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ՀՏԴ 581.5  

Ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու ևՋրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու և    
Տավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերումՏավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերում    

Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
Սաֆարյան ԱնիՍաֆարյան ԱնիՍաֆարյան ԱնիՍաֆարյան Անի    

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան ՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննաՇուշաննա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ազատ ջուր, կապված ջուր, ջրային անբավա-
րարություն, ընդհանուր ջուր, բուսատեսակ, ֆիզիոլոգիական վիճակ, 
էկոլոգիական պայմաններ 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Բույսերի ջրային ռեժիմը արագորեն արձագանքում է էկոլոգիական 

պայմանների 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 ֆիզիոլո-
գիական վիճակը: Դա նշանակում է, որ միկրոկլիմայական տարբեր պայ-
մաններում աճող բույսերում կենսագործունեության պրոցեսների բնա-
կանոն ընթացքի համար վճռական դերը պատկանում է դրանց ջրային 
ռեժիմի առանձնահատկություններին [2, 64-96; 7, 27-30; 9; 10, 27-41]:  

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ջրային ռեժիմի առանձնահատկու-
թյունները գնահատելու համար անհրաժեշտ է որոշել ջրի տարբեր ձևերը 
բույսերի հյուսվածքներում: Աճման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
ջուրը բույսը կլանում է հողից ճյուղավորված արմատային համակարգի 
միջոցով։ Բույսերի համար հողում պարունակվող ջրի մատչելիությունը 
պայմանավորված է ջրի վիճակով և ձևով։ Ջուր պահելու ունակությունը 
կախված է հողի կազմից, հատկություններից։  

Հետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդներըՀետազոտության մեթոդները    
Առաջին անգամ կատարվել են ջրային ռեժիմի ուսումնասիրություն-

ներ Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող բույսերի հյուսվածքներում: 
Հողում տարբեր բնույթի կավային և հումուսային մասնիկները կարող են 
իրենց շուրջը առաջացնել հիդրատային թաղանթ և խոչընդոտել ջրի յու-
րացմանը բույսի կողմից։ Դա պայմանականորեն համարում են կապված 
ջուր, իսկ հողի մազական անցքերում պարունակվող ջուրը՝ ազատ ջուր 
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[2; 7, 27-30; 8, 23-30; 9]: Մազական կամ կապիլյար ջուրը մատչելի է 
բույսին։ 

Ուսումնասիրվել են ջրի տարբեր ձևերի՝ ընդհանուր, կապված և 
ազատ, քանակը (% թաց կշռին): Համաձայն ընդունված տեսակետի՝ 
ազատ ջրի պարունակությունը պայմանավորում է ֆիզիոլոգիական պրո-
ցեսների ինտենսիվությունը, իսկ կապված ձևինը՝ բույսերի դիմացկունու-
թյունն անբարենպաստ պայմաններին [9, 2-87]: Լոռու և Տավուշի մար-
զերի բնակլիմայական պայմանները որոշակիորեն տարբերվում են միմ-
յանցից, թեպետ ընդհանուր գծերով նման են [4, 5]։ 

Հետազոտման համար Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի հարակից և 
Տավուշի մարզի «Դիլիջան» ազգային պարկի անտառապատ տարածքնե-
րից վերցրել ենք 4 տեսակի բույսեր՝ Մասրենի սովորական (Rosa 
canina L.), Մոշենի սովորական (Rubus caesius L.), Ուռենի սպիտակ (Salix 
alba L.) և Չիչխան դժնիկանման (Hippophae rhamnoides L.)։ Ընդհանուր 
ջրի, ազատ և կապված ջրի պարունակությունը տերևներում, ինչպես նաև 
տերևների ջրային անբավարարությունը որոշվել է բույսերի՝ ֆիզիոլո-
գիայում ընդունված մեթոդներով [1, 37-38, 48-50; 3, 100-102]: 

Վերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներՎերլուծություն և արդյունքներ    
Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ջրային ռեժիմի առանձնահատկու-

թյունների ուսումնասիրման և ստացված արդյունքների համեմատության 
համար փորձաբույսերը վերցրել ենք Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի 
հարակից և Տավուշի մարզի «Դիլիջան» ազգային պարկի անտառապատ 
տարածքներից: Փորձերը կատարել ենք 4 տեսակի բույսերից վերցրած 
տերևների փորձանմուշներում՝ Մասրենի սովորական (Rosa canina L.), 
Մոշենի սովորական (Rubus caesius L.), Ուռենի սպիտակ (Salix alba L.) և 
Չիչխան դժնիկանման (Hippophae rhamnoides L.)։ Փորձերը կատարել ենք 
3-4 կրկնողությամբ, ապա որոշել ենք միջին մեծությունը։ 

Մեր կողմից որոշվել է ընդհանուր ջրի պարունակությունը Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող նույն տեսակի բույսերի տերևներում: Բույսերի 
տերևները հավաքել ենք անձրևից մեկ օր հետո, որպեսզի բույսի հյուս-
վածքներում ջրային հաշվեկշռի խանգարում չլինի:  

Համեմատել ենք Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող Մասրենի սովո-
րական, Չիչխան դժնիկանման, Ուռենի սպիտակ, Մոշենի սովորական 
բույսերի տերևներում ընդհանուր ջրի պարունակությունը (Աղ. 1)։ 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի Ընդհանուր ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի 

մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)մարզերում աճող բույսերի տերևներում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 53,3 40 
Չիչխան դժնիկանման 60 40 
Ուռենի սպիտակ 53,3 46,7 

Մոշենի սովորական 60 33,3 
 
Աղ. 1-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 

բույսի տերևներում ընդհանուր ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բուսատեսակի ընդհանուր ջրի պարունա-
կությանը 1.33 անգամ, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.5, Ուռենի 
սպիտակ բույսի տերևներում՝ 1.14, Մոշենի սովորական բույսի տերևնե-
րում՝ 1.8 անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող բոլոր 4 տեսակի բույսերի 
հետազոտված տերևներում ջրի ընդհանուր պարունակությունը գերա-
զանցում է Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևներում ջրի պարունա-
կությանը։ 

Մեր կողմից կատարվել է բույսի հյուսվածքներում ազատ և կապված 
ջրի պարունակության ուսումնասիրություն։ Փորձերի կատարման 
համար բույսերը հավաքել ենք Լոռու և Տավուշի մարզերի անտառային 
համակեցություններից։ 

Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող Մասրենի սովորական, Չիչխան 
դժնիկանման, Ուռենի սպիտակ, Մոշենի սովորական բույսերի տերևնե-
րում ազատ ջրի պարունակության համեմատական տվյալները բերված 
են աղ. 2-ում։ 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Ազատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարուԱզատ ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում նակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում 

աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 38,2 32,7 
Չիչխան դժնիկանման 41,5 31,9 
Ուռենի սպիտակ 37,5 35,6 

Մոշենի սովորական 41,9 25,6 
 

Աղ. 2-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 
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բույսի տերևներում ազատ ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բույսի տերևներում ազատ ջրի պարունա-
կությանը՝ 1.17, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.3, Ուռենի սպիտա-
կի տերևներում՝ 1.05 և Մոշենի սովորականի տերևներում՝ 1.63 անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող հետազոտված բոլոր 4 տեսա-
կի բույսերի տերևների հյուսվածքներում ազատ ջրի պարունակությունը 
գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող նույն բույսերում ազատ ջրի 
պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր պարունակություն նկատվել է 
Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 41,9։ 

Կապված ջրի պարունակության համեմատական տվյալները Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող փորձնական բույսերի տերևներում բերված են 
Աղ. 3-ում։ 

        Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3    
Կապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և ՏավուշԿապված ջրի պարունակության համեմատությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում ի մարզերում ի մարզերում ի մարզերում 

աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)աճող բույսերում (% թաց նյութից)    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
Մասրենի սովորական 20,1 17,4 
Չիչխան դժնիկանման 21,8 17,3 
Ուռենի սպիտակ 19,4 18,9 

Մոշենի սովորական 22,3 14,3 
 
Աղ. 3-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորական 

բույսի տերևներում կապված ջրի պարունակությունը գերազանցում է 
Տավուշի մարզում աճող նույն բույսի տերևներում կապված ջրի պարու-
նակությանը՝ 1.16, Չիչխան դժնիկանմանի տերևներում՝ 1.26, Ուռենի 
սպիտակի տերևներում՝ 1.03 և Մոշենի սովորականի տերևներում՝ 1.55 
անգամ։ 

Ստացվում է, որ Լոռու մարզում աճող հետազոտված բոլոր 4 
տեսակի բույսերի տերևների հյուսվածքներում կապված ջրի պարունա-
կությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող նույն բույսերում կապ-
ված ջրի պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր պարունակություն 
նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 22.3։ 

Մեր կողմից կատարվել է բույսերի հյուսվածքներում ջրային անբա-
վարարության որոշում։ Ջրային անբավարարության ցուցանիշների 
համեմատական տվյալները Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող փորձնա-
կան բույսերի տերևներում բերված են Աղ. 4-ում։ 
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Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և 
Տավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերումՏավուշի մարզերում աճող բույսերում    

Բույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունըԲույսի անունը    Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    
Մասրենի սովորականՄասրենի սովորականՄասրենի սովորականՄասրենի սովորական    33,3 
Չիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանմանՉիչխան դժնիկանման    55 
Ուռենի սպիտակՈւռենի սպիտակՈւռենի սպիտակՈւռենի սպիտակ    42,8 

Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական    52,6 
 
Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ ջրային անբավարարության ցուցա

ներով Լոռու մարզում աճող բույսերը զիջում են Տավուշի մարզում աճող 
բույսերին:  

Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովո
կան բույսի տերևներում ջրային անբավարարության ցուցանիշը Տավուշի 
մարզում աճող նույն բույսի ցուցանիշից ցածր է 0.76, Չիչխան դժնի
կանմանի տերևներում՝ 0.84, Ուռենի սպիտակի տերևներում`0.91, 
Մոշենի սովորականի տերևներում` 0.77 անգամ։ 

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, կապ
ված ջրի և ջրային անբավարարության համեմատական տվյալները 
բերված են նկար 1 գրաֆիկում: 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, 
կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. 

ԱԱԱԱ----ընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բընդհանուր ջրի պարունակություն, Բ----Ազատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, ԳԱզատ ջուր, Գ----Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, 
ԴԴԴԴ----ՋՋՋՋրային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1րային անբավարարություն: 1----Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, 

2222----Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,Չիչխան դժնիկանման,    3333----Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4Ուռենի սպիտակ, 4----Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական
 

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4

ԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսակ 4կ 4կ 4կ 4    
Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և Ջրային անբավարարության ցուցանիշների համեմատությունը Լոռու և 

Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ    
43,75 
65,4 
46,6 
67,7 

ից երևում է, որ ջրային անբավարարության ցուցանիշ-
րով Լոռու մարզում աճող բույսերը զիջում են Տավուշի մարզում աճող 

ից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող Մասրենի սովորա-
կան բույսի տերևներում ջրային անբավարարության ցուցանիշը Տավուշի 
արզում աճող նույն բույսի ցուցանիշից ցածր է 0.76, Չիչխան դժնի-
կանմանի տերևներում՝ 0.84, Ուռենի սպիտակի տերևներում`0.91, 

Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, կապ-
մատական տվյալները 

Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի, Նկար 1. Տարբեր աճելավայրերի բույսերի ընդհանուր ջրի, ազատ ջրի,     
կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն. կապված ջրի և ջրային անբավարարության մեծությունների համեմատություն.     

Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր, Կապված ջուր,     
Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական, Մասրենի սովորական,     

Մոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորականՄոշենի սովորական    
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Ստացվում է, որ Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևներում 
հետազոտված բոլոր 4 տեսակի բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ջրային անբավարարության ցուցանիշը գերազանցում է Լոռու մարզում 
աճող նույն բույսերում ջրային անբավարարության ցուցանիշին, իսկ 
ամենաբարձր ջրային անբավարարության ցուցանիշը նկատվել է Մոշենի 
սովորականի տերևերում՝ 67.7 %։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

▪ աճելավայրի բնակլիմայական պայմաններն իրենց ազդեցությունն 
են թողնում բույսերի հյուսվածքներում ջրային ռեժիմի վրա: 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ընդհանուր ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մար-
զում աճող բույսերի տերևներում ջրի պարունակությանը։ 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում ազատ 
ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում աճող 
նույն բույսերում ազատ ջրի պարունակությանը, իսկ ամենաբարձր 
պարունակություն նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 
41,9։ 

▪ Լոռու մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում կապ-
ված ջրի պարունակությունը գերազանցում է Տավուշի մարզում 
աճող նույն բույսերում կապված ջրի պարունակությանը, իսկ 
ամենաբարձր պարունակություն նկատվել է Մոշենի սովորականի 
տերևերում՝ 22.3։ 

▪ Տավուշի մարզում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
ջրային անբավարարության ցուցանիշը գերազանցում է Լոռու 
մարզում աճող նույն բույսերում ջրային անբավարարության ցու-
ցանիշին, իսկ ամենաբարձր ջրային անբավարարության ցուցա-
նիշը նկատվել է Մոշենի սովորականի տերևերում՝ 67,7%։ 
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Особенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растенияхОсобенности водного режима в некоторых растениях    
Лорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марзаЛорийского и Тавушского марза    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    

    ССССафарян Аниафарян Аниафарян Аниафарян Ани    
Акобян ШушаннаАкобян ШушаннаАкобян ШушаннаАкобян Шушанна    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: свободная вода, связанная вода, общая вода, водная 
недостаточность, вид растения, физиологическое состояние, экологи-
ческие условия 

Для нормальной жизнедеятельности растений, растущих в разных 
микроклиматических условиях, водный режим является решающим 
показателем. Определение разных видов воды в тканях растений 
необходимо для оценки особенностей водного режима. Нами определено 
количество общей, связанной, свободной воды (% от свежего веса). 

Природноклиматические условия Лорийского и Тавушского марзов 
различны, хотя наблюдаются и некоторые сходства. Исследования 
проводились в окрестностях лесопокрытых территорий Ванадзора и 
национального парка «Дилижан». Обьектом исследования являются 4 
вида: Rosa caninа L, Rubus caesius L, Salix alba L, Hippophae rhamnoides L. 

В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание общей воды больше, чем в листьях растений Тавушского 
марза. В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание свободной воды преобладает над содержанием свободной 
воды в листьях растений Тавушского марза. Нужно отметить, что 
наибольшее количество свободной воды выявлено в листьях Rubus caesius 
L: 41,9%. В тканях листьев исследуемых растений Лорийского марза, 
содержание связанной воды больше, чем в листьях растений Тавушского 
марза. Наибольшее количество связанной воды выявлено в листьях Rubus 
caesius L. 22,3%. 

В тканях листьев исследуемых растений Тавушского марза показатель 
водной недостаточности выше, чем у растений Лорийского марза. А 
наивысший показатель водной недостаточности зафиксирован в тканях 
листьев Rubus caesius L. 67.7%. 

 
 

        



– 65 – 

The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants The Features of Water Regime in Some Plants     
Growing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush MarzesGrowing in Lori and Tavush Marzes    

Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
Safaryan Ani Safaryan Ani Safaryan Ani Safaryan Ani     

Hakobyan ShushannaHakobyan ShushannaHakobyan ShushannaHakobyan Shushanna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordKey wordKey wordKey words:s:s:s: free water, associated water, water scarcity, total water, plant 
species, physiological state, ecological conditions 

The crucial role for the normal course of life processes in plants growing in 
different microclimatic conditions belongs to the peculiarities of their water 
regime. To assess the water regime characteristics of plants in different habitats, 
it is necessary to determine the different water levels in plant tissues. The total 
(free-wet) content of different regimes of water was studied (% by wet weight). 
The climatic conditions of Lori and Tavush marzes are somewhat different from 
each other, although they are similar in general. For research, we took 4 types 
of plants from the forested areas of “Dilijan” National Park near Tavush region, 
Vanadzor, Lori region: Rosa canina L., Rubus caesius L., Salix alba L., 
Hippophae rhamnoides L. The total water content in the tissues of plant owners 
growing in Lori region exceeds the water content in plant owners growing in 
Tavush region. The content of free water in the tissues of plant owners growing 
in Lori region exceeds the content of free water in the same plants growing in 
Tavush region, and the highest content was observed in ordinary owners of 
Rubus caesius L. – 41.9. The water content in the tissues of plant owners 
growing in Lori region exceeds the water content in the same plants growing in 
Tavush region, and the highest content was observed in ordinary owners of 
Rubus caesius L. – 22.3. The rate of water insufficiency in the tissues of plant 
owners growing in Tavush region exceeds the rate of water insufficiency in the 
same plants growing in Lori region, and the highest rate of water insufficiency 
was observed in ordinary owners of Rubus caesius L. - 67.7%. 
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