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Մասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղներիՄասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղներիՄասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղներիՄասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղների    
պարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրիպարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրիպարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրիպարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրի    

էկոլոգիական վիճակիէկոլոգիական վիճակիէկոլոգիական վիճակիէկոլոգիական վիճակի    
Ղազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան Արմինե    
Մկրտումյան ԳոհարՄկրտումյան ԳոհարՄկրտումյան ԳոհարՄկրտումյան Գոհար    
Հայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան Աշոտ    
Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. դեղաբույսեր, կենսաբանական ակտիվ նյութեր, ծանր 
մետաղներ, տեխնածին աղտոտվածություն, թունահարույց ազդեցություն, օպտի-
կական խտություն 

Թեև սինթետիկ դեղերի զինանոցը մշտապես կատարելագործվում և նորաց-
վում է, օրակարգային է դեղաբույսերից ստացվող դեղամիջոցների խնդիրը։ 

Բժշկական տեսակետից առավելություն է տրվում կոմպլեքս դեղամիջոցնե-
րին։ Ի տարբերություն սինթետիկ դեղամիջոցների՝ կենսաբանական ակտիվ նյու-
թերը դեղաբույսերում գտնվում են բնական կոմպլեքսներում, ինչն առավել արժե-
քավոր է դարձնում նրանց ոչ միայն անհատական, այլ համակցված ազդեցությու-
նը։ Մարդու կենսագործունեության մեջ մեծ դերակատարություն ունեցող դեղա-
բույսերը բազմաթիվ վիտամինների, օրգանական և կենսաբանական ակտիվ նյու-
թերի հարուստ շտեմարան են, ուստի միկրոտարրերի ձևով դրանցում պարու-
նակվող ծանր մետաղների ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է։ Սա նշանա-
կում է, որ միանշանակ չէ դեղաբույսերի անվտանգության խնդիրը, քանի որ կեն-
սոլորտը, հատկապես մեր մարզի, աղտոտված է առանձնապես մեծ վտանգավո-
րություն ներկայացնող ծանր մետաղներով։ Իսկ թե ինչպիսի հետևանքների կա-
րող է հանգեցնել ծանր մետաղների` բնական անվտանգության սահմանները գե-
րազանցող քանակները մարդու և առհասարակ կենդանական աշխարհի վրա, 
առանձնահատուկ ապացուցման կարիք չունի։ Օրգանիզմ ներթափանցած ծանր 
մետաղները ընդունակ են կուտակվելու՝ առաջացնելով թունավորումներ, տար-
բեր օրգան – համակարգերի՝ գլխուղեղի, նյարդային համակարգի, վերարտադրո-
ղական օրգանների ախտահարումներ, մուտացիաներ, մինչ նրանց արտաբերու-
մը օրգանիզմից այնքնան էլ դյուրին խնդիր չէ: 

Այս նկատառումով խիստ կարևոր է ոչ միայն իբրև դեղաբույս, այլև ավան-
դաբար հայոց մեջ մշտապես օգտագործվող մասուրի պտուղներում ծանր մետաղ-
ների պարունակության մասին տեղեկատվությանը տիրապետելը, քանի որ աշ-
խատանքի նպատակն է դեղաբույսերում, մասուրի օրինակով, ծանր մետաղների 
պարունակության գնահատումն՝ ըստ նրա աճման վայրի էկոլոգիական վիճակի: 
Մասուրի պտուղները լայնորեն կիրառվում են ֆարմակոլոգիայում, բժշկության 
մեջ։ Դեղաբանական ակտիվությունը կապված է գլխավորապես նրանում պարու-
նակվող վիտամինային կոմպլեքսի հետ։ Մասուրի պտուղները և նրանից ստաց-
ված բուժական պրեպարատները բարձրացնում են օրգանիզմի դիմադրողակա-
նությունը տարբեր ինֆեկցիաների, միջավայրի անբարենպաստ ազդեցություննե-
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րի նկատմամբ, խթանում են հյուսվածքների վերականգնումը, հորմոնների սին-
թեզը, ածխաջերի փոխանակությունը («Холосас», «Каротолин»), անոթների պատե-
րի անցանելիությունը, նշանակվում են վնասվածքների, սուր և խրոնիկական 
պնևմոնիաների, գլխուղեղի անոթային, աչքի հիվանդությունների դեպքում։ 

Աշխատանքի կատարման նպատակով    մասուրի պտուղները ձեռք են բերվել 
մարզի տարբեր աղտոտվածություն ունեցող վայրերից. համեմատաբար չխաթար-
ված էկոլոգիա ունեցող Թեժ լեռ կոչվող տեղանքից, աղտոտվածությամբ առանձնա-
ցող Ալավերդի քաղաքի և Արմանիսի հանքավայրի շրջակայքերից, շուկայից գնված 
անհայտ վայրում աճած: Որպես համեմատության էտալոն ընտրվել Է դեղատնային 
մասուրը` պայմանականորեն իբրև էկոլոգիապես մաքուր վայրում աճած։ 

Ծանր մետաղների որոշման համար ընտրվել է անալիզի ֆոտոմետրիկ եղա-
նակը։ Անալիզի համար նմուշի պատրաստման օպտիմալ մեթոդի ընտրության 
նպատակով ծանր մետաղների կորզումը մասուրի պտուղներից կատարվել է 
հետևյալ եղանակներով. 

1. Հինգ վայրերից յուրաքնչյուրից վերցրած մասուրի ամբողջական պտուղ-
ները թրմվել են թերմոսում 60-800 C ջերմաստիճանում 6-8 ժամ տևողությամբ, 
նույնը կրկնվել է նախապես մանրեցված մասուրի պտուղներով։ 

2. Հինգ վայրերից յուրաքանչյուրից վերցրած մասուրի պտուղները նախ 
ամբողջական, ապա մանրեցված վիճակով թրմվել են 60-800 C ջերմաստիճանում 
տաքացմամբ 3-4 ժամ տևողությամբ մագնիսական խառնիչով անընդհատ խառ-
նելու պայմաններում: 

Ստացված ջրաթուրմերը ֆոտոմետրիայի են ենթարկվել КФК-2 տիպի ֆո-
տոկոլորիմետրով։ Չափումները կատարվել են 1 սմ հաստությամբ կյուվետանե-
րով՝ նախապես փորձարկվող նմուշը տվյալ մետաղի որոշման համար անհրա-
ժեշտ ռեակտիվներով մշակելուց հետո՝ համապատասխան ալիքի երկարության 
տակ: Սարքի վրա գրանցվող օպտիկական խտությամբ Լամբերտ–Բուգեր-Բերի 
միացյալ բանաձևով որոշվել են պղինձ, երկաթ, կապար իոնների կոնցենտրա-
ցիաները։ Փորձի արդյունքները ներկայացված են գրաֆիկորեն (նկ. 1-3):   

Անալիզի տվյալների վերլուծությունից հետևում է, որ որոշված ծանր մե-
տաղների՝ երկաթի, պղնձի, կապարի պարունակությունը տարբեր է ոչ միայն 
տարբեր տեղանքներում աճած մասուրի պտուղներում, այլև տարբեր է՝ նրանցից 
ծանր մետաղների կորզման եղանակից կախված։ 

Այսպես, երբ մասուրի պտուղները թրմվել են թերմոսում 60- 800 C ջերմաս-
տիճանում 6-8 ժամ տևողությամբ ամբողջական ձևով, ծանր մետաղների պարու-
նակության տվյալները ավելի ցածր են, քան նույն պտուղների՝ նախապես ման-
րեցված վիճակում թրմման դեպքում։ 

Նույնատիպ պատկեր դիտվում է նաև փորձարկվող պտուղների մեկ այլ 
եղանակով մշակման դեպքում, երբ ամբողջական և մանրեցված փորձանմուշնե-
րի` անալիզի համար մատչելի ձևի վերափոխումը տարվել է ջրաթուրմը 60-800C 
ջերմաստիճանում մագնիսական խառնիչով 3-4 ժամ տևողությամբ խառնման 
պայմաններում։ 
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Նկ.1 Պղնձի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.1 Պղնձի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.1 Պղնձի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.1 Պղնձի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ 
թրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներում    

    թթթթ////աաաա----թերմոսումթերմոսումթերմոսումթերմոսում    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
թթթթ////մմմմ----թերմոսումթերմոսումթերմոսումթերմոսում    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    մանրեցվածմանրեցվածմանրեցվածմանրեցված    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
մխմխմխմխ////աաաա----    տաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբ    մագնիսականմագնիսականմագնիսականմագնիսական    խառնմամբխառնմամբխառնմամբխառնմամբ    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
մխմխմխմխ////մմմմ----    տաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբ    մագնիսականմագնիսականմագնիսականմագնիսական    խառնմամբխառնմամբխառնմամբխառնմամբ    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    մանրեցվածմանրեցվածմանրեցվածմանրեցված    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
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Նկ.2 Երկաթի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.2 Երկաթի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.2 Երկաթի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ Նկ.2 Երկաթի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ 

թրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներումթրմված փորձանմուշներում    
թթթթ////աաաա----թերմոսումթերմոսումթերմոսումթերմոսում    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
թթթթ////մմմմ----թերմոսումթերմոսումթերմոսումթերմոսում    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    մանրեցվածմանրեցվածմանրեցվածմանրեցված    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
մխմխմխմխ////աաաա----    տաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբ    մագնիսականմագնիսականմագնիսականմագնիսական    խառնմամբխառնմամբխառնմամբխառնմամբ    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    պտուղներպտուղներպտուղներպտուղներ    
մխմխմխմխ////մմմմ----    տաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբտաքացմամբ    մագնիսականմագնիսականմագնիսականմագնիսական    խառնմամբխառնմամբխառնմամբխառնմամբ    թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    մասուրիմասուրիմասուրիմասուրի    մանրեցվածմանրեցվածմանրեցվածմանրեցված    պտուղնեպտուղնեպտուղնեպտուղներ.ր.ր.ր.    
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ՆկՆկՆկՆկ.3 .3 .3 .3 ԿապարիԿապարիԿապարիԿապարի    պարունակությունըպարունակությունըպարունակությունըպարունակությունը    թերմոսումթերմոսումթերմոսումթերմոսում    ևևևև    մագնիսականմագնիսականմագնիսականմագնիսական    խառնմամբխառնմամբխառնմամբխառնմամբ    

թրմվածթրմվածթրմվածթրմված    փորձանմուշներումփորձանմուշներումփորձանմուշներումփորձանմուշներում    
թ/աթ/աթ/աթ/ա----թերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ    
թ/մթ/մթ/մթ/մ----թերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներթերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ    
մխ/ամխ/ամխ/ամխ/ա----    տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներմասուրի ամբողջական պտուղներմասուրի ամբողջական պտուղներմասուրի ամբողջական պտուղներ    
մխ/մմխ/մմխ/մմխ/մ----    տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներտաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներտաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներտաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ    

 

Երկու եղանակներով էլ պատրաստված փորձանմուշներում համեմատա-
բար բարձր է երկաթի պարունակությունը, իսկ տեխնածին աղտոտված վայրերի 
(Ալավերդի, Արմանիս) նմուշներում որոշված բոլոր երեք ծանր մետաղների՝ եր-
կաթի, պղնձի, կապարի պարունակություններն էլ բարձր են, քան համեմատու-
թյան էտալոն ընտրված դեղատնային և համեմատաբար էկոլոգիապես մաքուր 
համարվող Թեժ լեռան տարածքից հավաքված մասուրի պտուղներում։ 

Այսպիսով, ստացված տվյալների վերլուծությունից կարելի է եզրահանգել, 
որ. 

1. մասուրի պտուղներում ծանր մետաղների քանակական պարունակու-
թյունը կախված է բույսի աճման վայրի տեխնածին աղտոտվածությունից։ 

2. Մասուրի պտուղներից ծանր մետաղների կորզման աստիճանը կախված 
է ջրաթուրմերի պատրաստման եղանակից։ 

3. Անառողջ էկոլոգիական վայրերում աճած մասուրի պտուղների ջրա-
թուրմերում ծանր մետաղների պարունակությունը նկատելի գերազանցում է հա-
մեմատության էտալոն ընտրված դեղատնային մասուրի պտուղներում դրանց 
պարունակությունից։ 

4. Ելնելով վերոնշյալներից և բժշկության, դեղագործության մեջ և բնակչու-
թյան կողմից մասուրի լայն կիրառման փաստից՝ այն կարելի է օգտագործել օր-
գանիզմից ծանր մետաղները հեռացնելու համար։ 
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Оценка содержания некОценка содержания некОценка содержания некОценка содержания некооооторых тяжелых металловторых тяжелых металловторых тяжелых металловторых тяжелых металлов    в плодах шиповникав плодах шиповникав плодах шиповникав плодах шиповника        

по экологическому состояниюпо экологическому состояниюпо экологическому состояниюпо экологическому состоянию    места произрастанияместа произрастанияместа произрастанияместа произрастания    
    Казарян АрминеКазарян АрминеКазарян АрминеКазарян Армине    
    Мкртумян ГоарМкртумян ГоарМкртумян ГоарМкртумян Гоар    
    Айрапетян АшотАйрапетян АшотАйрапетян АшотАйрапетян Ашот    
    ХанзадяХанзадяХанзадяХанзадянннн    АсмикАсмикАсмикАсмик    

РЕЗЮМЕ    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: лекарственные растения, биологически активные вещества, 

тяжелые металлы, техногенное загрязнение, ядовитое воздействие, оптическая 
плотность 

В работе проведено определение содержания некоторых тяжелых металлов и их 
сравнительная оценка в плодах шиповника, произрастающих в разных местах региона. 

С целью максимального извлечения тяжелых металлов проведен выбор опти-
мального метода подготовки анализируемого образца. 

Анализом данных исследований выявлено, что содержание тяжелых металлов 
в плодах шиповника зависит как от экологического состояния места произрастания,  
так и от способа извлечения из них тяжелых металлов. 

    

Estimation of the Content of SEstimation of the Content of SEstimation of the Content of SEstimation of the Content of Some Heavy Mome Heavy Mome Heavy Mome Heavy Metalsetalsetalsetals    in in in in Hips BHips BHips BHips Basedasedasedased    onononon    
the the the the Ecological State ofEcological State ofEcological State ofEcological State of    the Place of Gthe Place of Gthe Place of Gthe Place of Growthrowthrowthrowth 

 Ghazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan Armine    
    Mkrtumyan GoharMkrtumyan GoharMkrtumyan GoharMkrtumyan Gohar    
    Hayrapetyan AshotHayrapetyan AshotHayrapetyan AshotHayrapetyan Ashot    
    Khanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan Hasmik    

SUMMARY 
Keys words:Keys words:Keys words:Keys words: medicinal plants, biologically active substances, heavy metals, 

technogen pulution, toxic effect, optical density 
The determination of the content of some heavy metals and their comparative 

evaluation in wild rose fruits, grown in different places of the region, in this work have 
been carried out. 

For maximizing the recovery of heavy metals, an optimal method for preparing the 
analyzed sample was selected. 

Analysis of these studies revealed that the content of heavy metals in hips, depends 
on both the ecological state of the site of growth and the way they extract heavy metals 
from them. 


