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Ներածություն 
20-րդ դարի վերջին կապված էներգետիկ ճգնաժամի հետ Հայաստա-

նում, մասնավորապես Լոռու մարզում լայն թափ ստացան ապօրինի ան-
տառահատումները: Դրան հետևեցին կենսաբազմազանությանը սպառ-
նացող վտանգները: Տնտեսապես օգտակար հիմնական անտառ կազմող 
տեսակներին փոխարինելու եկան պակաս արժեքավոր ձևեր, որոնք լինե-
լով անպահանջկոտ արագորեն զբաղեցրին հատատեղերը: Այդպիսի բու-
սատեսակներից է սև թանթրվենին Sambucus nigra L.: Լոռու մարզի տա-
րածքում դեռևս քիչ ուսումնասիրություններ են կատարվել սև թանթրվե-
նու բույսի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնա-
սիրման ուղղությամբ [4, 82-88]: Բնական պաշարների կազմում իրենց 
կենսաբանական առանձնահատկություններով, ուրույն տեղ են զբաղեց-
նում վայրի օգտակար բուսատեսակները (ուտելի, կերային, ներկատու, 
եթերայուղատու, մեղրատու, դեղաբույսեր և այլն): Հայաստանի տնտեսա-
կան զարգացման հեռանկարները պահանջում են բնական պաշարների 
մանրակրկիտ հաշվառում և արդյունավետ օգտագործում, որը թելա-
դրվում է ոչ միայն նոր հարաբերությունների թևակոխման պահանջով, 
այլև նրա սահմանափակ հողատարածություններով, որի հետևանքով 
առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում, ինչպես ագրոհամակեցություննե-
րի կենսարտադրողականության բարձրացումը, այնպես էլ բնական հան-
դակների ռացիոնալ և նպատակահարմար օգտագործումը [1, 52; 2, 122]: 

Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնական նախա-
պայմաններից է օգտակար բույսերի ուսումնասիրությունը և արդյունա-
վետ օգտագործումը: Խնդիրն արդիական է հատկապես այն առումով, որ 
20-րդ դարի 90-ականներից հետո ազգաբնակչության մի ստվար շերտի 
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համար օգտակար, վայրի ուտելի և համեմունքային բույսերը դարձան ոչ 
միայն սննդի անբաժան մաս, այլև եկամտի աղբյուր: Ուստի` ներկայումս, 
առավել քան երբևէ, օրհասական խնդիր է օգտակար բույսերի ռացիոնալ 
օգտագործման և պահպանության խնդիրների ճիշտ կազմակերպումը: 

Նյութը և մեթոդը 
Մեր կողմից ուսումնասիրման օբյեկտ են ընտրվել Թանթրվենի սև 

Sambucus nigra L. և Ավելուկ սովորական Rumex acetosa L. տեսակի բույսե-
րը: Sambucus nigra L. Պատկանում է այծատերևազգիների Caprifoliaceae 
ընտանիքին, իսկ Rumex acetosa L. տեսակը` մատիտեղազգիների կամ 
հնդկացորենազգիների Polygonaceae) ընտանիքին [3, 78]: Մեր նպատակն 
է եղել ուսումնասիրել այդ բույսերի տերևներում քլորոֆիլի պարունակու-
թյունը օպտիկական խտության միջոցով: Քլորոֆիլի օպտիկական խտու-
թյունը որոշվել է ֆոտոկալորիմետրի միջոցով: Փորձերը կատարվել են 
Վանաձորի պետական համալսարանի բնագիտական համալիր լաբորա-
տորիայում: 

Ինչպես նշեցինք վերևում, Sambucus nigra L. Տեսակն արագորեն զբա-
ղեցնում է հատատեղերը: Ճիշտ է բնափայտի առաջացման տեսակետից 
այն արժեքավոր չէ, բայց այն վայրի օգտակար բույսերից է: Օգտագործ-
վում են բույսի պտուղներից պատրաստված օշարակը, հյութը, մուրա-
բան, ծաղիկներից պատրաստված թուրմը [4, 82-88]: Ավելուկ սովորական 
բույսի տերևները վաղուց ի վեր ժողովուրդն օգտագործում է սննդի մեջ [1, 
52; 2, 122]: Քանի որ սննդի մեջ օգտագործվում են երկու տարբեր բույսերի 
տարբեր օրգանները, մեզ հետաքրքրել է այն հարցը, թե արդյոք այդ բույ-
սերի տերևներում տարբեր է նաև քլորոֆիլի պարունակությունը:  

Հետազոտվող բույսերի 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 մասսան լավ տրորվել է մինչև շիլայանման 
զանգվածի ստացումը, այնուհետև ավելացվել է ացետոն ու շարունակել 
տրորումը, մինչև մուգ կանաչ գույնի ստացումը, այնուհետև ֆիլտրի 
թղթով ֆիլտրվել է: 

Ստացված լուծույթը 30 րոպե պահվել է մութ պայմաններում, ապա 
որոշվել է լուծույթի օպտիկական խտությունը ֆոտոէլեկտրոկալորիմետ-
րի միջոցով (նկ.1): 
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Նկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. Ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր    
 
Այնուհետև հաշվարկվել է քլորոֆիլի պարունակությունը տերևնե

րում հետևյալ բանաձևերով. 
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E470 
Cb=22,9 x E470 – 4,68 x E660 
Ca և Cb – <ա> և <բ> քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, 

ֆիլ <ա>-ի օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ,
E470-քլորոֆիլ <բ>-ի օպտիկական խտությունն է 470 նմ երկարության ալի
քի տակ:  

Քլորոֆիլի պարունակությունը տերևներում շատ կարևոր է, քանի որ 
առանց նրանց ֆոտոսինթեզը տեղի է ունենում քլորոֆիլի մ
ցությամբ: Գոյություն ունի որոշակի կախվածություն քլորոֆիլի քանակի 
և սինթեզվող ասսիմիլյանտների քանակի միջև: Որպեսզի պարզենք քլո
րոֆիլի քանակությունը տերևներում, նախ և առաջ անհրաժեշտ է հաշ
վարկել քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը ֆոտոկալորիմետրով: Քլո
րոֆիլի օպտիկական խտությունը հաշվում ենք հետևյալ բանաձևով.

� = [� Þ\Þ = [� 19 
Բանաձևում D –ն կոչվում է օպտիկական խտություն, բնութագրում է 

օպտիկական ճառագայթման թուլացումը տարբեր նյութերի շերտերում, Þ\-ն նյութի շերտի վրա ընկնող ճառագայթման ինտեն
 Þ -ն՝ շերտից դուրս եկած, կլանման և ցրման հետևանքով թուլացած 

 

Այնուհետև հաշվարկվել է քլորոֆիլի պարունակությունը տերևնե-

քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, E660-քլորո-
ի օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ, 

ի օպտիկական խտությունն է 470 նմ երկարության ալի-

տերևներում շատ կարևոր է, քանի որ 
առանց նրանց ֆոտոսինթեզը տեղի է ունենում քլորոֆիլի մասնակ-
ցությամբ: Գոյություն ունի որոշակի կախվածություն քլորոֆիլի քանակի 
և սինթեզվող ասսիմիլյանտների քանակի միջև: Որպեսզի պարզենք քլո-

և առաջ անհրաժեշտ է հաշ-
կել քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը ֆոտոկալորիմետրով: Քլո-

ֆիլի օպտիկական խտությունը հաշվում ենք հետևյալ բանաձևով. 

ն կոչվում է օպտիկական խտություն, բնութագրում է 
ումը տարբեր նյութերի շերտերում,  

ենսիվությունն է, 
ն՝ շերտից դուրս եկած, կլանման և ցրման հետևանքով թուլացած 
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ճառագայթման ինտենսիվությունը,  9 -ն՝ նյութի թողանցման գործակիցը։ 
Փորձեր և արդյունքներ 
Նախապես վերցվել են Թանթրվենի սև Sambucus nigra L. և Ավելուկ 

սովորական Rumex acetosa L. տեսակի բույսերի տերևները: Փորձանմուշ-
ները մշակվել են վերևում նկարագրված մեթոդով և ֆոտոկալորիմետրի 
միջոցով որոշվել է <ա> և <բ> քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը: 

Օպտիկական խտությունը կախված է նյութի միջով անցնող ճառա-
գայթման հաճախականությունից: Միմյանց հետ չփոխազդող հեղուկների 
խառնուրդի օպտիկական խտությունը հավասար է առանձին բաղադրիչ-
ների օպտիկական խտությունների գումարին: 

Լուծույթի օպտիկական խտությունը ուղիղ համեմատական է լու-
ծույթի խտությանը: Այդ պատճառով գործնականում նյութի խտությունը 
որոշում են չափելով լուծույթի օպտիկական խտությունը լուսագունաչա-
փով, սպեկտրալուսաչափով կամ աչքով: Թանթրվենի սև տեսակի մոտ 
ստացվել են հետևյալ արդյունքները. (Աղ.1) 

 
Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված 

ալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտ    

ՏեսակըՏեսակըՏեսակըՏեսակը    
ԱլիքիԱլիքիԱլիքիԱլիքի    

երկարություներկարություներկարություներկարություն((((նմնմնմնմ))))    
ՕպտիկականՕպտիկականՕպտիկականՕպտիկական    
խտությունխտությունխտությունխտություն    

Սև թանթրվենի 
660 745 
470 1427 

 Աղ. 1-ի տվյալներից երևում է, որ 660նմ ալիքի երկարության դեպ-
քում քլորոֆիլի օպտիկական խտության արժեքը գրեթե կրկնակի (1.91) 
անգամ պակաս է, 470նմ ալիքի երկարության ճառագայթման դեպքում: 

Օգտվելով աղյուսակի տվյալներից հաշվել ենք <ա> և <բ> քլորոֆիլ-
ների քանակությունը սև թանթրվենի բույսի տերևներում: 
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E470  Ca=12.7x745 - 2.69x1427 Ca=5.623գ/լ 
Cb=22,9 x E470 – 4,68 x E660 Cb=22.9x1427 - 4.68x745 Cb=29.19գ/լ 

Այս տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ սև թանթրվենի բույսի 
տերևներում <բ> քլորոֆիլի քանակությունը 5 անգամ գերազանցում է <ա> 
քլորոֆիլի քանակությանը: 

Սովորական ավելուկի տերևների փորձանմուշների արդյունքները 
բերված աղյուսակ 2-ում: 
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    Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի 
երկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտ    

ՏեսակըՏեսակըՏեսակըՏեսակը    Ալիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմ    
Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
խտությունխտությունխտությունխտություն    

Ավելուկ սովորական 
660 754 
470 1397 

 
Սովորական ավելուկի բույսի մոտ 470 նմ ալիքի երկարության պայ-

մաններում օպտիկական խտությունը 1.85 անգամ ավելի մեծ է, քան      
660նմ երկարությանը համապատասխանող օպտիկական խտությունը: 
Օգտվելով աղյուսակի տվյալներից հաշվել ենք <ա>  և <բ>  քլորոֆիլների 

քանակությունը սովորական ավելուկ բույսի տերևներում: 
Ca=12,7X E660 – 2,69 X E470 Ca=12.7x754-2.69x1397 Ca=5.817գ/լ 
Cb=22,9X E470 – 4,68 X E660 Cb=22.9x1397-4.68x754 Cb=28.462գ/լ 
Պարզվում է, որ սովորական ավելուկի տերևներում <բ> քլորոֆիլի պա-

րունակությունը 5 անգամ գերազանցում է <ա> քլորոֆիլի քանակությանը: 

Եզրակացություն 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս 

եզրակացնել, որ 
1.  Թանթրվենի սև տեսակի մոտ քլորոֆիլի օպտիկական խտությու-

նը կլանվող ալիքի ճառագայթների երկարության հետ փոխվում է: 

Օպտիկական խտությունը 470 նմ ալիքի երկարության դեպքում 1.91 ան-
գամ մեծ է 660նմ ալիքի երկարության համեմատ, իսկ սովորական ավե-
լուկի մոտ` 1.85 անգամ: 

2.  Սև թանթրվենի և Ավելուկ սովորական տեսակի բույսերի 
տերևներում <բ> քլորոֆիլի քանակությունը գրեթե 5 անգամ գերազան-

ցում է <ա> քլորոֆիլի քանակությանը: 
3. Անկախ օգտագործվող բույսի օրգանների բնույթից, հետազոտ-

ված երկու տեսակի բույսերի մոտ <ա> և <բ> քլորոֆիլի հարաբերակցու-
թյունը նույնն է: կարելի է ենթադրել, որ սինթեզված ասսիմիլյանտները 
ուղղվում են դեպի բույսի գեներատիվ օրգաններ Սև թանթրվենի տեսակի 

մոտ, իսկ սովորական ավելուկի մոտ դրանց գերակշիռ մասը մնում է 
տերևներում: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ    СОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯ    ХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛА    В ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХ 
SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И RUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA L    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    
Оганнисян АниОганнисян АниОганнисян АниОганнисян Ани    
Мирзоян ЮгаберМирзоян ЮгаберМирзоян ЮгаберМирзоян Югабер    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: бузина черная, щавель обыкновенный, хлорофилл, опти-

ческая плотность, фотосинтез. 
У видов Sambucus nigra L. и Rumex acetosa L. количество хлорофила <б>  в 

пять раз превышает количество хлорофилла <а>. В случае длины волны 470 нм, оп-
тическая плотность хлорофилла в 1,91 раз больше по сравнению с длиной волны 
660 нм, а у Rumex acetosa L. в 1,85 раза. Независимо от характера употребляемых 
органов растений, у исследуемых двух видов растений соотношение хлорофилла 
<а> и <б> одинаково. Можно предположить, что синтезированные ассимилянты 
направляются к генеративным органам растения у бузины черной, а у щавеля 
обыкновенного остаются в листьях. 

 
THE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLOROPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN SAMBUCUSSAMBUCUSSAMBUCUSSAMBUCUS    

NIGRA LNIGRA LNIGRA LNIGRA L....    AND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA L....    SPECIESSPECIESSPECIESSPECIES    
    Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi     
Hovhannisyan AniHovhannisyan AniHovhannisyan AniHovhannisyan Ani    
        Mirzoyan JughaberMirzoyan JughaberMirzoyan JughaberMirzoyan Jughaber    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Black Elder, Common Sorrel, Chlorophyll, Optical density, Photosynthesis. 
In Sambuskus nigra L. and Rumex acetosa L. species B chlorophyll component 

almost 5 times exceeds the amount of A chlorophyll component quantity. The optical 
density of chlorophyll with length of 470 m exceeds the length of 660 m wavelength for 
1.91 times, in case of Common Sorrel for about 1.85 times. Regardless of the nature of 
used plant organs have investigated two plant species, the ratio of chlorophyll A and B 
are equal. It can be assumed synthesized assimiliants sent to the generative organs of the 
plant, at the black elderberry, while in case of ordinary sorrel they remain in leaves. 


