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Լոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանի    
(Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) պտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութային    

բաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծություն    
Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    
Պողոսյան ԱրփինեՊողոսյան ԱրփինեՊողոսյան ԱրփինեՊողոսյան Արփինե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. քիմիական բաղադրություն, կենսաբա-

նական ակտիվ նյութեր, հանքային նյութեր, մակրոտարրեր, 
միկրոտարրեր 

Սինթետիկ նորագույն դեղերով տարեցտարի համալրվող 
դեղերի համաշխարհային շուկայում շարունակաբար աճում են 
դեղաբուսական հումքի և դրա հիման վրա բուսական դեղապատ-
րաստուկների տեսականին և քանակը: Հատկապես մեծ է հե-
տաքրքրությունը վայրի աճող հեռանկարային մի շարք բուսատե-
սակների նկատմամբ, որոնց պաշարները ամենատարբեր պատ-
ճառներով նվազման միտում ունեն: Այս ցանկում առանձնանում է 
կենսաքիմիական հարուստ բաղադրություն ունեցող և ընդգծված 
բուժական հատկություններով օժտված չիչխան (ձիափշատ) 
(Hippophae rhamnoides) դեղաբույսը: Թեև բուժական նշանակու-
թյամբ բուսատեսակները բնության մեջ շատ են, և հայոց բնաշ-
խարհը դրանցով ամենահարուստներից է, այնուհանդերձ շատ քիչ 
տեսակներ կարող են համեմատվել չիչխանի հետ: 

Դեղաբույսերի մեջ բուժական նշանակությամբ առաջատար 
տեղերից մեկը զբաղեցնող չիչխանը (Hippophae rhamnoides) դեռևս 
հնագույն ժամանակներից է հայտնի որպես արժեքավոր ոչ միայն 
սննդային, այլև դեղաբանական նշանակությամբ, որի մասին հի-
շատակումներ կան հին հունական և Տիբեթի դասական բժշկու-
թյան ձեռագրերում [1, 215]:  

Չիչխանը (Hippophae rhamnoides) փշատազգիների ընտանիքի 
փշոտ երկտուն թուփ կամ ծառ է՝ 1.5-10 մ բարձրությամբ, գծային 
նշտարաձև տերևներով և մանր, դեղնագույն, տարասեռ ծաղիկ-
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ներով: Լուսասեր և ցրտադիմացկուն է, ծաղկում է ապրիլ-մայիս 
ամիսներին, պտուղները հասունանում են սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 
ամիսներին: 

Պտուղը հյութալի, դեղին, նարնջագույն կամ կարմրավուն կո-
րիզապտուղ է՝ 0.5-1 սմ երկարությամբ, գնդաձև կամ էլիպսաձև: 
Դրանք արքայախնձորի հոտով, յուրահատուկ համ ունեցող, 
ախորժաբեր պտուղներ են: 

Որպես դեղաբուսական հումք՝ օգտագործվում են թե՛ պտուղ-
ները, թե՛ տերևները և թե՛ երիտասարդ ընձյուղները: Լինելով 
բազմավիտամինային, հարուստ հանքանյութային բաղադրու-
թյամբ բուսատեսակ՝ չիչխանը կիրառվում է ինչպես ժողովրդական 
ոչ պաշտոնական, այնպես էլ պաշտոնական գիտական բժշկու-
թյան մեջ: Չիչխանի (Hippophae rhamnoides) դեղաբանական նշա-
նակությունը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում: 

Չիչխանի (Hippophae rhamnoides) պտուղները պարունակում 
են ամենաբազմազան կենսաբանական ակտիվ նյութեր՝ կարոտի-
նորիդներ (β- և γ- կարոտիններ, լիկոպին, պոլիցիսլիկոպին, զեակ-
սանտին), ասկորբինաթթու, B1, B2, B6, B12, E, K վիտամիններ, ճար-
պաթթուներ, ստերիններ, խոլին, բետաիններ: Այն արժեքավոր հումք 
է չիչխանի յուղի ստացման համար, որն օգտագործվում է աչքի 
եղջերաթաղանթի բորբոքման, վերքերի բուժման, ցավազրկման, 
մաշկի ճառագայթային ախտահարման, ստամոքսի և տաս-
ներկումատնյա աղիքի խոցային հիվանդությունների, էկզեմայի, 
այրվածքների մանկաբարձական պրակտիկայում: Մտնում է 
«Олазоль», «Гипозоль», «Облекол» դեղերի բաղադրության մեջ [1, 216]: 

Չիչխանից ստացվող բուժամիջոցների բարձր բուժական-կան-
խարգելիչ արդյունավետությունը կապված է նրա հիդրոֆիլ և լի-
պոֆիլ բաղադրիչների սիներգիզմից: Ընդ որում շատ բաղադրիչ-
ների (ֆերմենտներ, վիտամիններ, հորմոններ, պիգմենտներ և 
այլն) կենսաբանական ակտիվությունը պայմանավորված է նրանց 
կազմում գտնվող հանքային մակրո- և միկրոտարրերով: 
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Հանքային նյութերը՝ որպես բույսերի մետաբոլիզմի բաղադ-
րիչներ, լրացնում և ուժեղացնում են ֆիտոպրեպարատի բուժա-
կան ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: 

Դեղաբույսերում մակրո- և միկրոտարրերի բալանսավորումը 
ձևավորվում է այդ նյութերի կոնցենտրացման բարդ բազմափուլ 
գործունեության և կուտակման հետևանքով, որոնց վրա ազդում են 
տարբեր գործոններ: Այդ տարրերի մեծամասնության համար հաս-
տատված է նրանց ունեցած կենսաբանական դերը:  

Մասնավորապես պոլիֆենոլների հետ չիչխանում պարունակ-
վող միկրոտարրերի առաջացրած կոմպլեքս միացություները դրա-
կանորեն են ազդում օրգանիզմի կայունության վրա՝ հատկապես 
վիրուսային և բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում [3, 525]: 

Աշխատանքի նպատակն է գնահատման համեմատականու-
թյան անցկացում Լոռու տարածաշրջանում տարբեր բնակլիմայա-
կան պայմաններում աճող չիչխանի (Hippophae rhamnoides) 
պտուղներում ակտիվ միացությունների կոմպլեքսի մաս հանդի-
սացող հանքային բաղադրիչի՝ մակրո- և միկրոտարրերի պարու-
նակության միջև: 

Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս: Որպես հետազոտման առարկա ուսումնա-
սիրվել են Լոռու մարզի տարբեր տեղանքներից՝ Վանաձորից, Սպի-
տակից, Ալավերդուց, Ազնվաձորից, հավաքած չիչխանի պտուղները: 

Այս կամ այն դեղաբույսի կազմում պարունակվող բաղադրիչ-
ների որակական և քանակական որոշման պրոցեսում չափազանց 
մեծ նշանակություն ունի դեղաբույսից դրանց կորզման եղանակը: 

Չիչխանի պտուղներից մակրոտարրերի և միկրոտարրերի 
առավելագույն կորզման համար օպտիմալ մեթոդի ընտրության 
նպատակով կատարվել են հետևյալ փորձարկումները. 

Յուրաքանչյուր աճելավայրից ընտրված չիչխանի պտուղների 
որոշակի քանակ (≈5 գ) 200-250 մլ տարողությամբ կոլբայում վե-
րածվել է շիլայանման զանգվածի, ավելացվել է 150 մլ թորած ջուր 
(զանգված առաջին). 
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1. Առաջին եղանակ – ստացված փորձանմուշը (զանգված 
առաջին) եռացվել է 40-60 րոպե, այնոււհետև տեղափոխվել 
է թերմոստատ, որտեղ պահվել է ևս 2-3 ժամ. 

2. Երկրորդ եղանակ – փորձանմուշի (զանգված առաջին) եռա-
ցումը տարվել է մագնիսական խառնիչով անընդհատ 
խառնման պայմաններում, որից հետո թերմոստատում 
պահվել է նույնպես 2-3 ժամ: 

Ֆիլտրումից հետո փորձանմուշներից յուրաքանչյուրում 
մակրո- և միկրոտարրերի որակական հայտնաբերումը և նրանց 
առկայության հավաստումը կատարվել է անալիտիկ քիմիայի 
«Դեղաբանական ռեակցիաներ» («Фармакопейные реакции») ան-
վամբ գործող ռեակցիաներով: 

Որոշ տարրերի առավել ընդգծված    ռեակցիոն արդյունքներ 
հաջողվել է ստանալ չիչխանի պտուղների՝ երկրորդ եղանակով 
մշակված փորձանմուշներում: Արդեն իսկ հայտնաբերված տար-
րերի քանակական պարունակության որոշումները կատարվել են 
լուսագունաչափական եղանակով՝ КФК-2-УХЛ 42 տիպի ֆոտոկո-
լորիմետրի միջոցով: Ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով տարրերից 
յուրաքանչյուրի որոշումը կատարվել է համապատասխան մշա-
կումից հետո ստացված լուծույթի օպտիկական խտության չափ-
ման միջոցով [2, 162, 197, 230, 239, 339, 463]: 

Համապատասխան հաշվարկների արդյունքում ստացված 
մակրո- և միկրոտարրերի քանակական պարունակության տվյալ-
ները ներկայացված են աղյուսակի տեսքով: 

Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    
Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) պտուպտուպտուպտուղներումղներումղներումղներում    

մակրոմակրոմակրոմակրո----    և միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունը    
Բույսի աճման Բույսի աճման Բույսի աճման Բույսի աճման 

վայրըվայրըվայրըվայրը    
ՄիկրՄիկրՄիկրՄիկրոտաոտաոտաոտարրերի պարորրերի պարորրերի պարորրերի պարոււււնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գ    
Fe Cu Zn K Ca Mn Pb 

Վանաձոր 62 2.1 15.1 920 680 12.6 0.13 
Սպիտակ 66 2.4 16.3 980 720 14.5 0.22 
Ալավերդի 76 2.6 18.6 850 890 13.5 0.25 
Ազնվաձոր 72 2.2 17.5 1050 860 15.6 – 
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Անալիզի տվյալների վերլուծությունից և համադրումից կա-
րելի է արձանագրել հետևյալը.    

1. Մշակված և փորձնականորեն հաստատված են չիչխանի 
(Hippophae rhamnoides) պտուղներից հանքանյութային բա-
ղադրության՝ մակրո- և միկրոտարրերի առավելագույն 
կորզման օպտիմալ ռեժիմ և եղանակ (եղանակ երկրորդ). 

2. Ստացված տվյալները փաստում են չիչխանի (Hippophae 
rhamnoides) պտուղների կիրառման հեռանկարայնությունը 
պրակտիկ բժշկության մեջ, ինչպես նաև քիմիական, սննդի, 
դեղագործության, կոսմետիկական արտադրություններում: 

3. (Hippophae rhamnoides)-ի հետազոտության արդյունքում 
կարելի է արձանագրել, որ միկրոտարրերի կուտակման 
պրոցեսում էական դերակատարություն ունի բույսի աճման 
վայրի էկոլոգիան և հավանաբար չիչխանի տեսակային 
տարբերությունը:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ботанико-фармакогностический словарь. Под редакцией 

Блиновой К.Ф. и Яковлева Г.П. Москва, Высшая школа, 1990, 
272 с. 

2. Марченко З., Фотометрическое определение элементов, 
Москва, Мир, 1971, 502 с. 

3. Скуридин Г.М., Чанкина О.В. и другие, Элементный состав 
и интенсивность накопления химических элементов пло-
дами облепихи (Hippophae rhamnoides), Химия в интересах 
устойчивого развития N21, 2013, с. 525-532. 

    
        



– 33 – 

Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, 
произрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионе 

Ханзадян АсмикХанзадян АсмикХанзадян АсмикХанзадян Асмик    
Погосян АрпинеПогосян АрпинеПогосян АрпинеПогосян Арпине    

РезюРезюРезюРезюмемемеме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: химический состав, биологически активные 

вещества, минеральные вещества, макроэлементы, микроэлементы 
Из года в год проявляется большой интерес к разработке и произ-

водству лекарственных препаратов, получаемых из природного сырья, в 
особенности из лекарственных растений. Особенно большой интерес 
вызывает лекарственное растение облепиха, которая выделяется богатым 
биохимическим составом и обладает особыми лечебными свойствами.  

В работе фотоколориметрическим методом проведено количественное 
определение содержания некоторых макро- и микроэлементов, содер-
жащихся в плодах облепихи, произрастающего в разных природно-клима-
тических условиях. 

В качестве проб служили плоды облепихи, собранные из разных мест 
населения Лорийского региона, в частности из квартала Тарон города 
Ванадзор, из пребрежных зон реки Чичхан вдоль пути Ванадзор-Спитак, из 
общин Азнвадзора. Разработан оптимальный метод извлечения элементов 
из растительного сырья. Удалось извлечь и определить количественное со-
держание железа, цинка, меди, калия, кальция, марганца, свинца в плодах 
облепихи. 

Определение каждого элемента проводилось измерением оптической 
плотности на приборе КФК-2-УХЛ 42 растворов, полученных после соот-
ветствующей обработки опытных образцов. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать,что содержа-
ние того или иного элемента в плодах облепихи, превышающих ПДК, 
зависит от экологического состояния места произрастания и, по всей 
вероятности, также от видового состава облепихи. 
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Analysis of MineralAnalysis of MineralAnalysis of MineralAnalysis of Mineral    Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn 
(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region    

Khanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan Hasmik    
Poghosyan ArpinePoghosyan ArpinePoghosyan ArpinePoghosyan Arpine    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: chemical composition, biologically active substances, minerals, 

macroelements, microelements 
Year by year, more attention is paid to the development and production of 

medicaments made of natural remedies, especially of herbs. People are 
especially interested in sea buckthorn medicinal plant (Hippophae rhamnoides) 
that has rich biochemical composition and unique therapeutic properties. 

Quantitative determination of macro and microelements containing in the 
fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) that grows in various climate 
conditions was carried out with the help of photometric method in the paper. 
Samples were taken from the fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) 
that were collected from different settlements of Lori Region, such as Taron 
district of Vanadzor city, coastal areas of Chichkhan River situated on the road 
between Vanadzor and Spitak, areas adjacent to Alaverdi town and Aznvadzor 
community. Optimal method for extracting metals from plant material was 
developed. They managed to extract and determine the quantitative content of 
the following elements: potassium, calcium, iron, copper, zinc, manganese, lead 
(plumbum) in the fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides). The 
determination of each of the elements was carried out by measuring the optical 
density of the solution obtained with a photocolorimeter of «КФК-2-УХЛ 42» 
type after the preparation of the sample in an appropriate manner.  

The analysis of the obtained data allows to state the fact that the content 
exceeding the permissible concentration of this or that metal in the fruits of sea 
buckthorn (Hippophae rhamnoides) depends on the ecological state of the place 
where it grows and probably also on the species composition of sea buckthorn 
(Hippophae rhamnoides). 
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