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ՀՏԴ 667.2 

Մի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիաններիՄի շարք բուսական թուրմերում անտոցիանների    
    գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը՝ տարբեր 

գործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններումգործոնների ազդեցության պայմաններում    

Ավանեսովա ՆելլիԱվանեսովա ՆելլիԱվանեսովա ՆելլիԱվանեսովա Նելլի    
Ջաղինյան ԱՋաղինյան ԱՋաղինյան ԱՋաղինյան Ալեքսանդրլեքսանդրլեքսանդրլեքսանդր    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինդիկատորներ, պիգմենտներ, ջրածնային 
ցուցիչ, գունավորում, էքստրակտ, քրոմոֆոր 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դժվար է պատկերացնել քիմիական լաբորատորիա, որտեղ չեն 

օգտագործվում հայտանյութեր՝ ինդիկատորներ։ Հայտանյութեր են կոչ-
վում այն քիմիական նյութերը, որոնք հնարավորություն են տալիս 
որոշելու քիմիական ռեակցիայի ավարտը կամ ջրածնի իոնների կոն-
ցենտրացիան լուծույթում։ Հայտանյութերը լինում են թթվահիմնային, 
օքսիդավերականգնման, կոմպլեքսաչափական, ադսորբցիոն և լյումե-
նենսցենտ։ Թթվահիմնային հայտանյութերը փոխում են իրենց գույնը 
միջավայրի ջրածնային ցուցիչի (pH) փոփոխումից: Իսկ ինչո՞վ է պայմա-
նավորված նյութի գույնը։ Գույնի և նյութի քիմիական կառուցվածքի միջև 
կապ հաստատող տեսությունը կոչվում է քրոմոֆորային տեսություն, որը 
1869 թ. առաջարկել է Օ. Վիտը։ Համաձայն այդ տեսության՝ գույնը պայ-
մանավորված է քրոմոֆոր խմբերի առկայությամբ։ Դրանցից կարևորներն 
են՝ C=O, C=N, N=N, C=C խմբերը։ Գույնի ուժգնության փոփոխության 
համար կարևոր են նաև աուքսոքրոմ խմբերը՝ OH, SH, NH2 և այլն։ Վեր-
ջիններիս ներմուծումը գունավոր նյութի մոլեկուլի կառուցվածքի մեջ 
ավելացնում և ուժեղացնում է նյութի գունավորման աստիճանը [7, 144-
155]։ Հետագայում այս տեսությունը լրացվեց նոր, այսպես կոչված խինոի-
դային տեսությամբ, ըստ որի՝ գունավոր նյութերի մեծամասնությունը 
պարունակում են խինոիդային դրվագներ [2, 19-24]:  

Քիմիական նյութերը, ռեակտիվները վաղուց մտել են մեր առօրյա 
կյանքը և կատարում են մեծ դեր։ Դրանք կիրառվում են սննդային հավե-
լումներում, դեղամիջոցներում, կենցաղային քիմիայում։ Հարց է առաջա-
նում. այս նյութերից որոնք կհեշտացնեն կամ, հակառակը, կդժվարացնեն 
մեր կյանքը։ Վերջին շրջանում մարդկությունը նորից վերադառնում է 
բնական նյութերի կիրառմանը, որոնք էկոլոգիապես շատ ավելի 
անվտանգ են, քան սինթետիկ նյութերը։ 

Տվյալ հոդվածում ուսումնասիրված են մի շարք բնական նյութեր, 
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որոնց բաղադրության մեջ մտնում են պիգմենտներ՝ անտոցիաններ։ Դեռ 
հին ժամանակներից անտոցիանները օգտագործում էին որպես ներկա-
նյութեր, իսկ հետագայում՝ նաև որպես թթվահիմնային ինդիկատորներ։ 
Հոդվածում շարադրված են գունավորման տեսության հիմնական դրույթ-
ները, գույնի փոփոխության կախվածությունը հետևյալ գործոններից՝ 
նյութի կառուցվածքից, քրոմոֆոր և աուքսոքրոմ խմբերի, զուգորդված 
կապերի, արոմատիկ օղակների առկայությունից, միջավայրի ջրածնային 
ցուցիչի արժեքից։ Դիտարկված են գործոններ, որոնք բերում են անտո-
ցիանների գույնի փոփոխության։ Այդ գործոններից կարևորագույններն 
են ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում տարրերի դեֆիցիտը, քիմիական և էկոլոգիա-
կան սթրեսները, ցածր ջերմաստիճանը, արևի լույսի վնասակար ազդե-
ցությունը, բույսի ինտենսիվ աճը կամ ծերացումը։ Աշխատանքում 
ուսումնասիրված են գունավոր և ոչ գունավոր պտուղների էքստրակտ-
ները։ 

Նշենք նաև, որ վերջին ժամանակաշրջանում բուսական ներկանյու-
թերը լայն տարածում են գտել սննդարդյունաբերության մեջ, որպես 
ավելի անվտանգ հավելումներ, քան մյուսները։ Օրինակ, E-163 դասի 
անտոցիանային ներկերի օգնությամբ ստանում են կարմրամանուշակա-
գույն (E-163a), կարմրակապույտ (E-163b), կապույտ (E-163c), նարնջա-
գույն (E-163d) և այլ գույներ [7, 144-155]։ 

Անտոցիանները ոչ միայն գունավորում են բույսերը, այլ նաև հանդես 
են գալիս որպես հակաօքսիդանտներ։ Մարդու օրգանիզմում դրանք 
աշխատում են P վիտամինի նման՝ կարգավորում են արյան ճնշումը, 
կանխում են արյան զեղումները, լավացնում են տեսողությունը, առաջաց-
նում են կոմպլեքս միացություններ ծանր և ռադիոակտիվ մետաղների 
հետ, ինչը նպաստում է այդ մետաղների արագ դուրսբերմանը օրգանիզ-
մից։ Անտոցիանները օգտագործում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր, 
դեղամիջոցներ պատրաստելիս։ 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել և համեմատել գունավոր 
և անգույն բույսերից պատրաստված թուրմերի հայտանյութային հատ-
կությունները։ 

Հոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունըՀոդվածի բովանդակությունը    
Հայտնի է, որ հագեցած օրգանական նյութերի մեծ մասն անգույն է, 

օրինակ՝ ալկանները, ցիկլոալկանները և այլն։ Այստեղ ատոմները միմ-
յանց միանում են շնորհիվ δ կապերի։ Էլեկտրոնները մնում են նույն էներ-
գետիկ մակարդակում, քանի որ գրգռված վիճակի անցնելու համար 
անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ էներգիա։ Այսպիսով, լույսի քվանտ-
ները, որոնք կլանում են այդ ածխաջրերը, պետք է պարունակեն 
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էներգիայի մեծ քանակ։ Դա է պատճառը, որ հագեցած ածխաջրածինները 
կլանում են միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները։ Ըստ 
էության π−e-ավելի շարժուն են, և որպեսզի ալիֆատիկ ածխաջրածինը 
ունենա գունավորում, անհրաժեշտ է, որ այն պարունակի երկար 
զուգորդված շղթա։ Որպես կանոն, որքան երկար է զուգորդված շղթան, 
այնքան ավելի գունավորված է լինում նյութը։ Դա իր արտահայտությունն 
է գտել նաև բնական նյութերի գունավորման մեջ։ Այսպես, մրգերի և 
բանջարեղենի նարնջագույն գույնը պայմանավորված է π 
զուգորդված շղթաների առկայությամբ։ Օրինակ՝ գազարի նարնջագույն 
լինելը բացատրվում է նրա մեջ β կարոտինի և ռետինոլի առկայությամբ 
(նկար 1) [1, 121-125]։ 

 

    աաաա    

    

բբբբ 

Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1․․․․    աաաա----    ββββ----կարոտին, բկարոտին, բկարոտին, բկարոտին, բ----    ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին 

    
Ի տարբերություն ալիֆատիկ ածխաջրածինների՝ 

հետերոցիկլիկ միացությունները պարունակում են փակ զուգորդված 
օղակներ։ Այս միացություններում π էլեկտրոնները առաջացնում են 
ընդհանուր էլեկտրոնային ամպ։ Արոմատիկ միացություններում 
էլեկտրոնների թվի մեծացումը բերում է գույնի առաջացմանը, քանի որ 
տեղի է ունենում գրգռման էներգիայի փոքրացում, և կլանումը տեղա
շարժվում է երկարալիքային տիրույթ [5, 35-40]: Դրա օրինակներից է պ
պոլիֆենոլի գունավորումը, որը կախված է նաև միջավայրից։ Օրինակ, 

էներգիայի մեծ քանակ։ Դա է պատճառը, որ հագեցած ածխաջրածինները 
կլանում են միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները։ Ըստ 

ավելի շարժուն են, և որպեսզի ալիֆատիկ ածխաջրածինը 
ունակի երկար 

ված շղթա։ Որպես կանոն, որքան երկար է զուգորդված շղթան, 
այնքան ավելի գունավորված է լինում նյութը։ Դա իր արտահայտությունն 
է գտել նաև բնական նյութերի գունավորման մեջ։ Այսպես, մրգերի և 

π կապերի երկար 
զուգորդված շղթաների առկայությամբ։ Օրինակ՝ գազարի նարնջագույն 

կարոտինի և ռետինոլի առկայությամբ 

ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին ռետինոլ (վիտամին A)A)A)A) 

 արոմատիկ և 
րոցիկլիկ միացությունները պարունակում են փակ զուգորդված 

էլեկտրոնները առաջացնում են 
ընդհանուր էլեկտրոնային ամպ։ Արոմատիկ միացություններում π 

րոնների թվի մեծացումը բերում է գույնի առաջացմանը, քանի որ 
է ունենում գրգռման էներգիայի փոքրացում, և կլանումը տեղա-

Դրա օրինակներից է պ-
պոլիֆենոլի գունավորումը, որը կախված է նաև միջավայրից։ Օրինակ, 
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պոլիօքսիարիլենների լուծույթները, որոնք ունեն մուգ շագանակագույն 
կամ սև գույն, իներտ միջավայրում աղաթթվի ներկայությամբ նստեց-
նելիս առաջացնում են նրբադիսպերս սպիտակ կախույթ։ Ժամանակի 
ընթացքում պոլիմերը անջատվում է նստվածքի ձևով և ձեռք է բերում իր 
նախկին գույնը։ Այդ երևույթը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ 
կախույթի առաջացման ժամանակ խախտվում է π և p էլեկտրոնների 
ապատեղայնացումը, որով պայմանավորվում է պոլիմերի գունավորումը։ 
Հետագայում էլեկտրոնային ամպը նորից ապատեղայնացվում է, և նյութը 
ձեռք է բերում իր նախնական գույնը [4, 137-141]: 

Ակնհայտ է, որ թթվահիմնային հայտանյութերում գույնի փոփո-
խումը կախված է տեղափոխությունից, որի ընթացքում տեղի է ունենում 
քրոմոֆոր խմբերի փոփոխություն կամ նոր քրոմոֆոր խմբերի առաջա-
ցում։ Հնագույն թթվահիմնային հայտանյութը լակմուսն է, որը հայտնի էր 
դեռ Հին Հռոմում և Հին Եգիպտոսում։ Այն օգտագործում էին որպես մա-
նուշակագույն ներկ, որի բաղադրատոմսը ժամանակի ընթացքում 
մոռացվել էր։ 1667 թ. Ռոբերտ Բոյլը ստացավ լակմուս մանուշակի և տրո-
պիկական քարաքոսի հյութից և առաջարկեց այդ հյութով ներծծել 
թուղթը։ Այսպիսով, սկսեցին ինդիկատորային թղթերը օգտագործել 
քիմիական փորձարկումների ժամանակ։ Հետագա ուսումնասիրություն-
ները պարզեցին, որ շատ գունավոր բույսեր և պտուղներ կարող են 
հանդես գալ որպես հայտանյութեր։ Հետաքրքիր է նշել, որ ժամանակին 
ընդունված էր բացիկներ գրել ծաղիկների թերթերի վրա թթուների կամ 
հիմքերի լուծույթներով՝ կախված նրանից, թե ինչ գույն էին ցանկանում 
ստանալ։ 

Բույսերի գույնը պայմանավորված է բուսական պիգմենտներով։ 
Բուսական բջիջներում պիգմենտները հանդիպում են կանաչ քլորոֆիլի, 
դեղնակարմրավուն կարոտինոիդի, կարմիր և կապույտ անտոցիանի, 
դեղին ֆլավոնների և ֆլավոնոլների ձևով։ Այս նյութերը իրենցից ներկա-
յացնում են խոշոր օրգանական մոլեկուլներ, որոնք պարունակում են 
քրոմոֆոր և աուքսոքրոմ խմբեր։ Որպես հայտանյութեր գլխավորապես 
օգտագործվում են այն բույսերը, որոնք պարունակում են անտոցիաններ։ 
Բույսերի բջջահյութում անտոցիանները լինում են լուծված կամ բյուրեղ-
ների ձևով և բույսերի հյուսվածքներին, գլխավորապես պսակաթերթե-
րին, պտղին, տերևներին տալիս են գունավորում։  

Բջիջներում անտոցիանները հանդիպում են գլյուկոզիդային ձևով՝ 
միանալով գլյուկոզին և գալակտոզին։ Անտոցիանները ֆենոլային միա-
ցություններ են, ունեն C18 ածխաջրածնային կմախք, 2 բենզոլային օղակ՝ 
միմյանց միացած C3 շղթայով, որը թթվածնի ատոմի հետ առաջացնում է 
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պիրինային օղակ, որտեղ առկա են կրկնակի կապ և դրական լիցք, որտեղ 
R1-ը և R2-ը կարող են լինել H, OH, OCH3 խմբեր (նկար 2) [6, 75

Նկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևըՆկար 2. Անտոցիանների ընդհանուր բանաձևը
 
Ծաղիկների և պտուղների բազմերանգությունը պայմանավորված է 

անտոցիանների բազմատեսակությամբ, որոնք տարբերվում են 
հիդրօքսիլ խմբերի թվով։ Այն, թե ինչ գույն ձեռք կբերի բույսը, կախված է 
կառուցվածքից, ջրածնային ցուցիչից, էկոլոգիական և կլիմայական 
սթրեսներից։ Միջավայրից կախված առաջանում են տարբեր գու
րումներ՝ թթվային միջավայրում՝ կարմիր, չեզոք միջավայրում՝ մանու
կագույն, իսկ ուժեղ հիմնայինում՝ դեղնականաչավուն։ Հաճախ ան
ցիանները հանդիպում են մետաղների հետ կոմպլեքս միացությունների 
ձևով. այս դեպքում բույսը գլխավորապես ներկվում է կապույտ գույնով։ 
Անտոցիանները բջիջներում կարող են առկա լինել մշտապես կամ առա
ջանալ բույսի զարգացման ընթացքում։ Անտոցիանների ակտիվ զար
ցումը տեղի է ունենում ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում, 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվ ազդեցության ժա
մանակ, երբ դանդաղում է քլորոֆիլի սինթեզը, ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 
տարրերի դեֆիցիտի դեպքում, բույսի ինտենսիվ աճի կամ ծերաց
ժամանակ։ 

Անտոցիանները պաշտպանում են բույսերը ցածր ջե
և արևի լույսի վնասակար ազդեցությունից։ Դրանք կլանում են ուլտ
մանուշակագույն և կանաչ ճառագայթները։ Կլանված էներգիան մասամբ 
վեր է ածվում ջերմային էներգիայի, և բույսերի ջերմաստիճանը փոքր
բարձրանում է, որը նպաստում է ֆոտոսինթեզի գործընթացի
աճին խիստ կլիմայական պայմաններում։ Այդ երևույթով է պայ
վորված ալպիական բույսերի վառ գունավորումը։ Անտոցիաններով 
հարուստ են գունավոր բույսերը և պտուղները՝ հապալասը, մոշը, սև 
հաղարջը, բալը, կարմիր կաղամբը և այլն։ Այս բույսերը կարող են 
օգտագործվել որպես բուսական հայտանյութեր [3, 3-12]: 

պիրինային օղակ, որտեղ առկա են կրկնակի կապ և դրական լիցք, որտեղ 
[6, 75-93]։ 
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Ծաղիկների և պտուղների բազմերանգությունը պայմանավորված է 
ցիանների բազմատեսակությամբ, որոնք տարբերվում են 

հիդրօքսիլ խմբերի թվով։ Այն, թե ինչ գույն ձեռք կբերի բույսը, կախված է 
ցուցիչից, էկոլոգիական և կլիմայական 

ներից։ Միջավայրից կախված առաջանում են տարբեր գունավո-
ներ՝ թթվային միջավայրում՝ կարմիր, չեզոք միջավայրում՝ մանուշա-

գույն, իսկ ուժեղ հիմնայինում՝ դեղնականաչավուն։ Հաճախ անտո-
րի հետ կոմպլեքս միացությունների 

ձևով. այս դեպքում բույսը գլխավորապես ներկվում է կապույտ գույնով։ 
տոցիանները բջիջներում կարող են առկա լինել մշտապես կամ առա-

ջանալ բույսի զարգացման ընթացքում։ Անտոցիանների ակտիվ զարգա-
ային պայմաններում, 

մանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվ ազդեցության ժա-
նակ, երբ դանդաղում է քլորոֆիլի սինթեզը, ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 

տարրերի դեֆիցիտի դեպքում, բույսի ինտենսիվ աճի կամ ծերացման 

Անտոցիանները պաշտպանում են բույսերը ցածր ջերմաստիճանից 
և արևի լույսի վնասակար ազդեցությունից։ Դրանք կլանում են ուլտրա-

նուշակագույն և կանաչ ճառագայթները։ Կլանված էներգիան մասամբ 
և բույսերի ջերմաստիճանը փոքր-ինչ 

րանում է, որը նպաստում է ֆոտոսինթեզի գործընթացին և բույսերի 
աճին խիստ կլիմայական պայմաններում։ Այդ երևույթով է պայմանա-

ված ալպիական բույսերի վառ գունավորումը։ Անտոցիաններով 
հարուստ են գունավոր բույսերը և պտուղները՝ հապալասը, մոշը, սև 
հաղարջը, բալը, կարմիր կաղամբը և այլն։ Այս բույսերը կարող են 
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Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական     
վերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքներըվերլուծությունը և արդյունքները    

Որպես ուսումնասիրության օբյեկտ օգտագործվել են սև և սպիտակ 
խաղողի, սև և կանաչ սալորի, կարմիր և սպիտակ սոխի, սմբուկի կեղևի և 
միջուկի թուրմեր։  

Թուրմը պատրաստելու համար 3-5գ մանրէացված նյութին 
ավելացրել ենք 20-25գ ջուր և 2-3 րոպե եռացրել։ Ստացված թուրմը 
սառեցրել ենք և ֆիլտրել։ Քանի որ թուրմերը արագ բորբոսնում են, 
ավելացրել ենք 2։1 հարաբերությամբ էթանոլ։ Մաքուր սրվակներում լցրել 
ենք 2-3մլ հետազոտվող թուրմ և ավելացրել մեկական կաթիլ 1% 
աղաթթվի կամ 1% նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ։ Աղյուսակ 1-ում 
ներկայացված են գունային փոփոխությունները: 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Թուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխություններըԹուրմերի գունային փոփոխությունները    

Բուսական Բուսական Բուսական Բուսական     
թուրմթուրմթուրմթուրմ    

Թուրմի գունավորումԹուրմի գունավորումԹուրմի գունավորումԹուրմի գունավորում    
ՉեզոքՉեզոքՉեզոքՉեզոք    

    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր    
Թթվային Թթվային Թթվային Թթվային 
միջավամիջավամիջավամիջավայրյրյրյր    

ՀիմնայինՀիմնայինՀիմնայինՀիմնային    
    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր    

Խաղող 
Սև Մանուշակագույն Վարդագույն Դեղնականաչավուն 

Սպիտակ Դեղին Բաց դեղին Դեղին 

Սալոր 
Սև Մանուշակագույն Վարդագույն Դեղնականաչավուն 

Կանաչ Դեղին Բաց դեղին Դեղին 

Սոխ 
Կարմիր Բաց մանուշակագույն 

Բաց 
վարդագույն 

Բաց կապույտ 

Սպիտակ Սպիտակ Սպիտակ Սպիտակ 

Սմբուկ 
Կեղև Կապտամանուշակագույն Վարդագույն Կապույտ 

Միջուկ Կաթնագույն Կաթնագույն Կաթնագույն 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, գույնի նկատելի փոփոխությունը 

տեղի է ունենում գունավոր թուրմերի դեպքում։ Հետաքրքիր էր ուսումնա-
սիրել այս թուրմերի գույների փոփոխությունը՝ կախված ջրածնային 
ցուցիչի արժեքներից, որը ստուգվում էր ունիվերսալ ինդիկատորային 
թղթի օգնությամբ (աղյուսակ 2)։ 
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝Թուրմերի գունային փոփոխությունները՝    կախված կախված կախված կախված     

ջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներիցջրածնային ցուցիչի արժեքներից    
Բուսական Բուսական Բուսական Բուսական 
թուրմթուրմթուրմթուրմ    

pH 3pH 3pH 3pH 3----4444    pH 5pH 5pH 5pH 5----6666    pH pH pH pH 7777    pH 8pH 8pH 8pH 8----9999    

Սև խաղող 
Բաց 

վարդագույն 
Վարդագույն Մանուշակագույն 

Դեղնականա-
չավուն 

Սև սալոր Վարդագույն Վարդագույն Մանուշակագույն 
Դեղնականա-

չավուն 

Սմբուկի կեղև Վարդագույն Վարդագույն 
Կապտամա-
նուշակագույն 

Կապույտ 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, բուսական հայտանյութերը կարող 

են ոչ ստույգ որոշել ջրածնային ցուցիչի արժեքները, սակայն կարելի է 
օգտագործել այն դեպքերում, երբ չկա անհրաժեշտություն՝ ստույգ 
ստուգելու այդ ցուցանիշը։ Լաբորատորիայում ստացված գունավոր 
թուրմերը կարելի է օգտագործել որպես ինդիկատորային թուղթ։ 
Ֆիլտրված թուղթը թրջում են թուրմով և չորացնում ապակու վրա։ Այս 
փորձերը անվտանգ են և կարող են իրականացվել դպրոցի լաբորատո-
րիաներում և նույնիսկ տան պայմաններում։ Դրանք մեծ հետաքրքրու-
թյուն են առաջացնում աշակերտների մոտ և սեր սերմանում «Քիմիա» և 
«Կենսաբանություն» առարկաների նկատմամբ։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, 
որ գունավոր էքստրատկտները կարելի է օգտագործել քիմիական 
լաբորատորիաներում որպես թթվահիմնային ինդիկատորներ։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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АванесоваАванесоваАванесоваАванесова    НеллиНеллиНеллиНелли    
ДжагинянДжагинянДжагинянДжагинян    АлександрАлександрАлександрАлександр    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючеКлючеКлючеКлючевыевыевыевые    слова: слова: слова: слова: индикаторы, пигменты, водородный показатель, 

цветность, настойка, хромофор 
Химические вещества, реактивы и препараты давно вошли в нашу 

подседневную жизнь и прочно в ней обосновались. Они применяются в 
пищевых добавках, лекарствах, бытовой химии. Какие вещества будут 
облегчать, а какие усложнять нашу жизнь завтра? В последнее время 
человечество вновь возвращается к веществам растительного происхожде-
ния, которые экологически более безвредны, чем синтетически получен-
ные соединения. 

Данная статья посвящена изучению ряда природных веществ в состав 
которых входят растительные пигменты  — антоцианы. Еще с древных 
времен антоцианы применялись в качестве красителей, а в дальнейшем в 
качестве кислотно-основных индикаторов. В статье изложены основные 
принципы теории цветности, зависимость изменения цвета от ряда 
факторов: структуры вешества, присуствия хромофорных и ауксохромных 
групп, сопряженных связей, ароматических колец, а также величены 
водородного показателя среды. Рассмотрены факторы, которые приводят к 
изменению и стимулированию цвета антоцианов. Это дефицит азота, 
фосфора, калия, химические стрессы, низкие температуры, свет высокой 
интенсивности, периоды интенсивного роста и старения растений. 
Иследованы экстракты некоторых цветных и слабо окрашенных плодов. 
Показано, что цветные экстракты могут быть использованы в качестве 
кислотно-основных индикаторов как в химических лабораториях, так и в 
домашнях условиях. Опыты с природными индикаторами безопасны и 
легко выполнимы, что вызывает большой интерес у школьников и 
прививает любовь к предметам “Химия” и “Биология”. 
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The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures The Study of Color Changes in Some Herbal Tinctures     
Under the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different FactorsUnder the Influence of Different Factors    

Avanesova NellyAvanesova NellyAvanesova NellyAvanesova Nelly    
Jaghinyan AlexanderJaghinyan AlexanderJaghinyan AlexanderJaghinyan Alexander    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: indicators, pigments, hydrogen indicator, coloring, extract, 

chromophore. 
Chemical substances, reactives have long been in our everyday life and 

play an important role in it. They are used in food supplements, drugs and 
household chemicals. The question is: which of these substances will make our 
life easier or  more difficult. Recently, humans have again started using natural 
materials, which are ecologically more harmless than synthetic materials. 

The present article touches upon some natural materials, which comprise 
pigments, i.e. antotsias. They have been used since ancient times as dyes, and 
later as acid-based indicators as well. The article presents the key provisions of 
the “Coloring Theory”, the color change dependence of the following factors: 
material structure, chromophore and auxochrome groups, combined bonds, 
aromatic rings and atmosphere hydrogen indicator value. We have observed 
factors which cause color change of antotsias. The most important factors are 
the deficit of nitrogenium, phosphorus, potassium elements, chemical and 
ecological stresses, low temperatures, the harmful effects of the sunlight, the 
intensive plant growth or aging. We have also studied extracts of color and 
outer color fruits. As a result of our research we may conclude that the color 
extracts may be used in chemical laboratories as acid-based indicators. The 
experiments based on herbal indicators are harmless and may be realized even 
at home. Such experiments arouse great interest among students and install in 
them a love of learning disciplines “Chemistry” and “Biology”. 

 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.04.202214.04.202214.04.202214.04.2022թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    20.04.2022 20.04.2022 20.04.2022 20.04.2022 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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