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ა ნ ო ტ ა ც ი ა

ჩაი სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთი ფართოდ გავრცელებული პროდუქტია. მისი

ხარისხი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, დამოკიდებულია მიკროელემენტურ შედგენილობაზე.

რომელთა შორის შემცველობით და ფიზიოლოგიური აქტივობით გამორჩეულია რკინა.

მცენარეულ ობიექტებში რკინის განსაზღვრის საიმედო შედეგების მიღების მიზნით

დამუშავებული იყო სინჯების მინერალიზირების მშრალი მეთოდის და თიოციანატიონით

რკინის ფოტომეტრული განსაზღვრის ოპტიმალური პირობები.

ჩვენს მიერ შესწავლილია რკინის საერთო შემცველობა და მისი ცალკეული ფორმები.

ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში დადგენილი რკინის შემცველობა და განაწილების

კანონზომიერებები. დადგენილია სხვადასხვა გამხსნელით (წყალი, განზავებული მჟავა და

ტუტე, ცვლადი კონცენტრაციის ეთანოლი, აცეტონი, ჰექსანი და სხვა) ექსტრაგირებული

რკინის და სხვა კომპონენტების რაოდენობები. ნაჩვენებია, რომ ჩაიდან გამორეცხილი ექსტ-

რაქტის, მინერალური ნივთიერებების და რკინის რაოდენობები მჭიდრო, პირდაპირ კავშირ-

შია გამხსნელის დიელექტრიკულ მუდმივასთან (კორელაციის კოეფიციენტები 0,80 – 0,94).

ჩაის ფოთლებში და მზა ჩაიში და მის ექსტრაქტებში აგრეთვე დადგენილია სხვა

კომპონენტების (ნაცრიანობა, ექსტრაქტის pH, ხვედრითი ელგამტარობა, მიკროელემენტების

(Cu, Zn, Mn და სხვა)) შემცველობები და სხვა მახასიათებლები. ნაჩვენებია ჩაის მანგანო-

ფილური ბუნება.

Annotation

Iron and its features in tea leaves and in the products of their reproduction

Tea is one of the most spread products of agriculture. Its quality, along with other factors, is

depended on microelemental composition, among which iron is distinguished with its content and

physiological activity. In order to obtain reliable results of iron content determination in vegetable

objects optimum conditions for dry method of samples’ mineralization and for photometric

determination of iron with thiocyanate ion have been elaborated.

Total iron content and its separate forms are studied by us. Iron content and rules of its

distribution are determined in tea leafs and end product. Amounts of iron and other components

extracted from different solvents (water, diluted acid and alkali, ethanol, acetone and hexane with

variable concentration etc.) are defined. It is shown that amounts of extract, mineral substances and

iron, washed out from the tea are in close and direct relation with dielectric constant of the solvent

(relation coefficient is 0,80-0,94).
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Amounts of other components (ash content, pH of extract, specific electric conductivity,

content of microelements (Cu, Zn, Mn etc.) and other characteristics are also determined in tea leafs,

made tea, as well as in tea extracts. Manganophillic nature of the tea is shown.
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I. შ ე ს ა ვ ა ლ ი

მცენარეებში, განსაკუთრებით კი მცენარეულ საკვებში, მიკროელემენტების

შემცველობა, მათი ფორმები და დინამიკა, ბოტანიკის, აგროქიმიის, ეკოქიმიისა და

ანალიზური ქიმიის აქტუალურ პრობლემად რჩება. საკითხის მიმართ ინტერესი კიდევ

უფრო გაიზარდა ბოლო პერიოდში გარემოს ანთროპოგენური დატვირთვის მკვეთრი ზრდის

გამო.

როგორც ცნობილია, სხვა მიკროელემენტების მსგავსად, რკინა ფიზიოლოგიურად

აქტიური ელემენტია და მონაწილეობს ცოცხალ ორგანიზმებში მიმდინარე ბიოქიმიურ

პროცესებში. ამიტომ კვების რაციონში მისი ნაკლებობა, ან სიჭარბე უარყოფით გავლენას

ახდენს მცენარის ნორმალურ ზრდა-განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე რკინის

ფიტოტოქსიკურობის ქვედა და ზედა ზღვრების დასადგენად საჭიროა მცენარეებში მისი

განაწილების საფუძვლიანი შესწავლა. მიღებული ინფორმაცია საშუალებას მოგვცემს

საჭიროების შემთხვევაში დავსახოთ ნიადაგის ფიტორემედიაციის რაციონალური გზები.

საქართველოში ნედლი ჩაის ფოთლებში და მათი გადამუშავების პროდუქტებში რკინის

შემცველობა სუსტად არის შესწავლილი, მისი ფორმები (დაჟანგულობის ხარისხი,

ორგანული და არაორგანული ნაერთები) კი შეუსწავლელია. ლიტერატურის ანალიზი

გვიჩვენებს რომ ადრეულ გამოკვლევებში მეტი ყურადღება ჰქონდა დათმობილი სხვა

კულტურების (ბოსტნეული, ღვინო, მარცვლეული) და სხვა მიკროკომპონენტების

განაწილების შესწავლას. ამ მხრივ აღსანიშნავია პროფ. ი. მოსეშვილის ხელმძღვანელობით

შესრულებული გამოკვლევები მცენარეულ და ცხოველურ ობიექტებში მანგანუმის, ნიკელის

და ფთორის შემცველობის შესახებ. მოგვიანებით ამ სფეროში საინტერესო გამოკვლევები

ჩატარდა ანალიზური ქიმიის კათედრაზე მცენარეულ საკვებ პროდუქტებში ტყვიის,

დარიშხანის და იოდის ბიოგეოქიმიის სფეროში.

საკვლევ ობიექტად შერჩეული იყო წალენჯიხის რაიონის, სოფელ მედანის ჩაის

ნარგავები. 2011 წელს სინჯები აღებული იყო სოფლის განაპირას არსებულ ჩაის

პლანტაციიდნ, 2012 წელს კი კერძო ნაკვეთიდან. სამუშაო პროგრამა ითვალისწინებდა

აღებულ სინჯებში, აგრეთვე სხვადასხვა წარმოშობის მზა პროდუქტებში, ნაცრიანობის,

რკინის საერთო და მისი ცალკეული ფორმების განსაზღვრას. კვლევის პროცესში

საინტერესო ინფორმაცია იყო მიღებული ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში მანგანუმის,

თუთიისა და სპილენძის შემცველობის შესახებ. გარდა ამისა, დადგენილი იყო მათი

ექსტრაქტების ფიზიკურ–ქიმიური მახასიათებლები (pH, ხვედრითი ელექტროგამტარობა,

ოპტიკური სიმკვრივე და სხვა).



6

მცენარეულ და ცოცხალ ორგანიზმებში მიკროელემენტების, მით უმეტეს მათი

ფორმების შემცველობის, შესწავლა ანალიზური ქიმიის საინტერესო უბანია. საიმედო

შედეგების მიასღებად საჭიროა ცალკეული ელემენტების თავისებურებების

გათვალისწინება, რათა ბიოგენური სინჯების სველი თუ მშრალი მეთოდებით

მინერალიზირების შემთხვევაში ავიცილოთ სინჯის დაბინძურება, ან პირიქით,

განსასაზღვრავი ელემენტის დაკარგვა მისი აქროლების გამო.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ ჩაის ფოთლებში და მათი

გადამუშავების პროდუქტებში რკინის განაწილების შესწავლა გამართლებულია, როგორც

თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალთახედვით.

ჩვენს მიერ მიღებული შედეგების ნაწილი (ჩაის მიკროელემენტური შედგენილობის

კვლევის შედეგები) გამოსაქვეყნებლად გადაეცა ჟურნალ „Annals of Agrarian Science“-ის

რედაქციას. გამოსაცემად მზადდება მეორე ნაშრომიც (ჩაის ესტრაქტის ფიზიკურ-ქიმიური

გამოკვლევა).

მინდა მადლობა გადვუხადო ქიმიის აკადემიურ დოქტორებს ნ. ლაბარტყავას და ნ.

მგალობლიშვილს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებაში გაწეული დახმარებისათვის.
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II. ლიტერატურის მიმოხილვა

2.1. ზოგადი ცნობები ჩაის კულტურის, ტექნოლოგიისა

და წარმოების მასშტაბების შესახებ

ჩაი პლანეტის მოსახლეობის 2/3–ის ყოველდღიური სასმელია. მის სამშობლოდ ჩინეთი

ითვლება, სადაც ცნობილი იყო 50 საუკუნის წინ [1]. ევროპაში ჩაის მოხმარება დაიწყო 1517

წლიდან. საქართველოში ჩაი ჩინეთიდან შემოვიდა მე–19 საუკუნის 30–ინ წლებში [2]. მისი

კულტივირება კი 1884 წლიდან ხდება [3].

ჩაი მარადმწვანე მცენარეა. ცნობილია მისი ორი ჯიში – ჩინური, რომლის სიმაღლე 2–3

მ აღწევს და ასამურა – 10–15 მ სიმაღლის ხე [2]. ჩაის ძირითადი მწარმოებელი ქვეყნებია

ჩინეთი, ინდოეთი, შრი–ლანკა, კენია და სხვა [1]. მისი წლიური წარმოება 3 მლნ ტონას

აღემატება და პროდუქციის საერთო ღირებულება 20 მლრდ დოლარს აჭარბებს. ზოგიერთი

ელიტარული ჩაის 100 გ ღირებულება 1000 დოლარია [1].

გასულ საუკუნეში საქართველო ჩაის ერთ–ერთი მსხვილი მწარმოებელი იყო, თუმცა

დაბალი იყო პროდუქციის ხარისხი. დღეისათვის ჩვენში ჩაის წარმოების მასშტაბები

დაბალია. პროდუქციის 90 % გადის ექსპორტზე მონღოლეთში, უკრაინაში, გერმანიაში და

სხვ. ქვეყნებში [4]. საქართველოში იმპორტირებული ჩაის წლიური ღირებულბა 4,5 მლნ

დოლარს შეადგენს [4].

ჩაის ხარისხი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული (კლიმატი, ნიადაგის ქიმიური

შედგენილობა, ტენიანობა, ვეგეტაციის პერიოდი და სხვა) და, რა თქმა უნდა, ჩაის ფოთლის

დამუშავების ტექნოლოგიაზე [1]. ნედლი ჩაიდან მზა პროდუქტის მიღების ტექნოლოგია

მარტივია. ფოთლის თერმული დამუშავებით 32 – 40 გრადუსზე მისი საწყისი ტენიანობა 75–

80 % – დან დაჰყავთ 60 – 62 %–მდე. ამ პროცესში პროდუქტი იღებს მუქ შეფერილობას და

მთრიმლავი ნივთიერებეიბის დაჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი ეთერზეთები ანიჭებენ

სასიამოვნო „ჩაის“ არომატს [2,3]. ფერმენტაციის ხარისხის მიხედვით მზადდება მწვანე,

ყვითელი, წითელი და შავი ჩაი. მწვანე ჩაის მომზადების ტექნოლოგიის სქემაში

გამოტოვებულია ფერმენტაციის პროცესი [1]. პროდუქციის საერთო ბალანსში შავ ჩაიზე

მოდის 80 %, მწვანეზე დაახლოებით 19–20 %. წინა წლებში საქართველოში შავ და მწვანე

ჩაისთან ერთად მზადდებოდა აგურა და ფილა ჩაი [3].

არც თუ იშვიათად ჩაის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, უფრო კი კომერციული მიზნით,

მზა ჩაის ემატება თიხა, თაბაშირი, ტალკი, გრაფიტი, მაგნეზიტი, აგრეთვე მცენარეული და

სინთეზური საღებავები (ინდიგო, კურკუმა, ბერლინის ლაჟვარდი) [2]. საკმაოდ

გავრცელებულია ჩაის ფალსიფიკაციის შემთხვევები. პროდუქციის წონის გაზრდის მიზნით

გამოყენებულია სხვადახვა მცენარის (ალუბალი, ქლიავი, ტირიფი) ფოთლები, აგრეთვე უკვე

გამოყენებული ჩაის ნარჩენები [2].
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2.2 ჩაის ქიმიური შედგენილობა

ჩაის ქიმიური შედგენილობა კარგად არის შესწავლილი. თანამედროვე მეთოდებით

მასში იდენტიფიცირებულია 300–მდე ორგანული ნაერთი [3,5]. შავი ჩაის შედგენილობა (%,

საშუალო 158 ანალიზიდან) ასეთია: წყალი 8,5, აზოტშემცველი ნაერთები 24, კოფეინი 2,8,

ცხიმები 8,2, მთრიმლავი ნივთიერებები [2,6]. გარდა ამისა ჩაი შეიცავს გლუკოზიდებს,

პოლიფენოლებს, ანტიოქსიდანტებს, ვიტამინებს და სხვა ორგანიზმისათვის სასარგებლო

ნაერთებს [1,7]. ანტიოქსიდანტებით განსაკუთრებით მდიდარია მწვანე ჩაი [1]. დადგე-

ნილია, რომ მწვანე ჩაიში, შავ ჩაისთან შედარებით, მეტია წყალში ხსნადი ნივთიერებებიც (40

– 50 და 30 – 35 % შესაბამისად [7,8]). ჩაის წყალში გაუხსნელი ნაშთი ძირითადად შედგება

უჯრედისის, ცელულოზის, სახამებლის, ცხიმების, აზოტშემცველი ნაერთების და სხვ. [5].

ჩაის წყლის ექსტრაქტის ორგანული ნაერთები წარმოდგენილია ფერმენტული

პოლიფენოლებით, შაქრებით, ამინომჟავებით, კოფეინით, აგრეთვე მინერალური

ნივთიერებებით [3,5,7].

მინერალური ნივთიერების ჯამური შემცველობა (ნაცრიანობა) ნედლ ჩაიში 3,25 –7,0,

ხოლო მზა პროდუქტში 3,2 – 4,3 % – ია [2,3,7-9]. ცალკეული კომპონენტებიდან ჩაიში

ნაპოვნია (მგ/კგ) კალიუმი 17,9, კალციუმი – 4,7, მაგნიუმი – 2,3, მანგანუმი – 0,83, ნატრიუმი

– 0,21, ალუმინი – 0,64, ფოსფატი 0 3, გოგირდი – 0,85 [3,6,7].

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ჩაიში ფოთლებში მიკროელემენტების შემცველობა.

მიუხედავად მათი შედარებით დაბალი კონცენტრაციებისა ისინი აქტიურ მონაწილეობას

ღებულობენ ცოცხალ ორგანიზმებში მიმდინარე ქიმიურ და ბიოქიმიურ პროცესებში [9-12],

გავლენას ახდენენ ჩაის მოსავლიანობაზე და განსაზღვრავენ მის ხარისხს [13]. დადგენილი

იყო, რომ მანგანუმშემცველი შლამის მიკროსასუქად გამოყენების შემთხვევაში იზრდება ჩაის

მოსავლიანობა და უმჯობესდება ხარისხი [13]. მიუხედავად ამისა, ჩაის მიკროელემენტური

შედგენილობა ცუდად არის შესწავლილი. ამ მხრივ განსაკუთერებით მწირი ინფორმაცია

გვაქვს საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე. ჰაერზე მშრალ ჩაიში მიკროელემენ-

ტებიდან ნაპოვნია (მგ/კგ) სპილენძი 10–19,4, თუთია 23,4–50,0. ტყვია 0,5 – 3,7 [6,14]. მათ

გარდა დადგენილი იყო სხვა მიკროლმენტების შემცველობაც (ბორი – 95, ბარიუმი 56,

ნიკელი – 6, მოლიბდენი და ქრომი – 0,4 – 0,4 [6].

ანასეულის წითელმიწა ნიადაგებზე მოყვანილ ჩაიში ლ. ბარაბაძის მიერ ნაპოვნი იყო

(მგ/კგ) ბორი 10,1 – 16,1, სპილენძი 8,7 – 10,7, თუთია 23,6 – 27,3, მანგანუმი 528 – 1006 [15].

დადგენილია რომ ჩაიში შემავალი მიკროელემენტების ნაწილი გადადის ექსტრაქტში [8,16].

აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ ჩაი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის

მიკროელემენტურ ბალანსში [16].

რადგან ჩვენი კვლევის ძირითად საკითხს შეადგენდა ჩაიში რკინის შემცველობის

დადგენა, ამიტომ მისი ანალიზური ქიმია და განაწილება არაორგანულ თუ ორგანულ

ობიექტებში განხილულია 2.3 და 2.4 პარაგრაფებში.
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2.3. რკინა – გარემოს ობიექტებში

რკინა ბუნებაში ფართოდ გავრცელებული ელემენტია. ამ მახასიათებლით ის მე–4

ადგილზეა ჟანგბადის, სილიციუმისა და ალუმინის შემდეგ [27,28]. ქანებში და ნიადაგებში

რკინის საშუალო შემცველობა (კლარკი) 4,65 და 3,8 %–ია [15,27,28]. წითელმიწა ნიადაგებში

(ანასეული) მისი შემცველობა გაზრდილია და საშუალოდ 6,5 %–ს შეადგენს [15].

რკინა ნიადაგში მცენარისათვის საკმარისი რაოდენობითაა, თუმცა pH > 8 გადადის

უხსნად ფორმაში და მცენარისათვის მიუწვდომელი ხდება [28]. მის ძვრადობა დამოკი-

დებულია აგრეთვე დაჟანგვა–აღდგენის პოტენციალზე, რადგან რკინა (II) ადვილად გადადის

რკინა (III)–ში, რომლის ჰიდროქსიდი ნაკლებად ხსნადია [19,28]. ნიადაგის მჟავიანობის

გაზრდით იზრდება რკინის მოძრავი ფორმების კონცენტრაცია, რაც უარყოფითად

მოქმედებს მცენარის განვითარებაზე [28,29]. ნიადაგში ფოსფატური სასუქების შეტანის

შემდეგ კი პირიქით - რკინის მოძრავი ფორმების წილი მცირდება [15]. ჩვეულებრივ რკინის

მოძრავი ფორმები ნიადაგში ცოტაა. წითელმიწა ნიადაგებში რკინის საერთო შემცველობიდან

მოძრავ ფორმაზე მოდის ორვალენტიანი რკინის 0,23 და სამვალენტიანი რკინის 0,63 % [15].

ნიადაგში რკინის დაბალი შემცველობის შემთხვევაში რეკომენდებულია მისი ბალანსის

შევსება რკინაშემცველი ხელატებით [28].

ნიადაგში რკინის შემცველობის ფორმები დამოკიდებულია pH–ზე, ორგანული

ლიგანდების (პირველ რიგში ჰუმუსების) თანაობაზე და სხვა ფაქტორებზე [10,28], ამიტომ

ნიადაგში რკინისა და სხვა მძიმე ლითონების ფორმების პროგნოზირება შესაძლებელია pH

სიდიდის, ჰუმუსების და ფოსფატების კონცენტრაციის გათვალისწინებით [21].

ქანებისა და ნიადაგებისგან განსხვავებით, რკინის შემცველობა ბუნებრივ ზედაპირულ

წყლებში მცირეა. ამის მიზეზია მისი ბუნებრივი ნარეთების მცირე ხსნადობა და მარილების

ჰიდროლიზი. საქართველოს ატმოსფერულ ნალექებში საშუალოდ 36 მკგ/ლ რკინაა

(ექსტრემუმები 0–150 მკგ/ლ). ასევე მცირეა რკინის კონცენტრაცია საქართველოს

ზედაპირულ წყლებში (10–300, საშუალო 60 მკგ/ლ) [36]). რკინით ღარიბია ოკეანის წყალიც

(10 მკგ/ლ) [27]. შედარებით მაღალია (რამდენიმე მგ/ლ) რკინის კონცენტრაცია მინერალურ

წყლებში.

2.4. რკინა მცენარეულ ობიექტებში, მისი ბიოქიმიური როლი

რკინის შემცველობა მცენარეულ ობიექტებში დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე

(ნიადაგი, კლიმატი, განვითარების ფაზა, ვეგეტაციის პერიოდი, წყლით უზრუნველყოფაზე,

იონების ანტაგონიზმზე და სინერგიზმზე და სხვა) და ფართო ზღვრებში იცვლება [10,15].

რკინის შემცველობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნიადაგში რკინის მოძრავი ფორმების
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წილი [29]. ფოთლებში რკინის შემცველობა ასევე დამოკიდებულია ატმოსფერულ ნალექებ-

ზეც. წვიმით ფოთლებიდან ირეცხება მიკროელემენტების 50–80 % [11]. დადგენილია, რომ

მცენარეში რკინის ხსნადი ფორმების წილი 70–80 %–ია მისი საერთო შემცველობიდან [11].

ბალახეული მცენარეები საშუალოდ 55–400 მგ/კგ რკინას შეიცავენ მშრალ მასაზე

გადათვლით (ექსტრემუმები 18–1700 მგ/კგ) [10]. მცენარეულ საკვებ პროდუქტებში ნაპოვნია

6–130 მგ/კგ რკინა [10]. შედარებით ნაკლები რაოდენობა რკინაა საქართველოში მოყვანილ

მარცვლეულში და პარკოსნებში (4–13 მგ.კგ) [30]. მცენარეულ ნაცარში რკინის მასური წილი

შეადგენს 0,01–0,001 % [28]. ლიტერატურაში არსებული მონაცემებით ღვინოებში რკინის

შემცველობა 1–30 მგ/ლ შეადგენს (ზღვრუალად დასაშვები კონცენტრაცია 7 მგ/ლ) [31,32].

მცენარეების მიერ რკინის შთანთქმა ხორციელდება მეტაბოლიზმის გზით. ფესვები

ადსორბირებენ რკინა–II და რკინა–III, მაგრამ რკინა–III აღდგება რკინა–II–მდე [10]. როგორც

მოსალოდნელი იყო რკინის შემცველობა გაზრდილა მცენარის ფესვებში და 0,05–0,5 %

შეადგენს [11].

რკინის შემცველობა საქართველოში გავრცელებულ მცენარეებში დეტალურად აქვს

შესწავლილი პ. იავიჩს და სხვებს [29]. მათ მიერ მიღებული მონაცემები მოტანილია №2.1 და

2.2 ცხრილებში.

ცხრილი 2.1.რკინა საქართველოს მცენარეულ საკვებ პროდუქტებში (მგ/კგ) [29]

საკვები სინჯების რ–ბა, n მინიმუმ–მაქსიმუმი საშუალო

მარცვლეული 12 21 – 100 59

ბოსტნეული 15 6 – 15 9

ხილი 13 3 – 13 7

სოკო 5 16–150 98

ცხრილი 2.2. რკინა საქართველოს სამკურნალო მცენარეებში (მგ/კგ)  [29]

სინჯის აღების ადგილი სინჯების რაო–ბა მინიმუმ–მაქსიმუმი საშუალო

თბილისი 23 7 – 148 57

მცხეთა 4 37 – 207 129

ყაზბეგი 4 51 – 103 70

მარნეული 2 81 – 120 100
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რკინა აქტიური ბიოგენური ელემენტია. რკინა შედის სიცოცხლისათვის აუცილებელი

ცილების და ფერმენტების (ჰემოგლობინი, ფერრედოქსინი) კატალაზის და პეროქსიდაზის

შემადგენლობაში, რომლებიც მონაწილეობენ სუნთქვის პროცესში [6,12]. რკინის კომპ-

ლექსები აგრეთვე მონაწილეობენ ფოტოსინთეზში, ჟანგვა–აღდგენით პროცესებში, ნივთიე-

რებათა ცვლაში, ქლოროფილის სინთეზში და ა.შ. [10,12,33]. ა. კოვალსკის მიხედვით

ნიადაგში 130 მგ/კგ–დე რკინა მცენარისათვის არ არი საკმარისი, ხოლო მეტი 250 მგ/კგ–ზე

საზიანოა [11]. ნიადაგში რკინის დეფიციტი ხელს უშლის მცენარის ნორმალურ ზრდა–

განვითარებას. ასევე მავნეა მისი ხსნადი ფორმების სიჭარბეც [10]. მცენარეებში რკინის

შემცველობის გაზრდის მიზნით ნიადაგში შეჰყავთ რკინის ხსნადი მარილები ან ხელატები,

რის შედეგად მისი შემცველობა მცენარეში იზრდება 2–3–ჯერ [29].

ადამიანის დღიური ნორმა 110–400 მგ რკინაა [29]. სისხლნაკლებობის და ზოგიერთი

დაავადებების სამკურნალოდ რკინის დეფიციტს ავსებენ მისი შემცველი პრეპარატებით

(ჰემატოგენი, ფეროვიტი, რკინის ფუმარატი, ფერსინოლი და სხვა) ან რკინით მდიდარი

საკვებით [29,34]

2.5. ბუნებრივ ობიექტებში რკინის განსაზღვრის მეთოდები

ნიადაგის და მცენარეული სინჯების აღება–მომზადების მეთოდები დეტალურად არის

აღწერილი ლიტერატურაში [17,18]. ჩაის ფოთლების სინჯების აღებისას გასათვალის-

წინებელია კლიმატურ პირობები, რადგან, როგორც ცნობიოლია, ძლიერი წვიმით მათგან

ირეცხება მიკროელემენტები [11,18].

ნიადაგის სინჯებში რკინის საერთო რაოდენობა, ჩვეულებრივ, ისაზღვრება კლასიკური

გრავიმეტრული მეთოდით სინჯის სოდასთან შელღობის შემდეგ [19]. ნიადაგიდან რკინის

მოძრავი ფორმის გამოტანის მიზნით რეკომენდებულია სინჯის დამუშავება 0,1 N H2SO4 [15].

ამავე მიზნით გამოყენებულია 0,2–1 N HCl, ფაზების მასური თანაფარდობა 1;100 [20,21].

მიღებულ ექსტრაქტში რკინა ისაზღვრება ფოტომეტრული მეთოდით თიოციანატის,

სულფოსალიცილის მჟავის ან დიპირიდილის გამოყენებით [15,20]. ამ მიზნით წარმატებით

სარგებლობენ ატომურ–აბსორბციული მეთოდით [22].

მცენარეულ სინჯებში რკინისა და სხვა მძიმე ლითონების განსაზღვრის მიზნით

წინასწარ ხდება სინჯის მინერალიზება მშრალი ან სველი მეთოდებით [17,19,23,24]. პირველ

ვარიანტში შესაძლებელია რკინის დანაკარგი, მეორეში – პირიქით მოსალოდნელია სინჯის

დაბინძურება მჟანგავ რეაგენტში რკინის შემცველობის გამო [19]. დანაცრების სველი

მეთოდის შემთხვევაში სინჯი მუშავდება აზოტმჟავისა და გოგირდმჟავის ნარევით. მშრალი

მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში რეკომენდებულია სინჯზე კალიუმის ან მაგნიუმის

ნიტრატების დამატება რკინის დანაკარგის აცილების მიზნით [23]. ამასთან დანაცრების
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ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 550 გრადუსს და აუცილებელია ქლორიდების

წინასწარი მოცილება [23,25], რადგან რკინა (III) ქლორიდი ადვილად აქროლადი ნივთიე-

რებაა.

სინჯის მინერალიზების შემდეგ მიღებულ ხსნარში რკინა ისაზღვრება ფოტომეტრული

(რეაგენტები თიოციანატი, დიპირიდილი, ფენანტროლინი და სულფოსალიცილი

[19,25,26], ან ატომურ–აბსორბციული მეთოდებით [23].
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III. ექსპერიმენტული ნაწილი

3.1. სამუშაოდ გამოყენებული ხელსაწყო–აპარატურა და რეაქტივები

ბიოგენურ ობიექტებში მძიმე ლითონების განსაზღვრისათვის აუცილებელია მათი

გადაყვანა საანალიზო ფორმაში, რაც, ჩვეულებრივ, ხორციელდება სინჯების მინერალიზი-

რებით. ამ მიზნით ჩვენ ავირჩიეთ მინერალიზირების მშრალი მეთოდი. საანალიზო სინჯის

წონაკს ვათავსებდით კვარცის ჯამში და ვადგამდით ღუმელში, რომლის ტემპერატურა

თანდადთანობით აგვყავდა 450–500 გრადუსამდე. დანაკარგის ასაცილებლად სინჯის

მინერალიზირების ტემპერატურას ვაკონტროლებდით ვერცხლისწყლის თერმომეტრით.

ნაცრის სათანადო წესით დამუშავების შემდეგ მიღებულ რკინის თიოციანატის

ოპტიკურ სიმკვრივეს ვზომავდით „КФК–2“ მარკის ფოტომეტრით 510 ნმ სიგრძის ტალღაზე

20,0 მმ სისქის მქონე კიუვეტებში.

ხსნარების და ექსტრაქტების pH იზომებოდა pH–673-M მარკის პოტენციომეტრით.

ხელსაწყოს ჩვენება კონტროლირდებოდა 4,01 და 5,86 pH – ის მქონე ბუფერული ხსნარებით.

სხვადასხვა გზით მიღებულ ექსტრაქტებში იონთა ჯამური შემცველობა (მარილიანობა)

კონტროლირდებოდა KЭЛ-1М2 მარკის კონდუქტომეტრით, მიღებულ შედეგში

ტემპერატურული შესწორების კოეფიციენტის გამოყენებით.

სამუშაოდ გამოყენებული გვქონდა „ქიმიურად სუფთა“ მარკის რეაქტივები, საჭირო

შემთხვევაში (მაგ. სპილენძის განსაზღვრისათვის) ვსარგებლობდით ორჯერ გამოხდილი

წყლით.

რკინის სტანდარტული ხსნარი დამზადებული იყო რკინის (III) ქლორიდის ნაჯერი

ხსნარიდან, რომლის ტიტრი (4,0000 მგ/მლ) დადგენილი იყო გრავიმეტრული მეთოდით [34].

ძირითადი ხსნარის თანდათანობითი განზავებით ვამზადებდით სამუშაო სტანდარტულ

ხსნარს (ტიტრი 100 მკგ/მლ). სტანდარტული ხსნარების სტაბილურობის მიზნით რკინის (III)

ქლორიდის ხსნარებს ვამჟავებდით მარილმჟავით pH < 3 – მდე.

3.2. მცირე რაოდენობის რკინის ფოტომეტრული განსაზღვრა მცენარეულ ობიექტებში
თიოციანატის გამოყენებით

მცირე რაოდენობა რკინის განსაზღვრისათვის მოწოდებული მეთოდებიდან სიმარ-

ტივით, ხელმისაწვდომობით და მგრძნობიარობით გამოირჩევა ფოტომეტრული მეთოდი

თიოციანატიონის გამოყენებით [18,19,22]. ლიტერატურაში არსებული ინფორმაციის ანალი-

ზიდან ჩანს, რომ საიმედო შედეგების მისაღებად აუცილებელია სინჯის მინერალიზირების

პირობების, აგრეთვე ხსნარის pH –ის და Fe - SCN– თანაფარდობის შერჩევა და მისი მკაცრი

დაცვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროდ ჩავთვალეთ შერჩეული მეთოდის

საიმედობის შემოწმება (მეთოდის ვალიდაცია).
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ცნობილია, რომ ბიოგენურ ობიექტებში რკინის განსაზღვრისას შეცდომის ერთ–ერთი

მიზეზი შეიძლება იყოს რკინის დანაკარგი მისი ნაერთების, უპირველეს ყოვლისა

ქლორიდების, აქროლადობის გამო, ამიტომ საჭირო იყო ჩაის ფოთლებში და მზა

პროდუქტში ქლორიდიონის შემცველობის განსაზღვრა. ამ მიზნით 1–2 გრამ სინჯის

მინერალიზებას ვახდენდით ნატრიუმის კარბონატის თანაობისას, მიღებული ნაცრიდან

ქლორიდები გამოგვქოდა გამოხდილი წყლით და განსაზღვრას ვამთავრებდით მერკუ-

რიმეტრული მეთოდით [19]. ექვსი სინჯის ანალიზით დადგენილი იყო, რომ ქლორიდების

შემცვველობა საანალიზო სინჯებში დაბალი იყო (0,5 – 1,3; საშუალო 0,9 მგ/კგ, ცხრილი 3.1)

და მათი გავლენა რკინის განსაზღვრის შედეგზე უმნიშვნელო იქნებოდა.

ცხრილი 3.1 ქლორიდიონების და სილიციუმის დიოქსიდის შემცველობა ჩაიში, მგ/კგ

ჩ ა ი Cl-, SiO2 ჩ ა ი Cl- SiO2

ფოთოლი N 1 1,3 30 ინგლისური 1,0 16

ფოთოლი N  10 0,9 42 გურიელი (პაკეტი) 1,1 12

გურული 0,8 16 ლიპტონი (პაკეტი) 0,5 14

მიუხედავად ქლორიდიონების დაბალი შემცველობისა, მაღალ ტემპერატურაზე

სინჯის მინერალიზირებისას, მაინც შესაძლებელია რკინის დანაკარგი. დანაკარგის რაოდე-

ნობრივი შეფასების მიზნით პარალელურად აღებული ჩაის სინჯების მინერალიზებას

ვახდენდით 400–450 და 700-750 გრადუსზე. მიღებულ ნაცარში რკინის განსაზღვრის

შედეგები მოცემულია N 3.2 ცხრილში. ექსპერიმენტის შედეგები გვიჩვენებს, რომ > 700

გრადუსზე რკინის დანაკარგი აღემატება 50 %. ანალოგიური შედეგები იყო მიღებული რკი-

ნის (III) ქლორიდის სტანდარტული ხსნარების თერმული დამუშავებით. საანალიზო სინჯის

მინერალიზება გოგირდმჟავის თანაობისას რკინის დანაკარგს მხოლოდ ნაწილობრივ

ამცირებს.

ცხრილი 3.2. რკინის სტანდარტის და ჩაის სინჯების თერმული დამუშავების
გავლენა რკინს განსაზღვრის შედეგებზე

ო ბ ი ე ქ ტ ი განზომილება 400–450 °С 700–750 °С

რკინის სტანდარტი, 50 მკგ მკგ 50 51 0 0

რკინის სტანდარტი, 50 მკგ + H2SO4 მკგ 50 48 7      15

ჩაი „რჩეული“ მგ/კგ 191    184 11      14

ჩაი „რჩეული“ + H2SO4 S ნნьSnnn მგ/კგ 190     207 19      24

ფოთოლი №15 მგ/კგ 128     120 69     63

თიოციანატიონით რკინის (III) ფოტომეტრული განსაზღვრისას ცდომილების მიზეზი

შეიძლება იყოს სხვადასხვა შედგენილობის კომპლექსების წარმოქმნა, რომლებსაც განსხვა-

ვებული ელფერი აქვთ. ამიტომ სტაბილური შედეგების მისაღებად აუცილებლია ფოტო-
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მეტრული რეაგენტის გარკვეული სიჭარბე. თიოციანატიონის რაოდენობის ვარირებით

დადგენილი იყო, რომ 10,0 მლ ხსნარში 100 მკგ–დე რკინის (III) განსაზღვრის შემთხვევაში

საკმარისია 1,0 მლ 5 % ამონიუმის თიოციანატის დამატება (SCN– : Fe3+ > 500) (ცხრილი 3.3,

ნახ. 3.1).

ნახ. 3.1. რკინის (III) და თიოციანატიონების თანაფარდობის გავლენა კომპლექსის

ოპტიკურ სიმკვრივეზე

ცხრილი 3.3. რკინის (III) და თიოციანატიონების თანაფარდობის გავლენა კომპლექსის
ოპტიკურ სიმკვრივეზე (50 მკგ Fe3+, V = 10,0 მლ, 5,0 %. NH4SCN)

5,0 % NH4SCN, მლ [SCN-] [SCN-[ : [Fe3+] A

0,01 6,6.10-6 7 0,03

0,03 2,0.10-5 22 0,09

0,05 3,3.10-5 37 0,18

0,10 6,6.10-5 73 0,28

0,3 2,0.10-4 220 0,48

0,5 3,3.10-4 370 0,66

1,0 6,6.10-4 730 0,80

2,0 1,3.10-3 1460 0,80

რკინის (III) თიოციანატის ოპტიკურ სიმკვრივეზე გავლენას ახდენს საანალიზო ხსნა-

რის pH. მჟავიანობის გაზრდით ხსნარში კლებულობს SCN– იონების კონცენტრაცია, ხოლო

მაღალ pH–ზე წარმოიქმნება რკინის (III) ჰიდროქსოკომპლექსები [19]. ორივე შემთხვევაში

მკვეთრად მცირდება ხსნარის ოპტიკური სიმკვრივე. სტაბილური ოპტიკური სიმკვრივის

მისაღებად ხსნარის pH უნდა იყოს 1,4–3 შორის (ნახაზი 3.2). ჩვენს მიერ შერჩეულ პირობებში

(ნაცარი + 1.0 მლ 3 N HCl, v = 10 მლ) საანალიზო ხსნარების pH ამ ზღვრებში ვარირებდა.
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ნახ. 3.2. რკინის თიოციანატის ოპტიკური სიმკვრივის დამოკიდებულება ხსნარის pH-ზე

ცხრილი 3.4. რკინის თიოციანატის ოპტიკური სიმკვრივის განმეორებადობა

(50 მკგ Fe3+, საერთო V = 10,0 მლ, 540 ნმ, l = 10,0 მმ)

სერია A Fe3+, მკგ სერია A Fe3+, მკგ

1 0,400 25 6 0,410 26

2 0,405 26 7 0,400 25

3 0,410 26 8 0,400 25

4 0,395 24 9 0,405 26

5 0,405 26 10 0,395 24

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით შერჩეული იყო რკინის (III) ფოტომეტრული

განსაზღვრის ოპტიმალური პირობები:

0,50 – 1,00 გ დაქუცმაცებულ სინჯს ვათავსებდით წინასწარ გამომწვარ და აწონილ

კვარცის ჯამში. ჯამს ვდგამდით ღუმელში, რომლის ტემპერატურა თანდათან აგვყავდა 450 –

500 გრადუსამდე (კონტროლი – თერმომეტრით). თუ 1,5 – 2 საათის შემდეგ სინჯი არ იყო

სრულად დანაცრებული, ჯამს ვაციებდით, ვასველებდით გამოხდილი წყლით და ისევ

ვაცხელებდით. სინჯის დანაცრების შემდეგ ჯამს ვწონიდით და მიღებული შედეგიდან

ვითვლიდით სინჯის ნაცრიანობას. ამის შემდეგ ნაცარს ვუმატებდით 1,0 მლ 3 N HCl,

ვურევდით მინის წკირით და ვაყოვნებდით 24 საათი. სინჯზე 3–5 მლ წყლის დამატების

შემდეგ სუსპენზია გადაგვქონდა 10,0 მლ მენზურაში და ჯამის ნარეცხი წყლით ხსნარის

მოცულობა მიგვყავდა 10,0 მლ–მდ. მიღებულ ხსნარ–ნალექს ვათავსებდით ცენტრიფუგის
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სინჯარებში და ვაცენტრიფუგირებდით (წუთში 3000 ბრუნვი, 10 წუთი). ცენტიფუგატს

ვათავსებდით სუფთა სინჯარაში, ვუმატებდით 1,0 მლ 5 % ამონიუმის თიოციანატს და 2–3

წუთის შემდეგ ვზომავდით შეფერილი ხსნარის ოპტიკურ სიმკვრივეს (540 ნმ სიგრძის

ტალღა, 20 მმ ფენის სისქის მქონე კიუვეტი). რკინის შემცველობას ვითვლიდით საკალიბრო

გრაფიკზე, რომელსაც ვაგებდით რკინის სტანდარტული ხსნარის (ტიტრი 100 მკგ)

ანალოგიურ პირობებში დამუშავების შედეგად მიღებული მონაცემების გამოყენებით (ნახ.

3. 3)

ნახ. 3.3. საკალიბრო გრაფიკი რკინის (III) ფოტომეტრული განსაზღვრისათვის

3.3. ჩაის ფოთლების და მზა პროდუქტის ექსტრაქტების მომზადება და ანალიზი

ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში რკინის შემცველობის ფორმების შესახებ

საორიენტაციო ინფორმაციის მიღების მიზნით შესწავლილი იყო მათი ექსტრაქტების

ქიმიური შედგენილობა. ექსტრაქტების მისაღებად 2,00 გ სინჯს ვათავსებდით 250 მლ

მოცულობის მქონე მიხეხილსაცობიან კოლბაში, ვუმატებდით 100 მლ გამხსნელს (წყალი,

ეთანოლი, აცეტნი და სხვა). ნარევს დროდადრო ვანჯღრევდით და 48 საათის შემდეგ

ვფილტრავდით. ანალიზური ქიმიის პრაქტიკაში მიღებული მეთოდებით ისაზღვრებოდა

ფილტრატის ოპტიკური სიმკვრივე, ხვედრითი ელგამტარობა და pH. ექსტრაქტის ოპტიკური

სიმკვრივე, სხვა ფაქტორებთან ერთად, დამოკიდებულია ტალღის სიგრძეზე (ცხრილი 3.5).

საკონტროლო პარამეტრზე არა შეფერილი ნივთიერრებების გავლენის აცილების მიზნით

ოპტიკური სიმკვრივე იზომებოდა 540 ნმ სიგრძის ტალღაზე. ფილტრატს ვათავსებდით

აწონილ კვარცის ჭიქაში, 70–80 გრადუსზე ვაშრობდით და ვწონიდით. მიღებული შედეგით

ვანგარიშობდით ექსტრაქტის წონას. ექსტრაქტს ზემოთ აღწერილი მეთოდით ვწვავდით,
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ვსაზღვრავდით წარმოქმნილი ნაცრის წონას, რომელშიც შემდეგ ფოტომეტრული მეთოდით

ისაზღვრებოდა რკინის შემცველობა.

აღებული წონაკის, ექსტრაქციის შემდეგ დარჩენილი მშრალი ნაშთის და ექსტრაქტის

წონების გათვალისწინებით ვითვლიდით აქროლადი ნივთიერებების რაოდენობას,

ცხრილი 3.5. ჩაის ექსტრაქტის (გურული ჩაი – წყალი) ოპტიკური სიმკვრივის (A)

დამოკიდებულება ტალღის სიგრძეზე

ტალღის სიგრძე, ნმ A ტალღის სიგრძე, ნმ A

365 1,70 540 0,26

400 1,06 670 0,08

440 0,83 750 0,06

490 0,51
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IV. მიღებული შედეგები და მათი ანალიზი

4.1. წინასწარი გამოკვლევის შედეგები

ჩაის ფოთლებში და მისი გადამუშავებით მიღებულ პროდუქტში რკინის განაწილების

შესწავლის წინ ჩავატარეთ წინასწარი გამოკვლევები. უპირველეს ყოვლისა საჭიროდ

ჩავთვალეთ დაკვირვებისათვის შერჩეული პლანტაციის ტერიტორიის ნიადაგებში რკინის

საერთო რაოდენობის და მისი მოძრავი ფორმების განსაზღვრა. საანალიზოდ აღებული იყო

ნიადაგის ზედა ფენის (0–10 სმ ჰორიზონტი) სინჯები, რომლებშიც რკინა განისაზღვრა

კლასიკური წონითი მეთოდით [19]. მიღებული შედეგებით ნიადაგებში საერთო რკინის

შემცველობა 4,31 – 5,35 % ფარგლებში იყო, რაც მეტია კლარკზე (3,8 %), თუმცა ნაკლებია მის

წილზე წითელმიწა ნიადაგებში (6,5 % [15]).

რკინის მოძრავი ფორმის განსაზღვრისათვის გამოყენებული იყო შერჩევითი გახსნის

მეთოდი. ამ მიზნით ნიადაგის წონაკებს ემატებოდა მზარდი კონცენტრაციის მქონე

მარილმჟავას ხსნარები და 48 საათიანი კონტაქტის შემდეგ ფილტრატში ისაზღვრებოდა pH

და რკინის შემცველობა, მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ამ ზონის ნიადაგებისათვის

დამახასიათებელ pH-ზე (4– 6,5 [35]) ადვილად მოძრავი რკინის წილი დაბალია (ცხრილი 4.1).

ცხრილი 4.1. რკინის მოძრავი ფორმების წილი სოფ. მედანის ნიადაგში

(5,00 გ ნიადაგი, 50 მლ გამოხდილი წყალი, განზავებული მარილმჟავა, კონტაქტი 24 საათი)

pH Fe მგ/გ–დან Fe % საერთოდან pH Fe მგ/გ–დან Fe % საერთოდან

0,70 6600 12,5 1,60 24 0,05

0,85 5280 10,0 1,90 7 0,01

1,15 1758 3,33 2,75 0 0,00

1,35 1670 3,16 5,19 0 0,00

ჩაის ფოთლების ტენიანობის და განსაკუთრებით ნაცრიანობის განსაზღვრის შედეგების

განმეორებადობის დადგენის მიზნით ჩატარებული პარალელური განსაზღვრებით მიღებუ-

ლი იყო დამაკმაყოფილებელი შედეგები (ცხრილი 4.2). ჩაის ფოთლების ნაცრიანობა

(მინერალური ნივთიერებების წილი) ნაკლები აღმოჩნდა 5%, რაც თანმთხვევაშია ლიტე-

რატურაში არსებულ ინფორმაციასთან (პარაგრაფი 2.2).

ჩაის ფოთლების მინერალურ ნაწილში წამყვანი ადგილი უკავია კალიუმის კარბონატს

(საშუალოდ 1,20 %) და სილიციუმის დიოქსიდს (ცხრილი 3.1).

საორიენტაციო შედეგების მისაღებად 2010 წელს აღებულ ჩაის ფოთლისა და

ზოგიერთი მზა პროდუქტის სინჯებში რკინის შემცველობის განსაზღვრის შედეგები

მოცემულია 4.3 ცხრილში.
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ცხრილი 4.2. ჩაის ფოთლების ტენიანობა და ნაცრიანობა (%)

სინჯი, N
ტენი, ჰაერზე

გამშრალი

ტენი, 105 C0 – ზე

გამშრალი
მშრალი მასა ნაცარი

13 67,4 70,4 29,6 4,8

13 67,7 71,0 29,0 4,5

14 2,8 66,2 33,8 4,9

14 63,2 67,8 32,2 4,9

14 63,8 67,5 32,5 4,7

ცხრილი 4.3. ჩაის ფოთლების და მზა პროდუქტის წინასწარი გამოკვლევის შედეგები

№ ს ი ნ ჯ ი Fe, მგ/კგ № ს ი ნ ჯ ი Fe, მგ/კგ

1 ფოთოლი (დუყი) 57 4 ჩაი, იოდიზირებული 60

2 ფოთოლი (ძველი) 78 5 N 3 (გამორეცხილი) 36

3 ჩაი (ჩოხატაურიდან) 63 6 N 4 (გამორეცხილი) 37

4.2. ჩაის ფოთლებში რკინის განსაზღვრის შედეგები

2012–2013 წლებში წალენჯიხის რაიონის სოფელ მედანში ჩვენს მიერ აღებული იყო ჩაის

ფოთლების 18 სინჯი (ცხრილი 4.5). სინჯების აღება ხდებოდა ჩაის 3–4 ბუჩქიდან მის ზედა

(მიწიდან 80–90 სმ, შუა (50–60 სმ) და ქვედა (30–35 სმ) ნაწილებში. სხვადასხვა ბუჩქიდან

აღებული თანაბარი რაოდენობა ფოთლების შერევით ვამზადებდით საშუალო საანალიზო

სინჯს. საანალიზოდ აღებული ფოთლები გულდასმით ირეცხებოდა ჯერ ონკანის, შემდეგ კი

გამოხდილი წყლით და შრებოდა ჰაერზე.

მიღებული შედეგებით რკინის შემცველობა ჩაის ფოთლებში მერყეობს 59 მგ/კგ–დან

157მგ/კგ შორის, საშუალოდ კი 105 მგ/კგ–ს შეადგენს (ცხრილები 4.5 და 4.6). საშუალო სიდი-

დესთან ახლოსაა მოდა და მედიანა, რაც ანალიზის შედეგების ნორმალურ განაწილებაზე

მიუთითებს. ჩვენს მიერ მიღებული შედეგები თანმთხვევაშია ლიტერატურაში არსებულ

მონაცემებთან (პარაგრაფი 2.3). ლ. ბარაბაძის მიხედვით ჩაის ფოთლებში რკინის შემცვე-

ლობა 59–116 მგ/კგ ფარგლებში მერყეობს [15]. დაახლოებით ასეთივე რაოდენობა რკინა იყო

ნაპოვნი საქართველოს სამკურნალო მცენარეების სინჯებში (საშუალოდ 57–129 მგ/კგ;

ცხრილი 2.2).

როგორც მოსალოდნელი იყო რკინის შემცველობა ჩაის ბუჩქის ფოთლებში ქვემოდან

ზემოთ კლებულობს (ცხრილი 4.7), რაც ძველ ფოთლებში მისი დაგროვებით აიხსნება [3,15].
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ამავე კანონზომიერებას ემორჩილება ჩაის ფოთლებში ნაცრიანობის განაწილებაც (ცხრილი

4.7). ჩაის ფოთლებში რკინის შემცველობის და ნაცრიანობის სეზონური დინამიკა ნაკლებად

მკვეთრად არის გამოხატული (ცხრილი 4.8). .

მინერალური ნივთიერებების ჯამური წილი ჩაის ფოთლებში 4,20 – 6,91 % შეადგენს,

საშუალოდ კი 4,94%–ის ტოლია (ცხრილები 4.5 და 4.6). სხვა რეგიონებში ჩატარებული

გამოკვლევებით მიღებული შედეგებით ჩაის ფოთლების ნაცრიანობა 3,3 – 7,0 %–ის ტოლია.

რკინის შემცველობა ნაცარში საკმაოდ სტაბილურია და საშუალოდ 0,21 %–ია (ექსტრემუმი

0,13–0,29 %, ცხრილი 4.6).

ცხრილი 4.5. რკინა ჩაის ფოთლებში (2012 – 2013 წწ)

№ ს ე რ ი ა, თ ვ ე ს ი ნ ჯ ი ნაცარი, %
რკინა ფოთოლ ში,

მგ/კგ

რკინა ნაცარში,

%

1 I მაისი ზედა 4,8 90 0,19

2 I მაისი შუა 4,9 120 0,25

3 I მაისი ქვედა 5,6 121 0,22

4 I მაისი ზედა 4,6 112 0,24

5 I მაისი შუა 4,8 120 0,25

6 I მაისი ქვედა 4,7 135 0,29

7 I მაისი ზედა 4,7 140 0,30

8 I მაისი შუა 5,6 130 0,23

9 I მაისი ქვედა 6,9 157 0,23

10 II აგვისტო ზედა 4,2 60 0,14

11 II აგვისტო შუა 4,4 75 0,17

12 II აგვისტო ქვედა 4,6 109 0,24

13 III ოქტომბერი ზედა 4,2 61 0,14

14 III ოქტომბერი შუა 4,7 59 0,13

15 III ოქტომბერი ქვედა 4,8 126 0,26

16 IV თებერვალი ზედა 4,7 70 0,15

17 IV თებერვალი შუა 5,3 85 0,16

18 IV თებერვალი ქვედა 5,5 122 0,22

№4 – 6 სინჯები ორჯერაა გარეცხილი, N – სინჯები გაურეცხავია, დანარჩენი ერთხელაა

გარეცხილი



22

ცხრილი 4.6. ფოთლებში რკინის განსაზღვრის შედეგების სტატისტიკური

მახასიათებლები

მახასიათებელი ნაცარი, % რკინა ფოთლებში, მგ/კგ რკინა ნაცარში, %

მინიმუმი 4,2 59 0,13

მაქსიმუმი 6,9 157 0,30

საშუალო 4,9 105 0,21

მოდა 4,6 120 0,25

მედიანა 4,7 112 0,22

ცხრილი 4.7. მინერალური ნივთიერებები და რკინა ჩაის ბუჩქის ზედა, შუა

და ქვედა ნაწილში აღებულ ფოთლებში

სინჯის აღების
ადგილი

ნაცარი, %
რკინა ფოთლებში,

მგ/კგ
რკინა ნაცარში, %

ზედა ნაწილი 4,5 89 0,18

შუა ნაწილი 4,9 98 0,20

ქვედა ნაწილი 5,3 128 0,25

ცხრილი 4.8. ჩაის ფოთლებში მინერალური ნივთიერებების და რკინის შემცველობის

სეზონური დინამიკა

სეზონი ნაცარი, % რკინაფოთლებში,მგ/კგ რკინა ნაცარში, %

გაზაფხული 4,9 125 0,24

ზაფხული 4,4 81 0,18

შემოდგომა 4,6 82 0,18

ზამთარი 5,2 92 0,18

4.3. მზა ჩაის სინჯებში რკინის განსაზღვრის შედეგები

მინერალური ნივთიერებების ჯამური წილი და რკინის შემცველობა განსაზღვრული

იყო საქართველოში და უცხოეთში წარმოებული ჩაის 18 ნიმუშში (ცხრილი 4.9). მათი

ნაცრიანობა 2.40 – 5,52 % ფარგლებში იცვლება და საშუალოდ 4,42 %–ის ტოლია (ცხრილი

4.10). საკმაოდ ვარიაბილურია ჩაიში რკინის შემცველობა (64 –164 მგ/კგ). ისე როგორც ჩაის

ფოთლების ნაცარში, მზა ჩაის ნაცარშიც რკინის წილი შედარებით სტაბილურია (0,22 – 0,40,

საშუალოდ 0,29%). კავშირი ჩაის ნაცრიანობასა და მასში რკინის შემცველობებს შორის არ

შეიმჩნევა.
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ცხრილი 4.9. რკინა მზა ჩაის სინჯებში

№ ჩ ა ი წელი ნაცარი, % Fe, მგ/კგ Fe ნაცარში, %

21 წვრილმარცლოვანი, საქ–ო 2007 5,0 160 0,32

22 წვრილმარცლოვანი, საქ–ო 2008 5,62 157 0,30

23 წვრილმარცლოვანი, საქ–ო 2009 4,3 144 0,34

24 წვრილმარცლოვანი, საქ–ო 2010 5,2 144 0,28

25 შავი, გრანულირებული 2009 4,6 160 0,35

26 ოჯახის, ჩოხატაური 2011 4,1 89 0,22

27 მარადიდი 2010 4,9 130 0,26

28 რჩეული, ზუგდიდი 2012 6,0 190 0,32

29 მწვანე, საქართველო 2011 2,4 64 0,27

30 მწვანე, იოდიზირებული 2008 5,0 131 0,26

31 მწვანე, იოდიზირებული 2010 3,5 80 0,23

32 შავი, იოდიზირებული 2010 3,5 112 0,32

33 Riston, ინგლისი 2010 4,1 115 0,28

34 Mittals, ინდოეთი 2012 6,1 140 0,23

35 გურიელი, პაკეტი 2011 5,5 135 0,25

36 ლიპტონი, პაკეტი 2012 4,5 164 0,36

37 გრინველდი, პაკეტი 2010 5,2 160 0,31

38 მწვანე, ჩინური 2012 3,3 63 0,19

ცხრილი 4.10. მზა ჩაის ანალიზის შედეგების სტატისტიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი ნაცარი, % Fe ჩაიში, მგ/კგ Fe ნაცარში, %

მინიმუმი 2,4 63 0,10

მაქსიმუმი 6,2 190 0,36

საშუალო 4,7 130 0,29

მოდა 5,1 160 0,32

მედიანა 4,9 135 0,28

როგორც მოსალოდნელი იყო მზა ჩაიში და განსაკუთრებით მის ნაცარში რკინის

შემცველობა ფოთოლთან შედარებით გაზრდილია (ცხრილი 4.11), რაც ტექნოლოგიურ

პროცესში ზოგიერთი ნივთიერების აქროლებითაა გამოწვეული. რაიმე მკვეთრად

გამოხატული კავშირი ფოთლების ან მზა ჩაის ნაცრიანობასა და მათში რკინის შემცველობებს
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შორის არ შეიმჩნევა. ნაცრიანობით და რკინის შემცველობით იოდიზირებული სინჯები არ

გამოირჩევან (ცხრილი 4.9). ფაქტი ლოგიკურია, რადგან ჩაის იოდიზირებისას კალიუმის

იოდიდის ან კალიუმის იოდატის დანამატი უმნიშვნელოა და მისი გავლენა ნაცრიანობაზე,

მით უმეტეს რკინის შემცველობაზე, გამორიცხულია.

საქართველოში და უცხოეთში წარმოებული შავი ჩაის ანალიზის შედეგებიდან ჩანს,

რომ მათი ნაცრიანობა და რკინის შემცველობები პრაქტიკულად ტოლია (ცხრილი 4.12).

მათთან შედარებით მწვანე ჩაიში მინერალური ნივთიერებების და რკინის წილი შედარებით

დაბალია (ცხრილი 4.12). ამის მიზეზიც განსხვავებული ტექნოლოგიური პროცესებია. რო-

გორც ცნობილია მწვანე ჩაის ტექნოლოგიაში გამოტოვებულია ფერმენტაციის პროცესი და

შესაბამისად ნაკლებია აქროლებული ნივთიერებების წილი.

ცხრილი 4.11. ნაცრიანობის და რკინის შემცველობის თანაფარდობები (ფოთოლი ; მზა ჩაი)

პარამეტრი ნაცარი, % Fe, მგ/კგ Fe ნაცარში, %

მინიმუმი 1,8 0,9 1,3

მაქსიმუმი 1,3 0,8 0,8

საშუალო 1,1 0,8 0,7

ცხრილი 4.12. ქართული და უცხოური წარმოების შავი და მწვანე ჩაის ანალიზის შედეგები

ჩ ა ი n ნაცარი, % Fe, მგ/კგ Fe ნაცარში, %

შავი, საქართველო 8 4,63 137 0,29

შავი, უცხოური 2 5,10 128 0,26

მწვანე, საქართველო 4 3,55 85 0,24

პაკეტირებული 4 5,03 147 0,30

4.4. ჩაის ფოთლების და მზა პროდუქტის ექსტარქტების გამოკვლევის შედეგები

ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში მძიმე ლითონების შემცველობის ფორმების

შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით შესწავლილი იყო მათი ექსტრაქტების

ფიზიკურ–ქიმიური პარამეტრები (ცხრილები 4.13 – 4.18). ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს წყალ–ექსტრაქტების (ჩაის ნაყენის) კვლევის შედეგები

(ცხრილები 4.13 და 4.14).

ექსტრაქტებს სუსტი მჟავა რეაქცია აქვთ, მათი pH საკმაოდ სტაბილურია და 4,75 – 5,15

ფარგლებში მერყეობს. საკმაოდ მაღალია ექსტრაქტების ხვედრითი ელექტროგამტარობა. ამ

პარამეტრით მათი მინერალიზაცია 250–300 მგ/ლ ფარგლებში უნდა იცვლებოდეს. მაქსიმა-

ლური ელგამტარობით ხასიათდებიან პაკეტში მოთავსებული ჩაის წყალგამონარეცხები (0,62
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– 0,80 ომი–1სმ–1), რაც სხვადასხვა დანამატით უნდა იყოს განპირობებული. მარილების

მინიმალური რაოდენობა ირეცხება მწვანე ჩაიდან (ხვედრითი ელგამტარობა 0,19 ომი–1 სმ–1).

აღნიშნული მიზეზით უნდა აიხსნას პაკეტირებულ ჩაიში უხსნადი ნაშთის მინიმალური (66

– 71, საშუალოდ 68 %, ცხრილი 4.13), ექსტრაქტის და ნაცრიანობის მაქსიმალური წილები

(ცხრილი 4.14),

ცხრილი 4.13. ჩაის ექსტრაქტის ფიზიკურ–ქიმიური მახასიათებლები

(1,00 გ მზა ჩაი, 100 მლ მდუღარე წყალი, კონტაქტი 0,5 საათი)

სინ–

ჯი,

N*

გაუხ–

სნელი

ნაშთი,

%

pH

ხვ.ელ–

გამტა–

რობა,

ომ–1სმ–

ოპტი–

კური

სიმკ–

ვრივე

ექსტ–

რაქ–

ტი,

%

აქრო–

ლადი

ნივთ.

%

ნაცა–

რი, %

Fe,

მგ/კგ

Fe, %

საერ–

თო-

დან

26 75 4,88 0,049 0,24 16,6 8,0 2,6 24 27

27 76 4,85 0,058 0,46 20,2 4,0 2,7 26 20

28 73 4,95 0,039 0,56 20,2 6.8 2,1 16 8

33 62 5,05 0,065 0,48 30,0 8,2 3,4 39 34

34 78 5,10 0,043 0,29 16,2 5,8 2,3 25 11

29 72 5,15 0,041 0,19 20,2 8,2 3,0 13 20

35 71 4,90 0,065 0,62 24,4 4,9 3,5 15 11

36 66 4,75 0,065 0,68 28,9 4,7 3,6 18 11

37 67 4,90 0,064 0,80 27,3 5,9 3,0 22 14

38 69 5,40 0,054 0,14 29,0 2,0 3,3 15 24

* – სინჯების დასახელება იხილეთ №4.9 ცხრილში

საინტერესო ინფორმაციას იძლევა ექსტრაქტების შეფერვის ინტენსივობის (ოპტიკური

სიმკვრივის) გაზომვის შედეგები (ცხრილები 4.13 და 4.14). როგორც მოსალოდნელი იყო,

მაქსიმალური შეფერილობით ხასიათდებინ პაკეტირებული პროდუქტები (A 0,52 – 0,80),

რომლებსაც, როგორც წესი, ემატება სხვადასხვა ბუნების საღებავი [6,7]. ტექნოლოგიის

თავისებურებიდან გამომდინარე ყველაზე დაბალი ოპტიკური სიმკვრივე ( A 0,19) აქვს

მწვანე ჩაის ექსტრაქტს. ასევე ტექნოლოგიის თავისებურების შედეგია მწვანე ჩაიში

აქროლადი ნივთიერებების მაღალი შემცველობა.

ჩაის ნაყენში რკინის შემცველობა 13 – 39 მგ შეადგენს ერთ კგ მზა ჩაიზე გადათვლით,

რაც საშუალოდ მისი საერთიო რაოდენობის 18 %–ია. რკინით ყველაზე ღარიბია პაკეტების

გამიყენებით მიღებული ექსტრაქტები (ცხრილი 4.14).
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ცხრილი 4.14. ჩაის ექსტრაქტის ფიზიკურ–ქიმიური მახასიათებლების

სტატისტიკური პარამეტრები

ჩ ა ი
pH

ხვ. ელ–
გამტა–
რობა

ოპტიკუ–
რი სიმკ–

ვრივე

ექსტ–

რაქტი, %

ნაცა–

რი, %

Fe,

მგ/კგ

Fe, %
საერ–

თოდან
ქართული 4,89 0,049 0,42 19,0 2,5 22 18

იმპორტული 5,07 0,055 0,35 18,1 2,9 128 25

მწვანე 5,15 0,041 0,19 20,2 3,0 13 20

პაკეტით 4,85 0,065 0,70 26,9 3,4 18 12

ჩაის წყალ– და მჟავა ექსტრაქტების ანალიზით მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ მჟავა

გამონარეცხებში 1,2–2,9–ჯერ მაღალია ექსტრაქტის და რკინის საერთო და ფარდობითი

წილები (ცხრილი 4.15). ამ ფონზე თითქოს ალოგიკური ჩანს მჟავა ექსტრაქტების 1,5 – 3,1–

ჯერ დაბალი ოპტიკური სიმკვრივე. ვფიქრობთ ამის მიზეზი უნდა იყოს ხსნარში გადასული

პიგმენტებისათვის ფუძე–მჟავა ინდიკატორებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.

„მარადიდის“ წყალექსტრაქტის გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ pH–ის შეცვლით 5,70–დან 3,50–

მდე ოპტიკური სიმკვრივე 0,48–დან 0,35–მდე შემცირდა.

ცხრილი 4.15. რკინის წყალში და მჟავაში ხსნადი ფორმები ჩაიში

(1გ ჩაი, 100 მლ H2O, კონტაქტი 48სთ)

ჩ ა ი pH

ხვ.ელგამ–

ტარობა,

ომ–1სმ–1

ოპტ.სიმ–

კვრივე

ექსტრა–

ქტი, %

ნაცა–

რი, %

Fe,

მგ/კგ

Fe,%

საერთო–

დან

ფოთოლი №14 5,15 0,089 0,34 25,0 2,2 32 54

ფოთოლი №14 1,50 – 0,22 29,3 – 50 42

მარადიდი 5,05 0,014 0,40 27,6 2,8 54 42

მარადიდი 1,40 – 0,25 34,7 – 75 58

ინგლისური 4,45 0,011 0,85 29,6 1,6 29 25

ინგლისური 1,50 – 0,27 35,3 – 84 73

ჩაის ფოთლების და მზა პროდუქტის ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავას (EDTA)

ექსტრაქტების შესწავლის მიზანი იყო საკვლევ ობიექტებში რკინის იონური, ან ნაკლებად

მდგრადი კომპლექსების არსებობის დადგენა. ჩვეულებრივი ანალიზური მეთოდების

გამოყენებით ექსტრაქტში Fe3+ არ დაფიქსირდა. როგორც ცნობილია რკინა (III)–ის კომპ-
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ლექსონატი ძალზე მდგრადია (pK = 25,1 [19]), ამიტომ ხსნარში რკინის კვალის არსებობის

შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო რკინის სრული ექსტრაქცია. მიღებული შედეგებიდან ჩანს,

რომ EDTA ექსტარქტები რკინის შემცველობით არ გამოირჩევიან (ცხრილი 4.16). მათში

საერთო რკინის მხოლოდ 22–37 %–ია გადასული.

ცხრილი 4.16. ჩაის არაორგანული და კომპლექსწარმომქნელი რეაგენტებით

მიღებული ექსტრაქტების ანალიზის შედეგები

ჩ ა ი ექსტრაგენტი ექსტრაქტი,

%

ნაცარი, % რკინა, მგ/კგ რკინა, %

საერთოდან

ფოთოლი წყალი 30 2,2 32 54

მარადიდი წყალი 27 2,5 54 42

ფოთოლი 0,1 N HCl 29 - 50 85

მარადიდი 0,1 N HCl 35 - 75 58

ფოთოლი განზ. NH4OH* 18 2,0 11 19

მარადიდი განზ. NH4OH 18 2,5 21 16

ფოთოლი 0,01 N EDTA 11 3,8 22 37

მარადიდი 0,01 N EDTA 18 3,1 23 22

ნეიტრალური და მჟავა ბუნების გამხსნელებთან ერთად ექსტრაგენტად გამოვიყენეთ

განზავებული ამონიუმის ტუტეც (pH = 10,7; ცხრილი 4.16). ცნობილია, რომ ტუტეებში

კარგად იხსნებიან ადვილად ჰიდროლიზებადი ნაერთები. შედეგებიდან ჩანს, რომ არც

ექსტრაქტის, მით უმეტეს რკინის შემცველობით, მიღებული ხსნარები არ გამოირჩევიან.

ცხრილი 4.17. ჩაის ეთანოლექსტრაქტების ანალიზის შედეგები

ჩ ა ი

ეთანოლის

კონცენტრა–

ცია,მოც. %

ექსტრა–

ქტი, %

ნაცარი,

%

Fe,

მგ/კგ

Fe, % საერ–

თოდან

ფოთოლი 50 27,3 1,6 30 51

მარადიდი 50 23,3 1,7 28 22

ფოთოლი 96 12,5 1,4 20 34

მარადიდი 96 11 1,5 15 12

ფოთოლი 100 4,3 <0,01 18 31

მარადიდი 100 2,5 <0,01 9 7

ცხრილი 4.18. ჩაის ორგანული გამხსნელებით მიღებული ექსტრაქტების ანალიზის შედეგები
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ჩ ა ი გამხსნელი E
ექსტრაქტი,

%
ნაცარი,

%
რკინა,
მგ/კგ

რკინა, %
საერთოდან

ფოთოლი
აცეტო–

ნიტრილი
38,8 1,7 <0,1 22 37

მარადიდი
აცეტო–

ნიტრილი
38,8 0,7 <0,1 7 5

ფოთოლი ეთანოლი 25,8 4,3 <0,01 18 31

მარადიდი ეთანოლი 25,8 1,1 <0,01 9 7

ფოთოლი აცეტონი 21,5 5 0,1 10 17

მარადიდი აცეტონი 21,5 3 <0,1 15 12

ფოთოლი ჰექსანი 1,9 1 0,1 13 22

მარადიდი ჰექსანი 1,9 3 0,1 8 6

ფოთოლი

პეტრო–

ლეინის

ეთერი

(1–2) 3 0,1 12 20

მარადიდი

პეტრო–

ლეინის

ეთერი

(1–2) 1 <0,1 10 8

E - დიელექტრიკული მუდმივა

ორგანული ნივთიერებებიდან ერთ–ერთი ფართოდ გამოყენებული ექსტრაგენტია

ეთანოლი, რომელსაც თავისი ბუნებით (უპირველეს ყოვლისა დიელექტრიული

შეღწევადობით) შუალედური ადგილი უკავია არაორგანულ და ორგანულ გამხსნელებს

შორის. ჩაის წყალ– წყალ–ეთანოლის და ეთანოლის ექსტრაქტების ანალიზი გვჩვენებს, რომ

სისტემაში ეთანოლის წილის გაზრდით ექსტრაქტის და რკინის შემცველობა მცირდება

(ცხრილები 4.15 და 4.16). მათი შმცველობა კიდევ უფრო მცირეა ჰექსანით და პეტროლეინის

ეთერით მიღებულ ექსტრაქტებში (ცხრილი 4.18). ექსტრაგენტების ეფექტურობა პირდაპირ

კავშირშია მათ დიელექტრიკულ მუდმივაზე (ცხრილი 4.18). ჩვენს მიერ შესწავლილი

გამხსნელებიდან ამ კანონზომიერებას არ ემორჩილება მხოლოდ აცეტონიტრილი.

გამხსნელის დიელექტრიკულ მუდმივასა და ექსტრაგირებული ნივთიერებების

რაოდენობას შორის კავშირის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით №№4.16–4,18 ცხრილებში

მოტანილი შედეგების გამოყენებით გავთვალეთ შესაბამისი კორელაციის კოეფიციენტები

(ცხრილი 4.19). მოცემულ პირობებში (შემთხვევათა რაოდენობა N=7) საიმედოდ ითვლება

კორელაციის კოეფიციენტები, თუ R>0,67 [00]. ამ კანონზომიერებას ნაწილობრივ არ

ემორჩილება აცეტონიტრილის ექსტრაქტები. მისი მაღალი დიელექტრიკული მუდმივას
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(E=39) შესაბამისად, გამხსნელს უფრო მეტი რაოდენობით უნდა გამოერეცხა ორგანული და

არაორგანული ნივთიერებები (ექსტრაქტი, ნაცრიანობა). მიუხედავად ამისა, აცეტონიტ-

რილით მიღებული ექსტრაქტების შედეგების გათვალისწინებული გათვლილი კორელაციის

კოეფიციენტები (განხილულ შემთხვევათა რაოდენობა N=8) საკმაოდ მაღალია (ცხრილი 4.19)

და აღემატება შესაბამის საიმედო მინიმუმს (0,62).

ცხრილი 4.19. კორელაციის კოეფიციენტები გამხსნელის დიელექტრიკულ მუდმივასა

და ჩაის ექსტრაქტის პარამეტრებს შორის

კორელაციური

წყვილი

ფოთოლი „მარადიდი“ ფოთოლი და ჩაი

n = 7 n = 8 n = 7 n = 8 n = 7 n = 8

E-ექსტრაქტი, % 0,94 0,86 0,94 0,85 0,95 0,86

E-ნაცარი, % 0,87 0,80 0,88 0,82 0,88 0,81

E-Fe, მგ/კგ 0,93 0,93 0,92 0,92 0,98 0,96

E-Fe, % საერთოდან 0,91 0,69 0,94 0,86 0,97 0,80

მიღებული შედეგები ნათლად გვიჩვენებს მჭიდრო პირდაპირ კავშირს გამხსნელის

დიელექტრიკულ მუდმივას და ექსტრაგირებული ნივთიერებების რაოდენობებს შორის.

4.5. ჩაის მიკროელემენტური შედგენილობის გამოკვლევის შედეგები

მცენარეების და მცენარეული წარმოშობის საკვები პროდუქტების მიკროელემენტური

შედგენილობა კარგად არის შესწავლილი [10,23]. ამ ფონზე ლიტერატურაში მონაცემები ჩაის

ფოთლებში და მზა პროდუქტში მიკროელემენტების შემცველობაზე ღარიბია. ჩვენ ხელთ

არსებული ინფორმაციის ნაწილი შეჯამებული სახით მოცემულია №4.20 ცხრილში. ჩაის

ფოთლებში ნაპოვნია აგრეთვე (მგ/კგ მშრალ მასაზე) Pb 2,5,  Cr  0,4,  Mo  0,4,  I  0,1 [7].

ცხრილი 4.20. მიკროოელემენტების ექსტრემალური და საშუალო შემცველობები

ჩაიში (მგ/კგ),  [10,13,15]

ელემენტი მინიმუმი მაქსიმუმი საშუალო

ბორი 10,1 15,1 12,9

სპილენძი 8,7 11,6 9,9

თუთია 22,9 31,4 25,7

მანგანუმი 588 2367 770

რკინა 58 200 88
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ჩვენი გამოკვლევის მიზანი იყო ძირითადი მიკროელემენტების შემცველობის დადგენა

ჩაის ნედლ ფოთლებში, საქართველოში დამზადებულ და იმპორტირებული მზა ჩაის

სინჯებში. სინჯების მინერალიზება ხდებოდა მშრალი მეთოდით 400–4500С ტემპერატურაზე.

მიღებულ ნაცარის მჟავა ექსტრაქტებში მანგანუმი განსაზღვრული იყო ატომურ–

აბსორბციული, რკინა, სპილენძი, თუთია და დარიშხანი – ფოტომეტრული, მეთოდებით

[19,25,37] ანალიზით მიღებული შედეგების ნაწილი მოტანილია 4.21 ცხრილში.

რკინის შემცველობა ჩაის ფოთლის სინჯებში (სინჯების რაოდენობა 18) 59–დან 157

მგ/კგ ფარგლებში იცვლება და საშუალოდ 105 მგ/კგ შეადგენს. ამ მახასიათებლით მიღებული

შედეგები ახლოსაა ლიტერატურაში არსებულ ინფორმაციასთან. როგორც მოსალოდნელი

იყო, მინერალური ნივთიერებების ჯამური და რკინის შემცველობები ჩაის ფოთლებში

მაღალია ბუჩქის ქვემო ნაწილში აღებულ სინჯებში და დაბალია მის ზედა. ჩაის ფოთლებთან

შედარებით რკინის შემცველობა საქართველოში წარმოებულ მზა პროდუქტში რამდენადმე

მაღალია (ექსტრემუმი 64–160 მგ/კგ, საშუალო 126 მგ/კგ, სინჯების რაოდენობა 12). იმპორ-

ტირებულ ჩაიში ნაპოვნი იყო 115–164 მგ/კგ რკინა (საშუალო 146 მგ/კგ).

ცხრილი 4.21. მიკროელემენტების შემცველობა ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში (მგ/კგ)

ჩ ა ი Cu Zn Mn Fe
ფოთოლი, სინჯი N 1 4,0 15 1250 35
ფოთოლი, სინჯი N 10 5,4 18 1775 140
ჩაი გურიიდან 3,4 39 575 75
ჩაი ინგლისური 6,6 35 1175 75
გურიელი (პაკეტი) 6,2 23 500 50
ლიპტონი (პაკეტი) 7,3 24 500 165

№4.20 და 4.21-ში მოტანილი მონაცემების შედარებიდან ჩანს, რომ სპილენძის და თუ-

თიის შემცველობა სოფელ მედანში აღებულ ჩაის ფოთლის სინჯებში დაბალია და არ არის

საკმარისი მცენარის ნორმალური განვითარებისათვის (5–20 მგ/კგ სპილენძი, 100– 400 მგ/კგ

თუთია [10]). სპილენძის და თუთიის დეფიციტის მიზეზი შეიძლება იყოს ნიადაგში მათი

დაბალი შემცველობა.

სპილენძისა და თუთიისაგან განსხვავებით, გამოკვლეულ სინჯებში მაღალია

მანგანუმის წილი (ცხრილი 4.21). მანგანუმის მაღალი შემცველობა ლ. ბარაბაძის მიერაც იყო

დაფიქსირებული ანასეულში აღებულ ჩაის ფოთლებშიც (589–1066 მგ/კგ) [15],

ალოგიკურად ჩანს ის ფაქტი, რომ ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში 10 – 15 ჯერ მეტი

მანგანუმია, ვიდრე რკინა (ცხრილები 4.20 და 21). ანომალიის მიზეზი უნდა იყოს მცენარის

ინდივიდუალური თვისება დააკონცენტრიროს მანგანუმი (ე.წ. მანგანოფილები), ამის
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მაჩვენებელია ის ფაქტი, რომ მანგანუმის შემცველობით ჭიათურის და საქართველოს სხვა

რაიონებში მოწეული მარცვლეული (მანგანუმის მასური წილი ნიადაგში 5–10 % [37]) მისი

შემცველობით პრაქტიკულად არ განსხვავდებიან ერთნანეთისგან [37,38]. გარდა ამისა,

ცნობილია, რომ მცენარეში მანგანუმის დაგროვების უნარი ერთი რიგით აღემატება რკინის

შესაბამის თვისებას [10]. მხედველობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ ელემენტის

ტრანსლოკაციის ხარისხი განისაზღვრება ნიადაგში არა მისი საერთო შემცველობით, არამედ

ხსნადი ფორმის წილით. ამ მახასიათებლით მანგანუმის უპირატესობა აშკარაა, რადგან მისი

ბუნებრივი ნაერთები რკინის ნაერთებთან შედარებით უკეთ ხსნადია. ამის მაჩვენებელია

დიდი სხვაობა მანგანუმ (II) და რკინა (III) ჰიდროქსიდების ხსნადობის ნამრავლებს შორის

(4,5.10–13 და 3,2.10–38 შესაბამისად [34]).

გარდა საერთო შემცველობისა ჩვენს მიერ შესწავლილი იყო რკინის და სპილენძის

მოძრავი (წყალში ხსნადი) ფორმები.30 წუთი. ექსტრაქტების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ჩაის

ფითლებში და მზა პროდუქტში შემავალი რკინიდან დაახლოებით 50 % ხსნადია. თითქმის

ამდენივე სპილენძი (ექსტრმუმი 18–66, საშუალო 44 % საერთო შემცველობიდან) გადადის

ექსტრაქტში (ცხრილი 4.22). მიღებული შედეგები ადასტურებს ლიტერატურაში გამოთქმულ

მოსაზრებას, რომ ჩაი ნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის მიკროელემენტური

ბალანსის დარეგულირებაში.

სხვა მიკროელემენტებთან ერთად საინტერესო იყო ჩაიში დარიშხანის შემცველობის

დადგენა. მისი შემცველობა მცენარეებში, ჩვეულებრივ, არ აღემატება 0,2 მგ/კგ [10,37]

დარიშხანით ასევე ღარიბია საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა რაონებში წარმოებული

მცენარეულ საკვებიც (0,07–2,4; საშუალო 0,11–0,9 მგ/კგ) [37]. მიუხედავად საანალიზოდ

აღებული დიდი წონაკებისა (10 გრამი) ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტებში დარიშხანი

განსასაზღვრავ მინიმუმზე (0,1 მგ/კგ) ნაკლები აღმოჩნდა.

ცხრილი 4.22. სპილენძის წყალში ხსნადი ფორმები

№ ჩ ა ი ექსტრაქტი,% ნაცარი, % Cu, მკგ/გ
Cu, %

საერთოდან.
1 ფოთოლი, სინჯი N 10 16,6 2,2 2,5 63
12 ფოთოლი, სინჯი N 13 17,2 2,3 2,2 41
14 ფოთოლი, სინჯი N 14 8,9 2,1 2,1 42
28 მწვანე 15,7 1,8 1,2 18
27 ინგლისური 27.8 2,5 2,8 42
31 გურული 15,4 1,8 1,9 56
32 მარადიდი 15.7 2,7 2,8 28
35 გურიელი (პაკეტი) 15,7 2,5 4,1 66

33 ინგლისური (პაკეტი) 30,0 1,6 3,7 43
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V. დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი

1. ბიოგენურ ობიექტებში რკინის განსაზღვრისას შეცდომის მთავრი წყაროა მისი

დანაკარგია სინჯის მშრალი მინერალიზირების პროცესში. დადგენილია, რომ თუ მინერა-

ლიზირების ტემპერატურა აღემატება 500 – 5500C რკინის დანაკარგი აღემატება 50 %. სინჯზე

წინასწარ კონცენტრირებული გოგირდმჟავის დამატება დანაკარგს მხოლოდ ნაწილობრივ

ამცირებს. საიმედო შედეგების მისაღებად დანაცრების ტემპერატურა არ უნდა

აღემატებოდეს 450 – 5000C. ქლორიდების გავლენა რკინის აქროლებაზე უმნიშვნელო უნდა

იყოს ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში მისი მცირე შემცველობის ( 0,5 – 1,3 მგ/კგ). გამო.

2. რკინის თიოციანატის ოპტიკური სიმკვრივე, სხვა ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნე-

ლოვნად არის დამოკიდებული [SCN-]: [Fe3+] თანაფარდობაზე. განმეორებადი შედეგების

მისაღებად საჭიროა რეაგენტის 200–300 – ჯერადი სიჭარბე. ასევე აუცილებელია ხსნარის pH

იყოს 1,4–2,1 შორის.

3. ექსპერიმენტულად იყო დადგენილი, რომ რკინა, სპილენძი და სხვა მიკროელე-

მენტები ჩაის ფოთლებიდან ნაწილობრივ ირეცხება ატმოსფერული ნალექებით. ამიტომ

საანალოზოდ სინჯების აღებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მეტეოროლოგიური

პირობები.

4. მინერალური ნივთიერებების ჯამური წილი ჩაის ჰაერზე მშრალ ფოთლებში 4,2–6,9%

ფარგლებში იცვლება. უფრო დიდ დიაპაზონში (59–135 მგ/კგ) მერყეობს რკინის შემცველობა

ფოთლებში (საშუალო 105 მგ/კგ). კავშირი ფოთლების ნაცრიანობასა და მათში რკინის მასურ

წილს შორის არ შეიმჩნევა. ჩაის ბუჩქებში ზემოდან ქვემოთ ნაცრიანობა, განსაკუთრებით კი

რკინის შემცველობა იზრდება (ნამატი 40 – 54 %). .

5. მზა ჩაის ნაცრიანობა საშუალოდ 4,7%–ია (ექსტრემუმი 2,4–6,2%). რკინის შემცვე-

ლობა ჩაიში 64–დან 190 მგ/კგ ფარგლებშია (საშუალოდ 130 მგ/კგ), რაც 1,2–ჯერ მაღალია

ფოთლებთან შედარებით. რკინის ნამატი განპირობებულია ტექნოლოგიურ პროცესში

ნივთიერებათა ნაწილის აქროლებით. ამავე მიზეზით დაბალი ნაცრიანობით და რკინის

შემცველობით გამორჩეულია მწვანე ჩაი (3,0 % და 72 მგ/კგ).

6. ჩაის ფოთლები და მზა პროდუქტი სპილენძის და თუთიის შემცველობიოთ არ

გამოირჩევიან (შესაბამისად 3,4–7,3 და 15–35 მგ/კგ). მათთან შედარებით მაღალია მანგანუმის

შემცველობა (500 – 1775 მგ/კგ). რაც 10 – 15–ჯერ აღემატება რკინის რაოდენობას. ამის მიზეზი

უნდა იყოს ნიადაგში მანგანუმის ბუნებრივი ნაერთების უკეთ ხსნადეობა რკინის ნაერ-

თებთან შედარებით და ჩაის მანგანოფილური ბუნება.
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რკინის და განსაკუთრებით მანგანუმის მაღალი შემცველობა და მათი წყლით

გამორეცხვის ხარისხი გვიჩვენებს, რომ ჩაის მნშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია

ადამიანის კვების მიკროელემენტურ ბალანსში.

7. ჩაის ექსტრაქტების (ექსტრაგენტი ცხელი წყალი) pH ვიწრო ზღვრებში (5,40 – 5,00)

იცვლება. მათი ხვედრითი ელგამტარობა მინიმალურია მწვანე ჩაიში (0,047 ომ–1.სმ–1) და

მაქსიმალურია პაკეტირებულ პროდუქტში (0,065 ომ–1.სმ–1). პაკეტირებული ჩაი ასევე

გამორჩეულია მაღალი ნაცრიანობით და ოპტიკური სიმკვრივით (A = 0,70). „ჩვეულებრივი“

და მწვანე ჩაის საშუალო ოპტიკური სიმკვრივე 0,054 და 0,048–ის ტოლია. წყალექსტრქტებში

რკინის შემცველობა 13 – 39 მგ/კგ–ია, რაც საშუალოდ რკინის საერთო შემცველობის 18 %–ს

შეადგენს.

8. წყალთან შედარებით 0,1 N HCl–ს ჩაის ფოთლიდან და მზა პროდუქტიდან 1,4 – 2,0 –

ჯერ მეტი ექსტრაქტი და რკინა გამოაქვს. ჩაის ფოთლებში და მზა პროდუქტში Fe2+ და Fe3+

კვალის სახითაც არ არსებობს. ამის მაჩვენებელია წყალ– და მჟავა ექსტრაქტებში მათზე

უარყოფითი თვისებითი რეაქცია და რკინის დაბალი შემცველობა EDTA –ს ექსტრაქტებში.

9. ორგანული გამხსნელების (ეთანოლი, აცეტონი, ჰექსანი, პეტროლეინის ეთერი) მიერ

ჩაის ფოთლებიდან და მზა პროდუქტიდან გამორეცხილი ექსტრაქტის, მინერალური

ნივთიერებების და რკინის რაოდენობა მჭიდრო, პირდაპირ კავშირშია გამხსნელის

დიელექტრიკულ მუდმივასთან კორელაციის კოეფიციენტები 0,88–0,96). ამავე კანონზომიე-

რებას ემორჩილება კლებადი კონცენტრაციის ეთანოლწყალხსნარები.
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