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Ծանր մետաղների (Mn, Zn, Se) գաղթի դինամիկան հողից 
մոշենու օրգաններում 

Եդոյան Ռաֆիկ 
 

Բանալի բառեր. հատապտուղ, բույս, բուսատեսակ, քանա-
կական պարունակություն, տեղանք, քիմիական բաղադրություն 

Ներածություն 
Հայաստանի հարուստ և բազմազան բուսականության մեջ մեծ 

տեղ են զբաղեցնում վայրի հատապտղատու թփատեսակները։ 
Դրանք անհամեմատ շատ են, բազմաձև և բազմազան են Լոռու 
մարզում հատկապես Դեբետ գետի հովտում, որի էկոլոգիական 
պայմանների բաղադրիչների խայտաբղետությամբ բնութագրվող 
մակրո և միկրո ռելիեֆներում աճող տարատեսակ թփատեսակ-
ների շարքում զգալի տեղ են զբաղեցնում մոշենու բնական տարա-
տեսակները [1, 421-424]: 

Վերջիններս մասնակցում են անտառային համակեցու-
թյունների և բնական ցենոզների կազմավորմանը, կատարում են 
հողապաշտպան և ջրապաշտպան ֆունկցիաներ, տեղանքը 
պաշտպանում են բնական էրոզիայից։ Մոշենու պտուղները հումք 
են դառնում սննդի վերամշակող ձեռնարկությունների համար, մեծ 
կիրառություն ունեն բժշկության մեջ։ Ընդհանրապես հատա-
պտուղները մտնում են կենսաբանական տրոֆիկ շղթայի, ինչպես 
նաև անտառտնտեսությունների տնտեսական շրջանառության մեջ 
և այլն [7]: Կախված ռելիեֆից և աճելատեղից՝ ձևավորվում են 
որոշակի միկրոկլիմայական և հողային պայմաններ, որոնցում 
աճում և զարգանում են բույսերը՝ կրելով տեղանքի ազդեցությունը. 
փոխելով իրենց կենսագործունեության ընթացքը և հարմարվելով 
տեղանքի պայմաններին՝ շարունակում են աճել և տարածվել։ Այդ 
գործընթացները ազդում են նաև բույսերի բերքի ցուցանիշների 
վրա [3, 556-563; 6; 8]: 20-րդ դարի վերջում Հայաստանում, այդ 
թվում Լոռու մարզում անտառների անօրինական հատումները 
խաթարեցին նաև Դեբետի հովտի անտառային համակեցություն-
ներն ու ընդհանրապես փոխվեցին վայրի հատապտղային թփա-
տեսակները, կրճատվեցին քանակապես։ Որոշ մասը գրավեցին 
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էկոլոգիական տարբեր որմնախորշեր, որ համադրվեցին դրանց 
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխություններով։ Այդ բոլոր 
գործընթացները վերաբերում են նաև մոշենուն [7]: Ծանր մետաղ-
ները (ԾՄ) կենդանի օրգանիզմների, այդ թվում մարդու համար 
ունեն և՛ դրական, և՛ բացասական նշանակություն: Դրանք մարդու 
օրգանիզմ թափանցում են սննդային շղթայով, իսկ բույսերի մեջ՝ 
հողից և մթնոլորտից: Ընդ որում բույսի տարբեր օրգաններում ԾՄ 
քանակական պարունակությունը տարբեր է, որը պայմանավոր-
ված է գաղթով:  

ԾՄ ընդհանրապես ունեն դրական և բացասական ազդեցու-
թյուն: Դրանց փոքր չափաբաժինները՝ որպես միկրոէլեմենտներ, 
նպաստում են բույսերի նորմալ աճին և զարգացմանը, բերքի քա-
նակի և որակի բարձրացմանը, մարդու մոտ կենսունակության 
բարձրացմանը: Դրանց քանակի ավելացումը բացասական է 
ազդում մարդու կենսունակության վրա, որի արդյունքում զարգա-
նում են տարբեր հիվանդություններ: Աշխատանքում որոշել ենք ԾՄ 
քանակական պարունակության դրական և բացասական նշանա-
կությունները: Դրանք բույսերում բավականին ուսումնասիրված են 
[2, 464-467; 3, 556-563; 4, 231-234; 5, 46-52; 8; 9; 10, 40-44; 12]: 

Նյութը և մեթոդը 
Ուսումնասիրությունները կատարվել են մոշենու վրա, 

որոշվել են մոշենու օրգաններում և հարմարամերձ հողում Se, Mn, 
Zn ծանր մետաղների քանակական պարունակությունը և գաղթը։ 

Մոշենին պատկանում է վարդազգիների (Rosarcae) ընտանիքի 
մոշենու (Rubus 2) ցեղին։ Մոշենու ցեղին պատկանող բուսատե-
սակները տերևաթափ կամ մշտադալար կիսաթփեր են կամ մեկ 
ցողունով (որոնք ապրում են 2 տարի) բույսեր են։ Բազմամյա ար-
մատային համակարգի և երկամյա ու միամյա վերերկրյա (սովո-
րաբար փշապատ) մասերով, մինչև 1.5մ բարձրությամբ փշոտ բույս 
է։ Ցողունները ծածկված են կեռ փշերով։ Ծաղիկները երկսեռ են 
սպիտակ, հազվադեպ վարդագույն պսակաթերթերով։ Ծաղիկը 
ծաղկաբույլ է, կարճ ողկույզ կամ կիսավահան, տերևները բարդ են՝ 
կազմված 3-7 տերևիկներից։ Պտուղը հյութալի հատապտուղ է՝ սև, 
բոսորագույն կարմիր, դեղին։ Պարունակում են սպիտակուցներ, 
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7.5% շաքար, օրգանական թթուներ, ֆլավոնոիդներ, դաբաղանյու-
թեր, ֆիլոխինին, ապոր լիմոնաթթու, ինչպես նաև վիտամիններ՝ 
B1, B2, Bp, C, E, կարոտին, քիմիական տարբեր տարրեր, և ծանր մե-
տաղներ՝ այդ թվում Se, Zn, Mn։ Մոշենու պտուղները հնագույն ժա-
մանակներից օգտագործվում են թարմ և վերամշակված ձևով (մու-
րաբա, հյութ, գինի, կոմպոտ), չորացրածը՝ որպես քրտնաբեր 
միջոց։ Լոռու բնակչությունը օգտագործում է նաև տերևները 
(պատրաստում են տոլմա), ցողունը, արմատը (թեյ)։ Մոշենու 
պտուղը, տերևների և արմատների թուրմը մի շարք երկրներում 
օգտագործվել և օգտագործվում է աղեստամոքսային տրակտի 
որոշակի բորբոքումների բուժման նպատակով [12]: Հայտնի է մո-
շենու մոտ 200 տեսակ, Հայաստանում նկարագրած է մոշենու մոտ 
12 տեսակ, որոնք հիմնականում հանդիպում են Լոռու, Սյունիքի և 
Տաշիրի մարզերում։ Նրա ներդրումը գյուղատնտեսության մեջ 
Հայաստանում հեռանկարային է։ Աշխարհի շատ երկրներում 
մոշենին մշակվում է գյուղատնտեսության մեջ, ստացվել են բեր-
քատու սորտեր։  

Այս առումով աշխատանքը խիստ արդիական է, քանի որ մո-
շենու թարմ ու չորացրած պտուղը և դրանցից պատրաստված 
սննդամթերքները մեծ պահանջակ ունեն արտերկրում։ Բնապատ-
մական (հատկապես օդերևութաբանական և անտրոպոգեն) գոր-
ծոնների փոփոխման արդյունքում փոխվում է ԾՄ քանակական 
պարունակության և գաղթի աստիճանը, որն ազդում է դրանից 
ստացվող սննդամթերքի որակի վրա [6; 9; 11]։ Այդ պատճառով 
նման ուսումնասիրությունները պետք է կրեն շարունակական 
բնույթ: 

Ուսումնասիրության համար ընտրել ենք մոշենին, որովհետև 
միակ բույսն է, որի բոլոր օրգաններն օգտագործվում են բնակչու-
թյան կողմից։ 

Անալիզների նպատակով ընտրել ենք Փամբակ համայնքի 
ներքևի հատվածի Դեբեդի հոսանքի ընթացքի ուղղությամբ ձախ 
ափի բույսերը։ Առանձնացրել ենք 10 բույս, դրանց տերևները, ցո-
ղունները, արմատները և պտուղները չորացրել ենք, աղացել և 
պատրաստել միջին նմուշ։ 
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Հետազոտության արդյունքները 
Ինչպես նշեցինք, որոշել ենք Se, Mn և Zn ԾՄ քանակական 

պարունակությունը մոշենու տերևում, ցողունում, արմատում և 
պտուղում։ Դրա հետ պարզել ենք նշված մետաղների գաղթը 
մոշենու օրգաններ։ Անալիզի արդյունքները բերված են աղյուսակ 
1-ում։ 

 
Աղյուսակ 1. Ծանր մետաղներից Se, Mn, Zn առավելագույն քանակական 
պարունակությունը և նրանց գաղթը հողից բույսի օրգանները  
 

Հ/հ Բույսի 
օրգաններ 

Ծանր մետաղներ (մգ/կգ) 
Se Mn Zn 

քանակը 
(մգ/կգ) 

գաղթը 
% 

քանակը 
(մգ/կգ) 

գաղթը 
% 

քանակը 
(մգ/կգ) 

գաղթը 
% 

1 Արմատ 2.1328 13.4 28.3046 6.7 48.1776 43.0 
2 Ցողուն 3.2371 19.7 23.5255 5.6 52.2256 46.6 
3 Տերև 4.9151 30.9 73.3226 17.4 66.3545 59.3 
4 Պտուղ 6.3118 39.6 34.7631 8.2 41.8593 37.4 

5 
Աճելատեղի 
հող 

15.9241 - 422.0213 - 111.9418 - 

 
Անալիզի տվյալներից երևում է, որ աճելատեղի հողում Se, Mn, 

Zn քանակը տարբեր է։ Ընդ որում համեմատաբար ամենախոշորը 
Zn է, ապա Mn և Se։ Բույսի օրգաններում այդ մետաղների քանա-
կական պարունակությունը նույնպես տարբեր է։ Se ամենից շատ 
պտղում է, Mn համեմատաբար շատ է տերևներում, իսկ Zn՝ 
պտղում, ընդ որում պետք է փաստել, որ բույսի օրգաններում 
նշված մետաղների քանակական պարունակությունը ուղիղ 
համեմատական է հողում դրանց քանակությանը։ Սակայն հողից 
Se, Mn, Zn գաղթի աստիճանը տոկոսային արտահայտությամբ 
բույսի օրգաններում տարբեր է։ Այսպես, դրանցից բարձր է Zn-ի 
ցուցանիշը, ապա Se-ն, հետո՝ Mn-ն։ Ընդ որում Se ամենաբարձր 
ցուցանիշը 39.6 է (պտղում), Mn՝ 17.4 (տերևում), Zn՝ 59.3 
(տերևում)։ Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ գաղթի ամենա-
բարձր ցուցանիշը բոլոր օրգաններում Zn է, որը տատանվում է 
37.4 (պտուղ) մինչև 59.3 (տերև) սահմաններում։ 

Այսպիսով, Se, Mn, Zn քանակական պարունակությունը և 
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խտությունը մոշենու օրգաններում տարբեր է։ Տարբեր է նաև հողից 
այդ մետաղների գաղթը բույսի օրգաններին։ 

Հարկ է նշել, որ մեր ուսումնասիրած ծանր մետաղների առա-
վելագույն թույլատրելի խտությունը հիմնականում գերազանցում է 
բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում, նրանցից պատ-
րաստված սննդամթերքներում և հյութերում, բայց այդ տարբերու-
թյունում մեծ չէ։ 

Ուսումնասիրության արդյունքներից եկել ենք հետևալ եզրա-
կացության: 

Դեբեդ գետի հովտի հողում ԾՄ-ից ամենաշատը Zn է, ապա՝ 
Mn և Se։ Դրանք ուղիղ համեմատական կարգով հողից անցնում են 
բույսի մեջ։ Մոշենու օրգաններում մետաղների քանակական պա-
րունակության խտությունը տարբեր է։ Se ամենից շատ պտղում է, 
Mn՝ տերևում, Zn՝ պտղում և տերևներում։ Se քիչ է արմատում, Mn՝ 
ցողունում, Zn՝ պտղում։ 

 
 
 

Գրականություն  
1. Եդոյան Ռ. Հ., Ասատրյան Ն. Ղ., Վարդանյան Զ. Ս., Ծանր մե-

տաղների պարունակությունը միկրոկլիմայական պայմաննե-
րի ազդեցությամբ. միգրացիայի առանձնահատկությունները 
Վանաձորի հողերում։ Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, 
N 10, Երևան, 2006: 

2. Եդոյան Ռ. Հ., Հովսեփյան Տ. Ա., Ծանր մետաղների պարունա-
կությունը ավելուկի տերևներում և երկտուն եղինջի ընձյուղ-
ներում։ Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N 9-10, Երևան, 
2004: 

3. Հովհաննիսյան Հ. Ս., Մուրադյան Ս. Հ., Ծանր մետաղների կու-
տակման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքի ագրո-
ցենոզներում։ Ագրոգիտության գիտական ամսագիր, N 11-12, 
Երևան, 2006: 

4. Հունանյան Ս. Ա., Շեկոյան Ս. Վ., Մանուկյան Ն. Ս. Գյուղա-
տնտեսական մշակաբույսերում ծանր մետաղների կուտակ-
ման առանձնահատկությունները տեխնածին պայմաններում, 



– 26 – 

Ագրոգիտության գիտական ամսագիր, N 5-6, Երևան, 2006: 
5. Ղազարյան Ա., Խանզադյան Մ., Հայրապետյան Ա., Խանզադ-

յան Հ., Ծանր մետաղների բույսերի վրա ունեցած ազդեցու-
թյան վերաբերյալ ուսումնասիրություների վերլուծություն, 
ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ, Երևան, 2016: 

6. Վարդանյան Զ. Ս., Լոռու մարզի տեխնածին աղտոտման կեն-
սաերկրաքիմիական գնահատում, Երևան, 2018: 

7. Ильин В. Б., Тяжелые металлы в системе почва-растения, Нов. 
Наука, 1991, 261 c. 

8. Ковольский В. В., Геохимическая экология, М., Наука, 1974,     
297 c. 

9. Сагателян А. К., Особенности распределения тяжелых металлов 
на территории Армении, Ереван,2004, 157 с. 

10. Унанян С. А., Загрязнение тяжёлыми металлами экосистем г. 
Ванадзор, Известия, ГАУ Армения, № 2, Ереван, 2009. 

11. http://ruskemping.ru/ezhevika-lesnaya-i-sadovaya-poleznye-
svojstva-i-vred-vyrashhivanie-i-sbor-yagod.html 
 (Հղումը կատարվել է 01.05.19 թ.): 

12. https://cyberleninka.ru/article/v/tyazhelye-metally-kak-faktor-  
  zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-obzor-literatury 
(Հղումը կատարվել է 03.05.19 թ.): 

  

http://ruskemping.ru/ezhevika-lesnaya-i-sadovaya-poleznye-svojstva-i-vred-vyrashhivanie-i-sbor-yagod.html
http://ruskemping.ru/ezhevika-lesnaya-i-sadovaya-poleznye-svojstva-i-vred-vyrashhivanie-i-sbor-yagod.html
https://cyberleninka.ru/article/v/tyazhelye-metally-kak-faktor-%20zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-obzor-literatury
https://cyberleninka.ru/article/v/tyazhelye-metally-kak-faktor-%20zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-obzor-literatury


– 27 – 

Динамика миграции тяжелых металлов (Mn, Zn, Se)  
из почвы в органы ежевики 

Едоян Рафик 
Резюме 
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орган  

В статье представлена распространенность ежевики (Rubus L.) в 
Армении, в частности в Лорийской области. Ежевика в Лорийской области 
чаще всего встречается в лесах долины реки Дебед, где и проводились 
исследования. Описаны ботанические особенности растения и пищевая 
ценность органов ежевики. Обоснованы актуальность и значимость статьи. 

В почве долины реки Дебед самым распространенным является Zn, 
затем Mn и Se. Они переходят в растение прямым пропорциональным 
способом. Количественное содержание тяжелых металлов в органах 
ежевики разное. Se больше всего в плоде, Mn в листе, Zn в плоде и в 
листьях. Se меньше всего в корне, Mn в стебли, Zn в плоде.  

Степень миграции тяжелых металлов из почвы в корень, стебель, лист 
и плод разная. На первом месте Zn, затем Se и Mn. Показатель миграции Se 
высокая – 39,6 (плод), Mn` 17,4 (лист), Zn՝ 59,3 (лист). Zn во всех органах 
имеет большую степень миграции, которая колеблется в пределах от 37,4 
(плод) до 59,3 (лист).  
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Dynamics of Migration of Heavy Metals (Mn, Zn, Se)  
from Soil to Blackberry Organs 

Yedoyan Rafik 
Summary 

Key words: heavy metals, berry, soil, migration, dynamics, organ  
The article presents the occurrence of blackberries (Rubus L.) in Armenia, 

particularly in Lori region. Blackberries in Lori region are most often found in 
the forests of the Debed river valley, where the research was conducted. The 
article describes the botanical features of the plant and the nutritional value of 
blackberry organs. The actuality and significance of the article are 
substantiated. 

Zn, then Mn and Se prevail in the soil of the Debed river valley. They go 
into the plant in the direct proportional way. The quantitative content of 
metals in the organs of blackberry is different. Se is contained more in the fruit, 
Mn in the leaf, Zn in the fruit and in the leaves. The root contains Se the least, 
the stem contains Mn the least, the fruit contains Zn the least. 

The degree of migration of metals from the soil to the root, the stem, the 
leaf and the fruit is different. Zn comes the first, and then Se and Mn come. The 
Se migration rate is high - 39.6 (fruit), Mn - 17.4 (leaf), Zn - 59.3 (leaf). Zn has a 
high degree of migration in all organs, which ranges from 37.4 (fruit) to 59.3 
(leaf). 
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