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Բույսերի ձևաբանական փոփոխություններըԲույսերի ձևաբանական փոփոխություններըԲույսերի ձևաբանական փոփոխություններըԲույսերի ձևաբանական փոփոխությունները    
    որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում Ծնեբեկ դեղատուԾնեբեկ դեղատուԾնեբեկ դեղատուԾնեբեկ դեղատու    

Asparagus officinalis L.Asparagus officinalis L.Asparagus officinalis L.Asparagus officinalis L.    բույսի մոտբույսի մոտբույսի մոտբույսի մոտ    
Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի     

Զալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան Սերգեյ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կենսաինդիկացիա, մուտացիա, ուրբանիզացված 
տարածք, կանաչապատում, քլորոֆիլ, օպտիկական խտություն    

Ժամանակակից բուսաբանության ուղղություններից է արդյունաբերական 
բուսաբանությունը, որի ուսումնասիրության առարկան բույսերի աճման ու զար-
գացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն է տեխնածին աղ-
տոտման պայմաններում: Բույսերի վարքագծի ուսումնասիրությունը թույլ է տա-
լիս կատարելու քաղաքների, վարչական տարածքների կանաչ տնկարկների և 
անտառների վերականգնման ու ռացիոնալ օգտագործման գիտական հետազո-
տություն, կատարել ուրբանիզացված տարածքների կանաչապատման համար 
ծառաթփային բուսատեսակների և մշակության համար վայրի ուտելի բույսերի 
տեսակային կազմի տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն: Բույսերի օրգաննե-
րում տեղի ունեցող ձևաբանական փոփոխությունները ուղղակիորեն կամ անուղ-
ղակիորեն կապվում են շրջակա միջավայրի հետ և դիտվում են որպես տվյալ տա-
րածքի համար կենսաինդիկացիայի դրսևորում: 

Նյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդը    
Ծնեբեկը (Asparagus) պատկանում է շուշանազգիների ընտանիքի բազմամյա 

թփերի կամ լիանանման բույսերի ցեղին: Ունի բազմամյա, խիստ ճյուղավորված 
կիսաթփեր ու լիաններ։ Ծնեբեկը բազմացողուն, խիստ ճյուղավորվող կոճղարմա-
տավոր բույս է։ Հայաստանում հայտնի է 7 վայրի տեսակ, որոնք տարածված են 
գրեթե բոլոր շրջաններում։ Ցողունի բարձրությունը 120-150 սմ է։ Կանաչ ընձյուղ-
ները պատված են թեփուկանման տերևներով։ Ծաղիկները պոլիգամ են, մանր, 
բաց կանաչավուն, երբեմն՝ դեղնավուն։ Ծաղկում է մայիսի վերջերից մինչև հու-
լիս։ Պտուղը գնդաձև, եռաբուն հատապտուղ է, սերմերը՝ սև, փայլուն։ Բոլոր տե-
սակների ընձյուղներն օգտագործվում են սննդի մեջ (խաշած, տապակած, պահա-
ծոյացրած)։ 

Բույսի արմատները պարունակում են ասպարագին, արգինին, խելիդոնա-
թթու, ստերոիդ սապոնին, ճարպայուղ, եթերայուղ, խոլին, մինչև 41% շաքար, 
ընձյուղներում՝ 1,6-1,7% սպիրտներ (ասպարագին, թիրոզին, լիզին), արսենի հետ-
քեր, շաքար, սաթաթթու, խելիդոնաթթու, գլիկոզիդ կոնիֆերին, ալկալոիդների 
հետքեր, վանիլին, կումարին, միկրոտարրերից՝ K, Na, Ca, Mg, P և 
Fe, վիտամիններից՝ B1, B2, PP, C, կարոտին։ Սերմերը պարունակում են վանիլի 
հոտ ունեցող մինչև 16% ճարպայուղ [1, 2, 352; 3, 364]։ 

Պարունակում են վիտամիններ, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, հանքային 
աղեր, բուրավետ ու կենսաբանական ակտիվ նյութեր և այլն։ Դեղատու ծնեբեկի 
արմատները և մատղաշ ընձյուղները օգտագործվում են որպես դեղամիջոց։ 
Պատրաստուկներն օգտագործում են որպես միզամուղ։ Հասուն պտուղները պա-
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րունակում են շաքարներ, խնձորաթթու, կարոտին (A-նախավիտամին
մերը՝ ճարպեր։ Օգտագործվում է թարմ և վերամշակված (չիր, կոմպոտ
հյութ, ջեմ, պովիդլո և այլն)։ Ունի համային, սննդային և բուժիչ
Մշակովի սորտերի մեծ մասի կորիզի միջուկը քաղցր է։ Հայաստանի
րում պտուղները հասունանում են հունիսի 15-ից օգոստոսի 20-ը

Հայտնի է ծնեբեկի 300 տեսակ: Հայաստանում առավելապես հայտնի են 3 
տեսակներ՝ ծնեբեկ օղակավոր A. verticillatus, ծնեբեկ դեղատու
ծնեբեկ պարսկական A. persicus (Նկ. 1)։ 

 

 
Ծնեբեկ դեղատու Ծնեբեկ դեղատու Ծնեբեկ դեղատու Ծնեբեկ դեղատու ––––    
Asparagus officinalis LAsparagus officinalis LAsparagus officinalis LAsparagus officinalis L 

Ծնեբեկ Ծնեբեկ Ծնեբեկ Ծնեբեկ օղակավոր օղակավոր օղակավոր օղակավոր 
Asparagus verticillatus LAsparagus verticillatus LAsparagus verticillatus LAsparagus verticillatus L

 

    
Ծնեբեկ պարսկական Ծնեբեկ պարսկական Ծնեբեկ պարսկական Ծնեբեկ պարսկական ––––    Asparagus persicus LAsparagus persicus LAsparagus persicus LAsparagus persicus L    

    
Նկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակները

    
Հայաստանում տարածված է Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Արա

ծոտնի, Վայոց Ձորի, քիչ տարածվածությամբ՝ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի և այլ 
մարզերում: Աճում է անտառներում, կիսաանապատներում, քարքարոտ լան
րին, ժայռաճեղքերում՝ ծովի մակերևույթից 800-2500 մ բարձրությունների վրա: 
Որպես մշակաբույս՝ Հայաստանում մշակվում է Արմավիրի, Արարատի և Տա
շի մարզերում: Ծնեբեկը Հայաստանում մշակվող հիմնական

նախավիտամին), իսկ սեր-
կոմպոտ, մուրաբա, 

բուժիչ հատկանիշներ։ 
Հայաստանի պայմաննե-

ը [1]։ 
Հայտնի է ծնեբեկի 300 տեսակ: Հայաստանում առավելապես հայտնի են 3 

դեղատու A. officinalis, 

 
օղակավոր օղակավոր օղակավոր օղակավոր ––––    

Asparagus verticillatus LAsparagus verticillatus LAsparagus verticillatus LAsparagus verticillatus L    

Նկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակներըՆկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակները    

Հայաստանում տարածված է Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Արագա-
Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի և այլ 

զերում: Աճում է անտառներում, կիսաանապատներում, քարքարոտ լանջե-
մ բարձրությունների վրա: 

Հայաստանում մշակվում է Արմավիրի, Արարատի և Տավու-
հիմնական և առաջատար 
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պտղատու տեսակն է։ Հայաստանում մշակվում է ծնեբեկի 50 սորտ: 
րածված են Նախիջևանի կարմիր, Երևանի, Սաթենի, Խոսրովենի
Դեղնանուշ, Կարմրենի, Օրդուբադի, Համբան, Ղևոնդի սորտերը։
րումնաբանները (Մ. Սանահյան, է. Մորիկյան) ստեղծել են Արագածի
Նաիրիի, Վասպուրականի, Օշականի, Ոսկի, Մասիս, Վաղահաս
սորտերը։  

Մեր կողմից կատարվել է Ծնեբեկ դեղատու բույսի տերևներում քլորոֆիլի 
պարունակության որոշում ֆոտոկալորիմետրիկ ուսումասիրության միջոցով:

    
ԱրդյունքներըԱրդյունքներըԱրդյունքներըԱրդյունքները    
Մեր ուսումնասիրությունները կատարել ենք Վանաձոր քաղաքի տնամերձ 

այգիներում, որտեղ աճում է ծնեբեկ: Վանաձոր քաղաքի տնամերձ այգում մենք 
հայտնաբերել ենք ծնեբեկի մուտանտ ձև (Նկ. 2): 
 

Նկար 2. Ծնեբեկի մուտանտ և նորմալ Նկար 2. Ծնեբեկի մուտանտ և նորմալ Նկար 2. Ծնեբեկի մուտանտ և նորմալ Նկար 2. Ծնեբեկի մուտանտ և նորմալ ձևերի ցողուններըձևերի ցողուններըձևերի ցողուններըձևերի ցողունները
    

Ծնեբեկի մուտանտ բույսի տերևները մկրատի օգնությամբ մանր կտրատվել 
են, լցվել հախճապակյա թասի մեջ, վրան ավելացվել է մի փոքր մաքուր ավազ 
լավ տրորելու համար և կալցիումի կարբոնատ (CaCO3): Կտրատված կանաչ 
զանգվածը լավ տրորվել է մինչև շիլայանման զանգվածի ստացումը, այնուհետև 
ավելացվել է ացետոն ու շարունակվել տրորումը մինչև մուգ կանաչ գույնի ստա
ցումը, այնուհետև ֆիլտրի թղթով ֆիլտրվել է: 

Ստացված լուծույթը 30 րոպե պահվել է մութ պայմանում
լուծույթի օպտիկական խտությունը ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր AEAEAEAE
(նկ. 3): 

Հայաստանում մշակվում է ծնեբեկի 50 սորտ: Առավել տա-
Խոսրովենի, Կանաչենի, 
սորտերը։ Հայ ընտրասե-

Արագածի, Արարատի, 
Վաղահաս վարդագույն նոր 

Մեր կողմից կատարվել է Ծնեբեկ դեղատու բույսի տերևներում քլորոֆիլի 
ուսումասիրության միջոցով: 

Մեր ուսումնասիրությունները կատարել ենք Վանաձոր քաղաքի տնամերձ 
գիներում, որտեղ աճում է ծնեբեկ: Վանաձոր քաղաքի տնամերձ այգում մենք 

 
ձևերի ցողուններըձևերի ցողուններըձևերի ցողուններըձևերի ցողունները    

Ծնեբեկի մուտանտ բույսի տերևները մկրատի օգնությամբ մանր կտրատվել 
են, լցվել հախճապակյա թասի մեջ, վրան ավելացվել է մի փոքր մաքուր ավազ 

Կտրատված կանաչ 
անգվածի ստացումը, այնուհետև 

լացվել է ացետոն ու շարունակվել տրորումը մինչև մուգ կանաչ գույնի ստա-

պայմանում, ապա որոշվել է 
AEAEAEAE----30303030FFFF-ի միջոցով 
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Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՖոտոէլեկտրոկալորիմետր    AEAEAEAE----30F30F30F30F    
 

Փորձի արդյունքում ստացված տվյալները ներկայացվ
գծապատկերում [գծապատկեր 1]: 

 

    
Գծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օ

խտությանխտությանխտությանխտության    փոփոխությունը՝փոփոխությունը՝փոփոխությունը՝փոփոխությունը՝    կախվածկախվածկախվածկախված    ալիքիալիքիալիքիալիքի    երկարությունիցերկարությունիցերկարությունիցերկարությունից
 

 

Փորձի արդյունքում ստացված տվյալները ներկայացված են թիվ 1 

 

Գծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օԳծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկականպտիկականպտիկականպտիկական    
երկարությունիցերկարությունիցերկարությունիցերկարությունից 
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Թիվ 1 գծապատկերի տվյալներից երևում է, որ ալիքի երկարության մեծաց-
մանը զուգընթաց քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը նվազում է: Այսինքն՝ կա-
րելի է եզրակացնել, որ ծնեբեկի մոտ ալիքի երկարության և տերևի մեզոֆիլի 
հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշների միջև գոյու-
թյուն ունի հակադարձ համեմատական կախվածություն: 

Այնուհետև մուտանտ բույսի տերևներում քլորոֆիլի պարունակությունը 
հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևերով. 

 Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E530  
 Ca=12.7x697 – 2.69x1330Ca=5. 2գ/լ 

 Cb=22,9 x E530 – 4,68 x E660  
 Cb=22.9x1330 – 4.68x697Cb=27.19գ/լ 

Ca և Cb - «ա» և «բ» քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, E660-քլորոֆիլ «ա»-ի 
օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ, E530-քլորոֆիլ «բ» -ի 
օպտիկական խտությունն է 530 նմ երկարության ալիքի տակ: 

Ստուգիչ բույսի տերևներում քլորոֆիլի պարունակությունը հաշվարկվել է 
հետևյալ բանաձևերով. 

 Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E530  
 Ca=12.7x315 – 2.69x542Ca=2.5գ/լ 

 Cb=22,9 x E530 – 4,68 x E660  
 Cb=22.9x542 – 4.68x315Cb=10.93գ/լ 

Այս տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ մուտացված ծնեբեկի բույսի 
տերևներում b քլորոֆիլի քանակությունը 5.2 անգամ գերազանցում է a քլորոֆիլի 
քանակությանը: 

Այսպիսով, մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տա-
լիս եզրակացնել, որ բույսը կարող է լինել շրջապատող միջավայրի աղտոտման 
կենսաինդիկատոր: Ծնեբեկի մուտանտ ձևի մոտ տերևների մեզոֆիլի հյուսվածք-
ներում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը 530նմ ալիքի երկարության դեպքում 
1.7 անգամ մեծ է 620նմ ալիքի երկարության դեպքում քլորոֆիլի օպտիկական 
խտությունից, 1.9 անգամ մեծ է 660նմ ալիքի երկարության դեպքում: Ծնեբեկի 
ստուգիչ բույսի մոտ տերևների մեզոֆիլի հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկա-
կան խտությունը 530նմ ալիքի երկարության դեպքում 1.36 անգամ մեծ է 620նմ 
ալիքի երկարության դեպքում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունից, 1.72 անգամ 
մեծ է 660նմ ալիքի երկարության դեպքում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. https://hy.wikipedia.org/wiki 
2. Губанов, И. А. и др. 342. Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная 

// Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. М.:    
Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2002. Т. 1. Папоротники, хвощи, 
плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные), с. 452. 

3. Ильин М. М. Род 284. Спаржа – Asparagus // Флора СССР. В 30 т. / Гл. ред. и 
ред. тома акад. В. Л. Комаров. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1935. Т. IV, с. 439-440.  
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Морфологические изменения растений как проявлениеМорфологические изменения растений как проявлениеМорфологические изменения растений как проявлениеМорфологические изменения растений как проявление    

биоиндикациибиоиндикациибиоиндикациибиоиндикации    у спаржи лекарственной у спаржи лекарственной у спаржи лекарственной у спаржи лекарственной     

AsparagusAsparagusAsparagusAsparagus    officinalisofficinalisofficinalisofficinalis    LLLL....    
Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи     

Залинян Сергей Залинян Сергей Залинян Сергей Залинян Сергей     

    

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: биоиндикация, мутация, урбанизированная территория, 

озеленение, хлорофилл, оптическая плотность    

В Армении встречается три вида спаржи: A. Verticillatus L, A. Officinalis L, 

A.persicus L. У мутантного вида спаржи в тканях мезофилла листа количество хло-

рофилла “а” в 2.08 раза превышает количество хлорофилла в мезофилле листа 

растений в контроле, а количество хлорофилла “b” в 2.48 раза. Таким образом, 

растение может стать биоиндикатором загрязнения окружающей среды. 

 

 

 

 

Morphological CMorphological CMorphological CMorphological Changes in hanges in hanges in hanges in Plants as a Manifestation Plants as a Manifestation Plants as a Manifestation Plants as a Manifestation     

of Bioindication in Asparagus Oof Bioindication in Asparagus Oof Bioindication in Asparagus Oof Bioindication in Asparagus Officinalis fficinalis fficinalis fficinalis     

Asparagus OAsparagus OAsparagus OAsparagus Officinalis L.fficinalis L.fficinalis L.fficinalis L.    

Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi     

Zalinyan Sergey Zalinyan Sergey Zalinyan Sergey Zalinyan Sergey     

 

SUMMARY 

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: bioindication, mutation, urbanized territory, landscaping, chlorophyll, 

optical density 

In Armenia, there are three types of asparagus: A. verticillatus L, A. officinalis L, 

A.persicus L. In the mutant species of asparagus in the tissues of the mesophyll leaf, the 

amount of chlorophyll "a" is 2.08 times the amount of chlorophyll in the mesophyll of 

plant leaf in the control, and the amount of chlorophyll "b" is 2.48 times. 

        


