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Իրականացվել է Գորիսի տարծաշրջանում աճող շաֆրան 

հրաշալիի (C. Speciosus) առէջների տարրային բաղադրության 

ուսումնասիրությունը ЭКОТЕСТ-ВА վոլտամպերմետրի միջոցով: Ըստ 

ժամանակակից գիտական պատկերացումների՝ քիմիական տարրերը 

բավականին մեծ դեր են խաղում կենդանի օրգանիզմների 

կենսագործունեության մեջ: Բնականաբար, դեղաբույսերում առկա 

հանքային տարրերը ևս իրենց ազդեցությունը կթողնեն տվյալ 

բուսահումքի թերապևտիկ ազդեցության վրա: Ինվերսիոն 

վոլտամպերմետրիկ եղանակով հետազոտվող նմշներում հայտնաբերվել 

են 11 մետաղներ. K>Na>Ca>Zn>Mg>Cu>Fe և Cd>Pb>>As>>Hg: Ստացված 

արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ բոլոր հետազոտվող 

նմուշներում ծանր մետաղների և արսենի պարունակությունը բերված 

ցուցանիշներով բավարարում են «Սննդային արտադրանքի 

անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգին, ինչպես նաև դեղաբուսական հումքի և 

պրեպարատների համար սահմանված նորմատիվային չափանիշներին: 

Բանալի բառեր. շաֆրան հրաշալի, տարրային բաղադրություն, 

ծանր մետաղներ, վոլտամպերմետրիկ եղանակ: 

 

Անթրոպոգեն գործոնների բացասական ազդեցությունը Երկիր 

մոլորակի ֆլորայի վրա վերջին տասնամյակում բավականին մեծ 

ցուցանիշների է հասնում: Շրջակա միջավայրի աղտոտիչների շարքում 

իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում ծանր մետաղները, որոնք կարող են 

կուտակվել ինչպես բույսերի, այնպես էլ մարդու և կենդանիների 
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տարբեր օրգաններում: Բույսերը, հանդիսանալով նյութերի 

շրջապտույտում կարևորագույն օղակներից մեկը, կարող են իրենց 

մասնակցությունն ունենալ ծանր մետաղների կուտակման և դրանց՝ 

մարդու օրգանիզմ ներմուծման գործում [1]:  

Ելնելով այդ հանգամանքից՝ կարևորվում է դեղագործական, 

կոսմետոլոգիական, սննդի և այլ ոլորտներում կիրառման համար 

նախատեսված բուսահումքի քիմիական կազմի ուսումնասիրությունը, 

տարրային բաղադրության, մասնավորապես ծանր մետաղների 

որոշումը:  

Այս հարցի կարևորությունից ելնելով՝ բավականին մեծ թվով 

հետազոտողներ իրենց աշխատանքների մեջ անդրադառնում են 

տարրային բաղադրության որոշման կարևորությանը, և այս 

գործընթացը կազմում է ֆիտոքիմիական հետազոտությունների 

անբաժանելի մասը [2]:  

Հետազոտության համար ընտրվել է Գորիսի տարածաշրջանում 

աճող շաֆրան հրաշալին (C. speciosus): 
Շաֆրանը դեռևս հնագույն ժամանակներից օգտագործվել է 

բուժական նպատակներով: Շաֆրանի օգտակարության մասին նշել են 

Ավիցենան, Ամիրդովլաթ Ամասիացին և հին շրջանի այլ բնագետ-

բժիշկներ:  

Գիտական հետազոտություններով հաստատվել են շաֆրանի 

բազմաթիվ բուժական հատկությունները [3]: 

Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր բույսի ազդեցությունը 

պայմանավորված է նրանում առկա քիմիական նյութերով: Շաֆրանի 

ծաղիկների առէջներն ու վարսանդը հարուստ են գունանյութերով՝ 

պիկրոկրոցիլով և կորցինով: Ծաղկաթերթերը պարունակում են 

ֆլավոնոիդներ՝ կվերցետին, գալանգին, կեմպֆերոլ և այլ 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր [4]: Թարմ շաֆրանը պարունակում է 

կարոտինոիդային գլիկոզիդ հանդիսացող պրոտոկրոցին, որը, 

բուսահումքի չորացմանը զուգընթաց, վերածվում է կորցին և 

պիկրոկրոցին գլիկոզիդների: Շաֆրանի առէջների բաղադրության մեջ 

մտնում են մի շարք կենսաբանական ակտիվ նյութեր, որոնցից կրոկինն 

օժտված է հակաօքսիդիչ հատկություններով: 

Քանի որ Գորիսի տարածաշրջանում աճող  շաֆրան հրաշալիի 

(ՇՀ) առէջների տարրային բաղադրության մասին տվյալներ չկան 

գրականության մեջ, այդ իսկ պատճառով տվյալ հետազոտությունը 

կարող ենք համարել ակտուալ:  
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Մեր կողմից ուսումնասիրվել է ՇՀ առէջներից ստացված 

էքստրակտների հակաօքսիդիչ հատկություններն ու ակտիվությունը [5], 

ինչպես նաև որոշվել է բույսի առէջների տարրային բաղադրությունը 

ինվերսիոն վոլտամպերմետրիկ եղանակով՝ ЭКОТЕСТ-ВА վոլտամպեր-

մետրի [6] միջոցով: Գորիսի տարածաշրջանում աճող ՇՀ հավաքվել է 

2021թ. հոկտեմբերին՝ բույսի ծաղկման շրջանում: Հավաքը և չորացումը 

կատարվել են ըստ համապատասխան ֆարմակագնոզիական 

ցուցանիշների:   

Փորձանմուշների պատրաստումն իրականացվել է թաց 

միներալացման ճանապարհով [7]: 0.50գ. չոր հումքի վրա ավելացվել է 

0.1մլ HCl (ρ=1.19 գ/մլ), ապա թորած ջրով ծավալը հասցվել է 10մլ-ի:           

pH 3-ից ցածր պայմաններում լուծման և գոլորշիացման գործընթացը 

կրկնվել է: Ստացված լուծույթից անալիզի համար ընտրվել է 500մկլ: 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացվում են հետազոտության 

արդյունքներն ու հետազոտության մեթոդի անցկացման համար հիմք 

հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթերը: 

Աղյուսակ 1. 

Գորիսի տարածաշրջանում աճող ՇՀ տարրային բաղադրությունը 

Հ/Հ Մետաղը 

Փորձարկման մեթոդը 

սահմանող 

նորմատիվային 

փաստաթուղթը 

Չափման 

միավորը 

Ստացված 

արդյունքները 

1. Կապար 
ԳՕՍՏ  

31262-2004 
մգ/կգ 0.17 

2. Կադմիում 
ԳՕՍՏ  

31262-2004 
մգ/կգ 0.2 

3. Արսեն 
ԳՕՍՏ  

26930-88 
մգ/կգ <0.002 

4. Սնդիկ 
ԳՕՍՏ  

26927-86 
մգ/կգ <0.002 

5. Ցինկ 
ԳՕՍՏ  

31262-2004 
մգ/կգ 16.5 

6. Պղինձ 
ԳՕՍՏ  

31262-2004 
մգ/կգ 13.5 

7. Երկաթ 
ԳՕՍՏ  

26928-86 
մգ/կգ 9.6 

8. Նատրիում [8] մգ/100գ 43.0 

9. Կալիում [8] մգ/100գ 3330 

10. Կալցիում [8] մգ/կգ 30.0 

11. Մագնեզիում [8] մգ/կգ 14.6 
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Տվյալների ստատիստիկ մշակումն իրականացվել է Microsoft Office 

Excel ծրագրում: 

 Ինչպես երևում է աղյուսակից, ինվերսիոն վոլտամպերմետրիկ 

եղանակով հետազոտվող նմուշներում հայտնաբերվել են 11 մետաղներ. 

K>Na>Ca>Zn>Mg>Cu>Fe և Cd>Pb>>As>>Hg: 

Ընդհանրապես, բուսական ծագում ունեցող հումքը, եթե 

նախատեսվում է բուժական միջոցների պատրաստման, սննդի 

ոլորտում կիրառության համար, պետք է անցնի համապատասխան 

հետազոտությունների շարք, որոնք համապատասխանում են այս կամ 

այն նորմատիվային փաստաթղթին:  

Քանի որ  առողջությանը լուրջ վտանգ կարող են ներկայացնել 

ծանր մետաղները, արսենը, ապա հիմնականում հատուկ ուշադրություն 

պետք է դարձվի դրանց սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաներին:  

Ռուսաստանի Դաշնության պետական դեղագրքում, ինչպես նաև 

Եվրասիական տնտեսական միության դեղագրքում (Pharmacopoeia of the 

Eurasian Economic Union), որոնք ընդունելի են նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում, ներկայացվում են դեղաբույսերում կապարի, 

կադմիումի, սնդիկի և արսենի թույլատրելի կոնցենտրացիաները, 

համապատասխանաբար՝ Pb-6,0մգ/կգ, Cd-1,0մգ/կգ, As-0,5մգ/կգ,           

Hg-0,1մգ/կգ [9, 10]: Չինական դեղագրքի համաձայն (Chinese 

Pharmacopoeia X)՝ այդ ցուցանիշները հետևյալն են` Cu-20 ppm,              

Pb-5,0ppm, Cd-0,3ppm, As-2-10ppm, Hg-0,2 ppm [11] (1 մգ/կգ = 1 մկգ/գ = 1 

ppm):   

Ինչպես երևում է բերված աղյուսակից, ծանր մետաղների և արսենի 

սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմայի 

մեջ: Բացի այդ, ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ 

մարդու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ կալիումի պարունակությունը 

հասնում է մոտավորապես 33.3%: 

Եզրահանգում: Հետազոտության արդյունքներից երևում է, որ ՇՀ 

ամենամեծ քանակությամբ կուտակում է կալիում: Կալիումը մարդու 

օրգանիզմի համար բավական կարևոր դերակատարում ունի 

նյութափոխանակության և կենսական կարևոր գործընթացներում, 

մասնավորապես նպաստում է սրտի նորմալ աշխատանքին, նյարդային 

իմպուլսների հաղորդմանը և այլն: Կալիումի իոնները նպաստում են 

նաև բջջի ներսում ֆերմենտների ակտիվացմանը: Այս հանգամանքից 
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ելնելով՝ շաֆրան պարունակող համեմունքները դրական ազդեցություն 

կարող են ունենալ օրգանիզմի վրա:  

Աղյուսակում բերված արդյուքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ 

ծանր մետաղների և արսենի պարունակության ցուցանիշները ՀՀ 

Գորիսի տարածաշրջանում աճող ՇՀ համար բավարարում են 

դեղագրքերում ամրագրված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա-

ներին և այն կարող են հումք հանդիսանալ բուսական հիմքով 

պրեպարատների ստացման համար: 

Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ ՇՀ համեմունքը 

հանդիսանում է մակրո և միկրոտարրերի աղբյուր: 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТВА ШАФРАНА ПРЕКРАСНОГО                

(C. speciosus), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ГОРИССКОМ РЕГИОНЕ 

МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Айрапетян С. А., Варданян Л. Р., Галстян А. Г. 
 

 Был исследован элементный состав рыльцев шафрана прекрасного 

(C. speciosus), растущего в Горисском регионе Армении ЭКОТЕСТ-ВА 

вольтамперометром. Согласно современным научным представлениям, 

химические элементы играют довольно большую роль в 

жизнедеятельности живых организмов. Естественно, что минеральные 

элементы, содержащиеся в лекарственных растениях, также будут 

оказывать влияние на терапевтическое действие данного растительного 

сырья. Методом инверсионной вольтамперометрии в исследуемых 

образцах было обнаружено 11 металлов: K>Na>Ca>Zn>Mg>Cu>Fe и 

Cd>Pb>>As>>Hg. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что во 

всех исследованных образцах содержание тяжелых металлов и мышьяка 

соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза «О 

безопасности пищевой продукции», а также нормативам, установленным 

на лекарственное растительное сырье и препараты.  

Ключевые слова: шафран прекрасный, элементный состав, тяжелые 

металлы, метод вольтамперометрии. 
 

THE STUDY OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF C. speciosus 
STIGMAS GROWING IN GORIS REGION BY INVERSION 

VOLTAMPEROMETRIC METHOD 

Hayrapetyan S. A., Vardanyan L. R., Galstyan A. G. 
 

The study of the elemental composition of C. speciosus stigmas growing 

in Goris region has been carried out via the ECOTEST-VA voltammeter. 
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According to the modern scientific concepts, chemical elements play a large 

role in the life activity of living organisms. Naturally, the mineral elements in 

medicinal plants also have their influence on the therapeutic effect of the 

given plant material. 11 metals have been found in the samples studied by the 

inversion voltamperometric method: K>Na>Ca>Zn>Mg>Cu>Fe and 

Cd>Pb>>As>>Hg. The obtained results let us come to the conclusion that the 

content of heavy metals and arsenic in all examined samples meets the 

requirements of Customs Union technical regulations, particularly "On the 

safety of food products", as well as the normative standards established for 

medicinal plant raw materials and preparations. 

Keywords: C. speciosus, elemental composition, heavy metals, 

voltamperometric method. 
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