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ԲուսականԲուսականԲուսականԲուսական    հումքից բնականհումքից բնականհումքից բնականհումքից բնական    ծագմանծագմանծագմանծագման    ներկանյութիներկանյութիներկանյութիներկանյութի    ստացումստացումստացումստացում        

Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
Բայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան Լիլիա        
Զալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան Սերգեյ    

Մխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան Հասմիկ    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. արհեստական ներկանյութ, բնական 
ներկանյութ, ներկը ամրացնող նյութ, Թանթրվենի սև, պտուղ, 
ներկված գործվածք, լուծամզվածք 

Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Տեքստիլ արդյունաբերությունում, գորգագոր-
ծությունում բնական ներկերի օգտագործումը, բավականին ար-
դիական խնդիր է։ Մինչ անիլինային ներկերի հայտնաբերումը, 
բուսական ծագման ներկերն ունեցել են լայն կիրառում: 

Բնական ծագման ներկանյութ է Հայկական որդան կարմիրը: I 
դարի հռոմեացի բնագետ Պլինիոս Ավագը հավաստում է, որ Հա-
յաստանից համաշխարհային շուկա արտահանվող հիմնական 
ապրանքների ցուցակն սկսվում էր որդան կարմիրով: Նրա մասին 
բազմաթիվ վկայություններ կան նաև հայ պատմիչների երկերում: 
Այն համարվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ ներկը, կոչվել «արքա-
յական ծիրանի», որովհետև նրանով էին ներկում արքայական ու 
իշխանական հանդերձները: Հայկական որդան կարմիրով է հիմք 
դրվել «կարմիր թանաքով» ստորագրությանը, որն արքաների ու 
կաթողիկոսների մենաշնորհն էր: Նրանից պատրաստում էին նաև 
հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող դեղամիջոցներ [9, 2018]:  

Ներկայումս բուսական ծագման ներկերը դուրս են մղվել գոր-
ծածությունից: Բուսական ներկերը օգտագործվում են անհատ գոր-
գագործների, մետաքսագործների կողմից, գեղեցիկ երանգի, 
դիմացկունության, նաև սննդային արդյունաբերության մեջ՝ իրենց 
անվտանգության շնորհիվ: Լոռու մարզում աճող ներկատու 
բույսերի տեսակային կազմի վերաբերյալ ուսումնասիրություն-
ները քիչ են:  
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Լոռու մարզում աճող Sambuscus nigra L. տեսակի վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունները կապվում են բույսի տարածվածության և 
բույսից էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի ստացման հետ [3, 
224-230; 4, 82-87; 5, 352]: Մենք առաջարկում ենք բնական 
ներկանյութի ստացման նորարարական մոտեցում Sambuscus nigra 

L. տեսակի պտուղներից։ Ներկանյութի ստացումը տնտեսական 
տեսակետից հարմար է, մատչելի, էժան, ծախսատար չէ, իսկ 
արդյունքը հրաշալի է։ Ներկատու բույսերի ուսումնասիրությամբ և 
բնական ներկերի ստացման մեթոդների մշակությամբ մարդիկ 
զբաղվել են հին ժամանակներից [8, 2018; 9, 2019]: Մինչև 19-րդ 
դարի կեսը գործվածքների, կաշվի, մորթու, թղթի, բնափայտի 
ներկման համար հիմնականում օգտագործվել են ներկատու 
բույսերից ստացվող հանքային ծագման ներկեր և օրգանական 
ներկանյութեր: Ըստ Ան. Ա. Ֆեդորովի [5, 349-402; 6, 375-377] 
բուսական աշխարհում հայտնի են ներկատու բույսերի մոտ 2000 
տեսակներ, բայց գործնականորեն կիրառվում է մոտ 130 տեսակը: 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ Sambuscus nigra L. տեսակի բույսերի պտուղներից 
հատուկ տեխնոլոգիական մեխանիզմով կարելի է ստանալ 
բնական ներկանյութ: 

Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Մեր հետազոտության հիմնական նպա-
տակն է որոշել տարբեր տեղամասերում աճող Թանթրվենի սև 
բույսերի պտուղներում պարունակվող գունակների՝ որպես ներ-
կանյութ կորզման և ներկման ազդեցության ինտենսիվությունը: 
Բուսական նյութը հավաքվել է երթուղային եղանակով 2019 թվա-
կանի ապրիլ ամսից մինչև սեպտեմբեր: 

Պտուղներից ստացվող հյութից որոշակի բաղադրատոմսով 
կորզման մեթոդով առաջարկում ենք պատրաստել ներկանյութ, 
որով ներկված գործվածքն ունենում է կայուն, հաստատուն գունա-
վորում: Այն չի կորցնում իր թարմությունը հաճախակի լվացման, 
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արևի տակ երկար մնալու դեպքում։ Ներկի զտումը կատարել ենք 
լուծամզվածքի (էքստրակցիայի) միջոցով: Գունակների մզվածքը 
պատրաստել ենք բույսերի ֆիզիոլոգիայում ընդունված մեթոդնե-
րով [1, 50-52]: Ստացված բնական ներկանյութը զուրկ է տոքսիննե-
րից, ունի հակաբակտերիալ հատկություններ, ամենակարևորը՝ 
ապահովում է գունային տարբեր երանգներ՝ կախված բույսի աճե-
լավայրի և տվյալ պահին եղանակային պայմաններից: 

Ներկման տարբեր եղանակներ կիրառելով՝ կարելի է ստանալ 
թելի տարբեր երանգներ:  

Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Թանթրվենի սև բույսի հատապտուղնե-
րից առանձնացրել ենք 300 գրամ և օդաչոր եղանակով չորացրել 3 
օր: Այնուհետև աղացել ենք պտուղները և ստացել փոշիանման 
նյութ: Փորձի համար փոշին լուծել ենք թորած ջրի մեջ: Ստացել 
ենք ներկանյութ նաև հասած թարմ պտուղներից: Որպես ներկը 
ամրացնող նյութ՝ օգտագործել ենք քացախաթթու (CH3COOH):  

100 գրամ թելի ներկման համար անհրաժեշտ է մոտ 4 լիտր 
ներկող լուծույթ և 3 լիտր ներկը ամրացնող լուծույթ:  

Ըստ գրականության տվյալների՝ ոչ հասուն վիճակում 
Թանթրվենի սև բույսի պտուղները (խակ) ուտելի չեն, նույնիսկ 
թունավոր են: Չհասունացած պտուղներում հայտնաբերված է 
գլյուկոզիդ սամբունիգրին նյութը, որը հիդրոլիզի ժամանակ տրոհ-
վում է, առաջացնելով սինիլաթթու: Հասուն պտուղներում գլյուկո-
զիդ սամբունիգրին նյութը բացակայում է [2, 86-91]: 

ՎՊՀ-ի կենսաբանության ամբիոնի «Կենսաբանաէկոլգիական 
հետազոտությունների» լաբորատորիայում կատարված փորձերի 
արդյունքում բույսի թարմ պտուղներից ստացված ներկանյութի և 
ներկանյութն ամրացնող նյութերի տարբեր համադրությամբ ստա-
ցել ենք տարբեր երանգավորում ունեցող ներկանյութեր (նկ. 1): 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՎՊՀՎՊՀՎՊՀՎՊՀ    լաբորատորիայումլաբորատորիայումլաբորատորիայումլաբորատորիայում    ստացվածստացվածստացվածստացված    ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի
բույսիբույսիբույսիբույսի    պտուղներիցպտուղներիցպտուղներիցպտուղներից    տարբերտարբերտարբերտարբեր    երանգավորմամբերանգավորմամբերանգավորմամբերանգավորմամբ    ներկանյութերներկանյութերներկանյութերներկանյութեր
 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացրել ենք արհեստական

ներկերի համեմատություն 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    

ԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստական    ևևևև    բնականբնականբնականբնական    ներկերիներկերիներկերիներկերի    համեմատահամեմատահամեմատահամեմատականկանկանկան    բնութագիրըբնութագիրըբնութագիրըբնութագիրը
ԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստական    ԲնականԲնականԲնականԲնական

₋ էկոլոգիապես մաքուր չէ 
₋ չունի հակաբակտերիալ 
հատկություն 
₋ ունի գունային բազմազան 
երանգներ 
₋ կայուն չէ 
₋ կարող է գունաթափվել 
₋ կարող է խախտել գործվածքի 
ջրա-, օդաթափանցելիությունը 
₋ գունային էֆեկտներն ավելի 
կարճ ժամանակ է պահպանում 
₋ ստացվում է արհեստական 
եղանակով 

₋ էկոլոգիապես մաքուր է
₋ ունի հակաբակտերիալ հատկություն
 
₋ ունի գունային բազմազան երանգներ
 
₋ կայուն է, դիմացկուն 
₋ չի գունաթափվում 
₋ չի խախտում գործվածքի ջրա
օդաթափանցելիությունը
₋ երկար ժամանակ կարող է 
պահպանել իր գունային էֆեկտները
₋ ստացվում է տեղական բնական 
հումքից 

 
ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    սևսևսևսև    տեսակիտեսակիտեսակիտեսակի    

ներկանյութերներկանյութերներկանյութերներկանյութեր, 2019, 2019, 2019, 2019թթթթ.... 

արհեստական և բնական 

բնութագիրըբնութագիրըբնութագիրըբնութագիրը    
ԲնականԲնականԲնականԲնական    

էկոլոգիապես մաքուր է 
ունի հակաբակտերիալ հատկություն 

ունի գունային բազմազան երանգներ 

չի խախտում գործվածքի ջրա- և 
օդաթափանցելիությունը 
երկար ժամանակ կարող է 

պահպանել իր գունային էֆեկտները 
ում է տեղական բնական 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Բնական ներկանյութերի ստացումն արդիական խնդիր է, ինչը 
հնարավորություն է տալիս խուսափել տարբեր բնույթի ալերգիա-
ներից, որոնք կարող են առաջանալ, եթե հագուստի գործվածքը 
ներկված է արհեսական և շուտ քայքայվող ներկերով: Շատ 
հաճախ արհեստական ներկերով ներկված գործվածքները գունա-
զրկվում են, հագուստը ժամանակից շուտ կորցնում է իր գեղագի-
տական տեսքը: Բնական ներկերով ներկված հագուստը գրեթե չի 
կորցնում իր գույնը, պահպանում է իր գեղագիտական տեսքը: Ինչ 
խոսք հագուստը հաճախակի «դեն նետելու» խնդիր քիչ է առաջա-
նում, ինչը թույլ է տալիս ֆինանսական միջոցներ խնայել այլ հա-
ճույքներից օգտվելու համար: 

Մեր կողմից առաջարկվող բնական ներկանյութը մյուսների 
համեմատությամբ ունի առավելություններ, նախ՝ ստացվում է տե-
ղական հումքից, շուկայում ավելի էժան կվաճառվի, կարելի է 
ապահովել տարբեր գույներ, երանգներ, որի արդյունքում գործ-
վածքը կարող է շուկայի ավելի բազմազան պահանջներ բավարա-
րել: Ըստ մեր կողմից կատարված վերջին ուսումնասիրություն-
ների՝ առաջարկվող բնական ներկանյութը նաև ունի հակաման-
րէային հատկություններ: 
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Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей изизизиз    
растительного растительного растительного растительного сырьясырьясырьясырья    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    
Байрамян ЛилБайрамян ЛилБайрамян ЛилБайрамян Лилиииияяяя    
Залинян СергейЗалинян СергейЗалинян СергейЗалинян Сергей    
Мхитарян АсМхитарян АсМхитарян АсМхитарян Асмикмикмикмик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова: искусственный краситель, натуральный краситель, 

краситель-застежка, Бузина черная, плод, окрашенная ткань, экстракт 
Использование натуральных красителей в текстильной промыш-

ленности, ковроткачестве является актуальной задачей. До открытия 
анилиновых красителей, красители растительного происхождения имели 
широкое применение.  

Растительные краски применяются частными ковроделами, шел-
копрядами из-за красивых расцветок, устойчивости, в пищевой промыш-
ленности - благодаря их безопасности.  

Мы предлагаем новаторский подход в получении натуральных кра-
сителей из плодов вида Sambuscus nigra L. Получение красителей удобно, 
доступно, дешево, незатратно с экономической точки зрения, а результат 
отличный. С давних времен люди занимались исследованиием красильных 
растений и разработкой методов получения натуральных красок. 

Целью работы было исследование распространенного в Лорийском 
регионе красильного вида Sambucus nigra L. семейства Adoxaceae, опреде-
ление особенностей окрашивания, полученного из плодов красителем. 

Проведенные нами исследования показали, что из плодов растения 
вида Sambuscus nigra L. по особому технологическому механизму можно 
получить натуральный краситель.  

Предлагаем краситель, полученный из плодов бузины методом 
извлечения, окрашиванная которым ткань имеет устойчивую, четко 
выраженную окраску. Она не теряет свою свежесть при частой стирке, 
длительном пребывании на солнце. 
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Obtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw Materialsaterialsaterialsaterials    
Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
Bayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan Lilia    
Zalinyan SergeyZalinyan SergeyZalinyan SergeyZalinyan Sergey    

Mkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: artificial dye, natural dye, dye-fastener, Tantrvene black, fruit, 
dyed fabric, extract 

The use of natural dyes in the textile industry, carpet making, is quite a 
topical issue. Prior to the discovery of aniline dyes, vegetable dyes were widely 
used. Vegetable dyes are used by individual carpet-makers, silk-makers, for 
their beautiful color, durability, as well as for the food industry, for their safety. 
We offer an innovative approach to natural dyeing from Sambuscus nigra L. 
fruits. Getting paint is economically convenient, affordable, inexpensive, and 
the result is great. People have been involved in the study of dyeing plants and 
methods of obtaining natural dyes since ancient times. The aim of this study 
was to study the dyeing species of Sambucus nigra L. belonging to the 
Adoxaceae family in Lori Region, to determine the specificity of dyeing from 
fruits. Our studies indicate that natural dyes can be obtained from the fruits of 
Sambuscus nigra L. plants with a special technological mechanism. We 
recommend using a recipe extracted from fruit juice with a certain recipe to 
make the dyed fabric have a solid, solid color. It does not lose its freshness in 
case of frequent washing and long staying in the sun. 
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