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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԵՐԻՑ ՄԹԵՐՎԱԾ ԽՆԿԱԾԱՂԻԿ 
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ (ORIgANuM vulgARe l.) ԽՈՏԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ` ՋԵՐՄԱԷՄԻՍԻՈՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
չիչոյան ն.բ.1, դումանյան Կ.Հ.1, մոՂրովյան ա.վ.1, ՊոՂոՍյան Կ.ա.2

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ֆարմակոգնոզիայի և 
բուսաբանության ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2 ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների  ինստիտուտ
Երևան, Հայաստան

Ջերմաէմիսիոն սպեկտորի վերլուծության եղանակով որոշվել է Հայաստանի տարբեր 
մարզերից (Տավուշ, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի) մթերված խնկածաղիկ սովորականի խոտի 
(Herba Origani vulgaris) հանքային մակրո և միկրոտարրերի քանակական պարունակությունը: 
Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ հումքը պարունակում է շուրջ 11-13 
քիմիական տարր, այդ թվում` էսենցիալ (Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mo, Mn) և պայմանական 
էսենցիալ տարրեր (Si, Ti, V, Ni), ինչպես նաև` ծանր մետաղներ, որոնց քանակները բոլոր 
մարզերում չեն գերազանցում թույլատրելի խտության սահմանը: Միայն Տավուշի մարզում 
կապարը իր քանակով երկու անգամ գերազանցեց թույլատրելի խտության սահմանը, որը 
միջավայրի աղտոտվածության հետևանք է:

Ջերմաէմիսիոն վերլուծությունը ցույց տվեց, որ բոլոր նմուշներում հայտնաբերված 
տարրերից 3-ը մակրոտարրեր են (Na, Ca, Mg), որոնք կազմում են մոխրի գերակշիռ 
զանգվածը, 6-ը՝ միկրոտարրեր (Cu, Mo, Mn, Fe, Al, Si), 3-ը՝ ուլտրամիկրոտարրեր (V, Ti, Ni):

Ուսումնասիրության արդյունքում հումքի բոլոր նմուշներում հայտնաբերվեց մեծ 
քանակությամբ կալցիում: Առավելագույն քանակը (38%) գրանցվեց Տավուշից մթերված 
հումքում: Վերջինս խոսում է այս շրջանի հողերի կալցիումով հագեցվածության, ոռոգող 
ջրերի կոշտության և խնկածաղկի` կալցիում կուտակելու ունակության մասին:

Մակրոտարրերի շարքում, ինչպես և փաստում էին գրական աղբյուրները, մյուս տարրերի 
համեմատ համեմատաբար մեծ քանակությամբ մագնեզիում հայտնաբերվեց Տավուշի 
(2.4%) և Լոռվա բնաշխարհից (2.7%) մթերված հումքերում: Վերոհիշյալ ցուցանիշները 
միանգամայն թույլ են տալիս խնկածաղկի հումքն առաջադրել որպես կենսաբանորեն 
կարևոր նշանակություն ունեցող կալցիումի և մագնեզիումի տարրերի սկզբնաղբյուր:

Ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները, խնկածաղիկ սովորականի խոտը 
կարող է հանդիսանալ վերոհիշյալ տարրերի, ինչպես նաև` կենսականորեն կարևոր մոլիբդենի 
և նիկելի կրողը: 

Մեր ստացած արդյունքների համաձայն, Գեղարքունիքի մարզից մթերված հումքում 
մոլիբդեն չհայտնաբերվեց, իսկ մնացած բոլոր մարզերի նմուշներում բացակայեց նաև` Se-ը: 
Նիկելի քանակ չհայտնաբերվեց Տավուշի և Լոռու մարզերից մթերված հումքերում: Մնացած 
միկրոտարրերը որակապես առկա էին բոլոր չորս մարզերից մթերված հումքերում, պարզապես 
տարբերվում էին քանակապես, որը, բնականաբար, բացատրվում է բնակլիմայական 
առանձնահատկություններով: Բոլոր նմուշներում գրանցվեցին ալյումինի ու վանադիումի 
վիճակագրորեն չտարբերվող քանակներ: Իսկ Լոռիում, ի տարբերություն մյուս մարզերի, 
գրանցվեց նաև տիտանի նվազագույն քանակ: 

Նշված բոլոր մարզերից մթերված հումքերում գրանցվեց պղնձի նվազագույն քանա-
կություն, որը փաստում է միաժամանակ հումքի այս նմուշներում անտոցիանների նվազա-
գույն պարունակության մասին:

Բոլոր մարզերի նմուշներում ծանր մետաղների քանակները չեն գերազանցել թույլատրելի 
սահմանները, բացի Տավուշի մարզից հավաքած հումքում պարունակվող կապարից:


