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ՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱ    ԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆԲՆԱԿԱՆ    ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻ    ՄԱՐԴԱԾԻՆՄԱՐԴԱԾԻՆՄԱՐԴԱԾԻՆՄԱՐԴԱԾԻՆ    
ԱՂՏՈՏՄԱՆԱՂՏՈՏՄԱՆԱՂՏՈՏՄԱՆԱՂՏՈՏՄԱՆ    ԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԱՑԻԱՅԻԿԱՑԻԱՅԻԿԱՑԻԱՅԻԿԱՑԻԱՅԻ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՐԸՐԸՐԸ    

 
Վարդանյան Վարդանյան Վարդանյան Վարդանյան ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի    

 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կենսաինդիկացիա, աղտոտում, տեխնածին տարածք-

ներ, ծանր մետաղներ, ուրբանիզացված տարածք, կանաչապատում: 
 
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 տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն: Ուրբա-
նիզացված տարածքների, վարչական տարածքների շրջակա միջավայրի աղտոտ-
ման և հավասարակշռության խախտման պատճառ են համարվում արդյունաբե-
րական օբյեկտները, որոնց արդյունաբերկան թափոնների մեջ մեծ տոկոս են 
կազմում ծանր մետաղները: Ծանր մետաղներ են համարվում այն քիմիական 
տարրերը, որոնք ունեն երկաթից բարձր խտություն. Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, 
Bi, Hg [6]: 

Արդյունաբերական բուսաբանության ուսումնասիրման առարկաներից է 
կենսաինդիկացիայի մջոցով ուրբանիզացված տարածքների կանաչ բույսերի 
ռեակցիայի հայտնաբերումը աղտոտված միջավայրի նկատմամբ: Կանաչ բույսե-
րը համարվում են ինքնատիպ կենսաինդիկատորներ, որոնք հողից և մթնոլորտից 
կարողանում են կլանել ծանր մետաղներ:  

Մետաղ պարունակող աղտոտող նյութերի մասնիկները, օդից ընկնելով 
տերևների և բույսերի, այլ օրգանների վրա, պահվում են դրանց մակերեսին բա-
րակ փառի ձևով, այս կամ այն չափով հեռացվում տեղումների և քամու միջոցով, 
մասնակիորեն թափանցում հյուսվածքների մեջ [7]: Ուսումնասիրությունները 
ցույց են տալիս, որ բարդ տերևները, եթե անգամ ունեն խիստ կտրտված, հատված 
տերևաթիթեղ, ավելի շատ մետաղ են կուտակում պարզ տերևների համեմատու-
թյամբ: Ընդ որում՝ որքան փոքր է տերևաթիթեղի մակերեսը, հարթ ու խավապատ, 
այնքան նրանում մետաղների կուտակման հավանականությունը փոքր է [7]:  

Ծանր մետաղների պարունակությունը բույսերում կախված է մի քանի գոր-
ծոններից. հողի աղտոտվածության աստիճան, աղտոտման աղբյուրից հեռավո-
րություն, քամիների ուղղություն, տեղանքի ռելիեֆ [3], [4], [5]: 
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ՆյութըՆյութըՆյութըՆյութը    ևևևև    մեթոդըմեթոդըմեթոդըմեթոդը: : : : Ուսումնասիրությունները կատարվել են Լոռու մարզի 
Ալավերդու լեռնամետալուրգիական և Վանաձորի քիմիական կոմբինատների 
տեխնածին աղտոտման գոտու պայմաններում՝ կամերալ, լաբորատոր և 
քիմիական անալիզի մեթոդներով: 

Լոռու մարզի հողային ու բուսական ծածկույթի աղտոտվածության վերա-
բերյալ կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ [1], [2], [3], [4], [5], որոնք վկայում 
են, որ մարզի բուսական ու հողային ծածկույթներում և ջրային ավազաններում 
ծանր մետաղների քանակությունը ստուգիչ տարբերակներին /ֆոն/ գերազանցում 
է տասնյակ անգամ: Լոռու մարզի հողի և բուսական ծածկոցի աղտոտվածության 
վերաբերյալ կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ [1], [2], Григорян К.В., 1984; 
[4], [5], Վարդանյան, Ունանյան, Շեկոյան, 2007; Հունանյան, Շեկոյան, Վարդան-
յան, 2006թ.], որոնք վկայում են, որ մարզի բուսական ու հողային ծածկույթներում 
և ջրային ավազաններում ծանր մետաղների քանակությունը, ստուգիչ տարբե-
րակների /ֆոն/ հետ համեմատած, գերազանցում է տասնյակ անգամ: Բուսական 
ծածկոցի /ծառատեսակների/ ուսումնասիրությունները իրականացվել են Վանա-
ձորի և Ալավերդու տեխնածին գոտիների տարածքում աղտոտման օջախներից 
0.5, 1.5, 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20 կմ հեռավորության սահմաններում, քամու շարժման 
հիմնական ուղղություններով: Ծանր մետաղների քանակությունը ուսումնասիր-
վել է նույն փորձատեղամասերում աճող 5 տեսակների մոտ՝ Fraxinus excelsior L., 
Quercus iberica stev., Acer L., Robinia pseudoacacia L., Ulmus L.: Փորձերը կատարվել 
են 3-4 կրկնվողությամբ: Ալավերդու լեռնամետալուրգիական գործարանը 
գտնվում է ծովի մակերևույթից 650 մ բարձրության վրա, Լոռվա կիրճում, որը բո-
լոր կողմերով շրջապատված է բնական պատնեշներով, կտրվածքներով, որոնք և 
նպաստում են տեխնածին նյութերի անհավասարաչափ բաշխմանը: Էկոլոգիա-
կան հիմնախնդիրների հետ կապված՝ կոմբինատի գործունեությունը դադարեց-
վեց 1988 թվականին և վերագործակվեց 1997 թվականին: Կոմբինատը պատկա-
նում է Armenian Copper Programme ակցիոներական ընկերությանը, որի արտադ-
րական հզորությունը կազմում է 10 հազար տոննա սև պղինձ և ձուլում է 30 հա-
զար տոննա մետաղային ջարդոն: Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինա-
տը գործում է ավելի քան 230 տարի՝ օգտագործելով ոչ միայն տեղային բազմամե-
տաղային հումքը, այլ նաև Քաջարանից և արտերկրից ներմուծվող պղնձամոլիբ-
դենային հանքանյութը: 20-րդ դարասկզբում կոմբինատն արտադրել է ավելի քան 
2 հազար տոննա պղինձ: Արտադրության առավելագույն քանակությունը գրանց-
վել 1980 – 1990թթ., որի ընդհանուր տարեկան արտադրության ծավալը կազմել է 
55 հազար տոննա ռաֆինացված պղինձ /3/:    

Վանաձորում փորձատեղամասերը գտնվում են ծովի մակարդակից 1350 մ 
բարձրության վրա: Ելնելով աղտոտման օջախների գործունեության, բնակլիմա-
յական և երկրաբանական առանձնահատկություններից՝ համակարգերի աղտոտ-
վածության վերլուծությունը կատարենք ըստ առանձին աղբյուրների: 

Մեր ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել պարզել բուսական ծա-
ծույթների տեխնածին ծանր մետաղներով աղտոտվածության աստիճանը, բացա-
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հայտել բույսերի կենսաբանական կլանման օրինաչափությունները: Մետաղների 
պարունակությունը բուսական նմուշներում հաշվարկված է խտության գործակ-
ցով. 

�� � NpN5 
որտեղ Np – ը մետաղների պարունակությունն է ուսումնասիրվող օբյեկտում, N5-ը մետաղների պարունակությունն է ֆոնայինում: Որպես ստուգիչ /ֆոն/ 

ընտրվել են աղտոտման աղբյուրից 18-20 կմ հեռավորության վրա գտնվող հողա-
տարածքներում աճող բույսերը: 

Ծանր մետաղների ընդհանուր քանակությունը որոշվել է նեյտրոնակտի-
վացման մեթոդով, շարժուն ձևը՝ թթվային քաշվածքներում ատոմադսորբցիոն 
AAS – 1 անալիզատորի օգնությամբ: Ուսումնասիրության նյութերը ներկայացված 
են խտության գործակիցների տեսքով: Մաթեմատիկական մշակումը կատարվել է 
դիսպերսիոն անալիզի մեթոդով [8]: 

Գրականության մեջ բավականին քիչ են ուսումնասիրությունները, որոնք 
ծանր մետղաների կուտակման և տեղանքի ծովի մակարդակից ունեցած բարձ-
րության փոխհարաբերությունն են գնահատում: Ուստի մեզ հետաքրքրել է արդ-
յունաբերական օբյեկտի՝ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից կախված 
տեխնածին ճնշման ազդեցության ուսումնասիրությունը: 

 
 

ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ    ևևևև    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում    
Ալավերդու մետալուրգիական գործարանի շուրջ բուսական նմուշներում 

ծանր մետաղների քանակության ավելացում դիտվում է մինչև 10-15 կմ սահման-
ներում: 

Առավելագույն քանակություն դիտվել է 0.5-5.0 կմ գտնվող նմուշներում, 
որտեղ ծանր մետաղների միջին քանակությունը /ըստ կենսաբանական խմբերի/ 
չաղտոտված տարածքների պարունակության հետ համեմատած ավել է՝ Cu - 9.4-
5.1 անգամ, Pb - 22.4-7.4; Zn - 7.0-3.0 անգամ: 

Վանաձոր քաղաքի և նրա շուրջն ընկած ծառաթփային բուսական նմուշնե-
րում ծանր մետաղների քանակության ավելացում դիտվում է մինչև 10 կմ-ի սահ-
մաններում, որտեղ պղնձի միջին քանակությունը՝ կապված տեսակային առանձ-
նահատկություններից և ստուգիչի հետ համեմատած ավել է 12.2-3.0 անգամ, կա-
պարինը՝ 25.5-10.5, ցինկինը՝ 8.0-4.2 անգամ: Բուսական նմուշներում պղնձի, կա-
պարի և ցինկի առավելագույն քանակությունը դիտվել է 0.5-5.0-ի սահմաններում, 
որը ստուգիչի հետ համեմատած համապատասխանաբար ավել է 10.2-7.3; 15.9-
14.3; 7.2-6.1 անգամ: 

Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ թիվ 1-ում: 
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Աղյուսակ 1. Ծանր մետաղների քանակությունը Վանաձոր և  
Ալավերդի քաղաքների տեխնածին գոտիներում 

 
ՔաղաքՔաղաքՔաղաքՔաղաք    ԾովիԾովիԾովիԾովի    

մակարդակիցմակարդակիցմակարդակիցմակարդակից    
բարձրությունբարձրությունբարձրությունբարձրություն    

PbPbPbPb    ZnZnZnZn    CuCuCuCu    

Ալավերդի 650 մ 22.4-7.4 7.0-3.0 9.4-5.1 
Վանաձոր 1350 մ 15.9-14.3 7.2-6.1 10.2-7.3 

 
Ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից կախված՝ ծանր մետաղների 

կուտակման քանակը փոխվում է: Կապարի առավելագույն քանակը ծովի մա-
կարդակից 650 մ բարձրության վրա գրեթե 6.5 միավորով ավելի է, քան 1350 մ 
բարձրության վրա, իսկ նվազագույն քանակը փոքր է գրեթե 7 միավորով: Ցինկի 
առավելագույն քանակը գրեթե երկու գոտիներում էլ իրար հավասար է, իսկ նվա-
զագույն քանակը բարձր է գրեթե երկու անգամ 1350 մ բարձրության վրա: Պղնձի 
առավելագույն քանակը բարձր է ծովի մակաարդակից 1350 մ բարձրության վրա 
0.8 միավորով, իսկ նվազագույն քանակը` 2.2 միավորով:  

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ Վանաձորի տեխնածին տարած-
քում ծառաթփային բուսատեսակներում մետաղների կուտակման քանակությու-
նը պայմանավորված է նրանց տեսակային կազմի առանձնահատկություններով և 
ըստ խտության գործակցի՝ կազմում են հետևյալ շարքը. 

Cu – սպիտատակ ակացիա >կաղնի վրացական > հացենի սովորական > 
թեղի > թխկի: 

Pb – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > հացենի սովորական > թեղի > 
թխկի: 

Zn – սպիտակ ակացիա > հացենի սովորական > թեղի > կաղնի վրացական > 
թխկի: 

Ըստ խտության գործակցի՝ Ալավերդու մետալուրգիական կոմբինատի 
շուրջն ընկած ծառաթփային բուսականությունը կազմում է հետևյալ 
շարքը. 

Cu – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > թեղի > թխկի > հացենի 
սովորական: 

Pb – կաղնի վրացական > սպիտակ ակացիա > թխկի > թեղի > հացենի 
սովորական: 

Zn – սպիտակ ակացիա > կաղնի վրացական > թխկի > թեղի > հացենի 
սովորական: 

Շարքերի վերլուծությունից երևում է, որ տեխնածին երկու գոտիներում էլ 
կուտակման նվազագույն ունակությամբ օժտված են թխկին, թեղին, սովորական 
հացենին: Կուտակման մեծ ունակությամբ օժտված են սպիտակ ակցիան և վրա-
ցական կաղնին: Տեխնածին երկու գոտիներում մեր կողմից կատարված ուսում-
նասիրությունների արդյունքները չեն խախտում ընդհանուր օրինաչափությունը: 
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Ընդհանուր օրինաչափություններից շեղում է նկատվում Վանաձորի քիմիական 
կոմբինատի տեխնածին գոտում՝ 2-րդ տեղում է սովորական հացենին: Մեր կար-
ծիքով շեղման պատճառն այն է, որ Վանաձորի քիմիական կոմբինատի տեխնա-
ծին գոտում ինտենսիվ անտառահատումներից հետո կաղնու երիտասարդ կոճ-
ղաշիվերը չեն կարողանում մրցակցել սովորական հացենու առանձնյակների 
հետ: Հետևապես Վանաձորի տեխնածին գոտում անտառապատման շարքում 
պետք է ընդգրկել նաև հացենին՝ որպես ֆիտոֆիլտրող մեծ ունակությամբ օժտ-
ված տեսակ, իսկ ԱԼՄԿ տեխնածին տարածքում՝ հիմնականում սպիտակ ակա-
ցիա և կաղնի վրացական: 

Վանաձորի և Ալավերդու տեխնածին տարածքներում կատարված ուսում-
նասիրություններից կարելի է եզրակացնել.  

– Ծանր մետաղների կուտակումը բույսերում ուղիղ կապի մեջ է գտնվում 
աղտոտման օջախից եղած հեռավորությունից, հողերի աղտոտվածության աստի-
ճանից, բուսատեսակների կենսաբանական առանձնահատկություններից: 

– ՎՔԿ-ի տարածքի հողային և բուսական ծածկույթներում տեխնածին աղ-
տոտվածության համեմատաբար ցածր մակարդակը կապված է կոմբինատի ոչ 
հստակ աշխատանքի և տարածքում կատարված զանգվածային, ոչ պլանային 
հատումների հետ, ինչպես նաև ծովի մակարդակից ունեցած ավելի բարձր դիրքի 
հետ: 
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ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    

    
ВВВВарданян арданян арданян арданян     ЗЗЗЗаруиаруиаруиаруи    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение, теxногенные территории, 

тяжелые металлы. 
Изучение поведения растений позволяет проводить научные исследования по 

восстановлению и рациональному использованию лесов, зеленыx насаждений 
городов и иx административныx территорий, сделать правильный выбор древесно-
кустарниковыx видов для озеленения урбанизированныx территорий. Накопление 
тяжелыx металлов в древесно – кустарниковой растительности на теxногенныx 
территорияx, зависит от особенностей видового состава растений, расстояния от 
источника загрязнения, степени загрязнения почвы. 

    
    
    

    
THE THE THE THE PECULIARITIES OF BIOINDICATION OFPECULIARITIES OF BIOINDICATION OFPECULIARITIES OF BIOINDICATION OFPECULIARITIES OF BIOINDICATION OF    HUMANHUMANHUMANHUMAN    
CONTAMINATIONCONTAMINATIONCONTAMINATIONCONTAMINATION    IN THE NATURAL IIN THE NATURAL IIN THE NATURAL IIN THE NATURAL INVIRONMENTNVIRONMENTNVIRONMENTNVIRONMENT    

    
VVVVardanyanardanyanardanyanardanyan    ZZZZararararuhiuhiuhiuhi    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: bioindication, pollution, a mass originated from technology, heavy 

metals, urbanized areas, green areas. 
The research of plant course (behavious) lets us make a scientific rescarch about 

cities, green nabilities of administrative areas, forest recovery and rahienal use, also we 
can make a right choice of the arborcus plants exact construction for making green the 
urbanized areas. In the areas full of technology in the arboreous plants, the accumulation 
of the metal amount depends on the peculiarities of the type construction of the distance 
from the contamination source and the degree of soil pullation. 

 
    
  


