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Նախաբան

Կարտոֆիլահան տեխնիկայի տեխնոլոգիական գործըն
թացի էներգետիկական ծախսումները պայ մա նավորված 
են պալարահողային զանգվածի զտման աստիճանով: 
Նշված գործընթացի ինտենսիվ բա րելավման նպատա
կով մեր կողմից  մշակվել է կար տոֆիլահանի ռոտորային 
կոշտամանրիչ (Ա.Պ. Թարվերդյան և ուրիշ., 2018):

Որպես կարտոֆիլահանի առանձին հանգույց ծառայող 
ռոտորային կոշտամանրիչի տեխնոլոգիական և էներ
գե տիկական գնահատման կարևոր մեծու թյուն ներից 
մեկն օգտակար գործողության գործակիցն է, որը 
պայմանավորված է շարժաբերի կառուցվածքային, 
կինե մատիկական ու երկրաչափական պարամետրերի 
օպտիմալության աստիճանով:

Կոշտամանրիչի շարժաբերի ընտրության նպա տա կով 
նախկինում փորձ է կատարվել օգտա գոր ծել տանող, 
տարվող և տարվողշարժաբեր սկզբունքով գործող 
կառուցվածքներ: Վերջիններիս կինեմատիկական, 
ուժա   յին և տեխնոլոգիական վերլու ծության արդ յուն

ՀՏԴ 631.358.43
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քում պարզվել է, որ լավագույնը տար վողշար ժա բեր 
սկզբունքով գործող շարժաբերն է: Որ պես այդ պի
սին ընտրվել է հողակառչիչներով հա մալրված պլա
նետարային մեխանիզմը:

Նյութը և մեթոդները

Կարտոֆիլահան մեքենաների ռոտորային կոշտա
ման րիչփոխակրիչի հողակառչիչավոր շարժա հա
ղորդ մեխանիզմի հիմնական պարամետրերն են 
հողակառչիչի լայնությունը` b, երկարությունը`  , 
թմբուկի վրա տեղա կայվող կառչիչների քանակը` z, և 
հա րևան կառչիչ ների կազմած անկյունը:

Առաջադրված տեխնոլոգիական գործընթացն իրակա
նաց նելու համար անհրաժեշտ է, որ կար տոֆիլահանի 
հրման ուժի ազդեցությամբ շարժահաղորդ թմբուկի 
վրա առաջացող պտտող մոմենտը` ÃM , ապահովի 
կոշտամանրիչի ռոտորի բա վարար պտուտա թվեր` 
հողա կառչիչավոր անվի նվազագույն սահումով, 

Բանալի բառեր՝
կարտոֆիլահան, 
կոշտամանրիչփոխակրիչ, 
շարժահաղորդ  թմբուկ, 
հողակառչիչ, 
պտտող մոմենտ, 
տեղադրման անկյուն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Հաստատվել է կարտոֆիլահանի կոշտամանրիչի շարժաբեր մեխանիզմի և 
կառչիչի դիմադրության մակերեսի միջև առկա մաթեմատիկական կապը: 

Առաջարկվում է շարժաբեր թմբուկի վրա 33360 անկյամբ տեղադրել 10 
կամ 11 կառչիչ այնպես, որ հողի հետ միաժամանակ ակրկվող կառչիչների 
դիմադրության գումարային մակերեսը կազմի 0,03ից 0,06 մ2:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
http://tarverdyan@anau.am
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Ագրարային ճարտարագիտություն7

կոշտերի լիարժեք մանրացումով՝                                            

          

                        
,

M
M i

η
≥ Ï

Ã õÇ
Ù                               

(1)         
                                                                                          
 

որտեղ  MÏ ն կոշտամանրիչի ռոտորի դիմադրության 
մոմենտն է, ηÙ ն` շարժահաղորդ մեխանիզմի մե
խանիկական օ.գ.գն, iõÇ ն`  շարժահաղորդ մեխա

նիզմի փոխանցման թիվը, ni
n

= é
õÇ

Ã

, né ն` կոշ        տա 

մանրիչի ռոտորի պտուտաթվերը, nÃն` շար ժաբեր 
թմբու   կի պտու տա թվերը:

Ակնհայտ է, որ շարժաբեր թմբուկի վրա առաջացող 
պտտող մոմենտի մեծությունը կախված է հողի հետ 
միաժամանակ ակրկվող կառչիչների գումարային 
դիմադրությունից` R∑ Ï ,

 
և թմբուկի քարշակման 

դիմա դրության ուժից` fP fG= , որտեղ f ը թմբուկի 
քարշակման դիմադրության գործակիցն է, G ն` 
թմբուկի վրա ազդող ծանրության ուժը: Կառչիչի 
դիմադրությունը կախված է հողին հպվող մակերեսի 
(դիմադրության մակերեսի) մեծությունից` F , և հողի 
տեսակարար դիմա դրու թյունից` k, այն է` R kF=Ï :

Կառչիչի դիմադրության մոմենտը կարելի է որոշել 
ըստ դրա սայրի շարժման հետագծի (նկ. 1): Երբ 
առաջին կառչիչի սայրը հասնում է գետնին (OA դիրք), 
կառչիչն ուղղաձիգի նկատմամբ կազմում է θ=ψmax

 

անկյուն: Կարտոֆիլահան մեքենան V
մ 

արագությամբ 

շարժվելիս t  ժամանակում թմբուկի O կենտրոնն 

անցնում է 0 2 max2X OO V t rtgψ= = =Ù  
ճանապարհ (r )ը 

թմբուկի օղագո տու շառավիղն է, որի ընթացքում հո

ղակառչիչի սայրն աստիճանաբար խորանում է և, 

երբ հասնում է =h  առավելագույն խորության (O
1
A

1
 

դիրք), երկրորդ կառչիչի սայրը հպվում է գետնին (O
1
B), 

այնուհետև խորության նվազումով առաջին կառչիչը 
դուրս է գալիս (O

2
A դիրք), իսկ երկրորդ կառչիչը 

հասնում է առավելագույն խորության (O
2
B

1
 դիրք): 

i -րդ դիրքի համար հողակառչիչի դիմադրության 
մակերեսը կազմում է i iF b=  , որտեղ b ն կառչիչի 
լայնությունն է, i ն` դիմադրություն  ցույց  տվող մասի  
(խո րացված մասի) երկարությունը iψ

   անկյան և ih
 

խորության դեպքում:

1

cos cos
A Ai

i
i i

Y Yhl
ψ ψ

-
= = , ( )cosD iY r ψ= +  , 

AY r= , ( )cosi ih r rψ= + -
:

ih -ի արժեքը տեղադրելու և որոշ ձևափոխություններ 
կա տարելու արդյունքում` 

                  

1( 1
cosi

i

F b r
ψ

 
= + - 

 


, մ2:             (2)

Նկար 2ում ներկայացված է հողակառչիչի դիմա

դրության մակերեսի փոփոխության գրաֆիկը iψ  =60°, 

h=15 սմ, b=15 սմ արժեքների դեպքում:

Ըստ գրաֆիկի՝ առաջին կառչիչի դիմադրության 

մակերեսը 0ψ = °   անկյան դեպքում  հասնում է 

առավելագույնի, իսկ max0 ψ-  տիրույթում փոքրանում 

է և maxψ ի դեպքում հավասարվում է 0ի: Երկու 

կառչիչների կազմած max0 ψ-  անկյան  տիրույթում 

դիտարկվում է երկրորդ կառչիչի դիմադրության 
մակերեսի փոփոխման հակառակ օրինաչափություն: 
Երկու գծապատկերների համադրության համաձայն՝  
ψ անկյան փոփոխության արդյունքում որքան ավե
լանում է առաջին կառչիչի գումարային դիմադրության 
մակերեսը, այնքան նվազում է երկրորդ կառչիչի 
գումարային դիմադրության մակերեսը և հակառակը: 
Հետ ևա բար ցան կա ցած դիր քում եր կու կառ չիչ նե րի 
գու մա րա յին դի մադ րութ յան մա կե րե սը մնում է ան
փո փոխ և կազ մում է ա ռա վե լա գույն maxbh արժեք, 

որտեղ hmaxը կառչիչի առավելագույն խորացման չափն 

Նկ. 2.  Հողակառչիչի դիմադրության մակերեսի 

փոփոխությունը 0-2θ տիրույթում (ψmax =θ).

            1   առաջին կառչիչի դիմադրության մակերեսի փո
                  փո խ ման գրաֆիկ,
            2  երկրորդ կառչիչի դիմադրության փոփոխ ման գրաֆիկ:

Նկ. 1.  Հողակառչիչի դիմադրության մակերեսի որոշման  

սխեման:
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է, maxh =  . 72θ = ° դեպքում  -ը կարող է հասնել 

մինչև 36 սմ: 

Այսպիսով՝ շարժահաղորդ թմբուկի դիմա  դրու թյան 

մոմենտը կազմում է` i i i iM rfG R L rfG kb L= + = + Ã , 

որտեղ iL ն iR դի մադ րութ յան ու ժի բա զուկն է: Ո րոշ 

վե րա պա հում նե րով կա րե լի է ըն դու նել, որ այդ ու ժը 

կի րառ վում է կառ չի չի սայ րից 3/i հեռավորությամբ  

(նկ. 1), ուստի maxh = 
  
առավելագույն խորության հա

մար դիմադրության մոմենտը  կկազմի՝

                         2
3

M rfG kbl r l = + + 
 

Ã :                      (3)  
  

Ըստ (1) պայ մա նի և (3) ար տա հայ տութ յան` ո րոշ վում 
է դի մադ րութ յան մա կե րե սի այն նվա զա գույն ար ժե քը, 
ո րի դեպ քում հնա րա վոր է կոշ տա ման րի չին հա ղոր դել 
պա հանջ վող մե ծութ յամբ պտտող մո մենտ: Այ սինքն` 

                    
min

2 ,
3

i M
rfG kF r

η
 ≤ + + 
 



õÇ Ï

որտեղից՝

                         min 2
3

i M rfG
F

r k

η

η

-
≥

 + 
 



õÇ Ï Ù

Ù

:                         (4)

Կառչիչի լայնության արժեքը ճշգրտվում է ըստ Fminի՝

          

                                    

minFb =


:                               (5)

Fminի և bի փոփոխություններն ըստ կառչիչի 
երկարության ներկայացված են նկար 3ում:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կառ չի չի լայ նութ յու նը սահ մա
նա փակ վում է ինչ պես կա ռուց ված քա յին, այն պես էլ 
տեխ նո լո գիա կան ա ռու մով` 20b ≤ սմ, իսկ եր կա րութ
յու նը, ըստ հո ղի վի ճա կի և թմ բու կի վրա ընկ նող ծան
րութ յան ու ժի, կա րող է ու նե նալ տար բեր ար ժեք ներ: 
Ինչ պես եր ևում է նկար 3ից, կառ չի չի եր կա րութ յու նը 
մե ծաց նե լիս դի մադ րութ յան մա կե րե սը և կառ չի չի լայ
նութ յու նը փոք րա նում են, ըն դ ո րում՝ միայն 

0,36= մ 
դեպ քում է կառ չի չի լայ նութ յան ար ժե քը գտնվում թույ
լատ րե լի՝ 0,175 մ սահ ման նե րում: Նշ ված ար ժեք նե րի 
հա մար նվա զա գույն դի մադ րութ յան մա կե րե սը կազ
մում է 0,063 մ2:

Եթե max 0, 2b = մ, ապա կստացվի՝
0,063 0,315
0,2

= = մ:

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ կառչիչի 
առավելագույն խորություն ( max 31,5h = = սմ) ա պա
հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է շար ժա հա ղորդ թմբու կի 
վրա ազ դող ծան րութ յան ու ժը զգա լիո րեն ա վե լաց նել, 
ին չը շա հա գործ ման և  այլ  տե սանկ յուն նե րից գործ նա
կա նում կի րա ռե լի չէ:

Նկ. 3. Fmaxի և  bի կախվածությունը  ից՝ i փ =3,9   և                 
k=3000 կգ/մ2 արժեքների դեպքում:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Այսպիսով, ըստ (4) արտահայտության և նկար 3ի 
գրաֆիկների վերլուծության, թմբուկի կառչիչների 
կազմած θ=ψmax  

անկ յան բո լոր ար ժեք նե րի դեպ
քում (ըստ հո ղի ճա քի պայ մա նի) մեկ կառ չի չի դի մադ
րութ յան մա կե րե սը կի րա ռե լի չա փե րի սահ ման նե րում 
գործ նա կա նում բա վա րար չէ կոշ տա ման րի չի ո րակ յալ 
աշ խա տանք ա պա հո վե լու հա մար, ուս տի անհ րա ժեշ
տութ յուն է ա ռա ջա նում այդ անկ յան տի րույ թում տե
ղա կա յել լրա ցու ցիչ կառ չիչ ներ (նկ. 4):

Եթե θ անկյան տիրույթում լրացուցիչ տեղակայվում են
i թվով կառչիչներ, հողի հետ միաժամանակ ակրկված 
կառչիչների թիվն այդ տիրույթում կազմում է 1+i , իսկ 
կառչիչների միջև անկյունը` 

1+
=

ii
θθ : 

Այս դեպքում
i

անկյան տիրույթում լրացուցիչ կառ
չիչների ընդհանուր դիմադրությունը որոշվում  է 
հետևյալ արտահայտությամբ.

             

1 2 3 1
2( ... 2 ,m

i ii
R R R R R R

=
= + + + + ∑Ï

         

(6)

Նկ. 4.  Շարժահաղորդ թմբուկի պտտող մոմենտի որոշման 

սխեման:
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որտեղ m ը θ տիրույթում միաժամանակ ակրկված 
լրացուցիչ կառչիչների առավելագույն քանակն է:

Թմբուկի ընդհանուր դիմադրության ուժը կազմում է 

1
2 m

ii
R fG R R

=
= + + ∑Ã Ñ  , իսկ պտտող մոմենտը`

                  

1
2 ,m

i ii
M rfG L R L R

=
= + ∑Ã Ñ Ñ

   
                         (7)  

որտեղ 
LÑ ն և iL ն հա մա պա տաս խա նա բար RÑ  և iR

ուժե  րի բա զուկ ներն են:

Քա նի որ կառ չի չի դի մադ րութ յան ուժն ըն դուն վում է 
որ պես հո ղի հետ կառ չի չի ակրկ ման (դի մադ րութ յան) 
մա կե րե սի և հո ղի տե սա կա րար դի մադ րութ յան ար տա
դրյալ, այ սինքն՝

        hR kF=Ñ   
1 2 3 1

( ... m
i n ii

R k F F F F F
=

= + + + ∑ , 

(7) արտահայտությունը կարելի է ներկայացնել հե
տևյալ կերպ.

                          1
( 2 m

i ii
M rfG k L F L F

=
= + ∑Ã Ñ Ñ

:                     (8)

Ըստ նկար 4ում  ներկայացված  սխեմայի՝       hF bh=  

i iF b= 

,  
1 cos i

rL
θ

= -

,   
2 cos 2 i

rL
θ

= -

,    
3 cos3 i

rL
θ

= -

 
, 

1 cos i

rL
iθ

= -

,  L r= +  ,  
3h
hL L= - ,  

1 3
L L= -

 , 

2
2 3

L L= -
 ,   

2
3

3
3

L L= -
 ,   ….  , 

3
i

iL L= -
  :

θi ի արժեքը նշված արտահայտություններում տեղա

դրելու համաձայն՝

               1

cos
1

rL

i
θ= -

+


,         2 2cos

1

rL

i
θ= -

+


, 

     

               3 3cos
1

rL

i
θ= -

+

 ,…,   
cos

1

i
rL i
i

θ= -

+

 :

 

           

1
2
3 3cos

1

rL h

i
θ= +

+ ,      

2
2

23 3cos
1

rL h

i
θ= +

+
,         

    

            
3

2
33 3cos

1

rL h

i
θ= +

+

 …,  2
3 3cos

1

i
rL h i
i

θ= +

+

: 

Հա մա պա տաս խան մե ծութ յուն նե րը (8) ար տա հայ

տութ յու նում տե ղադ րե լու, ո րոշ ձևա փո խութ յուն ներ 

կա տա րե լու արդ յուն քում՝

    

1

2
3

22
3 3cos cos

1 1

m

i

hh r

M rfG kb
r rL Li i
i i

θ θ=

  ⋅ + +    
   = +    
+ + -   

   
 + +   

∑
Ã

 

                                               
                                                              

 

(9)

Այս պի սով՝ պլա նե տա րա յին շար ժա հա ղորդ մե խա նիզ
մի թմբու կի մի ջո ցով ստեղծ վող պտտող մո մեն տը պայ
մա նա վոր ված է հո ղի տե սա կա րար դի մադ րութ յամբ, 
թմբու կի վրա ընկ նող ծան րութ յան ու ժով, հո ղա կառ չի չի 
պա րա մետ րե րով, հո ղա կառ չիչ նե րի կազ մած անկ յու
նով և թմ բու կի տրա մագ ծով:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ (9) բա նաձ ևով դի մադ րութ յան 
մո մեն տը ո րո շե լու հա մար iθ ի միջանկյալ արժեքներն 
ընտրելիս պետք է նկատի ունենալ հողի սահքի 
պայմանի համաձայն ստացված θ ի ա ռա վե լա գույն 
ար ժեք նե րը (Ս.Խ. Պապ յան և  ու րիշ., 2018): Այս պես, ըստ 

հո ղի սահ քի պայ մա նի նախ նա կան հաշ վարկ նե րի, կառ

չի չի ա ռա վելա գույն խո րութ յան` hmax=5, 10, 15, 20, 25, 

30 և 36 սմ, արժեքների դեպքում θ ի ա ռա վե լա գույն 

ար ժեք նե րը հա վա սա ր են՝ հա մա պա տաս խա նա բար

maxθ =40,40, 52,10, 58,9, 63,60, 67,050, 69, 650, 69,650 և 

72,090:


, b  և iθ որոշակի արժեքների համար (9) բանա

ձևով կատարված հաշվարկների արդյունքները 
ներկայացված են նկար 5ում:

Ըստ (9) բա նաձ ևով կա տար ված հաշ վարկ նե րի արդ
յունք նե րի և նկար 5ում ներ կա յաց ված գրա ֆիկ նե րի 
վեր լու ծութ յան՝ (1) պայ մա նը կա պա հով վի, ե թե միա
ժա մա նակ ակրկ ված լի նեն iθ =360 ար ժե քով ե րեք կառ
չիչ ներ, ո րոնց գու մա րա յին դի մադ րութ յան մա կե րե սը 

Նկ. 5.  Շարժահաղորդ թմբուկի դիմադրության մոմենտի 
կախ վածությունը iθ անկյունից՝  Mթmax =69 կգմ,                
b=0,2 մ դեպքում: 
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0,06 մ2 է: Հետ ևա բար պլա նե տա րա յին մե խա նիզ մի 
շար ժա հա ղորդ թմբու կի հո ղա կառ չիչ նե րի նվա զա գույն 
քա նա կը պետք է կազ մի 10:

Եզրակացություն

Կար տո ֆի լա հան մե քե նա յի կոշ տա ման րի չի շար ժա
հա ղորդ մե խա նիզ մի թմբու կի կառ չիչ նե րի քա նա կը 
(հաշ վարկ ված ըստ հո ղի ճա քի պայ մա նի՝ θ  անկ յան 
ա ռա վե լա գույն մե ծութ յան) կոշ տա ման րիչփո խակ րի
չին անհ րա ժեշտ պտտա կան շար ժում հա ղոր դե լու և 
դի նա մի կա կան ու ժեր ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար 
չէ: Ակ տիվ բա նող օր գա նով ռո տո րա յին կոշ տա ման րիչ
փո խակ րի չի տեխ նո լո գիա կան լիար ժեք գոր ծըն թացն 
ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ պտտող մո մեն տը 
ո րոշ վում է հո ղի հետ միա ժա մա նակ ակրկ վող հո ղա
կառ չիչ նե րի նվա զա գույն գու մա րա յին դի մադ րութ յան 
մա կե րե սով, ո րը, ըստ հո ղա յին և  այլ պայ ման նե րի, կազ
մում է 0,06 մ2: Ընդ ո րում՝ հո ղա կառ չի չի լայ նութ յու նը 
սահ մա նա փակ վում է կար տո ֆի լի մար գա միջ յան տա
րա ծութ յու նով, կոշ տա ման րի չի սեկ ցիա նե րի միջև ե ղած 
հե ռա վո րութ յամբ և չի կա րող գե րա զան ցել 20 սմ, իսկ 

եր կա րութ յու նը ՝ ա ռա վե լա գույն խո րաց ման չա փը, հո ղի 
վի ճա կով և թմ բու կի վրա ընկ նող ծան րութ յան ու ժով:

Ռո տո րա յին կոշ տա ման րի չի տեխ նո լո գիա կան լիար
ժեք գոր ծըն թացն ա պա հո վե լու հա մար նաև անհ րա
ժեշտ է պլա նե տա րա յին շար ժա հա ղորդ մե խա նիզ մի 
թմբու կի վրա տե ղա կա յել 16x15 սմ չափ սի առն վազն 
10 կառ չիչ: Վեր ջին նե րիս միջև անկ յու նը պետք է կազ
մի 360 ոչ ա վե լի:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Теория и расчет кинематико-геометрических 
параметров привода роторного 
комкоизмельчителя  картофелекопателя

Установлена математическая связь между параметрами 
приводного механизма комкоизмельчителя картофеле
копателя и площадью сопротивления шпор.

Предлагается установка на приводном барабане 10 
или 11 шпор, с углом между шпорами, соответственно, 
330-360, таким образом, чтобы суммарная площадь 
сопротивления одновременно зацепленных с почвой 
шпор составила от 0,03 м2 до 0,06 м2.

Theory and Calculation of Geometric and Kinematic 
Parameters of the Rotor Clod Crusher Drive in the 
Potato-Digger

The mathematical link between the drive mechanism of the 
clod crusher in the potato-digger and the resistance area in 
the grouser bars has been established. 

It is recommended to install 10 or 11 grouser bars on the 
drive drum with inter-bar angles of 330-360 respectively so 
that the total resistance area of the simultaneously anchored 
grouser bars in the soil would make 0.03 m20.06 m2.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 08.10.2018 թ.
Գրախոսվել է՝ 18.10.2018 թ.
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Введение

Рассматриваемый нами вопрос о трении и износе 
почвоoбрабатывающих рабочих органов относится 
к проблеме ‘‘Трение и износ’’, основоположником 
изучения которой, по многочисленным литературным 
источникам (Крагельский, 1968), является Дж.С. 
Максвелл (Maxwell, 1878). В частности, по мнению И.В. 
Крагельского, Дж.С. Максвелл (Maxwell, 1878) ‘‘глубоко 
и детально изучил вопрос о контакте между двумя 
телами и условности этого понятия в зависимости от 
характера рассматриваемого явления’’.

В области проблемы ‘‘Трение и износ’’, по вопросу о 
сухом трении, особо отмечаются заслуги проф. А. К. 
Зайцева (Зайцев, 1948) Н. И. Колчиным (Колчин, 1954), 
Дж. Ланкастера (Lancaster,  1962), В. Хурста.  

К сожалению, вопрос износа почвообрабатывающих 

УДК: 631.316

О ПРИРОДЕ ИЗНОСА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛУЖНЫХ ОТВАЛОВ

А.П. Тарвердян 
Национальный  аграрный  университет   Армении
tarverdyan@anau.am

рабочих органов сложной геометрической формы 
при их взаимодействии с почвенной средой не был 
рассмотрен ни в одном из литературных источников, 
ни в какой форме. Попытки использовать близкие 
к задачам материалы, опубликованные в журнале 
‘‘Трение и износ’’ за последние 10 лет, не дали 
положительных результатов, поскольку они относятся 
к изучению влияния смазывающих материалов на 
уменьшение износа.

Решение проблемы ‘‘Трение и износ’’ сложных 
поверхностей при взаимодействии с рыхлой массой 
на сегодняшний день является актуальной задачей 
земледельческой механики.

Данная работа является попыткой установления физи
котехнологической сути и закономерностей трения и 
износа при взаимодействии почвообрабатывающих 

Ключевые слова:
отвал плуга,
почва, 
трение, 
износ, 
локальное место, 
упрочнение

С В Е Д Е Н И Я

 Разработана теория расчета для установления закономерностей изменения 
величин износа и трения при взаимодействии рабочих поверхностей плугов 
с бороздами различных почвотипов. Спроектированы полувинтовой отвал 
с плужным кузовом и математическая модель относительной траектории 
движения пласта по поверхности канавокопателя с обязательным 
обеспечением нарезки границы канавы.

Предлагаемая модель позволяет определить вертикальную координату и 
верхний предел величины внешнего угла трения почвы, где трение и износ 
достигают максимальной степени.

А Н Н О ТА Ц И Я

http://anau.am/hy/teghekagir
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поверхностей с почвотипами и в некоторой степени 
может восполнить указанный пробел.

В работах И. В. Крагельского относительно трения и 
износа достаточно всесторонне и глубоко разработаны 
следующие задачи: характеристика процесса трения 
и износа; износ при трении, свойства пленки смазки и 
др. Эти работы при исследовании рассматриваемой 
задачи будут использованы в качестве методики.

Почвообрабатывающие машины с отвальными рабочи
ми органамикорпусами классифицируются по двум 
типам: работающие в открытой борозде – пахотные 
плуги, и специальные, работающие в закрытой борозде 
– канавокопатели, виноградниковые плуги для укрытия 
виноградных лоз и др.

В основе проектирования отвальных поверхностей 
этих машин, естественно, лежат:

1. Технологические требования

 в одном случае, для пахотных плугов  это требуемый 
оборот пласта, с определенным углом наклона, 

 в другом случае  образование канавы путем выноса 
плас та на поверхность поля и его оборот в сторону 
для образования дамбы.

2. Энергетические требования

 обеспечить минимальные энергетические затраты. 
Осуществить технологический процесс с минималь
ным тяговым усилием.

Нередки случаи, когда при проектировании рабочих 
поверхностей основное  внимание уделяется обеспе
чению минимума тяговых сопротивлений, причем в 
обоих случаях используется методика проектирования 
рабочих поверхностей отвалов пахотных плугов, что 
нежелательно (Tarverdyan, Khanaghyan,  2016).

В отличие от отвальных пахотных плугов, к кана
во копателям предъявляются специальные техно
логические требования: поливную воду от водо
заборного сооружения до орошаемого поля следует 
доставлять без разрушения основных геометрических 
параметров канавы и дамбы, с минимальными  поте
рями воды через боковые стенки канавы с обяза
тельным обеспечением заданной пропускной нормы 
расхода поливной воды.

В технологических требованиях компонент уменьшения 
фильтрационной способности канавы учитывается не 
всегда.

В основе современных методик проектирования отва
лов лежит требование обеспечения скользящего пе ре 
мещения пласта по поверхности отвалов с мини мальными 
энергозатратами (Tarverdyan, Khanaghyan,  2017).

Однако следует отметить, что рабочие поверхности 
плужных отвалов, предназначенных для работы 
на разных по свойствам и состоянию почвотипах, 
отличаются друг от друга закономерностью изменения 
угла γ  по высоте отвала, составленного образующей 
линией со стенкой борозды и геометрической фор мой 
направляющей кривой. Они выбраны по результа там 
испытаний многовариантных конструкций эксперимен
тальных отвалов, без теоретических основ.

Конечная цель проведенных исследований заклю
чается в разработке основ проектирования рабочих 
поверхностей отвалов разных назначений, с учетом 
энерготехнологических требований, выраженных че
рез кинематику относительного и абсолютного пере
мещения пласта под воздействием движущегося отва
ла в стадии проектирования  почвообрабатывающих 
корпу сов почвомашин.

Заметим, что изза выбора параметров направляющей 
кривой и закономерности изменения угла γ  по вы со те 
отвала, по результатам продолжительных испы таний 
экспериментальных образцов и созданных на этой 
основе отвалов плугов,  разные места рабочих поверх
ностей изнашиваются  неравномерно: степень износа 
груди отвала всегда больше, что является результатом 
изменчивости сил трения по длине относительной 
траектории движения пласта.

Материалы и методы

В данной работе сделана попытка в некоторой степени 
восполнить указанный пробел, обеспечив плавное 
скольжение пласта по отвалу.

Поскольку в настоящее время отсутствуют соответ
ствующие научно обоснованные агромелио ративные 
требования, рассматриваемую задачу решаем на 
разработанном нами канавокопателе с полувинтовым 
отвалом (Tarverdyan, Khanaghyan,  2016).

Условием скольжения пласта по поверхности отвала 
является:

90 ,ρα φ≤ −  
(1)

где pα  угол рыхления деформатора, который 
для трехгранного клина образуется касательной 
относительной траектории движения пласта с осью 
ОХ. Поскольку поверхность отвала криволинейная, 
то для решения данного вопроса воспользуемся 
дифференциальным трехгранным клином, для 
которого сумма углов рыхления pα  и нормали к по
верхности клина α : 090pα α+ =  (рис. 1).
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Имеем: 
2 2 2

cos x

x y z

f
f f f

α
′

=
′ ′ ′+ +

, тогда условие 

сколь жения пласта по поверхности дифференциаль
ного клина отвала выразится следующим уравнением:

090 ρα α= − , или:

               

2 2 2
cos cos ,x

x y z

f
f f f

α φ
′

= ≤
′ ′ ′+ +

                    

        

(2)

где , ,x y zf f f′ ′ ′  – частные производные функции по
вер х  ности отвала по x,y,z.

Исходным материалом для решения задачи является 
уравнение относительной траектории движения 
материальной массы (пласта) по поверхности отвала, 
предложенное В.П. Горячкиным (Goryachkin, 1949):

                       2 2
y z x y x z

dx dy dz
f f f f f f
−

= =
′ ′ ′ ′ ′ ′+

 

      
(3)

Уравнение поверхности отвала разработанного 
нами канавокопателя для нарезки канавы открытой 
оросительной сети имеет следующий вид (Tarverdyan, 
Khanaghyan,  2016):

 2 2

2

2

0
2

cos( ) sin( )

( )( ) 0,667 0,317 18,9

cos 0

Y aZ X aZ

H ZH Z
H

aZ
γ

+ − + −

  − − − − + ×  
   

+ 
× = 

+ + 

 



  

  
                                                                                            

(4) 

  

где H  максимальная высота отвала H=80 см: 
H=h1+h2, h1=32 см, h2=48 см, 0γ  угол, составленный 

режущей кром  кой лемеха с полевой доской 0
0 35 ;γ =  

а  пос тоян   ный коэффициент угла γ , a=0,00234,   

0Ltg 35γ η= −∆ = см (Tarverdyan, Khanaghyan, 2016).

Подставляя значения H, 0γ и   в уравнение (4) 
и произведя некоторые  математические преоб
разования, получим уравнение поверхности отвала 
рассмат риваемого канавокопателя в удобном для 
использования виде:

2 2

4 3

2

cos( 35) sin( 35)

10 ( ) 0,317( ) 18,9

cos 70 0

Y aZ X aZ

H Z H Z

aZ

−

+ − + −

 − − − − + × 
 + = 

  

(5)

 

Для решения неравенства (2) технологической оценки 
поверхности отвала, определим частные производные 
поверхности (5)  , ,x y zf f f′ ′ ′:

2

2

2

2

2 4 2

2

4 3

cos( 35),

sin( 35),

sin(0,00234 35)
0,00468

cos(0,00234 35)

cos(0,00234 70) 3 10 (80 ) 0,317

0,00468 sin(0,00234 70)

10 (80 ) 0,317( ) 18,9

y

x

z

f aZ

f aZ

Y Z
f Z

X Z

Z Z

Z Z

Z H Z

−

− −

′ = +


′ = − + 


 + + ′ = − + 
+ +  

 + + ⋅ ⋅ − − + 
+ + ×

 × − − − + 










 

                                                                                        
 (6)

При анализе полученной системы уравнения очевидно, 
что для определения величины zf ′ необ ходимо из 
третьего уравнения исключить две из трех неизвестных 
X, Y, Z. Поскольку величина Z  конструктивный 
параметр, Z=80 см, то необходимо установить 
зависимость неизвестных X и Y от координаты 
направляющей кривой ( )Zη  (Крагельский, 1968):

 ( ) ( )

( )

2

2( ) 0,0067 1

0,35 18,9

H Z
Z H Z

H

H Z

η
  − = − − − +  

    
+ − +

.

Упростив последнее уравнение, представим его в сле
дую щем виде:

 ( ) 34( ) 10 0,317( ) 18,9Z H Z H Zη −−= − − − +  
    

(7)

Согласно (Tarverdyan, Khanaghyan, 2016) рис. 1, имеем:

                0
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Рис. 1.  Расчетная  схема  для  установления  закономернос ти 
из   ме  нения величины трения на поверхности отвала
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тогда:

( )
( )

4 3
0

4 3
0

10 ( ) 0,317 18,9 sin ,

10 ( ) 0,317 18,9 cos

X H Z H Z

Y H Z H Z

γ

γ

−

−

 = − − − + 
 = − − − +                                                                                         (8) 

  

Таким образом, при расчете zf ′   в третьем уравнении 
системы (6), вместо x и y следует учесть (8).

Теперь, обращаясь к неравенству (2), вместо 
2 2

x yf f′ ′+ , 

учтем величину 2 2 2 2sin ( 35) cos ( 35) 1aZ aZ+ + + =

тогда окончательно получим:

( )2

2

sin 35
cos cos .

1 z

aZ

f
α ϕ

− +
= ≤

′+
         

(9)      

Для построения кривой зависимости (9) ( )Zα ϕ= , 
задаваясь величинами  z=0-80,  получен следующий 
графический вид (рис. 2).

Анализ данных графика ( )Zα ϕ=   показывает, что 
раз   ра ботанный канавокопатель может работать без 
залипания отвала при угле трения 030ϕ < , во всех 
почвотипах.

Результаты и анализ

Анализ данных рис. 2 показывает, что, действительно, 
лемехи подвергаются высоким значениям сил трения. 
Далее, на высоте поверхности отвала до z=48 см, до 
точки перегиба направляющей кривой, сила трения 
уменьшается. Однако в месте перегиба направляющей 
кривой, в результате возникновения центробежной 

силы, процесс трения пласта об отвал протекает более 
интенсивно, поэтому максимальный износ отвала 
будет происходить именно в этих местах.

Согласно данным Г.Н. Синеокова, для всех почвотипов, 
супесчаных и среднесуглинистых, угол трения не выходит 
за пределы  26 30o ′ , а в случае тяжелых  суглинистых и 
глинистых почв он колеблется в пределах 22 42o o−22 42o o− .

Естественно, вспашку указанных тяжелых почв, 
согласно данным графика, следует проводить при 
низких влажностях 030ϕ < , тогда перемещение 
пласта по поверхности отвала будет происходить без 
залипания.

Таким образом, согласно разработанной теории, нам 
удалось в некоторой степени выяснить суть явления 
интен сивного износа отвала на груди и на лемехе и 
за коно мерности изменения силы трения по длине 
относительной траектории перемещения пласта по 
поверхности отвала.

В результате теоретических исследований нами 
уста  нов лена зависимость абсолютной траектории 
пере мещения пласта под воздействием рабочей по
верх  ности отвала: условие обеспечения переме
щения пласта по поверхности отвала и на конкретном 
отвале определена закономерность изменения мес
та возникновения максимальных усилий трения и 
вероятность износа отвала.

Для приближенной оценки достоверности представ
лен ной аналитической методики определения местона
хождения участка поверхности сквозного протирания 
отвалов плуга, мы воспользовались результатами экс
периментов, проведенных Г.Н. Синеоковым (Sineokov, 
Panov, 1977).

В результате продолжительных экспериментов было 
установлено, что при вспашке песчаных почв сквозное 
протирание отвалов наступает после выработки 50
80 га, а на суглинистых почвах это происходит после 
вспашки одним корпусом 200500 га.

Заключение

Анализ полученных результатов показывает, что 
материалы теории расчета достаточно верны, и что 
необходимо продолжить исследование процесса 
трения и износа на отвалах плужных корпусов.

Разработанная теория позволяет при заданных 
научнообоснованных агротехнических требованиях 
вспашки (обработки почвы), выраженных уравнениями 
траектории  перемещения пласта, получить оптималь
ную геометрическую  форму рабочей поверхности кор
пуса плуга в стадии его проектирования, определить 
точное место возникновения максимальных сил трения 
и область сквозного протирания на груди отвала в 
процессе проектирования отвалов. 

Рис. 2.  График зависимости угла  от высоты z отвала
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Изложенное позволит продлить общий срок службы 
отвалов, предусмотреть изготовление отвалов состав
ными или принять другие способы, применяемые в 
области технологии машиностроения.
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А Н Н О ТА Ц И Я

Գութանի խոփաթևերի բանող մակերեսի 
մաշվածության բնույթը

Մշակվել է հաշվարկի տեսություն՝ գութանների բանող 
մակերեսների և տարբեր հողատիպերի ակոսիկների 
փոխազդեցության դեպքում շփման և մաշվածության 
մեծությունների փոփոխության օրինաչափությունները 
հաստատելու համար: Նախագծվել են գութանի թափ
քով կիսափորիչ և ակոսի  հատվածքի սահմանի պար
տադիր ապահովմամբ խրամատային գութանի մակե
րեսի վրայով հատվածքի հարաբերական շարժման 
հետագծի մաթեմատիկական մոդել: 

Առաջարկվող մոդելը թույլ է տալիս որոշել հողում 
արտաքին շփման անկյան վերին վերջնակետը և ուղղա
հայաց կոորդինատը, որտեղ շփումն ու մաշվածությունը 
հասնում են առավելագույն աստիճանի: 

The Nature оf Working Surface Wear in the Moldboard
 

The calculation theory for establishing the regularities 
of the changes in the friction and wear values during 
the interaction of the working surfaces of plows and 
furrow slices of different soil types has been developed. 
The mathematical model of the relative slice movement 
trajectory along the surface of the recommended trenching 
plough with semidigger plough body and obligatory 
provision of furrow slice slip has been designed. This 
enables to determine the upper limit of the external friction 
angle in the soil and the vertical coordinates, where friction 
and wear reach the maximum point. The exact limits of 
the optimal values in geometric parameters of the working 
surface have been established.  
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Նախաբան

Կարտոֆիլահան մեքենաներով բերքահավաքի ժա
մանակ կարտոֆիլի զատման աստիճանը ցածր է, ինչը 
պայմանավորված է պալարահողային զանգվածով, 
մեքենայի գերբեռնվածությամբ և նշված զանգվածում 
կոշտերի առկայությամբ:

Գիտափորձնական հետազոտություններով հաստատ
վել է, որ կարտոֆիլահան մեքենաներով պալարների 
զատման աստիճանի բարձրացման նպատակով 
օգտագործվող կոշտամանրիչը պետք է ոչ միայն 
մանրացնի մակերևույթի կոշտերը, այլև մարգաթմբի 
մակերևույթի ամբողջ հողաշերտը տեղափոխի միջ
մարգային տարածություն (Ա.Պ. Թարվերդյան և ուրիշ., 
2018): ՈՒսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
կոշտերի լիարժեք փշրման համար անհրաժեշտ է 
կոշտամանրիչին հաղորդել հարկադրական պտուտա
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թվեր և բարձրացնել բանող օրգանների անկյունային 
արագությունը (Ս.Խ. Պապյան և ուրիշ., 2018):

Նյութը և մեթոդները

Հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք, որ 
կոշտամանրիչի բանող օրգաններին հարկադրական 
(նկ. 1, 2)  պտուտաթվեր կարելի է հաղորդել պարզ 
կա ռուց վածք ունեցող հարմարանքով՝ օգտագործելով 
կոշտամանրիչի շարժաբեր թմբուկի հողակառչիչների  
դիմադրությունը և թմբուկի ներսում տեղակայված 
պլանետարային մեխանիզմը (Ա.Պ. Թարվերդյան և 
ուրիշ., 2018):

Կոշտամանրիչն աշխատում է հետևյալ սկզբունքով. 
կարտոֆիլահանի շարժման ընթացքում կոշտա
ման րիչի շարժաբեր թմբուկը հողակառչիչների 

Բանալի բառեր՝
կարտոֆիլահան, 
կոշտամանրիչ, 
հողակոշտ, 
ռոտոր, 
պալար, 
հողակառչիչ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ռոտորային կոշտամանրիչի լաբորատոր ուսումնասիրությունների 
արդ յունքում ճշգրտվել են շահագործման օպտիմալ պարամետրերը, 
մասնավորապես` անկյունային արագությունը՝ ω =8 վ-1-ից ավելի, և համ
ընթաց արագությունը` V=1,2 մ/վից ավելի:

Որպես առաջարկվող կոշտամանրիչի արդյունավետության գնահատման 
ցուցանիշ է ընտրվել 1 մ2 մակերեսի վրա 15 մմից մեծ կոշտերի զանգվածը:

ՈՒսումնասիրությունների արդյունքում նաև պարզվել է, որ կոշտամանրիչի 
համընթաց արագության մեծացումը նպաստել է կոշտամանրման գործ
ընթացի արդյունավետության բարձրացմանը։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
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դիմադրության շնորհիվ որոշակի սահքով գլորվում 
է, և դրա ներսում տեղակայված պլանետարային 
մեխանիզմի միջոցով պտույտները կիսալիսեռների 
օգնությամբ փոխանցվում են կոշտամանրիչի բանող 
օրգաններին (Ս.Խ. Պապյան և ուրիշ., 2018):

Այսպիսով՝ բանող օրգանները վերափոխվում են ռո
տորային ակտիվ օրգանների:         

Առաջարկվող  ռոտորային  կոշտաման րիչով  համա  
լր    ված կարտոֆիլահանի աշխատանքի արդյունա վե
տու   թյունը հիմնավորելու նպատակով Հայաստանի 
ազգային ագրարային համալսարանի ավտոտրակ
տոր ների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի 
լաբո րատորիայի հողային խրամատում կատարվել են 
լաբորատոր գիտափորձեր:

Լաբորատոր գիտափորձերն իրականացվել են ռոտո
րային կոշտամանրիչով համալրված սայլակի՝ 0,61,2 
մ/վ արագությամբ համընթաց շարժման պայ մաններում:

Գիտափորձերն իրականացնելու համար նախապատ

րաստվել է հողային խրամատի հողը, մարգաթմբերը 
ձևավորվել են ըստ կարտոֆիլի դաշտի մարգաթմբի 
պարամետրերի. հիմքի լայնությունը՝ 70 սմ, բարձրու
թյունը` 25 սմ, թմբի գագաթի լայնությունը` 12 սմ: 

Փորձերը կատարվել են տարբեր հողատիպերի և 
սայլակի արագության տարբեր՝ 0,6, 0,8, 1, 1,2 մ/վ ար
ժեքների համար, հողի խոնավությունը տատանվել է 
1012 %ի սահմանում: Յուրաքանչյուր տարբերակի 
համար որոշվել է ռոտորային կոշտամանրիչի ω  անկ
յունային արագությունը: Փորձանմուշի կոշ տա խառը 
զանգվածը մաղվել է 15x15 մմ անցքեր ունեցող մաղով, 
ապա կշռվել են մաղի վրա մնացած 15 մմից մեծ 
կոշտերը և մաղված զանգվածը: Կոշտամանրիչի բանող 
օրգանների  անկյունային արագությունը հաշ վարկ վել է 
ըստ սայլակի համընթաց  արագության: Կոշ  տա մանրիչի 
աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատվել է ըստ 
մաղի վրա մնացած  կոշտերի զանգվածի: 

Արդյունքները և վերլուծությունը

Արդյունքում որոշվել է կոշտերի օպտիմալ քանակն 
ըստ կոշտամանրիչի ω  անկյունային արագության:

Լաբորատոր գիտափորձերի արդյունքները ներկայաց
ված են աղյուսակում:

Նկ. 1.   Շարժաբեր թմբուկով ռոտորային կոշտամանրիչի 
ընդ հանուր տեսքը.

            1  բանող օրգան, 2  հողակառչիչավոր թմբուկ,                 
3  հողակառչիչ:

Նկ. 2.  Ռոտորային կոշտամանրիչի աշխատանքը լաբորա տոր 
գիտափորձի ժամանակ.

            1  ռոտորային կոշտամանրիչ, 2  հողային խրամատ, 
3  կառավարվող սայլակ:

Աղյուսակ.   Կոշտերի քանակը կոշտամանրիչի տար բեր 
անկյունային արագությունների և հողա 
տիպերի դեպքում

Հողատիպերը

Կոշտամանրիչի
անկյունային 

արագությունը, 
ω , վ-1

15 մմ-ից մեծ 
կոշտերի 

քանակը, K , 
կգ/մ2

Թեթև 
կավավազային

4,3 4,96

4,9 4,11

5,6 3,14

7,1 1,63

Ծանր 
կավավազային

4,4 3,41

5,1 2,81

6,4 2,11

8,00 1,41

Փորձերի արդյունքում ստացված տվյալների վերլու
ծությունը կատարել ենք ըստ գիտափորձերի պլանա
վորման տեսության մեթոդների (Շ.Մ. Գրիգորյան, 
2001), մասնավորապես՝ նվազագույն քառակուսիների 
մեթոդի:
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ω  ազդող գործոնով պայմանավորված՝ K  օպտի
մալացման պարամետրի բնութագրման համար 
կիրառել ենք միագործոն ռեգրեսիոն հավասարում՝

                                     
: by ax=                       (1)

(1) հավասարումը բնութագրում է  կոշտերի K  քա
նակի փոփոխությունը կոշտամանրիչի տարբեր ω  
անկյունային արագությունների  և հողատիպերի (թե
թև կավավազային, ծանր կավավազային) դեպքում:          
(1) հավասարման  մեջ y ը նշանակելով K ,  x ը՝ 

ω , ստացվում է՝

                                    :bωaK =
                                      

                                                                            (2)

(2) հավասարումը լոգարիթմելու արդյունքում՝

                           :ny na b nx= +  

                    
(3)

(3) հավասարման մեջ ,ny Y=    ,na A=  nx X=

տեղադրելու դեպքում՝ 

                                 
:Y A bX= +

                 (4) 

Ստացված կանոնական հավասարման A  և b պարա
մետրերը որոշել ենք ըստ նվազագույն քառակուսիների 
մեթոդի՝ 

          [ ]
2

1
( ) min

N

i
S Y A bX

=

= − + →∑ :        (5)

Կատարենք (4) հավասարման մասնակի դիֆերենցում՝ 

ըստ A  և b ի ու հանրահաշվական գործողություններ՝ 

     2 2

1
2 ( ) ( ) 0,

N

i
S y y A bX A bX

=

 ∂ = − + + + = ∑     
 (6)

 
                

2 2 2 2

1
2 ( ) 2 0 :

N

i
S y y A bX A AbX b X

=

 ∂ = − + + + + = ∑     (7)                          

               
[ ]

1
2 2 2 0 :

N

i

S y A bX
A =

∂
= − + + =

∂ ∑                                                                                               (8)

            2

1
2 2 2 0 :

N

i

S YX AX bX
b =

∂  = − + + = ∂ ∑           
 (9)

                                                  
                       

2

NA b X Y

A X b X YX

 + =


+ =

∑ ∑
∑ ∑ ∑

                
(10)  

     

որտեղ N ը փորձերի քանակն է, 4=N :

Տեղադրման մեթոդով լուծելով (10) համակարգը՝ 

որո շում ենք A ն և b ն. թեթև կավավազային հո

ղա տիպի դեպքում՝ A=4,95, b=-2,25, իսկ ծանր 

կավավազայինի դեպքում՝ A=3,41, b=-1,41:  Քանի որ 
Aa e= ,  ապա ստացված արժեքները  տեղադրում ենք 

(2) արտահայտության մեջ և աղյուսակի հիման վրա 

կառուցում )(ωfk = ֆունկցիայի կորերը: 

Հայաստանում կարտոֆիլի մշակության հողատա
րածք  ները հիմնականում    միջին և ծանր կավավազային 
հողատիպեր են: Փորձերի արդյունքների վերլուծության 
ժամանակ հաշվի ենք առել, որ ՀՀում կարտոֆիլի 
բեր քա հավաքի ժամանակաշրջանում հողերի խոնա
վությունը հիմնականում տատանվում է 812 %ի սահ
մանում (Ա.Ա. Մաթևոսյան, 2018):   

Ըստ գրաֆիկի վերլուծության՝ սայլակի արագության 
մեծացման արդյունքում մեծանում է կոշտամանրիչի 
անկյունային արագությունը, ինչն էլ նպաստում է 
15 մմից մեծ կոշտերի քանակի նվազմանը (նկ. 3): 

                                            ա                  բ
Նկ. 3. 15 մմից մեծ կոշտերի քանակի կախվածությունը ռոտորային կոշտամանրիչի անկյունային արագությունից. 

           ա  թեթև կավավազային հողատիպ, բ  ծանր կավավազային հողատիպ:
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Նշանակում է՝ սայլակի նվազագույն շահագործական 
արագությունը պետք է մեծ լինի 1,2 մ/վից: Գրաֆիկից 
երևում է, որ 15 մմից մեծ կոշտերի քանակն ավելի 
մեծ է ծանր կավավազային հողերում: Կոշտամանրիչի 
անկյունային արագության մեծացումը երկու հողա
տիպերում էլ ապահովում է դրական արդյունք, որն 
ավելի ակնհայտ  է ծանր կավավազային հողերում: 
Սայ լակի 8 վ1 անկյունային արագության դեպքում 1 մ2 
մակերեսի վրա K  կոշտերի զանգվածը թեթև և ծանր 
կավավազային հողերում գրեթե նույնն է:

Եզրակացություն

Ըստ լաբորատոր գիտափորձերի արդյունքների՝ 

�     ճշգրտվել են առաջարկվող կոշտամանրիչի օպտիմալ 
պարամետրերը, մասնավորապես՝ կոշտամանրիչի 
անկյու նային արագությունը և համընթաց տեղա
շարժի արագությունը,

� առաջարկվող  կոշտամանրիչի արդյունավետության 
գնահատման համար ցուցանիշ է ընտրվել 1 մ2 մակե
րեսի վրա 15 մմից մեծ կոշտերի զանգվածը,

� կոշտամանրիչի համընթաց արագության մեծացումը 
նպաստում է կոշտամանրման գործընթացի արդյու
նա վետությանը,

� ռոտորային  կոշտամանրիչով  համալրված  սայլակի 

արագությունը պետք է մեծ լինի 1,2 մ/վից, իսկ 
կոշտամանրիչի ω  անկյունային արագության 
օպտի մալ արժեքը՝ 8 վ1ից:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Зависимость угловой скорости комкоизмельчителя 
картофелекопателя от количества комков почвы 

В результате проведения научно-лабораторных иссле-
дований активного роторного комкоизмельчителя были 
уточнены оптимальные параметры эксплуатации, в 
частности – угловая скорость, которая должна быть 
больше  18cω −= 8 c-1, и совпадающая скорость - больше 
V=1,2 м/с. 

Для оценки эффективности предлагаемого комкоиз-
мель  чителя в качестве индикатора была выбрана масса 
круп ных комочков больше 15 мм на площади 1 м2.    

Путем исследований также установлено, что увели-
чение совпадающей скорости позитивно влияет на 
процесс комкоизмельчения. 

The Dependence of Angular Speed of Rotor Clod 
Crusher in Potato Digger on the  Soil Clod Amount

Laboratory researches have been conducted on active 
rotor clod crusher of potato digger as a result of which 
the optimal experimental parameters of clod crusher were 
specified, particularly those of the angular speed which 
should be higher than 18 sω −= 8 s-1 and its parallel speed- 
higher than V= 1,2 m/s.

The weight of clods higher than 15 mm per 1 m2 soil 
area was chosen as an indicator for the evaluation of the 
efficiency of the recommended clod crusher.

The results of laboratory researches have shown that the 
increase of parallel speed in the clod crusher has positively 
influenced the clod crushing process.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 04.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 22.04.2019 թ.

Հոդվածը հրապարակվում է ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի՝ §Հողակոշտերի ռոտորային մանրիչով 
կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում  18A4e09¦ գիտական թեմայի շրջանակում:



20Ագրարային ճարտարագիտություն

Կայքէջ՝  anau.am/hy/teghekagir

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (66) 2/2019

Միջազգային գիտական 
պարբերական

ISSN 2579-2822

²¶ðà¶ÆîàôÂÚàôÜ ºì îºÊÜàÈà¶Æ²
Հայաստանի  ազգային  ագրարային  համալսարան

AGRISCIENCE AND TECHNOLOGY ÀÃÐÎÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

Նախաբան

Հայաստանի տարածքում էրոզիոն գործընթացները 
ինտենսիվորեն են զարգանում: Ըստ ուսումնասիրու
թյունների՝ ՀՀում հաշվվում են 1498400 հա էրոզաց ված 
հողեր, որոնցից 1476400 հա գտնվում է ջրային էրոզիա
յի, 22000 հա՝ հողմնային էրոզիայի ազդեցության տակ: 
Էրոզիոն գործընթացներն ավելանում են տարեկան 
3000 հեկտարով: Վերջին տարիներին էրոզիայի ազդե
ցությունը մեծացել է հատկապես հողի մշակման և 
ոռոգման աշխատանքների խախտման հետևանքով: 
Վարելահողերից տարեկան հողատարումը կազմում 
է 1,524 տ/հա (Руководство по снижению рисков 
стихийных бедствий и антропогенных катастроф 
в сельском хозяйстве Республики Армения, 2015;  
К.Г. Мелконян и др., 2004), ինչի արդյունքում հողի 
բերրի շերտից կրճատվում է հումուսի քանակությունը: 

ՀՏԴ 631.624.6
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Ռ.Վ. Ղազինյան
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ՈՒստի շատ կարևոր և արդիական խնդիր է հողատար
ման կանխման ուղիների մշակումը: Հողատարման 
մեծու թյան վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ 
հողի տեսակը և ջրաֆիզիկական հատկությունները, 
տե ղան քի թեքությունը, մթնոլորտային տեղումների 
քա նա կը, հողի սկզբնական խոնավությունը, մշակա
բույ սերի ջրման եղանակը, ջրման տեխնիկայի 
տար րերը և այլն: Երբեմն տվյալ հողակլիմայական 
պայ  մաններում ընտրվում է գյուղատնտեսական 
մշակա բույսերի ջրման ոչ ճիշտ եղանակ, և ջրումն 
իրա կանացվում է հիմնականում մակերեսային եղա
նա կով, ինչն ուղղակիորեն բացասաբար է ազդում 
հողատարման մեծության վրա: Հետևաբար պետք է 
կիրառել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն 
ընտրված ջրման եղանակի դեպքում ջրման գործ
ընթացի ճիշտ կազմակերպմանը, ոռոգման ջրի արդ
յու նավետ օգտագործմանը և գյուղատնտեսական 

Բանալի բառեր՝
իռիգացիոն էրոզիա, 
հողատարման մեծություն, 
ջրի շարժման արագություն, 
դարավանդ, 
կարճ ակոս

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

  Հայաստանի տարածքում էրոզիոն գործընթացների ինտենսիվությունը 
նվազեցնելու նպատակով առաջարկվում է գյուղատնտեսական մշակա 
բույսերն աճեցնել հորիզոնական դարավանդների վրա, ինչը հնա րա
վորություն կտա կոնկրետ հողակլիմայական պայմաններում որոշել ակոսի 
խորությունը, ջրման տեխնիկայի տարրերի ճշգրիտ արժեքները, սահմանել 
կարճ ակոսների երկարությունը և կարգավորել հողատարման մեծությունը:

Ակոսներում պատրաստված արգելակող թմբերը կփոքրացնեն ակոսի 
երկարությունը՝ նվազեցնելով ջրի վազքի արագությունը, մեծացնելով 
հողում դրա ներծծման արագությունը, միաժամանակ կուտակելով 
խոնավության անհրաժեշտ պաշար:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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մշակաբույսերից բարձր ու կայուն բերքի ստացմանը: 
Ստորև ներկայացվում է հողատարման մեծության վրա 
ջրման տեխնիկայի տարրերի մեծությունների ազդե
ցության ուսումնասիրությունը: 

Բնական պայմաններում տեղանքի թեքություններում 
մակերեսային հոսքն առաջանում է մթնոլորտային տե
ղում ների ինտենսիվության, ինչպես նաև ընտրված ջրման 
եղա նակի, տրված ջրի քանակության, ջրման տեխնի կայի 
տարրերի հաճախականության հետևանքով:

Նյութը և մեթոդները

Էրոզիոն գործընթացների նվազեցման և հակաէրոզիոն 
միջոցառումների մշակման կարևոր խնդիրներից է 
մակերեսային հոսքի կարգավորումը: Հայտնի է, որ 
մակերեսային հոսքի ձևավորման գործում մեծ նշա
նակություն ունեն հողում ջրի ներծծման արա գության 
օրինաչափությունը և մակերեսային հոսքի վազքի 
երկարությունը: Lեռնային և նախալեռնային գոտիներում 
էրոզիոն գործընթացները կանխելու նպատակով կա րե
լի է գյուղատնտեսական մշակա բույսերն աճեցնել կա
տարավոր դարավանդների վրա (նկ. 1): 

Մակերեսային ջրման եղանակի դեպքում իռիգացիոն 
էրոզիան կանխելու համար անհրաժեշտ է ճշտել ջրման 
տեխնիկայի տարրերը (Ռ.Վ. Ղազինյան, 2001): Այդ 
նպատակով ակոսներում ջրի §վազքի¦ երկարությունը 
փոքրացնելու համար կարելի է ակոսները բաժանել 
կարճ լճացողների (նկ. 2), ինչը հնարավորություն կտա 
կարգավորել մթնոլորտային տեղումներից առաջացած 
հոսքը և հողում կուտակել խոնավության անհրաժեշտ 
քանակություն: 

Ակոսների հաշվարկը կատարենք 1 գծ.մ երկարությամբ 
հատ  վածքի համար՝ թափված տեղումների քանակն 
ըն դունելով ակոսի տարողությանը հավասար, հետևյալ 

արտահայտությամբ.

       2( ) ( 2 1 )PBt b h b h Ktφ φ= + + + +  
,
         

 (1)

որտեղ P ն մթնոլորտային տեղումների ինտեն սի

վությունն է, մ/ժ, B ն` ակոսի լայնությունը, մ, t ն՝ 

անձ  րևի տևողությունը, ժամ, b ն՝ ակոսի հատակի 

լայնությունը, մ,
 
ϕ ն՝ ակոսի շեպի թեքվածքի գործա

կիցը, hը՝ ակոսում ջրի խորությունը, մ, K ն՝ հողում 

ջրի ներծծման արագությունը, մ/օր:

Կատարելով որոշ ձևափոխություններ և նշանակելով

212, ϕ+== S
h
ba , ակոսում ջրի խորության որոշ

ման համար կստանանք հետևյալ օրինաչափությունը.
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(2)

Արդյունքները և վերլուծությունը

Ստացված օրինաչափությունից պարզ է դառնում, 
որ անձրևի ինտենսիվության, անձրևի տևողության 
մեծ արժեքների դեպքում պատրաստվող ակոսները 
պետք է ավելի խորը լինեն: Դա հնարավորություն կտա 
կոնկրետ հողակլիմայական պայմաններում որոշել 
ակոսի խորությունը և սահմանել կարճ ակոսների 
երկարությունը:

Հողի իռիգացիոն էրոզիան կանխելու նպատակով 
պետք է փոքրացնել ջրի շարժման  և ազատ վազքի 
արագությունները՝ մեծացնելով հողում ջրի ներծծման 
արագությունը: Այն դեպքում, երբ տեղանքում ակոս
ները լանջին ուղղահայաց են, կարելի է ակոսների 
մեջ պատրաստել ջրի շարժումն արգելակող թմբեր, 
որոնք հնարավորություն կտան մեծացնել ջրի 
ներծծման արագությունը և փոքրացնել հողատարման 
մեծությունը: Թմբերը կարելի է պատրաստել նախ
քան ջրումը սկսելը, բարձրությունն ընդունել ակոսի 
խորության 1/3ի չափով, իսկ թմբերի միջև հեռա
վորությունը որոշել հետևյալ բանաձևով. 

                                     

h
i

=  ,                                (3)

որտեղ h ը թմբի բարձրությունն  է, i ն՝ ակոսի 
թեքությունը:

Եզրակացություն

Ստացված օրինաչափությունը հնարավորություն կտա 
կոնկրետ հողակլիմայական պայմաններում որոշել 
ակոսի խորությունը, ջրման տեխնիկայի տարրերի 

Նկ. 1.   Կատարավոր դարավանդի սխեման:

Նկ. 2.   Ակոսի սխեման:
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ճշգրիտ արժեքները, սահմանել կարճ ակոսների երկա
րությունը և կարգավորել հողատարման մեծությունը:

Ակոսներում պատրաստված արգելակող թմբերը 
կկրճատեն ակոսի երկարությունը՝ փոքրացնելով ջրի 
շարժման և ազատ վազքի արագությունները, մե ծա
ցնելով հողում ջրի ներծծման արագությունը, միա
ժամանակ հողում կուտակելով խոնավության անհրա
ժեշտ պաշար:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Регулирование величины смыва почвы при 
поверхностном орошении

Территория Армении характеризуется интенсивным 
развитием эрозионных процессов. Для снижения их 
интенсивности проводят горизонтальные террасы, 
где можно выращивать сельскохозяйственные  куль-
туры. Для уменьшения ирригационной эрозии при 
по верхностном орошении требуется уточнение пара-
метров поливной техники. Предлагается сократить 
длину пробега воды с помощью укороченных борозд, 
чтобы регулировать величину стока от атмосферных 
осадков и накапливать в почве необходимый запас 
влаги.

Для определения толщины слоя воды в борозде выве-
дена закономерность, позволяющая при конк ретных 
почвенно-климатических условиях опре делять точные 
величины поливной техники и регулировать величину 
смыва почвы. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 11.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 15.03.2019 թ.

Regulation of Soil Erosion in Case of Surface 
Irrigation  

Erosion processes are intensively developing in the territory 
of Armenia. To reduce the intensity of this phenomenon 
horizontal terraces are built, where agricultural crops can 
be grown. In order to reduce erosion caused by surface 
irrigation, specification of the parameters in the irrigation 
technique is required. To this end, it is necessary to reduce 
the length of the water run with the help of shortened 
furrows. 

The latter make it possible to regulate the water runoff 
amount resulted from atmospheric precipitations and to 
accumulate the needed moisture amount in the soil.
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Նախաբան

Գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործ
վող կարտոֆիլահան մեքե նա ները նախատեսված 
են հիմնականում հարթավայրային պայմանների 
հա մար, սակայն հաճախ կիրառվում են նաև թեք 
տեղանքներում` լանջերի վրա: Վերջին շրջանում 
փոքր տնտեսություններում լայնորեն կիրառվում են 
միաշարք կար տո ֆի լա հան մեքենաներ: Արտադրա
կան փորձի համաձայն՝ գոյություն ունեցող կարտո
ֆիլահան մեքենաների հիմնական թերությունն այն է, 
որ 230ից բարձր թեքությամբ լանջերի վրա աշ խա
տելիս պալարա հողա խառը զանգվածը էլևա տորի 
վրա բաշխվում է անհավասարաչափ. մի մասը սահում 
է լանջով դեպի ներքև դիրքով կողամաս, լցվելով 
էլևատորի և կողամասի միջև առկա բացակի մեջ, 
առաջացնում է էլևատորի խցանում, ինչի հետևանքով 
վերջինս կանգ է առնում: Խցանումը վերացնելու 
նպատակով օպերատորը հաճա խա կի դադարեցնում 
է մեքենայի աշխա տան քը, ինչը բացասաբար է ազ
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դում ագրե գատի արտադրողակա նության վրա: Նշված 
թերությունը վերացնելու և կարտոֆիլա հանի աշ խա 
տանքի արդյունավետությունը լանջերի վրա բարձ
րացնելու նպատա կով առաջարկվում է կատարել միա
շարք կարտոֆիլահան մեքենայի կառուց ված քային 
փոփոխություն:

Նյութը և մեթոդները

ՈՒսումնասիրությունների (Ս.Խ. Պապյան, Ա.Ս. Հակոբ
յան, 2018) համաձայն՝ լանջերի վրա կարտոֆիլա հանի 
բարձր արտադրողականություն կապահովվի, եթե, 
անկախ լանջի թեքությու նից, մեքենայի խոփէլևատոր 
մակերևույթը հորիզոնական հարթության նկատմամբ 
չփոխի դիրքը, այսինքն` պահպանվի քանդող խոփի 
սայրի և հորիզոնական հարթու թյա ն զուգահեռությունը, 
ինչը հնարավոր է կարտոֆիլահան մեքենայի հենա
րա նա յին անիվների դիրքը փոփոխելով: Դրա համար 
առաջարկվում է միա շարք կարտոֆիլահան մեքենայի 

Բանալի բառեր՝
կարտոֆիլահան մեքենա,
սռնի, 
ծունկ, 
հենարանային անիվներ,
լանջ, 
անկյուն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Հոդ վա ծում դի տարկ վում են 230ից ա վե լի թե քութ յամբ լան ջե րում միա շարք 
կար տո ֆի լա հան մե քե նա նե րի կի րա ռու մը սահ մա նա փա կող հիմնական 
պատ ճառ նե րը: Ա ռա ջարկ վում են այն պի սի կա ռու ցո ղա կան փո փո խութ
յուն ներ, ո րոնց արդ յուն քում ագ րե գա տի աշ խա տան քի ըն թաց քում, ան կախ 
լան ջի թե քութ յան աս տի ճա նից, խո փի սայ րը հո րի զո նա կան հար թութ յան 
նկատ մամբ կմնա զու գա հեռ։ Հաշ վար կա յին բա նաձ ևե րի օգ նութ յամբ 
ո րոշվում են ա ռա ջարկ վող մե քե նա յի կա ռուց ված քա յին և տեխ նո լո գիա կան 
պա րա մետ րե րը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
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հենարանային անիվների սռնիները փոխարինել 
շրջա  նակին հոդակապով միացված մեկ երկ ծունկ (մի
մյանցից  1800ով շեղված) սռնիով, որին անիվները 
միա նում են գնդաձև հոդակապով, իսկ մեքենան 
տրակտորին է կցվում երկայնական առանցքի շուրջը 
պտույտն ապահովող կցասարքի միջոցով:

Առաջարկվող միաշարք կարտոֆիլահան մեքենայի 
տեխնոլոգիական սխեման ներկայացված է նկար 1ում:

Մեքենայի աշխատանքի սկզբունքը: Հորիզոնական 
տեղանքում աշխա տելիս 5 սռնիի 6 ծնկերը գտնվում 
են միևնույն բարձրության վրա, անիվները` շարժման 
ուղղությամբ միմյանցից ծնկերի գումարային երկա
րության չափով շեղված, խոփի կտրող սայրը՝ հորի
զոնական դիրքում: Լանջի վրա աշխատելիս գոնի 
սկզբնա մասում 8 կալունակի վրա 9 հիդրոգլանի 
ազդեցությամբ երկծունկ սռնին որոշակի անկյունով 
պտտվում է, ինչի շնորհիվ սռնիի՝ լանջից դեպի վերև 
գտնվող ծունկը բարձրանում է, իսկ լանջից դեպի 
ներքև գտնվողը` իջնում, արդյունքում 7 հենարա նա
յին անիվների դիրքը փոխվում է. լանջից դեպի ներքև 
գտնվող անիվը տեղա շարժ  վում է դեպի առաջ, լանջից 
դեպի վերև գտնվող անիվը` դեպի հետ` միաժամանակ 
գնդաձև հոդակապի շնորհիվ պահպանելով լանջին 
ուղղահայաց դիրքը: 3 շրջանակը  պտտվում է 1 կցման 
սարքի 2 հոդակապի շուրջը, 10 խոփի կտրող սայրը 
գրավում է հորիզոնական դիրք, սևեռվում, որից հետո 
12 շարժա բեր մեխանիզմի միացումով իրականացվում 
է գործընթացը: Կատարված կառուց վածքային 
փոփոխության արդյուն քում բացառվում է պալարա
հողախառը զանգվածի սահքը դեպի 11 էլևատորի  
կողամաս, ինչպես նաև կանխվում է էլևատորի 
խցանումը: Անհրաժեշտ է նշել, որ սռնիի ծնկերի չափը` 
m, ընտրվում է ըստ կարտոֆիլահան մեքենայի միջ

անվային հեռավորության և լանջի թեքության այն 
առավելագույն անկյան մե ծու թյան, մինչև որ սահմանը 
հնարավոր է կատարել մեքե նայացված աշխատանք
ներ:

Ընդունելով, որ մեքենայի միջանվային հեռավորությունը 
հավասար է կարտոֆիլի մշակ ման միջշարային 
տարածությանը, որի մեծությունը ՀՀում ընդունված 

է 60 և 70 սմ (Մ.Ա. Գյուլխասյան, 1973), նկար 2ում 

ներկայացված սխեմայի համաձայն՝

b
m= sin

2
αß , 

որ տեղ bշ-ն կարտոֆիլի մշակ ման միջշարային 

տարածությունն է, α ն` լանջի թեքության անկյունը:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Ըստ նկար 3ի՝ լանջի թեքության անկյան ընտրված 

սահմաններում (8100) կարտոֆիլի մշակության մեքե

նա  յաց ված աշխա տանք ներ կատարելու դեպքում, լան

ջի թեքությամբ պայմանավորված, ծնկի երկարության 

փոփոխությունը մոտ է ուղղագծայնությանը: 

Գրաֆիկի վերլուծության համաձայն՝ նշված միջա

կայքում լանջի թեքության ան կյու նը մեկ աստիճա նով 

մեծացնելիս ավելանում է ծնկի երկարությունը. bշ = 60 

սմ դեպքում` 0,52 սմով, bշ = 70 սմ դեպքում` 0,61 սմով: 

Հետևաբար m60=0,52α, m70=0,61α: Բնական է, որ երկու 

միջշարային հեռավորություններին էլ կբավարարի 

m70=0,61α չափը, ինչը և պետք է հաշվի առնել 

մեքենայի նախագծման ժամանակ: αի փոխարեն 

αառ. առավելագույն արժեքը (մինչև որ սահմանը նա

խա   տեսվում է կարտոֆիլահանի աշխատանքը) տե

ղադրելով՝ կարելի է m70=0,61α բանաձևով որոշել 

ծնկի առավելագույն չափը` mառ.
: Այսպես՝ α=80 և 100 

դեպքում համա  պատաս խանաբար mառ.= 49 և 61 մմ:

Նկ. 1.  Կարտոֆիլահան մեքենայի տեխնոլոգիական սխեման.

            1  կցման սարք, 2, 4  հոդակապեր, 3  շրջանակ, 
5  երկծունկ սռնի, 6  ծունկ, 7  հենարանային 
անիվներ, 8  կալունակ, 9  հիդրոգլան, 10   խոփ,   
11  էլևատոր, 12  շարժաբեր մեխանիզմ:

Նկ. 2.  Ծնկի երկարության որոշման սխեման:
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Տարբեր միջշարային տարածություններում կարտո

ֆիլի մշակության մեքենայացված աշխատանքներ 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեքենայի 

անվա հետքը փոխել, այսինքն՝ երկծունկ սռնիի վրա 

անիվների տեղակայման մասի երկարությունը պետք 

է ընտրել այնքան, որ հնարավոր լինի դրանք ընդ

լայնական ուղղությամբ տեղաշարժել 5ական սմ:

Կարևոր ցուցանիշ է նաև երկծունկ սռնիի միջծնկային 

հեռավորության մեծությունը` ℓ, որը սահմանափակվում 

է էլևատորի լայնությամբ և հենարանային անվի 

կենտրոնից մինչև ծունկը եղած հեռավորությամբ` с. 
որոշվում է ըստ ℓ= bշ–2с արտահայտության, որտեղ сն 

կառուցվածքային չափ է (նկ. 2):

Գործնականում անհրաժեշտ է երկծունկ սռնին  սևեռել 

լանջի թեքության տվյալ անկյանը համապատաս

խան  դիրքում: Հաշվի առնելով, որ ծնկի և այն 

պտտող կալունակի (նկ. 1) պտտման առավելագույն 

անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 900 է, պետք 

է որոշել 900 mα/mառ. հարաբերու թյու նը և դրան 

համապատասխան աստիճանավորել կալունակի 

դիրքերը: mαի արժեքները հնարավոր է վերցնել 

նկար 3ից: Պետք է նշել, որ 900ին համա պատաս

խանում է mի առավելագույն` mառ. արժեքը, որն իր 

հերթին համա պատասխա նում է լանջի թե քու  թյան 

այն առավելագույն անկյանը` αառ., մինչև որ սահմանը 

նախատեսվում է կարտոֆիլա հա նի աշխատանքը:

Քանի որ աշխատանքի ժամանակ մեքենայի հենա
րանային անիվները մշակման հարթության նկատմամբ 
պետք է պահպանեն ուղղահայաց դիրք, առաջարկվում 
է դրանք սռնիին հոդակապով միացնել այնպես, որ 
ունենան ուղղաձիգ հարթության նկատմամբ αառ. 
անկյամբ այս ու այն կողմ շրջվելու հնարավորու թյուն:

Եզրակացություն

Թեքությունների վրա աշխատելիս, միաշարք կարտո

ֆիլահան մեքենայի աշխա տան քի արդյունա վե տու

թյունը բարձրացնելու նպատակով, քանդող խոփի 

սայրի հորիզոնականության պահպանման համար 

անհրա ժեշտ է հենարանային անիվների սռնիները 

փոխարինել շրջանակին հոդակապով միացված մեկ 

երկծունկ (միմյանցից 1800ով շեղված) սռնիով, իսկ 

մեքենան տրակտորին միացնել երկայնական առանցքի 

շուրջը պտույտ ապահովող կցասարքի միջոցով:

Տարբեր միջշարային տարածություններում (60 և 70 

սմ) կարտոֆիլահանի աշխա տանքն ապահովելու 

նպատակով անհրաժեշտ է ծնկի առավելագույն չափը 

որոշել mառ.=0,61αառ. բանաձևով. մեքենայի ան վա

հետքը պետք է ունենա 10 սմով փոփոխելու հնա րա

վորություն:  

Մշակման հարթության ուղղահայացությունը պահպա

նելու համար հենարա նա յին անիվները պետք է 

սռնիին միանան հոդակապով և ունենան ուղղաձիգ 

հարթության նկատ մամբ αառ. անկյամբ այս ու այն կողմ 

շրջվելու հնա րա վորու թյուն: 

Երկծունկ սռնին լանջի թեքության տվյալ անկյանը 

համապատասխան  դիրքում սևեռելու նպատակով 

սռնին պտտող կալունակի դիրքերն աստիճանա

վորելու համար անհրաժեշտ է օգտվել 900 mα/mառ. 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Определение некоторых параметров однорядного 
картофелекопателя, применяемого на горных 
склонах

В статье рассмотрены основные причины, ограни
чивающие применение однорядных картофеле копа
телей на склонах крутизной выше 230. Для обеспечения 
эффективной работы этих машин на склонах большей 
крутизны предлагается внести такие конструктивные 
изменения, чтобы при рабочем ходе агрегата, незави
симо от крутизны склона, лезвие лемеха оставалось 
параллельным горизонтальной плоскости. Выведены 
расчетные формулы для определения основных конст
руктивных и технологических пара метров машины 
изме ненной конструкции. 

 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 05.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 13.03.2019 թ.

Determination of Some Parameters in the Single-Row 
Potato Digger Applied in the Mountain Slopes

The article discusses the main reasons limiting the use 
of singlerow potato diggers in the slopes with steepness 
higher than 2030. In order to provide efficiency of these 
machines in the slopes with higher steepness, it is 
recommended to make such constructive changes which 
would ensure their efficient operation, so that during 
the work of the units, regardless of the degree of slope 
steepness, the blade of the ploughshare remained parallel 
to horizontal plane. Computing formulae for determining 
the main structural and technological parameters of the 
reconstructed machine have been derived.
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Նախաբան

Կար տո ֆի լի մշա կութ յու նը Հա յաս տա նի գյու ղատն տե
սութ յան կար ևոր ճյու ղե րից մեկն է. գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի 50 %ից ա վե լին զբաղ վում է կար
տո ֆի լա գոր ծութ յամբ: Փոքր տա րածք նե րում հո ղի նա
խա ցան քա յին մշա կու մը հիմ նա կա նում մե քե նա յաց ված 
է, իսկ կար տո ֆի լի տնկու մը կա տար վում է ձեռ քով, ին չը 
շատ աշ խա տա տար է:

Ե թե կար տո ֆի լը տնկում են ձեռ քով, ա պա հնա րա վոր 
չէ պահ պա նել շար քե րի ուղ ղագ ծութ յու նը, բնե րի միջև 
ե ղած հե ռա վո րութ յու նը: Տնկ ման գոր ծըն թա ցին ներ
կա յաց վող կար ևո րա գույն ագ րո տեխ նի կա կան պա
հանջ նե րը խախ տե լու դեպ քում հե տա գա յում անհ նար 
կլի նի բուկ լի ցի, ո ռոգ ման ա կոս նե րի բաց ման, սնուց
ման մե քե նա յա ցու մը: ՈՒս տի փոքր տա րածք նե րում 
կար տո ֆի լի մշա կութ յու նը ձեռ քով կա տա րե լիս նվա
զում է ար տադ րո ղա կա նութ յու նը, մե ծա նում են աշ
խա տան քա յին ծախ սե րը, բարձ րա նում է ինք նար ժե քը, 
ստաց վում է թանկ ու անմր ցու նակ բերք:

ՀՏԴ 631.332.7
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Գոր ծա րա նա յին կար տո ֆի լատն կիչ ներն ու նեն բարձր 
ար տադ րո ղա կա նութ յուն և նա խա տես ված են ըն դար
ձակ հո ղա տա րածք նե րում կար տո ֆի լի տնկման հա
մար: Այդ մե քե նա նե րի տնկող ա պա րատ նե րը շղթա յա
գդա լի կա յին կա ռուց վածք ու նեն: Հե տա զո տութ յուն նե րը 
ցույց են տվել, որ դրանք լիո վին չեն բա վա րա րում ագ
րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը: Աշ խա տան քի ժա մա
նակ մե տա ղա կան շղթա յի կող մից պա լար նե րի վնա
սու մը հաս նում է մինչև 27,3 %:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Աշ խա տան քի նպա տակն է մշա կել մո տոբ լո կա յին կցվող 
կար տո ֆի լատն կիչ, ո րը զերծ լի նի նշված թե րութ յուն նե
րից և հա մալ րի փոք րա չափ գյու ղատն տե սա կան մե քե
նա նե րի ցանկն ու հնա րա վո րութ յուն տա մե քե նա յաց նել 
կար տո ֆի լի մշա կու մը փոքր հո ղա տա րածք նե րում: 

Բանալի բառեր՝
շղթայագդալիկավոր ապարատ, 
պալարի վնասում, 
ժապավենագդալիկավոր 
ապարատ, 
հարմարադասում, 
մոտոբլոկ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Ժամանակակից կարտոֆիլատնկիչների հիմնական մեքենամասերն են 
շղթան և աստղանիվները, որոնք աշխատանքի ընթացքում վնասում են 
կարտոֆիլի պալարները, հատկապես՝ յարովիզացիա անցածները:

Մեր կողմից առաջարկվում է կարտոֆիլատնկիչի ժապավենագդալիկավոր 
մի  ապարատ, որը գործնականում անթերի է: Կատարված ուսումնասիրութ
յուն ների արդյունքում որոշվել է տնկող ապարատի պալարատար 
խողովակների այնպիսի դիրք, որն ապահովում է պալարի տեղափոխումը 
ակոսի հատակ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Տար բեր կար տո ֆի լատն կիչ նե րի կա ռուց ված քա յին 
վեր լու ծութ յան արդ յուն քում մեր կող մից ա ռա ջարկ վել 
է ժա պա վե նագ դա լի կա վոր տնկող ա պա րա տով մո տո
բլո կա յին կար տո ֆի լատն կիչ (նկ. 1):

Հե նա րա նա յին ա նիվ նե րը, խո փի կը և սերմ նա թաղ թի
թե ղը շրջա նա կին ամ րաց ված են այն պես, որ հնա րա
վոր լի նի կար գա վո րել դրանց բարձ րութ յու նը: Բուն կե րի 
տա րո ղութ յու նը 2030 կգ  է, ո րը բա վա րար է 100120 մ 
թմբա շար տնկե լու հա մար:

Ա ռա ջարկ վող կար տո ֆի լատն կի չի ա ռա վե լութ յունն այն 
է, որ սկա վա ռա կա վոր կամ շղթա յագ դա լի կա վոր տնկող 
ա պա րատ նե րի փո խա րեն կի րառ վել է մեր կող մից ա ռա
ջարկ ված պարզ կա ռուց ված քով ժա պա վե նագ դա լի
կա վոր ա պա րատ, ո րով վե րաց վում է յա րո վի զա ցիա 
(գար նա նա ցում) ան ցած պա լար նե րի և դ րանց ծի լե րի 
վնա սու մը:

Կար տո ֆի լատն կի չը կա ռուց ված քով շատ պարզ է, ու նի 
փոքր զանգ ված և հ նա րա վոր է պատ րաս տել ար հես տա
նո ցա յին պայ ման նե րում:

Կար տո ֆի լատն կի չի հիմ նա կան աշ խա տան քա յին օր
գան ներն են ժա պա վե նագ դա լի կա վոր տնկող ա պա րա
տը և պա լա րա տար խո ղո վա կը: Կար տո ֆի լատն կի չի 
հան գույց նե րի հար մա րա դաս ման ժա մա նակ կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նեն դրանց փո խադարձ դիր քը և պա
լա րա տար խո ղո վա կի տրա մագ ծի մե ծութ յու նը: Ս խալ 
հար մա րա դաս ման հետ ևան քով պա լա րը (հատ կա պես 
ծլար ձա կած) գդա լի կից ընկ նե լիս կա րող է հար վա ծել պա
լա րա տար խո ղո վա կին և վ նաս վել: Հետ ևա բար կար տո
ֆի լա տնկի չի նոր մալ աշ խա տան քի ա պա հով ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է տե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րով ո րո շել 
ժա պա վե նագ դա լի կա վոր ա պա րա տի ու պա լա րա տար 
խո ղո վա կի փո խադ արձ դիր քը և խո ղո վա կի չա փե րը: 

Դի տար կենք գդա լի կում գտնվող կար տո ֆի լի պա լա րի 
շար ժու մը ժա պա վե նագ դա լի կա վոր ա պա րա տում:

Գդալիկում գտնվող պալարի վրա ազդում են հետևյալ 

ուժերը (նկ. 2).  

 ծանրության ուժը՝ mg ,

 կենտրոնախույս ուժը` 2m rω , որտեղω ն թմբուկի 

պտտման անկյունային հաճախությունն է, r ը` թմբու
կի շառավիղը,

 պալարի վրա գդալիկի ազդեցության նորմալ ուժը` N ,

Նկ. 2.  Պալարի վրա ազդող ուժերի սխեման:

Նկ. 1.  Կարտոֆիլատնկիչի տեխնոլոգիական սխեման.

             1  շրջանակ, 2  խոփիկ, 3  պալարատար խողովակ, 
4  ժապավենային փոխակրիչ,  5  ձգող հարմարանք, 
6  գդալիկ, 7  բունկեր,  8  հենարանային անիվ,          
9  սերմնաթաղ թիթեղ:

Ժա պա վե նա յին փո խակ րի չը շարժ ման մեջ է դրվում հե
նա րա նա յին ա նիվ նե րից՝ շղթա յա վոր փո խան ցու մով: 
Ժա պա վե նի ա րա գութ յու նը կար գա վոր վող է:

Աշ խա տան քա յին գոր ծըն թա ցը կա տար վում է հետև յալ 
կերպ. բուն կե րից կար տո ֆի լի պա լար նե րը մտնում են 
սնու ցող փո խակ րի չի ժա պա վե նին ամ րաց ված գդա լի
կի մեջ և փո խադր վում ուղ ղա ձիգ խո ղո վակ, իսկ այն
տե ղից թափ վում խո փի կով բաց ված ա կո սի հա տա կին 
ու սերմ նա թաղ թի թե ղի օգ նութ յամբ ծածկ վում հո ղով: 
Տնկ ման խո րութ յունն ա պա հով վում է խո փի կի հե նա
րա նա յին ա նի վի ու հո ղա ծած կի չի դիր քե րը ուղ ղա ձիգ 
հար թութ յան մեջ կար գա վո րե լով: Ժա պա վե նա յին փո
խակ րի չի ա րա գութ յան փո փոխ ման մի ջո ցով կար գա
վոր վում է բնե րի միջև հե ռա վո րութ յու նը:
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գդալիկի նկատմամբ տատանվում է minϕ ից մինչև 

maxϕ , ապա գդալիկից պալարի անկման անկյունը     
(նկ. 3) նույնպես կունենա minα  և maxα  մեծություններ, 
որոնք կորոշվեն հետևյալ արտահայտություններով.

)cosarcsin( minminmin ϕϕα k−= ,           (6)

)cosarcsin( maxminmax ϕϕα k−= :   (7)

ՈՒնենալով պալարի անկման նվազագույն՝ minα , և 
առա վելագույն՝ maxα , արժեքները՝ կառուցել ենք դրանց 
համապատասխան պալարի շարժման կորերը և որոշել 
թմբուկի նկատմամբ պալարատար խողովակի դիրքն ու 
վերջինիս տրամագիծը:

Անկման գոտում գդալիկներից պալարների ազատ 
անկ ման հետագծերի փնջի դասավորությամբ կարելի 
է որոշել պալարատար խողովակի չափերը, ձևը և 
տեղակայման դիրքը ժապավենագդալիկավոր ապա

րատի նկատմամբ: Կառուցելով անկման նվազագույն 

minα ու առավելագույն maxα  անկյուններին համա

պա տասխան պալարների անկման հետագծերը և 
հաշվի առնելով պալարի ու պալարատար խողովակի 
միջև անհրաժեշտ անվտանգության գոտու α∆ չա
փերը՝ կարող ենք որոշել պալարատար խողովակի 
տրամագիծը՝ d (նկ. 3).

                                  α∆+= 2bd  ,                           (8)

որտեղ b ն minα  և maxα անկյուններին համապա
տասխան պալարների անկման հետագծերի միջև 
հեռավորությունն է:

Եզրակացություն 

Տե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ստա
ցանք բա նաձ ևեր, ո րոն ցով կա րե լի է ո րո շել պա լա րա
տար խո ղո վա կի տրա մա գի ծը և դ րա դիր քը հար մա րա
դաս ման հա մար:

Գրականություն

1. Вольников И.А. Исследование работы картофеле
сажалки Л202 // Механизация и электрификация 
сх.  N 9.  М., 2011.  С. 57.

Նկ. 3.  Պալարների անկման minα և maxα  անկյուններին 
համապատասխան հետագծերի սխեման:

 շփման ուժը գդալիկի և պալարի միջև` NfF ⋅= , 
որտեղ f ը շփման գործակիցն է: 

Պալարը գդալիկում կգտնվի հարաբերական հավասա
րակշռության վիճակում, եթե ապահովվեն հետևյալ 
պայմանները.

   
2

sin 0,
cos 0,

mg f N
m r N mg

α

ω α

− ⋅ =


+ − =

               (1)

                                                                                       (2)

(2) հավասարումից որոշենք N ի արժեքը և տեղա
դրենք (1) հավասարման մեջ:

Կստանանք՝

 02 =−− αωα sin)cos( gfrg      (3)

կամ

 g
rff

2ωαα =− sincos : (4)

Փոխարինելով f tgφ=  և նշանակելով 
g

rk
2ω

= ,  

կստանանք՝

)cosarcsin( ϕϕα k−= :  (5)

Քանի որ կարտոֆիլի պալարի շփման ϕ  անկյունը 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Исследование работы ленточно-ложечного 
аппарата мотоблочной картофелесажалки

В современных картофелесажалках используются це
поч ноложечные высевающие аппараты, основными 
деталями которых являются цепь и звездочки, которые 
при работе повреждают клубни картофеля, особенно 
яровизированного. 

Нами предлагается летночноложечный высевающий 
аппарат, практически не имеющий недостатков. Про
ве денные исследования позволили определить поло
жение транспортирующих труб сажательного аппарата, 
обеспечивающее транспортировку клубня на дно 
борозды.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 01.02.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 18.02.2019 թ.

Research on the Spoon-Chain Device Operation in a 
Single-Axle Potato Planter 

In the contemporary potato planters spoonchain sowing 
devices are used, the main parts of which are the belt and 
stars; throughout operation they damage potato tubers, 
particularly the vernalized ones.

We recommend a spoonchain sowing device without 
almost any flaws. Studies have enabled to identify the 
position of the conveying pipes of the seed sowing device, 
providing tuber’s transportation to the bottom of the furrow.  
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Նա խա բան

Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի սկա վա ռա կա վոր 
ար գե լա կա յին մե խա նիզ մի հու սա լիութ յան հատ կա
նիշ նե րի հե տա զոտ ման արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ շա հա գործ ման տար բեր պայ ման նե րում դրանց մե
քե նա մա սե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րը, հատ կա պես 
մի ջին ռե սուր սը, ու նեն վա րիա ցիա յի մեծ գոր ծա կից: 
Ար գե լակ ման սու պոր տը, դրա ուղ ղորդ մատ նե րը, ար
գե լակ ման մխո ցը, պաշտ պա նիչ ռե տի նե մե քե նա մա սե
րը, կոճ ղա կի հետ նա մա սը (մխո ցի հետ կոն տակ տա յին 
մա կեր ևույ թը) մաշ վում, քայ քայ վում և  են թարկ վում են 
կո ռո զիա յի, ուս տի անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում 
դրանք փո խել, կա տա րել ըն թա ցիկ նո րոգ ման աշ խա
տանք ներ: Այդ ա մե նը պա հան ջում է նյու թա կան լուրջ 
ծախ սեր, ին չի արդ յուն քում ա վե լա նում է փո խադ րում
նե րի ինք նար ժե քը:

ՀՏԴ 629.3-5

ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՎՈՐ ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Հ.Վ. Վարդանյան
Հայաստանի  ազգային ագրարային  համալսարան
henrik1993@inbox.ru

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Եր ևա նի ներ քա ղա քա յին ուղ ևո րա փո խադ րում նե րում 
լայ նո րեն օգ տա գործ վող ԳԱ Զել մակ նի շի միկ րոավ տո
բուս նե րի սկա վա ռա կա վոր ար գե լա կա յին մե խա նիզմ
նե րի մե քե նա մա սե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի հե
տա զոտ ման արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ դրանք 
ու նեն տար բեր ար ժեք ներ (աղ. 1, 2): Մաս նա վո րա պես 
սու պոր տի ուղ ղորդ մատ նե րի և մ խո ցի ռե սուր սի վի
ճա կագ րութ յու նը հե տա զոտ վող 20 միա վոր միկ րոավ
տո բուս նե րի հա մար ու նի պա տա հա կան մե ծութ յուն
նե րի բաշխ ման ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն (նկ. 1): 
Ռե սուր սի բաշխ ման պո լի գո նի և տե սա կան կո րի վեր
լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դի տարկ վող մե քե նա
մա սե րի ռե սուր սի բաշխ ման վա րիա ցիա յի գոր ծա կի ցը 
մեծ է: Ընդ ո րում՝ մխո ցի ռե սուր սի բաշխ ման օ րի նա
չա փութ յու նը բնու թագր վում է հետև յալ ցու ցա նիշ նե

Բանալի բառեր՝
մխոց, 
ուղղորդ մատ, 
մաշակայունություն, 
ռեսուրս, 
ջերմակայուն քսուք

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են սկա վա ռա կա յին ար գե լա կա յին մե խա
նիզմի մե քե նա մա սե րի և մե խա նիզմ նե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի 
ուսում նա սի րութ յու նը, ար գե լա կա յին մե խա նիզ մի մխո ցի և սուպ պոր տի 
ուղղորդ մատ նե րի ռե սուր սի բաշխ ման օ րի նա չա փութ յուն նե րի բա ցա հայ
տումը: Շա հա գործ ման պայ ման նե րի, մեր ժում նե րի և  ան սար քութ յուն նե րի 
բնույթի ուսում նա սի րութ յան հիմ քի վրա ա ռա ջարկ վում են ԳԱ Զել մակ նի շի 
միկրոավ տո բուս նե րի սկա վա ռա կա յին ար գե լա կա յին մե խա նիզ մի մեքենա
մա սե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման տեխ նո լո գիա կան 
օ պերա ցիա ներ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://anau.am/hy/teghekagir
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րով. մի ջին թվա բա նա կան ար ժե քը՝ χ =87,2 հազ. կմ, 
վարիացիայի գործակիցը՝ υ=0,27, միջին քա ռա
կուսային շեղումը՝ σ=23,5 հազ. կմ, իսկ ուղղորդ մա
տի ռեսուրսի բաշխման օրինաչափությունը՝ χ =97,89 
հազ. կմ, υ=0,27, σ=28,4 հազ. կմ:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

ՈՒղ ղորդ մատ նե րի և  ար գե լակ ման մխո ցի մա շի բնույ
թի, ինչ պես նաև խո տան ման պատ ճառ նե րի ու սում
նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ դրա հիմ նա կան 
պատ ճա ռը մե քե նա մա սի մա կեր ևույ թի ար տա քին ագ
րե սիվ մի ջա վայ րի և ֆունկ ցիո նալ գոր ծո ղութ յան տեխ
նո լո գիա կան բա ղադ րի չի ոչ լիար ժեք կազ մա կեր պումն 
է: Մաս նա վո րա պես ուղ ղորդ մա տի մա շի (նկ. 1բ) և մ խո
ցի մա կեր ևույ թի քայ քայ ման (նկ. 1ա) պատ ճա ռը բա նող 
մա կեր ևույթ նե րի չոր շփման և մե տա ղի մա կեր ևույ թի 
ար տա քին ագ րե սիվ մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յունն է:

Ավ տո մո բիլ նե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման կա
նո նա կար գի տեխ նո լո գիա կան մա սում այդ ուղ ղութ
յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ան վա նա ցանկ, 

Աղյուսակ 1.  Սկավառակավոր արգելակային մեխանիզ
մի մխոցի միջին ռեսուրսի բաշխման տվյալ 
նե րը (մեքենամաս 3105350/186)

Վազքի 
միջակայքը,

հազ. կմ
79-82 82-84 85-87 88-90 91-92 93-94

Հաճախությունը 1 3 7 6 2 1

Տեսակարար 
կշիռը

0,05 0,15 0,35 0,3 0,1 0,05

Նկ. 1.   Սուպորտի մխոցի ուղղորդ մատի (ա) և միջին ռեսուրսի (բ) բաշխման տեսական կորերը:

Աղյուսակ 2.  Սկավառակավոր արգելակային մեխանիզ
մի մխոցի միջին ռեսուրսի բաշխման տվյալ 
նե րը (մեքենամաս 3105350124)

Վազքի 
միջակայքը,

հազ. կմ
83-86 87-90 91-93 93-96 97-100 101-104 105-108

Հաճախու 
թյունը

0 1 2 3 7 6 1

Տեսա
կարար 
կշիռը

0 0,05 0,1 0,15 0,35 0,3 0,05

պար բե րա կա նութ յուն և  աշ խա տա տա րութ յուն նա խա
տես ված չէ: Մինչ դեռ տեխ նի կա կան շա հա գործ ման 
տեխ նո լո գիա կան օ պե րա ցիա նե րի ճիշտ և հիմ նա վոր 
ընտ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա նշված մե քե նա
մա սե րի մի ջին ռե սուրսն ա վե լաց նել եր կու և  ա վե լի ան
գամ: Դի տար կենք դրանք:

Ժա մա նա կա կից նավ թա քի միա կան արդ յու նա բե րութ
յունն ա ռա ջար կում է այն պի սի ջեր մա կա յուն քսուք ներ, 
ո րոնք ոչ միայն ա պա հո վում են մա շա կա յու նութ յուն, 
այլև մի շարք այլ հատ կութ յուն ներ, այդ թվում՝

 թրթռակ լա նում,

 հրա կա յու նութ յուն՝ մինչև 960 0С,

 ռե տի նե և պո լի մե րա յին մե քե նա մա սե րի պահ պա նում,

 ջրա կա յու նութ յուն,

 կո ռո զիա յի և ժան գի նկատ մամբ կա յու նութ յուն:

Ն ման հատ կա նիշ ներ են ա պա հո վում BPR (BPRA) 
քսու քը, ռու սա կան ար տադ րութ յան DT1 քսու քը (ըստ 
TY YCCP 201116D տեխ նի կա կան պայ մա նի), սու պոր
տի ու նի վեր սալ MC1600 քսու քը, որն ու նի նաև հա կա
քերծ ված քա յին պաշտ պա նիչ հատ կա նիշ ներ:

                    ա                                                                                                                  բ
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Աղյուսակ 3.   ԳԱԶել մակնիշի միկրոավտոբուսի արգելակային մեխանիզմի ընթացիկ նորոգման և ՏՍ2 աշ խա     
  տանք  ների լրացուցիչ տեխնոլոգիական օպերացիաները

Հ/հ Օպերացիայի անվանումը
Կատարման 

պարբերականությունը
Աշխատատարությունը, 

մ·ժամ
Օ·տա·ործվող նյութերը

1
Արգելակային կոճղակի 
հետնամասի քսուքապատում

ԸՆ 0,01 Քսուք DT1 TY YCCP 201116 D

2
Արգելակային մխոցի գլանից 
դուրս մնացող մակերևույթի 
քսուքապատում

ՏՍ2 12,0 հազ. կմ 0,01 ՈՒնիվերսալ քսուք MC1600

3
ՈՒղղորդ մատ ների 
քսուքա պատում

ՏՍ2 12,0 հազ. կմ 0,02 Քսուք BPR (BPRA)

Աղ յու սակ 3ում ներ կա յաց ված են ԳԱ Զել մակ նի շի միկ
րոավ տո բու սի ար գե լա կա յին մե խա նիզ մի կոճ ղակ նե րի 
ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ար գե լա կա յին մխո ցի և սու պոր
տի ուղ ղորդ մատ նե րի ՏՍ2 աշ խա տանք նե րի ժա մա
նակ ի րա կա նաց վող տեխ նո լո գիա կան օ պե րա ցիա նե րի 
ան վա նա ցան կը, կա տար ման աշ խա տա տա րութ յու նը և 
պար բե րա կա նութ յու նը:

Եզրակացություն

Այս պի սով՝ ու նե նա լով սկա վա ռա կա վոր ար գե լա կա յին 
մե խա նիզ մի մե քե նա մա սե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ
ման տեխ նո լո գիա կան օ պե րա ցիոն բա ղադ րիչ նե րը, 
հնա րա վոր է դրանք հա մա պա տաս խան պար բե րա կա
նութ յամբ նե րա ռել տեխ նի կա կան սպա սարկ ման ան վա
նա ցան կում և շուրջ եր կու ան գամ բա րե լա վել սկա վա
ռա կա վոր ար գե լա կա յին մե խա նիզ մի մե քե նա մա սե րի 

մի ջին ռե սուր սը: Փաստն ա պա ցուց ված է կա տար ված 
շա հա գոր ծա կան փոր ձար կում նե րի արդ յունք նե րով:

Ներ կա յաց ված ՏՍ մի ջո ցա ռում ներն ամ բող ջութ յամբ 
կա րող են ներգ րավ վել հիդ րավ լիկ հա ղոր դա կի ար գե
լա կա յին հա մա կար գի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման 
ռե ժիմ նե րի տեխ նո լո գիա կան ան վա նա ցան կում:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Улучшение ресурса дискового тормозного 
механизма

Статья посвящена исследованию ресурсных пока   за телей 
деталей и механизмов дискового тормоз ного механизма, 
выявлению закономерностей распре деления ресурса 
поршня тормозного механизма и направляющих пальцев 
суппорта. На основе изучения условий эксплуатации, 
характера отказов и неисправностей, предложены 
технологические опе рации для повышения ресурсных 
показателей деталей дискового тормозного механизма 
микроавтобусов серии “ГАЗель”. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 21.01.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 30.01.2019 թ.

Resource Improvement in the Disc Brake Mechanism

The article is devoted to the study of resource indicators of 
parts and mechanisms in the disk brake system, as well as 
to the identification of regulations for resource distribution of 
the piston in brake mechanism and guiding caliper fingers. 
Based on the study of exploitation conditions and the 
characteristics of failures and malfunctions, technological 
operations have been proposed to increase the resource 
indicators in the parts of disk brake mechanism for the 
minibus of Gazelle series.
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Նա խա բան

Շու կա յա կան տնտե սա վար ման ար դի պայ ման նե րում 
գոր ծող ար տադ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի հա մար 
կարևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ֆի նան սա կան վի ճա կի 
վեր լու ծութ յունն ու գնա հա տու մը: 

Ֆի նան սա կան վեր լու ծութ յան տվյալ նե րը թույլ են տա
լիս ի հայտ բե րել առ կա խնդիր նե րը, բա ցա հայ տել 
ըն կե րութ յան զար գաց ման մի տում նե րը, գնա հա տել 
տնտե սա կան մի ջոց ներն ու ռե սուրս նե րը, ո րոնք հե տա
գա յում կա րող են օգ տա գործ վել կազ մա կեր պութ յան 
ֆի նան սա կան նե րու ժը գնա հա տե լու, ֆի նան սա կան 
ա պա գան կան խա տե սե լու, ինչ պես նաև ըն թա ցիկ և 
հե ռան կա րա յին նպա տակ նե րը սահ մա նե լու հա մար: 

Ար տադ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի ֆի նան սա կան վի ճա
կի վեր լու ծութ յան ըն թաց քում, բա ցի շա հու թա բե րութ
յան, գոր ծա րար ակ տի վութ յան, ի րաց վե լիութ յան և  այլ 
ցու ցա նիշ նե րի հա մա կար գե րի դի տար կու մից, կարևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի ֆի նան սա կան կա յու նութ յան 
գնա հա տու մը:

ՀՏԴ 338.43:663

Բանալի բառեր՝
արտադրական ընկերություն, 
ֆինանսական կայունություն, 
բացարձակ ցուցանիշներ, 
պաշարներ, 
սեփական ընթացիկ ակտիվներ
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ֆի նան սա կան կա յու նութ յան գնա հատ ման ցու ցա նիշ
նե րի վե րա բեր յալ գոր ծում են ո րո շա կի նոր մա տիվ ներ, 
ո րոնք բնու թագ րում են դրանց ար ժեք նե րը: Սա կայն 
ո րոշ ցու ցա նիշ ներ հնա րա վոր չէ նոր մա վո րել: Ֆի նան
սա կան վի ճա կի վեր լու ծութ յան ժա մա նակ անհ րա ժեշ
տութ յուն է ա ռա ջա նում դրանց շար քից ա ռանձ նաց նել 
ա ռա վել հիմ նա կան ներն ու կար ևոր նե րը, հաշ վար կել 
փաս տա ցի ար ժեք ներն ու վեր ջին նե րիս միջև գո յութ յուն 
ու նե ցող կո ռել յա ցիոն կա պե րը: Ցու ցա նիշ նե րի շար ժի 
ու սում նա սի րութ յան ժա մա նակ շատ կար ևոր է դի նա միկ 
փո փո խութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը, ին չը հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս ա ռա վել ճշգրիտ բնու թագ րել ու սում
նա սիր վող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան վի ճա կը:

Հայտ նի է, որ ազ դող գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
ֆի նան սա կան կա յու նութ յու նը լի նում է ներ քին և  ար
տա քին (Ա.Հ. Բա յադ յան, 2008):

Ար տադ րա կան կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան 
ռիս կե րի զսպման մար տա վա րութ յան տե սանկ յու նից 

Հոդվածում դիտարկվում են գյուղատնտեսական հումք վերամշակող 
արտադրական ընկերության ֆինանսական կայունության գնահատման 
բացարձակ ցուցանիշների հաշվարկի մեթոդաբանության գործնական 
կիրառման հնարավորություններն ըստ §Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ 
ԲԲԸ և §ՎեդիԱլկո¦ ՓԲԸ տվյալների: Ելակետային տվյալների վերլու
ծության հիման վրա գնահատվում է ռեսուրսներով և ծախսերի ձևավորման 
աղբյուրներով ապահովվածության աստիճանը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
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ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յուն ու նի ներ քին ֆի նան սա
կան կա յու նութ յան ա պա հո վու մը:

Ներ քին ֆի նան սա կան  կա յու նութ յան վեր լու ծութ յան 
ժա մա նակ ի րա կա նաց վում է պա շար նե րի և ծախ սե րի 
փո փո խութ յան պատ ճառ նե րի, ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի 
շրջա նա ռե լիութ յան և սե փա կան շր ջա նա ռու  կա պի տա լի 
ա վե լաց ման, ինչ պես նաև մի ջոց նե րի շրջա նա ռե լիութ
յան ա րա գաց ման ու ղի նե րի հա մա պար փակ ու սում նա
սի րութ յուն: Ն ման վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի  հի ման 
վ րա կա րե լի է ո րո շել, թե կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա
կան դրութ յու նը որ տա րա տե սա կին է դաս վում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հա մե մա տա կան գնա հատ ման մի ջո ցով հա ջոր դիվ ներ
կա յաց վում է միև նույն ար տադ րատն տե սա կան ճյու ղի 
եր կու ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա
կան դրութ յու նը:

Աղ յու սակ ներ 1ում (§Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ 
ՍՊԸ տա րե կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն ներ, 
20152017 թթ.) և 2ում (§ Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸ տա րե կան 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն ներ, 20152017 թթ.), 
ըստ ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վութ յան 
տվյալ նե րի, ամ փոփ ված են §Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր
ծա րան¦ ՍՊԸ և §Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸ ֆի նան սա կան կա
յու նութ յան գնա հատ ման բա ցար ձակ ցու ցա նիշ նե րը: 

Աղյուսակ 1.  §Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ   
                     ցուցանիշները

Ցուցանիշներ

Գումարը, հազ. դրամ

Շեղումը (+, -)

2016 թ-ին
2015 թ. համեմատութ յամբ

2017 թ-ին
2016 թ. համեմատությամբ

2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.
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Ելակետային տվյալներ

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ (ՈԸԱ) 2,022,550 1,732,683 1,823,722 (289,867) (14) 91,039 5

Սեփական կապիտալ (ՍԿ) 9,896,660 9,011,456 7,540,752 (885,204) (9) (1,470,704) (16)

Ոչ ընթացիկ 
պարտավորություն ներ (ՈԸՊ)

2,051,660 1,904,603 2,477,292 (147,057) (7) 572,689 30

Ընթացիկ 
պարտավորություն ներ (ԸՊ)

4,759,228 6,364,135 10,243,238 1,604,907 34 3,879,103 61

Հաշվարկային տվյալներ

ՊԿԱ1=ՍԿ+ՈԸՊՈԸԱ=ՍԸԱ 
(սեփական ընթացիկ ակտիվներ)

9,925,770 9,183,376 8,194,322 (742,394) (7) (989,054) (11)

ՊԿԱ2=ՍԸԱ+ՈԸՊ 11,977,430 11,087,979 10,671,614 (889,451) (7) (416,365) (4)

ՊԿԱ3=ՊԿԱ2+ԸՊ 16,736,658 17,452,114 20,914,852 715,456 4 3,462,738 20

Դ րանք բնու թագ րում են նշվա ծ ըն կե րութ յուն նե րի 
տնտե սա կան գոր ծու նեութ յունն ըստ  պա շար նե րի և 
կա տար վող ծախ սում նե րի կազ մա վոր ման աղբ յուր նե
րով ա պա հով վա ծութ յան աս տի ճա նի (20152017 թթ.):

Ըստ հաշ վար կա յին տվյալ նե րի՝ §Պ ռոշ յա նի կոն յա կի 
գոր ծա րան¦ ՍՊԸ զուտ ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի (ՍԸԱ) 
գու մա րի չափն ու սում նա սիր վող ե րեք տա րի նե րին 
նվա զել է՝ 2015 թ. հա մե մա տութ յամբ 2016ին 742,394 
հազ. դրա մով կամ 7%ով, իսկ 2016 թ.  հա մե մա տութ
յամբ 2017ին՝ 989,054 հազ. դրա մով կամ 11 %ով: 

Նույն ցու ցա նի շը § Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸում ու սում նա
սիր վող տա րի նե րին ա ճել է հա մա պա տաս խա նա բար 
295,937 հազ. դրա մով կամ 11 %ով և 108,182 հազ. 
դրա մով կամ 4 %ով: 

Նշ ված ցու ցա նի շի ա ճը դի նա մի կա յում գնա հատ վում է 
դրա կան. նշա նա կում է՝ § Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸ գոր ծու նեութ
յան արդ յու նա վետ զար գա ցու մը նպաս տել է կրե դի տո
րա կան պարտ քե րի նվազ մա նը, ին չը չի դի տարկ վում 
§Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ պա րա գա յում: 
Վեր ջի նիս սե փա կան ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի նվա զու մը 
հան գեց րել է ըն թա ցիկ պար տա վո րութ յուն նե րի ա ճի: 

§Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸում պա շար նե
րի և ծախ սում նե րի կազ մա վոր ման երկ րորդ աղբ յու րը 
(ՊԿԱ2) 2015 թ. հա մե մա տութ յամբ 2016ին նվա զել է 
889,451 հազ. դրա մով կամ 7 %ով, 2016 թ. հա մե մա
տութ յամբ 2017ին՝ 416,365 հազ. դրա մով կամ 4 %ով: 
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Աղյուսակ 3.   §Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ պաշարներով ապահովվածության մակարդակը 20152017 թթ.*

Ցուցանիշներ 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.

Հարաբերական շեղումը, %

2016 թ-ին 2015 թ. 
համեմատությամբ

2017 թ-ին 2016 թ. 
համեմատությամբ

Պաշարներ 9,228,926 9,931,056 11,433,727 7.6 15.1

± Δ (ՊԿԱ)1 696,844 (747,680) (3,239,405) (207.3) 333.3

± Δ  (ՊԿԱ)2 2,748,504 1,156,923 (762,113) (57.9) (165.9)

± Δ  (ՊԿԱ)3 7,507,732 7,521,058 9,481,125 0.2 26.1

*§Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ, 20152017 թթ.

Իսկ § Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸում այդ աղբյուրն ա ճել է հա մա
պա տաս խա նա բար 422,757 հազ. դրա մով կամ 10 %ով 
և 15,904 հազ. դրա մով կամ 0,3 %ով: 

Պա շար նե րի և ծախ սում նե րի եր րորդ աղբ յու րի ձևա
վոր մա նը մաս նակ ցում են նաև ըն թա ցիկ պար տա վո
րութ յուն նե րը. ու սում նա սիր վող տա րի նե րին §Պ ռոշ յա նի 
կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸում ըն թա ցիկ պար տա վո
րութ յուն նե րի ա ճի ա ռու մով գրանց վել է դրա կան դի նա
մի կա, § Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸում 2015 թ. հա մե մա տութ յամբ 
2016ին  ա ճը կազ մել է 86,842 հազ. դրամ կամ 2 %, իսկ 
2016 թ. հա մե մա տութ յամբ 2017ին  ըն թա ցիկ պար տա վո
րութ յուն նե րը նվա զել են 386,858 հազ. դրա մով կամ 7 %ով:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ պա շար նե րի և ծախ սում նե րի 
կազ մա վոր ման աղբ յուր նե րի վե րա բեր յալ ներ կա յաց

Ցուցանիշներ

Գումարը,
 հազ. դրամ

Շեղումը (+, -)

2016 թ-ին
2015 թ. համեմատութ յամբ

2017 թ-ին
2016 թ. համեմատությամբ

2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.
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Ելակետային տվյալներ

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ (ՈԸԱ) 465,779 410,932 869,878 (54,847) (12) 458,946 112

Սեփական կապիտալ (ՍԿ) 1,452,128 1,566,398 2,225,804 114,270 8 659,406 42

Ոչ ընթացիկ 
պարտավորություն ներ (ՈԸՊ)

1,706,702 1,833,522 1,741,244 126,820 7 (92,278) (5)

Ընթացիկ 
պարտավորություն ներ (ԸՊ)

1,115,287 779,372 376,610 (335,915) (30) (402,762) (52)

Հաշվարկային տվյալներ

ՊԿԱ1=ՍԿ+ՈԸՊՈԸԱ=ՍԸԱ 
(սեփական ընթացիկ ակտիվներ)

2,693,051 2,988,988 3,097,170 295,937 11 108,182 4 

ՊԿԱ2=ՍԸԱ+ՈԸՊ 4,399,753 4,822,510 4,838,414 422,757 10 15,904 0 

ՊԿԱ3=ՊԿԱ2+ԸՊ 5,515,040 5,601,882 5,215,024 86,842 2 (386,858) (7)

Աղյուսակ 2.  §ՎեդիԱլկո¦ ՓԲԸ ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ ցուցանիշները

ված ցու ցա նիշ նե րից յու րա քանչ յու րին հա մա պա տաս
խա նում է պա շար նե րով ա պա հով վա ծութ յան ո րո շա կի 
մա կար դակ, ո րը ո րո շե լու հա մար ու սում նա սիր վող ըն
կե րութ յուն նե րի օ րի նա կով կա տար վել են հաշ վարկ ներ, 
ո րոնց ե լա կե տա յին տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են աղ
յու սակ ներ 3ում և 4ում:

Ըստ §Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ տվյալ նե րի 
ու սում նա սի րութ յան՝ ե րեք տա րի նե րին էլ ըն կե րութ յու
նում ա վե լի շատ են պա շար նե րը, քան դրանց և  ծախ
սում նե րի  կազ մա վոր ման աղբ յուր նե րը, ին չը նշա նա
կում է, որ դրանք գտնվում են պա հես տում, այլ ոչ թե 
շրջա նա ռութ յան մեջ: Այս եր ևույ թը հան գեց րել է դրա
մա կան մի ջոց նե րի պա կա սի, ին չի հետ ևան քով ա վե
լա ցել են կրե դի տո րա կան պարտ քերն ու այլ ըն թա ցիկ 
պար տա վո րութ յուն նե րը:  
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§ Վե դիԱլ կո¦ ՓԲԸում վեր ջին եր կու տա րի նե րին 
գրանց վել է պա շար նե րի կազ մա վոր ման հա մար նա
խա տես ված ընդ հա նուր աղբ յու րի`  (ՊԿԱ)3ի ա վե լա
ցուկ, ին չը վկա յում է ֆի նան սա կան բա ցար ձակ կա յու
նութ յան մա սին:

Եզ րա կա ցութ յուն 

Այս պի սով, ըստ եր կու ըն կե րութ յուն նե րի հաշ վար կա յին 
տվյալ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան, §Պ ռոշ յա
նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ  ֆի նան սա կան կա յու
նութ յու նը գնա լով վատ թա րա ցել է, իսկ § Վե դիԱլ կո¦ 
ՓԲԸում հաս տատ վել է ֆի նան սա կան կա յու նութ յուն:

 Կա տար ված  վեր լու ծութ յուն նե րը  թույլ են տա լիս 
ուսում նա սիր վող ըն կե րութ յուն նե րի ֆի նան սա կան կա
յու նութ յան պահ պան ման և  ամ րապնդ ման հա մար կա
տա րել հետև յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րը.

 • պա շար նե րը պա հես տում չսա ռեց նե լու նպա տա կով 
վե րա նա յել գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը՝ փոր ձե լով 
վե րա դիր քա վոր վել մրցակ ցա յին շու կա յում,

Աղյուսակ 4.  §ՎեդիԱլկո¦ ՓԲԸ պաշարներով ապահովվածության մակարդակը 20152017 թթ.*

Ցուցանիշներ 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.

Հարաբերական շեղումը, %

2016 թ-ին 2015 թ. 
համեմատությամբ

2017 թ-ին 2016 թ. 
համեմատությամբ

Պաշարներ 2,856,032 2,736,272 2,116,718 (4.2) (22.6)

± Δ (ՊԿԱ)1 (162,981) 252,716 980,452 (255.1) 288.0 

± Δ  (ՊԿԱ)2 1,543,721 2,086,238 2,721,696 35.1 30.5 

± Δ  (ՊԿԱ)3 2,659,008 2,865,610 3,098,306 7.8 8.1 

*§Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ, 20152017 թթ.

• գ յու ղատն տե սա կան  հումք ար տադ րող նե րի  և 
 վե   րամ շա կող նե րի միջև պայ մա նագ րա յին փոխ
շա  հա վետ հա րա բե րութ յուն նե րի ար մա տա վոր ման 
նպա  տա կով ի րա կա նաց նել հում քի մթեր ման կան
խա տես վող ծա վալ նե րի, անհ րա ժեշտ շրջա նա ռու 
մի ջոց նե րի պա հան ջար կի պար բե րա կան մո նի տո
րինգ,

• ձեռնարկել դեբիտորական պարտքերի կառավար
մանն ուղղ ված կանոնակարգված և հետևողական 
միջոցա ռումներ։

Գրականություն

1. Բայադյան Ա.Հ. Ֆինանսական վերլուծություն: 
ՈՒսում նական ձեռնարկ.  Եր.: Լիմուշ, 2008.  300 էջ 
(էջ 155):

2. §Պռոշյանի կոնյակի գործարան¦ ՍՊԸ տարեկան 
ֆինանսական հաշվետվություններ, 20152017 թթ.:

3. §ՎեդիԱլկո¦ ՓԲԸ տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվություններ, 20152017 թթ.:

Анализ абсолютных показателей оценки 
финансовой устойчивости в компаниях, 
производящих алкогольные напитки

В статье рассматриваются возможности практического 
применения методики расчета абсолютных показателей 
оценки финансовой устойчивости производственной 
компании (по данным ООО “Прошянский коньячный 
завод” и ЗАО “Веди-Алко”). На основании анализа 
исходных данных, оценивается степень обеспеченности 
ресурсами и источниками формирования расходов.

А Н Н О ТА Ц И Я

Analysis of Absolute Indicators for Assessing the 
Financial Sustainability in the Companies of Alcoholic 
Beverage Production

The article considers the practical application of the method 
of calculating absolute indicators for assessing the financial 
sustainability of a production company based on the data 
of “Proshyan Brandy Factory” LLC and “Vedi-Alco” CJSC. 
Based on the analysis, the provision rate with resources 
and cost formation sources have been estimated.
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Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ յամբ սկսել են զբաղ վել 
դեռևս 6000 տա րի ա ռաջ, ինչն ա պա ցուց ված է գի տա
կա նո րեն: Մաս նա վո րա պես Վա յոց ձո րի մար զի Ա րե
նի գյու ղի մոտ գտնվող քար ան ձավ նե րի տա րած քում 
հնա գի տա կան պե ղում նե րի ըն թաց քում հայտ նա բեր
վել են գի նե գոր ծա կան սար քա վո րում նե րի հնա գույն 
նմուշ ներ, ինչ պես նաև խա ղո ղի սեր մե րի մնա ցորդ
ներ: Պե ղում ներն ի րա կա նաց րել են հայ, ա մե րի կա ցի 
և  իռ լան դա ցի հնա գետ նե րը: ՈՒ սում նա սի րութ յան արդ
յունք նե րին անդ րա դար ձել են BBC, National Geographic 
հե ղի նա կա վոր հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րը, դրանք 
նաև հրա պա րակ վել են §The Journal of Archaeological 
Science¦ ամ սագ րում: Նշ վա ծը փաս տում է, որ խա ղո
ղա գոր ծութ յունն ու գի նե գոր ծութ յունն այս տա րա ծա
շր ջա նում կար ևոր դեր են ու նե ցել վեր ջի նիս պատ մա
կան զար գաց ման ա կունք նե րից սկսած:

Վա յոց ձո րի մար զում են գտնվում Հա յաս տա նի ա մե
նա բարձ րա դիր խա ղո ղի այ գի նե րը: Մար զում հնա գույն 
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Ա րե նի սոր տի մշա կութ յամբ է պայ մա նա վոր ված խա
ղո ղա գոր ծութ յան զար գա ցու մը: 

Վա յոց ձո րի մար զում՝ Ե ղե գիս գե տի վե րին հո սան քում, 
Գե տիկ վանք բնա կա վայ րում, հայտ նա բեր վել են խա ղո
ղի մնա ցորդ ներ, ո րոնք ու նեն շուրջ 45 մլն տար վա վա
ղե մութ յուն (Ս. Հա րութ յուն յան և  ու րիշ., 2005):  

 Կա տար ված բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րի հա
մա ձայն՝ Հա յաս տա նում գրանց ված  է խա ղո ղի մոտ 
500 ա բո րի գեն սորտ, ո րոն ցից 130ը՝ Վա յոց ձո րում                
(А.Ф. Арутюнян, 2007):

 Վա յոց ձորն ա ռանձ նա նում է խա ղո ղի հա րուստ գե նո
ֆոն դով. սոր տե րի բազ մա զա նութ յու նը վկա յում է, որ 
այս տեղ խա ղո ղա գոր ծութ յան մշա կութ յունն ու նի հա
զա րամ յակ նե րի պատ մութ յուն (Н.И. Вавилов, 1960):  

 Խա ղո ղա գոր ծութ յունն ու գի նե գոր ծութ յու նը մար զում 
սկսել են ին տեն սի վո րեն զար գա նալ սկսած 19րդ դա րի 
վեր ջե րից՝ պայ մա նա վոր ված հա մա նա հան գա յին զար
գաց մամբ և Ցա րա կան Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան 

 Հոդվածում ներկայացված են Վայոց ձորի մարզում խաղողագործության 
ներուժի և զարգացման միտումները: ՈՒսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ 20022017 թթ. խաղողի այգիների տարածքներն ավելացել են 1,8 
անգամ: Մեր գնահատմամբ՝ այդ բարձր ցուցանիշը վկայում է մարզի մեծ 
ներուժի մասին, ինչը կարող է խաղողագործության հետագա զարգացման 
կարևոր նախադրյալ դառնալ: Վայոց ձորի մարզն այդ առումով զգալի 
ներուժ ունի, որը դեռ մնում է չիրացված:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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ա ռա ջըն թա ցով (А. Арутюнян и др., 2008): Հե տա գա յում 
այն ա րագ տեմ պե րով զար գա ցել է 2րդ հա մաշ խար
հա յին պա տե րազ մից հե տո, իսկ ա ռա վել բարձր ցու ցա
նիշ ներ գրանց վել են 19741977 թթ., երբ խա ղո ղի այ գի
նե րը մի ջին հաշ վով կազ մել են 1236 հա: Ա մե նա բարձր 
ցու ցա նի շը գրանց վել է 1977 թվա կա նին` մոտ 1265 
հա, ո րից 1065 հա զբա ղեց րել են բեր քա տու այ գի նե րը            
(А.Ф. Арутюнян и др., 2008):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին վի ճա
կագ րա կան կո մի տեի վի ճա կա գրա կան տվյալ նե րի և 
մեր ու սում նա սի րու թյու ն նե րի արդ յունք նե րի՝ կա տար
վել է Վա յոց ձո րի մար զում խա ղո ղա գոր ծութ յան վի
ճա կի և դ րա զար գաց ման մի տում նե րի հա մա կող մա նի 
վեր լու ծութ յուն: Կի րառ վել են գի տա կան հե տա զո տութ
յան մե նագ րա կան, հաշ վար կագ րա ֆի կա կան, հա մե
մա տա կան, վի ճա կագ րա կան և գի տա կան ընդ հան
րաց ման մե թոդ նե րը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը  

Մար զում դեռևս առ կա է խա ղո ղա գոր ծութ յան զար
գաց ման ա ռու մով չօգ տա գործ ված մեծ ռե զերվ, քա նի 
որ 1970 թ. հա մե մա տութ յամբ խա ղո ղի այ գի նե րը զբա
ղեց նում են ա վե լի փոքր տա րածք ներ: Բա ցի այդ՝ 70ա
կան թվա կան նե րին խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի ա վե
լաց ման մի տու մը հե տա գա յում կա րող էր շա րու նակ վել՝ 
հաս նե լով մոտ 1500 հեկ տա րի, ին չը սա կայն ԽՍՀՄում 
ալ կո հո լի դեմ պայ քա րի պե տա կան քա ղա քա կա նութ
յան ի րա կա նաց ման հետ ևան քով տե ղի չու նե ցավ: 

Աղյուսակում ներ կա յաց ված են Վա յոց ձո րի մար զում 
տա րած ված խա ղո ղի սոր տերն ըստ տնտե սա կան 
նշա նա կութ յան:

Վա յոց ձո րի մար զում խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց
ման ար դի վի ճա կի գնա հատ ման և զար գաց ման մի
տում նե րի ա ռա վել հա մա կող մա նի բա ցա հայտ ման հա
մար կա տա րել ենք մար զի խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի, 
մի ջին բեր քատ վութ յան և հա մա խառն բեր քի ցու ցա
նիշ նե րի ու սում նա սի րութ յուն ներ և վեր լու ծութ յուն ներ: 
Խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման դի նա մի կան դի

տարկ վել է եր կա րա ժամ կետ՝ մաս նա վո րա պես վեր ջին 
15 տա րի նե րի կտրված քով, քա նի որ եր կա րա ժամ կետ 
դի տար կու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա ռա վել հա
մա կող մա նի վեր լու ծել և բա ցա հայ տել մար զում խա
ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման մի տում նե րը, դրանք 
պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև առ կա հիմ
նախն դիր նե րը:

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ Վա յոց ձո րի 
մար զում խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րը վեր ջին 15 տա
րի նե րին զգա լիո րեն ա վե լա ցել են: Ընդ ո րում՝ նա խորդ 
տար վա հա մե մա տութ յամբ 2004 թ. խա ղո ղի այ գե տա
րածք ներն ա վե լա ցել են 272 հեկ տա րով կամ 47,1 %ով, 
ին չը հո ղե րի սե փա կա նաշ նոր հու մից հե տո հան րա պե
տութ յան և մար զի ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն է: Հարկ 
է նշել, որ վեր ջին 15 տա րի նե րին մար զում գրանց վել 
է խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի դի նա միկ և կա յուն աճ. 
2002 թ. հա մե մա տութ յամբ 2017 թ. խա ղո ղի այ գե տա
րածք նե րն  ա վե լա ցել են 1,8 ան գամ կամ 525 հեկ տա
րով` հաս նե լով 1200 հեկ տա րի, ին չը մար զում խա ղո
ղա գոր ծութ յան հե տա գա զար գաց ման հա մար կար ևոր 
նա խա դրյալ է:

Գ ծա պատ կեր 1ում ներ կա յաց ված է Վա յոց ձո րի մար զի 
խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի դի նա մի կան 20022017 թթ.: 

Մար զում խա ղո ղի հա մա խառն բեր քի ցու ցա նիշ նե րը 
և բեր քա տվութ յան մա կար դա կը ներ կա յաց ված են հա
մա պա տաս խա նա բար գծա պատ կեր ներ 2ում և 3ում: 

Գ ծա պատ կեր նե րի հա մա ձայն՝ մար զում խա ղո ղի այ գի
նե րի մի ջին բեր քատ վութ յան ա ճով պայ մա նա վոր ված՝ 
ա վե լա ցել է նաև խա ղո ղի հա մա խառն բեր քը: Ընդ հա
նուր առ մամբ վեր ջին տա րի նե րին՝ մաս նա վո րա պես 
սկսած 2004 թվա կա նից, մար զում խա ղո ղի բեր քա
տվութ յան մա կար դա կը բա վա կա նին բա րե լավ վել է:   

Խա ղո ղի մի ջին բեր քատ վութ յան բա րե լավ ման մի տումն 
ա ռա վել ակ նա ռու է ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ
վա ծի ա ռա ջին և վեր ջին հինգ տա րի նե րի մի ջին ցու ցա
նիշ նե րի վեր լու ծութ յամբ. 20022006 թթ. մար զում խա
ղո ղի մի ջին բեր քատ վութ յու նը կազ մել է 33,1 ց/ հա, իսկ 
20132017ին՝ 46,7 ց/ հա:

Ըստ նշված ժա մա նա կա հատ վա ծնե րի հա մե մա տութ
յան, մար զում բեր քատ վութ յան մա կար դա կը՝ բարձ
րա ցել է 13,6 ց/ հաով կամ  41,1 %ով:

Աղյուսակ.  Վայոց ձորի մարզում տարածված խաղողի սորտերն ըստ տնտեսական նշանակության

Սեղանի սորտեր
Սպիտակ Արաքսենի, Նազելի, Սպիտակ Սաթենի (վա ղա հաս), Դեղին և Վար դա գույն 
Երևանիներ, Սև քիշմիշ (մի ջա հաս), Շահումյանի, Արա րա տի, Հայրենիք, Իծա պտուկ

Տեխնիկական սորտեր
Սապերավի, Կարմրահյութ, Թոզոտ, Ավա գի (Լյուստրա), Կախեթ, Վանքի, Յա բի, 
Յաղուբօղլի

ՈՒնիվերսալ սորտեր
Ոսկեհատ, Սև Արենի, Ապոյի խա ղող, Խա թուն խար ջի, Մորմոր, Քրդի խաղող, Մսխալի, 
Մուսկատ Սուսաննա, Այ վա զյանի վար դա բույր, Մովսեսի, Այվազյանի մուսկատենի
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Այս պի սով՝ ՀՀ Վա յոց ձո րի մար զի խա ղո ղի այ գե տա
րածք նե րի, մի ջին բեր քատ վութ յան և հա մա խառն բեր
քի ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծու թ յա ն հի ման վրա կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ մար զում խա ղո ղա գոր ծութ յու նը վեր
ջին տա րի նե րին կա յուն է զար գա նում: Բա ցի այդ, ըստ 
խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման դի նա մի կա յի, մար
զում առ կա են խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման մեծ 
ռե զերվ և լուրջ նա խա դր յալ ներ, ո րոնց արդ յու նա վետ 
օգ տա գործ ման դեպ քում ա ռա ջի կա յում կա պա հով
վի խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման նա խըն տրե լի 
մա կար դակ: Վեր ջինս հնա րա վո րութ յուն կտա էա պես 
բարձ րաց նել ռե սուր սա օգ տա գործ ման արդ յու նա վե
տու թյու նը և կն պաս տի մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե
սու թ յուն նե րի շրջա նում խա ղո ղա գոր ծութ յամբ զբաղ
վե լու գրավ չու թ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը:

Վա յոց ձո րի մար զում խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց
ման վեր լու ծութ յուն կա տա րե լիս կար ևո րել ենք ՀՀ 
խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի ու հա մա խառն բեր քի 
կա ռուց ված քում մար զի խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի 
և հա մա խա ռն բեր քի մաս նա բա ժին նե րի դի նա մի կա յի 
վեր լու ծութ յու նը (գծ. 4):

Գ ծա պատ կե րի վեր լու ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մել մար զում խա
ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման դի նա մի կա յի մա սին: 

Բա ցի վեր ջին 15 տա րի նե րի տվ յալ նե րից՝ գծա պատ
կե րում ներ կա յաց ված են նաև մար զում խա ղո ղա
գոր ծութ յան զար գաց ման ա մե նա բարձր մա կար դակ 
ա պա հո ված ժա մա նա կա հատ վա ծի` 19711980 թթ. 
ցու ցա նիշ նե րը, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա ռա
վել հա մա կող մա նի բնու թագ րել մար զում խա ղո ղա
գոր ծու թ յան զար գաց ման ար դի վի ճա կը:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով, ըստ ՀՀ խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի և հա
մա խառն բեր քի կա ռուց ված քում Վա յոց ձո րի մար զի 
խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի ու հա մա խա ռն բեր քի մաս
նա բա ժին նե րի դի նա մի կա յի վեր լու ծութ յան, մար զում 
խա ղո ղի այ գի նե րի տա րա ծութ յուն նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը ՀՀ խա ղո ղի ընդ հա նուր այ գե տա րածք նե րի հա մե
մա տութ յամբ տա րեց տա րի ա ճել է՝ 2017 թ. դրու թ յամբ 
հաս նե լով ա մե նա բարձր մա կար դա կի` մոտ 7,5 %: Հա մե
մա տութ յան հա մար հարկ է նշել, որ ԽՍՀՄ տա րի նե րին` 
19751980 թթ., երբ մար զում խա ղո ղի այ գե տա րածք նե
րը կազ մել են մոտ 1191 հա, դրանց տե սա կա րար կշի ռը 

Գծ.1.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի խաղողի այգետարածքները 2002
2017 թթ., հա (Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
ծառայություն: ՀՀ մարզե րը և Երևան քաղաքը թվերով՝ 
2003, 2008, 2012, 2017 թթ.):

Գծ.2.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի խաղողի համախառն բերքը 2002
2017 թթ., հա (Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
ծառայություն: ՀՀ մարզե րը և Երևան քաղաքը թվերով՝ 
2003, 2008, 2012, 2017 թթ.):

Գծ.3.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի խաղողի այգիների միջին բեր քա
տվու թ յունը 20022017 թթ., ց/հա (Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայություն: ՀՀ մարզե րը և Երևան 
քաղաքը թվերով՝ 2003, 2008, 2012, 2017 թթ.):

Գծ.4. 20022017 թթ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի խաղողի այգե
տարածքների և հա մա խա ռն բեր քի մասնաբաժինների 
դինամիկան ՀՀ խաղողի այգե տա րածք ների ու համա
խառն բերքի կառուցվածքում (Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայություն: ՀՀ մարզե րը և Երևան 
քաղաքը թվերով՝ 2003, 2008, 2012, 2017 թթ.) 
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հան րա պե տութ յան խա ղո ղի այ գե տա րածք նե րի ընդ հա
նուր կա ռուց ված քում կազ մել է ըն դա մե նը 3,3 %, այ
սինքն՝ 19751980 թթ. մի ջին ցու ցա նի շի հա մե մա տութ
յամբ 2017 թ. գրանց վել է մոտ 4,1 % աճ: Ն շա նա կում է, 
որ մար զում խա ղո ղի այ գե տա րածք ներն ըն դար ձակ վում 
են ա րագ տեմ պե րով, ին չը փաս տում է, որ խա ղո ղա
գոր ծու թ յան զար գաց ման մեծ նե րու ժի շնոր հիվ մար զը 
գնա լով ա վե լի կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում երկ րի խա ղո
ղա գի նե գոր ծա կան հա մա լի րում:

ՀՀ խա ղո ղի հա մա խառն բեր քի կա ռուց ված քում մար զի 
խա ղո ղի հա մա խառն բեր քի տե սա կա րար կշռի դի նա
մի կան էա կա նո րեն բա րե լավ վել է սկսած 2004 թվա
կա նից` նա խորդ տա րի նե րի 1 % ցու ցա նի շից հաս նե լով 
2,1 %ի: Ա ռա վել բարձր մա կար դա կ գ րանց վել է 2013 
թվա կա նին` 2,2 %, 20142016 թթ.  գրանց վել է կա յուն 
ան կում, իսկ 2017 թվա կա նին նշված ցու ցա նի շը կրկին 
ա ճել է: Ըստ կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
արդ յուն քնե րի՝ մար զում խա ղո ղի բեր քա տվութ յան 
մա կար դա կի ա ճի տեմ պե րը ցա ծր  են, ին չը պայ մա նա
վոր ված է բնա կլի մա յա կան պայ ման նե րի ա ռու մով ոչ 
բա րեն պաստ տա րի նե րով և մի շարք այլ գոր ծոն նե
րով (խա ղո ղի այ գի նե րի նոս րութ յուն, հա մե մա տա բար 
բարձր մաշ վա ծու թյուն և կի րա ռ վող ագ րո տեխ նի կա
կան մի ջո ցա ռում նե րի ան բա վա րար մա կար դակ):
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Состояние и тенденции развития виноградарства 
в Вайоцдзорском марзе РА

Статья посвящена выявлению потенциала и тенденций 
развития виноградарства в Вайоцдзорском марзе. 
Исследования показывают, что за период с 2002 по 
2017 гг. площади виноградников увеличились в 1.8 
раза, и этот рост имел устойчивую динамику. По нашей 
оценке, этот высокий показатель свидетельствует 
о большом потенциале области и может стать 
важной предпосылкой для дальнейшего развития 
виноградарства. Вайоцдзорский марз в этом аспекте 
располагает весомым потенциалом, который всё еще 
остаётся нереализованным. 

А Н Н О ТА Ц И Я

The State and Development Trends of Viticulture in 
Vayots Dzor Marz of RA

The article is devoted to the identification of the 
development trends for viticulture in Vayots Dzor marz. 
Studies indicate that during the period of 20122017, 
the area of vineyards increased in 1.8 times, and this 
growth shows a stable dynamic tendency. According to 
our estimations, this is a high indicator, which can serve 
as an important prerequisite for the further development 
of viticulture. Vayots Dzor marz has a sound potential in 
viticulture that remains still unused. 
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Նախաբան

Հա յաս տա նը խա ղո ղա գոր ծութ յան ու գի նե գոր ծու թ
յան հնա գույն օ ջախ նե րից է: Դեռևս Ք.ա. 7րդ դա րում 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, մաս նա վո րա պես՝ Ա րա
րատ յան դաշ տա վայ րում, խա ղո ղա գոր ծութ յան ու գի
նե գոր ծութ յան զար գաց ման նպա տա կով ՈՒ րար տո ւի 
կա ռա վա րիչ նե րը զբաղ վել են ո ռոգ ման հա մա կար գե
րի հո ղա հար թակ նե րի կա ռուց մամբ և գի նե գոր ծա կան 
սար քե րի թո ղարկ մամբ (Ն.Բ. Կա զու մով, Կ.Ն. Կա զում
յան, 1992):

Խա ղո ղա գոր ծութ յու նը և գի նե գոր ծութ յու նը Հայաս
տա  նի տնտե սութ յան ա վան դա կան ու ե կամ տա բեր 
ճյու ղե րից են: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան կո մի տեի վի ճա կա գրա
կան ժո ղո վա ծու նե րում հրա պա րակ ված տվյալ նե րի և 
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մեր ու սում նա սի րու թյու ն նե րի հի ման վրա կա տար վել 
է խա ղո ղա գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի շու կա յի և 
տնտե սա կան նշա նա կութ յան վեր լու ծութ յուն: Կի րառ
վել են գի տա կան հե տա զո տութ յան, հաշ վար կագ րա
ֆի կա կան, հա մե մա տա կան, վի ճա կագ րա կան և գի
տա կան ընդ հան րաց ման մե թոդ նե րը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը 

Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում նկատ վում է խա
ղո ղի քիշ մի շա յին սոր տե րի պա հա ն ջար կի կտրուկ աճ, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
ա վե լաց մամբ և գ նե րի բարձ րաց մամբ. վեր ջին եր կու 
տա րի նե րին ի րաց ման գի նը կազ մել է 450700 դրամ: 
Խա ղո ղը հիմ նա կա նում ար տա հան վում է ԱՊՀ երկրներ, 
մաս նա վո րա պես` ՌԴ և ՈՒկ րաի նա: Ըստ սե զո նի, սոր
տի և  ո րա կի՝ ռու սա կան շու կա յում ներ կր ված խա ղո
ղի գնե րը տա տան վում են 2,203,95 ԱՄՆ դոլ լար/կգ 
սահ մա նում, որ տեղ հայ կա կան քիշ մի շա յին սորտերի 

 Գինու և գինեգործական արտադրանքի շուկայի, դրա տնտեսական նշա
նակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 20142017 թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության ներքին շուկայում արտադրանքի սպառման ծավալ
ները գործնականում եղել են անփոփոխ, իսկ արտահանման տեմ
պերն աճել են: Համաշխարհային գինեգործական տեխնիկայի արդի 
պայ մաններում Հայաստանը, վարելով պետական նպատակաուղղված 
քաղաքականություն, գինու համաշխարհային շուկայում որոշակի դիրք 
գրավելու մեծ հնարավորություն ունի։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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խա ղո ղը բարձր գնա յին սեգ մեն տում է: Քիշ մի շա
յին սոր տե րի խա ղո ղը միա ժա մա նակ բարձ րո րակ 
հումք է չա մի չի և գի նու ար տադ րութ յան հա մար, ին
չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս վե րամ շա կել և  ի րաց նել 
ոչ բա վա րար ապ րան քա յին տեսք ու նե ցող խա ղո ղը 
( Քիշ մի շա յին սոր տե րի խա ղո ղի ար տա դրութ յան ընդ
լայն ման ծրա գիր, 2013): 

Աշ խար հում գի նու սպա ռու մը սրըն թաց կեր պով ա ճում 
է (տա րե կան 1015 %), ին չին, մեր կար ծի քով, մե ծա պես 
նպաս տել են վեր ջին շրջա նում կար միր գի նու օգ տա կա
րութ յան մա սին հրա պա րա կում նե րը: Հա մաշ խար հա յին 
գի նե գոր ծութ յան ար դի ի րա վի ճա կը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս փոքր երկր նե րին մուտք գոր ծել գի նու մի ջազ գա
յին շու կա և հաս տատ վել: Հարկ է նշել, որ Հա յաս տան ը, 
ու նե նա լով գի նու ար տադ րութ յան հին ա վան դույթ ներ, 
մի ջազ գա յին շու կա նե րում դեռևս ճա նաչ ված եր կիր չէ, 
և պե տա կան նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 
շնոր հիվ միայն կա րող է ճա նա չում ձեռք բե րել:

Հա յաս տա նում գոր ծում է խա ղո ղի վե րամ շակ ման շուրջ 
54 կազ մա կեր պութ յուն, ո րոն ցից 12ը` հա մե մա տա բար 
խո շոր (http://minagro.am):

Հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի ար տա հա
նու մը խիստ կենտ րո նաց ված է. ա ռա վե լա գույն մաս 
է կազ մում ՌԴ շու կան: Ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
փո փո խութ յու նը պայ մա նա վոր ված է Ռու սաս տա նի 
տնտե սա կան վի ճա կով և մի ջազ գա յին քա ղա քա կա
նութ յամբ: Օ րի նակ՝ 2006 թ. ար գե լվեց Վ րաս տա նից, 
մա սամբ նաև Մոլ դո վա յից գի նու ներ մու ծու մը ՌԴ, ին չի 
ար դյուն քում 2007 թ. մոտ ե րեք ան գամ ա ճեց Հա յաս
տա նից գի նու ար տա հա նու մը դե պի Ռու սաս տան: 

Նշ վա ծը ո րո շա կի ազ դակ է ո գե լից խմիչք ներ ար տա
հա նող նե րի կող մից նոր շու կա ներ բա ցա հայ տե լու և 
մուտք գոր ծե լու, ռու սա կան շու կա յից կախ վա ծութ յու
նը  նվա զեց նե լու հա մար: Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ 
պար բե րա բար փոխ վում են Ռու սաս տան ներ մուծ վող 
ապ րանք նե րի նկատ մամբ ո րա կա կան և տեխ նի կա կան 
պա հանջ նե րը: Կար ևոր ռիս կե րից է ՌԴ ռուբ լու ար ժե
զր կու մը՝ պայ մա նա վոր ված աշ խար հա քա ղա քա կան և 
գ լո բալ տնտե սա կան զար գա ցում նե րով, ին չի հետ ևան
քով Հա յաս տա նի գի նե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րը վեր ջին տա րի նե րին լուրջ վնաս ներ կրե ցին:

Տե ղա կան շու կա յի սահ մա նա փա կութ յան և  ար տա քին 
մեկ շու կա յից կախ վա ծու թ յան բարձր ռիս կի պա րա գա
յում հայ գի նե գոր ծնե րի հա մար էա կան նշա նա կութ յուն 
ու նի ար տադ րան քի բաշ խու մը դե պի ար տա քին տար
բեր շու կա ներ: Թեև հայ կա կան գի նին ար տա հան վում 
է ԱՄՆ, ԵՄ եր կրներ և Վ րաս տա ն, գի նե գոր ծա կան ըն
կե րութ յուն նե րը փոր ձում են նոր գոր ծըն կեր ներ գտնել 
և դի վեր սի ֆի կաց նել ար տա հան ման ուղ ղութ յուն նե րը, 
այ դու հան դերձ հայ կա կան գի նու ար տա հան ման 72 %ը 
բա ժին է ընկ նում ռու սա կան շու կա յին (2016 թ. ար
տա հան վել է 4,493 հազ. դո լար գու մա րա յին ար ժե քով 

գի նի): Պետք է նաև նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին ար
տա հան ման աշ խար հագ րութ յու նը կա ռուց ված քա յին 
ա ռու մով բա վա կա ն կա յուն է ե ղել: Թեև 2014 թ. մեծ ծա
վալ նե րին հա ջոր դեց մոտ 50 %ով կրճա տու մը` պայ մա
նա վոր ված ռուբ լու ար ժե զրկմամբ, սա կայն 2016 թ. այդ 
ծա վալ նե րը վե րա կանգ նվե ցին (§Հա յաս տա նում գյու
ղա կան տա րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման հիմ
նա դրա մի¦ կող մից Հա յաս տա նում խա ղո ղա գոր ծութ յան 
և գի նե գոր ծութ յան շու կա յի ու սում նա սի րու թյան վե րա
բեր յալ հաշ վետ վութ յուն, 2017, http://freda.am/wp-content/
uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf):

Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յու նը, որն ար տա հան ման 
կա ռուց ված քում  իր ծա վալ նե րով երկ րորդն է` 14 %, կա
րևոր դեր ու նի նաև Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման հա մար: Օ րի նակ՝ կոն յա կի գոր ծա րան
նե րը մթե րում են Հա յաս տա նի խա ղո ղի բեր քի 60 %ը՝ 
ո լոր տում ա պա հո վե լով ա վե լի քան 800010 000 աշ խա
տա տեղ (ՀՀ Կա ռա վա րութ յան §Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան ար տա հան մանն ուղղ ված արդ յու նա բե րա
կան քա ղա քա կա նութ յան¦ ռազ մա վա րութ յուն, 2011):

ՀՀ գինու և կոնյակի արտադրության, արտահանման, 
ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակը և իրաց
ման կառուցվածքում տեղական արտադրության 
մասնաբա ժինը 20152017 թթ. ներկայացված են 
աղյուսակ 1ում:

Աղյուսակ 1.  ՀՀ գինու և կոնյակի արտադրության, ար
տա հա ն ման, ներմուծման, ինքնաբա վու
թյան մակարդակը և տե ղա կան արտա
դ րու թյան մաս նա բաժինը իրացման 
կա         ռուց   ված քում 20152017 թթ.*

Արտադրանքը 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.

Տեղական արտադրություն (հազ. լ)

Գինի 6590,0 7523,0 9716,3

Կոնյակ 16037,5 21529,2 30040,6

Արտահանում (հազ. լ)

Գինի 1451,6 1855,2 2791,8

Կոնյակ 15807,8 20518,8 28313,8

Ներմուծում (հազ. լ)

Գինի 312,1 272,2 551,0

Կոնյակ 6,5 5,5 93,0

Ինքնաբավության մակարդակը (%)

Գինի 120,9 126,6 130,0

Կոնյակ 6789,8 2119,2 1650,8

Իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության 
մասնաբաժինը (%)

Գինի 94,3 95,4 92,6

Կոնյակ 97,2 99,5 94,9

* http://minagro.am

http://minagro.am
http://freda.am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf
http://freda.am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf
http://minagro.am/public/uploads/2014/02/Table2.pdf
http://minagro.am/public/uploads/2014/02/Table2.pdf
http://minagro.am/public/uploads/2014/02/Table2.pdf
http://minagro.am/public/uploads/2014/02/Table2.pdf
http://minagro.am/public/uploads/2014/02/Table2.pdf
http://minagro.am
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հա մե մատ արտահանման ծա վալ ներն ա վե լա ցել են 4,0
4,5 ան գամ, իսկ ներ մուծ ման ծա վալ ներն էա կա նո րեն 
չեն ա վե լա ցել:

 Խա ղո ղի ար տա քին ապ րան քա շր  ջա նա ռու թ  յա ն  ա ռու
մով պետք է նշել, որ նա խորդ եր կու տա րի նե րի հա մե
մատ 2016 թ. ար տա հան ման ծա վալ ներն ա վե լա ցել են 
4,04,5 ան գամ` ներ մուծ ման ծա վալ նե րի ոչ շո շա փե լի 
ա ճի պայ ման նե րում: Իսկ 2017 թ. ար տա հան ման ծա
վալ նե րը  շուրջ 8 ան գամ գե րա զան ցել են ներ մու ծու մը:

Եզ րա կա ցութ յուն

 Խա ղո ղա գոր ծութ յու նը և  գի նե գոր ծութ յու նը, որ պես 
 Հա յաս տա նի տնտե սութ յան ա ռա ջա տար և  ե կամ տա
բեր ճյու ղեր, ա պա հո վում են խա ղող ար տադ րող տնտե
սութ յուն նե րի և  վե րամ շա կող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ար տադ րատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան բարձր արդ
յու նա վե տու թ  յուն:

 Խա ղո ղի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճի նման մի տու
մը հնա րա վո րութ յուն կտա, որ  Հա յաս տա նից ար տա
հան վող խա ղո ղը բարձր ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով 
շա րու նա կա բար ա վե լի մեծ տա րա ծում գտնի ար տա
քին շու կա նե րում, մաս նա վո րա պես՝ ՌԴում, կա յուն 
դի րքեր և  բարձր պա հան ջարկ ու նե նա:  Դա երկ րում 
սե ղա նի սոր տե րի այ գե տա րածք նե րի ա վե լաց ման և 
 խա ղո ղա գոր ծու թ  յան զար գաց ման լա վա գույն նա խա
դրյալ ներ կստեղ ծի՝ խթա նե լով գյու ղա կան տա րածք
նե րի բնակ չու թ  յան ե կա մուտ նե րի կազ մա վո րումն ու 
ա վե լաց ու մը:  Միա ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել, որ 
ար տա հան ման ծա վալ նե րի մե ծա ցու մը կա րող է ազ դել 
ներ քին շու կա յում խա ղո ղի գնա գո յաց ման վրա, քա նի 
որ տե ղա կան սպառ ման հա մար ա ռա ջար կը կկրճատ
վի, և  սե ղա նի խա ղո ղի գնե րը կբարձ րա նան:  Սա կայն 
պե տութ յան կող մից հա մա պա տաս խան գոր ծի քա

Գծ. 1. Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից բոլոր ուղի
ներով իրաց ված խաղողի միջին և մանրածախ գնե րի 
դինամիկան (Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
ծա ռայություն: Պարենային ապահովություն և աղքա
տություն, 2017):

Աղյուսակ  2.     Հայաստանում խաղողի արտադրությունը, 
ինքնաբավության մակարդակը և սպա
ռումը 20142016 թթ.* 
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2014 թ. 261,3 3,0 7,8 184,1 13,5 4,7 101,9

2015 թ. 309,2 2,8 6,5 216,8 13,1 4,7 101,2

2016 թ. 178,8 3,8 32,7 109,8 12,4 4,4 119,3

*Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն: Պա
րե նային ապա հո վու թյուն և աղքատություն, 2017:

Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ յու նը կար ևոր դեր ու նի 
նաև ագ րո տու րիզ մի զար գաց ման գոր ծում. մեծ թվով 
զբո սաշր ջիկ ներ են մաս նակ ցում ՀՀ Վա յոց ձո րի մար զի 
Ա րե նի հա մայն քում կազ մա կերպ վող ա մե նամ յա §Ա րե
նի¦ գի նու փա ռա տո նին, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս բնա կիչ նե րին ներ կա յաց նել ի րենց պատ րաս տած 
հու շան վեր նե րը, չրե րը, գի նի նե րը, զբո սաշր ջիկ նե
րին հա ղոր դա կից դարձ նել տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին ու կեն ցա ղին: 

Ըստ Հա յաս տա նի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րի կող մից ի րաց ված (բո լոր ու ղի նե րով) խա ղո ղի մի
ջին և ման րա ծախ գնե րի դի նա մի կա յի (գծ. 1) վեր լու
ծութ յան՝ ինչ պես գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
կող մից ի րաց ված մթեր քի մի ջին գնե րի, այն պես էլ 
ման րա ծախ գնե րի մա կար դա կի դի նա մի կան վեր ջին 
հինգ տա րի նե րի կտրված քով տա տա նո ղա կան բնույթ 
է ու նե ցել:

Խա ղո ղի գնա գո յաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րի և  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, ինչ պես նաև սպառ ման 
կա ռուց ված քի ա ռա վել հա մա կող մա նի վեր լու ծութ յան 
և բա ցա հայտ ման հա մար կար ևոր է նաև դի տար կել 
խա ղո ղի սպառ ման, ներ մուծ ման, ար տա հան ման, 
ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րի դի նա
մի կան, ինչ պես նաև խա ղո ղի մթեր ման ծա վալ նե րը :

Աղ յու սակ 2ի տվյալ նե րը վկա յում են, որ խա ղո ղի 
վե րամ շակ ման ծա վալ նե րը 2016 թ. շուրջ 2 ան գամ 
կրճատ վել են նա խորդ տար վա հա մե մատ, իսկ սննդի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված խա ղո ղի 
ծա վալ նե րը ե րեք տա րի նե րին գրե թե չեն փո փոխ վել: 
 Նույնն է նաև մեկ շնչի հաշ վով սպառ ման ծա վալ նե րի 
պատ կե րը. ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի ցու ցա նի շը 
20142015 թթ. գրե թե ան փո փոխ է մնա ցել՝ հա մա պա
տաս խա նա բար 101,9 և 101,2 %, իսկ 2016 թ. ցու ցա նի
շը բա րե լավ վել է շուրջ 18,1 %ով:

 Խա ղո ղի ար տա քին ապ րան քա շր  ջա նա ռու թ  յու նը դրա
կան մի տու մ  ու նի. 2016 թ. նա խորդ եր կու տա րի նե րի 
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Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից բոլոր ուղիներով իրացված խաղողի միջին գները (դրամ) 
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կազ մի կի րառ ման, մաս նա վո րա պես՝ ա ջակ ցութ յան 
ծրա գրե րի և  ար տա քին առևտ րի կար գա վոր ման կա
ռու ցա կար գե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով հնա րա վոր 
է խթա նե լ  խա ղո ղի սե ղա նի սոր տե րի ար տա դրութ յան 
զար գա ցումն ու կար գա վո րել ար տա հա նու մը:

 Խա ղո ղի ման րա ծախ գնե րը մի քա նի ան գամ գե րա
զան ցում են մյուս բո լոր ու ղի նե րով ի րաց ված մի ջին 
գնե րը, քա նի որ խա ղո ղի հա մա խառն ար տադ րան քի 
շուրջ 70 %ը վե րա մշա կող կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
մթե րում են ցածր գնե րով, իսկ մնա ցած 30 %ը բա
ժին է ընկ նում ապ րան քա շրջա նա ռութ յա նը, մաս նա
վո րա պես` ման րա ծախ առևտ րի ո լոր տին:  Բա ցի այդ՝ 
սառ նա րան նե րում պահ վող խա ղո ղը ևս  տար վա ըն
թաց քում վա ճառ վում է սե զո նա յի նից էա պես բարձր 
գնե րով: Նշ ված գոր ծոն նե րին գու մ  ար վում է նաև խա
ղո ղի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճի մի տու մը, ին չը ևս 
 բա ցա սա բար է ազ դում խա ղո ղի գնա գո յաց ման վրա:

 Վեր ջին ե րեք տա րի նե րի պաշ տո նա կան տվյալ նե րով 
նկատ վում է գի նու և  կոն յա կի տե ղա կան ար տադ րու
թյան և  ար տա հան ման ցու ցա նիշ նե րի ա ճի մի տում: 
20152017 թթ. ար ձա նագր վել է գի նու և  կոն յա կի ներ
մուծ ման ծա վալ նե րի աճ (բնե ղեն ար տա հայ տութ յամբ), 
իսկ ի րաց ման կա ռուց ված քում տե ղա կան ար տադ րութ
յան մաս նա բա ժի նը մի փոքր նվազել է:  Մեր գնա հատ
մամբ վեր ջինս գի նու և  կոն յա կի շու կա յի բարձր գնա յին 
սեգ մեն տում ներկր ված ար տադ րան քի ուղ ղութ յամբ 
սպա ռո ղա կան նա խըն տ  րու թյան փո փո խութ յան արդ
յունք է:

Եվ, վեր ջա պես, աշ խար հում գի նե գոր ծութ յան ներ կա
յիս վի ճա կը ի րա կան հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում 
հայ գի նե գործ նե րին հաս տա տվել գի նու հա մաշ խար
հա յին շու կա յում: 

Գ րա կա նութ յուն

1.  Կա զու մով Ն.Բ.,  Կա զում յան Կ.Ն.  Հա յաս տա նի խա
ղո ղի ու պտղա հա տա պտ  ղա յին գի նի նե րի տեխ նո լո
գիա.  Եր.: Ա ռա ջըն թաց, 1992.  488 էջ:

2.  Այ վազ յան Պ.Կ., Այ վազ յան Գ.Պ.  Խա ղո ղա գոր ծութ յուն 
սե լեկ ցիա յի և  ամ պե լոգ րա ֆիա յի հի մունք նե րով.  
Եր.:  Սար վարդ, 2003.  632 էջ:

3. Գ րի գոր յան Կ.Ա., Գ րի գոր յան Կ.Կ.,  Մա նա սար յան 
Ա.Ա.  Խա ղո ղի ար տա դրու թյան, վե րա մշակ ման է կո
նո մի կա յի և  մար քե թին գի հիմ նա հար ցե րը ագ րա րա
յին բա րե փո խում նե րի ան ցու մա յին փու լում.  Եր.: 
ՀԳԱ, 2000.  60 էջ:

4. § Հայ կա կան բեր քի ա ռաջմղ ման կենտ րոն¦ ՓԲԸ: 
 Քիշ մի շա յին սոր տե րի խա ղո ղի ար տա դրութ յան ընդ
լայն ման ծրա գիր.  Եր., 2013.  33 էջ:

5. § Հա յաս տա նում գյու ղա կան տա րածք նե րի տնտե 
սա կան զար գաց ման հիմ նա դրա մի¦ կող մից 
 Հա   յաս     տա նում խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր
ծութ յան շու կա յի ու սում նա սի րու թյան վե րա բեր յալ 
հաշ վետ վութ յուն.  Եր., 2017.  102 էջ,  http://freda.
am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-
Wine-Final1.pdf (դիտվել է՝ 18.12.2017 թ.):

6. ՀՀ Կա ռա վա րութ յան § Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ
յան ար տա հան մանն ուղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա
ղա քա կա նութ յան¦ ռազ մա վա րութ յուն, 2011 թ.  29 էջ:

7.  Հա յաս տա նի ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա
յու թ յուն: Պա րե նա յին ա պա հո վու թյուն և աղ քա
տու  թ յուն, 2017 թվա կա նի հուն վարդեկ տեմ բեր: 
 Վի ճա  կագ րա կան տե ղե կա գիր.  110 էջ:

8.  http://minagro.am (դիտվել է՝ 20152019 թթ.):

Рынок вина и винодельческой продукции и его 
экономическая значимость в Республике Армения

Анализ рынка вина и винодельческой продукции и его 
экономической значимости показывает, что в период 
с 2014 по 2017 годы объемы потребления продукции 
на внутреннем рынке Республики Армения были 
практически постоянны, а темпы ее экспорта воз
растают. В современных условиях мировой винодель
ческой техники Армения, руководствуясь целе направ
ленной государственной политикой, имеет большие 
воз мож ности занять определенную позицию на ми
ровом рынке вина.

А Н Н О ТА Ц И Я

Vine and Wine-Making Product Market and Its 
Economic Relevance in the Republic of Armenia

The analyses of Vine and WineMaking product market 
and its economic relevance indicate that within 2014 and 
2017 the sizes of product consumption in internal market 
of the Republic of Armenia are almost constant, while its 
exportation rate is increasing. In the current state of world 
winemaking techniques. Armenia has a great opportunity 
to take a specific position in the world wine market under 
the guidance of targeted state policy.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 16.04.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 10.06.2019 թ.

http://freda.am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf
http://freda.am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf
http://freda.am/wp-content/uploads/Final-Report-Grape-and-Wine-Final1.pdf
http://minagro.am
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 Նա խա բան

Ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի վե րահս կո ղութ յան մե
խա նիզմը ձևավորված մեթոդաբանությամբ ար դեն իսկ 
գոր ծում է հաշ վառ ման հա մա կար գում: Թեև կի րառ վող 
մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րով հրա պա րակ վող հաշ
վա պա հա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի առ կա յութ յան 
պա րա գա յում ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի վե րահս
կո ղութ յան արդյունավետության հարցադրումները 
պետք է լուծում ստանային, այ նո ւա մե նայ նիվ ու սում
նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ գործ նա կա
նում ագ րո պա րե նա յին ո լոր տում դեռևս առկա են  մե
թո դա բա նա կան խնդիր ներ: Դրանք առանձնահատուկ 
դրսևորում են ստանում հատկապես ագրոպարենային 
հոլդինգներում, երբ արտադրական կապիտալը միա
վորում է գյուղատնտեսական, վերամշակման և 
առևտ րի ոլորտները: Նման իրավիճակում հոլդինգի 
մենեջմենթի առջև խնդիր է դրվում բացահայտել 
շահութաբերության մակարդակը գյուղատնտեսական 
արտադրությունից մինչև սննդամթերքի վերամշակում 
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և իրացում, որպեսզի կառավարչական որոշումները 
կայացվեն ագրոպարենային համակարգում ընդ
գրկված յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրական օղակի 
արդ յու նավետության բարձրացման ուղղությամբ:

Նյութը և մեթոդները

Շղ թա յա կան սկզբուն քով ար տադ րա կան տեխ նո լո
գիա ներ կի րա ռող ագ րո պա րե նա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի 
ձևա վո րու մը չի կրում տե ղայ նաց ված բնույթ և  ո րո շա
կիո րեն պայ մա նա վոր ված է ո լոր տի մյուս կազ մա կեր
պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րով: Այս պես՝ 
կաթ նամ թերք ար տադ րող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան
սա կան արդ յունք նե րը կա րող են կտրուկ վատ թա րա նալ, 
ե թե ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րը կամ կա թի մթեր
ման կազ մա կեր պութ յուն նե րը բարձ րաց նեն կա թի վա
ճառ քի գի նը: Ե թե այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը գոր ծում 
են ագ րո պա րե նա յին հոլ դին գում, ա պա ձևա վոր վում են 

 Սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների կառավարչական 
հաշ վառումը միայն ծախսերի փաստացի հոսքերի հիման վրա ստացված 
տեղեկատվություն է, ինչը լիովին չի վերահսկում ինքնարժեքի ձևավորումը: 
Հետևաբար անհրաժեշտ է բարելավել կառավարչական հաշվառման նկատ
մամբ հսկողությունը՝  նկատի ունենալով պատասխանատու կենտ րոնի 
հաշ վարկային և փաստացի ծախսերը, ինչպես նաև դրանց շեղումները: 
Այդպիսի հաշվետվությունները կնպաստեն կառավարչական որոշումների 
պատշաճ և ժամանակին ընդունմանը և սննդի արդյունաբերության ձեռ նար
կություններում ներքին հսկողության արդյունավետության բարձրացմանը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://anau.am/hy/teghekagir
http://mezhlumyan.armine@mail.ru
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ներխմ բա յին շա հե րի բա խում ներ: Հետ ևա բար անհ րա
ժեշտ է կազ մա կեր պել այն պի սի տե ղե կատ վա կան հոս
քեր, որ հնա րա վոր լի նի պար զել ոչ միայն ֆի նան սա կան 
արդ յունք նե րի ան կու մը պայ մա նա վո րող կենտ րոն նե րը, 
այլև դրանց պա տաս խա նա տու նե րին: Դա հնա րա վոր 
է կազ մա կեր պել կա ռա վար չա կան հաշ վառ ման հա մա
կար գում, ե թե ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գը վե րա
հսկո ղութ յան տե սանկ յու նից դի տարկ վի որ պես ծախ սե
րի կամ շա հույ թի ձևա վոր ման պա տաս խա նատ վութ յան 
կենտ րոն (ACCA publication, 2018):

Ծախ սե րի ձևա վոր ման պա տաս խա նատ վութ յան 
կենտ  րոն նե րի գոր ծու նեութ յան կա ռա վար չա կան հաշ
վա ռումն ա ռա վել նպա տա կա հար մար է մեկ ա ռան ձին 
կազ մա կեր պութ յու նում, երբ ար տադ րա կան գործ ըն
թա ցի փու լե րը վե րահս կո ղութ յան տե սանկ յու նից ներ
կա յաց վում են որ պես շաղ կապ ված ա ռան ձին պա
տաս խա նատ վութ յան կենտ րոն ներ (А. Ильина, 2016): 
Այս դեպ քում ա ռա վել արդ յու նա վետ է գոր ծում բյու ջե
տա վո րու մը. յու րա քանչ յուր պա տաս խա նատվութ յան 
կենտ րո նի հա մար սահ ման վում են ծախ սե րի նա խա
հա շիվ ներ, ո րոն ցից փաս տա ցի ծախ սա յին շե ղում նե
րը ցույց են տա լիս, թե շեղ ման որ բաժ նե մա սի հա մար 
է պա տաս խա նա տու տվյալ կենտ րո նը  (R.A. Alborov, 
1999): Այ սինքն՝ հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վում կի
րա ռել նաև ներ քին վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գա
կողմ նո րո շիչ մո դել: Սա կայն վե րահս կո ղա կան այս 
գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վար չա կան հաշ
վառ ման գոր ծող հա շիվ նե րի ցան կում անհ րա ժեշտ են 
նոր հա շիվ ներ, ո րոնք հաշ վա յին թղթակ ցութ յուն նե րով 
կբա ցա հայ տեն փաս տա ցի ու նա խա հաշ վա յին ծախ սե
րի շե ղում նե րը և դ րանք կներ կա յաց նեն հա մա կարգ ված 
տե ղե կատ վա կան հոս քե րով (Ա. Ճու ղուր յան, Ա. Ե ղիկ յան, 
2003): ՈՒս տի ա ռա ջար կում ենք փաս տա ցի ծախ սա յին 
հոս քեր հաշ վա ռող հա շիվ նե րին զու գա հեռ կի րա ռել 
նաև նա խա հաշ վա յին ծախ սա յին հոս քեր հաշ վա ռող 
հա շիվ ներ, և դ րանց տե ղե կատ վութ յան հա մադ րու մով 
բա ցա հայ տել ագ րո պա րե նա յին ո լոր տում գոր ծող կազ
մա կեր պութ յան ներտն տե սա յին ստո րա բա ժա նում նե րի 
գե րա ծախ սե րը և դ րանց պա տաս խա նա տու նե րին: Այս 
դեպ քում կա ռա վար չա կան հաշ վա ռու մը հա մա կարգ
ված և շա րու նա կա կան հաշ վետ վութ յուն է ներ կա յաց

նում ներ քին վե րահս կո ղութ յա նը՝ կի րա ռե լով հաշ վա
պա հա կան հոս քե րի ձևա վոր ման հետև յալ մե խա նիզ մը 
(գծ. 1):

Արդյունքները և վերլուծությունը

Եր շի կի լցոն ման ար տադ րա մա սում, ո րը ծախ սե րի ձևա
վոր ման պա տաս խա նատ վութ յան կենտ րոն է, հաշ վե տու 
ամ սում տե ղի է ու նե ցել ինք նար ժե քի նա խա հաշ վա յին 
ծախ սե րի գե րա ծախս` 1755000 դրա մի չա փով: Լ ցոն ման 
ծախ սե րի ձևա վոր ման պա տաս խա նա տուն եր շի կի թո
ղարկ ման կազ մա կեր պութ յան ար տադ րա կան կա ռա վար
չին ներ կա յաց նում է զե կու ցա գիր, որ գե րա ծախ սի պատ
ճա ռը ոչ թե լցոն ման ար տադ րա մա սի գոր ծու նեութ յունն է, 
այլ կի սա ֆաբ րի կատ թո ղար կող ար տադ րա մա սը, որ տե
ղից ստաց վել է ստան դարտ նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
այն պի սի ա նո րակ հումք, ո րի վե րամ շակ ման ու լցոն ման 
հա մար պա հանջ վել են լրա ցու ցիչ ծախ սեր (աղ. 1): 

Պա հանջ վող կա ռա վար չա կան հաշ վետ վութ յուն նե րին 
պետք է նա խոր դեն ներ քին վե րահս կո ղա կան մի շարք 
գոր ծա ռույթ ներ.

   նա խա հաշ վա յին հոդ ված նե րից փաս տա ցի ծախ սե րի 
շե ղում նե րի ար ձա նագ րում (աղ. 1),

  շե ղում նե րի հաշ վա ռում և  ամ փո փում կա ռա վար չա
կան հաշ վառ ման հա տուկ հա շիվ նե րով,

Գծ. 1.  Ծախսային հոսքերի հաշվառման մեխանիզմն ըստ  
  պա   տասխանատվության կենտրոնների և շեղումների 
(Ա. Ճու ղուր յան, Ա. Ե ղիկ յան, 2003):

Աղյուսակ 1.   Լցոնման արտադրամասում ձևավորված փաստացի և նախահաշվային ծախսային հոսքերի                   
համա դրումները

Ծախսային հոդվածներ, 
դրամ

Նախահաշվային Փաստացի
Շեղումներ 
արժեքիցքանակ,

ծավալ
միավորի 
արժեք

ծախս
քանակ,
ծավալ

միավորի 
արժեք

ծախս

Հումք 3,2 տ 2000000 6200000 3,5 տ 2100000 7350000 +1150000

Աշխատավարձ 4100 ժամ 1500 6150000 4500 ժամ 1500 6750000 +600000

Վերադիր 255000 260000 +5000

Ընդամենը 12605000 14360000 +1755000

 
Պատասխանատվության 

կենտրոնների 
նախահաշվային ծախսեր 

նախահաշվարկային հոսքեր 

Պատասխանատվության 
կենտրոնների 

 փաստացի ծախսեր 

Շեղումներ նախահաշվարկային 
ծախսերից 
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Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես 48

  շե ղում նե րի ա ռա ջաց ման գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տում և 
յու րա քանչ յու րի ազ դե ցութ յան չա փի ո րո շում (աղ. 2),

  շե ղում նե րի ձևա վոր ման պա տաս խա նա տու նե րի ներ 
կա յա ցում:

Այս դեպ քում ներ քին վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց
վում է կա ռա վար չա կան հաշ վա ռու մից չընդ հատ վող, 
ծախ սե րի նա խա հաշ վա յին և փաս տա ցի հոս քե րի հա
մա կարգ ված տե ղե կատ վութ յան ստաց ման նպա տա
կով: ՈՒս տի, օգտ վե լով աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րից, 
ներ կա յաց նենք կա ռա վար չա կան հաշ վառ ման նոր 
հաշ վա յին թղթակ ցութ յուն նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնց հի
ման վրա կկազմ վի ինք նար ժե քի ձևա վոր ման կա ռա
վար չա կան ներ քին հաշ վետ վութ յուն.

1. Ձ ևա կերպ վել են հաշ վե տու ամս վա փաս տա ցի ար
տադ րա կան ծախ սե րը.

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (նյութեր)  ...................7350000

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (աշխատավարձ) .........6750000

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (վերադիր ծախսեր) .......... 260000

Կտ §Նյութեր¦ .....................................................7350000

Կտ §Աշխատավարձ¦ ..........................................6750000

Կտ §Վերադիր ծախսեր¦ .......................................260000

2. Հաշվետու ժամանակահատվածի նախահաշվային 
ծախսերը վերագրվել են փաստացի ծախսերին.

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (նյութեր)......................6200000

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (աշխատավարձ)..........6150000

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦ (վերադիր ծախսեր)...........255000

Կտ §Նախահաշվային ծախսեր¦ (նյութեր)............6200000

Կտ §Նախահաշվային   ծախսեր¦ (աշխատավարձ).....6150000

Կտ §Նախահաշվային ծախսեր¦ (վերադիր ծախսեր)...255000

3. Ձևակերպվել են երշիկի լցոնման պատասխանա տվու
թյան կենտրոնում բացահայտված ծախսային շեղումները.

Դտ §Շեղումներ նախահաշվային ծախսերից¦......1755000

Կտ §Նախահաշվային ծախսեր¦ (նյութեր)............1150000

Կտ §Նախահաշվային ծախսեր¦ (աշխատավարձ)......600000

Կտ §Նախահաշվային ծախսեր¦ (վերադիր ծախսեր)……. 5000

4. Բացահայտված ծախսային շեղումները վերագրվել 
են փաստացի ծախսերին.

Դտ §Փաստացի ծախսեր¦.....................................1755000

Կտ §Շեղումներ նախահաշվային ծախսերից¦........ 1755000

Այսպիսով՝ առաջարկվող կառավարչական հաշվառման 
հաշիվներն ու հաշվային թղթակցությունները 
հնարավորություն են տալիս ամփոփել ծախսային 
շեղումների տեղեկատվական հոսքերը և փաստացի 
ծախսերը ներկայացնել §նախահաշվային ծախսեր
շեղումներ¦ ձևաչափով: Արդյունքում, §պատասխանա
տվութ յան կենտրոնների նախահաշվային ծախսեր¦ և 
§շեղումներ նախահաշվային ծախսերից¦  առաջարկվող 
հաշիվների խմբերը փակվում են, իսկ դրանցում 
արձանագրված տեղեկատվությունն օգտագործվում 
է ձևավորված գերածախսերի գործոնային վերլու ծու
թյու նում (աղ. 2):

Ներ քին վե րահս կո ղութ յան ի րա գործ ման արդ յու նա
վե տութ յան ա ռու մով տե ղե կատ վա կան նման հոս քե րը 
չա փա զանց կար ևոր են, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղծ վում պար զել ոչ միայն շե ղում նե րի վրա ազ դող 
քա նա կա կան ու ո րա կա կան գոր ծոն նե րի չա փը (աղ. 2), 
այլև մե ղա վոր նե րին:

Այս պես՝ եր շի կի լցոն ման ար տադ րա մա սում գե րա
ծախ սի պատ ճա ռը ոչ թե տվյալ պա տաս խա նատ վութ
յան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յունն է, այլ ար տադ րութ յան 
նա խորդ շղթա յից ստաց ված ո րա կի ստան դարտ նե րին 
չհա մա պա տաս խա նող հում քը: Ընդ ո րում, ըստ ծախ
սա յին հա մե մա տա կան հոս քե րի, 1755000  դրա մի գե
րա ծախ սի ձևա վոր ման հիմ նա կան գոր ծո նը 5000 դրա
մի վե րա դիր ծախ սե րի բաշ խումն է, որն ուղ ղա կիո րեն 
կապ ված չէ եր շի կի լցոն ման պա տաս խա նատ վութ յան 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան հետ: Նույ նը վե րա բե րում է 
նյու թա կան ծախ սե րին, ո րոնց 1150000 դրա մի գե րա
ծախսն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չէ եր շի կի 
լցոն մամբ և  այդ շեղ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը 
նույն պես կրում է կի սա ֆաբ րի կատ նե րի թո ղարկ ման 
ար տադ րա մա սը (աղ. 2):

Աղյուսակ 2.   Լցոնման արտադրամասում ձևավորված գերածախսերի գործոնների ազդեցության չափը, դրամ

Գործոններ

Գերածախսեր
Պատաս խանատվության 

կենտրոնհումք աշխատավարձ
վերա դիր 
ծախսեր

Քանակական (3,5–3,2)·2000000= 800000 (4500-4100)·1500=600000 X կիսաֆաբրիկատների 
արտադ րամաս

Որակական (2100000–2000000) ·3,5=350000 (1500–1500)·4500=0 X կիսաֆաբրիկատների 
արտադ րամաս

Ընդամենը 1150000 600000 5000 վարչական մաս
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Եզ րա կա ցութ յուն

Սնն դամ թեր քի վե րամ շակ ման կազ մա կեր պութ յուն նե
րում կի րառ վող կա ռա վար չա կան հաշ վառ ման հա մա
կար գում անհ րա ժեշտ է ոչ միայն գնա հա տել ար տա
դրան քի ինք նար ժե քը, այլև ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ 
գոր ծա ռույթ ներ. 

1. Ս տեղ ծել ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի պա տաս խա
նատ վութ յան կենտ րոն ներ:

2. Ծախ սե րի հոս քը ներ կա յաց նել ոչ միայն փաս տա ցի 
ար ժե քով, այլև շե ղում նե րով: 

3. Հս տակ  ներ կա յաց նել  յու րա քանչ յուր ստո րա բա
ժան   ման գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա կան արդ
յունքնե րի վե րա բեր յալ ներ քին կա ռա վար չա կան 
հաշ վե տվութ յուն նե րի կազմ ման բա ցա սա կան շե
ղում նե րը և նա խա հաշ վա յին ծախ սե րը: 

Ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վութ յան 

այս ձևա չա փը կնպաս տի սննդի վե րամ շակ ման կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ներ քին ստո րա բա ժա նում նե րի 
մրցու նա կութ յան բարձ րաց ման վե րա բեր յալ արդ յու
նա վետ կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի կա յաց մա նը:

Գ րա կա նութ յուն

1. Ճու ղուր յան Ա., Ե ղիկ յան Ա. Կա ռա վար չա կան հաշ
վառ ման հի մունք ներ.  Եր., 2003.   Էջ 23:

2. Ильина А. Управленческий учет. - Екатеринбург: Изд. 
Уральского университета, 2016. - C. 34.

3.  Alborov, R.A. (1999). Accounting Management According 
to Responsibility Centers and Transfer Pricing for 
Evaluation of Their Activities // Economics of Agricultural 
and Processing Enterprises, - N 7, - p. 9.

4. Management and Cost Accounting, ACCA publication, 
2018, - pp. 26-27.

Проблемы учета финансовых результатов в 
агропродовольственном секторе

Управленческий учет в организациях пищевой про-
мыш ленности в настоящее время предоставляет 
информацию только на основе фактических потоков 
расходов, что  не полностью контролирует формирова-
ние себестоимости. Следовательно, необходимо улу-
чшить функции надзора за управленческим учетом, 
принимая во внимание расчетные и фактические за-
траты ответственного центра, а также их отклонения. 
Такие отчеты будут способствовать надлежащему и 
своевременному принятию управленческих решений и 
повышению эффективности внутреннего контроля на 
предприятиях пищевой промышленности.

А Н Н О ТА Ц И Я

Accounting Problems of Financial Results in 
Agricultural Sector

Managerial accounting in the food processing organizations 
currently provides information only on the basis of factual 
expenditure flows, which does not fully control the cost 
price formation. Therefore, there is a need to improve the 
monitoring functions in managerial accounting by establishing 
accounting of cost flows according to responsibility centers, 
values of estimates and their deviations. Such reports will 
promote suitable and timely managerial decision-making 
and increase the effectiveness of internal control in food 
processing companies. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 20.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 15.05.2019 թ.
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Նյութը և մեթոդները

Է լեկտ րո նա յին կա ռա վա րու մը կա րե լի է բնու թագ րել 
որ պես պե տա կան մար մին նե րի կող մից ՏՏ կի րառ ման 
հի ման վրա քա ղա քա ցի նե րի, գոր ծա րար մի ջա վայ րի և 
պե տա կան այլ մար մին նե րի հետ շփման նոր ձև (https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-
Framework): Բազ մա թիվ ա ռա վե լութ յուն նե րից կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել ժա մա նա կի և տա րա ծութ յան խո չըն
դոտ նե րի վե րա ցու մը, պե տա կան կա ռա վար ման հա
մա կար գում կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի նվա զե ցու մը, վար
չա կան ըն թա ցա կար գե րի հեշ տա ցու մը: Սա կայն այս 
հա մա կար գի ներդր ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են մի 
շարք խնդիր ներ՝ պայ մա նա վոր ված հա սա րա կութ յան 
է լեկտ րո նա յին գրա գի տութ յան ցածր մա կար դա կով, 
նոր հա մա կար գի նկատ մամբ պե տա կան ծա ռա յող նե
րի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քով, հա մա ցան ցի ո րա
կով ու բարձր սա կագ նե րով, տա րած վա ծութ յան ցածր 

 Արդի շուկայական տնտեսությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
գործնականում թափանցել են բոլոր ոլորտներ՝ ապացուցելով իրենց 
արդյունավետությունը: Այսօր դրանք կարևոր դեր են խաղում ժամանակա
կից պետական կառույցներում՝ ձևավորելով կառավարման նոր` էլեկտրո
նային համակարգ:

Չնայած Հայաստանում արդեն իսկ մեկնարկել է էլեկտրոնային կառավար
ման ներդրման գործընթացը, սակայն դեռևս անհրաժեշտ են մի շարք 
միջոցառումներ` դրանց բարձր արդյունավետությունն ապահովելու և 
ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու համար:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework
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մա կար դա կով, առ կա թվա յին ճեղք ված քով: Ի հար կե, 
վերոնշ յալ բո լոր խնդիր նե րը լու ծե լու դեպ քում հնա րա
վոր է հաս նել մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի:

Տար բեր պե տութ յուն նե րում է լեկտ րո նա յին կա ռա
վար ման զար գաց ման մա կար դա կը գտնվում է ձևա
վոր ման և վե րա փոխ ման տար բեր փու լե րում: Դեռևս 
2003 թվա կա նից սկսած՝ մինչև 2005 թ., ա մեն տա
րի, իսկ 2008 թվա կա նից սկսած՝ յու րա քանչ յուր եր կու 
տա րին մեկ ան գամ, ՄԱԿի կող մից հրա պա րակ վում 
է երկր նե րի է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց
վա ծութ յան վար կա նի շը` United Nations E-government 
Survey (http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/
EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf):

Է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց վա ծութ յան ին
դեք սը հիմն ված է պե տութ յան առ ցանց ներ կա յութ յան 
փոր ձի նա խորդ մա կար դա կի վրա: Այս մո դե լը, ըստ 
քա ղա քա ցի նե րին մա տուց վող՝ աս տի ճա նա բար բար
դա ցող ծա ռա յութ յուն նե րի ա ճող ծա վա լի, սահ մա նում 
է է լեկտրո նա յին կա ռա վար ման չորս մա կար դակ, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա մե մա տա կան մե թո դով 
պար զել երկ րի դրա կան կամ բա ցա սա կան տե ղա շար ժը 
է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց ման բնա գա վա
ռում:

Ա ռա ջին մա կար դա կը զար գա ցող մաս նակ ցութ յունն է 
(Emerging Presence): Դա սահ մա նա փակ և հիմ նա կան 
տե ղե կատ վութ յունն է, ո րի դեպ քում է լեկտ րո նա յին 
կա ռա վար ման առ ցանց ներ կա յութ յու նը նե րա ռում է 
տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի կայքէ ջե րի հղում ներ, 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար տե ղե կատ վութ յու նը փոքր ծա
վա լով է ներ կա յաց վում, չկա ին տե րակ տի վութ յան հնա
րա վո րութ յուն:

Երկ րորդ մա կար դակն ընդ լայն ված մաս նակ ցութ յունն է 
(Enhanced Presence): Ն ման դեպ քում կա ռա վա րութ յու
նը կայ քի մի ջո ցով ա վե լի մե ծա ծա վալ տե ղե կատ վութ
յուն է տրա մադ րում քա ղա քա ցի նե րին (պե տութ յան 
վա րած քա ղա քա կա նութ յուն, օ րենք ներ, զե կույց ներ, 
բեռ նե լի տվյալ նե րի բա զա ներ, է լեկտ րո նա յին կա ռա
վար ման ռազ մա վա րութ յուն):

Եր րորդ մա կար դա կը գոր ծարք նե րին մաս նակ ցութ
յունն է (Transactional Presence): Այն թույլ է տա լիս ակ
տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն սահ մա նել քա ղա քա ցու և 
կա ռա վա րութ յան միջև: Քա ղա քա ցի նե րը, օգտ վե լով 
է լեկտ րո նա յին վճա րա յին հա մա կար գե րից, կա րող են 
առ ցանց տար բե րա կով՝ 24/7 ռե ժի մում, կա տա րել տա
րա տե սակ վճա րում ներ, դի մել նույ նա կա նաց ման քար
տե րի, անձ նագ րե րի, վա րոր դա կան ի րա վուն քի ստաց
ման և  այլ ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու հա մար:

Չոր րորդ մա կար դա կը ներգ րավ ված մաս նակ ցութ
յունն է (Connect Presence): Այս դեպ քում ստեղծ վում 
են բո լոր պայ ման նե րը քա ղա քա ցի նե րին կա ռա վար
չա կան ո րո շում նե րի քննարկ ման և  ըն դուն ման գործ
ըն թա ցում ներգ րա վե լու հա մար: Մաս նակ ցութ յունն 
ի րա կա նաց վում է վեբձևե րում մեկ նա բա նութ յուն ներ 

գրե լու, բնակ չութ յան հետ ցան ցա յին խորհր դատ վա
կան գոր ծիք ներ կի րա ռե լու, քա ղա քա կան և պե տա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ֆո րում
ներ ստեղ ծե լու, առ ցանց հար ցում ներ անց կաց նե լու, 
է լեկտրո նա յին փոս տով տե ղե կատ վութ յան ստաց ման 
հա մար բա ժա նոր դագր վե լու մի ջո ցով: Այն կա րե լի 
է բնու թագ րել որ պես G2G, G2B, G2C և դ րանց հա
կա դարձ փոխ ներ գոր ծութ յուն նե րի ակ տիվ ի րա գոր
ծում (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/
Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service):

Ըստ էության՝ էլեկտրոնային կառավարման զար
գացվածության ինդեքսը (EDGI) հաշվարկվում է որպես 
երեք նորմավորված ցուցանիշների միջին թվաբա
նական` առցանց ծառայությունների որակ և տեսականի 
(Online Service Index, OSI), հեռուստակոմունիկացիոն 
են թա  կառուցվածքի զարգացման մակարդակ 
(Telecommunicatioin Infrastracture Index, TII) և մարդկա
յին կապիտալի ծավալ (Human Capital Index, HCI): 

Դիտարկելով 2018 թ. զեկույցի տվյալները՝ կարելի է 
նշել, որ ամբողջ աշխարհում գրեթե բոլոր երկրների 
էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսը 2016 թ. համե
մատությամբ բարելավվել է: Լավագույն ցուցա նիշներ 
ունեցող երկրները (0,751,0) 2016 թվականին 29 էին, 2018
ին՝ 40: Դրական տեղաշարժ է նկատվում նաև նվազագույն 
ցուցանիշներ (00,25) ունեցող երկրների ցանկում. 2016 
թվականին դրանց թիվը 32 էր, իսկ 2018ին՝ 16:

                                             

Արդյունքները և վերլուծությունը

Է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց վա ծութ յան ին
դեք սը ո րոշ վում է տար բեր ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ 
ին տեր նե տի տա րած վա ծութ յուն, թվա յին ճեղք վածք, 
բնակ չութ յան ե կա մուտ ներ և  այլն: Սա կայն այդ ցու ցա
նիշ նե րի միջև ուղ ղա կի կապ գո յութ յուն չու նի, քա նի որ, 
ինչ պես նշվեց, այն հա վա քա կան ցու ցա նիշ է և նե րա ռում 
է ֆիքս ված ու բջջա յին ին տեր նետ կա պի զար գա ցու մը և 
հա սա նե լիութ յան աս տի ճա նը, բնակ չութ յան կրթվա ծութ
յան մա կար դա կը, պաշ տո նա կան կա ռա վա րա կան պոր
տալ նե րի, վեբկայ քե րի քա նա կը, առ ցանց ծա ռա յութ
յուն նե րի քա նա կը, բնակ չութ յան ներգ րավ վա ծութ յու նը 
կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի քննարկ ման և  ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցում:

Ե թե դի տար կենք 20142018 թթ. ա ռա ջա տար պե տութ յուն
նե րի է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց վա ծութ յան 
ին դեք սի ցու ցա նիշ նե րը (աղ. 1), ա պա կա րող ենք ար ձա
նագ րել հետև յալ արդ յունք նե րը. Ավստ րա լիան և Հա րա
վա յին Կո րեան մնա ցել են գրե թե ի րենց դիր քե րում, իսկ 
Մեծ Բ րի տա նիան, ո րը 2016 թ. զբա ղեց նում էր ա ռա ջին հո
րի զո նա կա նը, 2018 թ. հայտն վել է չոր րորդ հո րի զո նա կա
նում, ընդ ո րում՝ 2014 թ. զբա ղեց նում էր ու թե րորդ հո րի զո
նա կա նը: 2018 թ. տվյալ նե րով լա վա գույն տասն յա կում են 
հայտն վել նաև Շ վե դիան, Ֆին լան դիան, Նոր Զե լան դիան, 
ո րոնք գրե թե պահ պա նել են ի րենց դիր քե րը, իսկ Ճա պո
նիան և Ֆ րան սիան ա ռաջ են ան ցել մեկ հո րի զո նա կա նով:

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
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ԱՊՀ երկր նե րից (աղ. 2) ա ռա ջա տար դիրք է գրա վում Ռու
սաս տա նը (35րդից բարձ րա ցել է 32րդ հո րի զո նա կան): 
Բա վա կան լավ ցու ցա նիշ նե րով է հան դես ե կել Բե լա
ռու սը (49րդից հայտն վել է 38րդ հո րի զո նա կա նում): 
Ղա զախս տա նը թու լաց րել է իր դիր քե րը 6, իսկ Մոլ դո
վան` 4 հո րի զո նա կա նով: Հա յաս տա նը 2014 թ. գրա վում 
էր 61րդ հո րի զո նա կա նը (0,49997), 2016ին կտրուկ ի ջել 
է 87րդ հո րի զո նա կան (0,5179), սա կայն, ըստ 2018 թ. 
տվյալ նե րի, 0,5944 արդ յուն քով պահ պա նել է 87րդ հո
րի զո նա կա նը: 2016 թ. Հա յաս տա նի դիր քե րի կտրուկ 
թու լա ցումն ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ 2014 թ. ՄԱԿի մե թո դա բա նութ յու
նը կտրուկ փո փոխ վեց. ընդ լայն վե ցին ու խստաց վե ցին 
պաշ տո նա կան կայ քե րի չա փա նիշ նե րը (բազ մա զան 
ուղի նե րի առ կա յութ յուն, շար ժու նա կութ յուն, ըստ սպա
ռո ղի պա հանջ մունք նե րի կողմ նո րո շում, մա տուց վող 
ծա ռա յութ յուն նե րի ընդ լայ նում): Իսկ Հա յաս տա նում այդ 
տա րի նե րին է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման ծա ռա յութ
յուն նե րը նոր պա հանջ նե րին չէին հա մա պա տաս խա
նում: Պաշ տո նա կան կայ քե րի գնա հատ մամբ` 2018 թ. 

է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց վա ծութ յան ին
դեք սի հաշ վարկ ման մե թո դի կան ցու ցա նիշ նե րի ան վա
նա ցան կի ընդ լայն ման նպա տա կով կրկին փո փոխ վեց՝ 
ի հար կե պահ պա նե լով նախ կի նում ըն դուն ված մե թո դա
բա նութ յան բա զա յին պա հանջ նե րը: 20162018 թթ. Հա
յաս տա նում է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ վել են ո րոշ քայ լեր, մաս նա վո րա
պես՝ § Հար կա տու 3¦ հա մա կար գի լրիվ ա դապ տա ցում, 
է լեկտ րո նա յին ա ռող ջա պա հութ յան ներդր ման ուղ ղութ
յամբ հա մա պա տաս խան քայ լե րի ձեռ նար կում, է լեկտ
րո նա յին ընտ րութ յուն նե րի ներդր ման մաս նա կի ա ռաջ
խա ղա ցում, սա կայն վար կա նի շա յին դիր քի դրա կան 
տե ղա շար ժի հա մար նախ անհրա ժեշտ է ցու ցա բե րել 
ամ բող ջա կան մո տե ցում, այն է` զար գաց նել §Է լեկտ րո
նա յին հա սա րա կութ յուն¦ հա յե ցա կար գը:

Դի տար կե լով Հա յաս տա նում ին տեր նե տից օգտ վող նե
րի թվի դի նա մի կան՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ ե թե 
2000 թ. ին տեր նե տից օգտ վում էր ըն դա մե նը 30000 բա
ժա նորդ (բնակ չութ յու նը՝ 2934152 մարդ), ա պա 2018 թ. 
այդ ցու ցա նի շը կազ մում էր 2126716 մարդ, այ սինքն՝ 

Աղյուսակ 1.  Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ինդեքսներն առաջատար երկրներում*

2014 2016 2018

տեղ երկիր ինդեքս տեղ երկիր ինդեքս տեղ երկիր ինդեքս

61 Հայաստան 0,49997 87 Հայաստան 0,5179 87 Հայաստան 0,5944

1 Հարավային Կորեա 0,9462 1 Մեծ Բրիտանիա 0,9193 1 Դանիա 0,9150

2 Ավստրալիա 0,9103 2 Ավստրալիա 0,9143 2 Ավստրալիա 0,9053

3 Սինգապուր 0,9076 3 Հարավային Կորեա 0,8915 3 Հարավային Կորեա 0,9010

4 Ֆրանսիա 0,8938 4 Սինգապուր 0,8828 4 Մեծ Բրիտանիա 0,8999

5 Նիդերլանդներ 0,8897 5 Ֆինլանդիա 0,8817 5 Շվեդիա 0,8882

6 Ճապոնիա 0,8874 6 Շվեդիա 0,8704 6 Ֆինլանդիա 0,8815

7 ԱՄՆ 0,8748 7 Նիդերլանդներ 0,8659 7 Սինգապուր 0,8812

8 Մեծ Բրիտանիա 0,8695 8 Նոր Զելանդիա 0,8653 8 Նոր Զելանդիա 0,8806

9 Նոր Զելանդիա 0,8644 9 Դանիա 0,8510 9 Ֆրանսիա 0,8790

10 Ֆինլանդիա 0,8449 10 Ֆրանսիա 0,8456 10 Ճապոնիա 0,8783

192 Սոմալի 0,0139 193 Սոմալի  193 Սոմալի 

*(https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/)

Աղյուսակ 2.  Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ինդեքսներն ԱՊՀ երկրներում

2014 2016 2018

տեղ երկիր ինդեքս տեղ երկիր ինդեքս տեղ երկիր ինդեքս

61 Ռուսաստան 0,5897 35 Ռուսաստան 0,7215 32 Ռուսաստան 0,7969

55 Բելառուս 0,6053 49 Բելառուս 0,6625 38 Բելառուս 0,7641

28 Ղազախստան 0,7283 33 Ղազախստան 0,7250 39 Ղազախստան 0,7597

66 Մոլդովա 0,5571 65 Մոլդովա 0,5994 69 Մոլդովա 0,6590

68 Ադրբեջան 0,5472 56 Ադրբեջան 0,6274 70 Ադրբեջան 0,6574

https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/
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բնակ չութ յան 72,5 %ը, իսկ նույն ցու ցա նի շը 2016 թ. 
կազ մում էր 1510906 մարդ կամ բնակ չութ յան 49,9 %ը 
(www.armstat.am): Հետ ևա բար կա րող ենք ար ձա նագ րել 
հե ռուս տա կո մու նի կա ցիոն են թա կա ռուց ված քի զար
գա ցում: Սա կայն է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման կա տա
րե լա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
ամ բող ջա կան ռազ մա վա րութ յուն, այդ թվում` զար գաց
նել է լեկտ րո նա յին հա սա րա կութ յու նը և  է լեկտ րո նա յին 
առև տու րը, բարձ րաց նել բնակ չութ յան է լեկտ րո նա
յին գրա գի տութ յան մա կար դա կը, նվա զեց նել թվա յին 
ճեղք ված քը: Դեռևս 2014 թ. ապ րի լի 10ին ՀՀ կա ռա վա
րութ յու նը հաս տա տել է 20142025 թթ. Է լեկտ րո նա յին 
կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը: Ընդ ո րում՝ 
ծրա գի րը մշա կե լիս հիմք է ըն դուն վել ՏՏ ո լոր տի զար
գաց ման և  է լեկտ րո նա յին հա սա րա կութ յան ձևա վոր
ման հա յե ցա կար գին հա վա նութ յուն տա լու վե րա բեր
յալ Կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը: 

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով, թեև Հա յաս տա նում է լեկտ րո նա յին կա ռա
վար ման զար գաց ման ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ վել են 
բազ մա թիվ քայ լեր (հաս տատ վել է է լեկտ րո նա յին կա
ռա վար ման զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը, ո րը 
նե րա ռում է բաց կա ռա վար ման սկզբունք նե րի ձևա
վո րու մը, հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի և բիզ նես
գոր ծըն թա ցի վե րա կազ մա կեր պու մը, հան րա յին 
ծա  ռա  յութ յուն նե րի տրա մադր ման ժա մա նա կա կից մի

ջոց նե րի ներդ րու մը, տվյալ նե րի կենտ րոն նե րի հիմ նու
մը), այ նո ւա մե նայ նիվ այս ո լոր տում դեռևս առ կա են 
շատ խնդիր ներ, մաս նա վո րա պես անհ րա ժեշտ է՝

 բա րե լա վել օ րենսդ րա կան դաշ տը (ըն դու նել է լեկտ րո
նա յին կա ռա վար ման մա սին օ րենք), 

 վե րա նա յել egov.am կայ քի գոր ծիք նե րը, ա վե լաց նել 
դրանց քա նա կը, ստեղ ծել egov.am կայ քի բջջա յին հա
վել ված,

 բարձ րաց նել բնակ չութ յան ին տեր նե տա յին գրա գի
տութ յան մա կար դա կը,

 ա վե լաց նել պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րում 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով մա տուց վող ծա ռա յութ յուն
նե րի թի վը, 

 բարձ րաց նել է լեկտ րո նա յին անվ տան գութ յան մա
կար դա կը:                       

Գրականություն

1.   https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/
UNeGovDD-Framework   (դիտվել է՝ 15.01.2019 թ.):

2.  http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/
EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf  (դիտվել է՝ 
18.01.2019 թ.): 

3.  https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/
Overview/-E-Government-Development-Index/Online-
Service  (դիտվել է՝ 01.03.2019 թ.):

4.  www.armstat.am  (դիտվել է՝ 21.01.2019 թ.):

Уровень развития электронного управления в 
Армении

В современной рыночной экономике информационные 
технологии проникли практически во все сферы 
деятельности, доказав свою эффективность. На 
сегодняшний день современные информационные 
технологии играют важную роль в системе госу
дарственного управления, формируя новую – электрон
ную версию управления. И хотя в Армении процесс 
внедрения электронного управления можно считать 
уже начатым, тем не менее, необходимо осуществить 
ряд мер  для обеспечения высокого уровня его эффек
тивности и решения проблем в этой области. 

А Н Н О ТА Ц И Я

E-Governance Development Level in Armenia

In the modern market economy information technologies 
are of paramount importance in all activity areas due to 
their substantiated effectiveness. Nowadays IT plays an 
important role in the state system forming new electronic 
management versions. Currently the process of introducing 
e-governance in Armenia can be considered as already 
launched, but it is still necessary to take appropriate 
measures to ensure its high efficiency and solve problems 
in this area. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 06.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 03.04.2019 թ.

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurveyWebinar_Version4.pptx.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
http://www.armstat.am
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Նախաբան

Հայաստանում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ի րաց ման արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը կար ևո րա
գույն խնդիր է: Լիար ժեք և հա մա կարգ ված չէ գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գնման, վե րամ շակ ման 
և  ի րաց ման գործըն  թա ցում նե րառ ված են թա կա ռուց
վածք նե րի ու օ ղակ նե րի աշ խա տան քը: Գ յու ղատնտե
սա կան ար տադ րան քի ի րաց ման ար ժեշղ թա յում 
ձևա վոր վել են միջ նորդ ներ, ստվե րա յին §մե ծա ծախ 
շու կա ներ¦, ո րոնք, օգտ վե լով գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի մաս նատ վա ծութ յու նից, ոչ կազ մա կերպ
վա ծութ յու նից և տե ղե կաց վա ծութ յու նից, ար տադր ված 
բեր քի ի րաց ման այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րի բա ցա կա
յութ յու նից և  ա նե լա նե լի վի ճա կից, մթեր քը գնում են 
նվա զա գույն գնե րով և վե րա վա ճա ռում այլ միջ նորդ նե
րի՝ պար տադ րե լով բարձր գներ:

ՀՏԴ 338.43:338.1(479.25) 

Բանալի բառեր՝
իրացում, արժեշղթա, 
գնումներ, 
մեծածախ շուկա, 
հավաքման կետեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ 
(ՄԹԵՐՄԱՆ) ԱՐԺԵՇՂԹԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼ

Ա.Ե. Ոսկանյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
ashot.voskan@gmail.com

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ պա րե նա յին շու կա յում առ կա են գնա գո յաց ման ձևա
խեղ ման և գ նե րի ան հիմն բարձ րաց ման եր ևույթ ներ: 
Գ յու ղատն տե սա կան մթեր քի ի րաց ման գոր ծըն թա ցում 
ձևա վոր ված ե կա մուտ նե րի չնչին մասն է (շուրջ 30 %) 
բա ժին ընկ նում ար ժեք ստեղ ծող ար տադ րո ղին: Ո րոշ 
ապ րան քա տե սակ նե րի (բան ջա րե ղե նա յին և բոս տա նա
յին) ա ռու մով ման րա ծախ գներն ար տադ րութ յան գնե
րից բարձր են լի նում 23 և նույ նիսկ ա վե լի ան գամ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Պտ ղի և բան ջա րե ղե նի ար ժեշղ թա նե րի հաշ վարկն ու 
վեր լու ծութ յունն ի րա կա նաց վել է ըստ ՀՀ վի ճա կագ րա
կան ծա ռա յութ յան, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան, ՀՀ մաք սա յին ծա ռա յութ յան տվյալ նե րի: 
Կի րառ վել են հե տա զո տութ յան ինչ պես ընդ հա նուր, 

  Կազմակերպչական ենթակառուցվածքների ձևավորումը և զարգացումը 
դիտարկվում է որպես Հայաստանում գյուղատնտեսական արտադրանքի 
գնման և իրացման արդյունավետության բարձրացման միջոց:

ՈՒսումնասիրվել են գործող սխեմաները, բացահայտվել դրանց բացա
սական հետևանքները: Առաջարկվում է Հայաստանում ներդնել գյուղ
մթերքի գնման և իրացման հստակ ու կանոնակարգված մոդելներ, մաս
նավորապես՝  գյուղատնտեսական մեծածախ շուկաների ձևավորում և 
դրանց օրենսդրական բազայի ապահովում՝ հաշվի առնելով գյուղացիական 
տնտեսությունների և սպառողների շահերը:

§Երևանի մեծածախ շուկա¦ ծրագիրը կարող է իրականացվել 20202022 թթ.: 
Այն կներառի մեկ մեծածախ շուկա՝ մոտ 78 ընդունման կետերով: 
Ներդրումների վերադարձը կարելի է ակնկալել 1215 տարի հետո:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
http://ashot.voskan@gmail.com
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այն պես էլ հա տուկ մաս նա գի տա կան մե թոդ ներ, մաս
նա վո րա պես՝ մո նոգ րա ֆիկ, հաշ վա յինվի ճա կագ րա
կան, հա մե մա տա կան, տե սա կան ընդ հան րաց ման և  
այլն: ՈՒ սում նա սիր վել են Հա յաս տա նում գյու ղա տնտե
սա կան ար տադ րան քի գնում նե րի կազ մա կերպ ման 
սխե մա նե րը և  ի հայտ ե կող բա ցա սա կան հետ ևանք
նե րը: Գ նա հա տում նե րը և հաշ վարկ նե րը կա տար վել են 
նաև ըստ 1995 թ. §Գ յու ղատն տե սա կան մե ծա ծախ շու
կա նե րի հա մա կար գի ստեղ ծում¦ ծրագ րի շրջա նա կում 
ՀՀ ու Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան 
բան կի միջև Լոն դո նում կնքված վար կա յին պայ մա նա
գրի, մի ջազ գա յին փոր ձի ու ՀԱԱՀ Ագ րա րա յին քա ղա
քա կա նութ յան և տն տե սա գի տութ յան հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի գի տա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը 

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի զգա լի մա սը (հա ցա հա տի կի մոտ 40 %, 
պտղի, կար տո ֆի լի, բան ջա րե ղե նի 2025 %, կա թի և 
կաթ նամ թեր քի 40 %) օգ տա գործ վում է գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րում, իսկ ո րոշ մասն ի րաց վում է ապ
րան քա փո խա նա կութ յան սկզբուն քով, ին չը խո չըն դո
տում է տնտե սութ յուն նե րի ապ րան քայ նութ յան մա կար
դա կի բարձ րաց մա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ար ժեշղ թա յում 
կար ևոր վում է հատ կա պես վե րամ շակ ման ո լոր տը, որ
տեղ գրե թե բո լոր ձեռ նար կութ յուն ներն աշ խա տում են 
ար տադ րա կան ցածր հզո րութ յամբ, այս պես՝ պտուղ
բան ջա րե ղե նի վե րամ շա կու մը կազ մում է 2530 %, խա
ղո ղի վե րամ շա կու մը՝ 6570 % և  այլն:

Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յանն ան դա մա կցութ
յան պայ ման նե րում թեև ակ տի վա ցել է գյու ղատն տե սա
կան թարմ ար տադ րան քի ար տա հա նու մը, այ նու ա մե նայ
նիվ այն կազ մում է ար տա հան ման ծա վա լա յին նե րու ժի 
ըն դա մե նը 57 %ը:

Մեր գնա հատ մամբ գյու ղատն տե սա կան ար տադրան քի 
ի րաց ման ո լոր տում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը չկա նո նա
կարգ ված ի րաց ման ու ղի նե րի կի րառ ման, պայ մա նա
գրա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դան դաղ ար մա տա վոր
ման և, ընդ հան րա պես, գյու ղատն տե սա կան մթեր քի, 
դրա վե րամ շա կու մից ստաց ված ար տադ րան քի ի րաց
ման գործըն թա ցի ան կա տա րութ յան, պե տա կան կար
գա վոր ման ու ա ջակ ցութ յան գոր ծուն կա ռու ցա կար գե րի, 
մե ծա ծախ շու կա նե րի հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան, 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ րա կան հզո
րութ յուն նե րի թե րի օգ տա գործ ման և  այլ գոր ծոն նե րի 
հետևանք է:

Հաշ վի առ նե լով հան րա պե տութ յան սո ցիալտնտե սա կան 
պայ ման նե րը, գյու ղատն տե սութ յան գո տիա կան մաս նա
գի տաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  այլ հան գա
մանք ներ՝ փոր ձել ենք ներ կա յաց նել հատ կա պես թարմ 
պտուղբան ջա րե ղե նի, բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի, 
կար տո ֆի լի և հա տի կաըն դե ղե նի ի րաց ման գործ ըն թա
ցի բա րե լավ ման օպ տի մալ ու արդ յու նա վետ մո դել, ո րի 
ա ռանց քը մե ծա ծախ շու կա նե րի հա մա կար գի ձևա վո րու
մը և  ի րա վաօ րենսդ րա կան պայ ման նե րի ա պա հո վումն է: 

Հա յաս տա նում ներ կա յումս գոր ծում են մի շարք ման րա
մե ծա ծախ շու կա ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են մե ծա ծախ 
առև տուր, ա պա հո վում են ար տադ րողմիջնորդ կա պը, 
սա կայն դա սա կան ա ռու մով չեն հա մա պա տաս խա նում 
մե ծա ծախ շու կա նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին:

Աղյուսակ.   Հայաստանում պտուղբանջարեղենի, խաղողի, կարտոֆիլի արտադրության, իրացման ծավալները
                      և ուղղությունները 20162017 թթ.*

Տարի ներ Գյուղ. արտադրանք  
Արտադրության 

ծավալը,
հազ. տ

Իրացում, այդ թվում`

արդյունաբերա կան 
վերամշա կում

թարմ իրացում, 
տնային  վերամշ. և 

երկար. պահպանում
արտահանում

հազ. տ % հազ. տ % հազ. տ %

2016 թ.

Բանջարեղեն 881,5 40,3 4,6 792,5 89,9 48,7 5,5

     այդ թվում՝ լոլիկ 290,9 26,6 9,1 227,2 78,1 37,1 12,8

Պտուղ 242,6 20,9 8,6 168,7 69,5 53 21,8

Խաղող 178,8 109,8 61,4 26,3 14,7 42,7 23,9

Կարտոֆիլ 604,9   603,3 99,7 1,6 0,3

 Բանջարեղեն 861 237,3 27,7 600,1 69,7 52,8 6,1

     այդ թվում՝ լոլիկ 298,1 82,6 27,7 207,7 69,7 30,1 10,1

2017 թ. Պտուղ 361,6 139 38,5 199,9 55,3 87,2 24,1
 Խաղող 210 145,6 70 58,6 28,2 20,7 9,8
 Կարտոֆիլ 547,4   518,4 94,7 21,7 3,9

* www.armstat.am
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Գ յու ղատն տե սութ յու նում հիմ նա կա նում մեծ թիվ են 
կազ մում քիչ քա նա կութ յամբ ար տադ րանք ա պա հո վող 
տնտե սութ յուն նե րը, ուս տի, որ պես ի րաց ման արդ յու
նա վետ կազ մա կեր պա կան մո դել, մե ծա ծախ շու կա նե
րի հա մա կար գի ներդ րու մը և գոր ծար կու մը կնպաս տեն 
գյու ղատն տե սա կան ապ րան քա տե սակ նե րի գնման ու 
ի րաց ման օպ տի մալ պայ ման նե րի, ինչ պես նաև ի րա
կան գնե րի ձևա վոր մա նը, ար տադ րողմիջ նորդմե ծա
ծախ շու կաման րա ծախ շու կասպա ռող արդ յու նա վետ 
գոր ծող շղթա յի կա յաց մա նը: Կա ռուց ված քում կա րող 
են ընդգրկ վել միջ մար զա յին կամ տա րա ծաշր ջա նա յին, 
ա ռան ձին ապ րան քա տե սա կնե րի մի քա նի մե ծա ծախ 
շու կա ներ:

Ա ռա ջար կում ենք Եր ևա նի գյու ղատն տե սա կան մե ծա
ծախ շու կա յի ծրագ րի ի րա կա նա ցում (20202022 թթ.): 
Ըստ ապ րան քա յին շրջա նա ռութ յան ծա վա լի՝ այն կա
րող է լի նել մի ջին մե ծութ յան, սպա ռո ղա կան բնույ թի, 
ո րի գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան նպա տա կը մե ծա ծախ 
առևտ րով զբաղ վող նե րի մաս նակ ցութ յամբ սպա ռող
նե րի հա մար ար դա րա ցի գնե րի սահ մա նումն է (մե ծա
ծախ շու կան կա րող է նաև ու նե նալ ար տադ րող նե րի 
(ֆեր մեր նե րի) հա մար ար դա րա ցի գնե րի սահ ման ման 
ուղղ վա ծութ յուն):

Են թադր վում է, որ գոր ծարկ ման 3րդ տար վա ըն թաց
քում մե ծա ծախ շու կա յում կի րաց վի Եր ևան քա ղա քում 
ի րաց վող թարմ մթեր քի շուրջ 50 %ը՝ 4045 հազ. տ 
կար տո ֆիլ, 100 հազ. տ բան ջա րե ղեն, 2530 հազ. տ 
բոս տա նա յին մշա կա բույ սեր, 5560 հազ. տ պ տուղ և 
23 հազ. տ խա ղող:

Նա խա տես վում է ար տա հա նել ա վե լի քան 80 հազ. 
տ կար տո ֆիլ, 100 հազ. տ բան ջա րե ղեն, 70 հազ. տ 
պ տուղ, 35 հազ. տ խա ղող, 7 հազ. տ բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սեր և  այլն:

Մե ծա ծախ շու կա յի ծրագ րի ար ժե քը կա րող է կազ մել 25
27 մլն ԱՄՆ դո լար, ակն կալ վում է Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի ա ջակ ցութ յու նը հո ղա հատ կաց ման և  այլ հար ցե րում:

Հատ կան շա կան է, որ մե ծա ծախ շու կա յի ծրագ րի ի րա
կա նաց ման նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րութ յան, Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կող մից այդ ա ջակ ցութ յու նը պետք է ցու
ցա բեր վի հետև յալ կար գով.

 հատ կա ցում ներ հո ղա տա րած քի կամ շի նութ յան 
տես քով,

  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից վար կե րի և 
դ րա մաշ նորհ նե րի ստա ցում, ծրագ րի ի րա կա նաց
մանն ա ռան ձին երկր նե րի մաս նակ ցութ յան ա պա
հո վում,

  մե ծա ծախ շու կա յի շի նա րա րութ յան տեխ նի կա կան և 
տն տե սա կան հիմ նա վոր վա ծութ յան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաստ ման ֆի նան սա վո րում և  այլն:

Բ նա կա նա բար ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ու Եր ևա նի քա
ղա քա պե տա րա նը ի րա վա սու են ա ռա ջադ րել մե ծա
ծախ շու կա յի գոր ծու նեութ յան ո րո շա կի սահ մա նա
փա կում ներ և պար տա վոր են ա պա հո վել բա րեն պաստ 
առևտ րա յին պայ ման ներ:

Հա յաս տա նում կա րե լի է ներդ նել գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րան քի ի րաց ման են թա կա ռուց ված քա յին 
ա պա հով ման այն պի սի մո դել, ո րի հա մա ձայն՝ կար ևոր
վում է պե տութ յան դե րա կա տա րութ յու նը: ՀՀ պե տա
կան կա ռա վար ման լիա զոր ված մար մի նը ստեղ ծում է 
§Եր ևա նի գյու ղատն տե սա կան  մե ծա ծախ շու կա¦ ԲԲԸ, 
ո րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լում ՀՀ կա ռա վա րութ
յան մաս նա բա ժի նը 26 % է, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա
նի նը՝ 25 %, §Մե ծա ծախ շու կա¦ ըն կե րութ յա նը՝ 20 %, իսկ 
մնա ցած մաս նա բա ժի նը բաշխ վում է ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ բան կի, մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պութ
յուն նե րի (այդ թվում՝ ԵԱՏՄ երկր նե րի) ու մաս նա վոր 
բաժ նե տե րե րի միջև:

Մե ծա ծախ շու կա յի ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու հա մար 
բյու ջե տա յին մի ջոց նե րը, վար կե րը, դրա մաշ նորհ նե
րը և  այլ ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րը (ցան կա ցած 
աղբ յու րից) տնօ րի նում և  աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ 
վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րութ յան խոր հուր դը: 

§Եր ևա նի գյու ղատն տե սա կան մե ծա ծախ շու կա¦ 
ԲԲԸի աշ խա տա կազ մը պետք է տնօ րի նի և  ա պա հո
վի Եր ևա նի կենտ րո նա կան մե ծա ծախ շու կա յի աշ
խա տան քը: Մոտ 8 հա տա րած քի վրա պետք է տե ղա
կայ ված լի նի 78 հա վաք ման կետ (պայ մա նա կա նո րեն 
Շի րա կի, Գե ղար քու նի կի, Լո ռու, Ար մա վի րի, Ա րա րա տի, 
Տա վու շի, Ս յու նի քի մար զե րում և Ար ցա խում):

Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի գնման, ի րաց ման 
այս մո դե լի ներդր ման դեպ քում նա խա տես վում է նաև 
նպա տա կա յին վար կե րի տրա մադ րում մե ծա ծախ շու
կա յի հետ հա մա գոր ծակ ցող ֆեր մեր նե րին, միջ նորդ 
առևտ րա կան նե րին, ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող
նե րին և  այլ շա հա ռու նե րի:

Հա վաք ման կե տե րը, ըստ մաս նա գի տաց վա ծութ յան, 
պետք է լի նեն ե րեք տի պի՝ պտուղբան ջա րե ղե նի, կար
տո ֆի լի և խա ռը: Նշ ված են թա կա ռուց ված քը հնա րա
վո րութ յուն կտա գյու ղա ցի նե րին քիչ քա նա կութ յամբ 
ապ րանք հանձ նել մե ծա ծախ վա ճառք ի րա կա նաց նող
նե րին, սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ նե րին և  առևտրա
կան նե րին, ո րոնք էլ մեծ քա նա կութ յամբ ապ րան քը 
Եր ևա նում ի րաց նե լու կամ ար տա հա նե լու նպա տա կով 
կտե ղա փո խեն մե ծա ծախ շու կա: Հա վաք ման կե տե րը 
պետք է ու նե նան բեռն ման և բեռ նա թափ ման, տե սա
կա վոր ման և պա հես տա յին տա րածք ներ, ինչ պես նաև 
մե քե նա սար քա վո րում ներ:

Եր ևա նի մե ծա ծախ շու կա յի վա ճա ռող նե րը հնա րա
վո րութ յուն կու նե նան վա ճա ռել ապ րան քը մրցակ ցա
յին հի մունք նե րով՝ հա մա պա տաս խան գնի և  ո րա կի 
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տար բե րակ մամբ, ար ժեշղ թա յի բո լոր մաս նա կից նե րի 
հա մար օպ տի մալ շա հու թա բե րութ յուն ա պա հո վե լու 
սկզբուն քով:

Ար տադր ված գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ա ռա
վել կենտ րո նաց ված գնում նե րի, տե ղա փո խում նե րի և 
մա տա կա րա րում նե րի կազ մա կեր պու մը կնվա զեց նի 
ապ րան քա տե սակ նե րի գնա գո յաց ման ծախ սե րի տե
սա կա րար կշի ռը:

Մե ծա ծախ շու կա նե րի մո դե լի ներդր մամբ կի սով չափ 
կկրճատ վեն պտուղբան ջա րե ղե նի, կար տո ֆի լի և մ յուս 
ապ րան քա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան, պահ պան
ման, փա թե թա վոր ման, տե ղա փոխ ման ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցող մոտ 3035 % կո րուստ նե րը՝

 մուլ տիպ լի կա տիվ է ֆեկ տի ազ դե ցութ յուն կզգան նաև 
Եր ևան քա ղա քում գոր ծող սու պեր մար կետ նե րի հետ 
ան հա վա սար մրցակ ցութ յան մեջ գտնվող փոք րա ծա
վալ ման րա ծախ առևտ րա յին կե տե րը,

 ան ցում կկա տար վի գյու ղատն տե սա կան ապ րան քա
տե սակ նե րի քա ղա քա կիրթ ի րաց ման և  առևտ րի կազ
մա կերպ ման, պա րե նի անվ տան գութ յան կա նոն նե րի 
պահ պան ման, հստակ հաշ վա ռում նե րի անց կաց ման, 
ագ րա րա յին օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գործ ման:

Եզ րա կա ցութ յուն

Մի ջազ գա յին փոր ձը, Հա յաս տա նում մե ծա ծախ շու կա
նե րի նախ կին նա խագ ծի վեր լու ծութ յու նը և մեր ուսում
նա սի րութ յու նը ցույց են տա լիս, որ ա ռա ջարկ վող մո դե լի 
ներդր ման նպա տա կով ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա
մար Հա մաշ խար հա յին բան կից կամ Վե րա կա ռուց ման 
և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կից ու հիմ նադրամ
նե րից վարկ կամ փո խատ վութ յուն վերց նե լիս տո կո
սադ րույ քը 3 %, վճար ման ժամ կե տը 15 տա րի, շու կա
յի կա ռուց ման ժամ կե տը 2 տա րի, շա հու թա բե րութ յան 
մա կար դա կը 15 % ըն դու նե լու դեպ քում, ե թե ան գամ 
գոր ծու նեութ յան թեր բեռն ված ժա մա նա կա հատ ված 
են հա մար վում շա հա գործ ման ա ռա ջին 3 տա րի նե րը, 
տա րե կան կտրված քով կակն կալ վի  500700 հազ. ԱՄՆ 

դո լար շա հույթ: Չոր րորդ տար վա նից սկսած՝ մե ծա
ծախ շու կա յի կող մից մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րի, 
Եր ևան քա ղա քում և դ րա շրջա կա տա րածք նե րում ապ
րան քա տե սակ նե րի ի րաց ման ու ար տա հան ման ծա
վալ նե րի ընդ լայն մա նը զու գըն թաց սպաս վում է շա հույ
թի աս տի ճա նա կան աճ (2,5 մլն ԱՄՆ դո լար և  ա վե լի): 
Այս պա րա գա յում  կա պի տալ ներդ րում նե րի վե րա դարձ 
կա րե լի է ակն կա լել մոտ 1215 տա րի հե տո*:

Կի րառ վե լու են քա ղա քա կիրթ առևտ րա յին կա նո նա
կար գում ներ, խիստ վե րահս կո ղութ յան կա նոն ներ, 
սահ մա նա փա կում ներ ու կա ռու ցա կար գեր: Հարկ է 
լի նե լու ըն դու նել §Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան
քի մե ծա ծախ շու կա նե րի մա սին¦ օ րենք և բազ մա թիվ 
նոր մա տի վա յին ակ տեր:

Հա յաս տա նում պտղի, խա ղո ղի, բան ջա րե ղե նի, կար
տո ֆի լի, բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի և մի շարք այլ 
ապ րան քա տե սակ նե րի գնում նե րի ու ի րաց ման ար
ժեշղ թա յի մե ծա ծախ շու կա նե րի մի ջո ցով կազ մա կերպ
ման մո դե լի կի րառ ման և  ամ բող ջա կա նաց ման նպա
տա կով անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել տա րա ծաշր ջա նա յին 
բնույ թի հա մե մա տա բար փոքր մե ծա ծախ շու կա ներ` 
Գ յում րի, Վա նա ձոր և Ս տե փա նա կերտ քա ղա քա նե րի 
շրջա կա տա րածք նե րում, կի րա ռե լով վե րը նշված հա
վաք ման կե տե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ո րո շա
կի կա ռուց ված քով, հա մա հա վա սար մրցակ ցա յին պայ
ման նե րով ու միաս նա կան կա նո նա կար գե րով գոր ծող 
մե ծա ծախ շու կա նե րի հա մա կարգ (ցանց):
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Модель организации закупок (цепочки создания 
стоимости) сельскохозяйственной продукции в 
Республике Армения

Формирование и развитие организационных инфра-
структур рассматривается как основной путь повыше-
ния эффективности процесса закупок и реализации 
селькохозяйственной продукции в Армении. Изучены 
действующие схемы, выявлены их нега тивные 
последст вия. Предлагается внедрить в Армении четко 
определенные и регулируемые модели закупки и реа-
лизации сельхозпродукции. Тем самым, рас смат  ри-
вается формирование системы сельско хозяйст венных 
оптовых рынков и обеспечение их законодательной 
базы с учетом интересов  фермеров и потребителей. В 
2020–2022 гг. возможна реализация проекта «Ереванский 
оптовый рынок», который включит в себя Центральный 
оптовый рынок и 7-8 приёмных пунктов. Окупаемость 
инвестиций можно ожидать через 12-15 лет. 

А Н Н О ТА Ц И Я

Purchase Model of Agricultural Products (Value Chain) 
in the Republic of Armenia

Formation and development of organizational infrastructure 
is considered as a way of increasing the sales performance 
of agricultural products in Armenia. The scheme of 
organizing purchase of goods has been studied. It is 
proposed to introduce well-defined and regulated models 
for the purchase and sale of agricultural products in 
Armenia. Thus, formation of a system of agricultural 
wholesale markets and provision of their legislative 
base are considered, where the interests of farms and 
consumers are taken into account. “Yerevan wholesale 
market” program can be implemented in 2020-2022, with 
а wholesale market and about 7-8 receiving points. Return 
on investment can be expected in 12-15 years.  
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Նախաբան

Տն տե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ա նընդ հատ փո
փոխ մա նը զու գա հեռ փոխ վում են նաև պե տութ յան 
գոր ծա ռույթ նե րը: Ըստ տնտե սա կան բա զի սի՝ սե փա
կա նութ յան ձևի, ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա փոխ վել 
է նաև պե տութ յան դե րա կա տա րութ յու նը: Մինչև 18րդ 
դա րի կե սե րը պե տութ յան գե րա կա խնդիր ներն են ե ղել 
ար տա քին թշնա մի նե րից երկ րի պաշտ պա նութ յու նը և  
երկ րում կա յու նութ յան ա պա հո վու մը:

Ա. Ս մի թը 1776 թ. հրա տա րակ ված § Ժո ղո վուրդ նե րի 
հարս  տութ յան բնույ թի և պատ ճառ նե րի հե տա զո
տություն¦ աշ խա տութ յու նում հիմ նա վո րել է շու կա
յի մաս նա կից նե րի ա զատ խա ղը՝ մեզ մի խան գա րեք 
(Laissez- faire) սկզբուն քը:

Պե տութ յու նը պար տա վոր է ա պա հո վել քա ղա քա ցի նե րի 
կյան քի և սե փա կա նութ յան անվ տան գութ յու նը, լու ծել բո
լոր վե ճե րը, այն խնդիր նե րը, ո րոնք քա ղա քա ցին չի կա
րող ինք նու րույն կար գա վո րել: Պե տութ յան մի ջամ տութ
յու նը տնտե սա կան կյան քին խո չըն դո տում է շու կա յա կան 

ՀՏԴ 330.1(479.25) 

Բանալի բառեր՝
բնական մենաշնորհ, 
պետություն, կարգավորում, 
արագացված ամորտիզացիա, 
ներդրում
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տնտե սա վար ման արդ յու նա վե տութ յա նը (А. Смит, 1962):

18րդ դա րում շու կա յա կան տնտե սութ յու նում ձևա վոր
ված ա զատ մրցակ ցութ յան մո դե լը պահ պան վեց մինչև 
19րդ դա րի վեր ջը և 20րդ դա րի սկիզ բը. տնտե սա
վա րումն ի րա կա նաց վում էր կա տար յալ մրցակ ցա յին 
շու կա յի կա ռու ցա կար գե րի մի ջո ցով, պե տութ յա նը վե
րա պահ վում էր սահ մա նա փակ մի ջամ տութ յուն: 19րդ 
դա րի վեր ջում ձևա վոր վե ցին մի շարք մե նաշ նոր հա յին 
դիրք ու նե ցող կար տել ներ, սին դի կատ ներ, տրեստ
ներ, կոն ցեռն ներ, կոնգ լո մե րանտ ներ, ստեղծ վե ցին 
անդր ազ գա յին կոր պո րա ցիա ներ, աս տի ճա նա բար 
նվա զե ցին շու կա յի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը (գնա
գո յա ցում, տե ղե կատ վութ յուն, կար գա վո րում և  այլն), 
անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ վե րա փո խել տնտե
սա վար ման մե թոդ նե րը:

19291933 թթ. հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա
ժա մը ցույց տվեց, որ անհ րա ժեշտ է փո խել շու կա յի 
կար գա վոր ման մե թոդ նե րը և կի րա ռել պե տա կան մի
ջամ տութ յուն:

   Հոդվածում վերլուծության է ենթարկվել պետության դերը բնական մենա
շնորհների ազդեցության կարգավորման գործում: Ըստ էներգետիկ ոլորտի 
առանձնահատկությունների` կատարվել է շուկայի կարգավորիչ ծախսերի 
սահմանման մեխանիզմների վերլուծություն:

Առաջարկվում է Հայաստանում կիրառել կարգավորման այնպիսի խթանիչ 
գործիքակազմ, որը հնարավորություն կտա բնական մենաշնորհի սուբ
յեկտին ներդրումներ կատարել՝ միաժամանակ ապահովելով սակագների 
կայունություն:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ժա մա նա կա կից տնտե սա գի տութ յան տե սութ յան հա
մա ձայն՝ բնա կան մե նաշ նոր հի պե տա կան կար գա վո
րումն ի րա կա նաց վում է ըստ տա րա ծա կան և ժա մա
նա կա յին սահ ման նե րի: 

Տա րա ծա կան սահ ման նե րով ո րոշ վում են ա ռա ջա
դրված նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ա ռու մով պե տա
կան կար գա վոր ման տնտե սա կան և  ի րա վա կան գոր
ծա ռույթ նե րը:

Ժա մա նա կա յին սահ ման նե րով ո րոշ վում են կոնկ րետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում բնա կան մե նաշ նոր հի պե
տա կան կար գա վոր ման ին տեն սի վութ յունն ու ո րա կը: 
Այդ սահ ման նե րը ներ կա յաց վում են բնա կան մե նա
շ նոր հի զար գաց ման փու լե րով: Հարկ է նշել՝ որ քան 
զար գա ցած է մե նաշ նոր հը, այն քան ու ժեղ պետք է լի նի 
պե տա կան վե րահս կո ղութ յու նը: Ընդ ո րում՝ բնա կան 
մե նաշ նոր հի պե տա կան կար գա վոր ման ժա մա նա կա
յին սահ ման նե րը փո փոխ վում են ոչ միայն բնա կան 
մե նաշնոր հի ո րա կա կան վի ճա կի փո փո խութ յուն նե րի 
ըն թաց քում, այլև տնտե սութ յան ա ռա վել բարդ ժա մա
նա կա հատ ված նե րում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ներ կա յումս, ա ռանց պե տա կան հա մա պա տաս խան 
քա ղա քա կա նութ յան, հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել 
հա սա րա կա կան հա մա կար գի կան խա տե սե լի և կա
յուն զար գա ցու մը (Н. Азаркин, 2000): ՈՒս տի կամ պե
տութ յուն, կամ շու կա հա կա մար տութ յու նը փո խա րին
վեց և պե տութ յուն, և շու կա հա մա գոր ծակ ցութ յամբ. 
ըն դուն ված խա ռը տնտե սա կան հա մա կար գի մո դե լի 
հա մա ձայն՝ տնտե սա կան հիմ նախն դիր նե րի լու ծումն 
ու կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց վում են 
պե տութ յան և շու կա յի միջև աշ խա տան քի բա ժան ման 
սկզբուն քով: Դ րանց հա մա կարգ ված գոր ծու նեութ յամբ 
փո փո խութ յան են են թարկ վում նաև շու կա յի և պե տա
կան կար գա վո րող մարմ նի գոր ծա ռույթ նե րը: 

Կար ևո րա գույն խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ ման 
ա ռու մով պե տութ յան հա մար բարդ է կա ռու ցո ղա կան 
մե խա նիզմ ընտ րե լը, ո րով հետև, բա ցի կար գա վո րիչ 
գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լուց, պետք է նաև կա ռա
վա րի իր իսկ սե փա կա նութ յուն, բնա կան կամ պե տա
կան մե նաշ նոր հա յին դիրք ու նե ցող, շու կա յի մաս նա կից 
հան դի սա ցող պե տա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը: Օ րի
նակ՝ § Հայ կա կան ա տո մա յին է լեկտ րա կա յան¦ ՓԲԸն, 
որ պես մի ջու կա յին վա ռե լի քով աշ խա տող կա յան, Հա
յաս տա նում գոր ծող օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ պե
տա կան մե նաշ նոր հա յին դիրք ու նե ցող ըն կե րութ յուն 
է, §Բարձ րա վոլտ է լեկտ րա ցան ցեր¦ ՓԲԸն, որ պես 
Հա յաս տա նում է լեկտ րաէ ներ գիա յի միակ հա ղոր դող՝ 
բնա կան մե նաշ նորհ: ՈՒս տի պա հանջ վում է բնա կան 
մե նաշ նորհ նե րի շու կա յում հստակ տա րան ջա տել պե
տա կան կա ռա վար ման և պե տա կան կար գա վոր ման 

գոր ծա ռույթ նե րը: Հարկ է նշել, որ 2001 թ. ըն դուն ված 
§Է ներ գե տի կա յի մա սին¦ և 2004 թ. ըն դուն ված §Հան
րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա վո րող մարմ նի մա
սին¦ ՀՀ օ րենք նե րի հա մա ձայն՝ հստակ տա րան ջատ վել 
են վե րը նշված պե տա կան կա ռա վար ման և պե տա կան 
կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րը: Արդ յուն քում հան րա
յին ծա ռա յութ յուն նե րի (բնա կան կամ պե տա կան մե
նաշ նոր հի) ո լոր տում ստեղծ վել է պե տա կան կար գա վո
րում ի րա կա նաց նող մար մին: 

Քա նի որ պե տութ յու նը հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո լոր տի մաս նա կից է, չի կա րող ինքն ի րեն կա ռա վա րել, 
հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ ի րա կա նաց նել, 
ինչ պես նաև այդ ո լոր տում սահ մա նել մշտա պես հա վա
սա րակշռ ված խա ղի կա նոն ներ: Պետք է հաշ վի առ նել, 
որ մեծ է գայ թակ ղութ յու նը յու րա քանչ յուր քա ղա քա կան 
ի րա դար ձութ յան, օ րի նակ՝ հա մա պե տա կան ընտ րութ
յուն նե րի ժա մա նակ: Այս պես՝ հնա րա վոր է, որ պե տութ
յունն իր սե փա կան ըն կե րութ յուն նե րում կնվա զեց նի 
ո րո շա կի ծախ սեր կամ շա հու թա բե րութ յան նոր ման՝ 
զսպե լով սպա ռող նե րին վա ճառ վող է լեկտրաէ ներ գիա
յի սա կագ նե րի՝ այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 
ա ճը կամ սպա ռող նե րին (ընտ րող նե րին) գո հաց նե լու 
հա մար ժա մա նա կա վո րա պես կնվա զեց նի գոր ծող սա
կագ նե րը: Դա բնո րոշ է աշ խար հի գրե թե բո լոր երկրնե
րին: Մ յուս կող մից, սպա ռող նե րի շա հե րը պաշտ պա
նե լու նպա տա կով, պե տա կան կար գա վո րող մար մի նը 
կա րող է շու կա յի մաս նա վոր կա պի տա լի հի ման վրա 
գոր ծող այլ մաս նա կից նե րի հա մար սահ մա նել այն
պի սի կա նոն ներ, ո րոնք նույն պես թույլ կտան ո րո շա
կի ժա մա նա կա վոր արդ յունք ա պա հո վել սպա ռող նե րի 
հա մար, սա կայն տնտե սա կան կամ ի րա վա կան ա ռու
մով կա պա կա յու նաց նեն շու կան: Օ րի նակ՝ սահ մա նել 
նվա զա գույն սա կագ ներ, միա ժա մա նակ ի րա վա կան 
ակ տե րով ամ րագ րել, որ դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
վնաս նե րը մաս նա վոր և պե տա կան ըն կե րութ յուն նե րին 
կփոխ հա տուց վեն հե տա գա տա րի նե րին կամ կհաշ
վաց վեն, ինչն ա վե լի վտան գա վոր է: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է փաս տել, որ բնա կան մե նաշ նորհ
նե րի շու կա յի մաս նա կից նե րը, ըստ էութ յան, կազ մա
վոր վում են ե րեք §խո շո րաց ված¦ սուբ յեկտ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ ՝

 պե տութ յուն՝ իր իսկ հիմ նադ րած ըն կե րութ յուն նե րով,

 մաս նա վոր կա պի տա լով հիմ նադր ված ըն կե րութ յուն ներ,

 սպա ռող ներ:

Հետ ևա բար բնա կան մե նաշ նորհ նե րի շու կա յի յու րա
քանչ յուր մաս նա կից, ըստ վե րը նշվա ծի, չի կա րող լի
նել և կա ռա վա րիչ, և կար գա վո րող: ՈՒս տի պե տա կան 
կար գա վո րող ան կախ մարմ նի ստեղ ծու մը բնա կան մե
նաշ նորհ նե րի շու կա յի կար գա վոր ման միակ լու ծումն է: 
Տվ յալ մարմ նի հիմ նա դիր պետք է լի նեն շու կա յի բո լոր 
մաս նա կից նե րը՝ պե տութ յու նը (Ազ գա յին ժո ղով և Կա
ռա վա րութ յուն), շու կա յում գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց
նող ըն կե րութ յուն նե րը և ս պա ռող նե րը, ո րոնց կող մից 
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սահ ման վում է կար գա վո րող մարմ նի հիմ նա կան գոր
ծա ռույ թը՝ շու կա յի մաս նա կից նե րի շա հե րի հա վա սա
րակշ ռու մը: Հա մա հիմ նա դիր նե րը §պայ մա նա վոր վում 
են¦ նաև չմի ջամ տել պե տա կան կար գա վո րող մարմ նի 
գոր ծու նեութ յա նը՝ պայ մա նով, որ այդ մար մինն օ րեն քով 
սահ ման ված իր միակ՝ հա մա հիմ նա դիր նե րի շա հե րի 
հա վա սա րակշռ ման գոր ծա ռույ թը պար տա վոր է բո լոր 
կող մե րի հա մար ի րա կա նաց նել որ քան հնա րա վոր է թա
փան ցիկ: ՈՒս տի մինչ օրս Հա յաս տա նում ձևա վոր ված 
հա սա րա կա կան այն ըն կա լու մը, որ պե տա կան կար գա
վո րող մար մի նը պետք է միայն պաշտ պա նի սպա ռող նե
րի շա հե րը, հիմ նա վոր ված չէ: 

Պե տա կան կար գա վո րող մարմ նի հիմ նա կան գոր ծա
ռույ թը ներ կա յաց ված է գծա պատ կեր 1ում:

Պե տա կան կար գա վոր ման վրա ազ դում է նաև գի
տա տեխ նի կա կան ա ռա ջա դի մութ յու նը, ո րը կա րող է 
փո փո խել ոչ միայն կար գա վոր ման ռա ցիո նալ սահ
ման նե րը, այլև բնա կան մե նաշ նոր հի կար գա վի ճա կը: 
Հիմ նա կա նում են թադր վում է ձևա վո րել կար գա վոր ման 
եր կու հա կա դիր սահ ման: Ա ռա ջին դեպ քում բա ցար
ձակ օ րի նա կան սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով, լիո վին 
ինք նու րույն գոր ծող տնտե սութ յու նը ձգտում է բնա կան 
մե նաշ նոր հի կար գա վի ճա կի: Երկ րորդ դեպ քում պե
տությու նը ձգտում է սահ մա նա փա կել բնա կան մե նա
շնոր հի տնտե սա կան ա զա տութ յու նը (մե նաշ նորհ գնի 
սահ մա նում, մա տուց վող ծա ռա յութ յան և  ար տադրու
թյան ծա վա լի սահ մա նա փա կում) և կան խել այդ ա զա

Գծ. 1.  Պետական կարգավորող մարմնի հիմնական 
գործառույթը (կազմվել է հեղինակի կողմից):

տութ յան տնտե սա կան, սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան 
հետ ևանք նե րը: Միև նույն ժա մա նակ շու կա յա կան 
տնտե սութ յան պայ ման նե րում պե տութ յան հիմ նա կան 
նպա տա կը բնա կան մե նաշ նոր հի նկատ մամբ լիա կա
տար և հա մա կող մա նի վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց
նելն է: Հարկ է նշել, որ դա հնա րա վոր է այն դեպ քում, 
երբ շու կա յի բո լոր մաս նա կից նե րի շա հե րը հա մընկ
նում են կամ բնա կան մե նաշ նոր հը թույլ ըն կե րութ յուն 
է: Օ րի նակ՝ ԱՄՆի եր կա թու ղաին ցան ցը ո րոշ դեպ քե
րում աշ խա տում է վնա սով, լիո վին վե րահսկ վում է և 
վ նա սի չա փով սուբ սի դա վոր վում պե տութ յան կող մից 
(Railway Reform in the Central and Eastern Economiks, 
World Bank Policy Research Working Papers, 1993): 

Շատ դեպ քե րում կար գա վո րող մարմ նի կող մից վե
րահս կո ղութ յան ու ժե ղա ցու մը կա րող է հան գեց նել հա
կազ դե ցութ յան. հա վա նա կան է, որ կգոր ծի շա հե րի հա
մա ձայ նեց ման կա ռու ցա կար գը:

Այս պի սով՝ կի րառ վող կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե
րը, ըստ է ներ գե տի կա յի ո լոր տի ընդ հա նուր ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի (տեխ նո լո գիա կան ցիկլ, միաս նա
կան կար գա վար ման անհ րա ժեշ տութ յուն, հա ղորդ ման 
և բաշխ ման ցան ցե րի բնա կան մե նաշ նորհ), տվյալ երկ
րին բնո րոշ սահ մա նա փա կում նե րի (բնա կան ռե սուրս
նե րի առ կա յութ յուն, դի վեր սի ֆի կաց ված լի նե լու հան
գա մանք և հ նա րա վո րութ յուն ներ, փոքր երկր նե րում 
նաև մրցակ ցութ յամբ պայ մա նա վոր ված սահ մա նա
փա կում ներ), զար գաց վա ծութ յան աս տի ճա նի (երկ րի 
ընդ հա նուր և  ո լոր տա յին ռիս կե րի մա կար դակ), բա
ժան վում են եր կու հիմ նա կան խմբի՝ 

 ծախ սե րի ո րոշ ման մե խա նիզմ ներ (cost based), 

 շու կա յա կան մե խա նիզմ ներ (market based)։ 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում է ներ գե տի կա յի ո լոր տի 
կար գա վո րումն ի րա կա նաց վում է ծախ սե րի ո րոշ
ման մե խա նիզմ նե րով, ին չը են թադ րում է սպա ռող նե
րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժե քի (cost of 
service), այն է՝ ո լոր տում գոր ծող ըն կե րութ յուն նե րի 
անհ րա ժեշտ և հիմ նա վոր ված ծախ սե րը կար գա վոր
ման յու րա քանչ յուր ցիկ լում ամ բող ջութ յամբ փոխ հա
տու ցե լու նպա տա կով սա կագ նե րի ո րո շում։ Հարկ է 
նշել, որ 2018 թ. հու լի սի 1ից §Է ներ գե տի կա յի մա սին¦ 
ՀՀ օ րեն քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը կա տար
վել են ծախ սե րի ո րոշ ման մե խա նիզմ նե րից շու կա յա
կան մե խա նիզմ նե րի աս տի ճա նա կան ան ցումն ա պա
հո վե լու նպա տա կով։ 

Ծախ սե րի ո րոշ ման մե խա նիզմ նե րը նե րա ռում են կար
գա վոր ման տար բեր՝ շա հույ թի դրույ քի սահ մա նա յին 
մա կար դա կի (rate of return regulation), սահ մա նա յին 
հա սույ թի մա կար դա կի (revenue cap regulation) և սահ
մա նա յին սա կագ նի մա կար դա կի (price cup regulation) 
մե թոդ ներ։ Հա յաս տա նում, ըստ ըն կե րութ յուն նե րի գոր
ծու նեութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, կի րառ վում 
են նշված բո լոր մե թոդ նե րը։ 
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Ծախ սե րի ո րոշ ման մե խա նիզմ նե րի կի րառ ման ժա
մա նակ սա կագ նե րի կար գա վոր ման, ինչ պես նաև 
ներդ րում նե րի խթան ման նոր մե թոդ է կար գա վոր ման 
խթա նիչ գոր ծի քա կազ մը (incentive-based mechanisms), 
ո րի մի ջո ցով արդ յու նա վե տութ յան ա ռա վել բարձր մա
կար դակ ա պա հո վե լու նպա տա կով մի ջի նաց վում է ըն
կե րութ յուն նե րի ծախ սե րի մա կար դա կը և  օպ տի մալ 
ցու ցա նիշ նե րի հաս նե լու ակն կա լի քով ո րո շա կի պայ
ման նե րով ֆիքս վում կար գա վոր ման ա վե լի եր կար 
ցիկ լի հա մար: Այդ պի սի ցու ցա նիշ ներ կա րող են լի նել 
ըն թա ցիկ ծախ սե րը, կան խա տես վող ներդ րում նե րը, կո
րուստ նե րը, հա վա քագ րում նե րը և  այլն։ Իսկ ըն կե րութ
յուն նե րի հա մար օպ տի մա լա ցում կա տա րե լու խթա նը 
կար գա վոր ման ընտր ված ցիկ լի ըն թաց քում (ցան կա լի 
է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում) լրա ցու ցիչ ե կա մուտ
ներ ստա նա լու հնա րա վո րութ յունն է: 

Որ պես կար գա վոր ման խթա նիչ գոր ծի քա կազ մի կի
րառ ման օ րի նակ՝ ստորև ներ կա յաց վում են ՀՀ հան րա
յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից §Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր¦ ՓԲԸի 
ծախ սե րի և կո րուստ նե րի կրճատ ման ուղ ղութ յամբ 
ձեռ նարկ ված հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րը: 
Հանձ նա ժո ղո վի 2016 թ. ապ րի լի 29ի N 98Ա ո րոշ մամբ, 
սա կագ նա յին մար ժա յի հաշ վարկ ման մե թոդ նե րում 
կա տար ված հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի 
հա մա ձայն, սկսած 2016 թվա կա նից, 5ամ յա ժա մա նա
կա հատ վա ծի հա մար բաշ խիչ ցան ցում, որ պես հաս
տա տուն մե ծութ յուն, է լեկտ րաէ ներ գիա յի կո րուստ նե րը 
սահ ման վել են 11,03 %։ Նշ ված մե ծութ յու նը հաշ վարկ
վել է 2015 թ. ապ րի լի 1ից մինչև 2016 թ. ապ րի լի 1ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բաշ խիչ ցան ցում 
է լեկտրաէ ներ գիա յի կո րուստ նե րի տվյալ նե րի հի ման 
վրա. հիմք է ըն դուն վել սա կագ նա յին մար ժա յի հաշ
վարկ ման մե թո դի կան։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա
ծում բաշ խիչ ցան ցում է լեկտ րաէ ներ գիա յի փաս տա ցի 
կո րուստ նե րը կազ մել են 11,03 %: 

Հե տա գա յում, հաշ վի առ նե լով § Հա յաս տա նի է լեկտ րա
կան ցան ցեր¦ ՓԲԸի կող մից ի րա կա նաց վող մե ծա ծա
վալ ներդ րու մա յին ծրագ րե րը, ծախ սե րի և կո րուստ նե
րի կրճատ ման խրա խու սիչ մե խա նիզ մը ո րո շա կիո րեն 
կա տա րե լա գործ վել է և հանձ նա ժո ղո վի 2017 թ. նո յեմ
բե րի 15ի N 490Ա ո րոշ մամբ սա կագ նա յին մար ժա յի 
հաշ վարկ ման մե թո դի կա յով սահ ման վել է, որ, սկսած 
2016 թվա կա նից, 5ամ յա ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար սա կագ նի հաշ վարկ նե րում է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
կո րուստ նե րը կմնան ան փո փոխ՝ 2021 թ. հաշ վարկ
նե րում կազ մե լով 7,5 %ից ոչ ա վե լի, և ևս 4 տա րի 
մնա լով ան փո փոխ՝ 2025 թ. հաշ վարկ նե րում կկազ մեն 
7 %ից ոչ ա վե լի, ևս 3 տա րի ան փո փոխ մնա լուց հե
տո 2028 թ. ու հե տա գա տա րի նե րի հաշ վարկ նե րում 
կկազ մեն 6,4 %ից ոչ ա վե լի։ 

Այս պի սով՝ կո րուստ նե րի կրճատ ման նպա տա կով ի րա
կա նաց ված խթա նիչ քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում, 

Գծ. 2.  Կարգավորման խթանիչ  գործիքակազմի  
գրաֆիկական պատկերը (կազմվել է հեղինակի 
կողմից):

սկսած 2016 թվա կա նից, բաշ խիչ ցան ցում է լեկտ րաէ
ներ գիա յի փաս տա ցի կո րուստ ներն աս տի ճա նա բար 
նվա զել են. 2016 թ. կազ մել են 9,9 %, 2017ին՝ 8,8 %, 
2018 թ. 1ին ե ռամս յա կում՝ 8 %։ Ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
ակն կալ վող արդ յուն քը կար տա ցոլ վի 2021 թ. վե րա նայ
վող սա կագ նե րի հաշ վարկ նե րում, ին չը դրա կա նո րեն 
կանդ րա դառ նա սպա ռող նե րի վրա։ Բա ցի այդ՝ ծախ
սե րի և կո րուստ նե րի կրճատ ման խրա խու սիչ մե խա
նիզ մի արդ յու նա վե տութ յան նպա տա կով, ինչ պես նաև 
սպա ռող նե րի շա հե րը հաշ վի առ նե լով, § Հա յաս տա նի 
է լեկտ րա կան ցան ցեր¦ ՓԲԸն 20162027 թթ. նա խա
տե սում է ի րա կա նաց նել մե ծա ծա վալ ներդ րու մա յին 
ծրա գիր, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա 2028 թ. ու նե նալ 
գրե թե ամ բող ջութ յամբ ար դիա կա նաց ված, տեխ նի կա
կան ա մե նա բարձր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա
նող է լեկտ րաէ ներ գիա յի բաշ խիչ ցան ցեր, կրճա տել ըն
կե րութ յան շա հա գործ ման և պահ պան ման ծախ սերն 
ու է լեկտ րաէ ներ գիա յի կո րուստ նե րը (տո կո սա յին ար
տա հայ տութ յամբ)։ Առն վազն 1660 մար դով կկրճատ
վի աշ խա տա կազ մը, կրկնա կի ան գամ՝ նո րոգ ման և 
ն յու թա կան ծախ սե րը, մոտ 20 %ով՝ մյուս ծախ սե րը: 
Բաշ խիչ ցան ցում է լեկտ րաէ ներ գիա յի կո րուստ նե րը 
գոր ծող սա կագ նե րի հաշ վարկ նե րում նա խա տես ված 
11,03 %ից կնվա զեն և 2028 թ. սա կագ նե րի հաշ վար
կում կկազ մեն ա ռա վե լա գույ նը 6,4 %։

Կար գա վոր ման խթա նիչ գոր ծի քա կազ մի կի րա ռու մը 
գրա ֆի կո րեն ներ կա յաց ված է գծա պատ կեր 2ում:

Հարկ է նշել, որ բնա կան մե նաշ նոր հի պե տա կան 
կար գա վոր ման հա մա կար գի կա յաց ման և կա տա
րե լա գործ ման հար ցում կար ևոր վում են պե տա կան 
կար գա վոր ման ռազ մա վա րութ յան, սկզբունք նե րի ու 
մե թոդ նե րի հստա կե ցու մը, սպա ռող նե րի հա մար բնա
կան մե նաշ նոր հի սուբ յեկտ նե րի կող մից մա տուց վող 
ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հո վու մը: 

Մաշված. (4 %) և 
շահույթի (12 %) 
առավելագույն 

սահման 

Սահմանված 
չէ 

82 մլն $ 82 մլն $ 82 մլն $ 82 մլն $ 
 

Ներդրումներ, 
 մլրդ դրամ  0 

147 
118 

85 

- 
350 

 մլրդ 
դրամ 

Աշխատողների  
թիվը 

7806 7806 6706 
6426 6146 

- 20 % 

Շահագ. և  
պահպան. ծախսեր,  
մլն դրամ 

7818 7818 
6748 5758 5056 

- 35 % 

Կորուստ 11,03 % 11,03 % 7,5 % 7,0 % 6,4 % 

- 40 % 

Տարիներ 2016 2017-2020 2021-2024 2025-2027 2028  
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Участие государства в процессе регулирования 
естественных монополий

В статье анализируется роль государства в регули-
ро вании деятельности естественных монополий. Ав-
тор, исходя из особенностей энергетической сферы, 
анализирует применяемые в этой сфере рыночные 
ме ха низмы определения регулирующих расходов и 
пред лагает применять в Республике Армения инстру-
мен ты стимулирующего регулирования, кото рое даст 
воз можность стимулировать субъектов естественной 
мо  но полии делать инвестиции и в то же время - 
обеспечить ста бильность в плане  воздействия этого 
процесса на тарифы. 

А Н Н О ТА Ц И Я

State Participation in the Process of the Natural 
Monopoly Settlement

The article discusses the role of the state in regulating the 
activity of natural monopolies. Based on the peculiarities of 
the energy sector, we have analyzed market mechanisms 
for determining regulatory expenditures in this sphere. It is 
suggested to apply such incentive regulation tools in the 
Republic of Armenia that will enable to stimulate a natural 
monopoly entity to invest and at the same time to ensure 
stability in terms of effects on tariffs.  

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 05.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 23.05.2019 թ.

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ պե տա կան մարմ նի կող մից ի րա կա նաց վող 
կար գա վոր ման սահ ման նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն
թացն ա նընդ հատ է: Ըստ պե տութ յունբնա կան մե նա
շնորհ մո դե լի՝ պե տա կան շա հե րը միշտ էլ վեր են դաս
վում մե նաշ նոր հի շա հե րից: 

Կար գա վոր ման խթա նիչ գոր ծի քա կազ մի ներ կա յաց
ված մե թո դը կխթա նի բնա կան մե նաշ նոր հի սուբ յեկ տի 
ներդ րում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև կհաս տա
տի սա կագ նե րի կա յու նութ յուն:

Բ նա կան մե նաշ նոր հի պե տա կան կար գա վո րու մը 
կնպաս տի բնա կան մե նաշ նոր հի և հա սա րա կութ յան 
միջև դի տարկ վող հա կա սութ յուն նե րի վե րաց մա նը, 
շու կա յում ներդ րում նե րի ա վե լաց մա նը, սպա ռո ղի և 
տն տե սա վա րո ղի շա հե րի հա վա սա րակշռ մա նը, բնա
կան մե նաշ նորհ հան դի սա ցող ո լորտ նե րում նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մա նը և կար գա վո րող մարմ նի 
կող մից մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի ռա ցիո նալ օգ
տա գործ մա նը:

Գ րա կա նութ յուն

1. Բաղ դա սար յան Հ.  Բ նա կան մե նաշ նորհ նե րի պե
տա կան կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը և դ րանց 
լուծ ման մո տե ցում նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում: Տն տե սութ յան զար գաց ման և կա ռա
վար ման հիմ նախն դիր ներ: Տն տե սութ յան և կա
ռա վար ման ինս տի տուտ.  Գիրք 8.  Եր.: Օր Դար, 
2015.  Էջ 299300:

2. Смит А. Исследование о природе и причинах бо-
гатст  ва народов. - М., 1962. - C. 53.

3. Азаркин Н. Национальная идеология и культурно-
воспитательная функция государства // Власть. - 
М., 2000. - C. 37.

4. Railway Reform in the Central and Eastern Economics, 
World Bank Policy Research Working Papers, 1993, - 
p. 264.
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Նախաբան

Հա յաս տա նում տնտե սա կան ա ճի ա պա հո վումն ար դա
րաց ված է, ե թե են թադ րում է մար զե րի հա մա չափ զար
գա ցում: Սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու սում
նա սի րել ՀՀ մար զե րի և Եր ևան քա ղա քի բնակ չութ յան 
մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի և գոր ծազր կութ յան մա կար դա
կի ցու ցա նիշ նե րի բաշխ ման բնույ թը, ինչ պես նաև այդ 
ցու ցա նիշ նե րի ռան գե րի փո փո խութ յուն նե րի ին տեն
սի վութ յու նը և դ րանց փոխ կախ վա ծութ յու նը 2015ից 
2016 թվականն ընկած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

2017 թվա կա նից սկսած՝ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեն, 
հաշ վի առ նե լով առ կա տե ղե կատ վա կան աղբ յուր նե րը 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

և մի ջազ գա յին փոր ձը, ա ռա ջին ան գամ հաշ վար կել է 
հա մա խառն տա րա ծաշր ջա նա յին արդ յունքն ըստ ՀՀ 
մար զե րի և Եր ևան քա ղա քի:

Աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րից եր ևում է, որ ՀՀ մար զե րում 
և Եր ևա նում մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի ցու ցա նի շը բնու
թագր վում է ակն հայտ բևե ռաց մամբ: Այս ցու ցա նի շի 
ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը (Եր ևան) 2015 թ. նվա
զա գույն մա կար դա կը ( Տա վու շի մարզ) գե րա զան ցել է 
շուրջ 2,8, իսկ 2016ին՝ 3,6 ան գամ: Միայն մար զե րում 
2015 թ. դրա ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը (Ս յու նի քի 
մարզ) գե րա զան ցել է նվա զա գույն մա կար դա կը 2,1, 
իսկ 2016ին՝ 2,5 ան գամ ( Տա վու շի մարզ):

2015 թ. գոր ծազր կութ յան ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը 
(Եր ևան) 6,4, իսկ 2016ին՝ 6,9 ան գամ գե րա զան ցել է 
նվա զա գույն մա կար դա կը ( Գե ղար քու նի քի մարզ): 

 Սույն հետազոտությամբ կատարվել է 20152016 թթ. ՀՆԱի բաշխման 
առանձնահատկությունների և գործազրկության մակարդակի, ինչպես 
նաև աստիճանակարգային փոփոխությունների ինտենսիվության և 
դրանց փոխհարաբերությունների վերլուծություն: Հարկ է նշել, որ 2017 թ. 
առաջին անգամ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն այն հաշվարկել է  մարզերի 
մակարդակով (այսինքն՝ համախառն տարածաշրջանային արդյունք):

Վերլուծությունների արդյունքների համաձայն՝ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱն 
բնութագրվել է ակնհայտ բևեռականությամբ: Հաշվի առնելով մեկ շնչի 
հաշվով ՀՆԱի և գործազրկության մակարդակի հարաբերակցությունը` 
ուսումնասիրվել է նաև այդ ցուցանիշների միջև եղած կապը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/hy/teghekagir
http://vardgohar@yandex.ru
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ՀՀ մար զե րում (բա ցա ռութ յամբ Եր ևա նի) գոր ծազր
կու թյան ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը ( Կո տայ քի 
մարզ) 2015 թ. 4,9, 2016ին 5,1 ան գամ է գե րա զան ցել 
նվա զա գույն մա կար դա կը: Բ նա կան է՝ նշված ցու ցա
նիշ նե րի ձևա վոր ման վրա ան մի ջա կան ազ դե ցութ
յուն է ու նե ցել ՀՀ մար զե րում և Եր ևա նում մշտա կան 
բնակ չութ յան, հետ ևա բար՝ նաև տնտե սա պես ակ տիվ 
բնակ չութ յան թի վը:

ՀՀ մար զե րում և Եր ևա նում ու սում նա սիր վող ցու ցա
նիշ նե րի բաշխ ման ան հա մա չա փութ յան ամ փոփ ցու
ցա նիշ նե րից է վա րիա ցիա յի գոր ծա կի ցը: Աղ յու սակ 2ի 
տվյալ նե րից եր ևում է, որ 2015 թ. ՀՀում բնակ չութ յան 
մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի (1678637,0 դրամ) նկատ մամբ 
վա րիա ցիա յի գոր ծա կի ցը կազ մել է 38,6 %, իսկ 2016
ին՝ հան րա պե տության մի ջին մա կար դա կի (1697645,0 
դրամ) նկատ մամբ՝ 48,6 %:

ՀՀ մար զե րում և Եր ևա նում գոր ծազր կութ յան մա

կար դա կի վա րիա ցիա յի գոր ծա կի ցը 2015 թ. կազ մել է        
50,4 %, իսկ 2016ին՝ 49,0 %: Ս տաց ված արդ յունք նե րը 
ցույց են տա լիս, որ ՀՀ մար զե րում և Եր ևա նում գոր
ծազր կութ յան մա կար դակն ա վե լի բևե ռաց ված է, քան 
մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի ցու ցա նի շը:

Ակն հայտ է, որ գոր ծազր կութ յան մա կար դակն ան մի
ջա կա նո րեն ազ դում է մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի ծա վալ
նե րի վրա, հետ ևա բար կոնկ րետ ժա մա նա կաշր ջա նում 
այս ցու ցա նիշ նե րի ռան գե րի միջև նույն պես պետք է լի
նի կո ռել յա ցիոն կախ վա ծութ յուն՝ ըստ տա րա ծութ յան 
բաշխ վա ծութ յան: ՀՀ տվյալ նե րով նշված փոխ կախ
վա ծութ յան վեր լու ծութ յան նպա տա կով կա տա րել ենք 
հետև յալ նշա նա կում նե րը. 0yR ն և 1yR ը 20152016 թթ. 
ՀՀ մարզերում  և Երևանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱի 
ռանգերն են,  0xR ն և 1xR ը՝  20152016 թթ. ՀՀ մար
զե րում  և Երևա նում գոր ծազր կութ յան մա կար դա կի 
ռան գե րը:

Աղյուսակ 2.  ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱի  և գործազրկության մակարդակի                       
վարիացիայի վիճակագրական ցուցանիշները 20152016 թթ.

Ցուցանիշներ 2015 թ. 2016 թ. 2015 թ. 2016 թ.

Միջին մակարդակ 1678637,0 1697645,0 18,5 18,0

Միջին քառակուսային շեղում 648204,0 825120,0 9,33 8,80

Վարիացիայի գործակից 38,6 48,6 50,4 49,0

Աղյուսակ 1. ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱն և գործազրկության մակարդակը                      
20152016 թթ.*

ՀՀ մարզերը

ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով
(համախառն տարածաշրջանային արդյունք), դրամ

Գործազրկության մակարդակը, 
%

2015 թ. 2016 թ. 2015 թ. 2016 թ.

Երևան 2505113,0 276301,0 30,2 29,0

Արագածոտն 1319995,0 1233480,0 5,7 5,9

Արարատ 1348779,0 1282609,0 8,3 9,2

Արմավիր 1266055,0 1074929,0 9,4 11,6

Գեղարքունիք 935258,0 819460,0 4,7 4,2

Լոռի 1156251,0 1028677,0 15,7 12,3

Կոտայք 1218489,0 1095901,0 23,0 21,8

Շիրակ 1043765,0 869122,0 19,0 21,0

Սյունիք 1966671,0 1936420,0 15,7 11,6

Վայոց ձոր 1194564,0 1357824,0 10,1 8,4

Տավուշ 917719,0 768670,0 12,1 12,5

Ընդամենը 1678637,0 1697645,0 18,5 18,0

* Հայաստանի սոցիալտնտեսական վիճակը 2017 թ. հունվարդեկտեմբերին, 2018, 
  Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017:
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Ռան գա վոր ման արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են աղ
յու սակ 3ում:

Սո ցիալտնտե սա կան եր ևույթ նե րի ռան գե րի վի ճա
կագ րա կան վեր լու ծութ յուն նե րում ու սում նա սիր վում 
է տա րի նե րի ըն թաց քում ռան գե րի փո փո խութ յան ին
տեն սի վութ յու նը: Ռան գե րի փո փո խութ յան ին տեն սի
վութ յան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րից են ռան գե րի փո
փո խութ յան գծա յին և քա ռա կու սա յին գոր ծա կից նե րը:

Ռանգերի փոփոխության գծային գործակիցը որոշվում 
է հետևյալ կերպ.

զույգ թվով միավորների դեպքում`
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կենտ թվով միավորների դեպքում`
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որտեղ jR1 ն և jR0 ն jրդ սո ցիալտնտե սա կան ցու
ցա նի շի ռան գերն են հաշ վե տու և բա զի սա յին ժա մա
նա կա հատ վա ծում, ոը՝ ու սում նա սիր վող միա վոր նե րի 
թի վը:

Ռան գե րի փո փո խութ յան քա ռա կու սա յին գոր ծա կի ցը 

ո րոշ վում է հետև յալ կերպ (Общая теория статистики, 
2004).
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Աղ յու սակ 4ում ներ կա յաց ված են ՀՀ մար զե րում և 
Երևանում բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի և գոր
ծազր կութ յան մա կար դա կի ռան գե րի փո փո խութ յան 
ին տեն սի վութ յան արդ յունք նե րը:

Աղյուսակ 3. ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱի և գործազրկության մակարդակի                     
ռանգավորման արդյունքները

ՀՀ մարզերը

2015 թ. 2016 թ.

ՀՆԱ-ն 
մեկ շնչի հաշվով

գործազրկության 
մակարդակը

ՀՆԱ-ն
 մեկ շնչի հաշվով

գործազրկության 
մակարդակը

0yR 0xR 1yR 1xR
Երևան 1 1 1 1

Արագածոտն 4 10 5 10

Արարատ 3 9 4 8

Արմավիր 5 8 7 6

Գեղարքունիք 10 11 10 11

Լոռի 8 5 8 5

Կոտայք 6 2 6 2

Շիրակ 9 3 9 3

Սյունիք 2 4 2 7

Վայոց ձոր 7 7 3 9

Տավուշ 11 6 11 4

Աղյուսակ 4. Ռանգերի փոփոխության ինտենսիվությունը

Ցուցանիշներ
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Ռանգերի փոփոխության գծային 
գործակիցը

0,133 0,167

Ռանգերի փոփոխության 
քառակուսային գործակիցը

0,05 0,04
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Աղ յու սակ 4ում ներ կա յաց ված արդ յունք նե րից եր ևում 
է, որ 20152016 թթ. ՀՀ մար զե րում և Եր ևա նում բնակ
չութ յան մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի և գոր ծազր կութ յան 
մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րի փո փո խութ յուն ներն էա
կան չեն: Այդ ցու ցա նիշ նե րի ռան գե րի փոխ կախ վա
ծութ յու նը ո րոշ վում է Ս պիր մե նի ռան գա յին կո ռել յա
ցիա յի գոր ծակ ցով (Գ.Վ. Վար դան յան, 2003).
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Եզրակացություն

Աղ յու սակ 5ում ներ կա յաց ված վեր լու ծութ յան արդ յունք
նե րից եր ևում է, որ 2015 և 2016 թթ. ՀՀ մար զե րում և 

Եր ևա նում մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱի և գոր ծազր կութ յան 
մա կար դակ նե րի ռան գե րի միջև կա պը թույլ է, և ռան գա
յին կո ռել յա ցիա յի գոր ծա կից նե րը նշա նա կա լի չեն:
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Статистическая характеристика ВВП и уровня 
безработицы в марзах РА

В статье проанализированы характер распределения 
показателей ВВП и уровня безработицы, интенсивность 
изменений их рангов и взаимосвязь между ними за 
2015-2016 гг. Следует отметить, что Национальная 
статистическая служба (ныне – Статистический комитет) 
РА в 2017 году впервые рассчитала ВВП по регионам 
(иными словами, валовой региональный продукт).

Результаты анализов свидетельствуют, что в марзах 
Армении и в городе Ереване ВВП в расчете на душу 
населения характеризовался наглядной полярностью. 
Учитывая взаимосвязь между уровнем безработицы 
и ВВП в расчете на душу населения, нами было 
исследовано наличие корреляционной взаимосвязи 
между рангами указанных показателей.

А Н Н О ТА Ц И Я

Statistical Characteristics of GDP and Unemployment 
Rate in the Marzes of the Republic of Armenia

In this research the specifics of the GDP distribution and 
the unemployment rate, as well as the intensity of changes 
in the ranks and their interrelationships for 2015-2016 
have been analyzed. It should be noted that for the first 
time in 2017 the NSS of the RA (currently the SC of the 
RA) calculated the GDP for regions (i.e. the gross regional 
product).

According to the results of the analyses the GDP per capita 
has been characterized by obvious polarity. Taking into 
account the correlation between the GDP per capita and 
unemployment rate the correlation between the ranks of 
these indicators has been studied.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 20.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 04.04.2019 թ.

Աղյուսակ 5. ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱի և գործազրկության մակարդակի                     
ռանգերի միջև կոռելյացիայի գործակցի հաշվարկը

Ցուցանիշներ 2015 թ. 2016 թ.

Սպիրմենի ռանգային կոռելյացիայի գործակիցը 0,164 0,027

Կոռելյացիայի գործակցի նշանակալիությունը 0,49t = 0,08t =

2,26critt =
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Введение

В настоящее время интерес к отдаленной гибри
дизации в селекции смородины и крыжовника 
возрос в связи с появившейся возможностью вклю
чения в селекционный процесс новых видов как до
норов специфических признаков. В связи с этим, 
в селекции стали использовать сорта различного 
генетического происхождения и дикорастущие виды, 
что позволило повысить устойчивость полученных 
гибридов к заболеваниям, вредителям, зимостойкость. 
Отдаленная гибридизация позволила получить формы, 
которые отличаются ранним цветением, компактностью, 
длинными кистями, повышенным содержанием 

УДК: 634.72:631.527

ОТДАЛЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ И ПОЛИПЛОИДИЯ В СЕЛЕКЦИИ СМОРОДИНЫ И 
КРЫЖОВНИКА

И.Э. Бученков, И.В. Рышкель 
Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета
ryshkel@yandex.by

витамина С и Рактивных веществ, с высокой само
плодностью, неосыпаемостью ягод, высокой урожай
ностью, пригодные к механизированному уходу и убор
ке урожая (Бавтуто, 1980; Бученков, 1998; Волузнев, 
1970; Курсаков, 1993).

Эффективность дальнейшего использования метода 
отдаленных скрещиваний смородины и крыжовника 
связана с синтезом видов по типу уже существующих, 
но с иным геномным составом и совершенствованием 
методов переноса чужеродных генов, генетического 
конструирования геномов, для получения нового 
поколения форм с высокой экологической адаптацией 
к регионам возделывания (Еремин, 1993).

 Цель данного исследования – получить отечественные межродовые 
гибриды; оценить их морфологические, анатомические, биологические и 
хозяйственные признаки; выявить перспективные формы для дальнейшего 
использования на основе белорусских видов черной смородины и 
крыжовника.

Межродовые реципрокные скрещивания смородины черной с крыжовником 
направлены на получение бесшипных и слабошиповатых форм 
крыжовника с высоким содержанием витаминов и устойчивых к почковому 
клещу, крупноплодных форм смородины черной. С целью преодоления 
стерильности амфигаплоидов, они были переведены на полиплоидный 
уровень методом колхицирования.

Получены гибриды R. nigrum х Gr. reclinata с различным геномным составом. 

Ключевые слова:
смородина черная, 
крыжовник, 
отдаленная гибридизация, 
полиплоидия, 
гибриды
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Цель исследований: на основе белорусского сорти
мента смородины черной и крыжовника получить оте
чественные межродовые гибриды; провести оценку 
их морфологических, анатомических, биологических 
и хозяйственных признаков; выделить перспективные 
формы для дальнейшего использования.

Материалы и методы

Исследования проводили в отделе селекции ягодных 
культур БелНИИ плодоводства (19921998 гг.) на 
агробиологической станции БГПУ им. М. Танка (1999 
2008 гг.) и опытном поле ПолесГУ (20092015 гг.). 
Меж родовые реципрокные скрещивания смородины 
черной с крыжовником были направлены на получение 
бесшипных и слабошиповатых с высоким содержанием 
витаминов форм крыжовника и устойчивых к почковому 
клещу, крупноплодных форм смородины черной.

Перевод стерильных амфигаплоидов на полиплоидный 
уровень проводили методом колхицинирования. Под
счет хромосом проводили на постоянных и временных 
препаратах, полученных по общепринятой методике 
цитологических исследований (Рыбин, 1967).

Изучение устойчивости полученных гибридов к забо
леваниям проводили в условиях естественного зара
жения растений патогенами. Зимо стойкость опре
деляли по 5балльной шкале полевым методом, 
сущность которого заключалась в ежегодных учетах 
степени подмерзания побегов.

Результаты и анализ

Всего за годы исследований в 67 комбинациях скре
щиваний опылено 10374 цветка, высеяно 1579 гиб
ридных семян, из которых выращено 146 растений. 
Исследования показали, что межродовые скрещивания 
удаются редко (завязываются единичные плоды), а в 
некоторых комбинациях они вообще безрезультатны. 
Наиболее высокие показатели образования завязи в 
вариантах скрещивания смородина черная х крыжовник 
(от 16,2 до 18,3%), низкие – при опылении крыжовника 
пыльцой смородины черной (0,39,8%).

Разнообразие вовлекаемых в скрещивания сортов 
в многолетних экспериментах способствовало полу
чению фонда межродовых реципрокных гибридов 
F1 смородина черная х крыжовник с промежуточным 
характером проявления большинства признаков. 
Среди полученных гибридных растений по комплексу 
хозяйственноценных признаков (устойчивость к муч
нистой росе, длинные цветковые кисти, высокая зимо
стойкость) выделены 16 перспективных форм: R. nigrum 
х Gr. reclinata (Церера х Машека, Память Вавилова х 

Машека, Церера х (10 Д52 х Яровой), Катюша х (10 
Д52 х Яровой), Купалинка х Белорусский красный, 
Купалинка х (10 Д52 х Яровой) – 11 растений; Gr. 
reclinata х R. nigrum (Машека х МинайШмырев, (10 Д52 
х Яровой) х Купалинка, (10 Д52 х Яровой) х Память 
Вавилова, (10 Д52 х Яровой) х Церера, Белорусский 
красный х Кантата 50) – 5 растений.

Сравнивая отобранные реципрокные гибриды, можно 
отметить наличие у них общих признаков, характерных 
только гибридам такого типа:
 гибриды смородина черная х крыжовник – от смо

родины черной унаследовали наличие цветка при 
основании кисти, белые кончики по краям зубчи
ков листа, отсутствие шипов; от крыжовника – 
отсутствие ароматических железок, узкий гипантий, 
крупную ребристую завязь, отсутствие шипов. К 
ново образованиям следует отнести своеобразную 
приподнятую форму кустов, горизонтальное поло
жение цветочных кистей. Растения стерильны.

 гибриды крыжовник х смородина черная – от 
смородины черной унаследовали редкое опушение 
оси цветочной кисти, матовую поверхность 
листовых пластинок, гладкую завязь; от крыжовника 
– цилиндрическую форму гипантия, опушение на 
столбике пестика. Среди новообразований следует 
отметить резко направленные вверх, а затем 
поникающие цветочные кисти. Растения стерильны.

Несмотря на наличие у отобранных форм ценных 
признаков, устойчивая стерильность не позволяет 
использовать их непосредственно в практических 
целях. В качестве метода преодоления стерильности 
отдаленных гибридов использовали полиплоидию. 
По всем комбинациям скрещиваний за годы иссле
дований обработано колхицином 224 почки. Пер
во  начальный отбор тетраплоидных форм про во
дили по морфологическим признакам листьев и 
побегов, а на следующий год – по результатам цито
логического анализа. В результате было отобрано 
11 амфидиплоидных форм, объединяющих в своем 
геноме два полных набора хромосом от каждой из 
родительских форм: смородина черная х крыжовник 
(Церера х (10 Д52 х Яровой), Катюша х (10 Д52 х 
Яровой), Купалинка х (10 Д52 х Яровой), Память 
Вавилова х Машека, Купалинка х Белорусский 
красный, Церера х Машека) – 6 растений; крыжовник х 
смородина черная (Машека х МинайШмырев, (10 Д52 
х Яровой) х Купалинка, (10 Д52 х Яровой) х Память 
Вавилова, (10 Д52 х Яровой) х Церера, Белорусский 
красный х Кантата 50) – 5 растений.

Проведенный анализ морфоанатомических и биоло
гических особенностей амфидиплоидов позволил 
вы де лить признаки, которые отличают их от соответ
ствующих амфигаплоидов:
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 амфидиплоиды смородина черная х крыжовник 
– кус ты гетерозисные, без шипов. Растения 
образуют поздно созревающие ягоды массой до 
1,4 г, промежуточного типа с ароматной мякотью 
и матовой кожицей почти черного цвета. Ягоды в 
кистях по 68. Количество семян на один плод – до 
610 шт. Завязываемость плодов при свободном 
опылении – до 53,42%. Содержание нормально 
сфор мированных пыльцевых зерен – 68,5171,74%.

 амфидиплоиды крыжовник х смородина черная – 
кус ты гетерозисные с редкими шипами в узлах 
побегов. Большинство цветков образуют крупные, 
до 2,4 г, ягоды. Они овальные, слегка сплюснутые 
на полюсах, расположены по 36 на общей длинной 
оси. Содержание семян в ягодах  1116 шт. Кожица 
плодов толстая, мякоть – ароматная. Ягоды со
зре вают в середине августа. Завязываемость 
пло  дов при свободном опылении – от 39,83 до 
47,58%. Содержание нормально сформированных 
пыльцевых зерен до – 70,22%.

Анализ морфоанатомических и биологических осо
бенностей амфидиплоидов позволил выделить при
знаки, которые отличают их от соответствующих 
амфигаплоидов. Для всех амфидиплоидных растений 
характерны хорошая плодовитость, комплексный 
иммунитет, высокая зимостойкость, высокий процент 
нормально сформированных пыльцевых зерен. Ам
фи диплоиды отличаются от амфигаплоидов по 
характеру роста и окраске побегов, плотностью при
легания почечных чешуй, формой почек, размерами 
листьев, соцветий, цветков, количеством плодов в 
цветочных кистях.

Заключение

В результате реципрокных межродовых скрещиваний 
некоторых сортов смородины черной и крыжовника 
установлено:

1. Отдаленные скрещивания более успешны, когда 
материнским растением является смородина черная. 

2. Гибриды отличаются от исходных родительских 
форм характером роста и окраской побегов, плотностью 
прилегания почечных чешуй, формой почек, размерами 
листьев, соцветий, цветков в цветочных кистях, а ряд 
новообразований являются ценными для селекции.

3. Устойчивая стерильность не позволяет использовать 
межродовые гибриды непосредственно в практи ческих 
целях, однако ценные новообра зования позволяют рас
сматривать их как исходный селек ционный мате риал 
для дальнейшей селекции и перевода на полиплоидный 
уровень с целью повы шения плодовитости.
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A B S T R A C T

Distant Hybridization and Polyploidy in the Currant 
and Gooseberry Selection

The aim of the current research is to obtain domestic 
intergeneric hybrids, to assess their morphological, 
anatomical, biological and economic characteristics and to 
identify their perspective forms for further use based on the 
Belarusian varieties of black currant and gooseberry.

Intergeneric reciprocal crossbreeding of black currant with 
gooseberry was aimed at the production of thornless and 
semithornless gooseberry with a high content of vitamins 
and largefruited currant resistant to gall mite. To overcome 
the sterility of amphihaploids, they were transferred to 
tetraploid level by colchicination.

Hybrids of R. nigrum x Gr. reclinata with different genomic 
composition have been bred.
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ա րա գա ծոտ նի մար զի Կար բի հա մայն քի Գոլ դեն Դե լի
շես սոր տի խնձո րի այ գի նե րում տնտե սա կան վնա սա
կա րութ յան շե մը (B.И. Танский, 2011) հաղ թա հա րած 
ոս կե տու տի տար բեր՝ IIIII, IVV, VIVII հա սա կի թրթուր
նե րի դեմ 2018 թ. փոր ձարկ վել են (բաժն յա կա յին և  ար
տադ րա կան փոր ձեր) առևտ րա յին բակ տե րիա կան և 
քի միա կան պատ րաս տուկ նե րի ջրա յին կա խույթ նե րի 
բա քա յին խառ նուրդ նե րը:

Վ նա սա տո ւի IIIII (ցածր) հա սա կի թրթուր նե րի դեմ փոր
ձարկ վել են բակ տե րիա կան և քի միա կան առևտ րա յին 
պատ րաս տուկ նե րի մա հա ցու խտութ յուն նե րի 1/4 ան
գամ նոս րա ցում նե րի (են թա շե մա յին խտութ յուն նե րի) 

 Բաժնյակային և արտադրական փորձերը ցույց են տվել, որ Կարբի հա
մայնքի խնձորի այգիներում տարածված ոսկետուտի IIIII հասակի թրթուր
ների դեմ պայքարում բարձր կենսաբանական արդյունավետությունն 
ապահովվում է բակտերիական (լեպիդոցիդ, BTB) և քիմիական (բելտ, 
էֆորիա) պատրաստուկների ջրային կախույթների բաքային խառնուրդների 
են թաշեմային չափաքանակի (1/4 անգամ նոսրացված) կիրառման դեպ
քում: Ինչ վերաբերում է IVV և VIVII հասակի թրթուրներին, ապա կեն
սաբանական բարձր արդյունավետություն է նկատվում բակտերիական 
պատրաստուկների շեմային և քիմիական պատրաստուկների ենթաշեմային 
չափաքանակների զուգակցման դեպքում:
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զու գակ ցութ յուն նե րը: IVV (մի ջին) և VIVII (բարձր) հա
սա կի թրթուր նե րի դեմ փոր ձարկ վել է բակ տե րիա կան 
պատ րաս տուկ (մա հա ցու խտութ յուն) + քի միա կան 
պատ րաս տուկ (են թա շե մա յին՝ 1/4 նոս րա ցում) բա քա
յին խառ նուր դը, քա նի որ IIIII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ 
կի րառ ված ին սեկ տի ցիդ նե րի մա հա ցու ծախ սի նոր մա
նե րի 1/4 ան գամ նոս րա ցում նե րով զու գակ ցութ յուն նե
րը IVV և VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում չեն ա պա հո վել կեն սա բա նա կան բա
վա րար արդ յու նա վե տութ յուն:

Գի տա փոր ձե րում կի րառ վել են բակ տե րիա կան լե պի
դո ցիդ (ԿԱ 3000 ԱՄ/մգ փո շում) և ԲՏԲ (ԿԱ 1500 ԱԱ/մգ 
փո շում), քի միա կան է ֆո րիա (ԽԿ, լյամբ դացի հա լոտ
րին 106 գ/լ + 141 գ/լ թիա մե տօք սամ) և բելտ (ԽԿ, 480 գ/լ 
ֆլու բեն դիա միտ) պատ րաս տուկ նե րը: Կա տար ված ար
տադ րա կան հետ զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ
կա յաց ված են աղ յու սա կում. ցո ղում նե րը կա տար վել 
են ան վա վոր մո տո րա յին սրսկի չով, տար բե րակ նե րից 
յու րա քանչ յու րը փոր ձարկ վել է 0,1 հա տա րած քի վրա, 
որ պես ստու գիչ են դի տարկ վել վնա սա տու նե րով բնա
կեց ված, չցող ված խնձո րե նի նե րը, տար բե րակ նե րից 
յու րա քանչ յուրն ու նե ցել է ե րեք կրկնո ղութ յուն:

Գի տա փոր ձերն ի րա կա նաց վել են հետև յալ մե թո դա
կան ձեռ նարկ նե րի հա մա ձայն՝ Методические указания 
по испытанию биопрепаратов для защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков, 1973, Применение 
бактериальных препаратов против вредителей с-х 
культур, 1989: Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վի
ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յու նը կա տար վել է տար
բեր աղբ յուր նե րի հի ման վրա (А. Бернстейн, 1968,                     
И.П. Ашмарин, А.А. Воробьев, 1962):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ոս կե տու տի տար բեր հա սա կի թրթուր նե րի դեմ ա ռան
ձին և բա քա յին խառ նուր դի տես քով պատ րաս տուկ
նե րի բաժն յա կա յին փոր ձար կում նե րից պարզ վել է, որ 
ին սեկ տի ցիդ նե րի 1/4 ան գամ նոս րաց ված զու գակ ցութ
յուն նե րը ֆի տո ֆա գի IIIII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ ցո
ղու մից 10 օր անց ընդ հա նուր առ մամբ ցու ցա բե րել են 
բարձր՝ 90,7 (ԲՏԲ + բելտ)  93,9 % (լե պի դո ցիդ + է ֆո
րիա) կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն:

Չա փան մու շա յին տար բե րակ նե րի կեն սա բա նա կան 

արդ յու նա վե տութ յան ցու ցա նիշ նե րը IIIII հա սա կի 

թրթուր նե րի դեմ ցո ղում նե րի նույն ժա մա նա կա հատ

վա ծում ընդ հա նուր առ մամբ տա տան վել են 89,9 (ԲՏԲ) 

 95,3 % (է ֆո րիա) սահ ման նե րում, ո րոնք, ըստ Ստ յու

դեն տի tչա փա նիշի հաշ վար կա յին ցու ցա նիշ նե րի (P
0,95

 և  

ո=3ի դեպ քում Ստ յու դեն տի tչա փա նիշի 0,4602,935 հաշ

վար կա յին ցու ցա նիշ նե րը ե ղել են Ստ յու դեն տի  tչա փա նիշի  

3,182 աղ յու սա կա յին ցուց չից փոքր), փաս տո րեն չեն 

տար բեր վել են թա շե մա յին խտութ յուն նե րով զու գակց
ված պատ րաս տուկ նե րի նույ նա տիպ ցու ցա նիշ նե րից:

Բաժն յա կա յին գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րից պարզ
վել է, որ չա փան մու շա յին բելտ (ծախ սի նոր ման՝                
0,4 լ/ հա) և  է ֆո րիա (ծախ սի նոր ման՝ 0,15 լ/ հա) քի
միա կան պատ րաս տուկ նե րը ոս կե տու տի IVV և VIVII 
հա սա կի թրթուր նե րի դեմ ա ռան ձինա ռան ձին ցո ղե լուց  
10 օր անց ցու ցա բե րում են բարձր՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 93,0 և 92,2, 95,0 և 94,1 % կեն սա բա նա կան 
արդ յու նա վե տութ յուն:

Բակ տե րիա կան չա փան մու շա յին ԲՏԲ և լե պի դո ցիդ 
պատ րաս տուկ նե րը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
վնա  սա տո ւի IVV և VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ 
ցու ցա բե րել են կեն սա բա նա կան հա մե մա տա բար ցածր 
արդ յու նա վե տութ յուն:

Հատ կան շա կան է, որ վնա սա տո ւի IVV և VIVII հա սա
կի թրթուր նե րի դեմ կեն սա բա նա կան բարձր արդ յու նա
վե տութ յուն (90,592,4 և 89,791,3 %) է ա պա հով վում, 
երբ  զու գակց վում են հա մա պա տաս խա նա բար ծախ
սի բարձր նոր մա նե րով բակ տե րիա կան լե պի դո ցիդ 
(ծախ սի նոր ման՝ 1,5 կգ/ հա) և ԲՏԲ (3,0 կգ/ հա) պատ
րաս տուկ ներն ա ռան ձինա ռան ձին և քի միա կան բելտ, 
է ֆո րիա պատ րաս տուկ նե րի մա հա ցու խտութ յուն նե րի՝           
4 ան գամ նոս րաց ված ջրա յին կա խույթ նե րը:

Բա քա յին խառ նուր դի տես քով ին սեկ տի ցիդ նե րի 
են թա շե մա յին խտութ յուն նե րի զու գակ ցութ յուն նե
րը ֆի տո ֆա գի տար բեր հա սա կի թրթուր նե րի դեմ 
կեն սա բա նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն են 
ա պա հովում նաև ար տադ րութ յան պայ ման նե րում: 
Ս տաց ված արդ յունք ներն ամ փոփ ված են ստորև ներ
կա յաց ված աղ յու սա կում:

Ըստ աղ յու սա կի տվյալ նե րի՝ բա քա յին խառ նուր դի 
տես քով զու գակ ցութ յուն նե րը ոս կե տու տի IIIII, IVV և 
VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ ցո ղու մից 10 օր անց 
ցու ցա բե րում են հա մա պա տաս խա նա բար 89,093,9, 
90,191,9 և 88,290,9 % կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե
տութ յուն: Ս տաց ված ցու ցա նիշ նե րը չա փան մու շա յին 
տար բե րակ նե րի դի տարկ ման նույն ժա մա նա կա հատ
վա ծում IIIII, IVV և VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեպ
քում տա տան վել են հա մա պա տաս խա նա բար 88,6 
(ԲՏԲ)  94,9 (է ֆո րիա), 93,5 (բել տ)  94,0 (է ֆո րիա), 92,5 
(է ֆո րիա)  92,9 %ի (բել տ) սահ ման նե րում:

Ստ յու դենտի tչա փա նիշի հաշ վար կա յին ցու ցա նիշ նե րը, II
III, IVV և VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեպ քում հա մա
պա տաս խա նա բար տա տան վե լով 1,1573,036, 0,171
2,027 և 0,3482,432ի սահ ման նե րում, P0,95 և  ո=3ի 
դեպ քում փոքր լի նե լով Ստ յու դեն տի tչա փա նիշի 3,182 աղ
յու սա կա յին ցուց չից, փաս տում են, որ ար տադ րա կան 
փոր ձե րում բա քա յին խառ նուրդ նե րի և ծախ սի բարձր 
նոր մա նե րով չա փան մու շա յին տար բե րակ նե րի կեն սա
բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն նե րի միջև չի գրանց
վել հա վաս տի տար բե րութ յուն: 
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Աղյուսակ. Ոսկետուտի տարբեր հասակի թրթուրների դեմ առանձին և զուգակցված ինսեկտիցիդների  կենսա բա
նական արդյունավետությունն Արագածոտնի մարզի խնձորենու այգիներում (Կարբի, արտադրական 
փորձեր, 2018 թ.)*

Տարբերակներ
Ինսեկտիցիդների ծախսի 

նորման, 
կգ/հա, լ/հա

Կենդանի թրթուրների 
ընդհանուր քանակը 

տարբերա կում՝ 
30 գծմ ճյուղի վրա, հատ

Կենսաբանական արդյունավետությունն 
ըստ հաշվառման օրերի, %

3 7 10

II-III հասակ

Լեպիդոցիդ + բելտ 0,375+0,1
93*
3,1 47,3 81,7 91,4

Լեպիդոցիդ + էֆորիա 0,375+0,037
66
2,2 51,5 87,9 93,9

ԲՏԲ + բելտ 0,75+0,1
73
2,4 39,7 75,3 89,0

ԲՏԲ + էֆորիա 0,75+0,037
100
3,3 48,0 83,0 91,0

Լեպիդոցիդ (չափանմուշ) 1,5
80
2,7 46,2 76,2 90,0

ԲՏԲ (չափանմուշ) 3,0
88
2,9 47,7 80,7 88,6

Բելտ (չափանմուշ) 0,4
82
2,7 82,9 90,2 93,9

Էֆորիա (չափանմուշ) 0,15
79
2,6 86,1 92,4 94,9

IV-V հասակ

Լեպիդոցիդ + բելտ 1,5+0,1
103
3,4 44,7 80,6 90,3

Լեպիդոցիդ + էֆորիա 1,5+0,037
62
2,1 50,0 85,5 91,9

ԲՏԲ + բելտ 3,0+0,1
64
2,1 42,2 73,4 90,6

ԲՏԲ + էֆորիա 3,0+0,037
71
2,4 53,5 83,1 90,1

Բելտ (չափանմուշ) 0,4
64
2,1 79,2 90,9 93,5

Էֆորիա (չափանմուշ) 0,15
64
2,1 85,7 92,8 94,0

VI-VII հասակ

Լեպիդոցիդ + բելտ 1,5+0,1
81
2,7 43,2 80,2 88,9

Լեպիդոցիդ + էֆորիա 1,5+0,037
55
1,8 49,1 85,4 90,9

ԲՏԲ + բելտ 3,0+0,1
68
2,3 41,2 72,1 88,2

ԲՏԲ + էֆորիա 3,0+0,037
50
1,7 52,0 78,0 90,0

Բելտ (չափանմուշ) 0,4
71
2,4 78,9 90,1 92,9

Էֆորիա (չափանմուշ) 0,15
67
2,4 85,1 91,0 92,5

*Բաժնյակային և արտադրական փորձերի տվյալների համաձայն՝ համարիչում կենդանի թրթուրների ընդհանուր քանակն է 
 30 գծմ ճյուղի վրա, հայտարարում՝ թրթուրների միջին քանակը 1 գծմ ճյուղի վրա:
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Испытание сублетальных доз бактериальных и 
химических препаратов против гусениц златогузки 
в яблоневых садах

Деляночными и производственными опытами установ-
лено, что против гусениц младших (II-III) возрастов 
златогузки в яблоневых садах общины Карби высокая 
биологическая эффективность обес печивается при-
ме нением баковых смесей водных суспензий бакте-
риальных (лепидоцид, БТБ) и хими ческих (белт, эфория) 
препаратов в концентрациях ниже летальных в 1/4 раза.

Против гусениц средних (IV-V) и старших (VI-VII) 
воз  растов высокая биологическая эффективность 
наблюдается при использовании химических пре-
паратов в сублетальных дозах (1/4 летальной), с бакте-
риальными – в летальных дозах.

А Н Н О ТА Ц И Я

Testing of Sublethal Doses of Bacterial and Chemical 
Preparations Against the  Caterpillars  of the  Brown-
Tail Moth in the Apple Orchards

Plot and production experiments have shown that high 
biological efficiency is provided when using tank mixtures 
of water suspensions of bacterial (lepidocid, BTB) and 
chemical (belts, ephoria) preparations against younger (II-
III) caterpillars of brown-tail moth in the apple orchards at 
Carbi community with the concentrations lower than the 
lethal doses  in 1/4 times. 

As for caterpillars of medium (IV-V) and older (VI-VII) ages, 
high biological efficiency is observed when using chemical 
preparations in sublethal doses (1/4 of the lethal one) with 
bacterial preparations in lethal doses.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 20.03.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 17.04.2019 թ.

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում տա
տան ման գոր ծա կի ցը և փոր ձի սխա լը, ընդ հա նուր առ
մամբ տա տան վե լով հա մա պա տաս խա նա բար 4,199,8 
և 2,45,7 %ի սահ ման նե րում, փաս տում են, որ գի տա
փոր ձե րի արդ յունք նե րը հա վաս տի են:

Հաշ վառ ման օ րե րին թրթուր նե րի վարքն ու սում նա սի րե
լիս պարզ վել է, որ ցո ղու մից հե տո դրանց սնման և տե
ղա շարժ ման ին տեն սի վութ յու նը նվա զում է, դրանք չա
փե րով փոք րա նում են, գոր շա նում, չեն պա տաս խա նում 
մե խա նի կա կան գրգռիչ նե րին և  ի վեր ջո՝ մա հա նում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ոս կե տու տի IIIII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ կեն սա բա
նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ցու ցա բե րում են 
1/4 ան գամ նոս րաց ված բակ տե րիա կան և քի միա կան 
պատ րաս տուկ նե րի բա քա յին խառ նուրդ նե րը:

Ֆի տո ֆա գի IIIII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ կեն սա բա
նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ա ռան ձինա ռան
ձին ցու ցա բե րում են նաև չա փան մու շա յին լե պի դո
ցիդն ու ԲՏԲն:

Քի միա կան բելտ և  է ֆո րիա չա փան մու շա յին տար բե
րակ նե րը բարձ րարդ յու նա վետ են վնա սա տո ւի բո լոր 
հա սա կի թրթուր նե րի դեմ:

Բելտ և  է ֆո րիա պատ րաս տուկ նե րի 1/4 ան գամ  նոս

րացված սուբ լե տալ խտութ յուն նե րի ա ռան ձին զու
գակցութ յուն նե րը բարձ րաց նում են լե տալ խտութ յամբ 
լե պի դո ցի դի և ԲՏԲի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ
յու նը ոս կե տու տի IVV և VIVII հա սա կի թրթուր նե րի դեմ:

Ա ռան ձին և զու գակց ված բակ տե րիա կան պատ րաս
տուկ ներն ա ռա ջաց նում են ոս կե տու տի թրթուր նե րի 
վար քի և ձ ևա բա նա կան (մոր ֆո լո գիա կան) փո փո
խութ յուն ներ:

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը (տա
տան ման գոր ծա կից, փոր ձի սխալ) հաս տա տում են, որ 
գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րը հա վաս տի են:
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Введение

Проблемы повышения ароматичности и конкуренто
способности сырья, получаемого из отечественных 
сортов табака сортотипа Самсун, были и остаются 
актуальными направлениями селекции. За последние 
десятилетия были решены важнейшие задачи, свя
занные с их продуктивностью, иммунностью и 
комплексной устойчивостью к основным болезням и 
вредителям, и по этим показателям отечественные 
сорта, несомненно, превосходят аналогичные сорта 
восточных табаков. Однако, несмотря  на это, они всё 
ещё уступают последним по ароматичности и ряду 
физических, физиологических и химических признаков. 

УДК: 633.71:631.526/527

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОСИНТЕЗА У АРОМАТИЧЕСКИХ СОРТОВ ТАБАКА 
И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИИ: ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА

В.А. Маркарян
Национальный аграрный университет Армении
margaryan_vardan@yahoo.com

Именно этим и объясняется их недостаточная вос
требованность на мировом рынке.

Данную проблему возможно решить путём исполь
зования в процессе селекции высокоароматических, 
но малопродуктивных греческих, турецких, абхазских и 
кубанских Самсунов в качестве доноров для местных 
сортов. При этом в процессе селекции у перспективных 
генотипов увеличения содержания ароматических 
веществ в накапливаемых ассимилятах возможно 
достичь путём повышения фотосинтетической акти
вности растений – благодаря генетическому улуч 
шению аппарата фотосинтеза генетикоселек ционными 
методами. Поэтому выведение аро мати ческих сортов 
с высокой интенсивностью фото  синтеза требует 

В первой статье представленной серии по  результатам   диаллельного  
анализа  семи  сортов  табака  сортотипа   Сам  сун установлено, что 
генетическая  обусловленность признака интен сивности фотосинтеза 
в основном  результат действия аддитивных генов, которые проявили 
рецессивный характер у сорта с высоким показателем признака. 

С учетом наличия высоких положительных генетических корреляций 
между этим признаком и размерами и количеством листьев, указанные 
признаки рассмотрены в качестве средства идентификации перспективных 
генотипов с высоким показателем интенсивности фото синтеза в старших 
гибридных поколениях. Результаты исследований выя вили конкретные 
пути оптимизации селекции ароматических сортов табака.

Ключевые слова:
табак, 
интенсивность фотосинтеза, 
комбинационная способность,  
диаллельный анализ, 
корреляции, 
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последовательного изучения комбинационной спо
соб ности, генетического контроля, наследования, 
на следуемости и корреляций этого сложного физио
логического признака.

В научной литературе почти отсутствуют работы по 
генетике фотосинтеза, дыханию и другим важным 
аспек там, связанным с накоплением ассимилятов 
в табаке. Более того, указанные продукционные 
процессы и вещества селекцией практически не 
затронуты. Проведенные исследования касаются лишь 
физиологического аспекта динамики интенсивности 
фотосинтеза в онтогенезе и его зависимости от 
эндогенных и внешних условий выращивания 
(Михайлова, 1983; Рубин, 1971). Что касается селекции 
других сельскохозяйственных растений (пшеница, 
картофель, хлопчатник и др.), то отмечается, что в 
процессе селекции у культурных сортов произошла 
потеря активности фотосинтетического аппарата, и по 
интенсивности фотосинтеза они значительно уступают 
своим диким сородичам (Быков, Зеленский, 1982: 
Газиянц, 1991; Милторп, 1978; Насыров, 1982; Evans, 
1975). Следует также отметить, что исследование 
генетических основ фотосинтеза и идентификация 
высокопродуктивных и ароматических генотипов по 
фенотипам у табака представляют особый интерес не 
только для частной генетики и селекции, но и в целом для 
селекции самоопыляющихся культур. Это объясняется 
тем, что как объект исследования для генетики 
фотосинтеза табак является уникальной культурой, 
у которой товарная продукция формируется именно 
из листьев растения, то есть – фотосинтетическим 
аппаратом. Его малейшие изменения не только 
фиксируются визуально, но и подвергаются изме
рению и более того – количественной оценке. И 
поэтому последовательное увеличение, и особенно 
улучшение урожайности табака путём повышения 
его фотосинтетической продуктивности за счёт 
генетического улучшения этого аппарата генетико
селекционными методами является актуальнейшим 
направлением современной селекции. 

Исследователи расходятся во мнении относительно 
параметров, применяемых для характеристики фото
синтеза. Большинство из них подчёркивают важность 
окраски листьев, их структуры и расположения и, 
следовательно, в качестве важных показателей 
повышенной фотосинтетической продуктивности выде
ляют тёмнозелёные уплотнённые листья с верти
кальным расположением. Несмотря на это, существует 
также мнение, что показатель окраски листьев слабо 
коррелирует с интенсивностью фотосинтеза, и, таким 
образом, высокая концентрация хлорофилла не является 
источником повышения продуктивности фото синтеза. В 
этом аспекте несомненный интерес представляет табак 
с его многообразием окраски листьев.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования проводились на 
Армянской опытной станции табаководства.  В работе 
использовали семь сортов табака сортотипа Самсун: 
Самсун 47 (С47), Самсун 55 (С55), Самсун 36 (С36), 
Самсун 224 (С224), Самсун 27 (С27), Самсун Бафра 
(С.Б.), Самсун Маден (С.М.) и их прямые гибриды, 
полученные по диаллельной схеме скрещивания. 
Исходные сорта характеризовались контрастностью по 
всем изучаемым количественным признакам, особенно 
по окраске листьев (от тёмнозелёного до светло
жёлтого), и были выведены в разных географических и 
экологоклиматических условиях. Так, сорта С47, С55 
и С36 выведены в предгорье Араратской равнины, 
являются высокоурожайными, позднеспелыми, высо
ко рослыми, со светлозелёной (С47), тёмнозелёной 
(С36) и жёлтой (С55) окраской листьев. Сорта 
С224 и С27 принадлежат абхазской селекции, дают 
средний урожай, среднеспелые, среднерослые, со 
светлозелёными листьями, и по ароматичности 
пре вос ходят наши местные сорта. Турецкие сорта 
С.Б и С.М выделялись как скороспелостью, высо
кой ароматичностью, низкой урожайностью и низко
рослостью, так и тёмнозелёными листьями.

В течение двух лет сорта и гибриды изучали в 
трёхкратной повторности при полной рандомизации 
вариантов во всех повторениях. Учётные делянки 
P1, P2 и F1 занимали 7 м2 площади. Все подопытные 
растения при раскрытии первого цветка были 
промаркированы, пронумерованы. Были измерены 
следующие признаки табака: количество листьев (КЛ), 
длина (ДЛ) и ширина (ШЛ) листа, высота растений 
(ВР), а также вычислены период посадкицветения 
(ППЦ) и темп листообразования (ТЛ). Последний был 
рассчитан как отношение периода от посадки рассады 
до цветения к количеству листьев. Содержание 
сухого вещества (ССВ) определялось на двух листах 
среднего яруса, взятых из каждых ранее цветущих 
20 растений варианта. Из этих же листьев брались 
образцы для определения интенсивности фотосинтеза 
(ИФ) и дыхания (ИД)  манометрическим методом на 
аппарате Варбурга (Семихатова О.А., Чулановская 
М.В., 1965), при освещении 4550 тыс. люкс и t=30°C, 
общая продолжительность экспозиции  30 минут. 
Содержание зелёных пигментов (хлорофилла «a» и 
«b») определялось спектрофотометрическим методом 
на СФ26. Расчёты количества пигментов проводили по 
формуле Шлыка (Гродзинский, 1973). Биологическая 
повторность опыта 46 кратная. Дегустация образцов 
ферментированного табачного сырья проводилась на 
Ереванском экспериментальном табачном комбинате.

Генетикоматематическая обработка исходных дан
ных проводилась методами Фишера (Фишер, 1954), 
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Гриффинга [модель I, метод 2] (Griffing, 1956) и Хеймана 
(Hayman, 1958), а коэффициенты генетической, фено
типической и паратипической корреляций вычислялись 
методом ковариационного анализа (Hazel, Lush, 1942).

Результаты и анализ

Результатами дисперсионного анализа доказана 
высокая значимость различий показателей сортов и 
гибридов, а также варианс общей и специфической 
комбинационной способности (ОКС, СКС) по интен
сивности фотосинтеза, что  указывает на преоб
ладающую роль аддитивных и неаддитивных эффек
тов генов в генетическом контроле признака. Однако 
следует отметить, что аддитивные эффекты генов 
почти в 7 раз преобладали над неаддитивными 
эффектами  (таблица 1).

Сопоставление усреднённых показателей сортов 

и гибридов, а также эффектов ОКС (ĝi) и варианс 
эффектов ОКС (σ2Gi) и СКС (σ2Si) показало резкие 
различия. 

Высокими показателями интенсивности фотосинтеза 
выделялись сорта С47, С55, С36 и С27, а низкими 
– С224 и С.М. Следует отметить, что из отмеченных 
сортов С55 является желтолистным. Характерной 
особенностью наследования признака в F1 было от
сутствие негативного гетерозиса. У 7 гибридов обна
ружено полное доминирование лучшего родителя, у 
6 гибридов – худшего родителя, у 6 гибридов  про
межуточное наследование признака, и лишь у гиб ридов 
С47xС224 и С224xС27 наблюдался по ложительный 
гетерозис. Интересно отметить, что родительские 
сорта у этих двух гибридов по обсуж даемому признаку 
резко разнились, и даже в первом слу чае эта разница 
была высокодостоверной  (таблица 2). 

Сорта с высокими показателями признака обладали 
аналогичными показателями ĝi. Исключение составил 
сорт С224, у которого, по сравнению с другими 
сортами, был самый низкий показатель ИФ, однако 
при этом достаточно высокий показатель ĝi. Он внёс 
исключительный вклад в проявление позитивного 
гетерозиса у вышеуказанных двух гибридов и выде
лился как ценный исходный материал для селекции. 
Имело место также и обратное явление: у сорта 
С.М. наблюдался достаточно высокий показатель 
признака, при этом сорт показал худший результат 
по ĝi. Для раскрытия генетической природы этих 
несоответствий мы опирались на нижеприведённые 
данные, полученные с помощью диаллельного анализа 
признака по модели Хеймана.

Соотношение варианс эффектов σ2Gi и σ2Si показало 
важную роль неаддитивных эффектов генов в гене
тической обусловленности анализируемого признака, 
так как у всех сортов варианса эффектов СКС 
превалировала над вариансой эффектов ОКС. 

Таблица 1. Дисперсионный анализ средних значений 
признака и комбинационной способности 
сортов и гибридов табака по интенсивности 
фотосинтеза

Источник 
изменчивости

Число степеней 
свободы

Средний квадрат 
MS признака

Общий 83 3.516

Повторность 2 0.054

Вариант 27 7.386*

Случайный 54 1.709

ОКС 6 869.103*

СКС 21 127.007*

Ошибка 54 0.570

*P < 0.001

Таблица 2.   Результаты анализа комбинационной способности по интенсивности фотосинтеза (мг CO2/ дм2,час)

Сорт С-47 С-55 С-36 С-224 С-27 С.Б. С.М. ĝi σ2Gi σ2Si

С47 11.83 11.87 11.78 14.92 11.73   8.26   8.81 0.471 0.187 3.398

С55 11.87 11.06   9.78 12.67 10.92 10.21 11.59 0.263 0.034 0.638

С36 11.78   9.78 10.59   8.74 10.35 11.58 11.82 0.174 0.005 1.493

С224 14.92 12.67   8.74   8.74 14.21   9.93 10.27 0.157 0.010 4.879

С27 11.73 10.92 10.35 14.21 10.49   9.86   9.75 0.109 0.023 1.628

С.Б.   8.26 10.21 11.58   9.93   9.86 10.24 12.32 0.462 0.179 2.141

С.М.   8.81 11.59 11.82 10.27   9.75 12.32   9.47 0.365 0.098 2.022

   НСР0.01=2.86; (ĝi-ĝj)=0.285
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Всеобъемлющая информация о генетической детер
ми нации ИФ получена с помощью модели Хеймана. 
Одним из ограничений этой модели является необ
ходимость отсутствия эпистаза в генетическом конт
роле исследуемого признака, что и было доказано 
однородностью разности Wr-Vr с помощью критерия t, 
который оказался несущественным при n=5 степеней 
свободы.  

На графике зависимости (Wr,Vr) линия регрессии 
существенно не отличалась от линии единичного 
наклона, что доказано значениями коэффициентa 
корреляций rWr/Vr, (+0.655) и коэффициентa регрессии 
bWr/Vr (+0.286). Очевидно также, что линия регрессии 
пересекает ось OWr ниже начала координат, тем 
самым доказывая наличие сверхдоминирования 
в генетической детерминации признака. Это 
подтверждалось также показателем средней степени 
доминантности (Ĥ1/D)1/2, которая была больше 
единицы (рис.).

Рис.     График зависимости (Wr,Vr) по интенсивности 
фотосинтеза: 1. С47; 2. С55; 3. С36; 4. С224; 5. 
С27; 6. С.Б.; 7.С.М.

этих генов в детерминации высокого показателя 
признака у сорта С47 с наивысшим показателем ĝi. Этим 
и объясняются причины вышеуказанных несоответствий 
между показателями признака и ĝi. Следовательно, 
генетическая детерминация признака с высоким и 
низким значениями осуществлялась рецессивными 
генами, которые по величине ĝi обеспечивали также 
превосходство над остальными сортами, что следует 
учитывать в селекции на интенсивность фотосинтеза 
при участии указанных сортов.

В целом, у исследуемого набора сортов изменение 
показателя  признака  в  сторону  возрастания  управлялось 
доминантными полигенами, что подтверждается также 
значением вычисленного коэффициента корреляций 
между показателем признака (xp) и суммой варианс и 
коварианс (Wr+Vr), имевшей отрицательное значение 
(rXr/Wr+Vr= -0.430). Тем не менее, вычисленный параметр 
Fr, характеризующий направление доминирования для 
каждого отдельного сорта с его гибридами, подтвердил 
результаты графического анализа, указывающие на 
то, что проявление высокого значения признака у 
сортов С47 и С224 является результатом действия 
рецессивных полигенов, которые превалируют над 
доминантными действиями генов и у них параметр 
Fr имел отрицательное значение и равнялся, соот
ветственно, 2.458 и 10.186. Остальные же сорта 
характеризовались положительным значением этого 
параметра, что указывало на важность доминирования 
высокого значения признака.

Таблица 3.   Генетические (rg),  фенотипические  (rp) и па
ра типические (re) корреляции ин тен   сив  ности 
фотосинтеза с другими количественными 
признаками 

Признак
Коэффициенты  корреляций

rg rp re

ИФ x КЛ 0.312** 0.272* 0.014

ИФ x ДЛ 0.345*** 0.300** 0.071

ИФ x ШЛ 0.330** 0.292** 0.091

ИФ x ВР 0.225* 0.201 0.081

ИФ x ППЦ 0.261* 0.229* 0.045

ИФ x ТЛ 0.230* 0.144 0.086

ИФ x ССВ 0.221* 0.083 0. 148

ИФ x УСЛ 0.273* 0.227* 0.266*

ИФ x ИД 0.051 0.040 0.086

ИФ x Х«a» 0.064 0.052 0.025

ИФ x Х«b» 0.068 0.051 0.016

ИФ x Х«a+b» 0.066 0.051 0.020

 *P < 0.05;   **P < 0.01;   ***P < 0.001.

Расположение сортов вдоль линии регрессии показа
ло, что некоторые сорта с высоким показателем 
ИФ сгруппировались ближе к центру и с некоторым 
сдвигом к нижней части линии регрессии (сорта С55, 
С27 и С.Б.), что свидетельствовало о преобладающей 
роли доминантных полигенов в проявлении признака. 
Максимальное накопление рецессивных генов 
наблюдалось у сорта С224, который располагался у 
верхней части линии регрессии. Фактически, низкий 
показатель ИФ у этого сорта, обладающего достаточно 
высоким значением ĝi, находился под контролем 
рецессивных генов. Однако, очевидна также важность 
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Важность роли рецессивных полигенов в проявлении 
положительных значений некоторых хозяйственно
ценных признаков (количество листьев, содержание 
сухого вещества, темп листообразования и пониженное 
содержание никотина) у сортов и гибридов табака 
и перспективность их использования в селекции 
представлены в наших ранних публикациях (Маркарян 
В.А., 1982; Симонгулян Н.Г., Маркарян В.А., 1987; 
Маркарян В.А., 1994).

Особый интерес представляют данные относительно 
сопряжённости ИФ табака с формирующими урожай 
хозяйственноважными признаками, а также с содер
жанием хлорофилла и интенсивностью дыхания.

Анализ вычисленных коэффициентов корреляции 
показал, что по всем парам признаков, как пра
вило, генетические корреляции, по сравнению с 
фенотипическими и паратипическими, были сильнее. 
Интересно, что из 12 случаев у 8ми пар признаков 
rg имели достоверную значимость, а у 9ти  rp>re. 
Фактически, коэффициенты паратипической корреля
ции не только оказались самыми слабыми, но и харак
теризовались несущественными показателями, и лишь 
в одном случае (ИФ х УСЛ) этот коэффициент имел 
достоверную значимость с отрицательным значением. 
Однако у данной пары rg и rp имели достоверные 
значения с положительными знаками (таблица 3).

У изученного набора сортов и гибридов ИФ поло
жительно сопряжена с количеством и размерами 
листьев, ВР, ППЦ и УСЛ. У этих пар признаков коэф
фициенты rg и rp  характеризовались достовер ными 
значениями, при этом re оказались очень слабыми 
и несущественными. Следует также отметить, что 
обнаружены отрицательные корреляции между ИФ с 
ТЛ и ССВ, причем rg оказались достоверными, а rp  
незначимыми. 

Полученные данные свидетельствуют также об 
отсутствии значительных коррелятивных связей между 
ИФ и содержанием зелёных пигментов (хлорофилла 
«a», «b» и «a+b»), а также с ИД. Тем не менее, 
в корреляциях с пигментами все коэффициенты 
обладали отрицательными значениями, а с ИД – это 
характерно лишь для re. 

Заключение

Подводя итоги проведённой работы, можно за клю
чить, что полимерные гены, контролирующие ИФ, 
одновременно проявляют аддитивные и неад ди тивные 
эффекты. При этом аддитивный вклад роди тельских 
сортов существенно превалировал над межаллельными 
и межгенными взаимодействиями. Высокими по ка
за телями ИФ отличались сорта как с зелёной (С47 

и С36), так и жёлтой (С55) окраской листа, что ука
зывало на посредственную роль зелёных пигментов в 
формировании, и тем более – в развитии ИФ. Последнее 
доказано также данными об отсутствии сопряжённости 
между ИФ и содержанием  хлорофилла «a» и «b».

Генетическим анализом установлены определённые 
соответствия между показателями ИФ и  ĝi. Отмечены 
также случаи их несоответствия, что объяснялось 
ключевой ролью рецессивных полигенов в детер
минации как низкого, так и высокого показателя 
признака. Важно отметить, что в обоих случаях эти 
гены имели высокие показатели ĝi. Ввиду этого, в 
целях селекции в качестве доноров на повышение 
ИФ рекомендовано использовать сорта С47 и С224, 
с условием, что будет изменена стратегия отбора и 
оценки перспективных линий с тем, чтобы обеспечить 
на раннем этапе селекции одновременное увеличение 
как числа гибридных популяций, так и выборок в них. 
Необходимо также откладывать  жёсткую браковку 
на более поздние гибридные поколения  по мере 
постепенного накопления рецессивных генов и их  
перехода в гомозиготное состояние, что позволит 
сохранить и выявить ценные трансгрессивные 
формы. Что касается гетерозисной селекции, 
то целесообразно в качестве родительских пар 
использовать продуктивныe и устойчивыe к основным 
болезням и вредителям местные сорта С47 и С36 
и высокоароматические абхазские и турецкие сорта 
С27, С.Б. и С.М. 

Изложенная стратегия основывается как на выяв
лен   ных достоверных положительных генетиче ских 
корреля циях ИФ с основными компонентами продук
тивности, так и на соответствующих дегустационных 
(курительных) достоинствах табачного сырья анали
зируемых сортов и гибридов. 

Вычисленные слабые и отрицательные значения 
корреляций ИФ с зелёными пигментами приводят 
к выводу, что накопление хлорофилла в листьях 
табака, а, следовательно, и тёмный цвет листьев, не 
могут являться критерием для идентификации форм, 
перспективных с точки зрения высокого показателя ИФ. 
Такими надёжными ориентирами зарекомендовали 
себя важнейшие показатели продуктивности –  размеры 
ассимиляционной поверхности листа (ДЛ и ШЛ), а 
также КЛ, которые имели высокие положительные 
значения генетических корреляций с ИФ.

Литература

1. Быков О.Д., Зеленский М.И. Фотосинтез и про
дуктивность сельскохозяйственных культур // Сель
ско хозяйственная биология.  1982.  Т. 17.  N 1. 
   С. 1426.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (66) 2/2019

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա81

Принята: 16.04.2019 г.
Рецензирована: 10.05.2019 г.  

Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի 
գենե տիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի 
օպտի մալացման ուղիները. ֆոտոսին թեզի 
ինտենսիվությունը 

Ներկայացվող շարքի առաջին հոդվածում ծ խա խո տի 
Սամ սուն սոր տա տի պի յոթ սոր տե րի դիա լել ա նա լի
զի արդ յունք նե րով  հաս տատ վել է, որ ֆո տո սին թե զի 
ին տեն սի վութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
ա դի տիվ գե նե րի ազ դե ցութ յամբ, ո րոնք բարձր ցու ցա
նի շով սոր տի մոտ դրսևո րել են ռե ցե սիվ բնույթ: Ըստ 
ֆո տո սին թե զի ին տեն սի վութ յան և տեր ևի չա փե րի ու 
քա նա կի միջև դրա կան բարձր գե նե տի կա կան հա մա
հա րա բե րակ ցա կան կա պե րի առ կա յութ յան՝ այդ հատ
կա նիշ նե րը դի տարկ վել են որ պես հիբ րի դա յին ա վագ 
սե րունդ նե րում ֆո տո սի նթե զի ին տեն սի վութ յան բարձր 
ցու ցա նի շով հե ռան կա րա յին գե նո տի պե րի նույ նա կա
նաց ման մի ջոց: 

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րով նշվել են բու րա վետ սոր
տե րի սե լեկ ցիա յի օպ տի մա լաց ման կոնկ րետ ու ղի ներ:

A B S T R A C T

Genetic Aspects of Photosynthesis of Aromatic 
Tobacco Varieties and Optimization Ways of 
Selection: Rate of Photosynthesis                                  

In the first article of the presented series results of diallel 
analysis of seven tobacco varieties of “Samsun” species 
have been introduced which have proved that the genetic 
factor in the rate of photosynthesis is largely influenced 
by the effect of additive genes, which have demonstrated 
recessive character against the variety with high indices.

Related to the existence of positive, high genetic correlation 
between the mentioned property and size and quantity of 
leaves, the abovementioned features have been observed 
as a means of identification of perspective genotypes 
endowed with high index of photosynthesis rate in the older 
hybrid generations. The research outcomes have indicated 
the specific ways for optimal selection of aromatic tobacco 
varieties. 
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նից ամ բողջ աշ խար հում լրջա գույն խնդիր է:

 Ծանր մե տաղ նե րով աղ տոտ ման աղբ յուր նե րը լի նում 
են բնա կան և  մար դա ծին: Ջ րի, օ դի, հո ղի աղ տոտ ման 
հետ ևան քով ծանր մե տաղ նե րը թա փան ցում են սննդի 
շղթա, ին չը մարդ կանց ա ռող ջութ յու նը վտան գող հիմ
նա կան ու ղին է (A.K. Ratul et al., 2011): 

 Լեռ նա հան քա յին արդ յու նա բե րութ յու նը շատ երկրնե
րում տնտե սութ յան կար ևոր ո լորտն է (P.F. Avila et al., 
2016):  Հա յաս տա նում այն, որ պես տնտե սութ յան ա ռա
ջա տար ո լորտ, կազ մում է ՀՆԱի 3 %ը: 2017 թ. տվյալ
նե րով ար տա հան ման 30 %ը բա ժին է ըն կել լեռ նա
հան քա յին արդ յու նա բե րութ յա նը: 

ՀՏԴ 631.95:634/635(479.25)
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 Հա յաս տա նի ո րոշ լեռ նա հան քա վայ րե րի շրջա կա տա
րածք նե րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի 
հա մա ձայն՝ սննդի շղթա ներ թա փան ցած կեն սա ծին 
տար րե րը կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն գոր
ծել բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան վրա (D. Pipoyan et al., 
2019):

 Հարկ է նշել, որ լեռ նա հան քա յին արդ յու նա բե րութ յան 
գո տի նե րում ա ճեց ված պտուղբան ջա րե ղե նը սպառ
վում է ոչ միայն գյու ղա կան հա մայնք նե րում, այլև 
ի րաց վում է քա ղա քա յին շու կա նե րում: Ա լա վեր դի քա
ղա քի շու կա նե րում վա ճառ վող պտուղբան ջա րե ղե նում 
կեն սա ծին տար րե րի (As, Pb, Cd, Hg) պա րու նա կութ
յու նը ո րո շե լու և  այդ պտուղբան ջա րե ղե նի սպառ ման 
արդ յուն քում կեն սա ծին տար րե րի ներ գոր ծութ յու նը 
գնա հա տե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վել են հե տա զո
տութ յուն ներ: Ս տաց ված արդ յունք նե րը ցույց են տվել, 
որ կեն սա ծին տար րե րի վտան գի գոր ծա կի ցը ե ղել 

 Սույն հետազոտության նպատակն է գնահատել Ալավերդի քաղաքի 
բնակչության կողմից սպառվող բանջարեղենի և մրգերի մեջ պղնձի (Cu) 
պարունակության ռիսկը: ՈՒսումնասիրված մրգերի և բանջարեղենի մեջ 
որոշվել է Cuի պարունակությունը և գնահատվել ամենօրյա ընդունման 
չափը (EDI): Հաշվարկվել են նաև թիրախային վտանգի գործակիցը (THQ) 
և վտանգի ցուցանիշները (HI):

ՈՒսումնասիրության արդյունքներից պարզ է դարձել, որ տվյալ տարածքի 
մրգերի և բանջարեղենի միաժամանակյա օգտագործումը կարող է ի հայտ 
բերել բնակչության առողջությանը սպառնացող ռիսկ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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է թույ լատ րե լի շե մից ցածր՝ HI<1 (D. Pipoyan et al., 
2018a): Ն շա նա կում է՝ ու սում նա սիր ված պտուղբան
ջա րե ղե նի սպառ ման արդ յուն քում չի գրանց վել տե ղի 
բնակ չու թյան ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող վտանգ:

 Սույն հե տա զո տութ յան նպա տա կը Ա լա վեր դի քա ղա քի 
բնակ չութ յան կող մից սպառ վող պտուղբան ջա րե ղե
նում պղնձի ռիս կի գնա հա տումն է:

 Կեն սա ծին տար րե րը բա ժան վում են ե րեք խմբի՝ կեն
սա կան տար րեր, հնա րա վոր կեն սա կան տար րեր և 
 հա վա նա կան թու նա վոր տար րեր (WHO, 1996):

Պ ղին ձը կեն սա կան նշա նա կութ յամբ միկ րո տարր է:  Թեև 
այն կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի բո լոր կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի բնա կա նոն ա ճի և ն յու թա փո խա նա կութ յան 
հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ թու նա վոր է դրան ցում բարձր 
պա րու նա կութ յան դեպ քում: Պ ղինձն օր գա նիզ մում պա
րու նակ վում է որ պես ո րոշ ֆեր մենտ նե րի, կո ֆակ տոր
նե րի և ս պի տա կուց նե րի բա ղադ րիչ: Պղն ձի պա կա սի 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ար յու նա բա նա կան փո
փո խութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ հի պոք րո մա յին սա
կա վար յու նու թյուն, հի պեր խո լես տե րո լե միա, մաշ կի և 
 մա զե րի հի պո պիգ մեն տա ցիա, ինչ պես նաև ի մու նո լո
գիա կան ֆունկ ցիա նե րի, նյար դա յին, ոսկ րա յին հա մա
կար գե րի փո փո խութ յուն ներ և  այլն: Պղն ձի բարձր պա
րու նա կութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ սուր թու նա վո րու մը 
կա րող է հան գեց նել մի շարք ախ տա բա նա կան վի ճակ
նե րի, իսկ քրո նիկ թու նա վո րու մը՝ նյար դա յին հա մա կար
գի ախ տա հա րում նե րի:  Սնն դա մթեր քում ա վել ցու կա յին 
պա րու նա կութ յան դեպ քում պղին ձը կու տակ վում է լյար
դում (N. Ahmetović et al., 2018):

Ն յու թը և  մե թոդ նե րը

Պղն ձի ռիս կի գնա հատ ման նպա տա կով ա ռա ջին հեր
թին ո րոշ վել է պղնձի պա րու նա կութ յու նը պտուղ
բան ջա րե ղե նում: Ի րա կա նաց վել է սննդա կար գա յին 
ուսում նա սի րութ յուն, ո րից հե տո հաշ վարկ վել են տե ղի 
բնակ չութ յան հա մար օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ
ված չա փա քա նա կը (EDI), թի րա խա յին վտան գի գոր
ծա կի ցը (THQ) և վ տան գի գոր ծա կի ցը (HI): 

Ն մու շա ռումն ի րա կանց վել է պղնձա ձու լա կան գոր
ծա րա նին մոտ գտնվող Ա լա վեր դի քա ղա քի շու կա նե
րից՝ պա տա հա կա նութ յան սկզբուն քով՝ ՊԳԿ և ԱՀԿ 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան (WHO/FAO, 2008), 
նմու շառ վել է լայն սպառ ման 15 տե սա կի պտուղբան
ջա րե ղեն (տանձ, բալ, սա լոր, դեղձ, խնձոր, խա ղող, 
ազն վա մո րի, թուզ, հոն, սոխ, վա րունգ, լո բի, կար տո
ֆիլ, ե գիպ տա ցո րեն, կա նա չի):

Անհ րա ժեշտ նմուշ ներն ա պա հո վե լու և  միաս նա կան 
նմուշ ստա նա լու նպա տա կով նմու շառ ման յու րա քանչ
յուր կե տից նմու շառ ված միև նույն պտուղբան ջա րե ղե
նի 7 են թա նմուշ նե րը խառն վել են և  տե ղադր վել բու սա
կան ծագ ման նմուշ նե րի հա մար նա խա տես ված մա քուր 

պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ նե րում:  Լա բո րա տո րիա տե
ղա փո խե լուց հե տո նմուշ նե րը լվաց վել են թո րած ջրով 
(մա կե րե սի փո շին և  հո ղի մաս նիկ նե րը հե ռաց նե լու 
նպա տա կով), այ նու հետև ման րաց վել են մինչև 1 մմ 
 մաս նիկ նե րի և  հե տա գա տար րա լուծ ման հա մար պահ
վել սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում:

Օր գա նա կան նյու թի քայ քայ ման հա մար կի րառ վել է 
թաց տար րա լու ծում. օգ տա գործ վել են ա զո տա կան 
թթու (HNO3), ծծմբա կան թթու (H2SO4), պերք լո րա կան 
թթու (HClO4), ինչ պես նաև ռեակ ցիա յի ա րա գու թյան 
բարձ րաց մա նը և  լիա կա տար տար րա լուծ մա նը նպաս
տող ջրած նի պե րօք սիդ: Թ թու նե րը ստաց վել են լիա
զոր ված Sigma Aldrich մա տա կա րա րի կող մից:  Բո լոր 
նմուշ նե րը (1 գ) տար րա լուծ վել են ե րեք թթու նե րի (5:1:1 
հա րա բե րակ ցութ յամբ HNO3, H2S04, և HClO4) խառ նուր
դի (15 մլ) ա վե լաց մամբ՝ 80 0C պայ ման նե րում, մինչև թա
փան ցիկ լու ծույ թի ա ռա ջա նա լը (S.E. Allen et al., 1986): 
 Տար րա լուծ ված նմուշ նե րը սա ռեց վել են և  ֆիլտր վել 
վատ մա նի N42 ֆիլտ րաթղ թով: Պղն ձի պա րու նա կութ
յու նը ո րոշ վել է ա տո մա յին աբ սորբ ման սպեկտ րա լու
սա չա փի (спектрофотометр) կի րառ մամբ (AAS, Perkin 
Elmer AAnalyst 800):

Տվ յալ նե րի ճշգրտութ յուն ա պա հո վե լու և  արդ յունք
նե րի հա վաս տիութ յու նը ստու գե լու նպա տա կով սահ
ման վել են ստան դարտ օ պե րա ցիոն ըն թա ցա կար գեր: 
Ա պակ յա փոր ձա նոթ նե րը լվա նա լու հա մար օգ տա
գործ վել է 10 %ա նոց HNO3ի լու ծույթ (D.A. Pipoyan 
et al., 2018b), ո րի ստաց ման հա մար կի րառ վել է ջրի 
մաքրման Simplicity UltrapureWater հա մա կար գի մի ջո
ցով կրկնա կի թո րած իո նազրկ ված ջուր (MILLIPORE 
S.A.S., 67120): 

 Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ճշգրտվել են նմուշ
նե րի կրկնա կի փոր ձար կու մով՝ ստան դարտ ռե ֆե րենս 
նյու թի հետ հա մե մա տե լով (SRM 1570a, SRM 1573a): 
Գ րանց վել է սեր տի ֆի կաց ված ար ժեք նե րից ±2 % շե
ղում, ին չը փաս տում է, որ ստաց ված արդ յունք նե րը 
հա վաս տի են: 

Սնն դա կար գա յին ու սում նա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել 
է սննդի սպառ ման հա ճա խա կա նութ յան հար ցա թեր թի 
մե թո դով (D.A. Pipoyan et al., 2018b):

 Մարդ կանց կող մից պղնձի օ րա կան ըն դուն ման հաշ
վարկ ված չա փա քա նա կը ո րոշ վել է ըստ US EPAի 
ա ռա ջար կած բա նաձ ևի (US EPA, 1997).

EDI=(C·IR·EF·ED)/(BW·AT),                                          (1)

որ տեղ EDI-ն  օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ ված չա
փա քա նակն է, մգ/կգ մարմ նի զանգ ված/օր, Cն՝ կեն
սա ծին տար րի խտաս տի ճա նը մի ջա վայ րում, մգ/կգ, 
IRը՝ կլան ման գոր ծա կի ցը, EFը՝ ներ գոր ծութ յան հա
ճա խա կա նութ յու նը. կար տո ֆի լի հա մար՝ 365 օր/տա
րի, ու սում նա սիր վող մնա ցած պտուղբան ջա րե ղե նի 
հա մար՝ 183 օր/տա րի, EDն՝ ներ գոր ծութ յան տևո ղութ
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յու նը. սկսած 8 տա րե կա նից՝ ըստ կյան քի մի ջին տևո
ղութ յան, տղա մարդ կանց հա մար՝ 63,6, կա նանց հա
մար՝ 69,7, BWն՝ մարմ նի զանգ վա ծը, կգ, ATն՝ մի ջին 
չա փա քա նա կի ստաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը. 365 
օր x ներ գոր ծութ յան տա րի ներ:

 Կեն սա ծին տար րե րի ներ գոր ծութ յամբ պայ մա նա վոր
ված՝ մար դու ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող ռիս կը բնու
թագր վում է թի րա խա յին վտան գի գոր ծակ ցով՝ THQ 
(US EPA, 1997), ո րը հիմն ված է ոչ քաղց կե ղա ծին թու
նա վոր ռիս կի վրա և  ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձ ևով.

                                 THQ=EDI/RFD,                            (2)

որ տեղ EDIն  օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ ված չա
փա քա նակն է, մգ/կգ մարմ նի զանգ ված/օր, RFDն՝ 
օ րալ ռե ֆե րենս չա փա բա ժի նը:

Պղնձի հա մար որ պես օ րալ ռե ֆե րենս չա փա բա ժին է 
կի րառ վել 0,01 մգ/կգ մարմ նի զանգ ված/օր ար ժե քը 
(ATSDR, 2004): Ե թե THQն  փոքր է 1ից, ոչ քաղց կե
ղա ծին թու նա վոր ազ դե ցութ յան ռիս կը փոքր է, ե թե գե
րա զան ցում է 1ը, կա րող է ա ռա ջաց նել հա վա նա կան 
ա ռող ջա կան ռիս կեր:

 Մարդ կանց ա ռող ջութ յան վրա բազ մա կի ու ղի նե րով 
միա ժա մա նակ յա բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րի հա
վա նա կան ռիս կը գնա հատ վում է դրան ցից յու րա քանչ
յու րի THQ ար ժե քը գու մա րե լով: Արդ յուն քում ստաց
վում է վտան գի գոր ծա կի ցը (HI-hazard index) (P. Zhuang 
et al., 2014):

 Վի ճա կագ րա կան բո լոր վեր լու ծութ յուն ներն ի րա կա
նաց վել են Excel և SPSS ծրագ րե րի մի ջո ցով:

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

Պ տուղբան ջա րե ղե նում պա րու նակ վող պղնձի հայտ
նա բեր ված չա փա քա նակ նե րը ներ կա յաց ված են նկար 
1ում:

Ս տաց ված արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ պղնձի պա րու
նա կութ յու նը տա տան վում է 0,261,19 մգ/կգ. ա մե նա

բարձր պա րու նա կութ յու նը գրանց վել է ե գիպ տա ցո րե
նում (1,19 մգ/կգ):

Ինչ պես կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց հա մար 
օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ ված չա փա քա նակ նե րը 
(EDI) ներ կա յաց ված են աղ յու սակում: 

 Հե տա զոտ ված պտուղբան ջա րե ղե նի EDIի ար ժեք
ներն ինչ պես տղա մարդ կանց, այն պես էլ կա նանց հա
մար չեն գե րա զան ցել օ րալ ռե ֆե րենս չա փա քա նա կը:

Պղնձի THQն  ե ղել է 1ից փոքր, ին չը նշա նա կում է, որ 
ոչ քաղց կե ղա ծին թու նա վոր ազ դե ցութ յան ռիս կը թույ
լատ րե լի սահ մա նում է: HI-ն  կա նանց հա մար կազ մել է 
2,974, իսկ տղա մարդ կանց հա մար՝ 3,331:  

Նկ. 1.  Պղն ձի պա րու նա կութ յու նը պտուղբան ջա րե ղե նում:

Աղ յու սակ.    Պղն ձի օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ ված                          
չա փաքա նա կը

Պ տուղ-բան ջա րե ղեն EDI (տղա մարդ) EDI (կին)

 Թուզ 1,46E03 1,70E03

 Հոն 4,46E04 4,33E04

Ազն վա մո րի 1,54E03 1,92E03

 Կա նա չի 2,46E03 2,87E03

 Խա ղող 3,26E03 3,7E03

Ե գիպ տա ցո րեն 3,91E03 4,36E03

Խն ձոր 1,03E03 1,38E03

 Դեղձ 1,01E03 1,57E03

 Դամ բուլ 1,52E03 1,50E03

 Կար տո ֆիլ 4,39E03 4,48E03

 Լո բի 3,12E03 3,08E03

 Բալ 2,22E03 3,23E03

 Վա րունգ 1,41E03 1,50E03

 Սոխ 2,01E04 1,57E04

 Տանձ 1,77E03 1,96E03

Նկ. 2.  Վ տան գի գոր ծա կի ցը կա նանց և տ ղա մարդ կանց   

   հա մար:
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Քա նի որ HI>1, նշա նա կում է՝ պտուղբան ջա րե ղե նի 
միա ժա մա նակ յա սպառ ման դեպ քում առ կա է մարդ
կանց ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող հա վա նա կան ռիսկ:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ Ա լա վեր դի քա ղա քի շու
կա նե րում ի րաց վող պտուղբան ջա րե ղե նում պա րու
նակ վող պղնձի օ րա կան ըն դուն ման հաշ վարկ ված 
չա փա քա նակն ինչ պես կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ
կանց դեպ քում չի գե րա զան ցել օ րալ ռե ֆե րենս չա
փա քա նա կը, իսկ թի րա խա յին վտան գի գոր ծա կի ցը՝ 
անվ տանգ շե մը: Ա ռող ջութ յան վրա բազ մա կի ու ղի նե
րով միա ժա մանակ յա բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե
րի հա վա նա կան ռիս կը գնա հա տե լու հա մար դրան ցից 
յու րա քանչ յու րի THQ ար ժե քը գու մա րե լու արդ յուն քում 
վտան գի գոր ծա կի ցը (HI) գե րա զան ցել է թույ լատ րե լի 
շե մը (HI>1), ին չը նշա նա կում է՝ Ա լա վեր դի քա ղա քի շու
կա նե րում վա ճառ վող պտուղբան ջա րե ղե նի միա ժա
մա նակ յա սպա ռու մը կա րող է ի հայտ բե րել բնակ չութ
յան ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող ռիսկ: 
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Oценка риска содержания меди во фруктах и 
овощах, реализуемых на рынках г. Алаверди

Целью исследования является оценка риска содер-
жания меди во фруктах и овощах, потребляемых 
населением г. Алаверди. В изученных фруктах и ово-
щах было определено содержание Cu, проведено 
исследование рациона питания, оценены суммарное 
среднесуточное поступление металлов (EDI), целевой 
коэффициент опасности (THQ) и индекс опасности 
(HI). Результаты исследования показали, что одновре-
менное употребление всех исследованных фруктов и 
овощей чревато потенциальным вредом для здоровья 
человека.

А Н Н О ТА Ц И Я

Risk Assessment of Copper Content in Fruit and 
Vegetable Sold in Markets of Alaverdi City

The aim of the research is to assess risk of copper content 
in vegetables and fruits consumed by population of Alaverdi 
city. Cu content was determined in investigated fruits and 
vegetables, dietary assessment was carried out and daily 
intake of Cu (EDI) was estimated. Target hazard quotient 
(THQ) and hazard index (HI) were calculated as well. The 
results of the study have shown that the simultaneous 
consumption of the investigated fruits and vegetables can 
cause potential health risks to population,s health.
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Նախաբան

Տա վա րա բու ծութ յու նը հան րա պե տութ յան գյու ղա
տնտե  սութ յան ա ռա ջա տար ճյու ղե րից է: Այն վար վում է 
բո լոր մար զե րում՝ նե րա ռե լով գյու ղա կան հա մայնք նե
րի ա վե լի քան 99 %ը, տա վա րա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
շուրջ 200 հա զար գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ, 
այլ տնտե սա վա րող նե րի: Այն նաև ն պաս տում է բնա
տնտե սա կան ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ
մա նը, բնակ չութ յա նը կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քով 
ա պա հո վե լուն, գյու ղի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց
ման հա մար նա խա պայ ման ներ ստեղ ծե լուն: 

Քա նի որ շուրջ 25 տա րի ընդ հատ ված են ե ղել տոհ մային 
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աշ խա տանք նե րի վե րա կանգ նու մը և նա խիր նե րի ո րա
կա կան վե րար տադ րութ յու նը, ներ կա յումս անհ րա ժեշտ 
է հատ կա պես սեղմ ժամ կետ նե րում ներդ նել կո վե րի 
ար հես տա կան սերմ նա վոր ման մե թո դը, բա ցա ռել ան
հայտ ծագ մամբ ցու լե րի օգ տա գոր ծու մը: Ս տեղծ ված 
ի րա վի ճա կի կար գա վո րու մը պա հան ջում է ներկր ված 
ցե ղե րի օգ տա գործ ման ար տադ րա տեխ նո լո գիա կան 
խնդիր նե րի հա մա կող մա նի լու ծում: Ներկր ված կեն դա
նի նե րից ստաց ված ցու լիկ նե րը պետք է ա ճեց վեն ար
տադ րող նե րի կազ մը հա մալ րե լու հա մար: 

2016 թ. տվյալ նե րով աշ խար հում տա վա րի մսի ար տա
դրութ յու նը, ըստ կեն դա նի զանգ վա ծի, կազ մել է 67,9 
մլն տոն նա. նա խա տես վում է 2026 թ. հասց նել 76,3 մլն 

Հա յաս տա նում ա նաս նա բու ծութ յան կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով 
ա ռա  ջարկ վում է օգ տա գոր ծել Եվ րո պա յից ներկր ված հոլշ տին ցե ղի ե րինջ
նե  րի դուստ րե րից ստաց ված երկ րորդ սերն դի կեն դա նի նե րին: 

20172018 թթ. Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽում անց կաց ված ու սում նա սի րութ
յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ ա րո տամ սու րա յին պահ ված քի պայ
ման նե րում Գեր մա նիա յից ներկր ված մաք րա ցեղ ե րինջ նե րի դուստ րե րից 
ծնված երկ րորդ սերն դի կո վե րը եր րորդ ծնում կա թի քա նա կութ յամբ 305 
օ րում 1112 կգ ով կամ 22,2 %ով գե րա զան ցել են ցե ղի ստան դար տի պա
հանջ նե րը, ին չը վկա յում է կլի մա յա վար ժեց ման բա վա րար ըն թաց քի, ինչ
պես նաև նո րա գույն տեխ նո լո գիա յով նախ րի նո րոգ ման հա մար ընտր ված 
մատ ղա շի նպա տա կա յին ա ճեց ման մա սին:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://anau.am/hy/teghekagir
http://garnikgiloyan1937@mail.ru


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (66) 2/2019

Անասնաբուժական բժշկագիտություն և անասնաբուծություն 88

տոն նա յի: Մեկ շնչի հաշ վով ար տադր վել է   34,1 կգ միս. 
նա խա տես վում է ար տադ րել 34,6 կգ (ֆի զիո լո գիա կան 
նոր ման 82 կգ  է): Ընդ հա նուր մսի ար տադ րութ յու նում 
տա վա րի մսի մաս նա բա ժի նը կազ մել է 21,7 %. նա խա
տես վում է հասց նել 21,8 %ի: Կա թի ար տադ րութ յու
նը 2016 թ. կազ մել է 876 մլն տոն նա. նա խա տես վում է 
2026 թ. հասց նել 960 մլն տոն նա յի: 

Ի դեպ, 2016 թ. աշ խար հում մեկ շնչի հաշ վով ար տա
դրվել է 111,1 կգ կաթ (ֆի զիո լո գիա կան նոր ման 415 
կգ  է): 2018 թ. աշ խար հում 100 կգ կա թի մի ջին ար ժե քը 
կազ մել է 3537 ԱՄՆ դո լար:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մեկ կո վի մի ջին 
կաթ նատ վութ յու նը 2013 թ. կազ մել է 2054 կգ, իսկ 
2017ին՝ 2260 կգ: 2017 թ. ար տադր վել են 109,0 հազ. 
տոն նա միս (ըստ սպան դա յին զանգ վա ծի), 758,2 հազ. 
տոն նա կաթ: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա
քա նա կը 2017 թ. կազ մել է 655,8 հազ. գլուխ, 2018ին՝ 
590,6 հազ. գլուխ, կո վե րի գլխա քա նա կը՝ հա մա պա
տաս խա նա բար 296,0 և 266,8 հազ. գլուխ ( Հա յաս տա նի 
վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք, 2018):

Ըստ ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ ՀՀում պետք է ա ռաջ
նայ նութ յուն տրվի տա վա րա բու ծութ յան զար գա ց մա նը: 
ՈՒս տի անհ րա ժեշտ է տա վա րա բու ծութ յան խթան ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծել Հա յաս տա նի Հան  րա պե տութ
յու նում 20072015 թթ. տա վա րա բու ծութ յան զար գաց
ման ծրագ րի շրջա նակում եվ րո պա կան երկրնե րից որ
պես գե նե տի կա կան ռե սուրս ներկր ված շվից, հոլշ տին 
և ֆ լեկ վի ցե ղե րի մաք րա ցեղ ե րինջ նե րի դուստ րե րից 
ստաց ված երկ րորդ սերն դի կեն դա նի նե րին:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րը 20172018 թթ. կա տար վել 
են ՀՀ Կո տայ քի մար զի §Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ¦ ԲԲԸ 
տնտե սութ յու նում: Ընտր վել են 16 գլուխ ա ռաջ նա ծին, 
20 գլուխ երկ րորդ ծնի և 22 գլուխ եր րորդ ծնի կո վեր: 
Կաթ նա յին մթե րատ վութ յան տվյալ նե րը մշակ վել են 
կեն սա չա փա կան մե թո դով: Ա ռաջ նա ծին կո վե րի լակ տա
ցիա յի 305 օր վա կե րա բաժ նի մի ջին սննդա րա րութ յու նը 
կազ մել է 12,1 կե րա միա վոր, 14,6 ՄՋ է ներ գե տիկ կե րա
միա վոր, 146 ՄՋ փո խա նա կա յին է ներ գիա, 1210 գ մար

սե լի պրո տեին, երկ րորդ ծնի կո վե րի նը՝ հա մա պա տաս
խա նա բար 14,1, 17,0, 170, 1410, եր րորդ ծնի կո վե րի նը՝ 
15,6, 18,6, 186,0, 1560: Կո վե րին տրվող կե րա բաժ նի 
ընդ հա նուր սննդա րա րութ յան հաշ վար կով առ վույ տի 
խո տը կազ մել է 25 %, ծղո տը՝ 5 %, ե գիպ տա ցո րե նի սի
լո սը՝ 30 %,  ա րո տի կա նա չը՝ 7 %,  հա մակց ված կե րը՝ 
33 %: Կո վե րի հա մա լիր գնա հատ ման (բո նի տա վոր ման) 
տե ղե կագ րից վերց ված ամ փոփ տվյալ նե րը մշակ վել են 
կեն սա չա փա կան մե թո դով  (Е.К. Меркурьева, 1970):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կո վե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան վրա ազ դում են 
գե նե տի կա կան (ժա ռան գա կան) և  ոչ գե նե տի կա կան (ոչ 
ժա ռան գա կան) գոր ծոն նե րը: Գե նե տի կա կան գոր ծոն
նե րից են կեն դա նի նե րի ցե ղը, ցե ղայ նութ յու նը և գե նո
տի պով պայ մա նա վոր ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը: Ոչ գե նե տի կա կան գոր ծոն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կով և  ար տա
քին մի ջա վայ րով: Ֆի զիո լո գիա կան գոր ծոն նե րից են 
կեն դա նի նե րի տա րի քը, այդ թվում՝ ա ռա ջին ծնի տա րի
քը, հղիութ յու նը, սեր վի սի և կթ վա դա դա րի շրջան նե րի 
տևո ղութ յու նը, սե ռա կան ցան կութ յու նը (կտղուցք): Ար
տա քին մի ջա վայ րի կար ևոր գոր ծոն ներ են կեն դա նի նե
րի կե րակր ման սննդա րա րութ յու նը և տի պը, պահ ված
քը, խնամ քը, ծնի սե զո նը, կթի տեխ նո լո գիան և  այլն:

Աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված ա ռա ջի նից եր րորդ 
ծի նե րի կո վե րի կեն դա նի զանգ վա ծի կեն սա չա փա
կան մշակ ման տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ 
ա ռա ջին ծնի կո վե րը ցե ղի ստան դար տի 1ին դա սի 
(Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород, 1990) պա հան ջը 
գե րա զան ցում են 151,5 կգ ով կամ 31,6 %ով, երկ րորդ 
և  եր րորդ ծի նե րի կո վե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
158,7 կգ ով կամ 30,5 %ով, 133,1 կգ ով կամ 24,2 %ով: 
Կեն դա նի զանգ վա ծի տա րի քա յին փո փո խութ յու նը ևս  
օ րի նա չափ է. նշա նա կում է նո րա գույն տեխ նո լո գիա
յով ա ճեց նե լու դեպ քում նո րոգ ման մատ ղա շը լիո վին 
կլի մա յա վար ժեց վում է, կո վերն ա պա հո վում են ցե ղին 
բնո րոշ կեն դա նի զանգ ված և դրս ևո րում լա վա գույն 
ժա ռան գա կան հատ կա նիշ ներ:

Աղյուսակ 1.  Հոլշտին ցեղի կովերի կենդանի զանգվածն ըստ լակտացիաների

Ծիներ
Ցուցանիշները Ցեղի ստանդարտի 

1-ին դասի պահանջներըn Lim M ± m σ Cv

1ին ծին 16 497…665 631,5±11,0 44,0 7,0 480

2րդ ծին 20 530…893 678,7±23,9 106,9 15,75 520

3րդ ծին 22 605…810 683,1±11,23 52,68 7,7 550
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Աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված հոլշ տին ցե ղի կո վե րի 
տար բեր լակ տա ցիա նե րի կաթ նա յին մթե րատ վության 
տվյալ նե րի (Գ.Հ. Գի լո յան և  ու րիշ., 2013, 2014) վեր
լու ծութ յու նից ակն հայտ է կա թի քա նա կութ յան փո
փո խութ յան տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը. 
ա մենա  բարձր կիթ՝ 6112 կգ ցու ցա նիշ գրանց վել է 
եր րորդ ծնի կո վե րի մոտ, դրանք երկ րորդ ծնի կո վե
րին գե րա զան ցում են 706 կգ ով կամ 13,0 %ով, իսկ 
ա ռաջ նա ծին նե րին՝ 1749 կգ ով կամ 40,1 %ով: Կա թում 
պա րու նակ վող յու ղի և ս պի տա կու ցի քա նա կութ յուն նե
րի տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յունն օ րի նա չափ 
է. հոլշ տին ցե ղի կո վե րը ցու ցա բե րել են կա թում յու ղի 
պա րու նա կութ յան լա վա գույն ցու ցա նիշ՝ 3,974,03 %, 
սպի տա կու ցի քա նա կութ յու նը կազ մել է 3,23,24 %: 
Կաթ նա յուղ+կաթ նաս պի տա կու ցի քա նա կութ յամբ եր
րորդ ծնի կո վերն ա ռաջ նա ծին նե րին գե րա զան ցում են 
128,4 կգ ով կամ 40,9 %ով: Երկ րորդ և  եր րորդ լակ

Աղյուսակ 2.  Հոլշտին ցեղի կովերի կաթնային մթերատվությունն ըստ լակտացիաների

Ծիներ
Ցուցանիշները Ցեղի ստանդար տի 

1-ին դասի պահանջներըN Lim M ± m σ Cv

Լակտացիայի 305 օրվա կիթը, կգ

1ին ծին 16 3840…4716 4363±60,73 242,9 5,6 4200

2րդ ծին 20 4576…6745 5406±118,2 528,7 9,78 4600

3րդ ծին 22 5128…7215 6112±142,4 667,8 10,9 5000

Կաթում յուղի պարունակությունը, %

1ին ծին 16 3,9…4,1 3,97±0,02 0,07 1,8 3,6

2րդ ծին 20 3,9…4,2 4,03±0,02 0,1 2,48 3,6

3րդ ծին 22 3,9…4,2 4,0±0,02 0,1 2,5 3,6

 Կաթում սպիտակուցի պարունակությունը, %

1ին ծին 16 3,2…3,3 3,22±0,01 0,04 1,2 3,2

2րդ ծին 20 3,1…3,3 3,2±0,01 0,05 1,56 3,2

3րդ ծին 22 3,2…3,3 3,24±0,01 0,05 1,5 3,2

Կաթնայուղ, կգ

1ին ծին 16 154…189 173,2±2,49 9,97 5,8 151

2րդ ծին 20 192…270 217,9±4,26 19,04 8,74 165

3րդ ծին 22 209…296 244,4±5,72 26,84 11,0 180

Կաթնասպիտակուց, կգ

1ին ծին 16 123…152 140,7±1,90 7,61 5,4

2րդ ծին 20 150…223 173,4±3,96 17,71 10,21

3րդ ծին 22 164…231 197,7±4,56 21,37 10,8

Կաթնայուղ+կաթնասպիտակուց, կգ

1ին ծին 16 276…341 313,8±4,42 17,67 5,6

2րդ ծին 20 343…492 391,1±8,15 36,44 9,32

3րդ ծին 22 379…527 442,2±10,2 47,85 10,8

տա ցիա նե րում կաթ նա յուղ+կաթ նաս պի տա կու ցի քա
նա կութ յան փո փո խա կա նութ յան գոր ծա կի ցը տա տան
վում է 9,3210,8 %ի սահ ման նե րում, ին չը կար ևոր վում 
է սե լեկ ցիոն ընտ րութ յուն կա տա րե լիս:

Եզ րա կա ցութ յուն

ՀՀ Կո տայ քի մար զի §Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ¦ ԲԲԸ 
տնտե սութ յու նում Գեր մա նիա յից ներկր ված հոլշ տին 
ցե ղի ե րինջ նե րի դուստ րե րից ստաց ված մաք րա ցեղ 
երկ րորդ սերն դի կո վերն ա րո տամ սու րա յին պահ ված քի 
պայ ման նե րում եր րորդ ծնում 305 օր վա կա թի քա նա
կութ յամբ ցե ղի ստան դար տի պա հան ջը գե րա զան ցել 
են 1112 կգ ով կամ 22,2 %ով, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
տվյալ կեն դա նի նե րի բա վա րար կլի մա յա վար ժեց մամբ, 
ինչ պես նաև նո րա գույն տեխ նո լո գիա յով նախ րի նո
րոգ ման հա մար ընտր ված մատ ղա շի ա ճեց մամբ:
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Возрастные особенности молочной продуктивности 
коров второго поколения, полученных от дочерей 
завезенных чистопородных нетелей голштинской 
породы

С целью совершенствования скотоводства в РА 
предлагается использовать животных 2-го поколения, 
полученных от завезенных из Европы дочерей 
чистопородных нетелей голштинской породы. 

Исследованиями, проведенными в 2017-2018 гг. в ОАО 
“Арзнийская племенная ПСС” в условиях пастбищно-
стойлового содержания, установлено, что коровы 
2-го поколения, рожденные от дочерей завезенных 
из Германии чистопородных нетелей голштинской 
породы, в третьем отёле по количеству молока за 305 
дней превзошли требования стандарта породы на 1112 
кг или на 22,2%, что свидетельствует о достаточной 
акклиматизации, а также о целевом выращивании 
молодняка, выбранного для ремонта стада по новей-
шей технологии.

А Н Н О ТА Ц И Я

Age-Related Characteristics of Milk Productivity in 
the Second Generation Bred from the Daughters of 
Imported Purebred Holstein Heifers

In order to improve cattle breeding in Armenia, it is 
proposed to use animals of second generation bred from 
the daughters of purebred Holstein heifers imported from 
Europe. 

The studies were conducted in 2017-2018 on the “Arzni 
Poultry, Cattle and Pig-Breeding” farm, OJSC under grazing 
and stall housing conditions. It was found out that the 2nd 
generation cows born from purebred heifers᾿ daughters 
imported from Germany, at the stage of the 3rd lactation 
have exceeded the requirements of the breed standard 
for 305 days᾿ milk amount by 1112 kg or by 22.2 % which 
evidences on sufficient acclimatization capacity, as well as 
on targeted breeding of the selected young replacement 
stock through innovative technologies.
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Նա խա բան

ՈՒ սում նա սի րութ յու նը կա տար վել է ար տերկ րից ներ
կրված ե րինջ նե րի դուստ րե րից ծնված և տե ղում ա ճեց
ված երկ րորդ սերն դի կո վե րի՝ 2017 թ. ա վարտ ված լակ
տա ցիա յի տվյալ նե րի հի ման վրա: Մ թե րատ վութ յան 
տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նից պարզ վել է, որ 1ին ծնի 
կո վե րը, ըստ կեն դա նի զանգ վա ծի տվյալ նե րի, ցե ղի 
ստան դար տի 1ին դա սի պա հան ջը գե րա զան ցում են 
33,7 %ով, 2րդ ծ նի կո վե րը՝ 26,8 %ով, 3րդ ծ նի կո վե
րը՝ 12,8 %ով, ըստ կա թի քա նա կի՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 67,2, 67,0, 72,6 %ով, ըստ կաթ նա յու ղի քա նա
կության՝ 70,5, 75,7, 84,6 %ով:

Ֆ լեկ վի ցե ղի 1ին, 2րդ և 3րդ ծ նի կո վե րի կեն դա նի 
զանգ վա ծի և կաթ նա յին մթե րատ վութ յան տվյալ նե րը 
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վկա յում են ներկր ված ե րինջ նե րի դուստ րե րից ստաց
ված երկ րորդ սերն դի մաք րա ցեղ կո վե րի բա վա րար 
կլի մա յա վար ժեց ման ու դրանց տնտե սա պես արդ յու
նա վետ օգ տա գործ ման մա սին: 

§ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում տա վա րա բու
ծութ յան զար գաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լու և ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը գու մար 
հատ կաց նե լու մա սին¦ Կա ռա վա րութ յան 2007 թ. մար
տի 22ի N 336Ա ո րոշ ման հա մա ձայն՝  Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց ված 20072015 թթ. տա վա րա բու ծութ յան 
զար գաց ման ծրա գիրն ար դեն ա վարտ վել է: Ծ րագ րի 
ի րա կա նա ցու մը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել եվրո
պա կան երկր նե րից որ պես գե նե տի կա կան ռե սուրս 
ներկրել շվից, հոլշ տին և ֆ լեկ վի (սի մեն թալ) ցե ղե րի 

 Հոդվածում ներկայացված են Արզնու տոհմային ԹՏԽում բուծվող ֆլեկվի 
(սիմենթալ) 2րդ սերնդի մաքրացեղ կովերի՝ 2017 թ. ավարտված լակտա
ցիայի տարբեր փուլերի ուսումնասիրության արդյունքները:

Օրական 20 կգ կաթնատվությամբ կովերի կերաբաժնի սննդարարությունը 
կազմել է 15,6 կերամիավոր, 18,6 ՄՋ էներգետիկ կերամիավոր, 186,0 փո
խա նակային էներգիա և 1560 գ մարսելի պրոտեին: Ընդ որում՝ օրական    
17 և 15 կգ կաթնատվությամբ կովերի ցուցանիշներն ավելի ցածր են:

Ստացված տվյալները վկայում են կլիմայավարժեցման բավարար ընթաց
քի մասին: Հետևաբար տնտեսապես շահավետ է այդ ցեղի կենդանիների 
բուծումը տվյալ պայմաններում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://anau.am/hy/teghekagir
http://garnikgiloyan1937@mail.ru
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տոհ մա յին ե րինջ ներ, ո րոնց գի տա կա նո րեն հիմ նա
վոր ված մե թո դով մա քուր բու ծումն ու տրա մա խաչ ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծումն ու նի գի տա գործ նա կան 
կար ևոր նշա նա կութ յուն: Նշ ված ցե ղե րի ներկր ված 
կեն դա նի նե րի ծա գում նա բա նութ յան և դ րանց ծնող նե
րից կաթ նա տվութ յան փո խանց ման (ժա ռան գե լիութ
յան) օ րի նա չա փութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ հրա տա րակ վել են գի տա կան հոդ ված ներ 
(Գ.Հ. Գի լո յան, Ն.Ա. Կա սում յան, 2011, Գ.Հ. Գի լո յան և  
ու րիշ., 2013, 2014,  Г.А. Гилоян и др., 2012):

Անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել պար զել ներկր ված 
ե րինջ նե րի դուստ րե րից ստաց ված երկ րորդ սերն դի 
մաք րա ցեղ կո վե րի մթե րատ վութ յու նը և կ լի մա յա վար
ժե ցումն ա րո տամ սու րա յին պահ ված քի պայ ման նե րում:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րը կա տար վել են 2017 թ. ՀՀ Կո
տայ քի մար զի §Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ¦ ԲԲԸ տնտե
սութ յու նում ար տերկ րից ներկր ված ֆլեկ վի ցե ղի 
ե րինջ նե րի դուստ րե րից ստաց ված երկ րորդ սերն դի, 
ա րո տամ սու րա յին պահ ված քի պայ ման նե րում կթված 
կո վե րի ա վարտ ված լակ տա ցիա յի տվյալ նե րով: 

ՈՒ սում նա սիր վել են երկ րորդ սերն դի ֆլեկ վի մաք րա
ցեղ 1ին ծնի 7, 2րդ ծ նի 9 և 3րդ  ծնի 13 գլուխ կո վեր: 
Կո վե րի կե րակ րումն ու խնամքն ի րա կա նաց վել է մեկ 
տար վա հաշ վով 9 ա միս՝ մսու րա յին և 3 ա միս՝ ա րո տա
յին պահ ված քի պայ ման նե րում:

1ին ծնի կո վե րի լակ տա ցիա յի 305 օր վա կե րա բաժ նի 
մի ջին սննդա րա րութ յու նը կազ մել է 13,1 կե րա միա վոր, 
15,9 ՄՋ է ներ գե տիկ կե րա միա վոր, 159,5 ՄՋ փո խա նա
կա յին է ներ գիա, 1310 գ մար սե լի պրո տեին, 2րդ ծ նի 
կո վե րի նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 14,1, 17,0, 170,5, 
1410, և 3րդ ծ նի կո վե րի նը՝ 15,6, 18,6, 186, 1560: Կո
վե րին տրված ընդ հա նուր կե րա բաժ նի 25 %ը կազ մել է 
առ վույ տի խո տը, 5 %ը՝ ծղո տը, 30 %ը՝ ե գիպ տա ցո րե
նի սի լո սը, 7 %ը՝ ա րո տի կա նա չը, 33 %ը՝ հա մակց ված 
կե րը: Կո վե րի հա մա լիր գնա հատ ման (բո նի տա վոր ման) 
տե ղե կագ րից վերց ված ամ փոփ տվյալ նե րը մշակ վել են 
կեն սա չա փա կան մե թո դով (Е.К. Меркурьева, 1970):

Աղյուսակ 1.  Ֆ լեկ վի ցե ղի կո վե րի կեն դա նի զանգ վածն ըստ լակ տա ցիա նե րի

Ծիներ
Ցուցանիշները Ցեղի ստանդարտի 

1-ին դասի պահանջներըn Lim n Lim

1ին ծին 7 629…795 1ին ծին 7 629…795 480

2րդ ծին 9 601…842 2րդ ծին 9 601…842 520

3րդ ծին 13 600…733 3րդ ծին 13 600…733 550

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կո վե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան վրա ազ դող գե նե
տի կա կան և  ոչ գե նե տի կա կան գոր ծոն նե րից են կեն դա
նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան վի ճակն ու ար տա քին մի ջա
վայ րի ազ դակ նե րը: Ֆի զիո լո գիա կան գոր ծոն նե րից են 
կեն դա նի նե րի տա րի քը, հղիութ յու նը, սեր վի սի և կթվա
դա դա րի շրջան նե րի տևո ղութ յու նը: Ներկր ված կեն դա
նի նե րի հա մար ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ են 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, կեն դա նի նե րի կե րա
կրման մա կար դա կը, տի պը, կթի տեխ նո լո գիան և  այլն: 

ՈՒ սում նա սի րե լով ֆլեկ վի ցե ղի կո վե րի կաթ նա
յին մթե րատ վութ յան տվյալ նե րը՝ կա րող ենք պար
զել արտերկ րից ներկր ված ե րինջ նե րի դուստ րե րից 
ստաց ված երկ րորդ սերն դի մաք րա ցեղ կո վե րի կլի
մա յա վար ժեց ման, կաթ նատ վութ յան նե րու նա կութ յան 
և գե նե տի կա կան գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված մթե
րատ վութ յան մա կար դա կը: 

Աղյու սա կ 1ում  ն երկայա ցվ ած  ե ն 1ից 3 րդ ծնի կ ովերի 
կ ենդանի զա նգվածի  կե նսաչափական  մ շա կմ ան 
տվյալները,  ո րոն ց միջոցո վ կ ատ արվում  է մասն ագի
տական ճշգրիտ եզրահանգում: Տվ յա լների  վերլու ծու
թյունից եր ևում է, որ 1 ին  ծն ի կովերը ցեղի ստանդարտի 
1ին դասի պահանջը  գերա զա նցում են 168 ,7 կգով 
կամ 33,7 %ով, 2 րդ ծն ի կովերը՝ 147 ,3 կգով կամ 
26,8 %ով, 3րդ ծնի կովերը՝ 76,6 կգով կամ 12,8 %ով 
(Инструкция по бонитировке крупного рогато го ск ота 
мол оч ных и  м ол очно-м яс ных пор од, 1 99 0): Կենդանի 
զ ան գվածի տարիքայ ին փոփոխու թյ ունը ևս օ րի նա
չափ  է և վկա յո ւմ է այ ն մասին , ո ր նորագ ու յն տեխ
նոլոգիա յո վ աճե ցնե լու դեպքո ւմ  ն որոգման  մատղաշ ը 
լիովի ն կլիմայա վարժեցվու մ է, ապահ ովում ցեղի ն բ նո
րոշ կեն դա նի զանգված և դ րսևորու մ լ ավագո ւյն ժ ա
ռան գակա ն հատկանի շնե ր: 

Ֆլեկվի ցեղի կով եր ի տարբ եր լակտ ացի աների կաթ
նային մթերատվո ւթյան տվյալները ներկա յացվա ծ են 
աղ յուս ակ 2ում: Տվ յալների վերլուծությո ւն ից երևում 
է, որ 3րդ  ծնի կովերը, ըստ 3 05 օրվա կա թի  քան ա
կության,  254 3 կգով կա մ 72,6 %ո վ գերազ անցում են  
ցեղի ստ անդարտ ի 1ին դասի պա հանջը : 
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Տնտ եսությ ու նո ւմ եր ինջն եր ի դ ուստ րերից ս տաց ված 
երկ րորդ սերնդի մաքրացեղ կովերի կաթի քա նակու
թյան փոփոխ ու թյան տ ար իք ային առանձնահատ
կության վե րլ ուծ ությունը ցույ ց է տ վե լ է, որ 3րդ  ծ նի  
կովերի կ թի ցուցանիշն ամենաբարձրն է՝ 60 43 կգ , 
որը գերազան ցում է 2րդ ծնի կովե րի  նույ ն ցուցա նի
շը 8 66 կգ ով  կ ամ 14 ,3  % ով,  իսկ  առաջ նա ծի նների 
ցուցա նի շ ը՝ 1528 կ գով կամ 25,3  % ով : Կաթի քա
նակության փոփոխու թյ ան  տա րիքային  առ անձնա
հատկութ յան օրինաչ ափ  ընթացքը վկ այում  է ցեղի 
ժ առանգ ակ ան հատկա նիշներ ով  պ այ մա նավորվա ծ  
մթեր ատվության , ինչպես   ն աև   լա    վա  գույն կլ ի մ ա
յա վարժ եցմա ն մաս ին: Կաթում յ ուղի և սպիտա կու
ցի պա րու նա կութ յան տվյ ալները պայ մանավորված  
չեն տարի քա յին առանձնահատկությամ բ, սակայն 
կաթում յու ղի պարունակու թյամբ ցեղի ստանդարտի 
1ին դաս ի պահանջ նե րը 1ին ծնո ւմ  գեր ազանցու մ 
են 0,13,  2 ր դ ծ նո ւմ ՝ 0,20 և 3րդ ծնում՝ 0,27 %ով , 
իսկ կա թու մ սպիտակ ու ցի պարունա կությամբ զիջ ու մ 

Աղյուսակ 2.  Ֆլ եկ վի ցե ղի կո վեր ի կ աթ նայ ին  մթ եր ատվությ ուն ն ըստ լակտ ացիան երի

Ծիներ
Ցուցանիշները Ցեղի ստանդար տի 

1-ին դասի պահանջներըN Lim M ± m σ Cv

Լակտացիայի 305 օրվա կիթը, կգ

1ին ծին 7 4250…4720 4515±59,4 157,2 3,5 2700

2րդ ծին 9 4630…5810 5177±147,5 442,6 8,5 3100

3րդ ծին 13 5213…7170 6043±202,2 728,9 12,1 3500

   Կաթում յուղի պարունակությունը, %

1ին ծին 7 3,8…4,1 3,93±0,04 0,11 2,8 3,8

2րդ ծին 9 3,9…4,2 4,0±0,04 0,14 3,5 3,8

3րդ ծին 13 4,0…4,2 4,07±0,02 0,07 1,7 3,8

   Կաթում սպիտակուցի պարունակությունը, %

1ին ծին 7 3,1…3,3 3,2±0,02 0,06 1,9 3,3

2րդ ծին 9 3,2…3,3 3,21±0,01 0,03 0,9 3,3

3րդ ծին 13 3,1…3,3 3,25±0,02 0,07 2,2 3,3

Կաթնայուղ, կգ

1ին ծին 7 174…189 177,3±2,0 5,28 3,0 104

2րդ ծին 9 181…227 207,3±4,95 14,85 7,2 118

3րդ ծին 13 217…287 245,5±7,32 26,41 10,8 133

Կաթնասպիտակուց, կգ

1ին ծին 7 140…151 144,6±1,46 3,87 2,7 -

2րդ ծին 9 148…186 166,2±4,56 13,67 8,2 -

3րդ ծին 13 171…235 196,1±6,44 23,23 11,8 -

Կաթնայուղ+կաթնասպիտակուց, կգ

1ին ծին 7 315…340 321,9±3,18 8,41 2,6 -

2րդ ծին 9 329…413 373,7±9,32 27,95 7,5 -

3րդ ծին 13 391…520 441,7±13,69 49,37 11,2 -

են համապատ աս խանաբ ար 0,10, 0,09 և 0,05 %ո վ: 
Գլխավ որ  ս ել եկցիո ն հա տկանիշ է կա թնայուղ+կաթ
նասպի տա կուց ցուցանի շը , որը 1 ին  ծ նից  մ ինչև 3 րդ 
ծ ինն օրինաչափորեն  ավելանում է: Այսպես՝ 3ր դ 
ծնի  կովերը նշված  հատկանիշով առաջնածիննե րի ն 
գերազ ան ցում են  1 19, 8 կգով կամ  37,2 %ով, 2ր դ ծն ի 
կովե ր ին ՝ 68 կգ ով կ ամ  1 8,2 % ո վ:  

Այսպ իսով՝ կ արելի է եզրահանգ ել, ո ր կաթնա յուղ+ 
կաթ ն ասպիտա կո ւց  ցուցան իշ ն ունի  տ արիք ային օրի 
նաչափ  ընթաց ք, որ ը վ կայ ու մ է կենդա նիների կլի  մա
յավ ար ժեցման և հետագա  տ նտեսակա ն օգ տա գործ
ման կ ար ևոր ության մաս ին :

Հատ կանշակա ն է, որ տար բե ր լակտաց իան եր ում 
կովերի կ են դա նի  զան գվածի, կա թի,  կ աթնայուղի , 
կա թնասպիտակ ու ցի, ինչպե ս նաև կաթնայ ուղ
+կաթնասպ իտա կ ու ցի փոփ ոխ ակ անու թյան գոր ծա
կից ները ( Cv) օրի նաչափ ե ն և կարող են օգտագո րծվե լ 
ս ելեկցիո ն գո րծընթացու մ:
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Проявление продуктивности коров  породы 
флекви (симментальская) согласно акклиматизации 
и смене поколений

Исследовались показатели различных стадий завер-
шен ной в 2017 году лактации чистопородных коров 
2-го поколения породы флекви (симментальская), 
разводимых в ОАО “Арзнийская племенная ПСС”.

Питательная ценность кормового рациона для коров с 
суточной молочной продуктивностью 20 кг составила 
15,6 единиц корма, 18,6 МДж единиц энергии корма, 
186,0 обменной энергии и 1560 г легкоусвояемого 
протеина.  При этом те же показатели у коров с суточной 
молочной продуктивностью 17 и 15 кг – более низкие.   

Данные молочной продуктивности и живой массы 
2-го поколения чистопородных коров породы флекви 
свидетельствуют об удовлетворительном уровне аккли-
матизации. Следовательно, разведение животных этой 
породы в данных условиях экономически выгодно.

А Н Н О ТА Ц И Я

Milk Productivity in the Cows of Fleckvieh 
(Simmental) Breed According to Acclimatization 
Capacity and Generation Change

The studies have been conducted based on the data 
of lactation terminated in 2017 in the cows of second 
generation of Fleckvieh breed (Simmental) raised on the 
farm of “Arzni Poultry, Cattle and Pig-Breeding Company” 
(OJSC). 

Nutritional value of the forage diet for the cows with 20 kg 
daily milk productivity has made 15.6 food unit, 18.6 MJ 
food energy unit, 186.0 exchangeable energy and 1560 g 
digestible protein, while the same indicators in the cows 
with 17 kg and 15 kg daily milk productivity are lower. 

The data on the live weight and milk productivity of the 
2nd generation cows testify about perfect acclimatization 
process during the generation change of the mentioned 
breed; thus, the breeding of these cows in the current farm 
conditions is economically efficient. 

A B S T R A C T
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Եզրա կացու թյու ն

ՀՀ  Կ ոտայքի մ ար զի §Արզնու տո հմ այ ին  ԹՏԽ¦ ԲԲ Ը 
տնտես ությունու մ արտ եր կրից նե րկ րվ ած  ֆլեկվի ցե
ղի երի նջ ների դո ւստ րերից ծնվ ած  և նպատակայ ին 
աճեցված երկրո րդ սե րնդի կո վերը  բնակլիմ այ ակ ան 
և  արո տամսուր այի ն պահ ված քի պայմաններում 3րդ 
ծ նո ւմ,  ըստ 30 5 օր վա կաթի քանակ ությա ն,  ցուցա
բեր ել ե ն ցեղի  ս տա նդ արտ ի պ ահան ջի ց 72,6 %ով, 
ըստ կաթնայուղի քան ակ ության ՝ 112 ,5 կգով ավելի 
կաթ նատվությ ու ն:  Կե րահատ ուցումը առաջին ծնում 
կազմել է 1 ,07 Մ Ջ էներգետիկ կե րամիա վո ր, 2ր դ և 3րդ 
ծն ում՝ համ ապ ատասխա նաբ ար 1,0 և 0,9 4:           

Ֆլ եկվի ցեղի 1 ի ց 3րդ  ծնի կ ովե րի կենդ ան ի զանգ
ված ի և կաթ նային մթեր ատվ ության տ վյալները պ այ
մանավորվա ծ են  սե րնդափոխ ությա ն ը նթացքո ւմ լա
վագ ույն կլ իմ այավ արժ եց ման ը նթ աց քով,  ինչպե ս նա և 
նորագույ ն տեխն ոլոգիայով նա խրի  ն որո գման համ ար 
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Введение

Для более детального представления развития эпи
зоо тического процесса бруцеллеза необходим сис
тематический анализ эпизоотической ситуации в 
разрезе отдельных марзов и субъектов Республики 
Армения (Багиян, Ширванян, 2011; Багиян и др., 2013; 
Назаренко, 2009; Искандаров, 2011; Сакидибрев, 2006; 
Ширванян, Багиян, 2009; Федоров и др., 2009).

Несмотря на то, что территория Армении не так уж 
велика, между разными субъектами и марзами респуб
лики имеются большие различия по параметрам 
географического положения, природноклиматическим, 
ландшафтным и социальноэкономическим условиям 
(Багиян и др., 2013; Ширванян, Багиян, 2009).

УДК: 636.22/.28 : [619:616.98:579.841.93]

КЛАССИФИКАЦИЯ МАРЗОВ И ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РА ПО 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ЗАРАЖАЕМОСТИ БРУЦЕЛЛЕЗОМ                                    
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Г.А. Манукян 
Научный центр оценки и анализа рисков безопасности пищевых продуктов ГНКО
hrachmanukyan2019@mail.ru

Несмотря на сравнительное улучшение эпизоотической 
ситуации бруцеллеза животных в Республике Арме
нии, проблема оздоровления крупного рогатого скота 
остается далеко не решенной. Цель настоящей работы 
– в обобщенном виде представить результаты эпи
зоотологических исследований по бруцеллезу крупного 
рогатого скота в разрезе 10 марзов и отдельных 
субъектов республики в период с 2010 по 2014 гг. 
и согласно полученным данным классифицировать 
марзы и субъекты Республики Армения.

Материалы и методы

Для анализа динамики проявлений эпизоотического 

 По результатам исследования выявлена степень уязвимости марзов 
и отдельных регионов РА в плане заболеваемости крупного рогатого 
скота бруцеллезом. По данным за 20102014 гг., бруцеллез КРС широко 
распространен в Арагацотнском, Армавирском, Котайкском марзах, 
значительно распространен в Сюникском, Гегаркуникском, Ширакском, 
Лорийском марзах, умеренно – в Вайоцдзорском марзе, ограниченно – в 
Тавушском марзе. 

Изучением причин возникновения и распространения бруцеллеза 
установлено, что во многих случаях это обусловлено качеством 
антибруцеллезных и других мероприятий. На эпидемиологический характер 
бруцеллеза влияет также жизнедеятельность человека. 

Ключевые слова:
бруцеллез, 
эпизоотическая ситуация, 
классификация, 
распространение, 
заболеваемость
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процесса использованы годовые отчетные статисти
ческие данные Ветеринарной инспекции МСХ 
Республики Армения и Службы безопасности пи
щевых продуктов по бруцеллезу крупного рогатого 
скота в различных регионах республики за 20102014 
гг. Дополнительный материал был получен путем 
проведения собственных исследований небла
гополучных очагов разных марзов и субъектов рес
публики. Далее был проведен анализ изменения 
годовых показателей выявления новых и оздоровления 
неблагополучных пунктов, а также числа пунктов, 
оставшихся неблагополучными к концу года. При 
сравнении уровней распространенности бруцеллеза 
крупного рогатого скота в различных марзах и ре
гионах учитывалось число колебаний четырех важных 
эпизоотических показателей: количество не бла  гопо
лучных пунктов, число заболевших живот ных, уровень 
неблагополучия (т.е., процентное соот н ошение числа 
неблагополучных пунктов к общему количеству общин 
данного марза) и коэффициент очаговости болезни 
(то есть, число больных животных, приходящихся на 
один неблагополучный пункт). Результаты обработки 
полученных данных систематизированы в виде таблиц.

Результаты и анализ

В  Республике  Армения    десять марзов, в состав  кото
рых входят 38 отдельных субъектов (бывшие районы).  Из 
таблицы 1 видно, что высокий уровень неблагополучия 
отмечался в Армавирском марзе (161 нб.п.). Далее, по 
убыванию уровня неблагополучия, следовал Ара га цо
тнский марз (159 нб.п.). Благоприятное состояние от
мечалось в Тавушском марзе, где в течение 5 лет из 61 
общин был зарегистрирован всего 1 неблагополучный 
пункт. В таблице 1 также наглядно видно, что везде за 
указанные годы число зарегистрированных неблагопо
лучных пунктов колебалось в больших пределах. 

Немаловажное место занимает количество заболев ших 
бруцеллезом животных в отдельных марзах, районах 
и общинах Армении. Из таблицы 2 видно, что высокий 
показатель заболеваемости бру целлезом был отмечен в 
Котайкском марзе – 2086 голов. Второе место занимал 
Арагацотнский марз – 1747 голов боль ных. Следует 
отметить, что в этом марзе в 2014 г. только  в одной общине 
(Гегашен) было выявлено 937 голов больных крупного 
рогатого скота, что составляло 41,2 % исследованного 
поголовья крупного рогатого скота общины.

Таблица 1. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота по марзам за                               
20102014 гг. в Республике Армения

Годы
Марзы

Тавуш Арагацотн Арарат Гегаркуник Лори Сюник Вайоц Дзор Котайк Ширак Армавир

2010 0 42 40 26 11 18 12 9 28 27

2011*          

2012 0 45 40 14 10 14 17 7 15 46

2013 1 26 31 121 6 19 8 25 17 39

2014 0 46 46 17 1 23 17 40 17 49

Итого 1 159 157 78 28 74 54 81 77 161

* Для 2011-го года нет эпизоотологических данных

Таблица 2. Количество больных бруцеллезом крупного рогатого скота по марзам  за  20102014 гг. в  Республике   
Армения

Годы
Марзы

Тавуш Арагацотн Арарат Гегаркуник Лори Сюник Вайоц Дзор Котайк Ширак Армавир

2010 0 242 103 119 58 243 47 312 154 361

2011*          

2012 0 488 236 217 26 38 15 59 114 261

2013 1 306 53 224 18 87 43 238 198 213

2014 0 711 187 597 3 104 135 1477 418 247

Итого 1 1747 579 1157 105 472 240 2086 884 1082

* Для 2011-го года нет эпизоотологических данных
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Нарушив все правила ветеринарного надзора, без 
серологических исследований, некоторые фермы 
этого села в 2014 г. из разных регионов рес публики 
приобрели 1000 голов крупного рогатого скота, в 
результате чего заразилось большое количест во 
здорового скота. Данные остальных марзов пред став
лены в таблице 2. В течение 5 лет в 61 общине Та вуш
ского марза был выявлен всего 1 случай заболе вания 
бруцеллезом крупного рогатого скота, что показывает, 
что данный марз республики находится на стадии 
благополучия.

Следующим эпизоотическим показателем бруцеллез
ной инфекции является степень неблагополучия 
данного марза и региона Республики Армения. Этот 
показатель позволяет нам наряду с вышеуказанными 
показателями классифицировать все марзы респуб
лики по степени риска: высокий, средний и низкий. 
Результаты исследований показали, что по степени 
неблагополучия к марзам с высоким риском относятся 
Араратский, Арагацотнский и Армавирский марзы.

Особенно важно отметить, что при выявлении неболь
шого количества серологически положительно реа  
ги    рую щих животных, хозяйство не объявляют не
бла го получным, пока при очередных плановых 
ис следо  ваниях не выявляется большое количество 
больных. 

Для достоверного статистического анализа с прогно
зами и тенденциями более приемлемы показатели 
заболеваемости, степени неблагополучия, количество 
исследованных и реагирующих животных, динамика 
коэффициента очаговости.

Заключение
В статье представлены результаты проведенных 
исследований,  которые могут служить источником 
теоретических знаний при составлении плана противо
бруцеллезных мероприятий в регионах, имею щих 
разные степени распространения, неблаго получия и 
заболеваемости крупного рогатого скота бруцеллезом. 
Практическая значимость данной работы состоит 
в том, что результаты эпизоотической ситуации 

бруцеллеза в отдельных марзах Республики Армения 
позволяют проследить периоды подъема и снижения 
заболеваемости бруцеллезом, выделить особо 
неблагополучные регионы с высоким риском и принять 
соответствующие необходимые противобруцеллезные 
мероприятия.
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ՀՀ մարզերի և առանձին տարածաշրջանների 
դասակարգումն ըստ խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
բրուցելյոզի տարածվածության և վարակվածության 
աստիճանի

 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ վել է 
ՀՀ մար զե րի և  ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի ա նա
պա հո վութ յան աս տի ճա նը խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի բրու ցել յոզ հի վան դութ յան նկատ մամբ: 

20102014 թթ. տվյալ նե րով՝  խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րի բրու ցել յո զը լայն տա րա ծում ու նի Ա րա գա
ծոտ նի, Ար մա վի րի, Կո տայ քի մար զե րում, նշա նա կա լի 
է Ս յու նի քի, Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի, Լո ռու մար զե րում, 
չա փա վոր է Վա յոց ձո րի մար զում, սահ մա նա փակ է 
Տա վու շի մար զում: Բ րու ցել յո զի ա ռա ջաց ման և տա
րած ման պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րութ յամբ հաս
տատ վել է, որ շատ դեպ քե րում այն պայ մա նա վոր ված է 
հա կաբ րու ցել յո զա յին և  այլ մի ջո ցա ռում նե րի ո րա կով: 
Բ րու ցել յո զի հա մա ճա րա կա բա նա կան բնույ թի վրա 
ազ դում է նաև մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յու նը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

Classification of the Regions and Individual Provinces 
in RA According to Propagation Rate and Susceptibility 
to the Cattle Infection of Brucellosis

As a result of our studies the vulnerability rate of the regions 
and individual provinces of the Republic of Armenia towards 
the cattle disease of brucellosis has been identified, which 
is related to the methods of livestock breeding and to some 
other circumstances. 
According to the data of 20102014, the cattle disease 
of brucellosis is widely spread in the following regions: 
Aragatsotn, Armavir and Kotayk regions; it has greater 
prevalence in Syunik, Gegharkunik and Shirak regions, 
moderate prevalence in the region of Vayots Dzor, while it 
is rare in Tavush region.
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 Մ սա յին ա պուխտ նե րը հա մա յին հատ կա նիշ նե րի և 
բարձր սննդար ժե քի շնոր հիվ ա մե նա շատ սպառ վող 
մսամ թեր քից են: Հա յաս տա նում ա պուխտ նե րի լայն 
տե սա կա նին ար տադր վում է հիմ նա կա նում խո զի և 
հա վի, մա սամբ՝ տա վա րի մսից: Հա վի մսից ա պուխտ
նե րը պատ րաստ վում են ա ռա վե լա պես հա վի մսե ղի քի 
տար բեր հատ ված նե րից (թևիկ ներ, ազդ րեր): Սա կայն 
մեր նպա տակն է ար տադ րութ յու նում օգ տա գոր ծել հա
վի մսե ղի քի այն հատ ված նե րը, ո րոնք մշակ ման ժա մա
նակ կորց րել են ապ րան քա յին տես քը և սո վո րա բար 
կի րառ վում են որ պես խճո ղա կի հումք: Մեր կար ծի քով 
հա վի միսն ա ռա վել արդ յու նա վետ կի րա ռում կստա նա 
(Г.И. Касьянов и др., 2000):

Այ սօր մսամ թեր քի ար տադ րութ յու նում լուրջ խնդիր 
է բու սա կան ծագ ման լցան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը: 
Դ րանք մսամ թեր քին հա ղոր դում են բա վա րար հա մա
յին հատ կա նիշ ներ, ինչ պես նաև ազ դում են մթեր քի 
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ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: Այդ պի սի հա վե
լում նե րից է քրքմա ծաղ կի փո շին, որն ա ռա վել հայտ նի 
է շաֆ րան ա նու նով: Այն ու նի մի քա նի տա րա տե սակ, 
ո րոն ցից ա վե լի շատ կի րառ վում է քրքու մը: Տա րած ված 
է Հնդ կաս տա նում, Ճա պո նիա յում, Չի նաս տա նում, Շ րի 
Լան կա յում, ու նի բու ժիչ հատ կութ յուն ներ: Բժշ կա կան 
մի ջա վայ րում լայ նո րեն կի րառ վում է տոք սին ներն օր
գա նիզ մից հե ռաց նե լու և  ար յու նը մաք րե լու, ինչ պես 
նաև ջլե րի է լաս տի կութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար: 
Մ սամ թեր քի ար տադ րութ յու նում կի րա ռե լիս նպաս
տում է մսի շա րակ ցա կան հյուս վածք նե րի փափ կելուն:

Արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ արտա
դրությունում սպիտակ գինու կիրառումը ևս նպաստում 
է մսամթերքի համային և որակական հատկանիշների 
բարելավմանը:  Սպի տակ գի նին հայտ նի է իր բու ժիչ 
հատ կութ յուն նե րով. դրա pHը հա մա պա տաս խա նում է 
մար դու ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի pHին, ո րը 
սահ ման վում է 23 միա վոր։ 

 Ա պուխտ նե րը հա մա յին, սննդա յին և  է ներ գե տիկ հատ կութ յուն նե րի շնոր
հիվ լայ նո րեն օգ տա գործ վում են սննդի մեջ: Հա յաս տա նում դրանք ար
տադր վում են հիմ նա կա նում խո զի, հա վի և հազ վա դեպ` հոր թի մսից:

Մեր ու սում նա սի րութ յուն նե րի նպա տակն է ար տադ րութ յու նում օգ տա գոր
ծել հա վի մսե ղի քի այն հատ ված նե րը, ո րոնք վե րամ շակ ման ըն թաց քում 
կորց րել են ապ րան քա յին տես քը և  այլևս վա ճառ քի են թա կա չեն: Որ պես 
հա վե լում՝ օգ տա գործ վել են քրքում և ս պի տակ գի նի, ո րոնց շնոր հիվ բարձ
րա ցել են պատ րաս տի մթեր քի ֆի զի կա քի միա կան և զ գա յա բա նա կան 
հատ կութ յուն նե րը, իսկ նոր տեխ նո լո գիա յի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն 
է տվել կրճա տել ար տադ րա կան ծախ սե րը։
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Գծ. 1.  Թռչնամսից ապուխտի արտադրության                  

տեխնոլոգիա կան սխեման:

Աղյուսակ 1.   Պատրաստի մթերքի զգայաբանական հետազո տության ցուցանիշները

Ցուցանիշներ Ստուգիչ նմուշ Փորձնական նմուշ

Ապրանքային տեսք
Չոր, մաքուր, առանց սպիտակ բորբոսի, 

ամբողջությամբ ապխտված
Չոր, մաքուր, ամբողջությամբ ապխտված, առանց 

լորձի և բորբոսի հետքի

Համ Թույլ արտահայտված Լավ արտահայտված

Հոտ Թույլ արտահայտված ապխտահոտով Թույլ արտահայտված ապխտահոտով

Գույն Թույլ շագանակագույն Վառ գազարադեղնավուն

Կոնսիստենցիա Պինդ Խիտ, պինդ

Աղյուսակ  2.   Պատրաստի մթերքի ֆիզիկաքիմիական
                       ցուցանիշները
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Ստուգիչ 62,7 17,6 14,5 9,2

Փորձնական 58,6 22,4 13,8 11,6

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Քր քու մը պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ եր կաթ, 
ֆոս ֆոր, յոդ, կալ ցիում, K, C, B

2
, B

3
 վի տա մին ներ: Ե թե

րա յին յու ղե րի պա րու նա կութ յան շնոր հիվ այն դառ նում 
է հա կաօք սի դանտ, ին չը նպա տա կա հար մար է դարձ
նում դրա կի րա ռու մը ա պուխտ նե րի ար տադ րութ յու
նում (А.А. Калачев и др., 1998):

Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով քրքու մի հատ կութ յուն նե
րը, ո րո շե ցինք այն օգ տա գոր ծել մսամ թեր քի, մաս նա
վո րա պես՝ հավի մսից ա պուխտ նե րի ար տադ րութ յու
նում (В.Ю. Белова и др., 2000):

Ա պուխտ նե րի ար տադ րութ յու նը կազ մա կերպ վում է 
գծա պատ կեր 1ում ներ կա յաց ված տեխ նո լո գիա կան 
սխե մա յով։

Կի սաար տադ րա կան և լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն
նե րը կա տար վել են ՀԱԱՀ ա նաս նա բու ծա կան մթերք
նե րի վե րամ շակ ման տեխ նո լո գիա նե րի ամ բիո նի լա բո
րա տո րիա յում՝ ե րեք կրկնո ղութ յամբ: Որ պես արդ յունք՝ 
ըն դուն վել է դրանց մի ջին թվա բա նա կան ար ժե քը:

Զու գա հե ռա բար նույն տեխ նո լո գիա յով պատ րաստ
վել է ա պուխտ՝ թռչնամ սից, ա ռանց  սպի տակ գի նու և 
քր քու մի: Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը տար բեր վում է 
ա ղադր ման տևո ղութ յամբ.  ստու գիչ նմու շի դեպ քում 
այն տևել է 34 օր:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Պատ րաս տի մթեր քը են թարկ վել է զգա յա բա նա կան և 
ֆի զի կա քի միա կան հե տա զո տութ յան: Արդ յունք նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ ներ 12ում:

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 2ի տվյալ նե րից, փորձ նա
կան նմու շում խո նա վութ յունն ա վե լի քիչ է, քան ստու
գի չում. այ սինքն՝ փորձ նա կան մթեր քի պահ պան ման 
ժամ կետն ա վե լի եր կար կլի նի, քան ստու գի չի նը: Ս պի
տա կուց նե րի քա նա կութ յան (4,8 %) գե րա զան ցու մը 
փորձ նա կան նմու շում ևս փաս տում է քրքու մի օգ տա
գործ ման արդ յու նա վե տութ յան մա սին: 

 

18-22 0C պայմաններում  
36-48 ժամ ապխտում 

0-8 0C պայմաններում 
1 ամիս պահում, իրացում 

10-12 0C պայմաններում 2-3 օր չորացում  
(օդի հարաբ. խոնավ. 75+/-4 %, 

օդի շարժման արագ. 0,3-0,5 մ/վ) 
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Հաշվարկվել է նաև պատրաստի մթերքի էներգետիկ 
արժեքը (աղ. 3):

Ըստ աղ յու սակ 3ի տվյալ նե րի՝ ստու գիչ նմու շի է ներ
գե տիկ ար ժե քը 12,9 կկալով զի ջում է փորձ նա կան 
նմու շին, ին չը բա ցատր վում է քրքու մի սպի տա կու ցա
յին կազ մով, ինչ պես նաև նրա նով, որ սպի տակ գի նու 
ազ դե ցութ յամբ սպի տա կուց ներն ա րագ վե րած վում են 
ա մի նաթ թու նե րի: Ս պի տա կու ցի բարձր պա րու նա կութ
յան շնոր հիվ փորձ նա կան նմուշն ա վե լի դյու րա մարս է: 

Ո րակ յալ մթեր քի ստա ցու մից բա ցի՝ մեր նպա տակն է 
նվա զեց նել ար տադ րա կան ծախ սե րը. 12 օ րով կրճա
տել ա ղադր ման տևո ղութ յու նը և  ար տադ րա կան տա
րածք նե րը հնա րա վո րինս ա րագ նա խա պատ րաս տել 
հա ջորդ խմբա քա նակ նե րի հա մար, ին չը կնպաս տի 
է ներ գե տիկ ծախ սե րի կրճատ մա նը և պատ րաս տի 
մթեր քի ինք նար ժե քի նվազ մա նը։

Եզ րա կա ցութ յուն

Վեր լու ծե լով կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը՝ կա
րե լի է եզ րա կաց նել, որ նոր տե սա կի ա պուխտն ա պա
հո վում է անհ րա ժեշտ սպի տա կուց նե րի պա շա րը, դյու
րա մարս է, ու նի ֆի զի կա քի միա կան և զ գա յա բա նա կան 
բարձր ցու ցա նիշ ներ, իսկ նոր տեխ նո լո գիա յի կի րա ռու
մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կրճա տել ար տադրա կան 
ծախ սե րը: ՈՒս տի խոր հուրդ է տրվում նշված փորձ նա
կան նմու շը ներդ նել ար տադ րութ յան մեջ:
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Աղյուսակ 3.  Պատրաստի մթերքի էներգետիկ արժեքի  
                      հաշվարկը
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Ստուգիչ 17,6 14,5 200,9

Փորձնական 22,4 13,8 213,8

Совершенствование технологии производства 
копченостей из куриного мяса

Копчености, благодаря их вкусовым, пищевым и энер-
гетическим свойствам, относятся к числу наи более  
широ ко используемых мясных продуктов. В Арме нии 
коп  чености производятся, в основном, из свини ны, куря-
тины и реже – из телятины. Целью наших иссле дований 
является использование частей куриных тушек, которые 
в ходе переработки потеряли свое рыночное качество и 
для продажи более не годятся.

 Использование куркумы и белого вина в процессе 
дозревания кусочков курятины ведет к улучшению вкуса 
и сокращению этого процесса, что, в свою очередь, 
снижает энергозатраты и тем самым – себестоимость 
продукта.

А Н Н О ТА Ц И Я

Improving the Production Technology of Smoked 
Chicken Meat

Smoked products are among the most widely used meat 
products due to their taste, food and energy properties. 
In Armenia smoked meat is produced mainly from pork, 
chicken and rarely from veal. The aim of our research is to 
use pieces of chicken carcasses that have lost their market 
quality during processing and are no longer suitable for 
sale.

The use of turmeric and white wine in the ripening 
process of chicken pieces leads to the taste improvement 
and reduction in the ripening process, which in its turn 
decreases energy consumption and thus the prime cost of 
the product.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 07.06.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 02.07.2019 թ.
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Նախաբան

Բուժ կան խար գե լիչ մթերք նե րի պա հա ծո նե րի տե սա
կա նու ընդ լայ նու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
հում քի տե սա կի և սոր տե րի ճիշտ ընտ րութ յամբ, ինչ
պես նաև հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գիա նե րի մշակ
մամբ: Այդ տե սանկ յու նից ա ռա վել նպա տա կա հար մար 
է որ պես հումք ընտ րել դդու մը, ո րին բնո րոշ են կեն սա
բա նա կան բարձր ար ժե քը, դիե տիկ հատ կութ յուն նե րը, 
յու րա հա տուկ հա մը և մի շարք տեխ նո լո գիա կան ցու
ցա նիշ ներ (В.А. Брызгалов, 1982):

Կոմ պոտ նե րի ար տադ րութ յան հա մար ա ռա վել պի
տա նի են շա քա րի բարձր պա րու նա կութ յամբ, ար տա
հայտ ված հա մով և բույ րով հում քա տե սակ նե րը: ՈՒս տի 
ան հրա ժեշտ է որ պես հումք օգ տա գոր ծել կեն սա բա նա
կան հա սու նաց ման փու լում գտնվող դդու մը: Կոմ պոտ
ներ ար տադ րե լու հա մար դդմի պի տա նե լիութ յու նը 
ո րոշ վում է պտղամ սի գույ նով, ամ րութ յամբ, կազ մութ
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յամբ, հա մի յու րա հատ կութ յամբ (Ա. Մե լիք յան, 2005):

Կոմ պոտ նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան պրո
ցես նե րում  կար ևոր վում է նաև հում քի ջեր մա կա յու
նութ յու նը, ո րի հա մա ձայն՝ ո րոշ վում է կոմ պոտ ար տադ
րե լու հա մար տվյալ հում քա տե սա կի պի տա նիութ յու նը: 
Հարկ է նշել, որ կոմ պո տում պտղի պա հանջ վող կազ
մութ յուն ա պա հո վե լու հա մար ո րոշ հում քա տե սակ ներ 
պար տա դիր են թարկ վում են նախ նա կան մշակ ման 
(Ժ.Գ. Ա ղա ջան յան, 2011, Н.И. Назарева, 1981):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գի տա հե տա զո տա կան փոր ձե րի ըն թաց քում ու սում
նա սի րել ենք դդմի Բեր քա նուշ և Բիգ Մաքս սոր տե րը, 
դրան ցից կոմ պոտ ներ ար տադ րե լու հնա րա վո րութ յու
նը, հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րը:

Խն դիր է ա ռա ջադր վել ու սում նա սի րութ յուն նե րի հի ման 

  Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Բեր քա նուշ և Բիգ Մաքս տե սակ նե րից կոմ
պո տի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան:  Դդ մի կտոր նե րը նախ մշակ վել են 
նռան կեղևից պատ րաստ ված թուր մով և կիտ րո նաթթ վով, ա պա՝ շա քա րա
պատ վել: Նաև ո րոշ վել են հում քի ու լցված քի հա րա բե րակ ցութ յու նը, բու
րա վետ հա վե լում նե րի և չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը: Ա պակ յա տա րա
նե րը ման րէա զերծ վել են 20 րո պե` 1000  C պայմաններում:

Ս տաց ված արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ա մուր պտղամ սով դդմի տե
սակ նե րն ա ռա վել նպա տա կա հար մար են կոմ պո տի պատ րաստ ման հա
մար: Լա վա գույն արդ յունք ներ գրանցվել են կիտ րո նաթթ վի լու ծույ թով 
մշակ ման և շա քա րա պատ ման դեպ քում: 
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վրա ներ կա յաց նել դդմի սոր տե րի տեխ նո լո գիա կան 
բնու թագ րե րի հա մե մա տա կան գնա հա տա կա նը, ըստ 
ջեր մա կա յու նութ յան՝ ընտ րել կոմ պոտ ներ ար տադ րե լու 
հա մար ա ռա վել պի տա նի սոր տը, կա տա րել զգա յա բա
նա կան գնա հա տում:

Պատ րաս տի ար տադ րան քի լա վա գույն համ տե սա
յին ցու ցա նիշ ներ ստա նա լու հա մար ու սում նա սի րութ
յուն նե րի արդ յուն քում մշակ վել են հա մա պա տաս խան 
տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի  տար բե րակ ներ:

Կոմ պոտ նե րի փոր ձան մուշ նե րի տար բե րակ ներն ըն
տրվել են ըստ ըն դուն ված տեխ նո լո գիա յի: Քա նի որ 
ման րէա զերծ ման ռե ժիմ նե րի փո փո խու մը չի բա ցա
ռում, որ կա րող է ա ռա ջա նալ պատ րաս տի ար տադ
րան քի փչաց ման վտանգ, ուս տի պտղամ սի ամ րութ
յունն ա պա հո վե լու հա մար խու սա փել ենք մեղ մաց նել 
տեխ նո լո գիա կան այդ կար ևոր պրո ցե սի ռե ժիմ նե րը:

Պատ րաս տի կոմ պո տում դդմի պտղամ սի ցան կա լի 
ամ րութ յուն ստա նա լու հա մար փոր ձարկ վել է մինչև 
տու փե րում դար սե լը դա բա ղել, հրու շա կել և կիտ րո նա
թթվով մշա կել կտրա տած դդու մը:

Դա բա ղե լու հա մար դդմի կտոր նե րը 20 0C պայ ման
նե րում մինչև 2 ժամ տևո ղութ յամբ մշակ վել են նռան 
պտղա կեղ ևի 3 %ա նոց ջրա յին թուր մի մեջ (1:1 հա րա
բե րակ ցութ յամբ): 

Դդ մի կտոր նե րի հրու շա կու մը (20 0C պայ ման նե րում 
15 ժամ տևո ղութ յամբ) ի րա կա նաց վել է ին վեր սիա յի 
են թարկ ված շա քա րի 30, 40 և 50 %ա նոց լու ծույթ նե
րում (1:1 հա րա բե րակ ցութ յամբ): Ին վեր սիա յի հա մար 
շա քա րի օ շա րա կը ե ռաց վել է 5 րո պե, ջեր մաս տի ճանն 
ի ջեց վել 80 0C, կիտ րո նաթթ վի 50 %ա նոց լու ծույթ ա վե
լաց նե լուց հե տո այդ ջեր մաս տի ճա նում պահ  վել 2 ժամ 
և հո վա ցած վի ճա կում օգ տա գործ վել հրու շակ ման հա
մար:

Դդ մի կտոր նե րը կիտ րո նաթթ վի 1 %ա նոց լու ծույ թում 
(1:1 հա րա բե րակ ցութ յամբ) մշակ վել են 1 ժամ պա հե լով:

Կոմ պո տի փոր ձան մուշ նե րի լա վա գույն տար բե րակ
ներ ստա նա լու հա մար ո րոշ վել են հում քի և լ ցահ յու թի 
հա րա բե րակ ցութ յու նը, լցահ յու թում հա մա յին հա վե
լան յու թե րը և դ րանց քա նա կութ յու նը: Հա մա յին հա վե
լան յու թա յին փունջ կազ մե լու հա մար օգ տա գործ վել են 
նարն ջի, մե խա կի, ա նա նու խի և վար դի ե թե րա յու ղե րի՝ 
1:10 հա րա բե րակ ցութ յամբ է սեն ցիա ներ.

I փունջ՝ 90 % նարն ջի, 5 % մե խա կի, 5 % ա նա նու խի 
ե թե րա յու ղեր,

II փունջ՝ 85 % նարն ջի, 5 % մե խա կի, 5 % ա նա նու խի,           
5 % վար դի ե թե րա յու ղեր,

III փունջ՝ 90 % նարն ջի, 5 % մե խա կի, 5 % վար դի ե թե
րա յու ղեր,

IV փունջ՝ 90 % նարն ջի, 10 % մե խա կի ե թե րա յու ղեր:

Բուր մուն քա տու փնջեր ընտ րե լու հա մար փոր ձանմուշ
նե րի քա նա կը կրճա տե լու մի տու մով նմուշ նե րը պատ
րաստ վել են նախ նա կան մշակ ման չեն թարկ ված 
դդմից. համ տե սի մի ջո ցով ընտր վել է IV փուն ջը:

Ըստ շու կա յի ներ կա պա հանջ նե րի՝ հիմնականում ար
տադր վում են 2035 % պտուղ պա րու նա կող կոմ պոտ
ներ (А.Ф. Наместников, 1964): Մեր պատ րաս տած 
եր կու տար բե րակ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար պա
րու նա կել են 25 և 30 % պտուղ: 

Բուր մուն քա տու փնջերն ա վե լաց վել են պատ րաս տի 
օ շա րա կը դդմի կտոր նե րի վրա լցնե լուց ան մի ջա պես 
ա ռաջ: Լց ված և մա կա փակ ված 0,5 լ տա րո ղութ յամբ 
տու փե րը 20 րո պե ման րէա զերծ վել են 100 0Cում: 

Պատ րաս տի կոմ պոտ նե րի ո րա կը գնա հատ վում է 100 
բա լա նոց հա մա կար գով. համ և հոտ՝ 40, ար տա քին 
տեսք՝ 20, գույն՝ 25, կազ մութ յուն՝ 15 բալ: Ընդ ո րում՝ 
70 բա լից ցածր ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում պա հա ծո նե րի 
ո րա կը գնա հատ վում է ան բա վա րար, 86 և  ա վե լի բալի 
դեպ քում՝ բարձր:

Փոր ձան մուշ նե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի ա ռա
վել ամ փոփ գնա հատ ման հա մար 100 բա լը բաշ խել 
ենք հետև յալ կերպ. պա հա ծո յի ար տա քին տեսք՝ 15, 
օ շա րա կի գույն՝ 10, օ շա րա կի թա փան ցի կութ յուն՝ 10, 
պտղի գույն՝ 10, պտղի կազ մութ յուն՝ 10, համ՝ 20, բույր՝ 
20, տե սա կին հա մա պա տաս խա նութ յուն՝ 5 բալ: Պա
հա ծո յի ար տա քին տես քը գնա հատ վել է մինչև տու փը 
բա ցե լը:

Պ տուղ նե րում չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել 
է մինչև տու փե րի մեջ դար սե լը: Կոմ պո տում չոր նյու թե
րի 20 % պա րու նա կութ յուն ա պա հո վե լու հա մար հաշ
վարկ վել և  օգ տա գործ վել է հա մա պա տաս խան խտութ
յամբ շա քա րի օ շա րակ:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ն ռան պտղա կեղ ևի թուր մով դա բա ղե լուց հե տո նկատ
վել է դդմի կտոր նե րի հա վա սա րա չափ մգա ցում, իսկ 
պատ րաս տի կոմ պո տում մգա ցել է ինչ պես պտղի 
կտոր նե րի տար բեր մա սե րի, այն պես էլ օ շա րա կի գույ
նը, ին չի արդ յուն քում պատ րաս տի կոմ պո տը ստաց վել 
է ոչ գրա վիչ: Շա քա րի 50 %ա նոց օ շա րա կում հրու շակ
ման դեպ քում նկատ վել է հում քի կտոր նե րի մաս նա կի 
կծկում:

Կիտ րո նաթթ վի 1 %ա նոց լու ծույ թում մշակ ված պտուղ
նե րով կոմ պոտ պատ րաս տե լիս փորձ նա կան ճա նա պար
հով ո րոշ վել է օ շա րա կին ա վե լաց վող կիտ րո նա  թթվի 
քա նա կութ յու նը. 1 տոն նա յի հա մար՝ 0,7 կգ: Մ նա ցած 
տար բե րակ նե րի դեպ քում 1 տոն նա յի հա մար կիտ րո
նաթթ վի պա հանջ վող քա նա կութ յունն ընտր վել է տեխ
նո լո գիա կան հրա հան գով՝ սե խի կոմ պո տի հա մար սահ
ման ված քա նա կութ յա նը հա մա պա տաս խան՝ 3,5 կգ:  
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Փորձ նա կան նմուշ նե րի գնա հա տու մը կա տար վել է 
համ տե սի մի ջո ցով, արդ յունք ներն ամ փոփ ված են աղ
յու սա կում:

Ս տու գիչ տար բե րա կում պա հա ծո յի ար տա քին տես քի 
ցածր գնա հա տա կա նը պայ մա նա վոր ված է պտուղ նե րի 
ամ բող ջա կա նութ յան կորս տով, օ շա րա կի պղտո րութ
յամբ: Ընդ ո րում՝ նախ նա կան փոր ձե րի մի ջո ցով պարզ
վել է, որ դդմի Բեր քա նուշ սոր տի պտուղ նե րի մոտ այդ 
ցու ցա նիշ ներն ա ռա վել ցածր են: ՈՒս տի հե տա գա փոր
ձար կում նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վել է միայն ամ րա
կեղև Բիգ Մաքս սոր տի դդում:

 Փոր ձան մուշ նե րի բույ րի ընդ հա նուր բարձր գնա հա տա
կա նը պայ մա նա վոր ված է բուր մուն քա տու փնջի ա վե
լա ցու մով: Ըստ փորձ նա կան ճա նա պար հով ստաց ված 
տվյալ նե րի՝ 1 տ կոմ պո տի հա մար օգ տա գործ վել են  
1,7 մլ նարն ջի և 1,9 մլ մե խա կի ե թե րա յու ղեր:

Եզ րա կա ցութ յուն

Կոմ պոտ նե րի ար տադ րութ յու նում դդմի օգ տա գոր
ծու մը որ պես հումք լիո վին ար դա րաց ված է՝ պայ մա
նա վոր ված յու րա հա տուկ հա մա յին փնջով, պտղամ սի 

Աղյուսակ.   Դդմի կոմպոտի զգայաբանական ցուցանիշները*

Դդմի կտորների նախնական 
մշակման տարբերակներ
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Անմշակ  (ստուգիչ) 6 9 3 8 3 16 18 5 68

Դաբաղված 6 7 8 5 10 17 18 5 76

Հրուշակված 30 %անոց օշարակում 13 9 6 9 9 18 18 5 87

Հրուշակված 40 %անոց օշարակում 13 9 6 9 9 18 18 5 87

Հրուշակված 50 %անոց օշարակում 13 9 8 8 10 18 18 5 88

Կիտրոնաթթվով մշակված 15 9 8 10 10 18 18 5 93

* Կազմվել է հեղինակի կողմից

հա վա սա րա չափ կազ մութ յամբ, ամ րութ յամբ, կեն սա
քի միա կան ցու ցա նիշ նե րով և դիե տիկ հատ կութ յուն նե
րի շնոր հիվ ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յամբ: 

Կոմ պոտ ներ ար տադ րե լու հա մար ա ռա վել նա խընտ րե
լի է օգ տա գոր ծել դդմի ամ րա կեղև սոր տե րը:

Դդ մի կտոր նե րի նախ նա կան մշակ ման տար բե րակ
նե րից հատ կա պես արդ յու նա վետ են հրու շա կու մը և 
կիտ րո նաթթ վի 1 %ա նոց լու ծույ թով մշա կու մը: Հարկ 
է նշել, որ վեր ջի նիս կի րա ռու մը պարզ է և կար ճատև:
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Предварительная обработка тыквы в 
производстве компота

Разработана технология производства компота из тык
вы с использованием плодов сортов Беркануш и Биг 
Макс.

Кусочки тыквы были обработаны настойкой из грана
товой кожуры и лимонной кислотой и подверглись 
кандированию в сахарном сиропе. Также определялись 
соотношение сырья и заливки, вид и количество 
ароматических добавок в заливке и содержание сухих 
веществ. Банки стерилизовались при 1000  C в течение 
20 минут.

Полученные результаты показали, что для приготов
ления компотов наиболее пригодны сорта с крепкой 
мякотью. Наилучшие результаты были получены 
при их обработке раствором лимонной кислоты и 
кандировании в сахарном сиропе.

А Н Н О ТА Ц И Я

Pre-Treatment of Pumpkin in Compote Production 

A technology of producing compote from pumpkin by using 
Berqanush and Big Max varieties was developed.
Pieces of pumpkin were treated with infusion of 
pomegranate peels, citric acid solution and were crystallized 
in sugar syrup. The ratio of raw material and the filling, type 
and quantity of aromatic compounds in the filling and the 
content of dry substances were also determined. Jars were 
sterilized at 1000 C for 20 minutes.

The obtained results showed that the pumpkin varieties with 
strong pulp are the most suitable for compote production. 
The best results were obtained after their processing with 
citric acid solution and sugar syrup.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 07.06.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 26.06.2019 թ.
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Նա խա բան

Տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե րում վեր ջին տա րի նե
րին գի տութ յան ա ռա ջըն թա ցի և հատ կա պես տեխ նի
կա յի ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ ման շնոր հիվ, արդ
յու նա բե րութ յան  զար գաց մա նը զու գա հեռ, շատ ա րագ 
փոխ վում են նաև սննդամ թեր քի ստաց ման ե ղա նակ նե
րը: Այ սօր ար դեն հնա րա վոր է ստեղ ծել սննդամ թերք, 
ո րը ոչ միայն կբա վա րա րի մար դու է ներ գե տիկ պա
հանջ նե րը, այլև կլրաց նի նուտ րիենտ նե րի անհ րա ժեշտ 
քա նա կութ յու նը և կն պաս տի ա ռող ջութ յան լա վաց մա
նը (G.R. Glenn, C.M. Williams, 2000): 

Հա ցաթխ ման ճյու ղի խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լու
ծու մը պայ մա նա վոր ված է նոր բնա կան ֆունկ ցիո նալ 
բա ղադ րիչ նե րի ո րոն մամբ և բա ցա հայտ մամբ, ինչ պես 
նաև դրանց ռա ցիո նալ օգ տա գործ մամբ: Ֆունկ ցիո նալ 
սննդամ թեր քի ստաց ման գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րից 
մե կը ար տադ րութ յան նոր տեխ նո լո գիա նե րի ստեղ
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ծումն է: Այն նա խա տե սում է մթեր քի բա ղադ րութ յան 
այն պի սի փո փո խութ յուն, ո րը կհա մա պա տաս խա
նի մար դու օր գա նիզ մի պա հանջ նե րին (Н.Н. Алехина,  
Е.И. Пономарева, В.Г. Карнаухова, 2015): 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան նյու թը որ պես ֆունկ ցիո նալ բա ղա
դ րիչ օգ տա գործ վող ոս պի ալ յուրն է (Бобренева И.В., 
2012):

Ոս պի ալ յու րը պա րու նա կում է հեշտ մար սե լի սպի տա
կուց ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հատ կա պես դիե տիկ և 
բու ժիչ սննդա կար գով սնվող նե րին: Հարկ է նշել, որ ոս
պի ալ յու րը սպի տա կու ցա յին կազ մով գրե թե չի զի ջում 
մսին, հա րուստ է եր կա թով, ին չի շնոր հիվ ան փո խա րի
նե լի մթերք է ցածր հե մոգ լո բին ու նե ցող մարդ կանց հա
մար: Բա ցի այդ՝ այն պա րու նա կում է A, E, PP և B խմբի 

Ն յու թը վե րա բե րում է ոսպ ի ալ յու րին` որ պես ֆունկ ցիո նալ բա ղադ րի չի ու 
վերջ նա կան մթեր քի:

ՈՒ սում նա սի րութ յան հիմ նա կան նպա տակն է ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան 
հա ցամթերքի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա յի մշա կու մը` ոսպի  ալ յու րի օգ
տա գործ մամբ, ինչը կբարձ րաց նի պատ րաս տի ար տադ րան քի սննդա յին 
ար ժե քը և կն վա զեց նի մի շարք հի վան դութ յուն նե րի ռիս կը:

Ոսպ ի ալ յու րի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում բա րե լա վե լ հա ցի 
զգայաբանական ցու ցա նիշ նե րը. բույ րը և գույ նը դառ նում են ա վե լի ար տա
հայ տիչ, ծա կոտ կե նութ յունն ա վե լա նում է 10,0 %ով, տե սա կա րար ծա վա լը` 
10,8 %ով:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=glenn williams christine editors gibson&cm_sp=det-_-plp-_-author
http://narinehovhannisyan1984@mail.ru
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վի տա մին ներ, βկա րո տին ներ, ինչ պես նաև օգ տա կար 
հան քան յու թեր (С.Я. Корячкина и др., 2011):

Հե տա զոտ ման հիմ նա կան նպա տա կը ոս պի ալ յու րի 
օգ տա գործ մամբ ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան հա
ցամթեր քի տեխ նո լո գիա յի մշա կումն է, ո րը կբարձ րաց
նի պատ րաս տի ար տադ րան քի սննդա յին ար ժե քը և 
կ կան խար գե լի մի շարք հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց
ման ռիս կը: Խն դիր է ա ռա ջադր վել՝ 

   հիմ նա վո րել ոս պի ալ յու րի օգ տա գոր ծու մը,

 մշա կել ար տադ րա տե սա կի բա ղադ րա գի րը և  ըստ 
ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րի հիմ նա վո րել տեխ
նո լո գիա յի կա տա րե լա գործ ման սկզբուն քը,

  ու սում նա սի րել ոս պի ալ յու րից պատ րաստ ված հա
ցա մթեր քի ո րա կի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը:

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում օգ տա գործ վել են հա
ցաթխ ման ար տադ րութ յան մի շարք այլ հում քա տե
սակ ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նել են ո րա կա կան բո
լոր պա հանջ նե րին. հա ցաթխ ման մամ լած խմո րիչ նե ր՝ 
ԳՕՍՏ 17181, կե րակ րի ա ղ՝ ՀՍՏ 2392005, ոս պի ալ յուր՝ 
ԳՕՍՏ 1041888: Օգ տա գործ վել է նաև չոր սոսն ձան յութ, 
ո րը նպաս տում է խմո րի կազ մա վոր մա նը:

Ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ո րո շե լիս կի
րառ վել են հա մընդ հա նուր օգ տա գործ ման ստան դարտ
նե րով կա նո նա կարգ ված հե տա զոտ ման մե թոդ ներ: Տեխ
նո լո գիա կան գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վել է հա ցաթխ ման 
ար տադ րութ յու նում գոր ծող տեխ նո լո գիա կան հրա հան
գին հա մա պա տաս խան (О.Г. Чижова, 2016):  

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում փոր ձե րը կա տա րել ենք 
եր կու ե ղա նա կով՝ խաշխ մո րա յին և  ա ռանց խաշխ մո
րի: Արդ յուն քում ընտր վել է ա ռանց խաշխ մո րի ե ղա նա
կը: Յու րա քանչ յուր տար բե րա կի հա մար փոր ձե րը կա
տա րել ենք եր կու կրկնո ղութ յամբ: 

Ս տու գիչ տար բե րա կում ներ կա յաց ված է բա տոն հա
ցա տե սա կը, ո րը պատ րաստ ված է ամ բող ջա պես ցո րե
նի բարձր տե սա կի ալ յու րից (գծ. 1):

ՈՒ սում նա սի րել ենք ցո րե նի ալ յու րի փո խա րեն ոս պի ալ
յու րի ա վե լաց ման տար բեր չա փա բա ժին նե րի ազ դե ցութ
յու նը: Արդ յուն քում ընտր վել է 100 % ոս պի ալ յու րի օգ տա
գոր ծու մը: Որ պես ստու գիչ տար բե րակ ընտր վել է ա ռանց 
ոս պի ալ յու րի կի րառ ման, բա ցա ռա պես ցո րե նի ալ յու րից 
պատ րաստ ված հա ցը: Պատ րաս տի ար տադ րան քը գնա
հատ վել է թխե լուց 4 ժամ հե տո՝ զգա յա բա նա կան և ֆի
զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րի հի ման վրա:

Մ շակ ված տեխ նո լո գիա յի կի րա ռու մը սահ ման ված 
տեխ նո լո գիա կան կա նո նա կար գի պահ պան ման դեպ
քում թույլ է տա լիս բա րե լա վել խմո րի բո լոր կեն սա
տեխ նո լո գիա կան բնու թագ րե րը՝ կրճա տե լով խմոր
ման ըն թաց քը, ին չը բա վա կան դրա կան է ազ դում է 
պատ րաս տի ար տադ րան քի զգա յա բա նա կան և ֆի
զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա (Ա.Ի. Նա զար յան,            
Ն.Գ. Հով հան նիս յան, 2017): Ար տադ րան քի ո րա կի ֆի
զի կա քի միա կան և զ գա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում:

Ըստ զգա յա բա նա կան գնա հատ ման՝ կեղ ևի հա ճե լի 
բաց դարչ նա գույն գու նա վո րու մը վկա յում է հա մա պա
տաս խան ցու ցա նիշ նե րի (գույ նի) բա րե լավ ման մա սին: 
Թարմ պատ րաստ ված հա ցի հոտն ու համն ա ռա վել 
ար տա հայտ ված են: Ծա կոտ կե նութ յու նը և դ րա կա
ռուց ված քը փորձ նա կան նմուշ նե րի մոտ ա ռա վել բա
րակ պա տով են ու հա վա սա րա չափ:

Ըստ ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի՝ ոս պի հա
ցի ծա կոտ կե նութ յու նը 68 % է, մինչ դեռ ստու գի չ նմու
շում 65 % է, ըստ տե սա կա րար ծա վա լի` 100 գ/370 սմ3, 
իսկ ստու գիչ նմու շում` 100 գ/340 սմ3: Ոս պի ալ յու րով 
պատ րաստ ված հա ցի թթվայ նութ յու նը 0,5 աս տի ճա
նով բարձր է ե ղել, ին չը թույ լատ րե լի է ա ռա վել բարձր 
թթվայ նութ յամբ հում քի կի րառ ման ա ռու մով (խմո
րի փորձ նա կան նմուշ նե րի խմոր ման տևո ղութ յու նը 
կրճատ վել է 60 րո պեով):

Ոս պի ալ յու րի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս բա րե լա վել 
պատ րաս տի հա ցի ո րա կի զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ
նե րը. գույ նը և բույ րը դառ նում են ա ռա վել ար տա հայ
տիչ, ծա կոտ կե նութ յունն ա վե լա նում է 4,8 %ով, տե սա
կա րար ծա վա լը` 5,8 %ով: 

Գծ. 1.  Հացի պատրաստման տեխնոլոգիական սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից):

 

Հումքի 
ընդունում 

Հումքի 
դոզավորում 

Խմորի 
շաղախում 

Խմորի  
խմորում 

Խմորի 
մասնատում և 
ձևավորում 

Խմորի 
հասունացում Թխում 

ՈՍՊԻ 
ԱԼՅՈՒՐ 

ՀԱՑ 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (66) 2/2019

Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա 108

Ոս պի ալ յու րի՝ խո նա վութ յու նը կա պող բարձր հատ
կութ յան շնոր հիվ պատ րաստ վող հա ցի պահ պան ման 
ժամ կետն ա վե լա նում է. ըստ տե սա կա րար փքվա ծութ
յան և փշր վա ծութ յան տվյալ նե րի` մինչև 45 օր:

Այս պի սով՝ ոս պի ալ յու րի կի րա ռութ յու նը թույլ է տա լիս 
դան դա ղեց նել չո րա ցու մը և քար թո ւա ցու մը, բա րե լա վել 
ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը` ըստ տե սա կա րար 
ծա վա լի և ծա կոտ կե նութ յան: 

Ոս պի ալ յու րով պատ րաստ ված հա ցի համ տե սի արդ
յունքն ըստ բա լա յին գնա հատ ման կազ մել է 63,25 միա
վոր, մինչ դեռ ստու գիչ նմու շի նը 49,40 է:       

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի ժա մա նակ նմու շի խմո
րը պատ րաստ վել է ա ռանց խաշխ մո րի: Լա բո րա տոր 
խառ նիչ մե քե նա յում խմո րը հունց վել է 1015 րո պե:  

Աղյուսակ  1.  Պատրաստի արտադրանքի որակական ցուցանիշները*

Ցուցանիշներ

Արտադրանքի բնութագիրը

ցորենի հացաթխման բարձր 
տեսակի ալյուրից հաց

ոսպի ալյուրից հաց

Զգայաբանական ցուցանիշներ

Արտաքին տեսքը
ձևը ՈՒղիղ

մակերեսը Առանց ճաքերի և ճեղքերի, բավական ծակոտկեն, լավ հունցած

Գույնը կեղևի գույնը Բացդարչնագույն Ոսկեդարչնագույն

Միջուկի վիճակը

թխվածությունը Թխված, չկպչող

էլաստիկությունը Էլաստիկ

հունցվածքը Լավ հունցված

ծակոտկենությունը Մանր, հավասարաչափ

                              Համը
Համապատասխանում է 

արտադրանքի տվյալ տեսակին
Առավել արտահայտված համով

Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ

Խոնավությունը, % 44,0 46,0

Թթվայնության աստիճանը, 0Ն 3,0 3,5

Ծակոտկենությունը, % 65,0 68,0

Տեսակարար ծավալը,100 գ/սմ3 340 370

Տեսակարար փքվածությունը, %

16 ժամ հետո

24 ժամ հետո

48 ժամ հետո

510

475

430

540

500

495

Փշրվածությունը՝

16 ժամ հետո

24 ժամ հետո

48 ժամ հետո

1,5

2,1

2,9

0,2

0,5

0,6

* Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Խ մո րու մը կա տար վել է թեր մոս տա տում` 32 0C պայ
ման նե րում, 1,01,5 ժամ:

Խ մո րը պատ րաստ վել է եր կու փու լով: Ա ռա ջին փու
լում խմո րա խառ նիչ մե քե նա յում 1015 րո պե հունց վել 
են ոս պի ալ յու րը, սոսն ձան յու թը, կե րակ րի ա ղը, մա
կար դը, մա ծու նը և հա ցաթխ ման մամ լած խմո րիչ նե րը 
(լու ծույ թի տես քով): Ցո րե նի չոր սոսն ձան յու թի քա նա
կը կազ մել է 0,2 գ: Մաս նա տե լուց հե տո խմո րի պատ
րաստ վածք նե րը թո ղել են 3032 0C պայ ման նե րում 
հանգս տա նա լու, ա պա թխել են 200220 0Cում:

Ըստ աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ ոս պի 
ալ յուր օգ տա գոր ծե լու դեպ քում հե ռաց վող CO

2
ի քա

նա կութ յունն ա վե լա նում է, ինչն էլ կա րե լի է բա ցատ րել 
առ կա շա քար նե րի խմոր մամբ: 
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Աղյուսակ 3.  Ոսպի ալյուրից պատրաստված բատոն 
հացի բաղադրագիր

Հումքի 
անվանումը

Հումքի ծախսը
 100 կգ-ի հաշվով, կգ

Ոսպի ալյուր 100

Չոր սոսնձանյութ 0,2

Կերակրի աղ 0,2

Չոր խմորիչ 0,16

Մածուն 2,0

Մակարդ 0,2

Բուսական յուղ 0,15

Ընդամենը 102,91

* Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Աղյուսակ 2.  Ոսպի ալյուրի չափաբաժինների ավե
լա ց ման ազդեցությունը խմորի գազա
պահպանման հատկությունների վրա*

ՈՒսումնասիրվող 
նմուշներ

Ազատված CO
2
-ի քանակությունը, սմ3

1 ժ 2 ժ 3 ժ 4 ժ 5 ժ

փ
ո
փ

ո
խ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
 

ս
տ

ո
ւգ

ի
չի

հ
ա

մ
ե
մ

ա
տ

, 
 %

Ստուգիչ 48 148 176 190 196 8,6

Ոսպի ալյուրի 
կիրառմամբ

62 170 201 218,5 230,5 17,6

* Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակվել 
է նոր արտադրատեսակի բաղադրագիրը (աղ. 3):

Այս պի սով՝ ստու գիչ նմու շի գա զա պահ պան ման ու նա
կութ յու նը կազ մել է 8,6 %, իսկ ոս պի ալ յու րից պատ
րաստ ված հա ցի նը` 17,6 %, ին չը վկա յում է զգա լի տեխ
նո լո գիա կան փո փո խութ յուն նե րի մա սին:

Ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ո րոշ ման հա մար հաշ վար
կել ենք 100 կգ  ալ յու րի հաշ վով ստաց վող հա ցա բուլ կե
ղե նի ե լուն քը:

Հա ցի ե լուն քի վրա կա րող են ազ դել ալ յու րի խո նա վութ
յու նը, հա ցաթխ ման հատ կութ յուն նե րը, խմո րի խո նա
վութ յու նը, լրա ցու ցիչ հում քի քա նա կութ յու նը, տեխ
նո լո գիա կան ծախ սե րը և կո րուստ նե րը, ինչ պես նաև 
ա ռան ձին տեխ նո լո գիա կան գոր ծոն ներ: Ցո րե նի բարձր 

տե սա կի ալ յու րից պատ րաստ ված ա վան դա կան հա ցի 
ե լուն քը կազ մել է 130,6 կգ, իսկ ոս պի ալ յու րի օ գա տա
գործ ման դեպ քում՝ 148,7 կգ:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ոս պի ալ յու րը սննդա րար, ֆունկ ցիո նալ և  ար ժե քա վոր 
բա ղադ րիչ է, ո րը լրաց նում և բա րե լա վում է հա ցա բուլ
կե ղե նի կեն սա բա նա կան ար ժե քը:  

Մ շակ վել են ոս պի ալ յու րով ֆունկ ցիո նալ հա ցի բա
ղադ րա գի րը և տեխ նո լո գիան:

Հիմ նա վոր վել են ոս պի ալ յու րի օգ տա գործ ման ա ռա վել 
նպաս տա վոր պա րա մետ րե րը և  ե ղա նակ նե րը:

Կա տար վել է ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան հա ցի պատ
րաստ ման տեխ նո լո գիա նե րի ար տադ րա կան ստու
գում, ո րի արդ յուն քում բա ցա հայտ վել է դրանց ներ
դրման հնա րա վո րութ յու նը:

Բա ցա հայտ վել են ֆունկ ցիո նալ բա ղադ րի չի ու սում նա
սիր վող նմու շի քի միա կան կազ մը, տեխ նո լո գիա կան 
հատ կութ յուն նե րը: Ոս պի ալ յու րի  տեխ նո լո գիա կան 
հատ կութ յուն նե րից ա ռա վել կար ևոր են ջու րը կա պող 
և  է մուլ սաց նող հատ կութ յուն նե րը, ծա կոտ կե նութ յու նը:

Կա տար ված աշ խա տան քը կնպաս տի հայ րե նա կան 
ար տադ րութ յան հա ցամ թեր քի շու կա յի ընդ լայն մա նը:
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Разработка технологии производства хлеба с 
применением  чечевичной муки

Материал исследования касается чечевичной муки как 
функционального компонента и конечного продукта.

Основной целью исследования является разработка 
технологии производства хлебобулочных изделий 
функционального назначения с использованием чече-
вич ной муки, которая повысит питательную ценность 
готовой продукции и снизит риск возникновения ряда  
заболеваний. 

Применение чечевичной муки дает возможность 
улуч  шить органолептические показатели  качества 
го то вого хлеба: аромат и цвет становятся более 
выразительными, пористость возрастает на 10,0%, 
удельный объем – на 10,8%.

А Н Н О ТА Ц И Я

Development of Bread Production Technology 
Through the Lentil Flour Application

The research material is related to the lentil flour as a 
functional component and finished product.

The main objective of the research is to develop technology 
for bakery products of functional significance using lentil 
flour, which will increase the nutritional value of the finished 
product and reduce the risk of a number of diseases. 

The use of lentil flour enables to improve the organoleptic 
indices in the quality of finished bread: aroma and color 
become more expressive, porosity increases by 10.0%, the 
specific volume – by 10.8%.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 29.05.2019 թ.
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