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Նա խա բան

Գ յու ղա կան հա մայնք նե րի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և բ նա պահ պա նա կան հա մա կող մա նի զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ ման նե րից է վար չա տա րած քա յին 
միա վոր նե րի հո ղա կա դաստ րա յին քար տե զագրման 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ին չը թույլ է տա լիս 
լու ծել տնտե սութ յուն նե րի հա մար կար ևոր մի շարք 
խնդիր ներ: Մաս նա վո րա պես՝ քար տե զագ րա կան նյու
թե րի հի ման վրա ի րա կա նաց վում են ան շարժ գույ քի 
հաշ վառ ման, գրանց ման, հո ղի հար կի և գույ քա հար կի 
բա զա յի ստեղծ ման, ներդ րու մա յին տար բեր բնույ թի ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման աշ խա տանք ներ: Հո ղա կա դաստ րա
յին քար տե զագ րա կան աշ խա տանք նե րի թար մա ցու մը և 
թվայ նա ցու մը  կա տար վու մ են  WGS84 հա մաշ խար հա
յին գեո դե զիա կան կոոր դի նա տա յին հա մա կար գի կա
դաստ րա յին հա նույ թագր ման նյու թե րի, ան շարժ գույ

ՀՏԴ  528.9:004(479.25)   
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

քի բո լոր միա վոր նե րի տե ղադրութ յան, սահ ման նե րի, 
մա կե րես նե րի, գրա ֆի կա կան և տեքս տա յին փաս
տաթղ թե րի, հա տա կագ ծե րի, հա նույ թագր ման նյու թե
րի, օ դա տիե զե րա կան լու սան կա րա հան ման նյու թե րի 
հի ման վրա: Հա մայնք նե րի խո շո րաց ման հիմ նա կան 
նպա տակն է նպաս տել հա մայնք նե րի կա յուն տնտե սա
կան զար գաց մա նը, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ
յան հո ղե րի օգ տա գործ ման տնտե սա կան արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մա նը, ագ րո բիզ նե սի խո ցե լիութ յան 
ն վա զեց մա նը, ա վե լի բարձր շա հույթ ա պա հո վող հո ղօգ
տա գոր ծող նե րի կազ մա վոր մա նը, ան շարժ գույ քի շու կա յի 
զար գաց մա նը, փոքր (ոչ արդ յու նա վետ) հո ղա մա սե րի խո
շո րաց մա նը,  սե պաձ ևութ յան, ցր վա ծու թյան վե րաց մա նը, 
շու կա յա կան տնտե սութ յան պայ ման նե րում հո ղա յին հա
րա բե րու թյուն նե րի կա յուն և ներ դաշ նակ զար գաց մա նը
(Հ.Հ.  Դա վե յան, 2014, Տ.Մ. Թո րոս յան, 2006, ՀՀ  հո ղա յի ն 
օ րենս գիրք, 2006): 

   Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են խո շո րաց ված հա մայն քի պայ ման
նե րում կազ մա վոր ված նոր վար չա տա րած քա յին միա վոր նե րի հողա
կա    դաստրա յին քար տե զա գրման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման և GIS, RS տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ հնա
րա վոր լուծ ման ու ղի նե րի մշակ ման նպա տա կով: Կազմ վել են հա մայն քի 
հո ղօգ տա գործ ման և հո ղա յին ֆոն դի թվա յին քար տեզ ներ, ո րոնք կա րող 
են նպաս տել հա մայնք նե րի կա յուն տնտե սա կան զար գաց մա նը, ագ րո
բիզ նե սի խո ցե լիութ յան նվա զեց մա նը, բարձր շա հույթ ա պա հո վող հո ղօգ
տա գոր ծող նե րի կազ մա վոր մա նը, ան շարժ գույ քի շու կա յի զար գաց մա նը, 
փոքր հո ղա մա սե րի խո շո րաց մա նը, ցր վա ծութ յան վե րաց մա նը, շու կա յա
կան տնտե սութ յան պայ ման նե րում հո ղա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յուն 
և ներ դաշ նակ զար գաց մա նը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://anau.am/scientific-journal
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Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են Վա յոց ձո րի մար
զի Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի վար չա կան տա
րած քում, ո րի հա մայն քա յին են թա տե ղա մա սե րի ագ
րոկ լի մա յա կան ռե սուրս նե րը և զար գաց ման ծրագ րե րը 
տար բեր են:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի վար չա տա րած քա յին, 
սո ցիա լա կան, ֆի նան սա կան, SWOT ա նա լի զի արդ
յունք նե րի դիտարկման նպա տա կով բա ցա հայտ վել են 
հա մայն քի հո ղա շի նա րա րա կան կա րիք նե րը: Հե տա զո
տութ յան արդ յունք նե րը կա րող են կի րառ վել հա մայն
քի տնտե սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման, ներդրու մա յին  
ծրագ րե րի  ի րա կա նաց ման տա րաբ նույթ ծրագ րե րի 
մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար (ՀՀ Վա յոց ձո
րի մարզ պե տա րան, http://vdzor.mtad.am/): Հե տա զո
տութ յուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վել են Գ լա ձոր 
հա մայն քի հո ղա յին ֆոն դի թվայ նաց ված նյու թե րը, հե
ռա հար զոն դա վոր ման տեխ նո լո գիա նե րով ստաց ված 
ար բան յա կա յին լու սան կար նե րը (DigitalGlobe ըն կե
րութ յուն, 2012, 2013 թ.): Դաշ տա յին այ ցե լութ յուն նե րի 
ժա մա նակ հա վա քագր ված տվյալ նե րի, ինչ պես նաև 
աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե
րի մի ջո ցով կա տար վել են ար բան յա կա յին լու սանկա
րի դա սա կար գում, ստաց ված տվյալ նե րի ճշգրտում, 
դա սա կարգ ման ստույ գութ յան ո րո շում, տվյալ նե րի 
բա զա յի ստեղծ ման մի շարք աշ խա տանք ներ (Атлас 
почв Республики Армения, 1990, С.Н. Волков, 2001,                                           
P.A. Burrough, 1986): 

Նկ. 1.   Գլաձոր խոշորացված համայնքի արբանյակային պատ 
կերը (Rapid  Eye արբանյակային նկար):

Նկ. 2. Վայոց ձորի մարզի հողագիտական թվային քարտեզը ArcGIS միջավայրում՝ ըստ հողերի հզորության (կազմ վել է                                      
Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Թ վա յին քար տե զագր ման արդ յուն քում ստեղծ վել 
են հո ղա շի նա րա րա կան քար տեզ ներ, ո րոնց հի ման 
վրա կա րող են մշակ վել Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա
մայն քի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման, հո ղօգ
տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման և  
ան շարժ գույ քի շու կա յի կար գա վոր ման ծրագ րեր: 

Բնակավայրեր

Պայմանական նշաններ

ք. Եղեգնաձոր

Գետեր

Շագանակագույն հողեր
Հզորությունը

Միջին հզորության

Սակավազոր

Այլ հողեր

http://vdzor.mtad.am/
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Նկ. 3.  Վայոց ձորի մարզի ռելիեֆային թվային քարտեզը՝ գետային ցանցով և Գլաձոր համայնքի վարչական սահմաններով 
(կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

Վա յոց ձո րի մար զի հո ղա յին ծած կույ թի վե րա բեր յալ 

նախ կի նում կա տար ված և ArcGIS ծրագ րա յին մի ջա

վայ րում մշակ ված հո ղա գի տա կան հե տա զո տութ

յուն նե րի (Атлас почв Республики Армения, 1990,                        
P.A. Burrough, 1986) արդ յունք նե րի հի ման վրա կազմ

վել է մար զի հո ղա յին ծած կույ թի թվա յին քար տե զը՝ 

հա մա տեղ ված գե տա յին ցան ցով և բ նա կա վայ րե րով:  

Քար տե զագ րու մը կա տար վել է ըստ հո ղե րի հզո րութ

յան: Դա սա կարգ վել են սա կա վա զոր և մի ջին հզո

րութ յամբ հո ղե րը, ո րոնց մա կե րես նե րը հա մա պա

տաս խա նա բար կազ մել են 14462 և 399 հա: Գ լա ձոր 

հա մայն քում հո ղա տա րածք նե րի մեծ մա սը կազ մում են 

մի ջին հզո րութ յամբ շա գա նա կա գույն հո ղե րը, ին չը լավ 

նա խա պայ ման է հա մայն քում գյու ղատն տե սութ յան 

ե կամ տա բե րութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար: Ագ րոկ լի

մա յա կան տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե

րը ներ կա յաց ված են նկար 2ում: §Ե ղեգ նա ձոր կա յան, 

1267¦ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ այս գո տում վե գե տա

ցիան տևում է 282 օր, տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի

ճա նը 10,8 0C է, ա ռա վե լա գույ նը՝ 40 0C, նվա զա գույ նը՝ 

30 0C, մթնո լոր տա յին տե ղում նե րը՝ 382 մմ, օ դի հա

րա բե րա կան խո նա վութ յու նը՝ 58 %, ո ռոգ ման նետ տո 

նոր ման՝ 5400 մ3/հա, բրուտ տո նոր ման՝ 7500 մ3/հա 

(Հ.Հ. Դա վե յան, 2014): 

Վայոց ձորի մարզ

Պայմանական նշաններ

Երեք համայնք

Գետային ցանց

Տեղանքի բարձրությունը

Ամենաբարձր՝ 3436

Ամենացածր՝ 959

Ագ րոկ լի մա յա կան և հո ղա յին տվյալ նե րի համեմա տու

թյամբ ակն հայտ է, որ այս գո տում  կար ևոր վում է խա ղո

ղա գոր ծութ յան և պտ ղա բու ծութ յան զար գա ցու մը: Հա

մայն քի վար չա կան տա րած քում գյու ղատն տե սա կան 

հո ղա տես քե րի դա սա կարգ ման նպա տա կով կի րառ վել 

է eCognition հա մա կարգ չա յին ծրա գի րը, և ArcGISի 

 մի ջո ցով ստեղծ վել է տվյալ նե րի բա զա: Ա ռան ձին հո

ղա տես քե րի ավ տո մատ սեգ մեն տա վո րումն ի րա կա

նաց վել է սեգ մենտ նե րի մեջ  հո ղա տես քե րի ընդգր կու մը 

հաս կա նա լու և  ընդգ ծե լու նպա տա կով: Սեգ մեն տա վոր

ման ժա մա նակ ար բան յա կա յին պատ կե րը բա ժան վել է 

փոքր  տա րածք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ վա րե լա հո ղեր, 

ա րոտ ներ, խոտ հարք ներ, շեն քեր, շի նութ յուն ներ և  այլն 

(նկ.14): Քա նի որ հո ղօգ տա գործ ման տե սակ նե րի փո

փո խութ յուն նե րը տա րա ծութ յան մեջ հան դես են գա լիս 

միմ յան ցից ան կախ, ա պա հո ղա տես քե րը տա րան ջա

տե լու հա մար կի րառ վել են տար բեր սեգ մեն տա վո րում

ներ: Դա սա կարգ ման մե թո դա բա նութ յունն ա ռա վե լ 

արդ յու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով կա տար վել է 

նաև հո ղա յին մյուս կա տե գո րիա նե րի դա սա կար գում, 

ինչպես ներկայացված է աղյուսակում: Գ յու ղատն տե

սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես քե րը դա սա կարգ վե լ 

են բու սա ծած կի նոր մա լաց ված տար բե րութ յան գոր

ծակ ցի (ԲՆՏԳ) ար ժեք նե րի վեր լու ծութ յան մի ջո ցով:  
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eCognition ծրագ րում առ կա հա մա պա տաս խան գոր
ծի քա կազ մի մի ջո ցով հաշ վարկ վել են բո լոր հո ղա տես
քե րի կա ռուց ված քա յին ցու ցա նիշ նե րը և գ ծա պատ կե

Նկ. 5.  Գլաձոր համայնքի բնակավայրերի քարտեզը՝ ճանա
պար հային ցանցով, մշակված ArcGIS միջավայրում 
(կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

Նկ. 4.  Գլաձոր համայնքի գետային ցանցի թվային քարտեզը՝ մշակված ArcGIS միջավայրում (կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

րի տես քով ար տատպ վել R ծրագ րա յին մի ջա վայ րում: 
Քար տե զագր ման արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են 
նկար ներ 58ում:

Պայմանական նշաններ

Գլաձոր խոշորացված համայնք

Գետային ցանց

Աղյուսակ.  Գլաձոր համայնքի հողային ֆոնդի կառուց
վածքի փոփոխությունն ըստ ArcGIS միջա
վայրում թվային քարտեզագրման*
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Վարելահող 1054,88 1069,0 14,12

Պտղատու այգի 73,77 85,6 11,83

Խաղողի այգի 70,95 79,85 8,9

Խոտհարք 176,44 168,5 7,94

Արոտ 2079,82 2009,5 70,32

Այլ հողատեսքեր 8642,73 8686,14 43,41

Ընդամենը 12098,59 12098,59 0

* Կազմվել է հեղինակների կողմից՝  Գլաձորի  համայնքապետա
րանի տվյալների հիման վրա:
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Եզրակացություն

ArcGIS մի ջա վայ րում  Վա յոց ձո րի մար զի Գ լա ձոր խո շո
րաց ված հա մայն քի թվա յին քար տե զագր ման արդ յունք
նե րի հի ման վրա ս տաց ված հա տա կագ ծա քար տե զա
գրա կան տվյալ նե րի բա զան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ավ տո մա տաց նել և  ո րա կա կան նոր  մա կար դա կով ներ
կա յաց նել հա մայն քի հո ղա յին ֆոն դի հաշ վառ ման, գնա

հատ ման ու վեր լու ծութ յան աշ խա տանք նե րը:

 Կազմ վել են Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի գյու

ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի տե ղա բաշխ ման, սահ

ման նե րի, ցրվա ծութ յան, հե ռա վո րութ յան և  այլ հո ղա

շի նա րա րա կան բնու թագ րիչ նե րը նկա րագ րող թվա յին 

քար տեզ ներ:  Հո ղա կա դաստ րա յին տվյալ նե րի թվայ

նաց ման արդ յուն քում բա ցա հայտ վել է ա ռան ձին հո

ղա տես քե րի մա կե րես նե րի դի նա մի կան խո շո րա ցու մից 

ա ռաջ և  հե տո:

Ա ռա ջարկ վում է Գ լա ձոր հա մայն քի հո ղա յին ֆոն դի 
արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման նպա տա կով կի րա ռել 
մեր կող մից մշակ ված հո ղա գի տա կան, ռե լիե ֆա յին և 
 գե տա յին ցան ցի թվա յին քար տեզ նե րը:  Հո ղա յին ֆոն դի 
հաշ վառ ման, հա մայն քի հո ղա շի նա րա րա կան գլխա
վոր սխե մա յի հա մար  կա րե լի է հիմք ըն դու նել հո ղե րի 
թվա յին քար տե զագր ման ըն թա ցա կար գը:

Նկ. 6.  Գլաձոր համայնքի բնական կերահանդակների տեղա
բաշխ ման թվային քարտեզը՝ մշակված ArcGIS միջա

վայրում (կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

Նկ. 7. Գլաձոր համայնքի պտղատու և խաղողի այգիների 
տե ղա բաշխման թվային քարտեզը՝ մշակված ArcGIS 
միջավայրում  (կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):

Նկ. 8. Գլաձոր համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի տեղաբաշխման թվային քարտեզը՝ մշակված 
ArcGIS միջավայրում (կազմվել է Ա. Ալեքսանյանի կողմից):
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Результаты оцифровки земельно-кадастровых 
картографических материалов укрупненной 
общины Гладзор Вайоцдзорского марза

Исследования проводились с целью выявления     
проб  лем при осуществлении работ по земельно-ка-
дастровому картографированию новых адми  нист-
ративно-тер риториальных единиц, сформиро вав шихся 
в условиях укрупненной общины, и с целью разработки 
возможных путей решения с применением технологий 
GIS, RS. Составлены цифровые карты землеполь-
зования и земельного фонда общины, которые могут 
способствовать устойчивому экономическому развитию 
общин, уменьшению уязвимости агробизнеса,  форми-
ро ванию землепользователей, обеспечивающих 
вы  со кую прибыль, развитию рынка недвижимости, 
укруп нению малых земельных участков, устранению 
их разбросанности, стабильному и гармоничному раз-
витию земельных отношений в условиях рыночной 
экономики.

А Н Н О ТА Ц И Я

Digitization Results of Land Cadastral Cartographic 
Materials in Gladzor Consolidated Community of 
Vayots Dzor Marz

The researches have been conducted to disclose the 
problems related to the implementation of land cadastral 
activities in the new administrative-territorial units formed 
in conditions of consolidated community and to develop 
pathways for their possible solutions through the application 
of GIS and RS technologies. Digital maps for the community 
land utilization and land fund have been designed which 
can promote the sustainable community development, 
vulnerability decrease in agri-business sector, organization 
of highly profitable land user’s association, development 
of real estate market, consolidation of small land areas, 
elimination of land fragmentation, as well as sustainable and 
regular development of land relations in conditions of market 
economy.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 02.12.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 16.01.2020 թ.

Գրականություն

1.  Դա վե յան Հ.Հ.  Հա կաէ րո զիոն մի ջո ցա ռում նե րի հո

ղա շի նա րա րութ յան կազ մա կերպ ման ու ղի նե րի մշա

կու մը  Վա յոց ձո րի մար զի օ րի նա կով: Ա տե նա խո

սութ յուն.  Եր., 2014.  138 էջ:

 2. Թո րոս յան Տ.Մ. Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 

հո ղե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ

րաց ման հիմ նախն դիր նե րը ՀՀում ( Կո տայ քի և 

 Վա յոց ձո րի մար զե րի օ րի նա կով): Ա տե նա խո սութ

յուն տնտ. գիտ. թեկ.  գի տա կան աս տի ճա նի հայց

ման հա մար.  Եր., 2006.  173 էջ:

 3. Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հո ղա յին օ րենս գիրք. 
 Եր., 2006.  88 էջ:

4. ՀՀ  Վա յոց ձո րի մարզ պե տա րան, http://vdzor.mtad.
am/ (դիտվել է՝ 15.11.2019 թ.):

5. Атлас почв Республики Армения / Под ред. 
Р.А. Эди ляна. - Ер.: Арм. ГИГИС, 1990. - 70 с.

6. Волков С.Н. Землеустройство. Землеустроительное 
проектирование. Внутрихозяйственное землеуст-
ройство. - Т. 2. - М.: Колос, 2001. - 648 с.

7. Burrough, P.A., (1986). Principles of Geographical 
Information Systems for Land Resources Assessment. 
Oxford University Press, Oxford, - p.194.

http://vdzor.mtad.am/
http://vdzor.mtad.am/


12Ագրարային ճարտարագիտություն

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Նա խա բան

Քա րա հո ղա յին պատ վար նե րը կոնստ րուկ տա վոր ված 
են հա կա ֆիլտ րա ցիոն տար րե րով և ջրամ բա րա շի նա
րա րութ յու նում կի րառ վող ա մե նա հու սա լի հիդ րո տեխ
նի կա կան կա ռուց վածք նե րից են: Կա ռուց վել են դեռևս 
XVIXVII դա րե րում: Ե գիպ տո սում հայտ նա բեր վել են 
ան գամ Ք.ա. 300 թվա կա նի նմա նա տիպ հիդ րո տեխ
նի կա կան կա ռուց վածք ներ: Այս տի պի պատ վար նե րը 
մյուս նե րի հա մե մա տութ յամբ ու նեն մի շարք ա ռա վե
լութ յուն ներ: Դ րանք  կա ռուց վում են գե տե րի հու նե րից 
արդ յու նա հան ված ցան կա ցած տի պի գրունտ նե րից, 
ինչ պես նաև լեռ նա յին զանգ ված նե րից, հող մա հար
ված ա պար նե րից և  այլ քա րան յու թե րից: Հաշ վար կա
նա խագ ծա յին ոչ բա վա րար մե թոդ նե րի պատ ճա ռով 
հիմ նա կա նում նա խագծ վում և կա ռուց վում են ար
տադ րութ յու նում ար դեն շա հա գործ վող պատ վար նե րի 
կոնստ րուկ տո րա կան փոր ձի հի ման վրա: 

ՀՏԴ  628.16.067.1 

ՖԻԼՏՐԱՑԻԱՅԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԷԿՐԱՆՈՎ ԵՎ ԱՆՋՐԱԹԱՓԱՆՑ ՀԻՄՔՈՎ ՔԱՐԱՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Գ.Մ. Եղիազարյան գ.գ.դ., Ե.Հ. Բաղդասարյան
Հայաստանի  ազգային ագրարային  համալսարան
yeghiazaryangurgen@gmail.com,  baghdasaryan.erem@mail.ru

Քա րա հո ղա յին պատ վար նե րը, ըստ կոնստ րուկ ցիա յի, 

լի նում են կենտ րո նա կան և թեք մի ջուկ նե րով, էկ րա նով: 

Դ րանք ծա վա լով ա վե լի փոքր են:  0,2 1,0b
H

= −  դեպ

քում  մի ջու կը բա րակ է, 1b
H

>  դեպ քում՝  հաստ: Բա րակ 

մի ջուկ նե րը գրե թե չեն են թարկ վում դե ֆոր մա ցիա նե րի: 

Ա ռա վել օպ տի մալ է, ե թե 0,3 0,7b
H

= − : Էկ րա նով պատ

վար նե րի դեպ քում ցան կա լի է, որ  հա րա բե րութ յու նը փո

փոխ վի 0,10,5 սահ ման ում (b ն է կ ր անի հա ստու թյունն է): 

Ք ար ահ ող ային պա տվա րն երը կ առու ցվում են առանց 

բե րմ ան երի : Շ եպ երը չեն ա մր ածած կվում, մեծ ք ար երը 

տ եղադ րվում են վ երին շ եպի հա տվ ածում: Ըն դհ անուր 

ա ռմամբ կ առու ցվում են նեղ ձ որ երում  (Ա.Բ . Բա ղդ ա

սար յան, 1986, Г.И. Журавлёв, 1979): Դրանք լ ինում են՝

   ք ար ալի ցք ային՝ ա մրա ցված հ ավ ելա նյո ւթ երով,

Բանալի բառեր՝
քարահողային պատվարներ, 
ֆիլտրացիա, 
ճնշման գրադիենտ,
դեպրեսիոն կոր, 
անջրաթափանց հիմք

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Չորս տար բե րա կով կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի  հի ման վրա ո րոշ
վել է էկ րա նով, անջ րա թա փանց հիմ քով քա րա հո ղա յին պատ վար նե րի 
վե րին և ներ քին բիեֆ նե րում ջրի մա կար դակ նե րի փո փո խութ յան ազ դե
ցութ յու նը ֆիլտ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի վրա: Երկ րա չա փա կան մո դե
լա վոր մամբ հա մադր վել են հա կա ֆիլտ րա ցիոն տար րե րի հաշ վար կա յին 
պա րա մետ րե րը և տե սա կան հաշ վար կա յին բա նաձ ևով ստաց ված տվյալ
նե րը: Կա ռուց ված դեպ րե սիոն կո րի վեր լու ծութ յամբ գնա հատ վել է հա կա
ֆիլտ րա ցիոն էկ րա նի ազ դե ցութ յու նը ֆիլտ րա ցիա յի մի ջին ա րա գութ յան 
և ֆիլտ րա ցիոն ել քե րի վրա: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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 ք ար երի ա նշ աղախ (չոր) շա րվա ծքով՝ շա րք երի 
ճշգրի տ դ աս ավո րվ ածու թյամբ,

  կ իս աք ար ալի ցք ային՝ վ երին մասն ա նշ աղախ շա ր
ված քով, ստ որին մ ասը` ք արե լի ցքով,

  ք ար ահ ող ային ՝ կ առո ւց ապա տված տա րբեր չ ափ երի 
հ ողա գրուն տն երով և  ք արով: 

Հա զվ ադեպ կ առու ցվում են բ ետ ոն ային պ ատ երով 
պատվա րներ:  Բ ոլոր տ իպի պա տվա րներն ո ւնենում 
են ս եղ անաձև կտրվածք:  Հի մն ավոր ն ախագ ծման և  
կ առուց մ ան ա շխ ատան քներն ար դյո ւն ավետ իրա կա
նա ցն ելու հ ամար պետք է ո ւշա դրու թյուն դարձնել հատ
կ ապես տ եղ ական նյո ւթ երից պա տրաս տվող ք արա
հ ող ային պա տվա րն երի ֆիլ տր ացիոն ա մրու թյանը, 
մա սն ավոր ապես՝ հի մքի և ափ երի հետ պա տվարի 
միաց ման հո ւս ալիու թյ անը: ՈՒ ստի ք ա րա հ ող ային 
պատ վա ր ների ֆիլ տր ացի այի ո ւսու մնաս իրու թյո ւնը 
կ ա  տա րվել է մ ոդ ել ավո րման եղ ան ակով (Г.И.  Журавлёв, 
1979, М.М. Гришин, 1962):

Նյո ւթը և  մ եթո դն երը 

Փո րձ ար ար ական հ ետ ազ ոտու թյու ններն իր ակա նաց
վել ե ն ք ար ահ ող ային պա տվա րն եր ի ֆիլ տրացիոն 
գործը նթա ցն երի վրա ֆիլ տր ացիոն ե լք երի, դե պր եսիոն 
կ որի, հ ակ աֆիլ տր ացիոն տա րր երի, մա սն ավ որ ապես՝ 
է կր անի ա զդ եցու թյունն ո ւսու մն աս իր ելու նպ ատակով: 
Հա շվար կն երը կ ատա րվել են հի դրա վլ իկական մ ե թո
դով:  Վե րջինս թույլ է տ ալիս փոր ձն ական ճ ան ա պար
հով կ առո ւցել դե պր եսիոն կոր, որ ոշել ֆիլտ  րացի այի 
մ իջին ար ագու թյո ւնը, ճնշման գր ադիե նտը, խո ւս ափել 
բ ավ ական բարդ հ ավ աս արու մն երի՝ հի դր ոմ եխ ան ի
կական ճ ան ապա րհով լո ւծու մն երից, որոնք հ աճախ 
գոր ծն ական առո ւմով չեն ապ ահ ովում բ ավ արար 
ճշգրտու թյուն: 

Ան ջր աթ ափանց հի մքի վրա տ եղ ակա յված է կր անով 
ք ար ահ ող ային պա տվ արի մար մնով ֆիլ տր ացի այ ի 

հաշվա րկ ային  սխ եման նե րկ այա ցված է  նկար 1ում:

Ըստ Ն.Ն . Պա վլով սկու մ եթ ոդի ՝ ք ար ահ ող ային պա տ
վար ն երի մար մնով ֆիլ տր ացի այի հա շվա րկը կ ատար
վում է հետ ևյալ բ անա ձև երով.
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որտեղ m1ը վերին շեպի թեքվ ածքն է,  m2ը՝  ներքին 

շեպի թեք վածքը , ∂միջը՝ էկրանի միջին հաստու

թյունը,  Hը՝  ջրի խորությունը վեր ին  բիեֆում, h
է
ն՝ 

ջրի խորություն ը դ եպրեսիո ն կորի և էկր անի ներքի ն 

շե պի հատման կետո ւմ, h0ն՝ ջրի խորությո ւնը  նե րքին 

բիեֆում, lդ ն՝ հեղուկի  հ ոսքի  ա նցած ճանապար հը, 

yը՝ դեպրեսի ոն կորի օ րդինատը , Kպն՝ ֆիլ տրացիա յի 

գործակ իցը: 

Քար ահող ային  պատվար ների հակաֆ իլտրացիոն 

տարրեր ի արդյու նավետ ության  գնահատ ման նպա

տակ ով իրակ անաց վել են լաբոր ատոր  հետազոտու

թյուններ . նմանու թյան և չափ ողակ անու թյան տե

սու   թյան հիման  վրա նախապ ես մոդել ավոր վել է 

քա  ր ահող ային  պատվար ների մարմնով  ֆիլտրաց իան 

(Е.А. Замарин, В.В. Фандеев, 1960, М.М. Гришин, 1962):

Նկ. 1.  Է կր անով և ան ջր աթ ափանց հի մքով ք ար ահ ող ային պատ  վ արի մար մնով ֆիլ տր ացի այի հա շվա րկ ային սխե ման (կազ մվել 

է հ եղ ին ակնե րի կո ղմից):
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Արդյու նքները և վեր լուծու թյունը

Առաջ արկվող  փորձաս արքը (նկ. 2) հնարավ որություն 
է տալիս  ֆիլտրաց իոն ելքեր ը գնահատ ել ըստ տար
բեր  հակաֆ իլտրաց իոն տարրեր ի, վերին  և ներ քին 
բիեֆ ներ ի տարբեր  ճնշումներ ի, հիդրավ լիկակ ան 
գրա  դիենտի տարբեր  արժեք ների դեպքու մ ստանալ  
դեպրես իոն կորը: Այ ն բաղ կացած  է աշխատ անքային 
կառավ արման  սեղանից, ջրամատ ուցման  հանգույցից, 
պատվար ի մոդելավոր ման ապակ ե վաքից  և պիե զոչափ ի 
սանդղակից։

Աշխատ անքայ ինկառավ արման  սեղան ի վերին  հար
թակ ի վրա տեղադ րված է ապակ եպատ  վաքը (չափիչ  
սանդղակ ով), իսկ ստորին  հարթակ ի վրա՝ մաքու ր ջրի 
ավազ անը (ջրամատ ուցման  պոմպով )։ Փոր ձասար քը 
հնարավ որ ությու ն է տալիս  մեկ ջրավազ անից  ջրամա

տուցման  սխեմայ ով փորձար կումներ  իրակ անաց նել 
տար բեր  տիպի մոդել ային  պատվար ների վրա: Ապա
կեպատ  վաքու մ տեղ ադրված  պատվար ի ընդլայ
նական  կտրվածքի մոդել ի գրունտի բաղադ րությու նը 
և մաս նիկներ ի չափեր ն ըն տրված են երկրաչ ափակ ան 
մոդել ավոր ման հիման  վրա։

Գրու նտի մասնիկ ների անհամ ասեռ ությու նը որոշ վում է 
հետևյալ  բանաձ ևով.

60

10

d
d

η = ,

որտ եղ d60 և d10ն այն մասն իկն եր ի տրամ ագծ երն են, 
որ ոնց ից ավ ել ի փոքր մասն իկն եր ը գրունտ ում կազմ ում 
են համ ապ ատ ասխ ան աբ ար 60 և 10 %:
Եթ ե h≤3, ապ ա գրունտ ը գործն ակ ան ում համ աս եռ է:

Գր ունտ ի հ ատ իկ աչ ափ ակ ան կազմ ի համ աձ այն՝

  ուս ումն աս իրվ ող պատվ ար ը քար ահ ող այ ին է, այսինքն՝ 
գրունտ ում գեր ակշռ ում է քար այ ին զանգված ը,

 ամ են ախ ոշ որ քար ի տրամ ագ իծ ը 2 մ է,

 երկր աչ ափ ակ ան մ ոդ ել ավ որմ ան մ ասշտ աբ ը կազմում 
է 1:500,

 գրունտ ը համ աս եռ է,

 որպ ես հակ աֆ իլտր աց իոն տարր է ծառ այ ում կավ ե 
էկր ան ը:

Այսպ իս ով՝ ուս ումն աս իրվ ող մոդ ել ի գրունտ ը կազմված 
է հետևյ ալ համ ամ ասն ությ ամբ  ավ ազ այ ին խառ
նուրդից. 3…4 մմ` 3 մաս, 1…3 մմ` 6 մաս, ≤1 մմ` 1 մաս:

Վ եր ին բիեֆ ում ջրի մ ակ արդ ակն ըստ տարբ եր ակն եր ի 
փոփ ոխ ել ու և փ որձ ի ընթ ացք ում հաստ ատ ուն պա
հելու նպատ ակ ով ձող ի վրա ամր ացվ ած է շարժ ակ ան 
ջրթափ։ Ն երք ին բիեֆ ում ջրի մակ արդ ակ ը պահվ ում  է 
հաստ ատ ուն, ֆիլտր աց իոն ելք եր ը ծավ ալ այ ին եղ ա
նակ ով գնահ ատվ ում են ջրահ եռ ացմ ան կցափ ող ով:

Նկ. 2.  Փորձասարքի ընդհանուր տեսքը:

Աղյ ուս ակ. Փ որձ եր ի չափ ումն եր ի և հ աշվ արկն եր ի արդյ ունքն եր ը*

Տ
 ա

ր
բ
 ե
ր
 ա

կ
ն
 ե
ր

H
1

H2 h1 h2 d W t Q qտ w V y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

I 13,6 0,8 2,5 10,5 0,9 600 80 7,5 0,47 40,1 0,19 6,3 6,6 7,1 6,7 5,7 4,2 1,7

II 13,0 0,7 2,6 10,0 1,5 880 120 7,4 0,46 41,6 0,18 6,6 6,5 7,1 6,5 5,6 4,0 1,6

III 12,5 0,5 2,8 9,2 2,0 1000 140 7,2 0,45 44,8 0,16 7,0 6,5 7,2 6,6 5,5 5,2 1,7

IV 12,0 0,4 3,1 8,7 2,5 990 142 7,0 0,44 49,6 0,14 7,3 6,2 7,5 6,4 5,4 4,0 1,6

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:
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Պ իեզ ոչ ափ ի սանդղ ակ ը կազմվ ած է յոթ պիեզ ոչ ափ ե
րից, որ ոնք ճկուն փողր ակն եր ով միացած են միմյանցից 
5 սմ հեռավորությամբ տե ղակ այվ ած դրեն աժ այ ին 
տվիչ ն եր ին: Պ իեզ ոչ ափ եր ի սանդղ ակ ի ցուցմ ունք
ներ ի հիմ ան վրա գործն ակ ան ում կար ել ի է կառ ուց ել 
պատվար ի մարմն ով ֆիլտր աց իայ ի հետ ագ իծ ը` դեպ
րես իոն կոր ը:

Հ ետ ազ ոտ ությ ունն եր ով որ ոշվ ել են համ աս եռ քար ա
հող այ ին էկր ան ով պատվ ար ի մոդ ել ի վեր ին և ն երք ին 
բիեֆն եր ում ջրի մակ արդ ակն եր ի փոփ ոխ ությ ան ազ
դեց ությ ուն ը ֆիլտր աց իոն գործ ընթ աց ի վրա` դեպր ե
սիոն կոր ը, ինչպ ես նաև ֆիլտր աց իոն ելք ը և ֆ իլտր ա
ցիոն հոսք ի ար ագ ությ ուն ը ներք ին շեպ ից դուրս գալ ու 
հատվ ած ում:

Փ որձ եր ը կատ արվ ել են չորս տարբ եր ակ ով. չափ ում
ներ ը և հ աշվ արկ այ ին արդյ ունքն եր ը գրանցվ ած են 
աղյ ուս ակ ում: Տ արբ եր ակն եր ի դեպր ես իոն կոր եր ը 
ներկ այ ացվ ած են նկար 3ում:

Ընդ ունվ ած են չափ ումն եր ի և գր անց ումն եր ի հետևյ ալ 
նշան ակ ումն եր ը.

 պատվ ար ի բարձր ությ ուն ը՝ Hպ=14,5 սմ,

 պատվ ար ի երկ ար ությ ուն ը՝ a=16 սմ,

 ջրի խոր ությ ուն ը վեր ին բիեֆ ում՝ H1, սմ,

 ջրի խոր ությ ուն ը ներք ին բիեֆ ում՝ H2, սմ, 

 դեպր ես իոն կոր ի օրդ ին ատ ը ներք ին շեպ ից դուրս 
գա լ ու հատվ ած ում՝ h1, սմ,

 դեպր ես իոն կոր ի օրդ ին ատ ը երր որդ սեպ ում՝ h2, սմ,

 պատվ ար ի գագ աթ ի բարձր ությ ուն ը վեր ին բիեֆ ի 
ջրի մակ արդ ակ ից՝ d=Hպ-H1, սմ,

 ֆիլտր ացվ ող ջրի ծավ ալ ը՝ W, սմ3,

 ֆիլտր աց իայ ի տև ող ությ ուն ը՝ t, վ,

 ֆիլտր աց իոն ելք ը՝ Q=W/t, սմ3/վ,

 ֆիլտր աց իայ ի տես ակ ար ար ելք ը՝ q
տ
=Q/a, սմ3/վ.սմ,

 ֆիլ տր ացիոն հո սքի կե նդ անի կտրվա ծքի մ ակ եր եսը 
նե րքին շ եպից դուրս գ ալու հա տվ ածում՝ w=h

1
.a, սմ2,

 ֆ իլ տրացիոն հոսք ի արագ ութ յունը ներքին  շեպից 
դուրս  գալու հա տվածում՝ V=Q/w, սմ/վ,

 դե պրեսիոն  կորի կ ոո րդի նա տները՝ yn, սմ:

Եզրակացություն

Քա րա հո ղա յին էկ րա նով պատ վա րի երկ րա չա փա կան 

մո դե լա վոր ման հա մա ձայն՝ ճնշման գրա դիեն տի տար

բեր ար ժեք նե րի, ֆիլտ րա ցիոն ել քե րի և դեպ րե սիոն կո

րի հի ման վրա հնա րա վոր է փորձ նա կան ճա նա պար

հով ո րո շե լ ու նա խագ ծել քա րա հո ղա յին պատ վար նե րի 

հա կա ֆիլտ րա ցիոն տար րե րի հաշ վար կա յին պա րա

մետ րե րը և դ րանք հա մադ րել տե սա կան հաշ վար կա յին 

բա նաձ ևե րով ստաց ված տվյալ նե րի հետ:

դ) J=0,40
Նկ. 3. Դեպրեսիոն կորն ըստ ճնշման տարբեր գրադիենտների.

1  տեսական հաշվարկներ, 2  փորձնական արդյունքներ 
(կազ մվել է հեղինակների կողմից):

ա) J=0,48

բ) J=0,43

գ) J=0,41

h, սմ

h, սմ

h, սմ

h, սմ

x, սմ

x, սմ

x, սմ

x, սմ
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А Н Н О ТА Ц И Я

Результаты моделирования фильтрации 
при каменно-грунтовой запруде с экраном и 
водонепроницаемым основанием

На основании исследований, проведенных четырьмя 
способами, определено воздействие изменения уровня 
воды на фильтрационные процессы на верхнем и 
нижнем бьефах каменно-грунтовых запруд с экраном 
и водонепроницаемым основанием. Геометрическим 
моделированием сопоставлены расчетные параметры 
антифильтрационных элементов и данные, полученные 
по теоретической расчетной формуле. 

Путем анализа построенной депрессионной кривой 
оценено воздействие антифильтрационного экрана на 
среднюю скорость фильтрации и на фильтрационные 
выходы.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 11.11.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 18.12.2019 թ.

The Results of Filtration Modeling in Case of Earth- 
and-Rock-Fill Dam with Screen and Water Permeable 
Base

Based on the investigations conducted with four variants, 
the impact of water level changes on the filtration 
processes in the head and tail ponds of the earth-and rock-
fill dams with screen and water permeable base has been 
determined. The computation parameters of anti-filtration 
elements and the data received through the calculation 
formula have been opposed upon the geometric simulation. 

By the analysis of the designed depression curve the 
impact of anti-filtration screen on the average filtration 
speed and its seepages has been evaluated. 

Մ շակ ված մո դե լը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ճշգրտու թ

յամբ հաշ վար կել քա րա հո ղա յին պատ վար նե րի  մարմ  նով 

ֆիլտ րա ցիան և դ րա ազ դե ցութ յու նը ջրամ բա րա յին հիդ

րո հան գույ ցի ա ռան ձին կա ռուց վածք նե րի հաշ վար կա յին 
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Նա խա բան

Ար մա տապտ ղա հան մե քե նա նե րի բա նող օր գան նե րի 
նա խագծ ման և պատ րաստ ման ժա մա նակ ա ռա ջա
նում են ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ՝ պայ մա նա
վոր ված ար մա տապ տուղ նե րի (հատ կա պես գա զա րի) 
ֆի զի կա մե խա նի կա կան հատ կութ յուն նե րով, օ րի նակ՝ 
ծռման ազ դե ցութ յուն նե րի նկատ մամբ փոքր դի մաց
կու նութ յամբ:

Նա խագ ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տեխնո լո
գիա կան, հու սա լիութ յան, կա ռուց ված քա յին, ստան  դար
տաց ման, ու նի ֆի կաց ման, աշ խա տան քի ան վտան  գութ
յան և  արդ յու նա վե տութ յան ցու ցա նիշ նե րը, ինչ պես նաև 
դրանք ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նեց նել ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րին:

Նա խագծ ման ժա մա նակ կար ևոր վում են ու նի վեր սա լաց
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ման և կա ռուց ված քի պար զեց ման սկզբունք նե րը, քա նի 
որ ար մա տապտ ղա հան մե քե նա յի տնտե սա կան արդ յու
նա վե տութ յու նը հաշ վարկ վում է ըստ ար ժե քի և տար վա 
ըն թաց քում շա հա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ար մա տապտ ղա հան մե քե նա յի բա նող օր գա նը բաղ կա
ցած է երկ զույգ ե ռա նիստ սե պե րից (նկ. 1), ո րոնց մի
ջո ցով ա պա հով վում է հո ղի և բա նող օր գա նի փոխազ
դե ցութ յու նը: Բա նող օր գանն ար մա տապտ ղի վրա 
ազ դում է ո րո շա կի հո ղա շեր տի մի ջո ցով: Հո ղից ար
մա տապտ ղի դուրս բե րու մը կա րե լի է դի տար կել եր կու 
փու լով (А.А. Овсянников и др., 2004).

  բա նող օր գա նի և հո ղի փո խազ դե ցութ յուն, ինչ պես 
նաև հո ղա շեր տի դե ֆոր մա ցիա,

Բանալի բառեր՝
արմատապտուղ, 
եռանիստ սեպ, 
հողաշերտի դեֆորմացիա, 
խոփասկավառակավոր բանող 
օրգան, 
գրոհի անկյուն, 
փոքրաչափ մեքենա

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Արմատապտուղների բերքահավաքի մեքենաների և առանձին բանող 
օրգանների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
տեխնոլոգիական, կառուցվածքային, ստանդարտացման, ունիֆիկացման 
ցուցանիշները, ինչպես նաև  հուսալիության, աշխատանքի անվտան
գության և արդյունավետության պարամետրերը:

Առաջարկվող խոփասկավառակավոր բանող օրգանով մեքենան ունի պարզ 
կառուցվածք և փոքր եզրաչափեր: Ոչ մեծ հողատարածքներում շահա
գործման նվազագույն ծախսերով ապահովվում է արմատապտուղների՝ 
մասնավորապես գազարի լրիվ դուրսբերումը հողից:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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  հո ղի և  ար մա տապտ ղի միջև ու ժա յին փո խազ դե
ցութ յուն, ին չի արդ յուն քում ար մա տապ տու ղը տե
ղա շարժ վում է և դուրս գա լիս հո ղից:

բնույ թը ո րոշ վում է ըստ կտրման a  անկյան և հողի 
հատկությունների: Որքան մեծ լինի a անկյունը, 
այնքան ինտենսիվ կդեֆորմացվի հողը: Սակայն a 
անկյան առավել մեծ լինելու դեպքում կմեծանա հողի 
շերտի հորիզոնական տեղաշարժը, և արմատապտուղը 
կկտրվի: ՈՒստի անհրաժեշտ է փոքրացնել հողի շերտի 
հորիզոնական տեղաշարժը: Միաժամանակ ուղղաձիգ 
տեղաշարժերը պետք է հնարավորինս մեծ լինեն՝ հո
ղից արմատապտուղների դուրսբերումը հեշտացնելու 
համար: Այս տեսանկյունից առավել նպատակահարմար 
է արմատապտուղների բերքահավաքի ժամանակ կի
րառել ակտիվ բանող օրգաններ, որոնք հողում տե
ղաշարժվում են սինուսոիդային կորի հետագծով:

Սկավառակավոր արմատապտղահանների երկզույգ 
եռանիստ սեպերի պարամետրերը բնութագրվում են 
միևնույն անկյուններով: Սակայն, ի տարբերություն 
խոփա վոր հանիչների համընթաց շարժման, այս 
դեպքում սկավառակների տարբեր կետեր տեղա
շարժվում են բարդ տարածական հետագծերով                 
(Г.Д. Петров, 1984).
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որտեղ rը սկավառակի շարժման կենտրոնական շա

ռավիղն է, 1R
r

θ = , R1ը՝ սկավառակի կամայական 

կետի հեռավորությունը կենտրոնից, wն՝ սկավառակի 
պտտման անկյունային արագությունը: 

Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ արմատապտղի 
վրա ազդում են շարժման ուղղահայաց հարթությունում 
կողային ճնշումով պայմանավորված Pկ հորիզոնա կան 
ուժը, ուղղահայաց՝ դեպի վեր ուղղված արմա տապտուղը 
դուրս հանող Pու ուժը և մեքենայի շարժման ուղղությամբ 
ուղղված Pտ տեղափոխական ուժը (նկ. 1, 2):

Կողային ճնշմամբ պայմանավորված Pկ հորիզոնական 
և Pու ուղղահայաց՝ դեպի վեր ուղղված ուժերը դեֆոր
մացնում են հողը և արմատապտուղը դուրս բերում 
հողից: Pտ տեղափոխական ուժը վնասում է ար
մատապտուղը, ուստի այս ուժի նվազեցումը հանիչի 
աշխատանքի որակի և արտադրողականության 
բարձ րացման առումով կարևոր նշանակություն 
ունի: Pտ տեղափոխական ուժի նվազեցման համար 
առաջարկվում է կիրառել երկնիստ սեպի տես քով 
խոփից և գնդաձև սկավառակից կազմված խոփա
սկա վառակավոր բանող օրգան, որի հաշվարկային 
սխե ման ներկայացված է նկար 3ում: Երկնիստ սեպն 
արմատապտղով առն առանձնացնում է ընդհանուր 
հողազանգվածից, իսկ սկավառակը հողից անջատում 
է արմատապտուղը և տեղափոխում:

Նկ. 1.  Երկզույգ եռանիստ սեպեր կիրառելիս արմատապտղի 
վրա ազդող ուժերի սխեման (կազմվել է հեղինակների 
կողմից):

Տեխնոլոգիական գործընթացի որակը որոշվում է 
հորիզոնական (գրոհի 2g անկյուն) և ուղղաձիգերկայ
նական (շրջման 2b անկյուն) հարթություններում՝ 
եռանիստ սեպերի հատման անկյուններով: a, b  և 
g անկյունների կապն արտահայտվում է հետևյալ 
բանաձևով. 

                                  :tgtg
tg

ga
b

=                               (1) 

Գրոհի և շրջման անկյունները հաճախ կիրառվում են 
արմատապտղահանի պարամետրերի բնութագրման 
համար: Կառուցվածքը մշակվում է ար մատապտղա
հան մեքենայի բանող օրգանների աշխատանքային 
մա կերևույթների առավելագույն բաց վածքի e և ուղ
ղաձիգի նկատմամբ առավելագույն բացվածքի շեղման 
i անկյունների հիման վրա:

Բնութագրական անկյունների միջև առկա են հետևյալ 
կախվածությունները.
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Երկ զույգ ե ռա նիստ սե պե րով հո ղի դե ֆոր մաց ման 
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Նկ. 2. Սկավառակավոր հանիչ կիրառելիս արմատա պտղի 
վրա ազդող ուժերի սխեման (կազմվել է հեղինակների 
կողմից):

Նկ. 3. Խոփասկավառակավոր բանող օրգանի հաշվարկային 
սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից):

դի մադ րութ յուն ցու ցա բե րում է այն դեպ քում, երբ դե
ֆոր մաց վում է սեղմ ման ու ժե րի ազ դե ցութ յամբ:

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

 Հա մակց ված հա նի չի աշ խա տան քի հու սա լիութ յունը 
և  ո րա կը պայ մա նա վոր ված են կա ռուց ված քա յին 
պա րա մետ րե րի, ինչ պես նաև սկա վա ռա կի ու խո փի 
փո խա դարձ դա սա վո րութ յան ճիշտ ընտ րութ յամբ: 
Ա ռա ջարկ վող ու նի վեր սալ հա նի չի հիմ նա կան կա ռուց
ված քա յին պա րա մետ րերն են գնդաձև սկա վա ռա կի                               
D տրամագիծը և a գրոհի անկյունը:

Ըստ հաշվարկային սխեմայի՝ սկավառակով միևնույն 
b ընդգրկման լայնություն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է a անկյան մեծացմանը զուգահեռ 
փոքրացնել սկավառակի D տրամագիծը: Բացի այդ՝ 
գրոհի անկյան՝ մինչև 450 մեծացումն ավելացնում է 
հողի փխրեցման աստիճանը (Н.И. Кленин, В.А. Сакун, 
1994): Հետևաբար սկավառակի գրոհի անկյան օպ տի
մալ արժեքը կարելի է ընդունել 450ը:

Սկավառակի աշխատանքի որակի վրա առավել ազ
դում է մշակման a խորությունը, որի մեծացման արդ
յունքում նվազում են արմատապտուղը հողից դուրս 
հրող ուժը և վնասվածության աստիճանը: Օրինակ՝ 
շաքարի ճակնդեղի մշակման խորությունը 812 սմ է, 
գազարինը՝ 25 սմ:

Առաջարկվող խոփասկավառակավոր աշխատան քա
յին օրգանի ընդգրկման լայնությունը որոշվում է հե
տևյալ արտահայտությամբ (նկ. 3).

                              max2 2 ,kd d= + Δ                         (8) 

որտեղ dն խոփի և սկավառակի ընդգրկման լայ
նու թյունն է, dkmaxը՝ ամենամեծ արմատապտղի 
տրամագիծը, Δն՝ արմատապտուղների շարքի առանց
քային շեղվածությունը և շարքերով մեքենայի ոչ ճիշտ 
շարժումը հաշվի առնող մեծությունը:

Սկավառակի ընդգրկման լայնությունը որոշվում է 
հետևյալ արտահայտությամբ.

( )2 2sin :b d c a D aa= − = −

Ըստ (8) արտահայտության՝ սկավառակի տրամագիծը 
կազմում է՝

                         
( )2

max
2

2
:

4 sin
kd c

D a
a a

+ Δ −
= +

               
  (9) 

Խոփը նվազագույն չափով կվնասի արմատապտուղը, 
եթե c=Δ, հետևաբար՝

 

                        

( )2
max

2 :
4 sin

kd
D a

a a
+ Δ

= +
                      

(10)

Կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յան շնոր հիվ տե ղա փո
խա կան ու ժը փո խա րին վում է դուրս հրող ու ժով: Արդ
յուն քում նվա զում են ար մա տապտ ղի վնաս վա ծութ
յու նը և  հո ղից դուրս հա նե լու ժա մա նակ ա ռա ջա ցող 
է ներ գա ծախ սում նե րը, քա նի որ հողն ա ռա վե լա գույն 
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Ըստ (9) և (10) արտահայտություններով կատարված 
հաշվարկների՝ շաքարի ճակնդեղի, գազարի և կար
տոֆիլի բերքահավաքի ագրոֆիզիկական բնութա
գրերը հնարավորություն են տալիս հիմնավորել 
սկա վառակի պահանջվող տրամագծի և մշակման խո
րության միջև կապը (նկ. 4):

Նկ. 4.  Սկավառակի տրամագծի և մշակման խորության կախ
վածության գրաֆիկները (կազմվել է հեղինակների 
կողմից).

           1  գազար, 2  շաքարի ճակնդեղ, 3  կարտոֆիլ:

Այսպիսով՝ տարբեր մշակաբույսերի համար ցանկալի 
է ընտրել տարբեր տրամաչափի սկավառակներ. 
շաքարի ճակնդեղի և գազարի համար՝ 450650 մմ, 
գրոհի անկյունը` 400, կարտոֆիլի համար՝ 750900 մմ, 
գրոհի անկյունը` 450:

Եզրակացություն

Արմատապտուղների բերքահավաքի արդյունավետ 
կազ մակերպման համար առաջարկվող խոփասկա
վա ռակավոր բանող օրգանով մեքենան ունի պարզ 
կա  ռուցվածք և փոքր եզրաչափեր: Ոչ մեծ հողա տա
րածքներում շահագործման նվազագույն ծախ սե րով 
ապահովում է արմատապտուղների՝ մասնա վորապես 
գազարի լրիվ դուրսբերումը հողից: ՈՒնի    վերսալության 
շնորհիվ կարելի է օգտագործել ինչպես արմատա
պտուղների, այնպես էլ պալարապտուղ ների բերքա
հավաքի համար:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Обоснование параметров рабочего органа малых 
уборочных машин для сбора урожая корнеплодов

При проектировании уборочных машин для сбора уро
жая корне плодов и отдельных рабочих органов необ 
ходимо учитывать технологические, структурные, 
стан дар тизационные, унификационные показатели, а 
так же параметры надежности, безопасности труда и эф
фективности. 

Предлагаемая машина с лемешнодисковым рабочим 
органом имеет простую структуру и малые габариты. 
С минимальными расходами при эксплуатации на 
небольших земельных участках обеспечивается полное 
извлечение корнеплодов из почвы, в частности – моркови.

Justification of the Parameters in the Working Parts of 
Small Root Crop Harvesters

When designing root crop harvesters and their individual 
working parts it is necessary to consider their technological, 
structural and standardization indices, as well as reliability, 
work safety and efficiency parameters. 

The recommended discploughshare machine with its 
working part has a simple structure and small edging 
dimensions. The mentioned harvester completely removes 
the root crops, carrots, in particular, from the soil with low 
exploitative costs in small land areas.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 20.01.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 06.02.2020 թ.

Հոդվածը տպագրվում է 19YR-4E031  §Արմատապտուղների (մասնավորապես գազարի) բերքահավաքի փոքրա
չափ մեքենայի մշակում և արտադրական փորձարկում¦ գիտական թեմայի շրջանակում։

D, մ

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,05         0,1              0,15          0,2           a, մ



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

21 Ագրարային ճարտարագիտություն

Կայքէջ՝ anau.am/scientific-journal

Նախաբան

Գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի շա հա գոր ծա կան 
ծախ սի նոր մա վոր ման կի րառ վող ե ղա նակ նե րի վեր լու
ծութ յան հա մե մա տա կան գնա հատ ման արդ յուն քում 
անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ հրա ժար վել նոր մա
վոր ման գոր ծող բազ մա թիվ գոր ծա կից նե րի սուբ յեկ
տիվ ընտ րութ յան ե ղա նա կից (Н.А. Базикян и др., 2016) 
և գե րիշ խող (դո մի նանտ) գոր ծոն նե րի ընտ րութ յան 
հի ման վրա մշա կել վա ռե լի քի շա հա գոր ծա կան ծախ
սի ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նակ: Ն ման մո տե ցու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա տե ղայ նաց նել գա զա մո տո րա
յին վա ռե լան յու թի ծախ սի վրա ազ դող հիմնական գոր
ծոն նե րը, շա հա գոր ծա կան փոր ձար կում նե րով ո րո շել 
դրանց ար ժեք նե րը և  ըստ այդմ մշա կել գա զա մո տո րա
յին վա ռե լան յու թի շա հա գոր ծա կան ծախ սի ո րոշ ման 
նոր մա տի վա յին բա զա:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Մ շակ ված նոր հա յե ցա կար գով նա խա տես վում է ներ
քին այր ման շար ժի չի (ՆԱՇ) գա զա մո տո րա յին վա ռելա
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ԳԱԶԱՄՈՏՈՐԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱԽՍԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Մ.Գ. Պապինյան, Ն.Ա. Բազիկյան տեխ.գ.դ.

Հայաստանի  ազգային ագրարային  համալսարան
maga.p@mail.ru,  nbazikyan@mail.ru

ն յու թի շա հա գոր ծա կան ծախ սի քա նա կա կան ար ժե քը 
դի տար կել որ պես ֆունկ ցիա՝ տրանս պոր տա յին մի
ջո ցի շարժ ման ռե ժիմ ներն ըն դու նե լով որ պես խնդրի 
լուծ ման իմ պե րա տիվ փաս տարկ ներ: Նախ կի նում հիմ
նա վոր վել են ա ռա ջադր ված հա յե ցա կար գի ա ռա վե լութ
յուն նե րը գո յութ յուն ու նե ցող մե թո դի կա յի նկատ մամբ 
(К.А. Мосикян, Н.А. Базикян, 2012): Սա կայն հարկ է 
նշել, որ հատ կա պես լեռ նա յին ճա նա պարհ նե րի հա մար 
ավ տո մո բի լի շարժ ման ռե ժիմ նե րի հիմ նա վոր և  ա վար
տուն ու սում նա սի րութ յուն ներն ան բա վա րար են: Ա վե
լին, նման ճա նա պարհ նե րի բնու թագ րե րի ազ դե ցութ
յու նը վա ռե լա նյու թի ծախ սի վրա չի դի տարկ վել որ պես 
փաս տարկ: 

Տար բեր ճա նա պար հա յին պայ ման նե րում ավ տո մո բիլ
նե րի շա հա գործ ման ռե ժիմ նե րի ու սում նա սի րութ յուն
նե րի ըն թաց քում հիմ նա կա նում դի տարկ վել է ավ տո
մո բիլ նե րի ագ րե գատ նե րի բեռն ված քա յին ռե ժիմ նե րի 
փո փո խութ յուն (Б.В. Гольд, 1994, В.М. Иванов, 1984): 
Հա վա սա րեց վել են լեռ նա յին ճա նա պարհ նե րի ավ տո մո
բիլ նե րի շա հա գործ ման պայ ման նե րը և խո շոր բնա կա
վայ րե րում շա հա գործ ման ռե ժիմ նե րը (Б.В. Гольд, 1994): 

Բանալի բառեր՝
շարժման ռեժիմ, 
արագացում, 
արգելակում, 
նորմալացում, 
շահագործական ծախս

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է տրանսպորտային փոխադրումների ընթացքում 
ավտոմոբիլի վառելանյութի ծախսի նորմավորումն ըստ վառելանյութի 
ծախսի ձևավորման այլընտրանքային ցուցանիշների: Մշակվել է վա
ռե   լիքի ծախսի նորմավորման նոր մեթոդիկա. հիմք են ընդունվել ճանա
պար հա տրանսպորտային տարբեր պայմաններում ավտոմոբիլի շարժման 
հիմնական ռեժիմները, ինչպես նաև արտածվել է վառելանյութի շահա
գործական ծախսի որոշման անալիտիկ հավասարումը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ավ տո մո բի լի և դ րա ագ րե գատ նե րի, հատ կա պես շար ժի
չի բեռն ված քա յին բնու թագ րե րի գնա հատ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել ռե ժի մո մետ րա կան հիմ նա
վոր հե տա զո տութ յուն ներ և շա հա գործ ման փաս տա
ցի վեր լու ծութ յուն ներ: Հարկ է նշել, որ ավ տո տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի ագ րե գատ նե րի, այդ թվում՝ 
ՆԱՇի նա խագծ մամբ զբաղ վող կոնստ րուկ տոր նե րը 
վա ռե լի քի ծախ սի հաշ վարկ նե րի հա մար որ պես ե լա
կե տա յին տվյալ ներ են ըն դու նում հիմ նա կա նում շա հա
գործ ման փաս տա ցի պայ ման նե րում ագ րե գատ նե րի 
աշ խա տան քի ռե ժի մո մետ րա կան հե տա զո տութ յուն նե
րի արդ յունք նե րը: Թեև շար ժի չի վա ռե լան յու թի ծախ
սի փո փո խութ յան հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վում 
են ստեն դա յին ե ղա նա կով, այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռա վել 
ի րա տե սա կան են շա հա գոր ծա կան փոր ձար կում նե րի 
արդ յունք նե րը: Հատ կան շա կան է, որ ԳԱ Զել մակ նի շի 
միկ րոավ տո բուս նե րի գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի 
շա հա գոր ծա կան ծախ սի վրա ճա նա պար հա յին տար
բեր պայ ման նե րում շա հա գործ ման ռե ժիմ նե րի գնա
հատ ման ցու ցա նիշ նե րի ազ դե ցութ յան քա նա կա կան 
ար ժեք նե րը, որ պես անհ րա ժեշտ և բա վա րար պայ ման, 
կա րող են հիմք ծա ռա յել վա ռե լան յու թի ծախ սի նոր մա
տի վա յին ար ժեք նե րի ո րոշ ման հա մար:

ՀՀում ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ
ման պայ ման նե րի դա սա կար գու մը կար ևոր է տար  բեր 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պայ ման նե րում ավ տո
մո բի լի շարժ ման ռե ժիմ նե րի, վեր ջին նե րիս բնու թագ րե
րի քա նա կա կան ար ժեք նե րի և դ րան ցով պայ մա նա վոր
ված գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի շա հա գոր ծա կան 
ծախ սի բա ցա հայտ ման հա մար (Н.А. Базикян и др., 
2016): Այդ ա ռու մով միկ րոավ տո բու սի շարժ ման ռե ժիմ
նե րը և գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի շա հա գոր ծա
կան ծախ սը փոխ կա պակց ված են ըստ շա հա գործ ման 
պայ ման նե րի և  այլ մո տի վա ցիոն գոր ծա կից նե րի:

Մո տի վա ցիոն գոր ծա կից նե րի բա ցա հայտ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է գի տա փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն
նե րի մի ջո ցով ստա նալ միկ րոավ տո բու սի շարժ ման 
ռե ժիմ նե րի բնու թագ րե րի և գա զա մո տո րա յին վա ռե
լան յու թի ծախ սի միջև առ կա կա պե րը շա հա գործ ման 
տար բեր պայ ման նե րում: Ե թե հայտ նի է միկ րոավ տո
բու սի շարժ ման ռե ժիմ նե րի բնու թագ րե րի և գա զա մո
տո րա յին վա ռե լան յու թի ծախ սի քա նա կա կան ար ժեք
նե րի կա պը, մո տի վա ցիոն գոր ծա կից նե րի հաշ վար կը 
դի տարկ վում է որ պես պարզ մա թե մա տի կա կան վեր
լու ծութ յուն, մաս նա վո րա պես՝ կո ռել յա ցիոն ա նա լի զի 
մի ջո ցով ո րոշ վում են կա պի խտութ յու նը, այ նու հետև 
ձևա վոր վում են գոր ծա կից նե րի ար ժեք նե րը: Սա կայն 
մինչ այդ անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել ա մե նա կար ևոր՝ 
շարժ ման ռե ժիմ նե րի և վա ռե լան յու թի ծախ սի կա պը: 
Վա ռե լան յու թի ծախ սը նոր մա յից ա վե լի է միկ րոավ
տո բու սի թա փառ քի ժա մա նակ և  եր կա րա ձիգ վե րելք
նե րը հաղ թա հա րե լու դեպ քում (В.М. Иванов, 1984), և 
հա կա ռա կը՝ վա ռե լան յու թի ծախ սը նոր մա յից պա կաս 
է միկ րոավ տո բու սի ա զատ գլոր ման, դրո սե լաց ման և 

շար ժի չի պա րապ ըն թաց քի ռե ժիմ նե րում: Միկ րոավ
տո բու սի կա յուն ա րա գութ յամբ շարժ ման ռե ժի մում 
վա ռե լան յու թի ծախ սը մո տե նում է շա հա գոր ծա կան 
ծախ սի նոր մա յին:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Վառելանյութի ծախսը որոշվում է հեղինակի կողմից 
կատարված փորձերի հիման վրա մշակված էմպիրիկ 
արտահայտությամբ.

( )1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0Q N k y k y k y k y k y k y k= + + + + + ⋅ , մ3/100 կմ, (1)

որտեղ Nը 100 կմ վազ քի հա մար գա զա մո տո րա յին 
վա ռե լան յու թի ծախ սի նոր մա տի վա յին ար ժեքն է, մ3, 
ո րը սահ ման վում է ար տադ րող գոր ծա րա նի կող մից և  
ո րոշ վում է ըստ բեն զի նի ծախ սի համեմատության, y1, 
y2,..... y6ը՝ փորձարկումների արդյունքում ստացված, 
դասակարգված տևողությունների տեսակարար քա
նա կու թյուններն են ըստ միկրոավտոբուսի շարժ ման 
ռեժիմների, k1, k2,..... k6ը՝ ըստ շարժման ռեժիմ ների` 
վառելանյութի ծախսի փոփոխության մոտիվացիոն 
գործակիցները, որոնք ստացվել են փորձարկումների 
արդյունքում, k0ն՝ սե զո նայ նու թյան գործակիցը,                 
4 0Cից 20 0Cի դեպքում՝ 1,0, իսկ 20 0C ից 30 0Cի 
դեպքում՝ 1,2։

Գի տա փոր ձե րի արդ յուն քում ստաց վել են հետև յալ ար
ժեք նե րը. Եր ևան քա ղա քում Ն. Շեն գա վիթԱ վան ուղ
ղութ յամբ շա հա գործ ման դեպ քում՝ y1=0,213, y2=0,274, 
y3=0,193, y4=0,05, y5=0,264, ԱվանՆ. Շենգավիթ 
ուղղությամբ շահագործման դեպքում՝ y1=0,164, 
y2=0,332, y3=0,173, y4=0,006, y5=0,298: Երթևեկության 
երկու ուղղություններով՝ k1=2,5, k2=1,0, k3=0,7, k4=0,5, 
k5=0,25, k6=0,30, k0=1,0:

Ըստ (1) բա նաձ ևի՝ Եր ևա նի թիվ 20 ներ քա ղա քա յին 
եր թու ղում Ա վանՆ.Շեն գա վիթ և Ն.Շեն գա վիթԱ վան 
ուղ  ղութ յուն նե րով գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի 
ծախ սի փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն
քում գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի ծախ սը Ն. Շեն
գա վիթԱ վան ուղ ղութ յամբ կազ մել է՝

Q=15,4 մ3,

 իսկ ԱվանՆ. Շենգավիթ ուղղությամբ՝

Q=12,77 մ3:

Երթուղում գազամոտորային վառելանյութի միջին 
ծախսը կկազմի՝

( )15,4 12,77 : 2 14,1Q = + =
 
մ3:

ԳԱ Զել մակ նի շի միկ րոավ տո բու սի ՈՒՄԶ4216 շար ժի
չի բեն զի նի հս կո ղա կան ծախ սը 100 կմ վազ քի հա մար 
կազ մում է 15 լ: Քա նի որ 1 մ3 բնա կան գա զը հա մար ժեք 
է 1,1 լ բեն զի նին (В.М. Иванов, 1984), ուստի բնա կան 
գա զի հսկո ղա կան ծախ սը կկազ մի 13,6 մ3:
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Հա մե մա տա կան գնա հատ ման հա մար գա զա մո տո
րա յին վա ռե լան յու թի ծախ սը Եր ևա նում ընտրված 
եր թու ղում հաշ վարկ վել է ներ կա յումս կի րառ վող 
ե ղա նա կով (Нормы расхода топлива: Распоряжение 
Mин автотранспорта РФ N АМ-23-Р от 14.03.2002 г.).

  1,0 մլն և ա վե լի բնա կիչ ու նե ցող բնա կա վայ րում վա
ռե լան յու թի ծախսն ա վե լա նում է 10 %ով,

 ծո վի մա կեր ևութ յից 1000 մ բար ձրութ յան դեպ քում 
վա ռե լան յու թի ծախսն ա վե լա նում է 10 %ով,

 կան գառ նե րում ուղ ևոր նե րի սպա սարկ ման հա մար 
վա ռե լան յու թի ծախսն ա վե լա նում է 5 %ով:

Արդյունքում՝

13,6 2513,6 13,6 3,4
100

Q ⋅
= + = +

 
մ3:

Եզրակացություն

Նոր ե ղա նա կով կա տար ված հաշ վար կի դեպ քում 
գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թի ծախ սը կազ մում է 
14,1 մ3, որն ա վե լի քիչ է, քան ներ կա յումս գոր ծող 
ե ղա նա կով հաշ վարկ ված ծախ սը՝ 2,9 մ3 կամ 17 %: 
Ի րա կա նում տրանս պոր տա յին ըն կե րութ յուն նե րում 
ԳԱ Զել մակ նի շի միկ րոավ տո բուս նե րը Եր ևա նի ներ քա
ղա քա յին եր թու ղի նե րում շա հա գործ վում են գործ նա
կա նում հաս տատ ված ծախ սի նոր մա նե րով՝ 15 մ3 գազ    
100 կմ վազ քի հաշ վով, այ սինքն՝ չի պահ պան վում նոր
մա վոր ման կա նո նա կար գով նա խա տես ված չա փը՝ 17 մ3:

Մեր կող մից ա ռա ջարկ վող մե թո դի կա յով հաշ վար կի 
դեպ քում վա ռե լան յու թի ծախ սը կազ մում է 14,1 մ3, այ
սինքն՝ գործ նա կա նում ըն դուն ված 15 մ3ը լիո վին կբա
վա րա րի 100 կմ վազ քի հա մար: Հա կա ռակ դեպ քում 
փո խադ րում նե րի ինք նար ժեքն ար հես տա կա նո րեն 

կմե ծա նա, ինչպես նաև կա վե լանան փո խադր վող ապ
րան քան յու թա կան ար ժեք նե րի գնե րը և  ուղ ևո րա փո
խադ րում նե րի սա կա գի նը: 

Ներ կա յաց ված օ րի նա կի հա մա ձայն՝ գա զա մո տո րա յին 
վա ռե լան յու թի նոր մա վոր ման նոր հա յե ցա կարգն ա ռա
վել օբ յեկ տիվ է, քան գոր ծող մե թո դի կան: Ավ տոտրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի վա ռե լան յու թի շա հա գոր ծա կան 
ծախ սի նոր մա վո րում կա տա րե լիս այն կա րող է ծա ռա
յել որպես հիմք:

Ավ տոտ րանս պոր տա յին ձեռ նար կութ յուն նե րում գա
զա մո տո րա յին և, ընդ հան րա պես, վա ռե լան յու թի այլ 
տե սակ նե րի ծախ սի հաշ վար կը պետք է լի նի գի տա կա
նո րեն հիմ նա վոր ված:
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Разработка альтернативных способов 
нормирования эксплуатационного расхода 
газомоторного топлива 

В статье представлена нормирование рас хода топ-
лива авто мо биля во время транспортных пере возок, 
согласно альтернативным показателям форми ро ва-
ния расхода топлива. Разработана новая мето ди ка 
нор ми рования его расходования, за основу при ня ты 
основные режимы двигателя автомобиля в раз личных 
дорожно-транспортных усло виях, а также вы ве дено 
аналитическое уравнение опре деления эксплуа-
тационного расхода топлива.

Development of Alternative Ways of Exploitation Cost 
Standardization for Gas-Engine Fuel

The study on the standardization of the car fuel costs during 
the road transportation has been conducted according to 
the alternative indicators of fuel cost formation. The new 
methodology of the fuel cost standardization has been 
developed due to the main regimes of the car motion in 
different conditions of road transportation and the analytic 
equation for the determination of the fuel exploitative costs 
has been derived.
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 Նա խա բան

Հա ցա հա տի կի մշա կութ յու նը կար ևոր տեղ է զբա ղեց
նում ՀՀ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան բու սա բու
ծութ յան ճյու ղում: Մ շակ վում են ինչ պես աշ նա նա ցան, 
այն պես էլ գար նա նա ցան տե սակ նե րը, ընդ ո րում՝ աշ
նա նա ցան ցո րե նը բեր քատ վութ յամբ գե րա զան ցում է 
գար նա նա ցա նին: Բա ցի մշա կա բույ սի կեն սա բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից` բեր քի ո րա կի և քա նա կի 
վրա ազ դում են նաև ագ րո տեխ նի կա կան ու տեխ նո լո
գիա կան մի շարք գոր ծոն ներ՝ հո ղի խտութ յու նը, մշակ
ման ե ղա նա կը, վա րի խո րութ յու նը, ըստ ո ռո գե լի կամ 
անջր դի պայ ման նե րի՝ խո նա վութ յու նը և  այլն: ՈՒս տի 
հո ղի մշա կութ յան նոր տեխ նո լո գիա նե րին զու գա հեռ 
կար ևոր վում է նաև սերմ թա ղիչ խո փի կի կա ռուց ված քա
յին նոր լու ծում նե րով շար քա ցա նի կի րա ռու մը:

ՀՏԴ  631.331 
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Մո լա խո տա յին աղ բոտ վա ծութ յու նը կա րող է հան գեց
նել ցո րե նի բեր քատ վութ յան 2530 % և  ա վե լի նվազ
ման (Агротехнологии в 2019 году, http://agrotehnology.
com/): Օ րի նակ՝ դաշ տում միամ յա մո լա խո տե րի առ
կա յութ յան հետ ևան քով աշ նա նա ցա նի բեր քի կո րուս
տը կա րող է տա տան վել 1,541, իսկ բազ մամ յա մո լա
խո տե րի առ կա յութ յամբ` 3154 %ի սահ ման նե րում 
(В.К. Бугаевский и др., 2004):

Հարկ է նշել, որ ա վան դա կան երկ րա գոր ծութ յան պայ
ման նե րում մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րը սկսվում է 
դեռևս հո ղի հիմ նա կան մշա կութ յու նից և շա րու նակ վում 
նա խա ցան քա յին մշա կութ յան, հետ ցան քա յին տեխ նո
լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի, ինչ պես նաև քի միա կան 
պայ քա րի ըն թաց քում (А.Н. Карпенко, В.М. Халанский, 

Բանալի բառեր՝
հացահատիկ, 
շաղացանքի տեխնոլոգիա, 
նվազագույն, 
զրոյական, 
սերմթաղիչ խոփիկ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Շարքի առաջին հոդվածում ներկայացված են հացահատիկի մշակության 
տեխնոլոգիայում քիմիական պայքարի նվազեցման եղանակը և ակնկալ
վող տնտեսական արդյունավետությունը:

Առաջարկվող շաղացանքի տեխնոլոգիային համապատասխան մշակված 
սերմթաղիչ խոփիկը հնարավորություն կտա պահպանել սերմնա հա
տիկների հոսքի համաչափությունը, նպաստավոր պայմաններ կստեղծի 
մշակաբույսի աճի և զարգացման համար:

Հարկ է նշել, որ քիմիական ներգործության նվազեցմամբ կբարելավվեն 
հողի ֆիզիկատեխնոլոգիական հատկությունները և միկրոֆաունան:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://agrotehnology.com/
http://agrotehnology.com/
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Ագրարային ճարտարագիտություն25

1989): Այ սինքն՝ հո ղի ա վան դա կան մշա կութ յան հա
մա կար գը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ի րա կա նաց նել 
մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յան դեմ ուղղված ագ րո
տեխ նի կա կան արդ յու նա վետ պայ քար:

Հո ղի նվա զա գույն և զ րո յա կան մշա կութ յան պայ
ման նե րում կար ևոր վում է հեր բի ցիդ նե րի կի րա ռու մը: 
Սա կայն հարկ է նշել, որ հեր բի ցիդ նե րի կի րառ մա նը 
զու գա հեռ ա ռա ջա նում է շրջա կա մի ջա վայ րի անվ տան
գութ յան ա պա հով ման անհ րա ժեշ տութ յուն: 

Հո ղի նվա զա գույն և զ րո յա կան մշա կութ յան պայ ման
նե րում քի միա կան պայ քա րի հնա րա վո րինս կրճատ
մա նը կա րող է նպաս տել ցան քի շա ղա ցան ե ղա նա կի 
կի րա ռու մը: Այս ե ղա նա կով ցան քի դեպ քում մո լա խո տե
րի հա մար ստեղծ վում են ան բա րեն պաստ պայ ման ներ: 
Սեր մե րի ծլար ձակ ման, մշա կա բույ սե րի ա ճի ու զար
գաց ման ըն թաց քում կար ևոր վում է հո ղի խո նա վութ յան, 
ար ևի լույ սի և  է ներ գիա յի, հո ղում առ կա սննդա տար րե
րի, օ դի ներ գոր ծութ յու նը: Ա կո սա հա տա կում սեր մե րի 
հա մա չափ բաշխ ման, հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում (ցան քից սկսած) ծլար ձակ ման դեպ քում 
մշա կա բույ սերն ա ճի և զար գաց ման տեմ պե րով գե րա
զան ցում են մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յա նը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Դաշ տա յին փոր ձե րը կա տար վել են խտաց ված ա կո
սա հա տա կում հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցանք 
ի րա կա նաց նե լու հա մար (Ս.Վ. Ռա ֆա յել յան, Ա.Մ. Մես
րոպ յան, 2002): Այդ նպա տա կով մեր կող մից ա ռա ջարկ
վել է շար քա ցա նի տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րով սերմ թա ղիչ խո փիկ՝ բաղ կա ցած սլա քաձև 
թա թի կից, սերմ նա տար խո ղո վա կաձև կանգ նա կից, 
սեր մե րի ցրի չից և գ լան վա կից (նկ. 1): 

Գ լան վա կը ռե տի նա պատ մե տա ղա կան գլան է, ո րը 
տե ղա կայ ված է ցրի չի ել քում՝ խո փի կի ամ բողջ ընդ
գրկման լայ նութ յամբ (նկ. 2): Կա րող է պտտվել սռնու 
շուր ջը, որն ամ րաց ված է թա թի կի ի րա նին` թա թի կի 
հա տա կին զու գա հեռ և խո փի կի շարժ ման ուղ ղութ
յանն ուղ ղա հա յաց:

Գ լան վա կի ստո րին ծնի չը և թա թի կի հա տա կը գտնվում 
են միև նույն հար թութ յան վրա: Ց րի չը նա խա տես ված 
է սերմ նա տու փից մա տուց վող սեր մերն ա կո սա հա
տա կում հա մա չափ բաշ խե լու, իսկ գլան վա կը` սեր մե
րի հոս քի ցրման հա մա չա փութ յու նը պահ պա նե լու և 
սերմ նա հա տիկ նե րը հո ղում խրե լու հա մար: Գ լան վա
կի քե րիչ դա նակն ուղ ղանկ յուն, հարթ, մե տա ղա կան 
զսպա նակ ված թի թեղ է, ո րը տե ղա կայ ված է գլան վա
կի ամ բողջ եր կա րութ յամբ, ստո րին մա սով հպվում է 
գլան վա կի մա կեր ևույ թին, իսկ վե րին մա սով ծխնիաձև 
ամ րաց ված է թա թի կի ի րա նին:

Սերմ նա տար խո ղո վա կով շարժ վող սերմ նա հա տիկ
նե րը, հայտն վե լով ցրի չի մա կեր ևույ թին, ուղղ վում են 
դե պի թա թի կի հա տա կի մի ջո ցով հար թեց ված, խտաց

ված ա կո սա հա տա կը և, չհասց նե լով տե ղա շարժ վել, 
գլան վա կի օգ նութ յամբ խրվում են հո ղի մեջ ու ծածկ
վում խո փի կի մա կեր ևույ թից թափ վող հո ղա շեր տով:

Պտտ վե լու և սերմ նա հա տիկ նե րը հո ղի մեջ խրե լու ըն
թաց քում գլան վա կը հո ղի կպչու նութ յան հետ ևան քով 
ո րո շա կիո րեն պատ վում է հո ղով, ո րը մաքր վում է քե
րիչ դա նա կի օգ նութ յամբ: Հա ջորդ պտույ տի ըն թաց քում 
գլան վա կը սերմ նա հա տիկ նե րի վրա ազ դե ցութ յուն է 
գոր ծում հո ղից զերծ՝ ռե տի նա պատ մա կե րևույ թով: 

Գ լան վա կը նա խա ցան քա յին և հետ ցան քա յին գործըն
թաց նե րում կի րառ վում է վա ղուց: Ըստ հո ղի ֆի զի
կա տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րի, տե ղան քի 

Նկ. 1. Շարքացանի սերմթաղիչ խոփիկի կառուցվածքային 
սխեման.

1  խոփիկի մակերևույթ, 2  ցրիչ, 3  գլանվակ, 4  քերիչ դա
նակ, 5  կանգնակ, 6  սլաքաձև թաթիկ, 7  թաթիկի հատակ:

Նկ. 2.  Գ լան վա կի և քե րիչ դա նա կի տա րա ծա կան տես քը.

1  քե րիչ դա նակ, 2  գլան վակ:
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հո ղա տար ման վտանգ նե րի և մ շա կա բույ սի տե սա կի՝ 
գոր ծած վում են տար բեր կա ռուց ված քով գլան վակ ներ: 

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի ճիշտ ժամ
կե տի ընտ րութ յու նը, ի թիվս տեխ նո լո գիա կան այլ գոր
ծոն նե րի, են թադ րում է նաև հո ղի խո նա վութ յան սահ
ման նե րի ո րո շում: Միաժամանակ հնա րա վո ր կլինի 
խու սա փել գլան վա կի մա կեր ևույ թին հո ղա շեր տի 
կպչե լիութ յու նից: 

Հո ղի օպ տի մալ խո նա վութ յու նը հ նա րա վոր է ո րո շել 
միայն տար բեր ե ղա նակ նե րով մշակ ված հո ղե րում 
շար  քա ցա նի ա ռա ջարկ վող սերմ թա ղիչ խո փի կով հա
ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցանք և հա մա պա տաս
խան գի տա փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա
նաց նե լու մի ջո ցով: 

Ցան քի շատ մե քե նա ներ հա մալր վում են գլան վակ նե
րով, ո րոնք ցան քին զու գըն թաց կա տա րում են հո ղա
շեր տի խտա ցում: Արդ յուն քում սերմ նա հա տիկ ներն 
ա վե լի լավ են խո նա վութ յուն կլա նում: Գ լան վա կու մը ոչ 
միայն կան խում է հո ղա տար ման եր ևույ թը, այլև փշրում 
է հո ղա կոշ տե րը, խտաց նում հո ղա շեր տը, ո րոշ չա փով 
հար թեց նում հո ղի մա կեր ևույ թը: Սա կայն հո ղա շեր տի 
մա կեր ևու թա յին խտաց ման արդ յուն քում ո րոշ դեպ
քե րում վե րա կանգն վում է հո ղի մա զա կա նութ յու նը: 
Վեր ջինս նպաս տում է գո լոր շիաց մա նը՝ մա զա նո թա յին 
ջրի ին տեն սիվ հե ռաց մա նը, նաև սահ մա նա փակ վում է 
օ դի թա փան ցու մը սերմ նա հա տի կի մեջ, դան դա ղում են 
ծլար ձակ ման կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րը:
Ե թե ա կո սա հա տա կում հո ղի խտութ յու նը կազ մում է 
0,91,1 գ/սմ3, ա պա սերմ նա հա տի կը ծած կող հո ղա շեր
տի խտութ յունն էլ հա մա պա տաս խա նա բար պետք է լի
նի 0,850,9 գ/սմ3: 

Սերմ թա ղիչ տար բեր հա մալ րում նե րով հա ցա հա տի
կա ցան շար քա ցան նե րի կի րառ ման արդ յու նա վե տութ
յու նը հիմ նա վոր վել է բազ մա թիվ հե տա զո տող նե րի 
կող մից: Ն րանց կար ծի քով՝ անհ րա ժեշտ է գլան վա
կում կա տա րել նաև սերմ նա հա տիկն ա կո սա հա տա
կում տրո րե լով խրե լու հա մար (А.И. Беднов, 1955, 
М.К. Амирханов, 1994): 

Տար բեր գիտ նա կան նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քի ընդ հան րաց ված 
տեխ նո լո գիա կան սխե մա յի հա մա ձայն՝ սերմ թա ղիչ 
հան գույ ցը սեր մե րի ցանքն ի րա կա նաց նում է ա կո սա
հա տա կի ձևա վո րու մով և գ լան վա կու մով: Ընդ ո րում՝ 
գոր ծած վում են տար բեր, այդ թվում՝ սլա քաձև խո փիկ
ներ: Կա ռուց ված քով հատ կա պես ա ռանձ նա նում է շար
քա ցա նի հա մակց ված հան գույ ցը, ո րը բաղ կա ցած է կուլ
տի վա տո րա յին սլա քաձև թա թի կից, սեր մե րի ցրի չից, 
խտաց նող գլան վա կից: Ս լա քաձև թա թի կը նա խա ցան
քա յին մշա կութ յա նը զու գըն թաց ի րա կա նաց նում է նաև 
սեր մե րի և պա րար տան յու թի ցրում ա կո սա հա տա կում 
(շար քե րի լայ նութ յու նը՝ 100 մմ), իսկ գլան վա կը տրո րում 
է սերմ նա հա տիկ նե րը (Х.С. Гайнанов и др., 1979):

Ցան քի տեխ նո լո գիա յում մեր կող մից ա ռա ջարկ վող լրաց
ման հա մա ձայն՝ սերմ նա հա տիկն ա կո սա հա տա կում 
գլան վակ վում է ցրու մից ան մի ջա պես հե տո, ին չը պահ
պա նում է սերմ նա հա տիկ նե րի հոս քի հա մա չա փութ յու նը:

Ցան քի ա ռա ջարկ վող տեխ նո լո գիա կան և հա մա պա
տաս խան սերմ թա ղիչ խո փի կի կա ռուց ված քա յին լու
ծում նե րով շար քա ցա նի շա հա գործ մամբ կա րող ենք 
ակն կա լել բերքի հավելում: Ա կո սա հա տա կի խտաց ման 
և սեր մե րի հա մա չափ ցրման շնոր հիվ մշա կա բույ սե
րի ա ճի հա մար կա պա հով վեն հա վա սար սնման մա
կե րես, հո ղի խո նա վութ յուն, լույս, է ներ գիա: Միև նույն 
ժա մա նակ հնա րա վոր կլի նի արդ յու նա վետ պայ քար 
ի րա կա նաց նել մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յան դեմ և 
ս տա նալ ա ռա վե լա գույն քա նա կի ու ո րա կի, ցածր ինք
նար ժե քով բերք:

Եզ րա կա ցութ յուն

ՀՀ պա րե նա յին անվ տան գութ յան տե սանկ յու նից հա
ցա հա տի կի ար տադ րութ յան տնտե սա կան արդ յու նա
վե տութ յուն ա պա հո վե լու հա մար կար ևոր վում է հո ղի 
մշա կութ յան նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը:

Շա ղա ցան քի տեխ նո լո գիա յի հի ման վրա մշակ ված 
սերմ թա ղիչ խո փի կը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նվա
զեց նել քի միա կան պայ քա րի նպա տա կով ի րա կա նաց
վող մի ջո ցա ռում նե րը:

Հա ցա հա տի կի մշա կութ յան տեխ նո լո գիա յում շար
քա ցա նի կա ռուց ված քա յին նոր լու ծու մով սերմ թա
ղիչ խո փի կի կի րառ մամբ նպաս տա վոր պայ ման ներ 
կստեղծ վեն սեր մե րի ծլար ձակ ման և զար գաց ման 
նախ նա կան փու լե րում մշա կա բույ սե րի ա ճի հա մար, 
իսկ քի միա կան ներ գոր ծութ յան նվա զեց մամբ կբա րե
լավ վեն հո ղի ֆի զի կա տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն
նե րը և միկ րո ֆաու նան:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Совершенствование технологии возделывания 
зерновых культур посредством применения 
уменьшения химической борьбы

В первой статье серии представлены способ снижения 
хи мической борьбы в технологии возделывания зерно
вых культур и ожидаемая экономическая эффек тив ность.

Сошник, разработанный в соответствии с предлагаемой 
технологией разбросного сева, позволит поддерживать 
соразмерность потока семян, создаст благоприятные 
условия для роста и развития посевной культуры.   

Следует отметить, что вследствие снижения химичес
кого воздействия улучшатся физикотехнологические 
свойства почвы и микрофауна.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 25.12.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 04.02.2020 թ.

Improvement of Cereal Crop Cultivation Technology 
by Using the Opportunities in  Chemical Control 
Reduction

In the first article of the presented series the way of 
chemical control reduction and the expected economic 
efficiency in the cultivation technology for the cereal crops 
are introduced.

The recommended ploughshare designed in consistent 
with the broadcast seeding technology will enable to keep 
the proportionality of the seed flow and to create favorable 
conditions for the crop growth and development.

It is worth mentioning that upon the reduction of chemical 
effect the physicotechnological properties of the soils and 
microfauna will definitely improve.
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 Նա խա բան

Գ րե թե բո լոր երկր նե րում երթ ևե կութ յան ըն թաց քում 
ա ռա ջա նում են տա րա տե սակ խնդիր ներ՝ խախ տում ներ, 
խցա նում ներ, ու շա ցում ներ, ճա նա պար հատ րանս պոր
տա յին պա տա հար ներ և  այլն: Այս պես՝ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րը, մուտք գոր ծե լով խաչ մե րուկ, կանգ նում են և 
հ նա րա վո րութ յուն չեն տա լիս մյուս ուղ ղութ յամբ երթ ևե
կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րին անց նել խաչ մե րու կը: 
Արդյունքում տվ յալ ուղ ղութ յամբ ա ռա ջա նում է ար հես
տա կան խցա նում: Այս խնդիրն առ կա է  հատ կա պես 
Երևա նի ա ռա վել ծան րա բեռն ված խաչ մե րուկ նե րում: 

Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յու նը նման խցա նում
նե րի վե րաց ման հա մար խաչ մե րուկ նե րում սկսել է 
կի րա ռել §վաֆ լի¦ գծան շու մը, սա կայն տրանս պոր
տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րը չեն են թարկ վում սահ
ման ված կա նոն նե րին և մուտք են գոր ծում խաչ մե րուկ                       
(ГОСТ 14031, 2014): Ա ռա ջարկ վող դետեկտորը կվե րաց
նի այս խնդի րը՝ ար գե լող ազ դան շա նով ստի պե լով վա
րորդ նե րին մուտք չգոր ծել խաչ մե րուկ:
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տե
սակներից է տրանսպորտային միջոցների և հե տիոտ ների 
երթևեկության օպտիմալացման ծրագիրը: Վտանգավոր 
ճանապարհային հատված ներում պա տահարները նվա
զեցնելու համար կատարվում են ինչպես նոր, այնպես 
էլ հին ճանապարհների նորոգման և վերականգնման 
աշխատանքներ:  Իսկ երթևեկությունը կազմակերպվում 
է սարքավորումների, նշանների և գծա նշումների միջոցով: 
Այդպիսի սարքավորումներ են տրանսպորտային դետեկ
տորները (В.И. Коноплянко, 2007):

Տ րանս պոր տա յին դե տեկ տո րը կամ սեն սո րը գրան ցում 
է ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծով անց նող տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի քա նա կը: Բա ցի այդ, որ պես 
տեխ նի կա կան մի ջոց, այն ո րո շում է տրանս պոր տա յին 
հոս քե րի տար բեր պա րա մետ րե րը և ն պաս տում ճա նա
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա ռա վար ման ավ տո մատ 
հա մա կար գի ճկուն կար գա վոր ման ալ գո րիթմ նե րի աշ
խա տան քի արդ յու նա վե տութ յա նը։ 

Բանալի բառեր՝
պարփակված մագնիսական դաշտ, 
դետեկտոր, 
զգայուն տարր, 
ֆերոմագնիս, 
ելքի սարքավորում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է պարփակված մագնիսական դաշտով դե
տեկ տորի կիրառմամբ խաչմերուկներում տրանսպորտային հոսքերը և 
առաջացող  հնարավոր խցանումները կարգավորող համակարգը: Առա
ջարկվող դետեկտորի տեղադրումը հնարավորություն կտա զգալիորեն 
նվազեցնել տրանսպորտային հոսքի ուշացումները և բարձրացնել երթևե
կության անվտանգությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Յու րա քանչ յուր տրանս պոր տա յին դե տեկ տոր բաղ կա
ցած է մի քա նի հան գույց նե րից (Ю.А. Кременец, 2005).                                                                 

 • Զ գա յուն տարրն ա պա հո վում է ճա նա պար հի տվյալ 
հատ վա ծով տրանս պոր տա յին մի ջո ցի անց նե լու 
ա ռաջ նա յին ազ դան շա նը:                                                               

 • ՈՒ ժե ղա րա րը, որ պես փո խա կեր պիչ միա վոր, նպաս
տում է ա ռաջ նա յին ազ դան շա նի մշակ մա նը:

 • Ել քի սար քա վո րու մը կո դա վոր ված տե ղե կատ վութ
յու նը փո խան ցում է ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 
կա ռա վար ման ավ տո մատ հա մա կար գի այլ սար քե
րին, օ րի նակ` կոնտ րո լե րին:

Տ րանս պոր տա յին դե տեկ տոր նե րը դա սա կարգ վում են 
ըստ պա րա մետ րե րի, նշա նա կութ յան և զ գա յուն տար
րի աշ խա տան քի սկզբուն քի.  

 • Է լեկտ րա մե խա նի կա կան դե տեկ տո րի զգա յուն 
տար րը բաղ կա ցած է պող պա տե եր կու շեր տե րից 
և հեր մե տիկ ամ րաց ված է ռե տի նով: Երբ մե քե նա
յի ա նիվ ներն անց նում են դե տեկ տո րի վրա յով, կոն
տակտ նե րը փակ վում են և  ա ռա ջա նում է է լեկտ րա
կան իմ պուլս:

 • Պնև մաէ լեկտ րա կան դե տեկ տո րի զգա յուն տար րը 
պող պա տե սկու տե ղին կցված ռե տի նե խո ղո վակ է: 
Երբ մե քե նա յի ա նիվ ներն անց նում են դե տեկ տո րի 
վրա յով, օ դի ճնշու մը բարձ րա նում է և  ազ դե ցութ յուն 
գոր ծում պնևմա տիկ մեմբ րա նի վրա, ին չի արդ յուն
քում է լեկտ րա կան կոն տակտ նե րը փակ վում են:

 • Պիե զոէ լեկտ րա կան դե տեկ տո րի զգա յուն տար րը 
պո լի մե րա յին թա ղանթ է, ո րը մե խա նի կա կան դե
ֆոր մա ցիա յի ժա մա նակ բևե ռաց նում է է լեկտ րա կան 
լից քը:

 • Ֆո տոէ լեկտ րա կան դե տեկ տո րի զգա յուն տար
րը լույ սի աղբ յուր և լու սա պատ ճե նիչ սարք է: Երբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոցն անց նում է դե տեկ տո րի 
վրա յով, ընդ հատ վում է ճա ռա գայ թը և փո փոխ վում 
լու սան կա րի լու սա վո րութ յու նը, ինչն ա ռա ջաց նում է 
նաև է լեկտ րա կան պա րա մետ րե րի փո փո խութ յուն:

 • ՈՒլտ րա ձայ նա յին դե տեկ տո րի զգա յուն տար րը իմ
պուլ սա յին ուղ ղորդ ված ճա ռա գայ թի ըն դու նիչ է: 
Պատ րաստ ված է պա րա բո լա յին ռեֆ լեկ տո րի տես
քով, ո րի ներ սում տե ղադր ված պիե զոէ լեկտ րա կան 
տրանս ֆոր մատորն ա ռա ջաց նում է ուլտ րա ձայ նա
յին իմ պուլս ներ:

 • Ռա դա րա յին դե տեկ տո րի զգա յուն տարրն ուղ ղորդ
ված ա լե հա վաք է, ո րը տե ղադր վում է երթ ևե կե լի 
մա սի վեր ևում կամ ճամ փեզ րին: Ճա ռա գայ թումն 
ուղղ վում է ճա նա պար հի եր կայն քով և  ըն թա ցող մե
քե նա յի դեպ քում ար տա ցոլ վում է ա լե հա վա քով:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ա ռա ջարկ վող դե տեկ տո րը բաղ կա ցած է զգա յուն տար
րից, ու ժե ղա րա րից,  փո խա կեր պի չից  և  ել քի սար քա
վո րու մից: Դ րա կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կտա 
ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան տվյալ ուղ ղութ յամբ 
8595 %ով նվա զեց նել խցա նում նե րը, բա խում նե րի 
հա վա նա կա նութ յու նը, ճա նա պար հատ րանս պոր տա
յին պա տա հար նե րը, ու շա ցում նե րը, խաչ մե րուկ նե րում 
ա պա հո վել երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յու նը և  այլն: 
Դե տեկ տո րը, զգա յուն տար րի ստեղ ծած մագ նի սա կան 
դաշ տի տա րած քում զգա լով և գ րան ցե լով տրանս պոր
տա յին մի ջոց նե րի  առ կա յութ յու նը, կա րող է նպաս տել 
ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան արդ յու նա վետ կազ
մա կերպ մա նը:

Դե տեկ տո րի զգա յուն տար րը՝ մագ նի սա կան դաշտ 
ա պա հո վող կո ճը, մագ նի սա կան դաշտ է ստեղ ծում 
խաչ մե րու կի տա րած քում: Երբ տրանս պոր տա յին մի
ջոց նե րը գտնվում են մագ նի սա կան դաշ տի տա րած
քում, դե տեկ տո րի զգա յուն տարրն իր ազ դե ցութ յան 
տի րույ թում գրան ցում է դրանց առ կա յութ յու նը:

Զ գա յուն տարրն աշ խա տում է հպման սկզբուն քով, ունի 
պարզ կա ռուց վածք և հա մե մա տա բար ցածր ար ժեք, 
սա կայն չի կա րո ղա նում ճա նա չել տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տե սակ նե րը (միայն ո րո շում է խաչ մե րու կը 
փա կած  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի առ կա յութ յու նը): 
Այն մա շա կա յուն  է, քա նի որ տե ղադր վում է աս ֆալտ
բե տո նե ծած կույ թի տակ: Տե ղադր ման հա մար անհ րա
ժեշտ է փա կել խաչ մե րու կի երթ ևե կութ յու նը, ինչ պես 
նաև քան դել ճա նա պար հա ծած կույ թը. աշ խա տանք նե
րը կա տար վում են գի շե րա յին ժա մե րին (երթևե կութ յան 
ցածր ին տեն սի վութ յան դեպ քում): 

Դե տեկ տորն ընդգր կում է ողջ խաչ մե րու կը: Ե թե մագ
նի սա կան դաշ տի տա րած քում խցան ման պատ ճա
ռով մե քե նա նե րը չեն շարժ վում` խաչ մե րու կում մնում 
են մոտ 1520 վ, ա պա զգա յուն տարրն ըն կա լում է, որ 
տվյալ ուղ ղութ յամբ առ կա է խցա նում, և ս տաց ված 
տե ղե կութ յու նը մշա կե լուց հե տո ու ղար կում է  գլխա
վոր հա մա կար գին կամ ստու գի չին  (Е.Б. Хилажев, 
В.С. Соколовский, 2003): Վեր ջինս կամ ան ջա տում է 
թույ լատ րող ազ դան շա նը, կամ չի միաց նում՝ ար հես
տա կա նո րեն եր կա րաց նե լով ար գե լող ազ դան շա նը, 
որ պես զի տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը կա րո ղա նան 
անվ տանգ, ա ռանց ու շա ցում նե րի և խ ցա նում նե րի 
անց նել խաչ մե րու կը: 

Քա նի որ մագ նի սա կան դաշ տը տա րած վում է շա
ռավղա յին ուղ ղութ յամբ, ուս տի  դրա ազ դե ցութ յու նը 
միայն դե պի աս ֆալտբե տո նե ծած կույ թը (դե պի վերև) 
ուղ ղե լու հա մար   անհ րա ժեշտ  է, որ այն պար փակ ված 
լի նի եր կա թե, կո բալ տե  կամ  նի կե լե ֆե րո մագ նի սի 
մեջ, ինչպես պատկերված է նկար 1ում (Л.Д. Ландау, 
А.И. Китайгородский, 1978):
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Նկ. 1.  Պարփակված մագնիսական դաշտով դետեկտորի սխեման (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Նկ. 2.  Ծանրաբեռնված երթևեկության սխեման (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Դետեկտոր

Մագնիսական դաշտ
Ֆերոմագնիս

Պար փակ ված մագ նի սա կան դաշ տով դե տեկ տորի աշ
խա տան քը դի տարկ վել է Եր ևա նի Մոս կով յան Տեր յան 
խաչ մե րու կում, որ տեղ ծան րա բեռն ված ժա մե րին մեկ 
ուղ ղութ յան պատ ճա ռով խցան վում է նաև մյուս ուղ

ղութ յու նը: Ս խե մա յի հա մա ձայն՝ խցա նումն ա ռա ջա ցել 
է Մոս կով յան փո ղո ցի ուղ ղութ յամբ՝ խաչ մե րու կի ձախ 
հատ վա ծում նշված կե տում (նկ. 2):

Տերյան

Մոսկովյան
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Տերյան

Նկ. 3. Խաչմերուկում առաջացող խցանման սխեման (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Նկ. 4.  Պարփակված մագնիսական դաշտով դետեկտորի աշ խա   տանքի սխեման (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Կա նաչ ազ դան շա նի միա ցու մից հե տո ու ղիղ գնա ցող 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը խաչ մե րու կում կանգ նում 
են և մ յուս ուղ ղութ յամբ ա ռա ջաց նում խցա նում (նկ. 3): 

Դե տեկ տո րը, զգա լով խցան ման պատ ճա ռով խաչ մե
րու կում կանգ նած տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը, ան
ջա տում է կա նաչ ազ դան շա նը և  ո րո շա կի ժա մա նակ 
բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով (բա խում նա յին ուղ ղութ յան 
կա նաչ ազ դան շա նի հաշ վին) միաց նում կար միր ազ

դան շա նը, որ պես զի խաչ մե րուկն ա զատ վի (նկ. 4): 
Դե տեկ տո րը գրան ցում է տրանս պո տա յին մի ջո ցը                
1520 վ կանգ նած վի ճա կում գտնվե լու ըն թաց քում, սա
կայն կա րող է խցա նում չլի նել, այլ պար զա պես ձախ 
շրջա դարձ կա տա րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը 
զի ջում են ու ղիղ երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե
րին: Այդ ժա մա նակն ըստ խաչ մե րու կի չա փե րի կա րող 
է լի նել տար բեր: 

Տերյան

Մոսկովյան

Մոսկովյան
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Նկ. 5.  Բախումնային ուղղությամբ անխոչընդոտ երթևեկու թյան սխեման (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Տերյան

Մոսկովյան

Խաչ մե րու կի ա զատ վե լուց հե տո բա խում նա յին ուղ
ղութ յամբ կա նաչ ազ դան շա նը միա նում է ըստ հեր թա
կա նութ յան (նկ. 5):

Անհ րա ժեշտ է խաչ մե րու կում կա տա րել §վաֆ լի¦ գծա
նշում, ին պես նաև տե ղադ րել հա մա պա տաս խան ճա
նա պար հա յին նշան, որ պես զի վա րորդ նե րը չկար ծեն, 
թե լու սա ցույ ցի ան սար քութ յան պատ ճա ռով են լու
սաազ դան շան նե րը հա ճա խա կի փոխ վում: Լուսացույցի 
հնարավոր խափանման ժամանակ տրանս պորտային 
միջոցների վարորդները պետք է առաջ նորդվեն եր թևե
կության կանոներով (П. Громов, 2020): Գ ծանշումը և 
ճա նա պար հա յին նշա նի տե ղադրումը պետք է կա տար

Նկ. 6.  Լուսացույցի աշխատանքի փոփոխված ռեժիմի գրաֆիկը (կազմ վել է հե ղի նա կների կող մից):

Լուսացույցի
համարը

ՏևողությունըTՑ=60վ

վի ըստ նոր մա տի վա յին փաս տաթղ թե րում նշված կար
գի և ձ ևի (ГОСТ 23457, 1986): 

Դե տեկ տո րի կի րառ ման շնոր հիվ կնվա զեն խցա նում
նե րը, ու շա ցում նե րը,  ճա նա պար հատ րանսպորտա  յին 
պա տա հար նե րը, երթ ևե կութ յան կա նոն նե  րի խախ
տում նե րը և  այլն: Ճա նա պար հա յին եր     թ ևե կութ յան 
կազ մա կերպ ման նպա տա կով տարբեր խաչ  մե րուկ
նե րի հա մար  սահ   ման  վում են լու սա ցույցի աշ խա
տան քի ռե ժի մի տար բեր գրա ֆիկ ներ (Г.И. Клин  ков
штейн, 2001): Ա ռա ջարկ վող դե տեկ տո րի դեպ քում 
լու սա ցույ ցի աշ խա տան քի ռե ժի մի գրա ֆի կը մեկ 
խաչ մե րու կի հա մար կա րող է փո փոխ վել (նկ. 6): 

tկչ tդ tկմ/դtկմ
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Մի պահ խաչ մե րու կում բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով միա ցել 
են կար միր (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), ինչ պես նաև հե տիոտ
նա յին լու սա ցույ ցի՝ կա նաչ ազ դան շան նե րը (9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16): Բա խում նա յին ուղ ղութ յամբ կա նաչ 
ազ դան շա նը (5, 6, 7, 8) միա նում է այն ժա մա նակ, երբ 
ո րոշ չա փով թեթ ևա նում է խցա նու մը: Միև նույն ժա մա
նակ շա րու նա կում է միա ցած մնալ հա մա պա տաս խան 
հե տիոտ նա յին լու սա ցու յցը (12, 13, 14, 15):

Եզ րա կա ցութ յուն

Առաջարկվող դետեկտորը, ի տարբերություն կիրառվող 
դետեկտորների, ունի տրանսպորտային միջոցների 
ընկալման ավելի մեծ տիրույթ: Այն տեխնիկապես 
ավե լի արագ է գնահատում ստեղծված իրավիճակը, 
կայացնում խնդրի լուծման և երթևեկության անվտան
գության բարձրացման ճիշտ որոշումներ:

Դե տեկ տո րը կնպաս տի ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ
յան անվ տան գութ յան բարձ րաց մա նը, տրանս պոր
տա յին մի ջոց նե րի ու շա ցում նե րի կրճատ մա նը, մեկ 
ուղ ղութ յան պատ ճա ռով մյուս ուղ ղութ յամբ ար հես տա
կա նո րեն ա ռա ջա ցող խցա նում նե րի նվա զեց մա նը, ինչ
պես նաև կբա րե լա վի ճա նա պար հա յին երթևե կութ յան 
կազ մա կեր պու մը: 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Предложение по усовершенствованию 
организации дорожного движения

В статье представлена система, регулирующая транс
портные потоки на перекрестках и возможные воз
никающие заторы, с применением детектора с замк
нутым магнитным полем. Установка предлагаемого 
детектора даст возможность существенно снизить 
задержки транспортного потока и повысить без
опасность движения.   

Recommendation on the Improvement of Road Traffic 
Organization

The article considers a system which regulates the traffic 
environment in the crossroads and the possible resulted 
congestions through the application of a detector with 
closed magnetic field. Installation of the recommended 
detector will enable to significantly reduce the delays of 
transport flow and to increase the traffic safety.
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 Նա խա բան

Հո ղա շի նա րա րութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րից 
կար ևոր վում են հատ կա պես հո ղա շի նա րա րա կան աշ
խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը և հո ղե րի պահ պա
նու մը: Սա կայն պետք է հետ ևել, որ տնտե սա վա րող 
սուբ յեկտ նե րի տնտե սա կան շա հե րը չհա կա սեն սո ցիա
լա կան, բնապահպանա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը:

Գործ նա կա նում հո ղա շի նա րա րութ յան նպա տակն է 
պար զել վար չա տա րած քա յին միա վոր նե րի հո ղա յին 
ֆոն դի վի ճա կը, արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը, բա ցա հայ տել այն խո չըն դոտ նե
րը, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ա պա հո վել հո ղա յին ֆոն դի 
արդ յու նա վետ և ն պա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը (ՀՀ հո
ղա յին օ րենս գիրք, 2001): Ո լոր տում առ կա խնդիր ներն 
ա ռանձ նա կի դրսևո րում են ստա ցել հա մայնք նե րի խո
շո րա ցու մից հե տո: Այս նպա տա կով ու սում նա սիր վել են 
Վա յոց ձո րի մար զի Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի հո
ղա շի նա րա րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և բա

ՀՏԴ  631.11(479.25)   

Բանալի բառեր՝
խոշորացված համայնք, 
հողաշինարարություն, 
հողերի արդյունավետ 
օգտագործում, 
ջրամբար, 
արոտավայրերի կայուն 
կառավարում

ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ԳԼԱՁՈՐ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Ա.Ա. Ալեքսանյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
avikalexanyan@gmail.com

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ցա հայտ վել այն ու ղի նե րը, ո րոնց շնոր հիվ հնա րա վոր է 
բարձ րաց նել հո ղօգ տա գործ ման արդ յունք նե րը: 

Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քը ձևա վոր վել է նախ կին 
Գ լա ձոր, Գե տափ և Վեր նա շեն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
միա վոր ման արդ յուն քում: Կենտ րո նը Գ լա ձոր բնա կա
վայրն է: Գտն վում է Վա յոց ձո րի մար զի կենտ րո նա կան 
հատ վա ծում՝ ծո վի մա կեր ևույ թից 11001900 մ բարձ
րութ յան վրա, մի ջին աշ խար հագ րա կան կոոր դի նատ նե
րը՝ 39048՛05՛՛ հյու սի սա յին լայ նութ յուն և 45019՛12՛՛ ար ևել
յան եր կայ նութ յուն: Սահ մա նա կից է Ար փի, Ա ղավ նա ձոր, 
Ե ղեգ նա ձոր, Մա լիշ կա և Շա տին հա մայնք նե րին:

Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի զար գաց ման ծրա գի
րը կազմ վել է ըստ ե րեք ա ռան ձին հա մայնք նե րի (Գ լա
ձոր, Գե տափ, Վեր նա շեն) 20172021 թթ. զար գաց ման 
ծրագ րե րի (http://vdzor.mtad.am, http://www.armstat.am): 
Նպա տակը հա մայնք նե րում գյու ղատն տե սութ յու նը 
տնտե սա կան ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
առավել ե կամ տա բեր և գ րա վիչ դարձ նելն է:  

  Որպես նոր վարչատարածքային միավորներ՝ Հայաստանի խոշորացված 
համայնքներում առկա են բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական 
զարգացման բազմաթիվ խնդիրներ: ՈՒստի դրանց բացահայտման և 
ուսումնասիրման նպատակով հետազոտություններ են իրականացվել 
Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր (Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն) խոշորացված 
հա մայն  քում: Միաժամանակ կատարվել է հողաշինարարական մի շարք 
ցու ցանիշների վերլուծություն:

Հետազոտության արդյունքները թույլ կտան բարձրացնել համայնքի գյուղա
տնտեսական հողերի օգտագործման արդյունավետությունը, ինչպես նաև 
հողագործության և անասնապահության եկամտաբերությունը: Մաս նավո
րապես` բարենպաստ ռելիեֆային պայմաններում ջրամբարի կա ռուցումը 
կնպաստի համայնքի հողային ռեսուրսների ոռոգման ապահովմանը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://vdzor.mtad.am
http://www.armstat.am
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Ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը հիմն ված են 2019 թ. Գ լա
ձոր հա մայն քի ի րա վի ճա կի, ի րա կա նաց ված և  ի րա
կա նաց վե լիք ծրա գ րե րի, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի, 
զար գաց ման խո չըն դոտ նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, 
սպառ նա լիք նե րի վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի վրա: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՈՒ սում նա սիր վել են Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի 
բնա պատ մա կան, հո ղա յին, կլի մա յա կան, տնտե սութ
յան մաս նա գի տաց ման, բնակ չութ յան թվի և կազ
մի, առ կա նյու թա կան և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի, 
մարդ կանց զբաղ վա ծութ յան, ար տադ րան քի ի րաց
ման, տար բեր են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա յութ յու նը: 
Դ րանց զար գաց ման մի տում նե րի և հնա րա վո րութ յուն
նե րի վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ հա մայն քի տնտե սա
կան զար գաց մա նը ներ կա յումս խո չըն դո տում են՝

 գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես քե րի 
մաս նատ վա ծութ յու նը,

  վա րե լա հո ղե րի ցածր բեր րիութ յու նը,

  բնա կան կեր հան դակ նե րի ցածր բեր քատ վութ յու նը,

  ա րոտ նե րի և խոտ հարք նե րի ա նարդ յու նա վետ կառա
վա րու մը,

 գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի շա հա գործ ման աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ան բա վա րար մա
կար դա կը,

  ո ռոգ ման ներտն տե սա յին ցան ցի քայ քայ ված վի ճա կը,

  ո ռոգ ման ջրի ան բա վա րա րութ յու նը,

  կո մու նալկեն ցա ղա յին ջրե րի հե ռաց ման բա ցա կա
յութ յու նը,

Նկ. 1. Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի վար չա տա րած քա յին քար տե զը՝ գե տա յին ցան ցով (կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից):

  աղ բա հա նութ յան ոչ բա վա րար մա կար դա կը և  այլն:

Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի հա մար դեռևս չի 
կազմ վել միաս նա կան հո ղա շի նա րա րա կան հա տա կա
գիծ կամ զար գաց ման սխե մա, իսկ նման փաս տաթղ թի 
բա ցա կա յութ յու նը լուրջ խո չըն դոտ է առ կա խնդիր նե րի 
լուծ ման արդ յու նա վետ մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման հա
մար: Ան բա վա րար վի ճա կում են հո ղե րի հաշ վա ռու մը, 
հո ղօգ տա գործ ման վեր լու ծութ յու նը և տե ղե կատ վու
թյու նը, թե րի են հո ղե րի կա դաստ րա յին գնա հատ ման 
ցու ցա նիշ նե րը: Գ յու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի 
խո   շո րաց ման, օ տար ման, մշակ ման, անմ շակ հո ղե րի 
մա կե րես նե րի կրճատ ման գոր ծըն թաց նե րին հիմ նա
կա նում խո չըն դո տում են հո ղե րի ցածր բեր րիութ յու նը, 
կա դաստ րա յին գնա հատ ման առ կա խմբե րը և դ րա նից 
բխող գնա յին ու հար կա յին քա ղա քա կա նութ յունը (Ե ղեգ
նա ձո րի շրջա նի հո ղե րի բնու թա գի րը, 1982, Է.Մ.  Հայ
րա պետ յան և  ու րիշ., 2000): ՈՒ սում նա սի րու թյուն նե րի 
արդ յունք նե րը գործ նա կան կի րառ ման ա ռու մով ա վե
լի նպա տա կա յին դարձ նե լու հա մար GIS մի ջա վայ րում 
ստաց վել է Գ լա ձոր հա մայն քի խո շո րաց ված վար չա տա
րած քա յին միա վո րի քար տե զը՝ գե տա յին ցան ցով (նկ. 1):

Հիմք ըն դու նե լով ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա
յութ յան տվյալ նե րը՝ հա մայն քի հո ղա շի նա րա րութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով վեր
լու ծու թյան են են թարկ վել մինչև խո շո րա ցու մը և խո
շո րա ցու մից հե տո հա մայն քում առ կա խնդիր նե րի բա
ցա հայտ ման և,  ըստ ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի, դրանց 
խմբա վոր ման արդ յուն քում ընտր ված մի շարք ցու ցա
նիշ ներ (աղ. 1): 

Գլաձոր խոշորացված համայնք

Գետային ցանց
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Աղ յու սակ 1.    Գ լա ձոր, Գե տափ և Վեր նա շեն հա մայնք  նե րի 
հո ղա շի նա րա րա կան ցու ցա նիշ ները*
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 Մինչև խո շո րա ցու մը

Գ լա ձոր 2665 90 688 4673

 Գե տափ 2407 90 785 2000

 Վեր նա շեն 1340 60 434 6729

 Խո շո րա ցու մից հե տո

Ըն դա մե նը 6412 80 1907 13402

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից՝ ՀՀ ԱՎԾի և Գ լա ձո րի հա մայն
քա պե տա րա նի տվյալ նե րի հի ման վրա:

Նկ. 2. Վարելահողերի, խաղողի և պտղատու այգիների զբա
ղեցրած մակերեսը մինչև Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն 
համայնքների խոշորացումը (կազմվել է հեղինակի 
կող մից՝ Գլաձորի համայնքապետարանի տվյալների 
հիման վրա):

Նկ. 3. Խոտ հարք նե րի, ա րոտ նե րի և  այլ հո ղա տես քե րի զբա
ղեց րած մա կե րե սը մինչև Գ լա ձոր, Գե տափ և Վեր նա
շեն հա մայնք նե րի խո շո րա ցու մը (կազմ վել է հե ղի նա կի 
կող մից՝ Գ լա ձո րի հա մայն քա պե տա րա նի տվյալ նե րի 
հի ման վրա):

Աղ յու սակ 2.   Գ յու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի կա ռուց ված քը մինչև հա մայնք նե րի խո շո րա ցու մը և խո շո րա ցու մից հե տո* 

 Հա մայն քի
 ան վա նու մը

 Վա րե լա հող
Պտ ղա տու 

այ գի
 Խա ղո ղի 

այ գի
 Խոտ հարք Ա րոտ

Այլ
 հո ղատես քեր

Ըն դա մե նը

Գ լա ձոր 218,18 9,38 28,97 0 687,03 2713,64 3657,2

 Գե տափ 364,38 35,18 10,02 0 306,49 1198,03 1914,1

 Վեր նա շեն 472,32 29,21 31,96 176,44 1086,3 4731,06 6527,29

Ըն դա մե նը՝ 

Մինչև 
խո շո րա ցու մը

1054,88 73,77 70,95 176,44 2079,82 8642,73 12098,59

 Խո շո րա ցու մից 
հե տո

1047,0 78,27 79,85 176,44 2076,52 8640,23 12097,31

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից` Գ լա ձո րի հա մայն քա պե տա րա նի տվյալ նե րի հի ման վրա:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հետազոտության արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան հա մա
ձայն՝ Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի տար բեր են թա
տե ղա մա սե րում (Գ լա ձոր, Գե տափ, Վեր նա շեն) ին տեն սիվ 
օգ տա գործ վող գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի զբա
ղեց րած մա կե րե սը և տե ղա բաշխ վա ծութ յու նը տար բեր 
են (աղ. 2): Մաս նա վո րա պես՝ վա րե լա հո ղե րը և պտղա
տու այ գի նե րը հիմ նա կա նում գտնվում են Վեր նա շե նում, 
իսկ Գ լա ձո րում խա ղո ղի այ գի նե րը 23 ան գամ ա վե լի քիչ 
են, քան Գե տա փում և Վեր նա շե նում (նկ. 2):
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Բ նա կան կեր հան դակ նե րի տե ղա բաշխ վա ծութ յան 
պատ կե րը հետև յալն է. Գ լա ձոր և Գե տափ են թա տե ղա
մա սե րում բա ցա կա յում են խոտ հարք նե րը, ա րոտ ներն 
ա ռա վել քիչ են Գե տա փում, ա ռա վել շատ՝ Վեր նա շե
նում, այլ հո ղա տես քե րը գրե թե եր կու ան գամ շատ են 
Վեր նա շե նում, քան Գ լա ձո րում և Գե տա փում (նկ. 3):

Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի ին տեն սիվ օգտա
գործ ման գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի զբա
ղեցրած մակերեսները ներ կա յաց ված են նկար 4ում: 
Հո ղա տես քե րի ընդ հա նուր կա ռուց ված քում այլ հո ղա
տես քե րի տե սա կա րար կշի ռը բա վա կան մեծ է՝  71,4 %, 
վա րե լա հո ղե րը կազ մում են 8,6, բազ մամ յա տնկարկ
նե րը՝ 1,2, ա րոտ նե րը և խոտ հարք նե րը՝ 18,8 %:

Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն համայնքների (մինչև 
խոշո րացումը և խոշորացումից հետո) հողա շինարա
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Նկ. 4. Գյուղատնտեսական հողատեսքերի զբաղեցրած մա
կերեսը Գլաձոր խոշորացված համայնքում (կազմվել 
է հեղինակի կողմից՝ Գլաձորի համայնքապետարանի 
տվյալների հիման վրա):

Նկ. 5.  Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն համայնքների հողաշի
նա րարական տեսակարար ցուցանիշները մինչև խո
շո րա ցումը և խոշորացումից հետո (կազմվել է հե
ղի նակի կողմից՝ Գլաձորի համայնքապետարանի 
տվյալների հիման վրա):

Նկ. 6. Գլաձոր խոշորացված համայնքում չմշակվող հողա
տես քերի կառուցվածքը (կազմվել է հեղինակի կողմից՝ 
Գլաձորի համայնքապետարանի տվյալների հիման 
վրա):

րական տեսակարար ցուցանիշները ներկայացված են 
նկար 5ում: Գ լա ձոր հա մայն քում հո ղօգ տա գործ ման 
վի ճա կի վեր լու ծութ յան համաձայն՝ հա մայն քին պատ
կա նող 19,95 հա վա րե լա հո ղե րից 5,97 հա կամ 29,9 %ը 
չի օգ տա գործ վում կամ տրված չէ վար ձա կա լութ յան: 
Ն մա նա տիպ կար գա վի ճա կում են հա մայն քի կող մից 
տնօ րին վող 592,45 հա ա րոտ նե րը և 2600,49 հա այլ 
հո ղա տես քե րը, ո րոնց 65 %ն  ա րո տա յին տա րածք ներ 
են: Պե տա կան սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող 93,3 հա 
ա րոտ նե րը ևս գ րե թե չեն օգ տա գործ վում: Գ լա ձո րում 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի սահ մա նա փակ քա
նա կը և շատ ցածր կաթ նատ վութ յու նը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված են ա րոտ նե րի արդ յու նա վետ օգ տա
գործ ման հա մա կար գի բա ցա կա յութ յամբ: Եր բեմն գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման հա մար 
տրա մադր վում են նաև այլ հո ղա տես քեր: Հա մայն քում 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կա յուն կե րի բա զա յի 
ստեղծ մա նը խո չըն դո տում են հո ղա մա սե րի մաս նատ
վա ծութ յու նը և փոքր չա փե րը: Հո ղե րի մշակ ման հա մար 
կա տար ված ար տադ րա կան ծախ սե րը տնտե սութ յուն
նե րի ցածր ե կամ տա բե րութ յան պատ ճա ռով չեն փոխ
հա տուց վում, ուս տի հո ղա գոր ծութ յունն ու ա նաս նա պա
հութ յու նը դառ նում են տնտե սա պես ոչ շա հու թա բեր: 

Գե տափ հա մայն քում հո ղօգ տա գործ ման վի ճա կի ուսում  
նա սի րութ յամբ պարզ վել է, որ հա մայնքի ա րո տա յին 
տա րածքն ըն դա մե նը 306,49 հա է, ո րի 86,4 %ը չի օգ
տա գործ վում կամ տրված չէ վար ձա կա լութ յան: Գ լա ձոր 
հա մայն քում 687,03  հա ա րոտ նե րից  592,45 հա կամ 
86,1 %ը նույն պես չի օգ տա գործ վում կամ վար ձա կալ
ված չէ, իսկ Վեր նա շեն հա մայն քում հո ղօգ տա գոր ծու մը 
կազ մում է 53,8 %: Հիմնականում չեն օգտագործվում 
հեռագնա արոտ  ները։ Հողօգտագործման ցածր ցու
ցանիշը պայմանավորված է նաև ջրարբիացման 
բացակայությամբ և արոտների դեգրադացմամբ։ 

%S, հա
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Ներ կա յաց ված ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա հաշ վարկ վել 
է Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի չմշակ վող հո ղե րի 
քա նակն ըստ գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի ընդ
հա նուր մա կե րե սի (նկ. 6):

Ըստ նկար 6ում ներ կա յաց ված գծա պատ կե րի՝ ներ
կա յումս Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քում չմշակ
վող վա րե լա հո ղե րը կազ մում են 1,49, խոտ հարք նե րը՝ 
97,89, ա րոտ նե րը՝ 69,11 %: Հիմնական պատճառներն 
են նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների բացա
կայությունը, ենթակառուցվածքների (ոռոգման ներքին 
ցանց, ճանապարհային ցանց, գյուղա տնտե սա կան 
տեխնիկա) ֆիզիկական քայքայվածությունը, մաշ
վածությունը և բացակայությունը: Բ նա կա նա բար 
նման պայ ման նե րում ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ
վող տնտե սութ յուն նե րում տնտե սա կան զար գա
ցում չի կա րող ա պա հով վել: ՈՒստի ներկայացվել են 
առկա խնդիրների լուծման մի շարք ռազմավարական 
ուղղություններ, այդ թվում՝ փաստացի ոռոգվող տա
րածքների ջրապահովվածության մեծացում, ոռոգելի 
հողատարածքների մակերեսների ընդլայնում, խոշորա
ցումից հետոհողային ռեսուրսների օգտագործման 
և կառավարման արդյունավետության բարձրացում 
(մաս նավորապես` արոտավայրերի օգտագործման և  
կառավարման նոր պլանների մշակում):

Հո ղօգ տա գործ ման ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յան հա
մա ձայն՝ ու սում նա սիր վող հա մայնք նե րում ար դիական է 
նաև ո ռոգ ման ջրի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման խնդի
րը: Մաս նա վո րա պես՝ Գ լա ձոր հա մայն քում 218,18 հա 

վա րե լա հո ղե րից ո ռոգ վում է ըն դա մե նը 138,7 հա կամ 
63,3 %ը, Գե տափ հա մայն քում 364,38 հա վա րե լա
հո ղե րից ո ռո գե լի են 170 հա կամ 46,7 %ը, Վեր նա
շեն հա մայն քում 472,32 հա վա րե լա հո ղերն անջր
դի են, ո ռո գե լի են միայն 84,2 հա  տնա մերձ հո ղե րը: 
Ըստ համայնքների, մասնավորապես՝ Վերնաշենի 
զարգացման ծրագրերի՝ ա ռա ջարկ վում է վե րա կանգ
նել առ կա ո ռոգ ման ցան ցը կամ կա ռու ցել ո ռոգ ման նոր 
ջրանցք ներ (http://vdzor.mtad.am/files/docs/24448.pdf/): 
Այս տա րա ծաշր ջա նում մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի 
քա նա կը (500600 մմ) հաշ վի առ նե լով՝ ո ռո գե լի հո ղա
տա րա ծութ յուն նե րի ընդ լայն ման նպա տա կով կա րե լի 
է Վեր նա շե նի հյու սի սար ևել յան հատ վա ծում՝ ծո վի մա
կեր ևույ թից 18001900 մ բարձ րութ յան վրա կա ռու ցել 
1,52,0 մլն մ3 տարողությամբ ջրամ բար, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կտա ո ռո գել 120180 հա նոր հո ղեր, միա ժա մա
նակ բարձ րաց նել առ կա ջրա պա հով վա ծութ յան մա կար
դա կը (նկ. 7): 

Խոշորացված ցուցանիշներով տնտեսական արդ
յունավետության հաշվարկները կատարվել են կապի
տալ ներդրումների բացարձակ արդյունավետության 
հաշվարկի հիմնավորման մեթոդով՝ հետևյալ բանա
ձևերի օգնությամբ.

                                       

,KT =
¼Ե

                                 

  
 (1)

                                      1 ,T =
ն

ն

                                   (2)

Նկ. 7. Գլաձոր համայնքի Վերնաշենի ենթատեղամասի հյու սիսարևելյան հատվածում ջրամբարի կառուցման տե ղա մասի 
ընտրությունը (կազմվել է հեղինակի կողմից):

Գլաձոր խոշորացված համայնք

Գետային ցանց

Ջրամբարի կառուցման 
տեղամաս
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Повышение эффективности землеустройства 
в укрупненной общине Гладзор

В укрупненных общинах Армении как в новых адми
нистративнотерриториальных единицах имеют место 
мно  го численные экологические и эко номические 
проб  лемы, а также проблемы социаль ного развития. 
По этому с целью их выявления и изучения были 
проведены исследования в укрупненной общине Гла
дзор Вайоц дзорского марза (сёла Гладзор, Гетап и 
Вернашен). Одновременно проанализирован ряд земле
устроительных показа телей.

Результаты исследования дадут возможность по вы 
сить эффективность сельскохозяйственного зем ле 
пользования в общине, а землепользование и живот но
водство сделать рентабельными направ лениями.

В частности, строительство водохранилища в благо
приятствующих рельефных условиях поспособст вует 
обеспечению орошением земельных ресурсов общины.

А Н Н О ТА Ц И Я

Issues of Increasing Land Management Efficiency 
in the Gladzor Consolidated Community

There are multiple problems related to environmental, 
economic and social development in the consolidated 
communities of Armenia formed as new administrative units. 
Thus, for the enhancement and investigation of those problems 
some researches have been conducted in the Gladzor 
consolidated community (Gladzor, Getap, Vernashen) at the 
Vayots Dzor marz (region). Meanwhile, аnalyses of a number 
of land tenure indices have been implemented as well.

The research results will enable to increase the efficiency of 
agricultural land utilization making livestock and agriculture 
as one of the main profitable branches in the mentioned 
community.

The construction of reservoirs, particularly in the favourable 
terrain conditions, will promote the provision of land resource 
irrigation in the community.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 09.09.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 05.11.2019 թ.

որտեղ Э
ն
ն նորմատիվային արդյունավետության գոր 

ծակիցն է: Հայաստանում հիդրոմելիորացիայի ոլորտում 
ընդունված է 0,12:

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ջրամբարի շինա
րարության արդյունքում տնտեսական արդյու նավե
տության գործակիցը կազմում է 0,13, իսկ կապիտալ 
ներդրումների ետգնման տևողությունը՝ 7,7 տարի, որը 
փոքր է նորմատիվայինից (T

ն
=8 տարի): Հետևաբար 

Վերնաշենի հյուսիսարևելյան հատվածում կառուցվող 
ջրամբարը տնտեսապես արդարացված է:     

Եզ րա կա ցութ յուն

Վա յոց ձո րի մար զի Գ լա ձոր խո շո րաց ված հա մայն քի 
հո ղա շի նա րա րա կան ցու ցա նիշ նե րի հա մա լիր ու սում
նա սի րութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ վել են հա մայն
քի գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց ման մի շարք ռազ մա վա րա կան 
ուղ ղութ յուն ներ: Ըստ այդմ՝ կար ևոր վել է գյու ղատնտե
սա կան հո ղօգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րաց ման, հո ղա տես քե րի կա դաստ րա յին գնա հատ ման 
ցու ցա նիշ նե րի ճշգրտման, ա րո տա վայ րե րի կա յուն կա
ռա վար ման պլան նե րի մշակ ման, հո ղե րի հաշ վառ ման 
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման և հա մայն քի հե ռանկա
րա յին զար գաց ման հո ղա շի նա րա րա կան սխե մա յի 
կազմ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Հատկանշական է Վերնաշենի հյուսիսարևելյան հատ
վածում 1,52,0 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցման 
անհրաժեշտությունը, քանի որ այն հնարավորություն 
կտա ոռոգել 120180 հա նոր հողեր:
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Նախաբան

Մարդ կութ յու նը խա ղո ղա գոր ծութ յամբ և գի նե գոր ծութ
յամբ զբաղ վում է հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր։ Աշ
խար հում գի նու ար տա հան ման ծա վալ նե րը գե րա զան
ցում են 70 մլրդ դո լա րը (UN comtrade, 2018), իսկ գի նու 
վեց ա մե նա հայտ նի ա ճուր դի տնե րի ամ սա կան ծա վա լը 
15 մլն դո լա րից ա վե լի է (Sanning et al., 2006):

Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան և մ շա կույ թի մեջ գի նին ու 
գի նե գոր ծութ յունն ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նեն։ Դ րա 
վկա յութ յու նը 2011 թվա կա նին Վա յոց ձո րի մար զի Ա րե
նի գյու ղում հայտ նա բեր ված աշ խար հի հնա գույն՝ ա վե
լի քան 6 հա զար տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող գի նե
գոր ծա կան հա մա լիրն է (ICARE, 2013)։ 

Կա րե լի է կար ծել, որ հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում 
հայ կա կան գի նե գոր ծութ յու նը պետք է կա տա րե լա գործ
վեր և չու նե նար մրցա կից ներ։ Սա կայն այ սօր հայ կա կան 
գի նի նե րը, ցա վոք, ո րա կով զի ջում են ֆրան սիա կան, 

ՀՏԴ   338.43:663.2(479.25) 

Բանալի բառեր՝
CAPM մոդել, 
ներդրումների խթանում, 
այլընտրանքային ներդրում, 
գինեգործություն, 
պետական բարեփոխումներ
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ի տա լա կան գի նի նե րին, ին չը, թերևս, պայ մա նա վոր ված 
է ռե սուր սի բա ցա կա յութ յամբ կամ պա կա սով։

Այս պես՝ 2015 թվա կա նին կա տար ված հար ցում նե րը 
ցույց են տա լիս, որ ներդ րում նե րի պա կա սի հետևան
քով տե ղա կան ար տադ րող նե րը չու նեն հա մա պա
տասխան տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յուն (V. Urutyan, 
A. Yeritsyan, 2015)։ Թերևս այդ է պատճառը, որ 2018 թ. 
ար տա դրված 8,9 հազար տոննա գինու միայն 28 %ն 
է արտահանվել, ի տարբերություն, օրինակ՝ կոնյակի, 
որի արտահանումը գերազանցում է 91 %ը: Հիմք են 
ընդունվել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները 
(https://www.armstat.am/am/?nid=81)։

Հաշ վի առ նե լով, որ ներդ րում նե րի առ կա յութ յունն ուղ
ղա կիո րեն կապ ված է շա հու թա բե րութ յան և ռիս կի 
հետ, Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ յամբ զբաղ վե լու ռիս
կին հա մա պա տաս խան շա հու թա բե րութ յան պա հանջ
վող նվա զա գույն շե մը հոդ վա ծում գնա հատ վել է ըստ 
Վ. Շար փի և Ջ. Լինթ նե րի կողմից մշակված կա պի տա լի 
ար ժե քի չափ ման (CAPM) մո դե լի։ 

  Հայաստանում գինեգործությունը տնտեսության շարժիչ ուժը դառնալու մեծ 
ներուժ ունի: Սակայն ոչ բավարար ներդրումներով պայմանավորված՝ այն 
լիարժեքորեն ապահովված չէ համապատասխան ռեսուրսներով։

ՈՒսումնասիրության նպատակն է բացահայտել Հայաստանում գինե գոր
ծության նկատմամբ ներդրողի հետաքրքրությունը: CAPM մոդելի միջոցով 
գնահատվել են գինեգործության ոլորտում գործող կազմա կերպությունների 
շահութաբերության մակարդակը և ոլորտի շահութա բերության պահանջվող 
նվազագույն շեմը։ 

Բացահայտված խնդիրը մեղմելու և լուծելու համար հոդվածում ներկայաց
ված են պետական խթանող բարեփոխումների այլընտրանքային ուղիներ։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://www.armstat.am/am/?nid=81
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գի նի նե րի ար տա քին առևտ րաշր ջա նա ռութ յու նը դի
տար կե լիս կա րե լի է նկա տել, որ Հա յաս տան ներ մուծ
վող գի նի նե րի 80 %ից ա վե լին ներկր վում է եվ րո պա
կան երկր նե րից, մինչ դեռ ար տա հան ման զգա լի մա սը 
բա ժին է ընկ նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յա նը։ Նշվածը 
բա ցատր վում է նրա նով, որ հայ կա կան գի նին շատ 
հա ճախ ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով չի հա մա պա
տաս խա նում զար գա ցած երկր նե րի չա փո րո շիչ նե րին։ 
Մինչ դեռ, ո րակ յալ գի նու ար տա հա նումն ա ռա ջա տար 
երկր ներ հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի բարձ րաց նել հայ
կա կան ար տադ րան քի շա հու թա բե րութ յու նը և գի նե
գոր ծութ յան ճյու ղի ներդ րու մա յին գրավ չութ յու նը։ 

Հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես ա վե լաց նել ներդ րում
նե րը, նախ գնա հա տենք Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ
յամբ զբաղ վե լու ռիս կին հա մա պա տաս խան շա հու թա
բե րութ յան պա հանջ վող նվա զա գույն շե մը։

CAPM մո դե լ: Հայտ նի է, որ ներդ րում նե րի հիմ նա կան 
նպա տա կը շա հույթ ստա նալն է, և  որ քան մեծ է այն ռիս
կը, որն իր վրա է վերց նում ներդ րո ղը, այն քան ա վե լի 
մեծ հա տույց է նա պա հան ջում ներդր ված կա պի տա լի 
դի մաց։ Կա պի տա լի գնա հատ ման CAPM մո դե լը թույլ է 
տա լիս տվյալ ռիս կի դեպ քում ո րո շել մեկ միա վոր ներդր
ված կա պի տա լի հաշ վով (ROE) պա հանջ վող նվա զա
գույն վերջ նա կան շա հույ թը։ Այ սինքն՝ մո դե լի մի ջո ցով 
հնա րա վոր է հաշ վար կել զուտ շա հույ թի այն չա փը, ո րը 
թույլ կտա §հա գեց նել ներդր ման ռիս կի ա խոր ժա կը¦ և 
գո հաց նել ներդ րո ղին։ Հարկ է նշել, որ ա վե լի քան կես
դար յա մո դելն այ սօր էլ շա րու նա կում է լայ նո րեն կի րառ
վել (Eugene F. Fama, Kenneth R. French, 2003)։

Ինչ պես ցան կա ցած տե սութ յուն, CAPM մո դե լը նույն պես 
հիմն ված է այնպիսի են թադ րութ յուն նե րի վրա, ո րոնց 
գրե թե անհ նար է հան դի պել ի րա կան կյան քում: Օ րի
նակ՝ β գոր ծա կի ցը հիմն վում է անց յա լի տվյալ նե րի վրա 
և ցույց է տա լիս ո լոր տի կախ վա ծութ յու նը շու կա յից։

CAPM մո դե լը ներ կա յաց վում է հետև յալ բա նաձ ևի 
տես քով (Damodaran, 2003).

ER i=R f+b i (ER m-R f) ,

որ տեղ ERiն  կա պի տա լի պա հանջ վող նվա զա գույն շա
հու թա բե րութ յունն է, Rf-ը՝ ա ռանց դե ֆոլ տի ռիս կի և 
 վե րա ներդր ման ռիս կի ակ տիվ նե րի շա հու թա բե րութ
յու նը, βiն՝ շու կա յի ե կամ տա բե րութ յան տա տա նում նե
րի ազ դե ցութ յու նը տվյալ ո լոր տի վրա, ERmը՝ հա վել
յալ հա տույ ցը, ո րը կա րե լի է ստա նալ բաժ նե տոմ սե րի 
պորտ ֆե լից:

Այս պի սով՝ ա ռանց դե ֆոլ տի և վե րա ներդր ման ռիս կե
րի ակ տիվ նե րի շա հու թա բե րութ յու նը (Rf) հաշ վար կե լու 
հա մար հիմք է ըն դուն վում եր կա րա ժամ կետ պե տա կան 
պար տա տոմ սե րի ըն թա ցիկ ե կամ տա բե րութ յու նը։ Հա
յաս տա նի պա րա գա յում 10 տար վա մար ման ժամ կե
տով պե տա կան պար տա տոմ սի ըն թա ցիկ ե կամ տա բե
րութ յու նը 9,69 % է (ՀՀ ԿԲ, 2019)։

Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի կա պի տա լի շու կա յում 
ե կամ տի տո կո սադ րույ քի գնա հատ ման դժվա րութ
յուն նե րը՝ կի րառ վել են այ լընտ րան քա յին մո դել ներ: 
Այս պես՝ շու կա յա կան ռիս կի հաշ վարկ ման հա մար օգ
տա գործ վե լ են Ն յու Յոր քի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
Դա մո դա րա նի ա ռա ջար կած փո փոխ ված մե թոդ նե րը։

Դա մո դա րա նի մե թո դի հա մա ձայն՝ կա պի տա լի ռիս կի 
պրե միու մը կա րող է հաշ վարկ վել հետև յալ բա նաձ ևով.

Կապիտալի ռիսկի պրեմիում=

Հասուն շուկայում պրեմիում+Երկրի ռիսկի պրեմիում:

Ավելի ստույգ՝

rE=rrfՀայաստան
+βi•(RP

հասուն շուկա
)+ARP

երկիր    Հայաստան
,

որտեղ rE ն կապիտալի ռիսկի պրեմիումն է, βiն՝ շուկա

յի եկամտաբերության տատանումների ազդեցությունը 

տվյալ ոլորտի վրա, RPհասուն շուկան՝ հասուն շուկայում 

ռիսկի պրեմիումը, ARP
երկիր Հայաստան

ը՝ երկրի՝ տվյալ 

դեպքում Հայաստանի ռիսկի պրեմիումը:

Հասուն շուկաներն Արևմուտքի երկրներն են (ԱՄՆ, 
Ավստրալիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա և այլն), որոնք 
քաղաքական կամ այլ հիմնական ռիսկերի բացա
կայության հաշվին չունեն երկրի ռիսկի պրեմիում: 

Դամոդարանի մոդելի համաձայն՝ մեր օրինակում 
հա սուն շուկայի ռիսկի պրեմիումը ԱՄՆ շուկայի ռիս
կի պրեմիումն է։ Ըստ այլ հեղինակների կողմից հրա
պարակված հետազոտության՝ նմանատիպ գնա հա
տումների համար կիրառվում է 5,3 % շուկայի ռիսկի 
պրեմիում (Fernandez et al., 2016)։

Հայաստանի վարկանիշը  Moody’sի կողմից սահման վել 
է B1 (2019 թ. հուլիս), hետևաբար երկրի ռիսկի պրեմիումը 
հավասար կլինի, այսպես կոչված, CDSի (Country Default 
Spread) գնահատականին, որը 2019 թ. հուլիսին կազմել է 
5,08 %, և պետության անռիսկ պարտատոմսի գումարին։

Այսպիսով՝ Հայաստանի երկրի ռիսկի պրեմիումը կարե
լի է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով.

ARP
երկիր    Հայաստան

=CDS
Հայաստան .

dկապիտալի շուկա

dպարտքի շուկա

որտեղ ARP
երկիր Հայաստան

ը՝ երկրի ռիսկի պրեմիումն է, 

CDS
Հայաստանը՝  երկրի դեֆոլտի սպրեդը,

d
d
Ï³åÇï³ÉÇ ßáõÏ³

å³ñïùÇ ßáõÏ³

 ն՝ 

զար գացող շուկայի սեփական կապիտալի ինդեքսի 
և զար գացող շուկայի պետական պարտատոմսերի 
ինդեքսի հարաբերակցությունը։ Դամոդարանի մոդելի և 
նրա, այսպես կոչված, §բթի օրենքի¦ (բանաձևի երկրորդ 
մասը) համաձայն՝ զարգա ցող երկրներում կապիտալի 
շուկաների ռիս կայնությունը 1,5 անգամ ավելի բարձր է: 
Հետևա բար Հայաստանի ռիսկի պրեմիումը կկազմի 
7,62 % (5,08 %•1,5)։

,
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Որպես շուկայի եկամտաբերության տատանումների 
ազդեցությունը գնահատող ցուցանիշ՝ ընտրվել է 
խմիչք ների շուկայի միջին եկամտաբերությունը, որը 
կազմում է 0,92 (Damodoran, 2019)։ Այսինքն՝ գինե
գործության ոլորտը համեմատաբար նվազ զգայուն է 
և քիչ ռիսկային։ 

Արդյունքում երկրի ռիսկի պրեմիումը կլինի՝

9,69 %+0,92• (5,3 %)+7,62 % = 22,2 %:

Այսպիսով՝ այլ հավասար պայմաններում Հայաս
տանում գինեգործության ոլորտում ներդրումը պետք 
է ապահովի տարեկան առնվազն 22,2 % կապիտալի 
շահութաբերություն (ROE), որպեսզի չեզոքանա ներ
դրողի ռիսկը։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ յամբ զբաղ վող 55 ձեռ նար
կութ յուն նե րից հրապա րակված են միայն երեքի վերջին 
ինը տարիների ֆինան սական հաշվետվությունները 
(http://www.petekamutner.am/, http://www.azdarar.am): 
Դ րանց կա պի տա լի շա հու թա բե րութ յու նը մի ջի նում 
կազ  մում է 7,9 % (մե դիա նա՝ 12,8 %), ին չը բա վա կան 
ցածր ցու ցա նիշ է և մեկ միա վոր ներդր ված կա պի տա

Աղյուսակ.  Գինեգործության ոլորտի հարկային քաղաքականության բարեփոխումներ*

Քայլ Իրականացման ճանապարհ Արդյունք

Ներդրումային շուկայի 
զարգացում

Արժեթղթերի թողարկման խրախուսում և 
ներդրումային կրթության մակարդակի բարձրացում

Խնայողությունների ուղղակի հոսք 
դեպի տնտեսություն,
բիզնեսի թափանցիկության 
ապահովում և արդյունավետության 
բարձրացում

Արտադրողականության 
բարձրացման խթանում

Տվյալ ժամանակահատվածում միավոր աշխատողի 
հաշվով առավելագույն ավելացված արժեք 
ստեղծած ձեռնարկության պարգևատրում

Ոլորտի արտադրողականության 
միջին մակարդակի ավելացում

Շուկայահանման 
միջոցառումների 
կազմակերպում

Օտարերկրյա և տեղական ներդրողների 
համար շուկայահանման միջոցառումների 
և գինու փառատոնների կազմակերպում՝ 
ճանապարհորդության հետ կապված ծախսերի 
ամբողջական ֆինանսավորմամբ, 

տեղական արտադրողների համար օտարերկրյա 
հայտնի արտադրամասերում շրջայցերի 
կազմակերպում

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
խթանում և ոլորտի ճանաչողության 
բարձրացում,

տեղական արտադրանքի որակի 
բարելավում

Հարկային ռեժիմի 
բարելավում

Հարկային տարիֆների նվազեցում, միևնույն 
ժամանակ խախտումների դեմ պայքարի և տույժ
տուգանքների ավելացում,

շահութահարկի կտրուկ նվազեցում կամ 
վերացում, դիվիդենտի և դրանց հավասարեցված 
վճարների եկամտահարկի բարձր դրույքի 
սահմանում

Գինեգործությամբ զբաղվելու 
գրավչության բարձրացում,

չբաշխված շահույթի աճ և դրա 
միջոցով ձեռնարկությունների 
ինքնաֆինանսավորման 
հնարավորություն

* Կազմվել է հեղինակի կողմից:

լի հաշ վով չի ա պա հո վում բա վա կա նա չափ շա հույթ 
(առն վազն 22,2 %)։ Հարկ է նշել, որ ներդ րող նե րի հա
մար Հա յաս տա նի գի նե գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ
յան ոչ բա վա րար գրավ չութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ 
միայն գի նե գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան, այլև երկ րի 
տնտե սութ յան բարձր ռիս կայ նութ յամբ։

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան զար գաց ման հե ռան կա րա յին ծրագ րե
րում կար ևոր վում է նաև գի նե գոր ծութ յան խթա նու մը                       
(ՀՀ կա  ռա վա րութ յուն, 2014), ա ռա ջար կում ենք այս ո լոր
տի հար կա յին քա ղա քա կա նութ յան ո րոշ բա րե փո խում
ներ, ո րոնք կբա րե լա վեն ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նեութ յու նը և կխ թա նեն ներդ րում նե րը։

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ թվարկ ված քայ լե րի շնոր հիվ կար
ճա ժամ կե տում կա վե լա նան հատ կա պես տե ղա կան 
ներ դ  րում նե րը, ին չի արդ յուն քում միջ նա ժամ կե տում 
կգրանց վեն գի նե գոր ծութ յան քա նա կա կան և, որ ա ռա
վել կար ևոր է, ո րա կա կան դրա կան փո փո խութ յուն ներ։ 

Ո րա կի մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին հա մա պա
տաս խա  նե ցու մը կնվա զեց նի գի նե գոր ծութ յան կախ
վա ծութ յու նը երկ րի ռիս կից, ինչ պես նաև կբա րե լա վի 
շա հու թա բե րութ յան մի ջին ցու ցա նի շը, ո րը շղթա յա
կան ազ դե ցութ յամբ կնպաս տի օ տա րերկր յա ներդ րող
նե րի ա վե լաց մա նը։ 

http://www.petekamutner.am/
http://www.azdarar.am
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Եզ րա կա ցութ յուն

 CAPM մո դե լի վրա հիմն ված հե տա զո տութ յան արդ
յունք նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում գի նե գոր ծութ յան 
նկատ մամբ օ տա րերկր յա և տե ղա կան ներդ րող նե րի հե
տաքրք րութ յան ցածր մա կար դա կը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ ներ կա յումս ո լոր տում գոր ծող ձեռ նար կութ
յուն նե րը չեն ա պա հո վում ռիս կին հա մա պա տաս խան 
շա հու թա բե րութ յան պա հանջ վող նվա զա գույն շե մը 
կամ, այլ կերպ ա սած, առ կա են նույն չափ ռիս կայ նութ
յուն ու նե ցող ո լորտ ներ, ո րոն ցում ներդ րում կա տա րե լը 
կա րող է պա հան ջել ա ռա վել մեծ հա տույց։ Եր կա րա
ժամ կետ մի ջա կայ քում կա ռա վա րող մարմ նի կող մից 
ներդ րու մա յին շու կա յի զար գա ցու մը, ար տադ րո ղա կա
նութ յան բարձ րաց ման խթա նու մը, շու կա յա հան ման 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը և հար կա յին ռե ժի մի 
բա րե լա վու մը կա րող են նպաս տել շա հու թա բե րութ յան, 
հետ ևա բար նաև հայ կա կան գի նե գոր ծութ յան նկատ
մամբ ներդ րող նե րի հե տաքրք րութ յան բարձ րաց մա նը։

Գ րա կա նութ յուն

 1. Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 20142025 թթ. հե
ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա
գիր, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2014 թվա կա նի մար տի 
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prsp/ (դիտվել է 2019 թ. հունվարին):

2. Ազգային վիճակագրական ծառայություն: Հայաս
տանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական 
վի ճա կը: Հավելված 2, https://www.armstat.am/
am/?nid=81 (դիտվել է 2019 թ. հունվարին):

3. Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետային 
ծանուցումների պաշտոնական էլ. կայք, https://www.
azdarar.am/ (դիտվել է 2019 թ. մայիսին):

4.  Պետական եկամուտների կոմիտե: Հարկ վճարողների 
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Виноделие как сфера альтернативного 
инвестирования

В Армении виноделие обладает значительным 
потенциалом для того, чтобы стать движущей силой 
экономики. Однако оно полноценно не обеспечено 
соответствующими ресурсами, что обусловлено 
неудовлетворительным инвестированием. 

Цель исследования – выявить интерес инвесторов к 
виноделию в Армении. Посредством модели CAPM 
оценены уровень рентабельности организаций, 
действующих в сфере виноделия, и минимальная 
требуемая планка рентабельности.   

Для смягчения и разрешения выявленной проблемы в 
статье представлены альтернативные пути госу дарст
венных стимулирующих реформ.

А Н Н О ТА Ц И Я

Wine-Making as an Alternative Investment Sector

Wine-making sector has a great capacity to become the 
driving force in the economy of Armenia, however it is not 
provided with appropriate resources due to insufficient 
investment level.

The aim of the article is to identify foreign investors᾿ interests 
in the winemaking sector of Armenia. The profitability level 
of wine-making organizations for recent years and the 
minimum threshold required for the profitability of this sector 
have been estimated through the CAPM model.

To mitigate and solve the disclosed problems alternative 
ways of state promoting reforms have been introduced in 
the current work.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 08.07.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 04.10.2019 թ.
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Введение

Развитие экономических отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Армения обусловлено исто
рически сложившимися тесными и многосторонними 
производственными и научнотехническими связями, 
совместными стратегическими интересами (http://
www.vneshmarket.ru/content/document_r_51A8B20E-
0C05-4987-9841-708EE1C8A076.html). 

В настоящее время экономические отношения между 
Российской Федерацией и Республикой Армения ак
тив но развиваются, охватывая всë новые сферы 
сотрудничества (В.Ф. Ершов, 2018).

После обретения независимости в двусторонних тор
говоэкономических связях Армении и России наблю
дается продвижение, которое выражается в вы

УДК:  339:338.433   

Ключевые слова:
внешняя торговля, 
сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные товары, 
сотрудничество, 
товарооборот, 
экспортимпорт, 
баланс
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со  ких темпах роста товарооборота, в расширении 
инвестиционного сотрудничества, активизации меж
региональных связей. Актуальность исследования 
проблем и перспектив развития торговых связей 
определяется многообразием форм внешнеторгового 
сотрудничества между Арменией и Россией, настоя
тельной необходимостью их глубокого анализа и 
разработки новых подходов к расширению торговли 
в условиях в структуре ЕАЭС. Между двумя странами 
заключены различные политические и экономические 
соглашения, которые формируют условия для взаимо
выгодного сотрудничества, что благотворно влияет на 
развитие двусторонних торговых отношений.

Исследованию торговоэкономических отношений 
России и Армении посвящено большое количество 
научных трудов. Особенности развития этого сотруд

  Целью исследования была оценка внешнеторговых отношений Республики 
Армения и Российской Федерации в секторе сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров. Актуальность данного направления обусловлена 
тем, что на современном этапе социальноэкономического развития армяно
российские внешнеэкономические связи являются важнейшим стратегическим 
фактором в решении проблем аграрного сектора Армении. 

Реализация политики по стимулированию экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания позволяет не только развивать аграрный 
сектор и наращивать объемы экспорта, но и повышать уровень конкуренции 
на внутреннем рынке и занятости сельского населения.

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_51A8B20E-0C05-4987-9841-708EE1C8A076.html
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_51A8B20E-0C05-4987-9841-708EE1C8A076.html
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_51A8B20E-0C05-4987-9841-708EE1C8A076.html
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ничества в контексте дина мики геоэкономической 
ситуации рассмотрены, в част ности, в работах таких 
авторов, как Агаджанян Г., Арешев А., Абрамян Э., 
Булатов А., Гаспарян В., Ковалев В., Коваленко В., 
Корабоев И., Саргсян С., Сафарян А., Шкваря Л., 
Шмелев И. и др. 

В то же время, несмотря на достаточно изученные 
отдельные аспекты развития армянороссийской 
внешней торговли, ощущается недостаток исследова
тельских работ, в полном объеме оценивающих эко
номические интересы Армении во внеш неторговых 
отношениях с Россией  на нынешнем этапе. 

Цель статьи – выявить, исследовать и оценить ос
нов  ные тенденции развития внешней торговли 
Арме нии и России по с/х продукции и продовольст
вен ным товарам, наметить основные направления 
дальнейшего совершенствования экспортноимпорт
ных взаимоотношений Республики Армения с Рос
сий  ской Федерацией в части с/х продукции и продо
вольственных товаров.

Материалы и методы

Данная статья основана на анализе материалов, 
размещаемых на официальных сайтах Статистического 
комитета Республики Армения, Федеральной службы 
государственной статистики РФ (Росстат), материалов 
официальных публикаций ЕАЭС, а также электронных 
ресурсов, научных статей, учебных пособий. 

При написании данной работы были использованы 
такие научные методы исследования, как анализ, 
синтез и сравнение (https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-
vliyaniya-izmeneniy-tamozhenno-tarifnogo-regulirovaniya-
rossii-posle-vstupleniya-v-vto-na-ekonomiku-strany).  

Результаты и анализ

В отличие от других рыночных систем, рынок продо
вольственных товаров имеет большое значение для 
населения любой страны (С.В. Гранкина, 2012). АПК 
является одной из стратегических отраслей экономики 
Армении  и России, обеспечивая продовольственную 
безопасность обеих стран.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 
Республике Армения составляет около 2 млн. га. Более 
1 млн. га, или примерно половина угодий, прихо дится на 
пастбища, 446 тыс. га – на пашню (около 20 % площадей). 
Самая большая доля в структуре ВВП (13.7 %) прихо
дится на аграрный сектор, далее идут сфера торговли 
(11 %) и обрабатывающая промышленность (10.8 %) 
(Социальноэкономическая ситуация Республики Ар
ме ния, январь 2019).

Среднегодовой прирост продукции сельского хозяйст
ва в РФ за последние пять лет составил 3.8 %. 
В результате удельный вес сельского хозяйства 
в валовом внутреннем продукте всей экономики 
увеличился с 3.0 % в 2012 году до 4.0 % в 2017 году 
(Обзор государственной политики в сфере агро
промышленного комплекса государствчленов Евра
зий ского экономического союза за 20122018 годы, 
2018). 

 В Армении в сельскохозяйственном обороте находится 
около 2046 тыс. гектаров земель. Общий рынок 
насчитывает 182.1 млн. потребителей. Удельный вес 
сельскохозяйственного производства в валовом вну
т реннем продукте в среднем за последние 5 лет в 
Рес публике Армения составил 20 %, в Российской 
Федерации – 3.5 %.

Сущность совместной деятельности в сфере аграрного 
рынка и агропромышленного комплекса заключается в 
эффективном использовании ресурсного потенциала 
странчленов ЕАЭС, в гарантированности спра вед  ливой 
конкуренции сельхозпроизводителей странчленов 
ЕАЭС, в унификация требований к про  из водству и 
обращению продукции сельхоз производителей, в защите 
их интересов на рынках сбыта (Д.А. Разакова, 2015). 
Стороны договорились о поэтапной либерализации 
грузовых перевозок через территорию альянса, что, 
в первую очередь, касается автомобильных и же
лезнодорожных перевозок.

Достигнуто соглашение о формировании и реализации 
согласованной агропромышленной политики.

В 2016 году Армении удалось добиться положительных 
темпов роста в ряде секторов экономики и торговли, 
а также значительно расширить географию торговли и 
диверсифицировать собственный экспорт.

Производство сельскохозяйственной продукции ста
биль но возрастает. Увеличиваются также экспорт и 
импорт сельскохозяйственной продукции и продо
вольст венных товаров.

В настоящее время Российская Федерация является 
основным внешнеэкономическим партнёром Респуб
лики Армения. По данным Статистического комитета 
Армении,  в 2018 году товарооборот между странами 
составил 1.924 млрд. долларов США (Социально
экономическое положение Республики Армения в 
январедекабре 2018 года, 2019), что делает РФ первым 
торговым партнёром Армении с долей 26.1 %. Доля 
Армении в экспорте РФ составляет 0.3 %, в импорте 
– 0.26 % (Внешняя торговля России. Торговля между 
Россией и Арменией, 2018).

Сопоставим динамику внешней торговли с/х продукцией 
и продовольственными товарами между Россией и 
Арменией за 20142018 гг. (табл. 1). 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-izmeneniy-tamozhenno-tarifnogo-regulirovaniya-rossii-posle-vstupleniya-v-vto-na-ekonomiku-strany
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-izmeneniy-tamozhenno-tarifnogo-regulirovaniya-rossii-posle-vstupleniya-v-vto-na-ekonomiku-strany
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-izmeneniy-tamozhenno-tarifnogo-regulirovaniya-rossii-posle-vstupleniya-v-vto-na-ekonomiku-strany
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Из этих данных явствует, что за исследуемый пе риод 
доля импорта в потреблении с/х продукции и продо
вольственных товаров увеличилась с 17.2 %  до 18.6 %. 

Оборот с/х продукции и продовольственных товаров 
между Арменией  и Россией в 2018 году вырос по 
отношению к 2014 году на 28.7 % и составил в денеж
ном выражении 547.6 млн. долл. США. В том числе 
объём импорта составил 234.4 млн. долл., а экспорта 
 313.2 млн. долл. Сформировалось положительное 
сальдо торгового баланса в размере более чем 
78.8 млн. долл. Доля экспорта с/х продукции и 
продовольствен ных товаров в общем экспорте 
в 2018 г. составила 47 %, а импорта  18.6 %. По 
сравнению с 2014 г., доля экспорта в с/х продукции 
и продовольственных товаров в общем экспорте сни
зилась на 6 %, а доля импорта увеличилась на 3.7 %.

По данным статистики Таможенного комитета РФ, за 
рассматриваемый период экспорт из Армении алко
гольных и безалкогольных напитков и уксуса с 151.8 млн. 
долл. увеличился  до 182.7 млн. долл. Импорт увеличился 
в 1.1 раза и составил в 2018 г. 18.5 млн. долл. 

В рассматриваемом периоде, начиная с 2014 г., в 
группе 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды 
и клубнеплоды» начал наблюдаться прирост экспорта  
по стоимостному выражению – с 5.8 млн. долл. до 
25.4 млн. долл. Объём импорта из России в группе в 
стоимостном выражении весьма  незначителен: по 
итогам 2018 г. он составил 1.4 млн. долл. 

Экспорт по продуктам группы 08: «Съедобные фрукты и 
орехи» увеличился на 15.2 % и составил 21.2 млн долл. 

По сравнению с 2014 г., импорт товаров этой группы 
из РФ увеличился в 14.3 раза и в 2018 году составил в 
денежном выражении 0.1 млн. долл. 

За период с 2016 по 2018 гг. объём экспорта  увеличился 
в 2.3 раза – с 9 млн. долл. до 21 млн. долл. Импорт в 
этой товарной группе по сравнению с экспортом весьма 
незначителен (0.8 млн. долл.).

Как показано в табл. 2, по товарным группам 04 «Мо
лоч  ная продукция; яйца птиц; мëд натуральный; пище
вые продукты животного происхождения» импорт 
зна чительно увеличился в период с 2014 по 2017 гг.                      
А экспорт в 2018 году  снизился на 7.2 % и составил 
7.7 млн. долл.

Прирост был также по экспорту в группе 0.8 «Съе
доб ные фрукты и орехи». Экспорт из Армении 
увеличился на 15.7 %, и в 2018 г составил 21.2 млн. 
долл. Как показано в табл. 2, доля импорта по этой 
товарной группе в 2018 г. чрезвычайно мала и в 
общем товарообороте составляет 0.1 %  (по срав
нению с 0.07 % в 2014 г.). 

Экспорт готовых продуктов из мяса, рыбы или рако
образных увеличился более чем в 3.6 раза: с 0,9 млн. 
долл. до 3.2 млн. долл.

За исследуемый период импортное потребление табака 
и промышленных заменителей табака увеличилось 
с 8.3 млн. долл. (2014 г.) до 14.1 млн. долл. (2018 г.). 
Экспорт табака и промышленных заменителей табака 
возрос в 5 раз и составил в 2018 г. 10.8 млн. долл. 
Увеличился также экспорт продуктов товарной группы 
18 «Какао и продукты из него». 

Таблица 1.  Показатели внешней торговли сельскохозяйственными  и пищевыми продуктами  между Республикой  
Арменией и Российской Федерацией *

2014 2015 2016 2017 2018 

Внешнеторговый оборот с/х продуктов и продовольственных 
товаров, млн. долл. 406.9 321.6 395.0 494.2 547.6 

Экспорт с/х  продуктов и продовольственных товаров, млн. долл. 243.4 163,7 229.7 292.4 313,2 

Импорт с/х продуктов и продовольственных товаров, млн. долл. 163.5 157.9 165.3 201.8 234.4 

Сальдо +79.9 +5.8 +64.4 +90.6 +78.8 

Доля товарооборота с/х продуктов и продовольственных товаров в 
общем товарообороте,  % 29 26.9 29.1 28.6 28.5 

Доля экспорта в с/х продукции  и продовольственных товаров в 
общем экспорте,   % 53 66.8 61.9 52.4 47 

Доля импорта с/х продуктов и продовольственных  товаров  в общем 
импорте,  % 14.9 16.6 16.8 17.2 18.6 

* При составлении таблицы авторами использованы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат): 
Внешняя Торговля России. Торговля между Россией и Арменией, 2014-2018 гг. (// http://russian-trade.com/)
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Доля импорта в общем товарообороте этой товарной 
группы в 2018 г. составила 43.4 % (10.8 млн. долл.).

Рассмотрим внешнюю торговлю в группе 09: «Кофе, 
чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» (табл. 2). 
Импорт продуктов этой группы увеличился в 2.6 раза 
и составил 2.6 млн. долл. в 2018 г. по сравнению с             
1 млн. долл. в 2014 г. В этой товарной группе экспорт 
снизился и в конце 2018 г. составил 2.6 млн. долл. 

Потребление импорта  продуктов товарной группы 19: 
«Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала 
или молока» за исследуемый период увеличилось в 

1.8 раза и составило 18.4 млн. долл. Импорт продуктов 
товарной группы 10 «Злаки» увеличился в 1.13 раза и 
2018 году составил 52.1 млн. долл.  

Фактически, по всем подгруппам за анализируемый 
период импортное потребление снизилось. Импорт 
снизился в 3 раза – с 17.5 млн. долл. до 5.8 млн. долл. 
Экспорт общего товарооборота в этой товарной группе 
составил 76.1 % (18.5 млн. долл.).  
Важным качественным показателем развития взаимной 
торговли с/х продуктами и продовольственными 
товарами является ее товарная структура – как 
импорта, так и экспорта.

Таблица 2.    Динамика показателей экспорта и импорта  основных товарных групп  с/х продуктов и  продовольственных 
товаров Армении и России (млн. долл.) *

 Наименование продуктов
2014 2015 2016 2017 2018

э и э и э и э и э и

02  Мясо и пищевые мясные субпродукты 0 0.6 0.07 0.8 0 2.4 0.03 8.5 0 6.6

03  Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные 32.2 0.008 10.7 0.2 9 0.4 16.3 0.6 21 0.8

04  Молочная продукция, яйца птиц, мед                    
натуральный, пищевые продукты животного 
происхождения 

8.3 3.5 21 2.5 10 3 11.6 4.3 7.7 4.8

06  Живые деревья и другие растения 1.4 0.003 1.8 0.004 2.3 0.02 5 0.05 5.7 0.05

07  Овощи и некоторые съедобные корнеплоды  
и клубнеплоды 5.8 1.1 9.2 1 21.5 1.8 15.3 1.9 25.4 1.4

08  Съедобные фрукты и орехи 18.4 0.07 8.4 0.07 27.1 0.1 12.5 0.1 21.2 0.1

09  Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности 2.8 1 2.7 0.9 2.4 1.7 2.3 2.4 2.9 2.6

10  Злаки 0 45.9 0 45.5 0.04 34.7 0.05 36.8 0 52.1

11  Продукция мукомольнокрупяной                            
промышленности 0.1 5.3 0.03 8.4 0.03 7 0.04 6.9 0.06 9

12  Масличные семена и плоды 0.2 3.1 0.1 4.5 0.03 3.6 0.07 5.7 0.1 5.6

15  Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления 0.002 27.9 0 26.2 0 29.9 0 33.3 0 35.1

16  Готовые продукты из мяса, рыбы или рако
образных 0.9 0.9 0.7 0.6 0.4 1 1.3 1.9 3.2 1.5

17  Сахар и кондитерские изделия из сахара 0.07 2.7 0.06 4.7 0.2 4.3 0.6 14.7 0.5 7.7

18  Какао и продукты из него 0.2 17.2 0.2 15.3 0.8 17.8 7 16 10.9 24.6

19  Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока 0.05 10.9 0.04 10.9 0.03 11.5 0.2 13.9 0.2 18.4

20  Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений 17.5 3.9 9.2 2.7 12.1 3.7 16 3.1 18.5 5.8

21  Разные пищевые продукты 1.5 12.4 3.4 9.5 1 9.9 1.6 12.9 2.2 15.7

22  Алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус 151.8 17.2 92.3 11 136.4 14.2 199.2 19.4 182.8 18.5

24  Табак и промышленные заменители табака 2 8 3 3.5 10.2 6.3 14.2 3.4 13.6 10.8 14.1

* При составлении таблицы авторами использованы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат): 
Внешняя Торговля России. Торговля между Россией и Арменией, 2014-2018 гг. (// http://russian-trade.com/)  
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Основной статьей армянского экспорта в Россию по 
итогам 2018 г. является подгруппа «Алкогольные 
и безалкогольные напитки и уксус», доля которой 
составила почти 58.3,0% общего объема. Вторую 
позицию занимает подгруппа «Овощи и некоторые 
съедобные корнеплоды и клубнеплоды»  – 8.1 %. На 
третьей позиции находится экспорт по подгруппе 
«Съедобные фрукты и орехи» – 6.8 %. Экспорт по 
подгруппе «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

Рис. 1.    Товарная структура экспорта с/х продуктов и про довольственных товаров из Армении в Россию в 2018 г., %. Составлено 
авторами на основе: Разакова Д.А. Современное состояние аграрного рынка странучастниц ЕАЭС и возможные модели 
развития. 2015.

водные беспозвоночные продукты» составляет 6.7 % 
общего экспорта с/х продукции и продовольственных 
товаров, «Переработка овощей, фруктов, орехов» – 
5.9%, «Какао и продукты из него» – 3.5 %, «Табак и 
промышленные заменители табака» – 3.5 % (https://
www.proza.ru/2019/09/08/311).

Что касается российского импорта в Армению по 
итогам 2018 г., то его основными  статьями стали: злаки 
– 21.9 %; какао и продукты из него – 10.4 %; готовые 

Рис. 2.  Товарная структура импорта с/х продукции и продо вольственных товаров в Армению из России в 2018 г., % (Источник: 
Внешняя Торговля России. Торговля между Россией и Арменией, 2018)
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продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока 
– 7.7 %; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 
– 7.8 %; разные пищевые продукты – 6.6 %; табак и 
промышленные заменители табака – 5.9 %; остатки и 
отходы пищевой промышленности, готовые корма для 
животных – 3.8 %; другие продукты – 14.1 %.

Наряду с положительными результатами, есть некото рые 
проблемные вопросы, которые требуют дальнейшего 
изучения:

   Применение Кодекса справедливых торговых отно
шений между государствамичленами ЕАЭС, что 
позво ляет устанавливать и регулировать отношения 
между поставщиком и торговой сетью на правовой 
основе;

  Упрощение таможенных процедур и обязательных 
формулировок для перевозки грузов по территории 
ЕАЭС на территории Республики Армения с исполь
зованием современных цифровых технологий;

    Вопрос двойного налогообложения НДС при торговле 
между государствамичленами Союза (прежде 
всего – с Российской Федерацией) и Республикой 
Армения).

Отсутствие прямой железнодорожной связи отрица
тель но сказывается и на двусторонней армяно
российской внешней торговле. В ближайшие годы 
Армении предстоит решить важную задачу, заклю чаю
щуюся в создании реальных «торговых коридоров» 
с Грузией и Ираном, которые свяжут Армению с 
глобальными и региональными рынками.
Транзит через Грузию, безусловно, является жизненно 
важным для Армении. Однако здесь тоже не обходится 
без проблем. Вопервых, это работа КПП “Верхний Ларс” 
на границе России и Грузии, который обеспечивает 
единственную прямую наземную транспортную связь 
между Республикой Армения и Российской Федерацией. 
По причине большого потока автомобилей через 
данный пункт, часто возникают продолжительные 
очереди и задержки, которые, в частности, осложняют 
экспорт свежих и скоропортящихся товаров. А в зимние 
месяцы “Верхний Ларс” иногда вообще полностью 
закрывается изза лавин и схода селя. 

Для решения данной проблемы в 2020 году начнутся 
работы по реконструкции КПП “Верхний Ларс”, на что 
правительство РФ выделило 1.9 миллиарда рублей.

Альтернативой “Верхнему Ларсу” могут также стать 
железные дороги, проходящие через Южную Осетию и 
Абхазию. Но они обе не используются по политическим 
причинам. Между тем, если бы эти направления 
были открыты и нормально функционировали, то 
товарооборот между Арменией и Россией возрос 
бы в несколько раз (https://ru.armeniasputnik.am/
society/20191031/20946477/Armeniya-i-Verkhniy-Lars-
kak-rabotaet-samyy-zagruzhennyy-KPP-Rossii.html).      

Заключение

Таким образом, товарооборот между Республикой 
Армения и Российской Федерацией за последние 5 
лет резко возрос. Ежегодный внешнеторговый оборот 
с/х продукции и продовольственных товаров между 
странамипартнёрами превышает 547 млн. долларов, 
что свидетельствует о значительном развитии дву
сторонних торговоэкономических отношений.  За по
сле дние 15 лет Россия заняла первое место среди 
торговых партнёров Армении. При этом в 2018 г. на 
долю РФ пришлось более 26.1% внешнеторгового 
оборота Армении. Россия прочно удерживает за собой 
и позицию важнейшего для Армении поставщика 
некоторых видов с/х продукции и продовольственных 
товаров. В целом, Российская Федерация и Республика 
Армения являются важнейшими партнёрами в 
плане обоюдного обеспечения  с/х продукцией и 
продовольственными товарами.

Согласно данным ФСУ РФ за 20142018 гг., в 
структуре экспорта из Армении сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров более 
80 % приходится на 4 продукта: алкогольные и 
безалкогольные напитки и уксус (58.3 %); овощи и 
некоторые съедобные корнеплоды (8.1 %); съедобные 
фрукты и орехи (6.8 %); рыбу и ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные (6.7 %). 
Такая концентрация является очень рискованной, 
поскольку негативные изменения, связанные с лю
бым из этих продуктом, могут привести к резкому 
сокращению объемов экспорта. В тот же время, обзор 
структуры импорта позволяет сделать вывод о том, 
что он достаточно диверсифицирован и составляет 
лишь 57.22 % импорта. Здесь сформировалась сле
дующая последовательность: злаки (22.2 %); жиры и 
масло животного или растительного происхождения и 
продукты их расщепления (15 %); сигареты (11.36 %); 
какао и продукты из него (10.5 %); готовые продукты  
из зерна, злаков, муки, крахмала или молока (7.9 %); 
алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (7.8 %).

Значительное увеличение объемов экспорта из 
Армении может быть достигнуто за счет продукции 
садоводства, рыбоводства и цветоводства. Основой 
для такого прогноза являются уже сформированные 
предпосылки развития этих направлений. Приме
ча тельно, что в 20142018 гг. площадь фрукто вых и 
ягодных садов увеличилась на 2906 га, урожайность 
выросла вдвое, а валовой сбор по сравнению с 2004 
г. увеличился на 52.4 тыс. тонн (Продовольственная 
обеспеченность и бедность. Ежемесячный ежене дель
ник.  Статистический комитет РА, 2019).

Необходимо вести активную работу по расширению 
инвестиционных программ экспортоориентированных  
товаров,  особенно  в направлении развития тепличного 
хозяйства. Если в мае 2015 года общая площадь теплиц 
в Армении составляла 763.62 га, из которых 80.16 га 
было использовано по новейшим технологиям, то в 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20191031/20946477/Armeniya-i-Verkhniy-Lars-kak-rabotaet-samyy-zagruzhennyy-KPP-Rossii.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20191031/20946477/Armeniya-i-Verkhniy-Lars-kak-rabotaet-samyy-zagruzhennyy-KPP-Rossii.html
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феврале 2018 года общая площадь теплиц достигла 
1120 га, при этом 120 га – по новейшим технологиям. 
Суммарная производственная мощность тепличных 
хозяйств ныне составляет около 200 000 тонн.

Очевидно, что армянской стороне нужно активизировать 
переговоры с  правительствами России и Грузии  для 
открытия железных дорог через Южную Осетию и 
Абхазию. 

Организация перевозок по альтернативным маршру
там даст возможность не только в несколько раз 
увеличить товарооборот между двумя странами, но и 
снизить транспортные расходы.
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Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 
գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենային 
ապրանքների առևտրի արդի միտումները 

ՈՒսում նա սի րութ յան նպա տակն է գնա հա տել Հա յաս 
տա նի և Ռու սաս տա նի ար տա քին ա ռևտ րա յին հա րա
բե րութ յուն նե րը գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի և 
սննդամ թեր քի ո լոր տում: Ար դիա կա նութ յու նը պայ մա
նա վոր ված է նրա նով, որ սո ցիալտնտե սա կան զար
գաց ման ներ կա փու լում հայռուսական տնտե սա կան 
կա պե րը կար ևո րա գույն ռազ մա վա րա կան գոր ծոններ 
են Հայաս  տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի խնդիրնե
րի լուծ ման գոր ծում: 

Գ յու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի և սնն դամ թերքի ար 
տա հան ման խթան ման քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա
ցու մը թույլ  է տա լիս ոչ միայն զար գաց նել գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տը, մե ծաց նել ար տա հան ման ծա վալ նե րը, 
այլև բարձ րաց նել ներ քին շու կա յում մրցակ  ցութ յան  և  
գյու ղա կան բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան մա կար դակը:

А Н Н О ТА Ц И Я

Modern Trading Trends in Agricultural and Food 
Products Between Armenia and Russia

The current study is aimed at the evaluation of foreign trade 
relations between Armenia and Russia in the agricultural and 
food product sector. The relevance of this work is conditioned 
by the fact that the external economic relations established 
between the RA and RF in the current socio economic 
development stage are the most important strategic factors 
for handling the issues in the agricultural sector of Armenia.

Implementation of the promotion policy in the export of 
agricultural and food product enables not only to develop 
the agricultural sector and to increase the export volumes 
but also to enhance competitiveness and employment rate 
of the rural population in the domestic market.
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Նախաբան

Հա յաս տա նը հա րուստ է հան քա յին ռե սուրս նե րով: 
Հան քարդ յու նա բե րութ յու նը տնտե սութ յան ա ռանց քա
յին ո լորտ նե րից է: Ներ կա յումս լեռ նա հան քա յին արդ
յու նա բե րութ յան մաս նա բա ժի նը երկ րի բյու ջեում կազ
մում է ա ռա վե լա գույն տո կոս: Ար տա հան ման մո տա վո
րա պես կեսն ա պա հո վում է հան քարդ յու նա բե րութ յան 
ո լոր տը (Ա. Մա դո յան, 2014): 

Վեր ջին տա րի նե րին հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր
տում դրսևոր վում է մեծ ակ տի վութ յուն: Ա ռա ջի կա յում 
շա հա գործ ման հանձ նե լու հա մար նա խա տես ված և ար
դեն շա հա գործ վող նոր հան քա վայ րե րի տնտե սա կան 
նե րու ժի պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րով օգ
տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր ված է տնտե սա գի տա կան և 
բ նա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի հա մա կող մա նի 
լուծ մամբ: ՈՒս տի կար ևոր վում է ըն դերքօգ տա գործ ման 
ընդ հա նուր վի ճա կի և ո լոր տի տնտե սա կան ու բնա պահ
պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րու մը:
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Հոդվածում ներկայացված է Հայաստանի հանքարդյունաբերության 
ոլորտում առկա տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրների 
փոխկապակցվածությունը: Ընդերքօգտագործման ընդհանուր վի ճակը 
դիտարկվում է ըստ մետաղական օգտակար հանածոների հանքա  վայրերի 
շահագործման և ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ներկա
յիս իրատեսական գնահատման: Ոլորտի զարգացման ռազմավարության 
հստակեցմանը զուգահեռ առաջարկվում են մետաղական օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի շահագործման արդյունավետության 
բարձրացման և ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման կատա
րելագործման հնարավոր ուղիներ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Քա նի որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տի տնտե սա  կան 
և բ նա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րը փոխ կա
պակց ված են, անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել՝ 

  ՀՀ ըն դեր քի հիմ նա կան հատ կութ յուն նե րը, 

 ա ռանց քա յին հան քա վայ րե րի առ կա և կան խա տե
սու մա յին պա շար նե րը: 

Կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի ըն թաց քում կի
րառ վել են հա մա կար գա յին հա մե մա տա կան վեր լու
ծութ յուն նե րի, խմբա վո րում նե րի մե թոդ նե րը, է կո լո
գատն տե սա կան գնա հատ ման և տե ղե կատ վութ յան 
հա վա քագր ման ու մշակ ման այլ մե թոդ ներ, ինչ պես 
նաև կա տար վել է ըն դեր քօգ տա գործ ման տնտե սա կան 
ու բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի, ո լոր տի զար
գաց ման հիմ նա կան արդ յունք նե րի քննա դա տա կան
նկա րագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն: Կա տար  վել են ըն
դեր քօգ տա գործ ման գոր ծառ ման, ո լոր տի տնտե սա կան 
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ու բնա պահ պա նա կան վեր հան ված հիմ նախնդիր նե րի 
ընդ հան րա ցում և դ րանց խմբա վո րում, բա ցա հայտ ված 
խնդիր նե րի դա սա կար գում:

Ըստ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի՝ Հա
յաս տա նից ար տա հան վող ար տադ րան քի առն վազն 
կե սը բա ժին է ընկ նում հան քա յին խտան յու թե րին և 
մե տաղ նե րին (www.armstat.am): ՀՀ է ներ գե տիկ են թա
կա ռուց վածք նե րի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա
րութ յան տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան 
հաշ վեկշռում ներ կա յումս գրանց ված է հաս տատ ված 
պա շար նե րով օգ տա կար հա նա ծո նե րի մոտ 871 հան
քա վայր (մե տա ղա կան՝ 43, ոչ մե տա ղա կան՝ 760, ստոր
երկր յա քաղց րա համ ջրե րի՝ 44, հան քա յին ջրե րի՝ 24), 
ինչ պես նաև 580 հան քաեր ևա կում (մե տա ղա կան՝ 131, 
ոչ մե տա ղա կան՝ 449), օգ տա կար հա նա ծո նե րի ա վե լի 
քան 130 տե սակ, ո րից մոտ 25ը՝ մե տա ղա կան։ 

Հա յաս տա նի ըն դեր քը հա րուստ է մե տա ղա կան օգ տա
կար հա նա ծո նե րով (եր կաթ, պղինձ, մո լիբ դեն, կա պար, 
ցինկ, ոս կի, ար ծաթ, ծա րիր, ալ յու մին), ինչ պես նաև 
դրան ցում պար փակ ված հազ վագ յուտ և ցր ված մե
տաղ նե րով: 

Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա վայ րե րի 
թվում առ կա են 7 պղնձա մո լիբ դե նա յին, 4 պղնձի, 24 ոս
կու և ոս կիբազ մա մե տա ղա յին, 3 եր կա թա հան քա յին,    
2 բազ մա մե տա ղա յին, 1ա կան մո լիբ դե նա յին, ալ յու մի
նա հան քա յին, մագ նե զիու մա սի լի կա տա յին ա պար նե րի 
և ք րո մի տի հան քա վայ րեր: Հայտ նա բեր վել է, որ պե տա
կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված հան քա վայ րե րի հան քա
քա րե րում, բա ցի հիմ նա կան մե տաղ նե րից, պա րու նակ
վում են հազ վագ յուտ տար րեր` ռե նիում, սե լեն, թե լուր, 
կադ միում, ին դի մում, հե լիում, թա լիում, բիս մութ և այլն: 
Հիմք են ըն դուն վել §Է կո լուր տե ղե կատ վա կան¦ հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան հրա պա րա կած տվյալ
նե րը (https://ecolur.org/hy/news/mining/---/2635/): 

Բա ցի գնա հատ ված և պե տա կան հաշ վեկշ ռում 
գրանց ված հան քա վայ րե րից՝ Հա յաս տա նի տա րած
քում հայտ նա բեր վել են նաև տար բեր մե տաղ նե րի                
115 եր ևա կում ներ: 

Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա վայ րե րի շա հա գործ
ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող թա փոն նե րի կու տակ ման 
21 պո չամ բար նե րի ծա վալ նե րը գե րա զան ցում են մի 
քա նի մլն խ.մն և զ բա ղեց նում են մոտ 700 հա ընդ հա
նուր մա կե րես (ման րա մասն հաշ վարկ ներ առ կա չեն): 
Պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ տա կար հա նա ծո նե
րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան թա փոն նե րը ներ կա յումս 
չեն օգ տա գործ վում, թեև դրանք պա րու նա կում են մեծ 
քա նա կութ յամբ բազ մա մե տաղ ներ (https://ecolur.org/ 
hy/news/mining/---/2635/): 

Ըստ տնտե սա կան զար գաց ման ար դի ռազ մա վա րութ
յան՝ ա ռա վել կար ևոր վում են ռե սուր սա պա հով վա
ծութ յան և ռե սուր սախ նա յո ղութ յան, շրջա կա մի ջա
վայ րի բնա կան կա յու նութ յան պահ պան ման և կ յան քի 

ո րա կի ա պա հով ման հիմ նախն դիր նե րը: Հա յաս տա
նի հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում տնտե սա կան 
գոր ծու նեութ յան նա խագ ծե րը հա ճախ հաս տատ վում 
են ա ռանց է կո լո գիա կան հետ ևանք նե րի խո րը ու սում
նա սիր ման, հատ կա պես՝ ռիս կե րի և վ նաս նե րի կան
խա տես ման ու գնա հատ ման: Ընդ ո րում՝ ըն դեր քօգ
տա գործ ման ազ գա յին ռազ մա վա րութ յան բա ցա կա
յութ յան պայ ման նե րում տնտե սա կան ա ճի ցան կա լի 
ցու ցա նիշ ներ ձեռք են բեր վում հիմ նա կա նում օգ տա
կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման ծա վալ նե րի ա ճի 
մի ջո ցով: Բա ցի այդ, ըստ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի
տեի տվյալ նե րի, մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե
րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման ան բա վա րար 
հա մա լի րութ յու նը հան գեց նում է ըն դեր քի հաշ վառ ված 
պա շար նե րի մոտ 30 % կո րուստ նե րի (www.armstat.am): 
Միև նույն ժա մա նակ արդ յու նա հան վող հան քա քա րի 
ի րա ցու մից ստաց վող արդ յուն քը (շա հույթ) զգա լիո րեն 
գե րա զան ցում է արդ յու նա հան ման հա մար ներդր վող 
գու մար նե րը:

Հարկ է նշել, որ ո լոր տի կա ռա վա րումն ուղղ ված է 
շրջա կա մի ջա վայ րի և բ նա կան ռե սուրս նե րի հա մա լիր 
պահ պա նութ յա նը, բա րե լավ մա նը, վե րա կանգն մանն 
ու խե լա միտ օգ տա գործ մա նը: Ըստ ՀՀ 20202022 թթ. 
պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րի՝ գե րա կա 
խնդիր ներ են բնա կան ռե սուրս նե րի գեր շա հա գործ ման 
և ա պօ րի նի օգ տա գործ ման բա ցա ռումն ու կան խար
գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման ա պա հո վու մը 
(http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151628): 

Ներ կա յումս պե տա կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված մոտ 
141000 տ պա շար նե րով եր կա թի եր կու հան քա վայ
րե րում արդ յու նա հա նում չի կա տար վում. պատ ճա ռը 
վե րամ շակ ման հա մա պա տաս խան հա մա լի րի բա ցա
կա յութ յունն է:

Ոչ մե տա ղա կան հան քա յին պա շար նե րի հարս տութ
յամբ և բազ մա զա նութ յամբ Հա յաս տանն աշ խար հում 
գրա վում է ա ռա ջա տար տեղ: ՀՀ փոքր տա րած քում 
հան դի պում են աշ խար հում հայտ նի գրե թե բո լոր տե
սա կի հան քան յու թա յին ա պար նե րը: Ըստ ՀՀ է ներ գե
տիկ են թա կա ռուց վածք նե րի և բ նա կան պա շար նե րի 
նա խա րա րութ յան տվյալ նե րի՝ նշա նա կութ յամբ և ո րա
կա կան ցու ցա նիշ նե րով ա ռանձ նա նում են կվար ցի
տի, կար բո նա տի, ցեո լի տի, հրաբ խա յին խա րամ նե րի, 
պեմ զա յի, կա վի, բեն տո նի տի, դիա տո մի տի, գիպ սի 
հան քա վայ րե րի մե ծա ծա վալ պա շար նե րը (http://www.
minenergy.am/ page/472): 

Ոչ մե տա ղա կան հան քա վայ րե րում օգ տա կար հա
նա ծո նե րի հաս տատ ված պա շար նե րը կազ մում են` 
հրաբխա յին խա րամ` 345 մլն մ3, պեռ լիտ և  օբ սի
դիան` 165 մլն մ3, պեմ զա` 100 մլն մ3, կավ` 435 մլն տ, 
դիա տո միտ` 16 մլն մ3, տուֆ` 541,34 մլն մ3, մար մար 
և մար մա րաց ված կրա քար` 72,92 մլն մ3, բա զալտ` 
334,07 մլն մ3, գրա նիտ` 25,66 մլն մ3, ա վա զա կոպ ճա յին 
նյու թեր` 23 մլն մ3, ցե մեն տի հումք` 630 մլն տ (Հ. Ա վագ
յան, 2011): 

file:///C:/Users/Mary/Desktop/www.armstat.am
https://ecolur.org/hy/news/mining/---/2635/
file:///C:/Users/Mary/Desktop/www.armstat.am
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151628
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Շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ներ կա պայ ման նե
րում, երբ կար ևոր վում են ա զատ ձեռ նար կա տի րութ
յու նը և ա ռա վե լա գույն շա հույթ ստա նա լը, ա ռա ջա նում 
են մի շարք, այդ թվում՝ բնա պահ պա նա կան խնդիր ներ, 
ո րոնք պա հան ջում են ըն դեր քօգ տա գործ ման պե տա
կան կար գա վոր մամբ հա մա կարգ վող ան հա պաղ լու
ծում ներ (Ա. Ճա ղար յան, 2004): 

Ըստ ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րի հե ռան կա րա յին 
ընդ լայն ման՝ Հա յաս տա նում գոր ծող հան քարդ յու նա բե
րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ա պա հով ված են մե տա
ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի տար բեր պա շար նե րով՝ 

  պղնձա մո լիբ դե նա յին հան քա քար՝ ա վե լի քան 100120 
տա րի, 

  ոս կու հան քա քար՝ 2530 տա րի, 
 կա պարցին կա յին հան քա քար՝ 2025 տա րի (Ա. Ճա

ղար յան, 2004): 

Պա շար նե րի ա պա հով վա ծութ յան նշված ժամ կետ նե
րը հաշ վարկ ված են ա ռա վել խո շոր հան քա վայ րե րի 
տվյալ նե րով: Ակն հայտ է, որ փոքր և մի ջին մասշ տա
բի հան քա վայ րե րի պա շար նե րի սպա ռու մը կհան գեց նի 
հան քարդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար տադ րան քի 
կրճատ ման (Ա. Մա դո յան, 2014): 

§Հան րա պե տա կան երկ րա բա նա կան ֆոնդ¦ ՊՈԱԿում 
հաշ վառ ված մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
երևա կում նե րում մե տաղ նե րի՝ C2 կար գով հաս տատ
ված և կան խա տե սու մա յին պա շար նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սա կում: 

Պե տա կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված մե տա ղա կան 
երևա  կում նե րից 20ը դեռևս ու սում նա սիր ված չեն: Դ րա 
կան խա տե սու մա յին պա շար նե րը կազ մում են՝ եր կաթ` 
278855, պղինձ` 162, ցինկ` 238,68, ման գան` 8770,36, 
կա պար` 74,44, սնդի կի կան խա տե սու մա յին պա շար նե
րը գնա հատ ված չեն (20072011 թթ. նա խա րա րա կան 
զե կույց, 2011):

Պե տա կան հաշ վեկշ ռում գրանց ված 30 մե տա ղա կան 
հան քա վայ րե րից շա հա գործ վում է 22ը: Դ րանց ընդ
հա նուր մա կե րե սը կազ մում է 4060,05 հա: Ներ կա յումս 
չշա հա գործ վող 8 մե տա ղա կան հան քա վայ րե րից 7ն 
ու սում նա սիր վել է ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի մի ջոց նե րի 
հաշ վին: Հինգ հան քա վայ րե րի հիմ նա կան օգ տա կար 
բա ղադ րի չը ոս կին է (6061,5 հազ. տ հան քա քա րում ոս
կու պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 21474,5 կգ), եր կու
սի նը` պղինձմո լիբ դե նը, իսկ Թեժ սա րի նե ֆե լի նա յին 
սիե նիտ նե րի հան քա վայ րի պա շար նե րը դեռևս 1959 թ. 
հաս տատ վել են որ պես ալ յու մի նի հումք (ՀՀ ըն դեր քի 
ո լոր տի ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յու նը):

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ վեր ջին տա
րի նե րին հան քարդ յու նա բե րութ յան և բաց հան քե րի 
շա հա գործ ման ծա վալ նե րը զգա լիո րեն ա ճել են, ին չին 
զու գըն թաց ա վե լա ցել են նաև բնա պահ պա նա կան և 
բ նօգ տա գործ ման սահ ման ված վճա րում նե րը (ՀՀ վի
ճա կագ րութ յան պե տա կան խորհր դի թիվ 05Ա ո րո շում, 
2009, https://www.armstat.am/file/ doc/99511063.pdf): 

Պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րով նա խա
տես ված է մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան
քա վայ րե րի շա հա գործ ման ըն թաց քում շրջա կա մի ջա
վայ րի պահ պա նութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մար կա տա րել 123,3 մլն դ րամ ներդ րում ներ: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի լեռ նա մե տա լուր գիա կան 
հա մա լի րի վերջ նա կան ար տադ րան քը հիմ նա կա նում 
պղնձի, մո լիբ դե նի, ցին կի, ո րոշ դեպ քե րում` ոս կու և 
ար ծա թի, իսկ հե ռան կա րում` նաև կա պա րի բարձր պա
րու նա կութ յամբ խտան յու թերն են, ին չը խո չըն դո տում 
է հան քա վայ րի տնտե սա կան նե րու ժի լիո վին օգ տա
գործ մա նը: Արդ յու նա հան վող մե տա ղա կան օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի վե րամ շակ ման ար տադ րութ յան փակ և 
ա վար տուն ցիկ լե րով (հա նույ թից մինչև պատ րաս տի 
ար տադ րան քի ստեղ ծում) կազ մա կեր պու մը հնա րա
վո րութ յուն կտա ստա նալ բարձ րար ժեք ար տադ րանք, 
ինչն էլ կա պա հո վի ՀՆԱի աճ (Ա. Մա դո յան, 2014): 

Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հա
նու մից ստաց վող ար տադ րան քի կան խա տե սու մա յին 

Աղյուսակ.  Մետաղների C2 կարգով հաստատված և 
կանխատեսումային պաշարները Հայաս
տա նում (Ա. Մարկոսյան, Ա. Մադոյան, 
2014)
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1 Ոսկի, կգ 25339,5 85239,61

2 Արծաթ, տ 313,021 17004,488

3 Ցինկ, հազ. տ 726,89 313,822

4 Կապար, հազ. տ 1487,58 220,989

5 Պղինձ, հազ. տ 1847,4 6196,4

6 Երկաթ, հազ. տ 581842 1213626

7 Մոլիբդեն, տ 66696 117830

8 Մանգան, հազ. տ  17612,9

9 Ծարիր, տ  170

10 Բիսմութ, տ  54,79

11 Նիկել, տ  50

12 Թելուր, տ  21428

13 Կադմիում, տ  66,9

14 Քրոմ, հազ. տ  2,65

15 Տիտան, հազ. տ  6014

16 Մկնդեղ, տ  95

17 Կոբալտ, տ  5

18
Երկրորդային 
կվարցիտ, հազ. տ 

613,2 



55                                                                                                         Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան  N (69) 1/2020

ար ժե քը ո րո շե լիս որպես ՀՆԱի աճ ա պա հո վող հա նա
ծո ներ են դի տարկ վում ոս կին, ար ծա թը, պղին ձը, մո լիբ
դե նը, ցին կը, սե լե նը և ռե նիու մը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

ՀՀում ըն դեր քօգ տա գործ ման ընդ հա նուր վի ճա կը բնո
րոշ վում է մի շարք տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րի առ կա յութ յամբ. 

 • Նա խորդ 10 տա րի նե րի հա մե մատ ոչ մե տա ղա կան 
հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման 
զգա լի կրճա տում: 

 • Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ ոչ մե տա
ղա կան պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի, հատ կա պես 
ե րես պատ ման և շի նա րա րա կան քա րե րի հան քա
վայ րե րի քա նա կի աճ: 

 • Ե րես պատ ման և շի նա րա րա կան քա րե րի հան քա
վայ րե րի՝ մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րի կող մից շա
հա գոր ծում: 

 • Ցե մեն տի, ե րես պատ ման սա լիկ նե րի, շի նա րա րա
կան քա րե րի ար տադ րութ յան նպա տա կով ոչ մե տա
ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րամ շա կում: 

 • Շա հա գործ վող պղնձա մո լիբ դե նա յին, պղինձհրա
քա րա յին, ոս կիբազ մա մե տա ղա յին, ոս կիսուլ ֆի
դա յին բո լոր հան քա վայ րե րի ցածր արդ յու նա վե
տութ յամբ շա հա գոր ծում։ 

 • Ոչ կա տար յալ տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ հան
քա քա րե րի մշակ ման նախ նա կան՝ հան քա հարստաց
ման փու լում մինչև 3040 % կո րուստ ներ։

 • Ըն դեր քի հաշ վառ ված պա շար նե րում առ կա են 
զգա լի քա նա կա կան կո րուստ ներ: Նախ նա կան 
գնահատ ված ռե սուր սա յին նե րու ժը լիար ժեք չի օգ
տա գործ վում, ին չը հան գեց նում է արդ յու նա հան ման 
ծա վալ նե րի նվազ ման: Արդ յուն քում խախտ վում է 
ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տի տնտե սա կան ա ճի 
և բ նա պահ պա նա կան վնաս նե րի հա մա հա րա բե
րակ ցութ յու նը: ՈՒս տի անհ րա ժեշտ է նվա զա գույ նի 
հասց նել թեր կոր զում նե րի ծա վալ նե րը, ին չը կա րող է 
նպաս տել պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման 
արդ յուն քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան թա փոն նե
րի օգ տա գործ մա նը:

 • Հիմ նա կան օգ տա կար տար րե րի և մի շարք հան քա
նյու թե րի (պի րիտ, մագ նե տիտ, սկան դիում մե տաղ) 
թեր կոր զում նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող բնա
պահ պա նա կան վտանգ: Հարկ է նշել, որ օգ տա կար 
տար րե րի կոր զում նե րի և տեխ նո լո գիա կան վե րա
մշակ մամբ դրանց պահ պան ման մի ջո ցով կա րե լի 
է նվա զա գույ նի հասց նել թեր կորզ ման հետ ևան քով 
հար յու րա վոր և հա զա րա վոր տոն նա նե րով պո չամ
բար ներ թափ վող ծանր մե տաղ նե րի ու թու նա վոր 
տար րե րի ծա վա լը: Միա ժա մա նակ հնա րա վոր է օգ
տա գոր ծել պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ տա

կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ
ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան թա
փոն նե րը: 

 • Ըն դեր քում հաշ վառ ված պա շար նե րի զգա լի կո
րուստ նե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու, ինչ պես նաև 
նախ նա կան գնա հատ ված ռե սուր սա յին նե րու ժը 
լիար ժեք օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ար տադ րա
կան (պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ տա կար հա
նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման արդ
յուն քում ա ռա ջա ցած) թա փոն նե րի ի րա ցումն ա ռա
վե լա գույ նի հասց նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն: 

 • Օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե
րամ շակ ման ան բա վա րար հա մա լի րութ յուն, ին չը 
հան գեց նում է ըն դեր քում հաշ վառ ված պա շար նե րի 
շուրջ 30 % կո րուստ նե րի, արդ յու նա հան վող հան
քա քա րի ի րա ցու մից ստաց վող արդ յուն քը (շա հույթ) 
զգա լիո րեն գե րա զան ցում է արդ յու նա հան ման հա
մար ներդր վող գու մար նե րը: 

 • Վե րամ շակ ման ժա մա նա կա կից հա մա լիր հիմ նե լու 
հա մար ֆի նան սա կան նշա նա կա լի ներդ րում նե րի և 
պե տութ յան մաս նակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն: 

 • Հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում օ տա րերկր յա 
ներդ րում նե րի գրավ չութ յան ձևա վո րում, ներդ րու
մա յին գու մար նե րի ա վե լա ցում: 

 • Հարկ է նշել, որ ո րո շա կի կա յու նա ցում և  աճ են գրանց
վել հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում, մաս նա վո րա
պես՝ գու նա վոր և թան կար ժեք մե տաղ նե րի արդ յու նա
հան ման դեպ քում, իսկ ոչ մե տա ղա կան, հատ կա պես 
շի նա րա րա կան հա նա ծո նե րի մի մա սի (քար, ա վազ և 
այլն) դեպ քում նկատ վել է նվազ ման մի տում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում ըն դեր քօգ տա գործ ման 
տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե
րի լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է ո լոր տի զար գաց ման 
հստակ ու նպա տա կա յին ռազ մա վա րութ յամբ: Ընդ 
ո րում՝ կար գա վո րում նե րը պետք է լի նեն ի րա տե սա
կան և ի րա կա նաց վեն ըստ ո լոր տի տնտե սա կան ա ճի 
ու բնա պահ պա նա կան վնաս նե րի ճշգրիտ հա մա հա րա
բե րակ ցութ յան: Այս ա ռու մով կար ևոր վում են տեխ նո լո
գիա կան նո րա րա րութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույն կա տա
րե լա գոր ծումն ու ներդ րու մը ո լոր տում:

Ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տի տնտե սա կան ա ճի և 
բ նա պահ պա նա կան վնաս նե րի հա մա հա րա բե րակ
ցութ յու նը կար գա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նվա
զա գույ նի հասց նել թեր կոր զում նե րի ծա վալ նե րը, ին չը 
կա րող է խթա նել պո չամ բար նե րում կու տակ ված օգ
տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ
ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան թա փոն
նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ նախ նա կան գնա հատ ված ռե
սուր սա յին նե րու ժը լիար ժեք օգ տա գոր ծե լու նպաս տա
վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լով: Դա կա րող է օ ժան դա կել 
արդ յու նա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը:
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Թեր կոր զում նե րի ծա վալ նե րը նվա զա գույ նի հասց նե
լը կա րող է նպաս տել պո չամ բար նե րում կու տակ ված 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հան ման և վե րա
մշակ ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցած մեծ քա նա կութ
յամբ բազ մա մե տաղ ներ պա րու նա կող ար տադ րա կան 
թա փոն նե րի ի րաց մա նը: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
արդ յու նա հան ման և վե րամ շակ ման կա տար յալ տեխ
նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ հնա րա վոր կլի նի կան խել 
հան քա վայ րե րի ռե սուր սա յին նե րու ժի լիար ժեք  օգ տա
գործ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող բնա պահ պա նա կան 
ա ղետ նե րը:

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել՝ 

 ըն դեր քօգ տա գործ ման ո լոր տում պե տութ յան ազ դե
ցութ յան ու ժե ղաց մա նը, ին չը են թադ րում է վե րահսկո
ղա կան և հս կո ղա կան հա մա կար գե րի զար գա ցում, 

 ըն դեր քօգ տա գործ ման ինչ պես օ րենսդ րա կան, այն
պես էլ տնտե սա կան հա մա կար գում պե տութ յան դե
րի ակ տի վաց մա նը, 

  վնաս նե րի փոխ հա տուց ման հա մա կար գի ար դիա կա
նաց մա նը, 

  ըստ տվյալ ծրագ րին մաս նակ ցութ յան՝ պե տութ յան 
կող  մից ներդ րու մա յին քա ղա քա կա նութ յան և ծախ
սե րի ի րա կա նաց մա նը, 

  երկ րի սո ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րի ակ տիվ լուծ
ման և արդ յու նա բե րութ յան ա ռա ջա տար ճյու ղե րի 
գի տա տեխ նի կա կան գոր ծըն թաց նե րում ըն դերք օգ
տա գոր ծող նե րի ներգ րավ մա նը,

 քի միա կան նյու թե րի և թա փոն նե րի է կո լո գիա պես 
անվ տանգ կա ռա վար մա նը, 

  բնա պահ պա նա կան վե րահս կո ղութ յան հա մա կար գի 
ու ժե ղաց մա նը,

  Հա յաս տա նում այն պի սի մո դե լի կի րառ մա նը, ո րի մի
ջո ցով հնա րա վոր կլի նի լու ծել թա փո նա գո յաց ման 
խնդի րը, ինչ պես նաև խրա խու սել թա փոն նե րի վե
րամ շակ ման և  երկ րոր դա յին հում քի օգ տա գործ ման 
ծրագ րե րի ֆի նան սա վո րումն ու ի րա կա նա ցու մը:

Հա յաս տա նի վե րոնշ յալ հան քա վայ րե րում ժա մա
նա կա կից վե րամ շակ ման հա մա լիր հիմ նե լու հա մար 
անհրա ժեշտ են մե ծա ծա վալ ֆի նան սա կան ներդ րում
ներ: ՈՒս տի պետք է ու սում նա սի րել այդ գոր ծըն թա ցում 
պե տութ յան մաս նակ ցութ յու նը:

Քա նի որ շրջա կա մի ջա վայ րի վրա օգ տա կար հա նա ծո
նե րի արդ յու նա հան ման բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն 
ա վե լի մեծ է, ուս տի անհ րա ժեշտ է ըն դեր քօգ տա գործ
ման ո լոր տում կի րառ վող հա մա կար գում ներն ար մա
տա պես  փո խել: Պետք է ա պա հո վել ազ նիվ, գու նա վոր 
և հազ վագ յուտ մե տաղ ներ պա րու նա կող հում քի հա
մա լիր մշա կու մ, ար ժե քա վոր տար րե րի ա ռա վե լա գույն 

կոր զու մ, պատ րաս տի ար տադ րան քի ստա ցու մ, բարձր 
ար տադ րո ղա կա նութ յամբ, թա փո նա զուրկ կամ սա կավ 
թա փո նա յին, է կո լո գիա պես մա քուր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդ րու մ: Պատ րաս տի ար տադ րանք ստա նա լու հա
մար պետք է հիմ նել մե տա լուր գիա կան (հատ կա պես 
պղնձա ձու լա կան) ար տադ րութ յուն ներ, ինչ պես նաև 
վե րա կանգ նել փոխ կա պակց ված ար տադ րութ յուն նե րը 
(կա բե լա յին, է լեկտ րա տեխ նի կա կան):
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Общее состояние недропользования. 
Экономические и экологическиe проблемы                      
в Армении

В статье представлена взаимосвязь экономических 
и экологических проблем, имеющих место в горно
добывающем секторе Армении. Общее состояние 
нед ропользования рассматривается по текущей 
реаль  ной оценке эксплуатации месторождений ме
тал лических полезных ископаемых и переработки 
неметаллических минералов. Наряду с уточнением 
стратегии развития отрасли, предложены возможные 
пути повышения эффективности эксплуатации место
рож дений металлических полезных ископаемых и 
усовершенствования переработки неметаллических 
минералов.           

А Н Н О Т А Ц И Я

General State of Mineral Resource Management.                
Economic and Ecological Issues in Armenia

The article is related to the interrelations of economic and 
environmental problems enhanced in the mining sector of 
Armenia. The general state of mineral resource manage
ment is considered in view of evaluating the exploitation of 
the deposits of useful metallic minerals and the process
ing of nonmetallic minerals in the real time. Along with the 
specification of the strategy development in the mentioned 
sector, feasible ways of efficiency increase in the exploita
tion of the deposits of useful metallic minerals and those 
of improving the processing of nonmetallic minerals are 
recommended.      

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 19.12.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 22.01.2020 թ.
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 Նա խա բան

Սա կա վաջ րութ յան և չո րայ նութ յան պատ ճա ռով Հա
յաս տա նում երկ րա գոր ծութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է ո ռոգ ման ճիշտ կազ մա կերպ մամբ: 
Ա րա րատ յան հար թա վայ րում ո ռո գումն ի րա կա նաց
վում է դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րից գոր ծող հա մա
կար գի մի ջո ցով, քանի որ առանց ո ռոգ ման անհ նար է 
որ ևէ բույս մշա կել: Մ շա կա բույ սե րի ո ռո գու մը հիմ նա
կա նում ի րա կա նաց վում է Հ րազ դան գե տից սկիզբ առ
նող եր կու խո շոր՝ Հ րազ դա նի ստո րին և Ար տա շա տի 
ջրանցք նե րով: Ջ րա ռի ջու րը հո սում է Եր ևա նի փակ և 
բաց դրե նա ժա յին հա մա կար գով, Ար տա շա տի նը հիմ
նա կա նում ա վարտ վում է Քաղց րա շեն, իսկ Հ րազ դա նի 
ստո րի նը՝ Հա յա թաղ հա մայնք նե րում: Եր ևա նի տա
րած քում ո ռոգ ման ջրանցք նե րի հա տա կը և կո ղա պա
տե րը ցե մեն տա բե տո նից են, իսկ քա ղա քից դուրս՝ բնա

ՀՏԴ  631.6+632.5(479.25) 

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՍՏՈՐԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ                                        
ՄՈԼԱԽՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ

Ա.Գ. Ահարոնյան գ.գ.դ., Ս.Մ. Սարգսյան գ.գ.թ., Բ.Ա. Ջուլհակյան գ.գ.թ., Է.Ս. Մուրադյան
Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն
arkadi.aharonyan@mail.ru,  sonasargsyan999@gmail.com,  babken.julhakyan@gmail.com,  edcaz.muradyan@mail.ru

կան հո ղա ծած կույ թից: Ջ րա ռը կա տար վում է միայն 
մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման նպա տա կով: Ջ րա ռի դա
դա րեց ման ըն թաց քում ջրանցք նե րում ջուր չի լի նում 
կամ անն շան քա նա կութ յամբ կու տակ ված է լի նում 
տեղտեղ (ա ռան ձին փո սո րակ նե րում և  ար հես տա կան 
ար գե լակ նե րում):

Ջ րա ռի ժա մա նակ ջրի հոս քով հա ճախ կանխ վում են 
տար բեր աղ տո տում նե րի կու տա կում նե րը, իսկ ջրա ռի 
դա դա րեց ման ըն թաց քում դրանք գո յա նում են ո ռոգ
ման ջրանցք նե րի հա տա կի փո սե րում՝ ա ռա ջաց նե լով 
տհաճ հոտ: Ներ կա յումս ջրա ռի ջրե րում գրե թե չեն 
հան դի պում շե րե փուկ, գորտ, կրիա, օձ:

2018 թվա կա նին ջրա ռը կա տար վել է ապ րի լի 16ից 
հոկ տեմ բե րի 15, իսկ 2019ին՝ ապ րի լի 15ից հոկ տեմ
բե րի 10 ժա մա նա կա հատ վա ծում:

20182019 թթ. հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հրազ
դանի ստորին և Արտաշատի ոռոգման համակարգերի ափերն աղտոտված 
են միաշաքիլ և երկշաքիլ 64 տեսակի մոլախոտերով: Տա  րած ված է նաև 
մոլախոտերին և ծառաթփուտներին մակածված ցողու նային մակաբույծ 
գաղձը:

Ջրառի դադարեցման ընթացքում ոռոգման համակարգերի հիմքում 
կուտակված մոլախոտերի սերմերը ջրառի ժամա նակ տարածվում են 
Արարատյան հարթավայրի հողատարածքներում, առաջանում են մոլա
խոտվածության նոր օջախներ: Հետևաբար գերակա խնդիրներ են հակա
մոլախոտային նոր տեխնոլոգիաների մշակումը և ներդրումը:

Բանալի բառեր՝
համակարգ, 
ոռոգում, 
մոլախոտ, 
վնասակարություն, 
պայքար

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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պայ ման նե րում ջրի օգ նութ յամբ մա ղե րի մի ջո ցով հո
ղի կարծր մա սե րից ան մի ջա պես ան ջատ վել են մո լա
խո տե րի սեր մե րը և հաշ վարկ վել սպի տակ, լու սա յին 
մա կե րե սի վրա: Յու րա քանչ յուր տե ղա մա սից վերց վել 
է 5ա կան նմուշ (Б.А. Доспехов, 1979, А.М. Лыков, 
А.М. Туликов, 1976, И.Н. Бейдеман, 1974):

Հաշ վառ ման հա մար մո լա խո տե րը խմբա վոր վել են ըստ 
բու սա բա նա կան կազ մի՝ միա շա քիլ, երկ շա քիլ, և կ յան քի 
տևո ղութ յան՝ սա կա վամ յա, բազ մամ յա: Մո լա խո տե րի 
ա ռա վել տա րած ված տե սակ նե րի լա տի նե րեն ան վա նում
նե րը ճշգրտվել են ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան 
(Գ.Խ. Ա ղա ջան յան, 1957, Պ.Ա. Ղան դիլ յան և  ու րիշ., 1975): 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րի համաձայն՝ ա ռա վել տա րածված 
են հետև յալ մո լա խո տե րը.

միա շա քիլ՝ այ ծակն գլա նաձև (Aegilops cylindrica Host.), 

այ ծակն հաստ (Aegilops crassa Boiss.), ա շո րա դաշ տա

մո լա խո տա յին (Secale segetale), դաշ տավ լուկ միամ

յա (Poa annua), աղ վե սա գի դաշ տա յին (Alopecurus 

myosuroldes Huds.), գա րի նա պաս տա կի (Hordeum 

leporinum L.), ե ղեգ սո վո րա կան (Phragmites australis 

Cav.), դուն կլո րա վուն (Cyperus rotundus L.), խրփուկ 

սո վո րա կան (Avena fatua L.), խո զա նուկ ան թավ (Setaria 

glauca L.), հա վա կո րեկ սո վո րա կան (Echinochloa crus 

galli L.), սոր գո հա լեպ յան (Sorghum halepense L.), 

ո րոմ պարս կա կան (Lolium perscum Boiss.), սեզ սո ղա

ցող (Agropyron repens L.), ցոր նուկ դաշ տա յին (Bromus 

inermis Leyss.),

երկ շա քիլ՝ աղ բուկ բարձր (Sisymbrium altissimum), 

արևա դեմ է լիպ սաձև (Heliotropium ellipticum L.), ան թեմ 

գար շա հոտ (Anthemis cotula L.), ամբ րո զիա օ շինդ րա

տերև (Ambrosia artemisiifolia L.), բիան դա ռը (Goebelia 

alopecuroides Bge.), դառ նա փուշ սո վո րա կան (Xanthium 

strumarium L.), թե լուկ սո վո րա կան (Chenopodium 

album L.), ի շա մա ռոլ դաշ տա յին (Sonchus arvensis 

L.), ծտա պա շար սո վո րա կան (Capsella bursa pastoris 

L.), ծխա բույս փոք րա ծա ղիկ (Fumaria micrantha Lag.), 

կուժ կոտ րուկ գար նա նա յին (Adonis vernalis L.), մա տի

տեղ պա տա տու կան ման (Polygonum convolvulus L.), 

տի պա տա տուկ ցան կա պա տա յին (Calystegia sepium 

L.), թու նա թափ սուր (Cynanchum acutum L.), շնկո տեմ 

դաշ տա յին (Thlaspi arvense L.), պա տա տուկ նե տա

տերև (Convolvulus sagittifolia L.), տա տասկ դաշ տա յին 

(Cirsium vulgare Savi.), օ շինդր դաշ տա յին (Artemisia 

vulgaris L.), տե րե փուկ կա պույտ (Centaurea cyanus L.), 

օ շինդր հայ կա կան (Artemisia armeniaca Lam.), տա տաշ 

գետ նա տա րած (Tribulus terrestris L.):

Ո ռոգ ման ջու րը չպետք է պա րու նա կի ախ տա ծին հա րու
ցիչ ներ և վ նա սա կար մո լա խո տե րի սեր մեր: Ա րա րատ յան 
հար թա վայ րի բո լոր մշա կա բույ սե րի դաշ տե րում մո լա
խո տե րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով կա տար վում են 23 
միջ շա րա յին մշա կում ներ, ո րոնց հա մար ֆինանսական 
միջոցներ են ծախս վում (А.Г. Ага ронян, 1984):

Հ րա տա պութ յան տե սանկ յու նից կար ևոր վում է ո ռոգ
ման հա մա կար գե րում հե տա զո տութ յուն նե րի անց
կա ցու մը: Թեև շա հա ռու ներն ագ րո մի ջո ցա ռում ներն 
ի րա կա նաց նում են ժա մա նա կին և  ո րա կով, այ նո ւա մե
նայ նիվ հնա րա վոր չէ խու սա փել աղ տոտ վա ծութ յան և 
վ նա սա կա րութ յան ա մե նամ յա դրսևո րում նե րից:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

20182019 թթ. հե տա զոտ վել են ջրա ռի ժա մա նակ 
Հ րազ դա նի ստո րին և Ար տա շա տի ո ռոգ ման ջրանցք
նե րում առ կա մո լա խո տե րի սեր մե րը, վաղ գար նա նը 
դրանց ա փե րին տա րած ված վնա սա կար մո լա խո տա
յին ֆլո րան: ՈՒ սում նա սիր վել են ջրա ռի դա դա րեց ման 
ըն թաց քում, վեր ջին ջրա ռից հե տո ջրանցք նե րի հա տա
կի՝ տեղտեղ կու տակ ված ջրե րում հան դի պող մո լա խո
տե րի սեր մե րը: 

Հա կա մո լա խո տա յին պայ քա րի նոր, արդ յու նա վետ 
տեխ նո լո գիա մշա կե լու հա մար 20182019 թթ. ու սում
նա սի րել և պար զել ենք Ա րա րատ յան հար թա վայ րի՝ 
հնուց գոր ծող ո ռոգ ման եր կու գլխա վոր հա մա կար գե
րի մո լա խոտ վա ծութ յան ար դի վի ճա կը: Խն դիր է դրվել 
ո րո շել՝

  ջրա ռի ժա մա նակ ո ռոգ ման ջրում առ կա, ջրա ռի դա
դա րեց ման ըն թաց քում և վեր ջին ջրա ռից հե տո ո ռոգ
ման հա մա կար գե րի հիմ քում կու տակ ված ջրե րում, 
ինչ պես նաև ջրանցք նե րի ա փա մերձ 010 սմ հո ղա
շեր տում հան դի պող մո լա խո տե րի սեր մե րի քա նա կը,

  ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ա փե րին ա ճող մո լա խո տե
րի տե սա կա յին կազ մը և խ տութ յու նը:

Ջ րա ռի ժա մա նակ ո ռոգ ման ջրում և ջ րա ռի դա դա րեց
ման ըն թաց քում ջրանցք նե րի հա տա կի ջրի կու տա կում
նե րում մո լա խո տե րի սեր մե րի քա նա կը ո րո շե լու հա
մար 1 ժամ վա ըն թաց քում 10 լ տա րո ղութ յամբ դույ լով 
վերց վել է 100 լ ջուր, ան մի ջա պես քա մի չով ան ջատ վել 
են մո լա խո տե րի սեր մե րը և լա բո րա տոր պայ ման նե
րում չո րաց նե լուց հե տո հաշ վարկ վել սպի տակ մա կե
րե սի վրա:

Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են ըն դուն ված մե
թոդ նե րով. ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ա փե րին մո լա
խո տե րի խտութ յու նը ո րոշ վել է հաշ վա հար թակ նե րի 
(1 մ2) մի ջո ցով, ո րոնք տե ղադր վել են ռան դո մի զա յին 
(պա տա հա կան) մե թո դով՝ ըստ տե ղան քի, 1020 կրկնո
ղութ յամբ: Մո լա խո տե րի սեր մե րի քա նա կը ո րոշ վել 
է Կա լենտ ևի բու րի օգ նութ յամբ ա փա մերձ հո ղա շեր
տից (010 սմ) վերց ված հո ղան մու շում: Լա բո րա տոր 
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Աղ յու սակ 1. Հ րազ դա նի ստո րին և Ար տա շա տի ո ռոգ ման ջրանցք նե րի ա փե րի մո լա խոտ վա ծութ յան խտութ յու նը*

 Հա ր ա կից տա  ր ա ծք ն եր 

2018 թ., հատ/մ2 2019 թ., հատ/մ2

մ իաշաքիլ ե րկշաքիլ միաշաք իլ  երկշա քի լ
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Հրազդանի ստորին ջրանցք 

Մ . Մելքոն յան փողոց 2 3 22 10 30 2 10 35  7  15 

Մերձա վան համայնք 2 8 43 9 23 2 15 35 5 16

 Նորակե րտ համայնք 2 2 39 6 13 3 18 9 9 10 

 Շա հումյան համայ նք 3 3  18 4 29 3 16 36 8 12

Արտաշատի ջրանցք

Ե րևանի գինու գործարան 4 3 25 11 45 4 11  48 5 10

Ջէկ 6 7 20 7 10 6 11 37 5 37

Ա յնթապ համայնք 2 4 29 6 11 3 10 4 6 4  27 

Դիտա կ համայնք 5 10 58 5 12 5 6 47 9 16

 Քաղ ցրաշեն հա մա յն ք  0 12 4 1  3 18  0  10 44 3 2 0

Աղ յու սա կ 2.  Մ ոլախոտերի սե րմեր ի ք անակը Ա րտա
շատի և Հր ազդանի  ս տորին ջրանցքնե
րի ոռոգման ջրերում (100 լ /հ ատ)*

 Հա ր ա կից 
տ ա րա ծ քն եր 

201 8 թ. 20 19  թ.
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Արտաշատի ջրանցք

Երևանի գինու 
գործա րան

01 .09 410 15.04 977 03.06 508

Ջէկ 02.09  72 2 16.0 4 810 03.06 610

Այնթապ 
համայնք

03.09 100 3 1 7. 04 122 0 04.06 845

Դի տակ  
համայնք

0 5.09 2017 18.04 1315 08.06 1116

Հր ազդ ան ի ստոր ին ջրանցք

Մ. Մելքոն յան 
փողոց

07.09 50 0  20 .04 610 20.06 945

Մերձավան 
համայնք

08.09 3210  21 .04  1344 2 1.06 970

Նորակերտ 
համայնք

09.09 12 26 23.04  1500 22.0 6 1314 

 Շահ ումյան  
հա մայնք

10.09 1 345   23.06 1 690 

* Կազմվել է հեղինակների կողմից` դաշտային փորձերի 
հիման վրա:

Հե տա զոտ ված տա րածք նե րում (աղ. 13) հու նի սի 3րդ 
տաս նօր յա կից նկատ վել է ցո ղու նա յին մա կա բույծ գաղ
ձի եր կու՝ դաշ տա յին (Cus. Campest ris Junk) և նր բա ցո
ղուն (Cus. Approximata Bab.) տե սակ նե րի տա րած վա
ծութ յուն. ա ռա ջի նը մա կած ված է ծա ռաթ փուտ նե րին, 
երկ րոր դը՝ մո լա խո տե րին: 64 տե սա կի մո լա խո տե րից 
ա ռանձ նաց վել է ա ռա վել տա րած ված 36 տե սակ (միա
շա քիլ՝ 15, երկ շա քիլ՝ 21):

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ ջրանցք նե րի հա րա կից տա րածք
նե րում նկատ վում է մո լա խո տե րի զգա լի տա րած վա
ծութ յուն: Միա վոր մա կե րե սի վրա գե րակշ ռում են սա
կա վամ յա նե րը: Ե ղե գ ա ճում է բո լոր տա րածք նե րում, 
սա կայն Հ րազ դա նի ստո րին ջրանց քի ա փե րին՝ ա վե
լի քիչ քա նա կութ յամբ: Ջէկի տա րած քում ե ղեգ նու տը 
նույ նիսկ խիտ է: Ջ րանց քի ցե մեն տա բե տո նե շեր տի 
ու սում նա սի րութ յամբ պարզ վել է նաև, որ ե ղեգ նու տի 
հատ վա ծում ջրանց քի հա տա կին և կո ղա պա տե րի վրա 
առ կա են ճեղք վածք ներ, ին չի հետ ևան քով տե ղի է ու
նե նում ո ռոգ ման ջրի կո րուստ: Վեր ջի նիս նպաս տում է 
նաև ե ղե գի ստոր գետն յա կոճ ղար մատ նե րի և ս տո լոն
նե րի ին տեն սիվ ա ճը:

Հե տա զոտ ված տա րածք նե րում հու նի սի 2րդ տաս նօր
յա կից ա վարտ վել է սա կա վամ յա նե րի վե գե տա ցիան, և 
տե ղի է ու նե ցել ո ռոգ ման ջրի՝ մո լա խո տե րի սեր մե րով 
աղ տո տում, ին չը ջրա ռի ըն թաց քում հան գեց րել է դաշ
տե րի աղ տոտ ման (աղ. 2):

* Կազմվել է հեղինակների կողմից` դաշտային փորձերի հիման վրա:
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Հ րազ դա նի ստո րին և Ար տա շա տի ջրանցք նե րի յու րա
քանչ յուր 100 լ ջ րի հաշ վով մո լա խո տե րի սեր մե րի քա
նակն ա վե լի շատ է հե ռա վոր հա մայնք նե րին հա րա կից 
ջրանցք նե րում, քան Հ րազ դան գե տի մո տա կա տա
րածք նե րով հո սող ո ռոգ ման ջրե րում:

Ջրառ ի՝ գր եթե հի նգ  ամի ս դադարեցման ընթա ցքում 
ջրանցք նե րի  հ ատակու մ կուտակված ջրե րի  ու սումնա
սի րությամ բ (աղ . 3) պա րզվ ել  է, ո ր մոլա խո տերի սերմե
րը դաշտ  ե ն տե ղա փո խվում  ա ռաջի ն ջրառի  ժամա
նա կ: Սեր մե րի քանակն ավ ելի շատ է  եղ ել հատկա  պե ս 
Դիտակ և  Շահու մյա ն համա յն քն երին հ արա կի ց 
ջրանցքներում:

 Թ եև մոլա խո տե րի  սե րմ երը տեղափոխ վու մ են ջրի և 
քամու միջոցով, հողաշերտը դրանցով աղտոտվում է 
հ իմնականում մ ոլախո տա պա տվ ած ությա ն հե տևան
քով  (А .Г. Аг арон ян,  1984, И.Н . Бейд ем ан, 197 4):

Ը ստ  ա ղյուսակ  4 ի՝ ջրա ռի  և  մ ոլախոտ եր ի վեգե տացիայի 
ավա րտից հե տո ո ռոգման ջրա նց քների ա փերին ՝ 
հողի մակերե սին կուտակված մո լախ ոտ երի սերմե
րը  կազ մում են զ գալ ի քանակությու ն:  Ն պաս տավոր 
պ այ ման ն երում դր անք կա րող են ծլե լ՝  առա ջացնելով 
աղտոտ վ ած ության նոր  օ ջախներ : 01 0 սմ հող ա
շերտու մ մ ոլախոտերի սե րմեր ի առավել մ եծ քանակու
թյ ու ն նկատվել  է  Շ ահո ւմյան և Դիտա կ հ ամայնք ների ն 
հ արակից ոռո գմ ան ջ րա նցքնե րի ափ երին :

 Եզ րա կացո ւթյո ւն 

Հրազդան ի ստորին և Արտ աշատի ոռոգմա ն հ ամա
կարգե րի ն հա րակից տարածքներո ւմ կա տա րված 
հետ ազ ոտությ ուններով պարզվե լ է , որ ոռոգմա ն ջուրն  
ա ղտ ոտ ված է մո լախոտ երով: 20 18 թ. ջրառի ժամանակ 
Հրազդանի ստորին ջրանցքում ոռոգման 100 լ ջրում 
մո լախ ոտ երի սեր մերի մ իջին քանակը կազմել է 1570, 
իսկ 2019ին՝ 1196 հատ: 20 18 թ. ջրա նցք ի ափերին 
մ ոլախո տվ ածությու նը կազմել է 75 , իսկ 2 019ին ՝        
84 հատ/մ2: 2018 թ. ջրառի դադ արեցման ընթացքո ւմ 
ջրանցք ի հատ ակ ում կո ւտակված 100 լ  ջ րո ւմ առկա է 
եղ ել  3 ,6, իս կ 2019 ին ՝ 5,8 մլն սերմ: 2018 թ. ոռոգման 
համա կարգե րի  ափամե րձ  0 10 սմ հ ողաշեր տու մ մոլա
խոտեր ի սերմե րի  ք ան ակը կա զմ ել է 1828 հ ատ /մ2:

2 018 թ. ջրառի ժամանակ Արտաշատի ջրանցքում 
ոռոգման  100  լ  ջրում  մ ոլա խո տերի  սե րմերի միջին 
քանակը կազմել է 1038, իսկ 2019ին՝ 925 հատ: 20 18 թ. 
ջրա նցք ի ափերին մ ոլախո տվ ածությու նը կազմել է 68 , 
իսկ 2 019ին ՝ 71 հատ/մ2: 2018 թ. ջրառի դադարեցման 
ընթացքո ւմ ջրանցք ի հատ ակու մ կուտակված 100  լ  
ջ րու մ առկա է  ե ղել 2 ,9 , իսկ 2019ին՝ 4,4 մլն սերմ:  2 018 թ.  
ոռոգ ման համակարգի ափ ամերձ  0 10  սմ հո ղա շերտու մ 
սե րմեր ի ք անակը կազմ ել  է 131 5 հ ատ /մ2:

Ա յսպիսով՝ Հր ազդ ան գե տից  սկ իզբ առն ող  Հրազդանի  
ս տորին և Ա րտ աշատի  ո ռո գմ ան ջր ան ցքն երը երկ

Ա ղյուսակ 3.  Ջրառի դ ադարեցմ ան ըն թա ցք ու մ  Ար տա 
շա տի և Հր ազդանի ստորին ջ րա նցքներում 
կուտ ակված ջրերում առկա մոլախո տե րի 
սե րմ երի քա նա կը  (1 00  լ/մլն )*

 Հա րա կից
տա րած ք ն եր
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Արտաշատի ջրանցք

Երևանի գ ին ու գոր ծարան 16.10 1,5 02.03 3,7

Ջ էկ  17 .10 2, 2 03.03 3,9

Այ նթա պ համայնք  18.10 3,6 03.03 4,2

Դիտա կ հ ամ այնք 1 9.10 4,3 04.03 5,7

Հրազդան ի ստ որին ջր անցք

Մ. Մելքոն յան փողոց 2 1. 10 2 ,3 06. 03 3,6

Մերձավան համայնք 22. 10 2,4 0 8. 03 4,5

 Նո րակեր տ համ այնք 23.10 5,5 0 8.03 7 ,4 

Շահու մյ ան համայնք 26.10 4, 2 09.03 7, 6

Աղյու սա կ 4.  Մոլախ ոտ երի վեգետացիայ ի և ջրառի 
ավարտ ից  հ ետո  ոռոգմա ն ջր անցքների 
ափ երի  ա ղտոտվա ծությունը մոլա խո
տերի ս երմե րով, 20 18  թ.*

Միջինը 0 10 սմ հողա շերտում 

Հարակից 
տ արա ծքներ
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տ
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Ա րտաշատի ջրանց ք

 Երևանի գինու գործարան 1 6.10 7 11,0

Ջէկ 17.10 14 90 ,0

Այն թապ համայնք 18.10 1533, 0

 Դի տա կ հա մայ նք 19. 10 15 40 ,0

Հրազդան ի ստ որին ջր անցք

Մ. Մելքոն յան փո ղո ց 21.10 216,0

Մեր ձավան համայնք 22.10 2 235, 0

 Նո րակե րտ համ այն ք  23.10  2304,0

Շահ ու մյան հ ամայ նք 26.10  255 8,0

* Կազմվել է հեղինակների կողմից` դաշտային փորձերի հիման վրա:
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Ընդունվել է՝ 03.09.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 24.10.2019 թ.

A B S T R A C T

The Current State of Weediness in the Hrazdan᾿s 
Lower and Artashat Irrigation Systems

According to the study results conducted in 2018-2019, 
it was found out that the banks of Hrazdan᾿s Lower 
and Artashat irrigation systems are heavily littered with 
monocotyledonous and dicotyledonous weeds (64 
species). Stem dodder (Cuscuta), parasitized on the weeds 
and shrubs, is also very common. 

Weed seeds, accumulated at the base of irrigation nets 
during the period of water supply termination, are transferred 
to the land areas of the Ararat valley during irrigation and 
new foci of weeds appear.Thus, the development and 
implementation of new anti-weed technologies are primary 
tasks for the solution of the aforementioned issues.

Текущее состояние засоренности нижней 
Разданской и Арташатской оросительных систем

По результатам исследований, проведенных в 2018-
2019 гг., установлено, что нижняя Разданская и 
Арташатская оросительные системы с обоих берегов 
засорены 64 видами однодольных и двудольных 
сорняков. Распространена также стеблевая повилика, 
паразитирующая на сорняках и кустарниках. 

Семена сорняков, скопившиеся в оросительных 
системах в период прекращения отпуска воды, в 
процессе орошения переносятся на земельные угодья 
Араратской равнины, и возникают новые очаги сорняков. 
Таким образом, разработка и внедрение новых противо-
сорняковых технологий является приоритетной задачей.

А Н Н О ТА Ц И Я

կողմա նի  պ ատ ված են  ս ակա վամյ ա և բազմ ամյ ա, 
միա շաք իլ  և երկ շա քիլ 64 տե սակի մո լախոտերով: 
Տ արածվա ծ է  նաև մ ոլա խոտերի ն և ծ առ աթփուտ ներին 
մա կած ված ցող ունային  մակա բո ւյ ծ գաղձը:  Ջ րառի 
դ ա դա րե ցման ը նթա ցքում ոռո գմ ան համակար գե
րի հիմքո ւմ  կ ուտա կվ ած ջրերու մ առկա մ ոլ ախոտերի 
սեր մե րը  ջրառ ի ժ ամանակ  տ արածվում են Ա րա րատ
յա ն հարթ ավա յր ի հո ղատարածքն երո ւմ՝ մ շակ ով ի 
դաշտերո ւմ,  միջտնտեսային  ո ռո գմ ան  համակար գե
ր ու մ ա ռաջացն ելո վ աղբ ոտվա ծու թյան նոր օջախներ: 
Նե րկ այո ւմս կարևո րվ ում  ե ն հա կա մո լա խոտային  ն որ  
տեխ նոլ ոգիայ ի մ շա կումը և ներդրումը: 

Մոլախոտվածության դեմ պայքարի նոր տեխնոլո
գիային կանդրադառնանք մեր հաջորդ հոդվածում:
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Նա խա բան

Հա յաս տա նում պտղա տու ծա ռա տե սակ նե րի մշա կութ
յամբ զբաղ վում են հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր:

Վեր ջին տա րի նե րին հնդա վոր պտղա տե սակ նե րի 
(տան ձե նի, խնձո րե նի, եր բեմն նաև սերկ ևի լե նի) այ գի
նե րում լայ նո րեն տա րած ված է խիստ վնա սա կար ներ
քին կա րան տի նա յին հի վան դութ յուն բակ տե րիալ այր
ված քը, որն ար տա հայտ վում է հատ կա պես հնդա վոր 
պտղա տե սակ նե րի ծա ռե րի չո րա ցում նե րով:

Պտ ղա տու նե րի բակ տե րիալ այր ված քը սկիզբ է ա ռել 
ԱՄՆից և հե տա գա յում տա րած վել Եվ րո պա յի, Ա մե րի
կա յի, Ա սիա յի շատ երկր նե րում (А.И. Сметник, 2003): 
Հի վան դութ յու նը 1989 թ. թա փան ցել է նաև Հա յաս
տա նի տա րածք և ներ կա յումս տա րած ված է Ա րա
րա տի, Ար տա շա տի, Ար մա վի րի, Մա սի սի, Էջ միած նի, 
Բաղ րամ յա նի, Նաի րիի, Թա լի նի, Աշ տա րա կի, Կո
տայ քի, Ա խուր յա նի շրջան նե րում և Գ յում րի քա ղա
քում (Ա. Նի կո յան և  ու րիշ., 2015):

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԱՅՐՎԱԾՔ.
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՏԴ  634.11:632.3

Գ.Վ. Ավագյան գ.գ.թ.                
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
gayaneavagyan@yahoo.com
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Erwinia amylovora բակ տե րիա յի զար գաց ման 
կեն սա ցիկ լը, ինչ պես նաև խնձո րե նու ո րոշ սոր տե րի վա րակ վա ծությու
նը բակ տե րիալ այր ված քով: Հա մե մա տա բար ցածր վա րա կըն կա լութ յուն 
է գրանց վել Ռեդ դե լի շես, մի ջին վա րա կըն կա լութ յուն՝ Գոլ դեն դե լի շես, 
բարձր վա րա կըն կա լութ յուն՝ Գ րա նի սմիթ, Ֆու ջի, Այ դո ռեդ, Ջո նա թան, 
Մուտ սու, Բա նան ձմե ռա յին և Ջո նա գոլդ սոր տե րի մոտ: 

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հի ման վրա փոր ձարկ ված ֆուն գի ցիդ նե
րից հա կա բակ տե րիալ ակ տի վութ յուն ցու ցա բե րել է միայն պղնձի օք սիքլո
րի դը՝ ա պա հո վե լով 70,876,9 % կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Պտ ղա տու նե րի բակ տե րիալ այր ված քի հա րու ցի չը 
Erwinia amylovora (Burrill, 1882) Winslow et al. բակ տե
րիան է, ո րը կա րող է վա րա կել ա վե լի քան 100 բու
սա  տե սակ: Հի վան դութ յան զար գաց ման հա մար բա
րե նպաստ պայ ման նե րում ծա ռի վա րա կից մինչև ամ
բող ջա կան մա հա ցու մը կա րող է տևել մի քա նի շա բաթ 
(С.В. Беляев, 1998): 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Պտ ղա տու նե րի բակ տե րիալ այր ված քի հա րուց չի զար
գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու սում նա սի րե
լու և պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ մշա կե լու նպա տա կով 
20162018 թթ. ըն թաց քում հե տա զո տութ յուն ներ են 
ի րա կա նաց վել Կո տայ քի մար զի Ձո րաղբ յուր հա մայն
քի խնձո րե նու այ գի նե րում. մինչև 1 հա տա րած քի հաշ
վով հե տա զոտ վել է 50 ծառ: Բակ տե րիալ այր ված քի 
ին տեն սի վութ յու նը, կի րառ ված պես տի ցիդ նե րի կեն սա
բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը ո րոշ վել են Մ.Ի. Դե

http://anau.am/scientific-journal
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մենտևա յի և Տ.Լ. Դոբ րոզ րա կո վա յի ա ռա ջարկ ած մե
թոդ նե րով (М.И. Дементьева, 1985, Т.Л. Доб   ро зракова, 
1974):

Բակ տե րիալ այր ված քի զար գաց ման ին տեն սի վութ յու
նը գնա հատ վել է 4 բա լա յին սանդ ղա կով.

0 բալ՝ վա րակ վա ծութ յան բա ցա կա յութ յուն, 

1 բալ՝ վա րակ ված են ծա ռի ե զա կի ծաղ կա շի վեր,

2 բալ՝ վա րակ ված է ծա ռի ծաղ կա շի վե րի 1/5ը,

3 բալ՝ վա րակ ված է ծա ռի ծաղ կա շի վե րի 1/3ը կամ   
   ա վե լին (М.И. Дементьева, 1985):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Բակ տե րիալ այր ված քով վա րակ վում են հատ կա պես 
ծա ռե րի միամ յա օր գան նե րը: Շի վե րի վա րակ ված 
հյուս վածք ներն աս տի ճա նա բար չո րա նում են: Բարձր 
խո նա վութ յան պայ ման նե րում դրանց կեղ ևի ճեղ քե րից 
դուրս են գա լիս բակ տե րիալ էք սու դա տի սա թա գույն 
կա թիլ ներ: Ա վե լի ուշ շի վե րի գա գաթ նա յին մա սե րը 
թա ռա մում են՝ նման վե լով §հով վի գա վա զա նի¦: Չո րա
ցող տերև նե րը գլխա վոր ջղի եր կա րութ յամբ սևա նում 
են, բայց չեն թափ վում և մ նում են շի վե րի վրա՝ ստա նա
լով հրդե հից այր ված տեսք: Չ հա սու նա ցած պտուղ նե րի 
վրա ա ռա ջա նում են ջրան ման բծեր, ո րոնք գոր շա նում 
են կամ սևա նում: Բ ծե րի վրա կա րող են ա ռա ջա նալ 
էք սու դա տի կա թիլ ներ: ՈՒ ժեղ վա րակ ված պտուղ
ներն ամ բող ջո վին սևա նում են և մու մի ֆի կաց վում
(Գ.Վ. Ա վագ յան և  ու րիշ., 2017):

Բակ տե րիան ձմե ռում է ծա ռե րի վա րակ ված շի վե րի 
վրա՝ խո ցե րի մեջ: Գար նա նը, երբ սկսվում է ծա ռե րի 
հյու թա շար ժը, խո նավ ե ղա նա կին բակ տե րիալ բջիջ
ներն ակ տի վա նում են և բազ մա նում: Արդ յուն քում ճյու
ղե րի և շի վե րի վա րակ ված հյուս վածք նե րի խո ցե րից ու 
ճա քե րից դուրս է հո սում պղտոր կա թիլ նե րի տես քով 
դոն դո ղան ման էք սու դատ (նկ. 1): Բակ տե րիալ այր ված
քին բնո րոշ այս նշանն ա ռա ջա նում է միայն օ դի հա
րա բե րա կան   բարձր  խո նա վութ յան  պայ ման նե րում  
(Գ.Վ. Ա վագ յան և  ու րիշ., 2017): Էք սու դա տը ծա ղիկ նե
րի, շի վե րի սկզբնա կան վա րա կի աղբ յուրն է:

Շի վե րի ա ռաջ նա յին վա րա կից հե տո բակ տե րիան կա
րող է տա րած վել կեն դա նի հյուս վածք նե րում, ա ռա ջաց
նել հա մա կար գա յին վա րակ և չո րաց նել ծա ռի զգա լի 
մա սը (А.И. Сметник, 2003, S.V. Thomson, 1986, J.L. Norelli 
et al, 2003, Q. Zeng, G.W. Sundin, 2014): Վա րա կըն կալ 
հյուս վածք նե րում բակ տե րիան նախ տա րած վում է 
պա րեն քի մա յին բջիջ նե րի միջբջ ջա յին տա րա ծութ յուն
նե րում, ա պա՝ քսի լե մա յին ա նոթ նե րում: Վա րակ ված 
ծա ղիկ նե րից բակ տե րիան տա րած վում է հա րա կից 
ա ռողջ ծա ռե րի վրա՝ մի ջատ նե րի, թռչուն նե րի, քա մու,  
անձր ևի, ծաղ կա փո շու, մարդ կանց հա գուս տի ու ձեռ քե
րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև տնկան յու թի տե ղա փոխ ման, 
պատ վաս տի կամ շփման ժա մա նակ, է տի ըն թաց քում 
կամ տար բեր գոր ծոն նե րից ա ռա ջա ցած վնաս վածք
նե րից ու վեր քե րից (Գ.Վ. Ա վագ յան և  ու րիշ., 2017): 

Բակ տե րիալ այր ված քի զար գաց ման ին տեն սի վութ յու

նը պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով՝ վա րա կի 

պա շա րի քա նա կութ յուն, բու սա տե սակ, սորտ, ծա ռե

րի տա րիք, սննդան յու թե րով ա պա հով վա ծութ յուն, օ դի 

հա րա բե րա կան խո նա վութ յուն և ջեր մաս տի ճան։ Հի

վան դութ յան զար գաց մա նը նպաս տում են օ դի հա րա

բե րա կան բարձր խո նա վութ յու նը և 18-20 °С ջեր մաս

տի ճա նը: Հի վան դութ յան հա րուց չի հանգս տի շրջա նը 

սկսվում է այն ժա մա նակ, երբ օ դի ջեր մաս տի ճա նը 

նվա զում է մինչև 16 °С (J.L. Norelli, S.V. Beer, 1984): 

Ե թե բակ տե րիա յի ին տեն սիվ բազ մաց ման շրջա նը հա

մընկ նում է գար նա նը խնձո րե նու կամ տան ձե նու ծա ռե

րի ծաղկ ման փու լի հետ, ա պա հնա րա վոր է հի վան դութ

յան հա մա ճա րա կա յին զար գա ցում, քա նի որ անձր ևա

յին կամ ա ռատ ցո ղի ա ռա ջաց ման շրջա նում բակ տե

րիալ այր վածքն ա ռա վել ին տեն սիվ է զար գա նում: 

Նկ. 1.   Erwinia amylovora բակտերիայի զարգացման կեն սացիկլը 

(Alberta Farm Fresh School, ուսու ցո ղական նյութեր (2014) 

պտղատուների վնասակար օրգանիզմների վերաբերյալ, 
http://www.agric.gov.ab.ca/crops/hort/bv2014/fruitpests-
2014-handouts.pdf).

1  վա րակ ված շի վեր, 2  ին տեն սիվ վա րակ ված ե րի տա սարդ 

ծառ, 3  նա խորդ տա րի վա րակ ված շի վե րի խո ցե րում բակ

տե րիա յի ձմե ռում, 4  խո ցե րի աս տի ճա նա կան ընդ լայ նում,                

5  բակ տե րիալ էք սու դա տի ա ռա ջա ցում, 6  բակ տե րիալ բջիջ, 

7  փո շո տող նե րի մի ջո ցով բակ տե րիա յի տա րա ծում, 8  հեր

ձանցք նե րի ու վնաս վածք նե րի մի ջո ցով բակ տե րիա յի թա

փան ցում և տա րա ծում հյուս վածք նե րում, 9  մատ ղաշ տերև

նե րի վա րա կում, 10  բակ տե րիա յի բազ մա ցում և տա րա ծում 

բնա փայ տի միջբջ ջա յին տա րա ծութ յուն նե րում, 11  բնա փայ տի 

վա րակ ված հյուս վածք նե րի բջիջ նե րի մա հա ցում, 12  վա րակ

ված ծա ղիկ նե րի գոր շա ցում և չո րա ցում, 1314  այլ ծա  ղիկ նե

րի, տերև նե րի և շի վե րի վրա վա րա կի տա րա ծում, 15  շի վե րի 

և ճ յու ղե րի վրա խո ցե րի ա ռա ջա ցում:

http://www.agric.gov.ab.ca/crops/hort/bv2014/fruitpests-2014-handouts.pdf
http://www.agric.gov.ab.ca/crops/hort/bv2014/fruitpests-2014-handouts.pdf
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Հաշ վի առ նե լով օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու

նը, նվա զա գույն և  ա ռա վե լա գույն ջեր մաս տի ճա նը, 

տերև նե րի, ծա ղիկ նե րի խո նա վաց ման տևո ղութ յու

նը, ինչ պես նաև ծա ռե րի վա րա կըն կալ փու լը՝ այ գում 

բակ տե րիալ այր ված քի զար գաց ման ռիս կի ո րոշման 

նպա տա կով տար բեր հե տա զո տող ներ մշա կել և  

ա ռա ջար կում են Maryblyt (Օն թա րիո յի գյու ղատն տե

սութ յան և սնն դամ թեր քի նա խա րա րութ յան տե ղե

կատ վա կան թեր թիկ պատ րաս տու կի արդ յու նա վե

տութ յան վե րա բեր յալ, http://www.omafra.gov.on.ca/
english/crops/facts/fireblight.htm#intro), Cougar blight 
մոդելները (Վաշինգտոնի պետական համալսարանում 

կատարված հետազոտություններ Cougar blightի արդ

յու նավետության վերաբերյալ,  https://extension.wsu.
edu/chelandouglas/agriculture/treefruit/pestmanagement/
cougarblightmodeloverview/), ինչպես նաև Serenade 
Max (Serenade Max պատրաստուկի նկարագրություն/

տեղեկատվական թերթիկ, http://www.uap.ca/products/
documents/SerenademaxFireblightapplepear_001.pdf), 
BlightBan (BlightBan պատրաստուկի նկարագրու

թյուն, http://cru66.cahe.wsu.edu/~picol/pdf/WA/57861.
pdf) և կենսաբա նա կան պայքարի այլ միջոցներ, որոնք 

սակայն Հայաստանում դեռևս չեն կիրառվում: 

Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում պարզ

վել է, որ խնձո րե նու սոր տե րի դի մաց կու նութ յու նը 

բակ տե րիալ այր ված քի նկատ մամբ տար բեր է (աղ. 1): 

Ս տաց ված տվյալ նե րը և տար բեր հե տա զո տող նե րի կող

մից ներ կա յաց ված արդ յունք նե րը հա մըն կել են (Purdue 

university, հա մալ սա րա նի տե ղե կատ վա կան թեր թիկ 

տնա մերձ տնտե սութ յուն նե րում պտղա տու նե րի բակ

տե րիալ այր ված քի վե րա բեր յալ, https://www.extension.
purdue.edu/extmedia/BP/BP-30-W.pdf)։ Հի վան դության 

նկատ մամբ ի մուն սոր տեր գո յութ յուն չու նեն, իսկ 

տնտե սութ յան տա րած քում մշակ վող բո լոր սոր տերն 

այս կամ այն չա փով վա րակ վում են բակ տե րիալ այր

ված քով: Հա մե մա տա բար ցածր վա րա կըն կա լութ յուն է 

ար ձա նագր վել Ռեդ դե լի շես, մի ջին վա րա կըն կա լութ

յուն՝ Գոլ դեն դե լի շես, իսկ բարձր վա րա կըն կա լութ յուն՝ 

Գ րե նի սմիթ, Ֆու ջի, Այ դո ռեդ, Ջո նա թան, Մուտ սու, Բա

նան ձմե ռա յին և Ջո նա գոլդ սոր տե րի մոտ (աղ. 1)։ 

Հարկ է նշել, որ ծա ռե րի դի մաց կու նութ յու նը կա րող է 

փո փոխ վել՝ կախ ված պատ վաս տա կա լից, մշա կութ յան 

տեխ նո լո գիա յից, տվյալ տար վա կլի մա յա կան պայ

ման նե րից, իսկ տար բեր սոր տե րի մոտ հի վան դութ յան 

ախ տա նիշ նե րը կա րող են տար բեր վել:

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ու սում նա սիր վել է նաև 

ո րոշ ֆուն գի ցիդ նե րի հա կա բակ տե րիալ ակ տի վութ յու

նը բակ տե րիալ այր ված քի դեմ. պղնձի օք սիք լո րիդ ԹՓ 

(ազ դող նյու թը՝ պղնձի քլո րօք սիդ, 4,0 կգ/ հա), Ռի դո միլ 

գոլդ ՄՑ ՋԴՀ (ազ դող նյու թերը՝ ման կո ցեբ և մե տա լաք

Աղ յու սակ 1. Խն ձո րե նու ո րոշ սոր տե րի դի մաց կու նութ
յու նը բակ տե րիալ այր ված քի նկատ մամբ*

 Դի մաց կու նութ յու նը  Սոր տե րը

 Ցածր 
վա րա կըն կա լութ յուն 

 Ռեդ դե լի շես

 Մի ջին
վա րա կըն կա լութ յուն

 Գոլ դեն դե լի շես

 Բարձր 
վա րա կըն կա լութ յուն

Գ րե նի սմիթ, 
Ֆու ջի, 
Այ դո ռեդ, 
Ջո նա թան, 
Մուտ սու, 
Բա նան ձմե ռա յին, 
Ջո նա գոլդ

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից:

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ է դար
ձել (աղ. 2), որ փոր ձարկ ված պես տի ցիդ նե րից ա ռա
վել արդ յու նա վետ է պղնձի օք սիք լո րի դը. կա տար ված 
սրսկում նե րի արդ յուն քում ծա ռե րի վա րակ վա ծութ յան 
ին տեն սի վութ յու նը ստու գի չի հա մե մա տութ յամբ (ջրով 
սրսկու մից 5 և 8 օր անց, հա մա պա տաս խա նա բար                  
1,3 և 2,4 բալ) զգա լիո րեն նվա զել է՝ սրսկու մից 5 օր անց 
հաս նե լով 0,3, իսկ 8 օր անց՝ 0,7 բա լի, ա պա հո վե լով 
76,9 և 70,8 % կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն: 
Սա կայն պետք է հի շել, որ պես տի ցիդ նե րով սրսկում
նե րը միայն դան դա ղեց նում և ժա մա նա կա վո րա պես են 
կա սեց նում հի վան դութ յու նը:

սիլ, 2,5 կգ/ հա), Ման կո ցեբ ա րիա ԹՓ (ազ դող նյու թը՝ 

ման կո ցեբ, 2,0 կգ/ հա), Մեր պան 80 ՋԴՀ (ազ դող նյու

թը՝ կապ տան, 2,5 կգ/ հա): Ֆուն գի ցիդ նե րով ա ռա ջին 

սրսկում նե րը կա տար վել են ծաղ կու մից 710 օր ա ռաջ, 

երկ րոր դը՝ ծաղկ ման փու լի սկզբում, իսկ ստու գիչ տար

բե րա կում ծա ռե րը սրսկվել են ջրով: Նա խա պես այ գում 

կա տար վել են սա նի տա րա կան հա տում ներ, կտրվել 

են վա րակ ված ճյու ղերն ու շի վե րը, այ գուց հե ռաց վել 

և  ոչն չաց վել: Յու րա քանչ յուր ծա ռի հա մար էտի գոր

ծիք նե րը ախ տա հան վել են 70 %ա նոց սպիր տով: Է տի 

ըն թաց քում ճյու ղե րը կտրվել են վա րակ ված մա սից 

առնվազն 3040 սմ ներքև: Կտր վածք ներն ախ տա

հան վել են պղնձար ջաս պի 3 %ա նոց լու ծույ թով, ա պա 

ծածկ վել այ գու մա ծի կով: Է տի մնա ցորդ նե րը (կեղև, 

ճյու ղեր, տերև ներ) նույն պես այ գուց դուրս են բեր վել 

և  այր վել:

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/fireblight.�htm#intro
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/fireblight.�htm#intro
https://extension.wsu.edu/chelandouglas/agriculture/treefruit/pestmanagement/cougarblightmodeloverview/
https://extension.wsu.edu/chelandouglas/agriculture/treefruit/pestmanagement/cougarblightmodeloverview/
https://extension.wsu.edu/chelandouglas/agriculture/treefruit/pestmanagement/cougarblightmodeloverview/
http://www.uap.ca/products/documents/SerenademaxFireblightapplepear_001.pdf
http://www.uap.ca/products/documents/SerenademaxFireblightapplepear_001.pdf
http://cru66.cahe.wsu.edu/~picol/pdf/WA/57861.pdf
http://cru66.cahe.wsu.edu/~picol/pdf/WA/57861.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/BP/BP-30-W.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/BP/BP-30-W.pdf


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան  N (69) 1/2020

66Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա

Եզ րակացութ յու ն

Այսպիսով՝  պտղատ ու ների բա կտ երիա լ այրվա ծք ի 
դ եմ հայ տնի  պ այքարի  միջոցառու մներ ը և քիմ իական 
մ իջոցներ ը լիո վին չեն  վ երահս կո ւմ հիվա նդության  
զարգացում ը, հետևաբ ար առավել կ ար ևոր  են  առողջ  
տն կանյ ութի ստ ացո ւմն ու օգտ ագործ ում ը,  հիվա ն
դութ յան  զարգա ցմա ն սկզբնական օջ ախ ներ ի բացա
հայտումը, տ եղայնացո ւմն  ո ւ ոչնչացո ւմ ը: Այսինքն՝ 
հն դա վոր պտղ ատուներ ի տնկարկներու մ,  ս կսած 
ծառերի ծ աղ կմ ան փուլից  մ ին չև բերքա հա վաք, պետ ք է 
իրական աց նել կանոն ավ որ  մ շտադիտ ար կ ու մներ:  

Անհրաժեշտ է սան իտարակ ան հատում ների մ իջո
ցո վ կտրել , հեռացն ել վա րա կվ ած  բոլոր օրգ անները, 
խ ուսափ ել  խոն ավ եղա նա կա յին պայ մաննե րո ւմ 
էտի աշ խա տանքներ կատարելուց ։ Է տի ընթ ացքում 
ճյուղերը պետք է կտրել վարակվ ած մա սից առ նվազն 
3040 ս մ ներ քև։ Էտի գործի քն եր ը յուրաքան չյուր ծառի 
համար պետք է ախտահան ել  7 0 %անոց ս պիր տով, իսկ  
կտրված քներ ը՝ պղնձար ջասպի 3 %անոց լ ուծույթ ով, 
ապա ծածկե լ այ գու մ ած իկ ով: 

Է տի մի ջոց ով պետ ք է  բ արելավել  օ դափո խու թյունը  
ս աղար թի սահմ ան ներում ՝ խոնա վությ ունը նվ ազա
գու յնի հաս ցնելու հ ամ ար: Էտի բո լոր մնա ցո րդները` 
կ եղ ևը, ճյո ւղե րը, տերևնե րը, անհրաժեշտ  է հա վաք ել 
բրեզե նտ ի վրա , այգու ց դ ու րս բեր ել  և  այր ել : 

Իր ականաց վա ծ կանխարգե լիչ  միջոցառումնե րից բա
ցի՝ ահրաժեշ տ է ծաղկումից 7 1 0 օր ա ռա ջ և ծաղ կման 
փուլ ի ս կզ բում՝  հ ատկ ապես խո ցերից բա կտ երիալ 
էքսուդատի ար տահ ոս քի  շրջանում,  ծառե րը  սրսկել 
պղնձի օքսիքլորիդո վ (4 կգ /հա)։ Սակայ ն պետք է հիշել , 
որ պեստիցի դն եր ով  ս րս կո ւմները  մի այն դանդաղ եցն ում 
և ժ ամանակավորապես կասե ցն ում  ե ն հիվան դությ ուն ը:

Գ րակա նու թյուն

1. Հ այ աստանո ւմ  առկ ա կարան տին  և  ակնկա լվող  
վ նա սակար օր գանիզ մների  և թունավոր մ ոլ ա
խոտային բ ու յսեր ի մասին:  Ձե ռնա րկ / Ա. Ն իկո յան, 
Գ. Խաչատրյան, Ա. Հո վսե փյան, Ա. Ալեք յան.   Ե ր.: 
ՀՀ  Գ Ն սն նդամթերքի անվտանգության  պե տական 
ծառա յու թյուն, 201 5.  301 է ջ:

2. Ա վա գյա ն Գ.Վ . և  ո ւր իշ. Ինտ եգրացված պայքար  
Հ այաստան ի Հանր ապ ետութ յո ւնում գյուղատն տե
սակ ան  մշակա բու յսեր ի  ա ռա վել տա րա ծ  ված ու  
վնասակար հիվան դու թյունների և վ նասատուների 
դ եմ / Գ .Վ. Ավագյան, Գ .Գ . Պետրոսյան, Ա.Գ. Ներ
սիսյան.  Եր.: Անտարես, 2017.  431 էջ: 

3. Беляев С.В. Американский  бактериальный ожог 
се  мечковых плодовых культур. // Садоводство и 
виноградарство. - 1998. - № 4. - С. 14.

4.     Дементьева М.И. Фитопатология. - М.: Агропромиз-
дат, 1985. - 397 с.

5. Доброзракова Т.Л. Сельскохозяйственная фитопа-
тология. - Л.: Колос, 1974. - 328 с.

6.   Сметник А.И. Бактериальный ожог плодовых // Защи-
та и карантин растений. - 2003. - № 10. - С. 38-39.

7. Norelli, J.L., Beer, S.V. (1984). Factor Affecting the 
Development of fire Blight Blossom insections // Acta 
Horticultural. - 151, - pp. 37-39.

8. Norelli, J.L., Jones, A.L., Aldwinckle, H.S. (2003). Fire 
Blight Management in the Twenty-First Century: Using 
New Technologies that Enhance Host Resistance 
in Apple. Plant Dis. - 87 - pp. 756-765. doi: 10.1094/
PDIS.2003.87.7.756. 

Աղ յու սակ 2.  Ֆունգիցիդների կենսաբանական արդյունավետությունը պտղատուների բակտերիալ այրվածքի դեմ 
(խնձորենու Այդոռեդ սորտի վրա) *

 Փոր ձի  տար բե րակ նե րը, 
ծախ սի նոր ման

 Հի վան դութ յան
ին տեն սի վութ յու նը, 

բալ

 Կեն սա բա նա կան
 արդ յու նա վե տութ յու նը, 

%

 Հի վան դութ յան 
ին տեն սի վութ յու նը, 

բալ

 Կեն սա բա նա կան 
արդ յու նա վե տութ յու նը, 

%

 սրս կումից 5 օր անց սրսկումից 8 օր ան ց

Ստ ուգ իչ սրսկում ջր ով 1,3  2,4 

Պղնձի օքսի քլ ո րիդ, 
4 կգ/հա · 2 0,3 76,9 0,7 70,8

Ռիդոմիլ գո լդ ՄՑ , 
2,5  կգ/հա · 2 0,8 38,5 1,8 25,0

Մանկոց եբ արիա, 
2 կգ/հա ·  2 1,1 15,4 2,1 12,5

Մերպան 80,
2,5 կգ/հ ա · 2 0,8  38,5 1,5 3 7, 5

* Կազմվե լ է հեղինակ ի կ ող մից:
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վել է՝ 02.10.2019 թ.):

Бактериальный ожог плодовых деревьев:
особенности развития и меры борьбы

В статье представлены биологический цикл развития 
бактерии Erwinia amylovora, а также пораженность 
некоторых сортов яблони бактериальным ожогом.  
Сравнительно низкая восприимчивость зафиксирована 
у сорта Ред Делишес, средняя восприимчивость – у 
сорта Голден Делишес, высокая восприимчивость – у 
сортов Гренни Смит, Фуджи, Айдаред, Джонатан, Мутсу, 
Банан зимний и Джонаголд. 

На основании профилактических мероприятий, 
среди испытанных фунгицидов антибактериальную 
активность показал только оксихлорид меди, обеспечив 
биологическую эффективность порядка 70.8 %-76.9 %.

А Н Н О Т А Ц И Я

Bacterial Fire Blight of Fruit Trees: 
Its Development Peculiarities and Struggling Measures

The article considers the life cycle development of the 
bacteria Erwinia amylovora, as well as the infestation rate 
of some apple tree varieties with the bacterial fire blight. 
Relatively lower susceptibility has been recorded in the 
apple variety of Red Delicious, average susceptibility has 
been observed in that of Golden Delicious, while Gran-
ny Smith, Fuji, Idared, Jonathan, Mutsu, Winter Banana 
and Jonagold varieties have been distinguished by high                   
susceptability. 

 Among the fungicides tested for preventive measures only 
copper oxychloride has demonstrated antibacterial effect 
providing 70.8 %-76.9 % biological efficiency.
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Նա խա բան

Հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յու նը յու րա քանչ յուր երկ րի, 
այդ թվում՝ Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սա կան ար տա
դրութ յան և  ազ գաբ նակ չութ յան պա րե նա յին անվ տան
գութ յան ա պա հով ման հիմ նա կան խնդիր նե րից է, ո րի 
լու ծու մը սահ մա նա փակ հո ղա յին ռե սուրս նե րի պայ
ման նե րում են թադ րում է հա ցա հա տի կի, հատ կա պես 
ցո րե նի ար տադ րութ յան ա վե լա ցում: ՈՒս տի կար ևոր
վում են մշա կութ յան ժա մա նա կա կից և գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռումն ու բեր
քատ վութ յան բարձ րա ցու մը (Կ.Գ. Մել քոն յան և  ու րիշ., 
2004, E.О. Jorgen, 2002, D.K. Ray et al., 2013):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ՀԱԱՀ §Հ. Պետ
րոս յա նի ան վան հո ղա գի տութ յան, ագ րո քի միա յի և մե լիո

ՀՏԴ  633.11 §324¦ 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՄԵԼԻՈՐԱՑՎԱԾ ԱՂՈՒՏ-ԱԼԿԱԼԻ ՀՈՂԵՐՈՒՄ 
ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գ.Հ. Գասպարյան գ.գ.թ., Ա.Օ. Մարկոսյան գ.գ.թ., Ս.Կ. Երիցյան գ.գ.թ.

ՀԱԱՀ §Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն¦ մասնաճյուղ
gayanehgasparyan@gmail.com,  markosianalbert@mail.ru,  s_eritsyan@yahoo.com

րա ցիա յի գի տա կան կենտ րոն¦ մաս նաճ յու ղի Ե րաս խա
հու նի փոր ձա մե լիո րա տիվ կա յա նի (ՓՄԿ) մե լիո րաց ված 
ա ղուտալ կա լի հո ղա տա րածք նե րում: Փոր ձե րի հա մար 
օգ տա գործ վել է աշ նա նա ցան ցո րե նի Նաի րի 68 և Տ րիո 
սոր տե րի է լի տար սերմ նան յու թը: Ցան քը կա տար վել է 
հա մա պա տաս խա նա բար 3,2 և 0,8 հա հո ղա տա րա ծութ
յուն նե րի վրա: Փոր ձարկ վել են նաև աշ նա նա ցան ցո րե նի 
լայ նա շար ցան քը և պա րար տաց ման հա մա կար գը:

Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ներ մշա կե լիս և կա տա
րե լա գոր ծե լիս անհ րա ժեշտ է ա ռա վե լա գույնս հաշ վի 
առ նել հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րը (V. Alexandrov et 
al., 2002): Հետ ևա բար երկ րա գոր ծութ յան հա մա կար գի 
բո լոր օ ղակ նե րը (ցան քաշր ջա նա ռութ յուն, հո ղի մշա
կում, քի միա ցում, մե լիո րա ցիա, սոր տե րի ընտ րութ
յուն, ցան քի ժամ կետ և բեր քա հա վաք), ըստ տե ղան
քի բնա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րի, պետք է 
լի նեն ագ րո լանդ շաֆ տա յին (И.А. Виноградова, 2008, 

Աշնանացան ցորենի բերքատվության բարձրացումը Հայաստանի ագրոար
դյունաբերական համալիրի կարևորագույն խնդիրներից է: Սահմանափակ 
հողային ռեսուրսների պայմաններում առկա խնդիրը հնարավոր է լուծել 
բարձր և կայուն բերք ապահովող, նոր սորտերի ներդրմամբ, ինչպես նաև 
մշակման տեխնոլոգիայում պարարտացման և ցանքի արդյունավետ 
եղանակների կիրառմամբ: 

Հետազոտություններով պարզվել է, որ Արարատյան հարթավայրի մելիո
րացված աղուտալկալի հողերում փորձարկվող տեխնոլոգիայի կիրառման 
դեպքում Տրիո սորտը Նաիրի 68 սորտի համեմատությամբ ապահովում է 
մոտ 10 ց/հաով բարձր բերքատվություն:

Բանալի բառեր՝
մելիորացված, 
աղուտալկալի հող, 
աշնանացան ցորեն, 
սորտ, 
լայնաշար ցանք, 
պարարտացում, 
բերքատվություն, 
արդյունավետություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա69

սահ մա նում, ընդ ո րում՝ ա ռա վել քիչ տե ղում ներ գրանց
վում են ամ ռա նը: Տարեկան խոնավացման գործակիցն 
ըստ Ն.Ն. Իվանովի կազմում է 0,150,20 (Ռ.Ս. Մկրտչյան, 
Ֆ.Փ. Հայրապետյան, 2008):

Ակն հայտ է, որ հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան ա վե
լաց ման ուղ ղութ յամբ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վել 
և  ի րա կա նաց վում են բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ
յուն ներ, ո րոնք առնչ վում են ցան քի ժամ կետ նե րին, 
ցան քի չա փա քա նակ նե րին, խո րութ յա նը, պա րար
տաց  ման և  ագ րո տեխ նի կա կան այլ մի ջո ցա ռում նե րին
(Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, 2013, Ա.Ա. Գուլյան 
և ուրիշ., 2011, С.Б. Галстян, В.А. Алексанян, 2012,  
С.К. Ерицян, Н.В. Фарсиян, 2016): Այ նու հան դերձ՝ 
հատ կա պես նոր սոր տե րի և նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
տե սա կե տից դեռևս կար ևոր վում է լրա ցու ցիչ հե տա
զո տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, Ա րա րատ յան հար
թա վայ րի մե լիո րաց ված ա ղուտալ կա լի հո ղե րում:

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի նպա տակն է ե ղել պար զել 
ցան քի խտութ յան (լայ նա շար, նե ղա շար) և պա րար
տաց ման ազ դե ցութ յունն աշ նա նա ցան ցո րե նի Նաի րի 
68 և Տ րիո սոր տե րի ա ճի ու բեր քատ վութ յան վրա:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փոր ձե րի հա մար ընտր վել են ալ յու վիալ բեր վածք
նե րի վրա ձևա վոր ված, թույլ հիմ նա յին ռեակ ցիա յով                      
(PHը՝ 7,07,7), չա ղա կալ ված, լու ծե լի ա ղե րի, ջրա լույծ 
և փո խա նա կա յին Naի թույ լատ րե լի քա նա կութ յամբ 
հո ղեր (աղ. 1): 

S. Yeritsyan et al., 2017, B.A. Chandrasekaran, 2010):

Ան կա յուն ագ րոօ դեր ևու թա բա նա կան պայ ման նե րի 
հետ ևան քով Ա րա րատ յան հար թա վայ րի մե լիո րաց ված 
ա ղուտալ կա լի հո ղե րում աշ նա նա ցան ցո րե նի բեր
քատ վութ յան բարձ րաց ման, մշա կութ յան նպա տա կով 
հո ղե րի բեր րիութ յան արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման 
խնդիր նե րը դեռևս ամ բող ջութ յամբ լուծ ված չեն: Կ լի մա
յի հա մընդ հա նուր տա քաց ման մի տում նե րով պայ մա
նա վոր ված՝ վեր ջին տաս նամ յակ նե րին կարևոր վում են 
կի րառ վող ա վան դա կան տեխ նո լո գիա նե րի նկատ մամբ 
նոր մո տե ցում նե րի ցու ցա բե րու մը և հա մա պա տաս
խան փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Մաս նա
վո րա պես՝ Ա րա րատ յան հար թա վայ րի մե լիո րաց ված 
ա ղուտալ կա լի հո ղե րի պայ ման նե րում ու սում նա սիր
վել է Մեր ձա վոր Ար ևել քում կի րառ վող աշ նա նա ցան ցո
րե նի մշա կութ յան տեխ նո լո գիան: Պա րար տաց ման կի
րառ վող հա մա կար գի պայ ման նե րում հե տա զոտ վել են 
լայ նա շար ցան քի արդ յու նա վե տությու նը և  ո րոշ սոր
տե րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Ա րա րատ յան հար թա վայ րը տե ղա բաշխ ված է կի սա 
անա պա տա յին գո տու ա ռա վել չո րա յին մա սում: Կ լի ման 
չոր է, խիստ ցա մա քա յին: Ձ մե ռը հիմ նա կա նում սա կա
վաձ յուն է, ա մա ռը՝ չո րա յին և շոգ: Կ լի մա յի չո րայ նութ
յու նը պայ մա նա վոր ված է ռե լիե ֆի գո գա վո րութ յամբ, 
ին չը խո չըն դո տում է խո նա վութ յան ներ թա փանց մա նը 
և խ տաց մա նը: Տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը բա վա
կան բարձր է (11,0-12,3 °C), բա ցար ձակ ա ռա վե լա գույն 
ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է մինչև 42 °C, բա ցար ձակ նվա
զա գույն ջեր մաս տի ճա նը՝ մինչև -31 °C: Տա րե կան տե ղում
նե րի մի ջին քա նա կութ յու նը տա տան վում է 200235 մմ 

Աղ յու սակ 1.  Փոր ձա տե ղա մա սե րում ջրա յին քաշ ված քի քի միա կան կազ մը*

Հ/հ
Կտր ված քը,

 սոր տը
 Հո ղա շեր տը, 

սմ
PH

 Ա ղե րի 
ընդ հա նուր

 քա նա կութ յու նը, 
%

Ջ րա լույծ իոն ներ, մգ .էկվ/100 գ հո ղում

HCO3- CL- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na++K+

1
Կտրվածք 1, 

Նաիրի 68

025 7,0 0,133 0,80 0,59 0,48 0,80 0,16 0,96

2 25 50 7,5 0 ,10 0 0,48 0,45 0,53 0,55 0,08 0,83

3 5075 7,1 0,101 0,80 0,48 0,13 0,35 0,16 0,90

4

Կտրվածք 2, 
Նաիրի 68

025 7,2 0,102 0,92 0,45 0,09 0,40 0,08 0,98

5 2550 7,5 0,114  0,89 0,40 0,28 0,40 0,16 0,01

6 5075 7,2 0,094 0,80 0,40 0,09 0,30 0,16 0,83

7 75100 7,4 0,124 0,80 0,79 0,23 0,50 0,40 0 ,92

8
Կտ րվածք 3,

 Տրիո

025 7,1 0,106 0,80 0,51 0,15 0,40 0,08 0,98

9 2550 7,1 0,095 0,80 0,40 0,12 0,30 0,08 0,94

10 5075 7,4 0,116 0,92 0,51 0,17 0,45 0,16 099

11

 Կ տր վ  ածք  4,  
Տր ի ո

025 7 ,1 0, 13 0 1,00 0,40 0 ,37 0,3 5  0,24  1, 18

12 2550 7,3  0, 13 6 1,00 0 ,3 7  0, 46 0,30  0,16 1 ,37

1 3 5075 7,3 0,105  0, 97 0,28 0,1 3 0 ,35 0,08  0,95

14 7 5 100 7, 7  0,103 0,92 0 ,31 0 ,13  0,30 0,08 0,9 8

 *Կ ազ մվ ել է հեղինակների կողմից:
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Աղյուսակ 2. Փորձատեղամասերում փոխանակային կատիոնների կազմը*

Հ/հ
Կտրվածքը, 

սորտը
 Հողաշերտ ը, 

սմ

Փոխանակային կատիոններ,
 մգ.էկվ/100 գ հողում

Փոխանակային կատիոններ, 
%

Ca Mg Na K Ca Mg Na K
1

Կտր վածք 1, 
Նաիրի 68

025 16,2 7,4 1,5 0,6 63,0 28,8 5,8 2 ,3

2 2550 17,0 4,5 0,5 0,5 75,5 20,0 2,2 2,2

3 5075 17,2 4,5 0,4 0,7 75,4 19,7 1,7 3,0

4

Կտրվածք 2, 
Նաիրի  68 

025  26,5 9,5 0,4 1,1 70,7 25,3 1,0 2,9

5 2550 16,6 11,6 1,3 1,1 54,2 38,0 4,2 3,6

6 5075 17,2 11,6 1,3 1,1 55,1 37,2 4,2 3,5

7 75100  21 ,7  10 ,7 0,4 2,6 6 1,3 30 ,2 1,1 7 ,3

8
 Կտր վ ածք  3 , 

Տրիո 

0 25 16 ,7  9, 0 0,4 1,1 61, 4 33 ,1 1,5 4,0

 9 2550 14,2 5, 1 1,1 1, 1 6 6,0 2 3,7  5,1 5,1

 10  5075 14,6 8,5 0 ,1 1 ,1 60,0 3 4,9 0, 4  4, 5

11

Կտ ր վա ծք 4 , 
Տ ր ի ո  

0 25 20,0 7,1 0,5  0, 4  71 ,4 25,3 1 ,8 1,4

 12  25 50 12,5 5 ,6  0,5 1,1 63,4 28,4 2 ,5 5 ,6 

13 50 75  12,0  6, 2  0,4 1 ,1 60,9 3 1,5 2,0 5,6

14 751 00 15, 6 10,2  0,4 1, 1  57, 1 37,4  1,5 4,0

Աղյուսակ  3.  Փորձատեղամասերում ֆիզիկական կավի, հումուսի և շարժուն սննդատարրերի պարունակությունը*

Հ/հ
Կտրվածք ը, 

սորտը
 Հողաշերտը,

 սմ
Ֆիզ. կավ, 
<0,01 մմ, %

Հո ւմուս, 
% 

Շարժուն սննդատարրեր, 
մգ/100 գ հողում

N P2 O5 K2O
 1

Կ տ րվ ած  ք   1,  
Նաիր ի  6 8 

025 28, 4 1,7 0 ,8 6  0,5 6 69,99

2 25 5 0  34,3 1,4 0 ,5 8 0,6 6  53, 25

 3  50 75 31,6  0,3 5 0,33 43,73

4 

Կ  տր  վ ա ծք 2 , 
Ն ա  իր ի 6 8

0 25 3 6,7 1,8 0,98 1,33 4 0,67 

5 25 50 35 ,6 1 ,5 0,91 1 ,03 4 4,51

 6  5075  33, 8   0,45  0,67 34 ,53

 7  75 1 00 31,6   1 ,32 0, 87  40,16 

8 
 Կտ ր վածք 3 , 

Տր իո 

025 27,4 1 ,7 1,04  1, 84  52, 22

9 2550 23,6 1,4 0 ,86 1, 77 48, 11 

 10 5075 15,4  0,75  1, 83 41,44 

1 1

Կտրվա  ծք   4 ,  
Տ րիո

025 2 7,1 1 ,7 3,14  2, 17 7 5,78

12 2550 3 4,7 1,2 2, 95 2,1 6 7 8,09

13 5 07 5 33,9  0, 75 0,83 5 1,45

1 4  75100 34,4  0,53 0,33  37 ,60 

*Կազմվել է հե ղինա կն երի կողմից:

Աղուտ ալ կա լի հող այ ին միջավայրում թունավոր CO3 
2 ը 

բացակ այո ւմ  է : Փո խա նակային  կ ատ իո նների կազմու մ 

գերա կշռում է Ca 2+ ը (75,5 54 ,2  % ): Հողի 0 25  ս մ շեր

տում նկատ վում է փոխանակային  M g2+ի ՝ թո ւյ լա

տրելի սահմանից բարձր պարունակություն՝ 58 %: 

Փոխա նակային Na+  և K+ը գտնվում են թույլատրելի 

սահմանում` 56 % (աղ. 1, 2): 

Փորձատեղամասի հողերը հումուսով, շ ար ժուն   սննդա

տարրերով ̀ ազոտով և ֆոս  ֆորով թույլ, կ ալիումով 

միջին և լավ ապահովվա ծ ե ն: 025  սմ  շերտում հումու

սացվածու թյունը տ ատա նվու մ է 1, 6 1,7 %ի ս ահ ման ում 
(աղ. 3) : Դրանք մ եխանիկ ական կազմո վ տա րատ եսակ 
ե ն՝  ծանր  կ ավ ավ ազայինից մին չև թեթև  կա վավա զա յին: 
Աշնանա ցան ցորեն ի Նաիրի 6 8 սորտ ի փորձ ադա շտ ում 
կա տարված 1ի ն և  2րդ կտր վա ծք նե րո ւմ  ֆիզիկա կա ն 
կավի պ արունակ ութ յունը  հա մապատասխան աբա ր 
կազմո ւմ է 28,4 34 ,3 % և 31,6 36 ,7 %, ի սկ աշ նա նացան 
ցորե նի Տրիո սորտի փորձադաշ տու մ կա տարված 
3րդ և 4րդ կ տրվածքներում՝ 15 ,427,4 %: Ըստ 
մեխանիկական կ ազմի՝ մի մյա նց նման են 1ին և 3րդ, 
2րդ և 4րդ կտրվածքների հողերը: 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա71

Աղյո ւս ակ 5. Աշ նան ացա ն ցոր ենի Նաի րի  68 և  Տ րիո 
սորտ երի մշակութ յա ն տնտ եսակա ն 
ա րդ  յու  նա վետութ յունը*

 Հ/հ Ցո ւ ցա նի շներ 
Սորտ եր 

Նաիրի 68 Տ րիո

1
Բերքատվո ւթյ ունը , 
ց/հա  

 36 ,7 4 6, 7

2
1 ց ար տա դրանքի  ա րժեքը, 
հազ. դրա մ

18 18

3 
Արտ ադր ան քի  արժ եքը,
հ ազ . դր ամ/ հա

 66 0,6 840 ,6 

4
Արտա դր ակ ան  ծախսերը, 
հազ. դրամ/ հա

 447 4 47 

5
Եկա մու տը , 
հազ.  դր ամ/ հա

 21 3,6 39 3, 6

 *Կ ազմվե լ է հե ղին ակնե րի կ ող մից:

Աղյուս ակ 4.  Ա շնանա ցան  ցորենի բ երքի տարրեր ի կ առու ցվա ծքը*

Մ ա րզը , վա յր ը Սո րտ ը 

Մ եկ  բույսի Մ եկ հա սկի 
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 Ար մա վի ր ի մ ա րզ, 
Երա ս խ ահունի  Փ ՄԿ

Տրի ո 82 ,2 8,7 3 ,7 4,1 5, 7 1 ,2 2 6,4  42, 5 46,7

Ն աիր ի 6 8 97 ,4  12,2 3 ,5 3,8 6,3 1,5 23 ,5 50 ,5  36, 7

 *Կազմ վե լ է հեղինակների կողմից:

Աղյուսակ 3ի տվյալների ընդհանուր վերլուծո ւթյան 
հա մաձ այն՝ փորձադաշտի նման խայտաբղետությամբ 
է պայմանավորված ցորենի համեմատաբար ցածր 
բերքատվությունը: Բացի այդ՝ միևնույն դաշտում 
բույսերի աճի պայմաններ ը տարբեր են:

Ա շն անացան ցո րեն ի մշակութ յուն ն իրա կա նաց վե լ է 
ն որ տե խն ոլ ոգիայով՝  ստորև ներկայացված հ աջո րդա
կան ու թյամբ:

Հո ղի նախ ապա տրա ստ ումը: Սեպտ եմ բերի 1 1ին դ աշտ ը 
զբաղեցն ող մ շակաբո ւյ սի (սմբուկ) բ երքա հավաքից  
ա նմիջապե ս հե տո կատ ար վել է երեսվար՝ 8 1 2 սմ, ե րկու 
շա բա թ ա նց ՝ նախա գութանի կա վո ր գութ անն երո վ խ որ ը 
վար`  27 30 սմ խորութ յամբ:

Ցա նքի ժա մկե տները, նորմ ան,  խորու թյ ու նը: Ցա նքի 
հ ամա ր ընտրվե լ է սու պե րէլիտայի ն սերմնան յու թ:  Ցան
քը  կ ատարվե լ է  հո կտե մբերի 18 ի ն: Աշնա նացան  ցո
րենի Նաիր ի 68 և Տ րիո  սո րտե րի ցա նք ի ն որ ման 1 հ եկ 
տարի  հա շվով հ ամ ապ ատասխան աբա ր կ ազմ ել է 2 18 
և 250 կգ: ՍԶ3.6 շարք ացա նով կատ արվել  է  լայնա
շա ր` 22,5  ս մ միջշ ար այի ն տարածո ւթ յամբ և 5 6  սմ 
խո րությամբ ցան ք:

Ոռոգումը: Ցա նք երը  ոռ ոգվ ել են երեք  ա նգ ամ: Ջրու մ
ները կատար վել են ակ ոս ներ ով: Ջրման նորմա ն յուրա
քանչ յու ր անգամ կազմել է մ ոտ 1000 մ3/  հ ա: 

Պա րար տացումը : Ցանքերը  պ ար արտաց վե լ են հիմնա
կան, նա խա ցա նք ային և սն ուց ման եղա նակնե րո վ: 
Մաս նավորապ ես՝ ֆոսֆոր ակ ան  պարարտանյութե
րի ց կրկնա կի սուպերֆոս ֆատ ը, կա լիո ւմական 
պա   րարտանյութերի ց  կ ալի ումի քլո րիդը հող են 
ներ  մուծվ ել հիմն ական մշակությ ան  ժ ամա նակ՝ հա
մապատաս խանա բար  3 00  և  150 կգ/հա չափա քա
նակնե րո վ: Մարտ ին  ազոտակ ան  պարար տա նյութերից 
կիր առվել է  3 00 կգ /հա կա րբ ամի դ:

Ցանքի  խն ամքը: Ցանքից անմ իջապես հե տո  կ ատար վե լ 
է հողի  գլանվ ակ ում ( տափա նու մ): Գար նանը ազ ոտա կան  

պար արտանյու թով  սնուցե լուց հետո կա տարվել  է փոց
խու մ՝ պարա րտա նյութը  հողա ծածկե լու,  խո նավություն ը 
պա հպանելո ւ,  գոլոր շիա  ցո ւմը ն վա զեցնելու, ինչպ ես  
նաև թփ ակալման հա նգ ույց ներ ը ծածկել ու , մահա ցա ծ 
և  վ արակվ ած  տե րև ները հեռ աց նե լու համար:  Կո մպ լեք
սոն+ZnSO 4 միկրոպարարտանյութով արտաարմատա
յին (տերևա յին)  սն ուցումն իրականացվել է 5 լ/հա չա
փաքանակով: Գարնանը  երկ րորդ սնո ւց ման  հ ետ (ցո րենի 
թփա կալ ման փուլում) մի աժամա նա կ իրակ անա ցվել է 
նա և մոլախ ոտ երի դեմ  քիմ իական պա յք ար: Կիրառվել է 
3 լ/հա  2.4 Դ ամ ինային աղ : 

Բերքահավաքը: Կա տարվե լ է կո մբայնով:  Ն աիրի 68 
սորտի 3,2 հա  ցանքա տա րածքից ստացվել է 117 ,4  ց, 
իսկ Տրիո  ս որտի 0,8 հա  ց անք ատարածքից՝ 37,4 ց բերք: 
Բերք ահ ավաքից  ա ռաջ կատարվել է ցորենի բույս երի  
ն մուշա ռո ւմ: Կեն սա չափական միջին ցու ցանիշները 
ն երկ այաց ված են աղյուսակ  4ում :
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Աղյ ուս ակ 4 ի տվյալների համաձայն՝ Նաիրի 68 սորտը 
բու յս երի բար ձր ությամբ (միջինը՝ 15,2 սմ), վեր գետնյ ա 
զանգվածով (միջինը՝ 3,5 գ), հաս կերի  երկարու թյ ամբ  
( միջինը ՝ 0,6 սմ ), մեկ հասկի (մի ջի նը՝ 0 ,3  գ) և 1 000 
հատ իկի կշ ռո վ (միջի նը՝ 8  գ ) գե րա զանցում, իսկ մե կ 
բույ սի վր ա հասկերի (մ իջ ինը՝ 0 ,2 հա տ)  և  մեկ հաս կի  
հատիկների քանակով ( մի ջինը՝ 2 ,9 հա տ) , ին չպես ն աև 
բե րք ատ վությ ամբ  (մոտ 10 ց/հա)  զ իջ ում է Տրիո  սորտին : 
Նաիր ի 6 8 սո րտի  ցածր բերքատվութ յունը (անկախ բո ւյ
սերի կե նսա բա նա կան լավ  աճի և զարգացման) կարելի 
է բաց ատրել ց անքի ց ածր նորմայով և ն ոսրությամբ , 
այս ին քն՝ հո ղի  մ իավոր մ ա կերեսի ոչ ար դյ ունավետ  
օգտա գո րծ մամբ : Աշնանա ցան ցորենի Նաիրի 68 և 
Տ րի ո սորտ երի մշ ա կու թ յան  տնտեսական ա րդ յո ւնա
վետութ յո ւն ը ներկա յաց ված է  ա ղյուսակ  5 ու մ:

Աղ յո ւսակ  5ի տվյ ալն երի համաձա յն ՝ Տ րիո սորտը 
լայնաշ ար ցանքի և  հա մեմա տա բա ր բարձր  ն որմա յի 
պայ մա ններ ու մ մեկ  հեկտա րի հա շվ ով ապա հով ու մ է 
ավելի բար ձր բերք ո ւ տնտ եսական  ա րդյ ունավ ետ ու
թյուն : Մ ասնա վորա պես ՝ Նա իրի 68 սորտի  հա մեմա
տութ յա մբ Տր իո սո րտի  բե րք ատ վութ յու նը բարձր է      
10 ց/հ ա ով, ի սկ եկամուտը՝  1 80 հա զ. դրամ/հաով: 

Ստացված բերքը պահվել է որպես սերմնանյութ, որի 
արժեքը շուկայական նվազագույն սահմանային գների 
համեմատությամբ կազմում է 180 դրամ/կգ:

Եզրակացություն

Մշակության միանման պայմաններում (պարար տացում, 
լայնաշար ցանք) Նաիրի 68 սորտը բույսերի  բարձ
րությամբ, վերգետնյա զանգվածի և 1000 հատիկի 
կշռով գերազանցում, իսկ մեկ բույսի հաշվով հասկերի և 
հասկում հատիկների թվով և բերքատվությամբ զի ջում է 
Տրիո սորտին: Արդյունքում Տրիո սորտի բեր քատվությունը 
Նաիրի 68 սորտին գերազանցում է 10 ց/հաով, իսկ 
լրացուցիչ եկամուտը՝ 180 հազ. դրամով:

Երասխահունի ՓՄԿում իրականացված հետազոտու
թյունների համաձայն՝ Արարատյան հարթավայրի մե
լիո րացված աղուտալկալի հողերում փորձարկվող 
տեխնո լոգիայի կիրառման դեպքում Տրիո սորտը 
Նաիրի 68 սորտի համեմատությամբ ապահովում է 
մոտ 10 ց/հաով բարձր բերքատվություն:

Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերի բարձր 
բեր քատվություն և արդյունավետություն ապա հո վելու 
նպատակով  անհրաժեշտ է առավելա գույնս  հաշվի 
առ   նել տարածքի հողային պայման ները և մշակվող 
սորտերի կենսաբանական առանձ նահատկությունները:
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A B S T R A C T

Efficiency of New Cultivation Technology for Winter 
Wheat in the Reclaimed Solonetz-Solonchaks of the 
Ararat Valley

Promoting the increase of the winter wheat yield capacity 
is one of the paramount objectives of the agro-industrial 
complex in Armenia. In conditions of restrictive land 
resources it is possible to solve the existing problem 
through the introduction of new high yielding varieties, as 
well as through the application of efficient fertilization and 
sowing methods in the cultivation technologies.

Upon the investigations it has been found out that in case 
of applying the tested technology in the reclaimed solonetz-
solonchaks of the Ararat valley the winter wheat variety 
“Trio” provides 10 c/ha higher yield against that of provided 
by the variety of “Nairi 68”.

Эффективность новой технологии выращивания 
озимой пшеницы на мелиорированных солонцах-
солончаках Араратской равнины

Повышение урожайности озимой пшеницы - одна из 
важнейших задач агропромышленного комплекса 
Арме нии. Эту проблему, наличествующую в условиях 
ограниченности земельных ресурсов, возможно разре-
шить внедрением новых сортов, обеспечивающих 
высо кий и стабильный урожай, а также применением 
эффек тивных методов удобрения и высевания в 
технологии возделывания.
Исследованиями установлено, что, в случае примене-
ния испытываемой технологии на на мелиорированных 
солонцах-солончаках Араратской равнины, сорт Трио, 
по срав нению с сортом Наири 68, обеспечивает более 
высокую урожайность - примерно на 10 ц/га.

А Н Н О ТА Ц И Я

Համագործակցության համար շնորհակալություն ենք հայտնում  լիբանանահայ ֆերմեր  Գաբրիել Վանոսեանին                                      
և ծրագրի հովանավորող Թուֆենկյան հիմնադրամին:
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 Նա խա բան

Հա յաս տա նում տա րեց տա րի ա վե լա նում է ծա ռաթ փա
տե սակ նե րի տնկի նե րի պա հան ջար կը, և  ա վե լի ու ա վե
լի է կար ևոր վում դրանց ժա մա նա կա կից ե ղա նա կով 
ար տադ րութ յու նը։ 

Բույ սե րի ան հող մշա կութ յու նը՝ հիդ րո պո նի կան, հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
ի րա կա նաց նել տնկան յու թի ա րա գաց ված ար տադ րութ
յուն (Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013, С.Х. Майрапетян, 
1989),  վե րա կանգ նել նոս րա ցած այ գի ներն ու կա նաչ 
պու րակ նե րը, կրճա տել ար տա սահ մա նից ներ մուծ վող 
տնկի նե րի քա նա կը:

Քա նի որ Հա յաս տա նը չոր կլի մա ու նե ցող եր կիր է   (Լ.Վ. Հա
րութ յուն յան, Ս.Հ. Հա րութ յուն յան, 1986,  Ժ.Հ. Վար դան

ՀՏԴ  634.1.03(479.25) 
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յան, 2005), ներ կա յումս մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում 
նո ճազ գի նե րով քա ղա քա յին այ գի նե րի հիմն մա նը և 
քա ղա քա մերձ տա րածք նե րի ձևա վոր մա նը: Այդ ծա
ռա տե սակ նե րը լավ են դի մա նում ծխին և  ար տա նետ
ված գա զե րին, օ դը հարս տաց նում են  թթված նով և մեծ 
քա նա կութ յամբ ֆի տոն ցիդ ներ պա րու նա կե լու շնոր հիվ 
ու նեն վա րա կա զեր ծիչ նշա նա կութ յուն։ Օ րի նակ՝ 1 հա 
փշա տերև ան տա ռը մեկ օր վա ըն թաց քում ար տա զա
տում է մինչև 5 կգ ֆի տոն ցիդ ներ (И.И. Галактионов и 
др., 1967, Сельскохозяйственная энциклопедия, 1975)։ 

Հաշ վի առ նե լով, որ պտղա բու ծութ յու նը գյու ղատն տե
սութ յան՝ բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո վող և 
կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ճյու ղե րից է, կար ևոր վում 
է նաև ան հող մշա կութ յան պայ ման նե րում ծի րա նե նու, 
դեղ ձե նու տնկի նե րի ար տադ րութ յու նը:

Ըստ բազմամյա փորձերի արդյունքների՝ անհող մշակության պայման
ներում սերմնաբույսերի տնկարկի, սերմերի ցանքի մեծ խտության, բարձր 
ծլունակության (7080 %), սննդալուծույթի և դրա կազմում առանձին 
սննդատարրերի քանակության փոփոխության, բուսակների բավարար 
կպչողականության (88100 %) շնորհիվ հնարավոր է 1 մ2 մակերեսից 
ստանալ արևելյան կենսածառի 812, ծիրանենու 2022, դեղձենու 2224 
տնկի (ստանդարտին համապատասխան): Զգալիորեն կրճատվում են նաև 
ստանդարտ տնկիների արտադրության ժամկետը (13 տարով)  և ծախսերը 
(23 անգամ):

Ծառատեսակների տնկիների հիդրոպոնիկ արտադրության՝ մեր կողմից 
մշակված կենսատեխնոլոգիան արդյունավետ է և հեռանկարային:

Բանալի բառեր՝
հիդրոպոնիկա, 
արևելյան կենսածառ, 
ծիրանենի, 
դեղձենի, 
տնկանյութ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ծի րա նե նու (Armenica vulgaris L.) և դեղ ձե նու (Persica 
Mill) տնկի նե րի սեր մե րը ցան վել են մարտ ամս վա վեր
ջին: Ծ լու նա կութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով մինչև 
ցան քը սեր մե րը 1215 օր դրվել են խո նավ ա վա զի մեջ 
(Գ.Յ. Պո ղոս յան, 2008, Գ.Յ. Պո ղոս յան և  ու րիշ., 2013): 
Ցան քը կա տար վել է 40 սերմ/մ2 սխե մա յով: Սեր մե
րի ծլու նա կութ յու նը կազ մել է 7080, պատ վաստ ման 
կպչո ղա կա նութ յու նը՝ 8095 %: Պատ վաստ մա նը նա
խա պատ րաս տե լու նպա տա կով օ գոս տո սին պատ
վաս տա կա լի ստո րին հատ վա ծի (լցան յու թից 2530 սմ 
բարձ րութ յամբ) կո ղա յին ճյու ղերն էտ վել են: Սեպ տեմ
բե րի  ա ռա ջին կե սին կա տար վել է աչ քա պատ վաստ:

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում բո լոր բույ սե րը սնուց վել են 
Գ.Ս. Դավթ յա նի կող մից ա ռա ջարկ ված սննդա լու ծույ
թով (Г.С. Давтян, 1980):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ար ևել յան կեն
սա ծա ռի տնկի ներն ան հող մշա կութ յան կար գա վոր վող 
պայ ման նե րում (աղ. 1)  ա ռա վել ին տեն սիվ ա ճում են 
3րդ տա րում (128,2135,6 սմ): Ըստ տնկան յու թի 2րդ 
և 3րդ տա րի նե րի ըն թա ցիկ ա ճի ցու ցա նիշ նե րի (հա
մա պա տաս խա նա բար՝ 21,431,6, 69,478,0 սմ) հա
մե մա տութ յան՝ ան հող մշա կութ յան պայ ման նե րում 
ա մե նամ յա ին տեն սիվ ա ճը պայ մա նա վոր ված է ար
մա տա յին հա մա կար գի աս տի ճա նա բար հզո րաց մամբ 
(Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013):

Հիդ րո պո նիկ մշա կութ յան ժա մա նակ ար ևել յան կեն սա
ծա ռի սերմ նա բույ սե րի կպչո ղա կա նութ յու նը բո լոր լցա
նյու թե րում ե ղել է բարձր՝ 88100 %: Արդ յուն քում 3րդ 
տա րում ստաց վել են լիար ժեք տնկի ներ (աղ. 1, նկ. 1):

Դե կո րա տիվ ար ևել յան կեն սա ծա ռի, ծի րա նե նու և 
դեղ ձե նու տնկի նե րի հիդ րո պո նիկ ա րա գաց ված ար
տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու և կեն սա տեխ նո լո գիա 
մշա կե լու նպա տա կով ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթ յա նի ան վան 
հիդ րո պո նի կա յի պրոբ լեմ նե րի ինս տի տու տի հիդ րո պո
նի կա կան փոր ձա րա րա կան կա յա նում 20082018 թթ. 
ի րա կա նաց վել են հե տա զո տութ յուն ներ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ար ևել յան կեն սա ծա ռը (Biota orientalis Engl.) նո ճազ գի
նե րի (Cupressaceae) ըն տա նի քին պատ կա նող մշտա
դա լար ծա ռա տե սակ է: Հեշ տութ յամբ են թարկ վում է 
ձևա վոր ման, ին չի շնոր հիվ քա ղա քա շի նութ յան մեջ օգ
տա գործ վում է  եզ րա զար դեր, ցան կա պա տեր ձևա վո
րե լու, ծա ռու ղի ներ հիմ նե լու հա մար (Լ.Վ. Հա րութ յուն
յան, Ս.Հ. Հա րութ յուն յան, 1986, Ժ.Հ. Վար դան յան, 2005, 
Ян Ван дер Неер, 2008): 

Կեն սա ծա ռի բազ մա ցու մը կա տար վել է սեր մե րով: Որ
պես լցան յութ է կի րառ վել  հրաբ խա յին խա րա մը: Վաղ 
գար նա նը վեր ջի նիս վրա սեր մե րի ցան քը կա տար վել է  
100 գ/մ2 նոր մա յով: 1 մ2 մա կե րե սից հիդ րո պո նիկ ե ղա
նա կով ստաց վել  է կեն սա ծա ռի մոտ 1000 սերմ նա բույս: 
Հա ջորդ գար նա նը` ապ րի լին, ար ևել յան կեն սա ծա ռի 
սերմ նա բույ սե րը (բարձ րութ յու նը՝ 1216 սմ, ա ռա ջին 
կար գի ճյու ղե րի քա նա կը՝ 46 հատ, բնի տրա մա գի
ծը՝ 1,52,0 մմ) տնկվել են բա ցօթ յա հիդ րո պո նիկ պայ
ման նե րում՝ 8, 10, 12 սերմ նա բույս/մ2 սխե մա յով: Որ պես 
լցանյութ օգ տա գործ վել են հրաբ խա յին խա րամ (տար բե
րակ 1), 1:1 հա րա բե րակ ցութ յամբ գլա քար+հրա բխա յին 
խա րամ (տար բե րակ 2) և գ լա քար (տար բե րակ 3): ՈՒ սում
նա սիր վել է տար բեր գոր ծոն նե րի (լցան յութ, սննդա լու
ծույթ, սնման մա կե րես, հիմ նա կան սննդա տար րե րի 
խտութ յուն) ազ դե ցութ յու նը սերմ նա բույ սե րի կպչո ղա
կա նութ յան, տնկի նե րի ե լի և  ո րա կի վրա: 

Ան հող մշա կութ յան դեպ քում մի շարք գյու ղատն տե սա
կան աշ խա տանք նե րի (փխրե ցում, սնու ցում, քաղ հան, 
ջրում և  այլն) իս պառ բա ցա կա յութ յու նը հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս կեն սա ծա ռի տնկար կի խտութ յու նը մե
ծաց նել 812 ան գամ, կրճա տել տնկի նե րի ար տադ րութ
յան ժամ կե տը (23 տա րով) և ծախ սե րը (23 ան գամ), 
միա ժա մա նակ վեր գետն յա և ս տոր գետն յա օր գան նե րի 
հա մար ա պա հո վել լու սաօ դա յին ու ջրասնն դա յին օպ
տի մալ պայ ման ներ (Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013, 
С.Х. Майрапетян, 1989): 

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում հե տա զո տութ յան բո լոր 
տար  բե րակ նե րում կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան դի
տար կում ներ և կեն սա չա փա կան հաշ վարկ ներ: Տն կի
նե րի վեր գետն յա զանգ վա ծի ճյու ղե րի հա սու նաց ման 
նպա տա կով, սեպ տեմ բե րից սկսած, սննդա լու ծույ թից 
ամ բող ջութ յամբ հան վել է ա զո տը, և  աս տի ճա նա բար 
կրճատ վել սնուց ման (ջրման) հա ճա խա կա նութ յու նը, 
ին չը նպաս տել է  նաև տնկի նե րի ցրտա դի մաց կու նութ
յան բարձ րաց մա նը:

Նկ. 1. Բա ցօթ յա հիդ րո պո նիկ մշա կութ յան պայ ման նե րում 
(լցան յու թը՝ հրաբ խա յին խա րամ) ար ևել յան կեն սա
ծա ռի տնկի նե րի ընդ հա նուր տես քն ա ճի 3րդ տա րում:
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Ս տան դար տին հա մա պա տաս խան աճ ա պա հո վելու 
հա  մար հո ղա յին գրուն տում տնկի նե րը (1 հատ/մ2) 
թողնվել են 56 տա րի (А.Н. Алексеевский, 1965, И.И. Га   
лак тионов и др., 1967): Վե րատնկ ված սերմ նա բույ սերի 
ա ճը բո լոր տար բե րակ նե րի դեպ քում էլ 1ին տա րում 
ըն թա ցել է դան դաղ (25,330,0 սմ), իսկ 2րդ և հատ կա
պես 3րդ տա րում  խիստ ակ տի վա ցել է:

Փոր ձարկ ված լցան յու թե րից գլա քա րն է ա պա հո վել 
բույ սե րի ին տեն սիվ աճ (աղ. 1), քա նի որ այն հա մե մա
տա բար լավ է տա քա նում: Տն կարկ նե րի հա մար օպ
տի մալ է խտութ յան 1012 բույս/մ2 տար բե րա կը: Ա վե լի 
բարձր խտութ յան դեպ քում տնկի նե րը հա նե լիս ար
մատ նե րը դժվա րութ յամբ են դուրս գա լիս լցան յու թից 
և վ նասվում են:

Ըստ աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ տնկի
նե րի ա ճի ին տեն սի վութ յան և տն կար կի խտութ յան 
էա կան տա տա նում ներ չեն գրանց վել: Տար բե րութ յուն  
նկատ վում է տնկի նե րը հո ղա յին գրունտ տե ղա փո խե լու 
ժա մա նակ: Հ րաբ խա յին խա րա մում ա ճեց ված տնկի նե
րի ար մա տա յին հա մա կարգն ա վե լի զար գա ցած է,  և 
լ ցան յու թի մանր մաս նիկ նե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ 
միա ձուլ վում են ար մա տա յին հա մա կար գին, ին չի շնոր
հիվ հա նե լու և վե րատն կե լու ժա մա նակ ա պա հով վում է 
95100 % կպչո ղա կա նութ յուն:

Աղ յու սակ 1. Ար ևել յան կեն սա ծա ռի սերմ նա բույ սե րի ծա ռա չա փա կան ցու ցա նիշ նե րը բա ցօթ յա հիդ րո պո նիկ                 
մշա կութ յան պայ ման նե րում*

 Տարբե րակ նե ր

Տ
ն
կ
 մ

ա
 ն
 խ

տ
ո
ւ թ

 յո
 ւ ն

ը
, 

հ
 ա

տ
/մ

 2

Կ
պ

 չո
 ղ

ա
 կ
ա

 ն
 ո
ւթ

 յո
 ւ ն

ը
 ,

 %

1-ին տա րի 2-րդ տա րի 3-րդ տա րի
 Տա րե կան մի ջին ա ճը, 

սմ

Տ
ն
 կ
ի
 ն
ե
 ր
ի
 ե

 լը
,

հ
ա

տ
/մ

2

բ
ա

ր
 ձ
ր
ո
ւ թ

յո
ւ ն

ը
, 

ս
մ

բ
ն
ի
 տ

ր
ա

մ
ա

գ
ի
ծ
ը
,  

մ
մ

բ
ա

ր
ձ
ր
ո
ւթ

 յո
 ւն

ը
, 

ս
մ

բ
 ն
ի
 տ

ր
ա

մ
ա

գ
ի
ծ
ը
, 

մ
մ

բ
ա

ր
ձ
ր
ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

ս
մ

բ
ն
ի
 տ

ր
ա

մ
ա

գ
ի
ծ
ը
, 

մ
մ

2-
ր
դ

 տ
ա

ր
ի

3-
ր
դ

 տ
ա

ր
ի

1

8 98,0 28,2 3,9 49,6 8,4 123,4 21,4 21,4 73,8 8

10 100,0 27,1 4,1 50,5 8,8 127,5 22,6 23,4 77,0 10

12 98,0 27,6 3,8 52,7 7,7 130,0 19,8 25,1 77,3 12

2

8 95,0 27,8 3,7 50,3 8,6 120,8 23,5 22,5 70,5 8

10 92,0 30,0 5,0 55,1 9,2 124,5 21,2 25,1 69,4 9

12 90,0 28,6 4,2 53,8 8,7 128,3 20,8 25,2 74,5 11

3 

8 88,0 25,3 4,6 51,2 8,0 128,2 23,1 25,9 77,0 7

10 90, 0 24 ,5 4,2 5 3, 7 8 ,1 131,7 20,4 29,2 78,0 9 

12 88 ,0 2 6,8 3,8 58, 4 7,6 1 35, 6  19,6 31, 6  77,2 10 

* Կազմվել է հեղին ակն երի կող մի ց: 

Ա ղյու սակ 2. Ծիր ան ենու և  դ եղ ձե նու  պատ վաստ ված 
տնկ իների ծա ռաչափա կա ն ցուցա նիշնե
րը բացօթյ ա հիդր ոպ ոն իկ մշա կության 
պայման նե րո ւմ *
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 Ծիրանենի 1 06 126 2225 151 7  202 2

Դեղձ են ի 110128 2429 2022  222 4

* Կազմվել է հեղին ակն երի կող մի ց: 

Ըստ աղ յու սակ 2ի տվյալ նե րի՝ վե գե տա ցիա յի վեր ջում 
1 մ2 մա կե րե սից հնա րա վոր է ստա նալ 2022 ծի րա նե
նու և 2224 դեղ ձե նու՝ պատ վաստ ված, ստան դար տին 
հա մա պա տաս խան տնկի ներ: Դրանց բարձ րութ յու նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 106126, 110128 սմ է, բնի 

տրա մա գի ծը` 2225, 2429 մմ (նկ. 2, 3):
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Եզրակ ացո ւթյուն

Ի տարբ եր ու թյու ն հողային գրունտի՝ անհող մ շակու
թյան պայմա նն եր ում արև ելյան կենսա ծառի տնկա
նյութ ի  բա րձր կպչողականության (88 100 %) շ նորհիվ 
հնարավոր է  1 մ2 մակ եր եսից ստա նալ 812 ան գա մ 
ավե լի տն կիներ: Հար կ է նշել, որ   զգալիորեն կրճատ
վու մ են նա և  ստա նդա րտ տնկ ին երի  արտա դրութ յան 
ժամկետները  ( 2 3 տարով ) և ծախսերը  (2 3  անգամ): 

Ան հող մշ ակ ու թյա ն առավելու թյունը հի մնավորվու մ է 
ն րանով,  որ հիդրոպոն իկ  մշակությ ան պայ ման ներում 
ստանդա րտին համապատ աս խա նող տնկի ներ հնա
րավոր է ստանա լ 3 տար ու մ: Իսկ հ ող այ ին գրունտ ի 
պայմանն եր ու մ 56 տար ում 1 մ2 մակերես ից ստացվ ում 
է  1 տ նկ ի: 

Արևելյա ն կ են սածառի, ծի րան են ու  և դեղձ ենու հիդ
րոպոնիկ  արտադ րո ւթ յան՝ մ եր կո ղմ ից մշ ակված  
կենսատեխ նոլ ոգիա ն արդյու նա վետ  է  և հեռան կա
րա յին,  ինչը  կ արող  է ն պաստել արժ եք ավոր  ծա
ռաթփատեսակ նե րի ին տենսիվ արտ ադ րությու ն կազ
մա կերպելուն :

Գրականություն

1. Հարությ ուն յան  Լ.Վ., Հար ու թյո ւնյան Ս.Հ. Հա յաս տանի 
դ են դրոֆլորան .   Գիրք 2.    Ե ր. :  Լու յս,   19 86.  4 63  է ջ:

2. Հ ովսեփյան Ա.Հ ., Պո ղո սյան  Գ. Յ., Էլոյ ան  Ս .Ա. Սոսու 
տնկանյութի հիդրոպոնիկական  ա րտա դրության 
հ նար ավորո ւթ յու նն ու ար դյ ու նա վետութ յու նը  // Ագ
րոգ իտությո ւն .  N 3 4.   Էջ 20 8 211:  

3. Պողոս յա ն Գ .Յ. և ուրիշ.  Բա ցօ թյա հիդ րո պո նի կայի 
պա յմ անն եր ում աճեց ված  դեղ ձենու պատվաստվա ծ 
տն կի ների աճը,  զարգաց ում ը և որոշ ֆի զի ոլ ոգիա 
կենսաբ ան ակ ան ցո ւցան իշ ները սնն դալո ւծույ թի  
տ արբեր խտ ու թյ ուն նե րով ս նո ւց մա ն պայմա ններում  
/ / Երիտա սա րդական գի տաժողով §Բույսեր ի ար
տա դրության ինովացիոն տ եխ նոլ ոգիաների ժա
մանակա կից հիմնախնդ իրները ¦ թեմ այո վ՝ նվ իր վա ծ 
ՀՀ ԳԱԱ  7 0ամյա կին , 20 13.   Էջ 101 6:

4. Պողոսյ ան  Գ .Յ . Սննդալ ուծ ու յթի խտու թյ ան ազ դե
ցութ յո ւն ը ծիրանեն ու տն կին եր ի արդյունավե տութ
յա ն վրա բ ացօթ յա հի դրո պո նիկ այ ի պայման նե րում // 
Միջազգային  գի տաժ ողովի նյո ւթ եր  § Բու ս ա  բանության 
ժա ման ակ ակից հիմ նա խն դի րները Հ այ աս տանում¦, 
2008.   Էջ 274276:

5. Վարդանյան Ժ.Հ. Ծառագիտություն.  Եր.: Հայկական 
գյուղատնտեսական ակադեմիա, 2005.  370 էջ:

6. Алексеевский А.Н. Питомники декоративных де ревьев 
и кустарников.  М.: Издательство литературы по 
строительству, 1965.  346 с.

Նկ. 3.  Բա ցօթյա հ իդրո պոնիկ մշ ակ ությա ն պա յմ աններու մ 
դեղ ձե նու պ ատվ աստված  տ նկ իներ:

Նկ. 2. Բացօթյա հիդրոպոնիկ մշակության պայմաններում 
ծիրանենու պատվաստված տնկիներ:
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Ընդունվել է՝ 03.09.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 25.10.2019 թ.

A B S T R A C T

The Efficiency of Sapling Production in Conditions of 
Outdoor Hydroponics in Ararat Valley

According to the results of longterm experiences it is 
possible to get 812 saplings of oriental thuja, 2022 apricot 
and 2224 peach tree saplings (according to the standard) 
from 1 m2 land area in conditions of soilless cultivation 
due to the high density of seed sowing and seed plants 
nursery, as well as due to their high germination capacity 
(70 %80 %), changes in the nutritional solution and its 
individual nutrients, and due to the sufficient survival rate 
of the sprouts (88 %100 %). The production time and cost 
of the standard saplings also decrease by 13 years and in 
23 times respectively.

Thus, the biotechnology developed for the hydroponic 
production of the tree saplings is efficient and perspective.

Эффективность производства саженцев в  условиях 
открытой гидропоники в Араратской  равнине

По результатам многолетних опытов выявлено, что в 
условиях беспочвенного культивирования, благодаря 
высокой густоте посадки сеянцев и посева семян, высо
кой всхожести (7080 %), питательному раствору и ко
ли чественному изменению отдельных питательных 
элементов в его составе, достаточной приживаемости 
саженцев (88100 %), возможно с 1 кв. м площади по
лу чить 812 саженцев туи восточной, 2022 саженца 
абрикоса, 2224 саженца персика (в соответствии 
со стандартом). Значительно сокращаются и сроки 
производства стандартных саженцев (на 13 года), и 
расходы на производство (в 23 раза).

Разработанная нами биотехнология гидропонического 
производства саженцев различных видов эффективна и 
перспективна. 
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Введение

Для табачного растения дыхание является важнейшим 
условием жизнедеятельности и решающим элементом 
продукционного процесса, в ходе которого посредством 
окисления органических соединений происходит об
мен веществ и выделение энергии. Промежуточные 
лабильные соединения, образующиеся в процессе 
дыхания, используются в качестве структурных эле
мен тов для биосинтеза жизненно важных веществ, а 
высвобождающаяся энергия – для процессов роста, 
синтеза необходимых веществ, для их транспортировки 
и перераспределения в растениии. Поэтому в резуль
тате дыхательного процесса снижается потен циаль
ный урожай, что особенно очевидно для растений, у 
которых хозяйстенный урожай формируется непосред

УДК: 663.71:631.523
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И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИИ: ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ
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ст венно фотосинтетическим аппаратом, т.е., листьями 
(А.Ленинджер, 1976; С.И. Лебедев, 1982). Поэтому для 
повышения продуктивности и качества сырья табака 
важное значение имеют оптимизация соотношения 
фотосинтеза и дыхания, выявление перспективных 
генотипов с более экономным использованием ассими
лятов на дыхание.

Анализ результатов исследований показал, что в них, в 
основном, рассматривались физиологобиохимиче ские 
и энергетические аспекты зависимости интенсивности 
дыхания (ИД) от разных факторов. Однако касательно 
табака исследования в указанном направлении не про
водились. 

В работе С.И. Лебедева показано, что ИД у различных 

В третьей статье серии рассмотрены результаты генетического анализа 
семи сортов табака сортотипа Самсун по интенсивности дыхания. Иссле
дованием установлено, что в аспекте генетической детерминации признака 
преобладают аддитивные эффекты генов. Обосновано, что низкий пока
затель признака и ĝi у сортов, а также их полное доминирование и 
сверхдоминирование у гибридов и коэффициент фотосинтетической про дук
тивности являются важными критериями получения перспективных форм.

КФП и содержание зелёных пигментов целесообразно использовать в 
качестве маркеров по идентификации ценных генотипов в потомстве 
гибридов.

Предложены конкретные рекомендации по оптимизации всех звеньев 
селекции изученных сортов табака.

Ключевые слова:
табак, 
интенсивность дыхания, 
комбинационная способность, 
диаллельный анализ, 
корреляции, 
селекция

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я

http://margaryan_vardan@yahoo.com


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա 80

растений и даже в раз ных частях одного и того же 
растения сильно варьируется в зависимости от фазы 
развития и температуры. Также выявлена значительная 
зависимость ИД от водоо беспеченности, минерального 
питания, усло вий освещения и газового состава 
среды, а также  возможность концентрирования СО2 
в растительной клетке за счёт его реассимиляции. 
Установлено, что с повышением концентрации 
О2 в атмосфере ИД многих растительных тканей 
повышается, а при повышении СО2 – уменьшается. 
Наконец, выявлено, что как недостаточное содержание 
О2, так и повышенное содержание СО2 снижали 
дыхательную активность тканей растений.

Изучая динамику ИД за время вегетацииу сорта табака 
ТыкКулак, А.И. Смирнов пришёл к выводу, что ИД 
определяется, главным образом, стадией развития 
растения, суммарным воздействием внутренних 
факторов и условиями среды, в которой проявляется 
это воздействие. (Изменение дыхания листьев табака 
с возрастом, 1928).

Результаты исследований по изучению динамики 
фотосинтеза и ИД в онтогенезе двух сортов табака 
позволили прийти к выводу, что ИД в расчёте на целое 
растение изменяется в соответствии с динамикой 
продуктивности фотосинтеза (Huzisige, H., et al., 1966; 
Л.А. Ездакова,1962). Тем не менее, по данным Y.Wada 
(The Physiological Basis of Crop Yield. In Crop Physiology, 
1968), интенсивность фотосинтеза и содержание 
хлорофилла у четырёх сортов табака возрастает в 
период от развёртывания листа из верхушечной почки 
до начала затухания интенсивного роста (23й день), 
а затем постоянно снижается. Однако ИД начинала 
убавляться сравнительно раньше (11й день), затем 
уменьшалась, и к началу его интенсивного старения 
«балансировалась» с фотосинтезом.

Таким образом, в литературе отсутствуют работы по 
генетическому анализу ИД, оценке комбинационной 
способности исходного материала, наследованию, 
корреляциям и идентификации ценных генотипов по 
фенотипам. Поэтому разработка и реализация генетико
селекционной программы по совмещению в генотипе 
перспективных гибридов высокой фотосинтетической 
продуктивности с низкой ИД, с востребованными пока
зателями структурных элементов качества урожая, с 
улучшением физиологобиохимических свойств рас те
ний, являются актуальными задачами генетики фото
синтеза табака.

Материалы и методы

Исходным материалом в данной работе послужили сор
тá 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 пря мые гибриды, 
полученные по диаллельной схеме скрещивания.

Основные принципы подбора и обстоятельная харак
теристика сортов, методики полевых и лабораторных 
исследований, а также модели и методы генетико
математического анализа подробно представлены в 
первой статье данной серии (В.А. Маркарян,  2019).

Результаты и анализ

Дисперсионный анализ средних значений сортов и 
гибридов, а также варианс общей и специфической 
комбинационной способности (ОКС, СКС) по ИД 
подтвердил высокую достоверность их показателей. 
Наряду с этим, доказана также важность аддитивных 
и неаддитивных эффектов генов в генетической 
обусловленности признака. Примечательно, что в этой 
детерминации аддитивный вклад генов примерно в 6.1 
раза превосходит неаддитивные эффекты (таблица 1).

Источник 
изменчивости

Число 
степеней 
свободы

Средний квадрат 
MS признака

Общий 83 0.047

Повторность 2 0.004

Вариант 27 0.140**

Случайный 54 0.002

ОКС 6 2.183**

СКС 21 0.352**

Ошибка 54 0.0006

** P < 0.001

*Таблица составлена автором.

Таблица 1. Дисперсионный анализ средних значений 
признака и комбинационной способности 
сортов и гибридов табака по ИД *

По анализируемому признаку сортá и гибриды, а 
также их эффекты ОКС (ĝi) и варианс, эффекты 
ОКС (σ2Gi) и СКС (σ2Si) существенно различаются. 
Следует отметить, что низкий показатель ИД является 
более ценным свойством и непременным условием 
получения ценных форм с высокой фотосинтетической 
продуктивностью. Среди исследуемых сортов с такими 
показателями выделяются сортá С.М., С27, С47 и 
С.Б., а высокими показателями – сортá С55, С224 
и С36. Существующие различия между ними были 
достоверными (таблица 2).
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Однако, по нашему мнению, по одной только величине 
показателя ИД нецелесообразно давать оценки, а тем 
более – делать поспешные выводы о перспективности 
исходного материала в целях селекции на получение 
генотипов с высоким фотосинтетическим потенциалом. 
Поэтому, для объективной характеристики селек
ционного материала по фотосинтетической продук
тив ности, вводится специальный показатель – Коэф
фициент фотосинтетической продуктивности (КФП), 
который вычисляется соотношением показа телей 
интенсивности фотосинтеза и дыхания: КФП=ИФ/
ИД. Принимая во внимание особую селекционную 
цен ность показателей КФП сортов и гибридов, его 
гене тическому анализу в рамках данной серии будет 
посвящена отдельная статья. 

Среди исследуемых сортов по КФП выгодно отличаются 
сортá С47, С27, С.Б. и С.М., а его низким показателем 
– сортá С55 и С224.

Характерной особенностью наследования ИД в 
F1 было отсутствие позитивного гетерозиса (т.е., 
сверхдоминирование низкого показателя признака) и 
преобладание промежуточного типа наследования, 
которое из 21 гибрида наблюдается у 12 гибридов. У 
4хгибридов обнаружен негативный гетерозис (т.е., 
сверхдоминирование высокого показателя признака), 
у 3х – полное доминирование родительской формы 
с высоким, а у 2х гибридов – с низким показателем 
признака. Следует отметить, что все проявления 
негативного гетерозиса, как правило, выявлены с 
участием сорта С47, причём у трёх гибридов вторые 
родительские пары имеют близкие к ним показатели 
признака, а у гибрида С47хС36 они существенно 
отличаются. В селекционном плане особый интерес 
представляют гибриды, у которых наблюдается 
позитивный гетерозис или доминирование низкого 

показателя признака. В этом плане гибрид С224хС27 
не только имеет самый низкий показатель ИД, 
и у него зафиксировано полное доминирование 
низкого показателя второй родительской пары, но он 
также обладает наивысшим КФП, что указывает на 
перспективность этого гибрида и необходимость его 
включения в селекционную программу. Обоснованием 
такого вывода послужил и тот факт, что родительские 
пары данного гибрида характеризуются наиболее низкими 
показателями ĝi  и, что особенно важно, у сорта С27 
детерминация ИД осуществляется преимущественно 
аддитивными генами. Низкий показатель ĝi имеют также 
сортá С.М. и С.Б., у которых обсуждаемый признак имеет 
почти равные показатели. Они проявляются в результате 
действия разных генетических систем, а именно: у 
первого сорта преобладают действия аддитивных, а у 
второго – неаддитивных эффектов генов.

Поэтому в целях селекции рекомендуется использовать 
сорт С.М., а для выведения гетерозисных гибридов – 
сорт С.Б. За исключением двух сортов (С27 и С.М.), 
в генетическом контроле ИД у остальных сортов 
преобладают  неаддитивные эффекты генов.

Следует также отметить, что зафиксированы 
определённые соответствия между показателями 
признака сортов и ĝi. Высокие показатели этих 
параметров характерны у сортов С55, С224 и С36 
– с некоторыми отклонениями (сортá С224 и С36 
по показателю признака существенно превосходят 
сорт С47, однако уступают ему по показателю ĝi). Их 
низкими показателями характеризуются сортá С.М., 
С27 и С47 (по ИД  сорт С.М. имеет по сравнению 
с сортом С27 более низкий показатель, однако по 
величине ĝi превосходит его). К возможным причинам 
отмеченных несоответствий обратимся ниже  по 
итогам полигенного анализа.

Таблица 2.  Результаты анализа комбинационной способности по интенсивности дыхания (мклO2/дм2/час)*      

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

С-47 0.321 0.919 0.956 0.464 0.567 0.626 0.512 0.052 0.003 0.041

С-55 0.919 0.986 0.628 0.876 0.666 0.496 0.733 0.230 0.053 0.012

С-36 0.956 0.628 0.540 0.455 0.366 0.392 0.414 0.008 0.00003 0.024

С-224 0.464 0.876 0.455 0.678 0.234 0.628 0.335 0.014 0.0001 0.018

С-27 0.567 0.666 0.366 0.234 0.315 0.351 0.329 -0.120 0.014 0.007

С.Б. 0.626 0.496 0.392 0.628 0.351 0.338 0.357 -0.077 0.006 0.012

С.М. 0.512 0.733 0.414 0.335 0.329 0.357 0.286 -0.108 0.012 0.003

НСР0.01=0.098; (ĝi-ĝj)=0.009

*Таблица составлена автором.
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Как известно, модель Хеймана имеет ряд ограничений, 
одним из которых является необходимость отсутствия 
неаллельных генных взаимодействий (эпистаза), 
что было доказано однородностью разности Wr-Vr 

с по  мощью критерия t (0.0005), который при числе 
сте пеней свободы n=5 был несущественным. На 
графике зависимости линия регрессии существенно 
не отличается от линии единичного наклона, что 
доказывается коэффициентом корреляции между 
Wr и Vr (rWr/Vr=+0.501). Наличие сверхдоминирования 
в генетическом контроле ИД подтверждается по
ка зателем средней степени доминантности  
(Ĥ1/D)1/2=1.238 и расположением линии регрессии, 
которая пересекает ось OWr ниже начала координат 
(рис.).

В позиционировании сортов вдоль линии регрессии 
наблюдается любопытная картина. Дело в том, 
что сорта с высоким (С55) и низким (С.М., С27) 
показателями ИД сгруппировались ближе к центру 
линии регрессии, а сорт С36 чуть сдвинут к верхней 
части графика, что свидетельствует о насыщенностиих 
генотипов доминантными (6070 %) генами. Ана
логичная картина наблюается также у сортов С47 и 
С224, которые, имея резко отличающиеся показатели 
ИД, располагаются в верхней части линии регрессии, 
что указывает на наличиев их генотипах максимального 
числа (60 %) рецессивных генов. Соотношение 
доминантных и рецессивных полигенов в генотипах 
сортов, у которых участились случаи несоответствия 
между показателями признака и ĝi, показывает, что 
у сорта С47, по сравнению с сортами С36 и С224, 
генотип более насыщен рецессивными генами, что 
и способствует превалированию его показателя 

ĝi. Аналогичная интерпретация приемлема также 
для объяснения причин указанных несоответствий, 
имевших место у сортов С.М. и С27.

Следует также отметить, что в генотипе у первой 
родительской пары перспективного гибрида 
С224хС27 обнаружено накопление максимального 
числа рецессивных генов, что необходимо учесть 
в его селекционной работе, а именно: появление 
генотипов с высокими показателями КФП следует 
ожидать в старших гибридных популяциях (F3 – F5) 
– по мере их перехода в гомозиготное состояние. 
Поэтому отбор и жёсткую отбраковку селекционного 
материала необходимо перенести с младших гибрид
ных поколений на более поздние сроки и, по мере 
возможности, включить больший объём выборок в 
начальной работе.

Особого внимания заслуживает также гибрид 
С47хС224, у которого высокий показатель КФП 
обусловлен, преимущественно, действием рецессив
ных полигенов, и, следовательно, появления гомози
готных форм следует ожидать на ранних этапах 
селекции. Что касается подбора исходного материала 
для гетерозисных гибридов, то для этой цели более 
ценными являются сорта С.Б., С.М. и С27, у которых 
накоп лено большее число доминантных генов, а у гиб
ридов с их участием  С.М.хС.Б., С36хС.М. и С36хС.Б. 
установлены высокие показатели КФП.

Таким образом, в результате графического анализа 
выявлена роль разных групп генов в детерминации 
анализируемого признака, а также генетическая обус
ловленность отмеченных несоответствий между пока
зателями признака и ĝi. Доказано, что в увеличение 

Рис. График (Wr, Vr) по признаку «Интенсивность дыхания»     1.С-47;  2.С-55;  3.С-36;  4.С-224;  5.С-27;  6.С.Б.;  7.С.М.
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признака очевидный вклад внесли рецессивные гены, 
что подтверждается также коэффициентом корреляции 
между показателем признака (xp) и суммой варианс и 
коварианс (Wr+Vr), который имеет положительный знак 
(rXr/Wr+Vr=+0.234±0.194). Сделанный вывод о важности 
доминирования высокого значения признака доказан 
также вычисленным параметром Fr, характеризующим 
направление доминирования для каждого сорта, 
которое у всех сортов имело положительный знак и 
варьировалось в пределах от 0.142 (С.М.) до 0.227 
(С36). С учётом полученной информации, выделены 
перспективные гибриды для селекции с конкретными 
рекомендациями по отбору и отбраковке.

Успех селекционной работы во многом зависит от 
знания и учёта существующих корреляций между 
селектируемыми признаками, поскольку в генотипе 
перспективных сортов часто приходится совмещать 
ряд количественных признаков, связанных не только 
положительными, но и отрицательными корреляциями. 
В этом аспекте особую ценность представляют 
генетические корреляции (rg), которые, по сравнению с 
фенотипическими (rp) и паратипическими (re), зачастую 
имеют противоположную направленность, и без учёта 
этого фактора ценные гибриды можно довести до 
летального исхода и неоправданно затянуть процесс 
селекции. В связи с этим, определённый интерес пред
ставляет сопряжённость между ИД и структурными 
эле мен тами фотосинтетической продуктивности и ка
чества сырья табачного растения.

По результатам сопоставления вычисленных коэффи
циентов корреляций следует констатировать, что из 
13и пар признаков у 12и rg превосходят rp и re, а в одном 
случае (ИДхИФ) все коэффициенты оказываются очень 
слабыми и несущественными. Из указанных 12и пар у 
9и выявлены достоверные корреляции, из коих у 6и 
(ИДхКЛ, ИДхДЛ, ИДхШЛ, ИДхВР, ИДхППЦ, ИДхКФП) 
пар они очень сильные, у 2х (ИДхУСЛ, ИДхХ«a+b») –
средние, и у одной пары (ИДхТЛ) – слабые корреляции. 
Следует также отметить, что отрицательные 
корреляции по всем трём коэффициентам характерны 
в 4х случаях (ИДхХ«a+b», ИДхКФП, ИДхХ«a», 
ИДхХ«b»), из которых лишь у первых 2х пар rg и rp 
имеют достоверные показатели, а re по всем парам 
характеризуются недостоверными показателями. 
Ана ло гичные показатели re зафиксированы также 
у 3х пар (ИДхППЦ, ИДхТЛ, ИДхИФ), однако в этих 
случаях rg и rp имеют положительные показатели, при 
этом у первых 2х пар они оказались существенными. 
Следует также отметить, что при сильных и очень 
сильных генетических корреляциях rp характеризуется 
такими же показателями, хотя и оказывается чуть 
слабее по сравнению с rg. Однако в этой ситуации re 
является достаточно слабым и несущественным, за 
исключением 3х комбинаций (ИДхКЛ, ИДхДЛ, ИДхШЛ), 
когда существуют достоверные корреляции (таблица 3).

Таблица 3. Генетические (rg), фенотипические (rp) и 
паратипические (re) корреляции  ИД с 
другими количественными признаками**** 

Признак
Коэффициенты корреляций

rg rp re

ИД х КЛ1 0.432*** 0.430*** 0.273*

ИД х ДЛ2 0.650*** 0.628*** 0.213*

ИД х ШЛ3 0.651*** 0.633*** 0.213*

ИД х ВР4 0.545*** 0.539*** 0.203

ИД х ППЦ5 0.559*** 0.547*** 0.079

ИД х ТЛ6 0.235* 0.179 0.228

ИД х ССВ7 0.181 0.132 0.090

ИД х УСЛ8 0.370** 0.359** 0.054

ИД х ИФ9 0.051 0.040 0.086

ИД х Х«a+b»10 0286** 0.225* 0.074

ИД х Х«a»11 0.177 0.138 0.018

ИД х Х«b»12 0.182 0.139 0.026

ИД х КФП13 0.521*** 0.501*** 0.172

*P<0.05, **P<0.01, *** P<0.001

1-Kоличество листьев; 2-Длина листа; 3-Ширина листа; 
4-Высота растений; 5-Период посадки-цветения; 6-Темп 
листообразования; 7-Содержание сухого вещества; 
8-Урожай сухих листьев; 9-Интенсивность фотосинтеза; 
10-Хлорофилл «a+b»; 11-Хлорофилл «a»; 12- Хлорофилл «b»; 
13-Коэффициент фотосинтетической продуктивности.

****Таблица составлена автором.

Следовательно, у изученных сортов и гибридов 
табака ИД положительно коррелирует с основными 
элементами продуктивности: КЛ, ДЛ, ШЛ, ВР, ППЦ, 
УСЛ и ТЛ. Причём, у этих пар признаков rg и rp имеют 
высокий уровень достоверности, а с признаками 
ССВ и ИФ – установлены слабые и недостоверные 
коэффициенты корреляции. Выявленные сильные 
отрицательные корреляции с КФП и Х«a+b» указывают 
на то, что уменьшение абсолютного показателя ИД 
способствовало накоплению зелёных пигментов и 
увеличению фотосинтетической продуктивности 
растения. Что касается влияния условий окружающей 
среды на коррелятивные связи ИД с другими 
анализируемыми признаками, то вычисленные 
показатели re свидетельствуют об отсутствии их 
значительной роли, и в корреляциях с количеством и 
размерами листа имеют место лишь слабые, однако – 
достоверные показатели.
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Заключение

Результаты генетического анализа показали, что ИД 
проявляется как типичный полигенный признак со 
свойственными ему характерными особенностями – 
сложной генетической обусловленностью, сильной 
изменчивостью и высокими корреляциями с другими 
количественными признаками. Доказана важность 
совместного действия аддитивных и неаддитивных 
эффектов генов в генетической обусловленности 
признака, в которой преобладающая роль принадлежит 
аддитивным генам. У разных сортов равные показатели 
ИД проявляются в результате действия разных 
генетических систем и с различными соотношениями 
доминантных и рецессивных полигенов.

Обосновано, что низкий показатель ИД и ĝi у 
сортов, также как и его полное доминирование и 
сверхдоминирование у гибридов в F1, являются ценным 
критерием и непременным условием получения 
перспективных форм с высокой фотосинтетической 
продуктивностью. С целью объективной характеристики 
селекционного материала по фотосинтетической 
продуктивности введён специальный показатель – КФП. 
С учётом указанных критериев, а также в зависимости 
от характера детерминации признака, представлены 
конкретные рекомендации для всех звеньев селекции 
на фотосинтетическую продуктивность  для 
подбора исходного материала, отбора и браковке 
в расщепляющихся гибридных поколениях. Для 
селекционной работы рекомендованы сортá: С.М., 
С27, С47 и С.Б., а также гибриды: С224хС27 и 
С47хС224, у которых высокий показатель КФП 
обусловлен преимущественно действием рецессивных 
полигенов. Для целей гетерозисной селекции, выде
лены сортá (С.Б., С.М. и С27) и ценные гибриды 
с их участием (С.М.хС.Б., С36хС.М., С36хС.Б.), в 
генотипе которых установлна большая концентрация 
доминантных генов.

Интересно отметить, что установленные сильные 
положительные корреляции ИД с важнейшими компо
нентами продуктивности приводят к выводу о том, что 
последние не могут служить главными ориентирами 
в селекциии  для  идентификации  перспек тивных   
гено   ти пов  в  плане высокой фотосинтетической про
дуктивности, поскольку с их увеличением возрастает 
также интен сивность дыхательных процессов, 
а сле дова тельно – и темп расхода накопленных 
пита тельных веществ. Поэтому исключительно 
ценным маркером при иден ти фикации генотипов по 
фенотипам в гибридных попу ляциях является тёмно
зелёная окраска листа, т.е., высокая концентрация 
зелёных пигментов в нём, а также показатель КФП, 
которые имеют сильные отрицательные генетические 
корреляции с ИД.
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Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի 
գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի 
օպտիմալացման ուղիները. շնչառության 
ինտենսիվությունը

 Շար քի եր րորդ հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ծխա խո-
տի Սամ սուն սոր տա տի պի յոթ սոր տե րի շնչա ռութ յան 
ին տեն սի վութ յան գե նե տի կա կան  վերլուծության արդ-
յունք նե րը: Հե տա զո տութ յամբ հաս տատ վել է ա դի տիվ 
գենե րի գերակշիռ ազ դե ցութ յու նը: Հիմ նա վոր վել է, որ 
սորտերի մոտ հատ կա նի շի և ĝi-ի ցածր ցու ցա նիշ նե րը, 
հիբ  րիդ նե րի մոտ դրանց ամբողջական դո մի նան տութ-
յունն ու գեր դո մի նան տութ յու նը, ինչ պես նաև ֆո տո սին-
թե տիկ արդ յու նա վե տութ յան գոր ծա կի ցը (ՖԱԳ) հե ռա-
նկա րա յին ձևե րի ստաց ման կարևոր չա փո րո շիչ ներ են: 

ՖԱԳ-ը և կա նաչ պիգ մենտ նե րի պա րու նա կութ յու նը 
նպա   տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել որ պես հիբ րի դա յին 
սե  րունդ նե րում ար ժե քա վոր գե նո տի պե րի նույ նա կա-
նաց ման մի ջոց:

Առաջարկվել են ծխախոտի հետազոտված սորտերի 
սե լեկցիայի բոլոր օղակների օպտիմալացման կոնկրետ 
ուղիներ:

A B S T R A C T

Genetic Aspects оf Photosynthesis оf Aromatic 
Tobacco Varieties аnd the Optimization Ways оf 
Selection: Intensity оf Respiration

The results of genetic analysis for respiration intensity in 
seven varieties of Samsun tobacco are summed up in the 
third article of the presented series. The research data 
testify that the additive genes are the main determinants for 
this property. It has been proved that the low indices of the 
mentioned trait and the ĝi of the varieties, their complete 
domination and overdomination in hybrids, as well as 
the coefficient of photosynthetic efficiency are important 
criteria for breeding prospective varieties.

Coefficient of photosynthetic efficiency and the content of 
green pigments are relevant means for the identification of 
valuable genotypes in the hybrid generations.

Specific ways for optimizing all selection phases of the 
investigated tobacco varieties have been recommended.

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Նա խա բան

Հա յաս տա նի վար չա կան տա րածքն աչ քի է ընկ նում 
բիո գեո ցե նո տիկ և կ լի մա յա կան մեծ բազ մա զա նութ
յամբ ու հա կադ րութ յամբ` ծայ րա հեղ չո րա յի նից մինչև 
խո նա վա պա հով գո տի ներ, կի սաա նա պա տա յին գորշ և 
շա գա նա կա գույն հո ղե րից մինչև լեռ նա յին սևա հո ղեր: 
Առ կա բնա կան լանդ շաֆտ նե րում տա րած ված են մշա
կո վի խո տա բույ սե րի բազ մա թիվ վայ րի ազ գա կից ներ, 
ո րոնք, որ պես գե նե տիկ ռե սուրս, կար ևո ր նշանակութ
յուն ու նեն մշա կո վի խո տա բույ սե րի բարձր ար տադ րո
ղա կա նութ յամբ նոր սոր տե րի բուծ ման և կե րար տա
դրութ յան ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում կե րար տադ րութ յան գլխա
վոր աղբ յու րներից  են բնա կան կեր ահան դակ ներն 

ՀՏԴ  633.283(479.25)  
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Ռ.Ա. Սահակյան գ.գ.թ., Մ.Ս. Միրզոյան
Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Գ.Ա. Թովմասյան գ.գ.թ.
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
razmik.sahakyan.2020@mail.ru,  m.mirzoyan1973@gmail.com,  arniltd1@rambler.ru

(խոտ հարք ներ, ա րո տա վայ րեր): Խոտ հար քաա րո տա
յին հա մա կե ցութ յուն նե րի հիմ նա կան բույ սե րը է կո
լո գիա կան մեծ հար մար վո ղա կա նութ յամբ, հի վան
դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի նկատ մամբ բարձր 
կա յու նութ յամբ, լավ ու տե լիութ յամբ, եր կա րակ յաց, 
բազ մամ յա հա ցազ գի (դաշ տավ լու կազ գի) խո տա
բույ սերն են: Դ րանց փնջաձև ար մա տա յին հա մա
կար գը հո ղը պաշտ պա նում է ջրա յին և հողմ նա յին 
է րո զիա նե րից, նպաս տում է հու մու սա գո յաց մանն ու 
հո ղի ո րա կա կան կազ մի բա րե լավ մա նը: 

Հա ցազ գի խո տա բույ սե րը տա րած ված են բո լոր լանդ
շաֆ տա յին գո տի նե րում և  ա պա հո վում են բարձր 
սննդա րա րութ յամբ կե րա յին զանգ վածի ստացում  
(С.И. Костенко и др., 2016, В.М. Косолапов, 2013,               
Р.А. Саакян и др., 2016):

Բազմամյա հացազգի խոտաբույսերի ընտրասերման արդյունքում Սննդա
մթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության 
գիտական կենտրոնի կերարտադրության բաժնի կողմից ստեղծվել է 
հավաքված ոզնախոտի Սպիտակի տեղական նոր սորտը, որը նախատեսված 
է դեգրադացված արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման, էրոզա
վտանգ թեք լանջերի բուսապատման համար: Մշակության երկու տարիների 
տվյալների համաձայն՝  նոր սորտի կանաչ զանգվածի միջին բերքատվությունը 
կազմել է 355 ց/հա, օդաչոր զանգվածինը՝ 83,4 ց/հա, սերմինը՝ 6,15 ց/հա:

Մրցակցային սորտափորձարկման ընթացքում նոր սորտը կանաչ 
զանգվածի բերքատվությամբ ստուգիչին գերազանցել է 78,0, չոր խոտի 
բերքատվությամբ՝ 18,8, սերմնատվությամբ՝ 0,94 ց/հաով:

Բանալի բառեր՝
ընտրասերում, 
ելանյութ, 
սորտ, 
կայունություն, 
հատկանիշներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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լու ծութ յան գի տա կան կենտ րո նի կե րար տադ րութ յան 
բաժ նի կող մից ստեղծ ված հա վաք ված ոզ նա խո տի 
Ս պի տա կի տե ղա կան նոր սոր տը, ո րը  նա խա տես վում է  
ներ կա յաց նել պե տա կան սոր տա փոր ձարկ ման: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հա վաք ված ոզ նա խո տի Ս պի տա կի տե ղա կան նոր սոր
տի ընտ րա սեր ման աշ խա տանք նե րը կա տար վել են 
20122019 թթ. գի տա կան կենտ րո նի Ա բով յա նի փոր ձա
հո ղա մա սում՝ դաշ տա յին փոր ձե րի և լա բո րա տոր հե
տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով (Методические указания 
по селекции многолетних трав, 1985): Ընտ րա սեր ման 
հա մար որ պես ե լան յութ է օգ տա գործ վել Ս պի տա կի 
տա րա ծաշր ջա նի (լեռ նա տա փաս տա նա յին գո տի) հա
վաք ված ոզ նա խո տի վայ րի է կո տի պը: Բուծ ման հա մար 
կի րառ վել է ընտ րա սեր ման ա վան դա կան՝ տե ղա կան 
վայ րի է կո տի պի լա վա գույն բույ սե րի ա ռանձ նաց ման, 
մե կու սաց ված տա րած քում ա զատ տրա մա խաչ ման և 
հե տա գա բազ մա պա տիկ զանգ վա ծա յին ընտ րութ յան 
մե թո դը: 

Ե լան յու թի ու սում նա սիր ման և գ նա հատ ման ժա մա նակ 
ու շադ րութ յուն է դարձ վել հատ կա պես նոր սոր տի արդ
յու նա վե տութ յունն ու տնտե սա կան ար ժեք նե րը բնու
թագ րող կեն սա բա նատն տե սա կան հատ կութ յուն նե րին 
և հատ կա նիշ նե րին:

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ոզ նա խո
տի մա քուր (միա բա ղադ րիչ) ցան քե րում՝ բազ մամ յա 
հա ցազ գի խո տա բույ սե րի ա ճեց ման ըն դուն ված ագ
րո տեխ նի կա յով: Կա նաչ զանգ վա ծի և խո տի բեր
քա հա վա քը կա տար վել է բույ սե րի հու րա նա կալ ման 
փու լի վեր ջում՝ փոր ձա մար գի ընդ հա նուր զանգ վա ծի 
հնձման և կշռ ման մի ջո ցով: Կե րի սննդա րա րութ յու նը 
(հում պրո տեի նի և թա ղան թան յու թի պա րու նա կութ յու
նը) ո րոշ վել է լա բո րա տոր պայ ման նե րում՝ քի միա կան 
ա նա լի զի մի ջո ցով: Որ պես ստու գիչ (St) է օգ տա գործ վել 
Հա յաս տա նում շրջա նաց ված ոզ նա խո տի Ջե գու տինս
կա յա սոր տը: Փորձ նա կան տվյալ նե րը են թարկ վել են 
դիս պեր սիոն վեր լու ծութ յան (Б.А. Доспехов, 1985): 

Ս տաց ված նոր սոր տի կեն սա բա նա կան և տն տե սա կան 
հատ կութ յուն ներն ու հատ կա նիշ նե րը գնա հատ վել են 
սոր տա փոր ձարկ ման ցան քե րում: Հե տա զո տութ յուն
նե րի արդ յուն քում ստաց ված մի ջին տվյալ նե րը ներ կա
յաց վում են աղ յու սակ ներ 1 և 2ում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ընտ րա սեր ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման ընթաց քում 
հա վաք ված ոզ նա խո տի (Dactylis glomerata L.) վայ րի 
է կո տի պից կեն սա բա նա կան և տն տե սա կան հատ կութ
յուն նե րով և հատ կա նիշ նե րով ընտր ված տե ղա կան նոր 
սոր տը խոտ հար քաա րո տա յին տի պի բազ մամ յա խո
տա բույս է: Ցան քի տա րում ա ճում է դան դաղ, և մինչև 

Հարկ է նշել, որ թեև հա ցազ գի բազ մամ յա խո տա բույ
սե րն ունեն տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան նման 
կար ևո րութ յուն, ներ կա յումս դաշ տա յին և մար գա գետ
նա յին խոտա ցա նութ յան ժա մա նակ գրե թե չեն օգ տա
գործ վում: Մինչ դեռ Հա յաս տա նի բարդ ագ րո լանդ շաֆ
տա յին պայ ման նե րում է րո զավ տանգ թեք լան ջե րի 
բու սա պատ ման, դեգ րա դաց ված (կազ մա լուծ ված) ա րո
տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի վե րա կանգն ման ու բա
րե լավ ման, եր կա րատև օգ տա գործ ման մշակովի խոտ
հարք նե րի ստեղծ ման, ինչ պես նաև բազ մա տե սակ 
կե րար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման տե սան
կյու նից դրանք ան փո խա րի նե լի խո տա բույ սեր են:

Հա յաս տա նում բազ մամ յա հա ցազ գի խո տա բույ սե րի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը հիմ նա
կա նում պայ մա նա վոր ված է տե ղի պայ ման նե րին հար
մար ված, բարձր բեր քատ վութ յամբ սոր տե րի և դ րանց 
սերմ նան յու թի սա կա վութ յամբ:

Բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ, աշ խար հի շատ երկրնե
րում ու սում նա սի րե լով տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե
ցութ յու նը մշա կա բույ սե րի բեր քի քա նա կի և  ո րա կի 
վրա, կար ևո րում են ընտ րա սե րու մը՝ նոր, բարձր արդ
յու նա վե տութ յամբ սոր տե րի ստեղ ծու մը (В.В. Кравцов 
и др., 2008, Л.П. Рыбашлыкова, С.Н. Сивцева, 2018,               
С.И. Костенко и др., 2016, А.В. Амелин и др., 2000): 
Ն րանց կար ծի քով՝ մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան 
ա ճը 5080 %ով պայ մա նա վոր ված է սե լեկ ցիա յի և 
սերմ նա բու ծութ յան  ձեռք բե րում նե րով, ինչ պես նաև 
նոր սոր տե րի ներդր մամբ:

Հաշ վի առ նե լով բազ մամ յա խո տա բույ սե րի (հատ կա
պես հա ցազ գի նե րի) է կո լո գիա կան և տն տե սա կան 
կար ևո րութ յու նը, ինչ պես նաև կե րար տադ րութ յան 
ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված գոր ծըն թաց նե րի ան
հրա ժեշ տութ յու նը՝ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 
ո լոր տի ռիս կե րի գնա հատ ման և վեր լու ծութ յան գի
տա կան կենտ րո նի կե րար տադ րութ յան բաժ նում շուրջ 
20 տա րի է, ինչ կա տար վում են բազ մամ յա հա ցազ գի 
և թի թեռ նա ծաղ կա վոր խո տա բույ սե րի ընտ րա սեր ման 
աշ խա տանք ներ: Դրանց նպատակն է ընդ լայ նե լ բազ
մամ յա խո տա բույ սե րի (հատ կա պես հա ցազ գի) տե սա
կա նին, ստեղ ծե լ բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ, մի ջա
վայ րի պայ ման նե րին լավ հար մար ված, է կո լո գիա պես 
կա յուն տե ղա կան նոր սոր տեր:

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի սե լեկ ցիոն նվա ճում նե րի պե  
տա կան գրան ցա մատ յա նում հաշ վառ ված են և  օգ տա
գործ ման թույլտ վութ յուն են ստա ցել կե րար տադրութ
յան բաժ նի կող մից ստեղծ ված մար գա գետ նա յին 
ե րեք նու կի Ա րա նի, կորն գա նի Ռու զան, բարձր ռայգ
րա սի Ա բով յա նի տե ղա կան և տ րի տի կա լեի Շո ղան սոր
տե րը, ո րոնք ար դեն իսկ ներդր վել են հան րա պե տութ
յան կե րար տադ րութ յան ո լոր տում և  ա պա հո վել զգա լի 
արդ յու նա վե տութ յուն: 

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է Սնն դամ թեր քի ան
վտան գութ յան ո լոր տի ռիս կե րի գնա հատ ման և վեր
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ա շուն կազ մա վոր վում է միայն վե գե տա տիվ զանգ վա ծը: 
Ա ռա վե լա գույն բերք ձևա վոր վում է ա ճի ու զար գաց ման 
երկ րորդ, եր րորդ տա րի նե րին: Եր կա րակ յաց է, նպաս
տա վոր պայ ման նե րում խո տա կաց քում պահ պան վում է 
67 տա րի, իսկ խո տա խառ նուր դում՝ ա վե լի եր կար: Արդ
յու նա վե տութ յամբ կա րող է օգ տա գործ վել նաև ա րո տա
յին նպա տա կով: Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում մի քա նի 
ան գամ վե րա ճում է, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
մինչև ա շուն լեռ նա յին ա րո տա վայ րե րում 45 ան գամ 
ա րա ծեց նել գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րին: 

Ս պի տա կի տե ղա կան սոր տը գնա հատ վել է ըստ բույ սե
րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի՝ գար
նա նը վաղ վե րա ճե լու և  ա րագ հնձա յին հա սու նաց ման 
հաս նե լու ըն դու նա կութ յուն, տեր ևա պատ վա ծութ յուն, 
թփի հզո րութ յուն և  այլն: Ս տաց ված նոր սորտն այս 
հատ կա նիշ նե րով զգա լիո րեն տար բեր վում է ստու գիչ 
( Ջե գու տինս կա յա) սոր տից (աղ. 1):

Այս պես՝ Ս պի տա կի տե ղա կան սոր տը ծաղ կում և պտ ղա
բե րում է ա ճի ու զար գաց ման երկ րորդ տա րում: Գար նա
նը վե րաճն ա վե լի վաղ է սկսվում, հնձա յին հա սու նա ցու
մը (հու րա նա կալ ման փու լի ա վար տին) տե ղի է ու նե նում 
45 օր ա վե լի վաղ (մա յի սի եր րորդ տաս նօր յա կին), քան 
Ջե գու տինս կա յա սոր տի նը: ՈՒ սում նա սիր ման ըն թաց
քում գար նան վե րա ճի սկզբից մինչև ա ռա ջին հուն ձը 
տևել է 57 օր, մինչև սեր մի հա սու նա ցու մը՝ 99 օր: Բույ սե
րի տերևա պատ վա ծութ յու նը ե ղել է հա մա չափ, ա ռա ջին 
հնձի ժա մա նակ բեր քի կե սից ա վե լին (60 %), իսկ երկ րորդ 
հա րը՝ գրե թե ամ բող ջութ յամբ (94 %) կազմ ված տերևա
ընձ յու ղա յին զանգ վա ծից:

Ին տեն սիվ թփա կա լութ յան շնոր հիվ ա ռա ջին հնձի ժա
մա նակ թփի ընձ յուղ նե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մել է 

Աղ յու սակ 1. Հա վաք ված ոզ նա խո տի կեն սա բա նա կան ցու ցա նիշ ներն ըստ 20172018 թթ. մի ջին տվյալ նե րի             
(օգ  տա   գործ ման ա ռա ջիներկ րորդ տա րի)*

ՈՒ սում նասիր ված
սոր տի ան վա նու մը
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 (Ս պի տա կի տե ղա կան)

 Մար տի 3րդ 
տաս նօր յակ

57 60 156 65 94 99

Ս տու գիչ (St) 
Ջե գու տինս կա յա

Ապ րի լի 1ին 
տաս նօր յակ

61 57 128 70 89 104

* Կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից:

156, ո րից պտղա բե րող (հու րա նա կիր) ցո ղուն նե րի նը՝ 
1826: Նշ ված ցու ցա նիշ նե րով նոր սոր տը գե րա զան
ցում է ստու գի չին շուրջ 22 %ով:

Հնձե լուց հե տո ա րագ վե րա ճի ու նա կութ յամբ և վե րա
ճից մինչև հնձա յին հա սու նաց ման փու լի տևո ղութ
յամբ ևս նոր սոր տը ո րո շա կի ա ռա վե լութ յուն ու նի 
ստու  գի չի նկատ մամբ. գար նա նա յին վե րա ճից մինչև 
հնձա յին հա սու նա ցու մը մի ջին տվյալ նե րով (1ին և 
2րդ հա րեր) տևում է 5765 օր, ին չը ստու գի չի հա մե
մատ 45 օ րով ա վե լի քիչ է:

Մր ցու թա յին սոր տա փոր ձարկ ման ըն թաց քում Ս պի
տա կի տե ղա կան սոր տը ցու ցա բե րել է բարձր ձմեռ
նա դի մաց կու նութ յուն և չո րա դի մաց կու նութ յուն, 
հի վան դութ յուն նե րով (ժանգ, ալ րա ցող) թույլ վա րակ
վա ծութ յուն (34 %), իսկ տերև նե րի և սեր մե րի վնաս
վա ծութ յուն (վնա սա տու նե րի կող մից) գրե թե չի նկատ
վել: ՈՒ տե  լիութ յու նը բարձր է (գյու ղատն տե սա կան 
բո լոր կեն դա նի նե րի կող մից),  վե րա ճը տե ղի է ու նե նում 
ա րագ: Կան գու նութ յան և բարձր բու սա ծած կի շնոր հիվ 
բերքա  հա վա քը (կա նաչ զանգ վա ծի, խո տի և սեր մի հա
մար) կա րե լի է կա տա րել մե քե նա յաց ված ե ղա նա կով: 

Ս պի տա կի տե ղա կան սոր տի կա նաչ զանգ վա ծի բեր
քատ վութ յու նը (դաշ տի օգ տա գործ ման եր կու տա րի
նե րի մի ջին տվյալ նե րով) կազ մել է 355 ց/ հա, օ դա չոր 
զանգ վա ծի նը՝ 83,4 ց/ հա (չոր նյու թեր՝ 23,4 %, հում 
պրո տեին՝ 11,212,4 %), սեր մի նը՝ 6,15 ց/ հա:

Նշ ված ցու ցա նիշ նե րով Ս պի տա կի տե ղա կան սոր տը 
ստու գի չին ( Ջե գու տինս կա յա) գե րա զան ցել է հա մա
պա տաս խա նա բար 78,0, 18,8 և 0,94 ց/ հա կամ 27,8, 
27,3 և 18,0 %ով (աղ. 2):
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Ե զրակաց ութ յո ւն

Հայաս տա նի բնա կա ն կերա հա նդակ նե րում տա րած
ված բ ազ մամյա  հա ցազ գի  վայրի խ ոտ աբույ սե րը լավ  
ե լա նյո ւթ  են տ եղա կան պայման ներ ին  հար մա րվո ղ 
նոր բար ձրբերքատու ս որտ երի  ստե ղծման հա մա ր: 
Ն որ  սո րտերի ըն տր ասերումը և ար տադրո ւթ յան մեջ  
ներդ րո ւմը  կնպաստի կե րար տադրութ յան ոլորտ ի 
զ արգացմա նը ̀ բարձր որակ կ եր այ ին խոտաբո ւյսերով 
ցա նքատարածքն երի ըն դարձակ մանը, հյո ւթալի և 
կոպիտ կերատեսակն երի  արտա դր ության  ծա վա լներ ի 
ավելացմանը, ինչպես  նաև  սե րմնա րտա դրության  
խթանմանը:

Հավաք վա ծ ոզնախ ոտի ն որ՝  Սպիտ ակ ի տ եղական 
սորտը երկ ար ակյաց է (խ ոտակ ացքում կ արող է պ ահ
պան վել 6 և ավել ի տարի),  ա պահ ովում է կա նաչ  
զանգ վա ծի  (3 55  ց/հա) և չոր խո տի (8 3 ց/հա)  բարձր  
բ եր ք՝ հում պ րոտեին ի բավ ար ար պար ունակու թյ ամբ  
( 11,21 2, 4 %): Սերմ նա տվ ությ ունը նու յնպես բ արձր 
է  (6  և ավել ի ց /հա): Սոր տը նա խա տեսվ ած  է ինչպես 
դ աշ տային խոտա ցանությ ան , այնպես էլ էր ոզա 
վտան գ թե ք լանջերի  բուսապա տման , դե գր ադացվ ած  
ա րոտավայրերի ու  խոտհար քն երի վեր ակ ան գն ման և 
բար ելավմա ն համա ր:  

Հայաստ անի տա րբեր եր կր ագ ործ ական գոտ իներում  
մաքո ւր և խա ռը (բակ լա զգի բազմամյա խոտ աբ ույսեր ի 
հե տ միաժամանակ)  ցա նք երի մ շակու թյա մբ կար ելի է  
ն պաս տե լ անասնապահությամբ զբա ղվո ղ տնտ եսու
թյու նն երի կե րապահո վմ ան խնդիրնե րի լ ուծմանը,  
մա սնա վորապե ս՝ որակ յալ կ ոպի տ ծավա լա յին կե րի`  
խոտի և պ ահա ծոյա ցվող հ յո ւթալի կե րա տեսակ ներ ի 
( սիլո ս, սենա ժ) արտ ադրության  կազմակե րպմ անն ու  
մ սո ւրայ ին  ժ ամանա կա հատվածի համ ար որ ակյալ  
կ երո վ ապահովմ ան ը: 
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Աղ յու սակ 2.   Հա վաք ված ոզ նա խո տի մրցու թա յին սոր տա փոր ձարկ ման արդ յունք նե րը և տն տե սա կան արդյու նա վե
տութ յունն ըստ 20172018 թթ. մի ջին տվյալ նե րի*

ՈՒ սում նասիրվող
սո ր տի 

անվանո ւ մը

 Բ ույ ս ե  րի բարձ րութ յո ւ նը 
հնձա յին հա սու նաց ման 
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 Նոր սո րտ
 (Սպիտ ակի  տեղական)

 10 3 272 6 6,1 8 3 17,3  355 83,4 6,15

Ս տու գի չ 
(Ջեգո ւտ ինսկայա) 

97 21 6 52, 3 61 12 ,3 277 6 4, 6  5,2 1

Ա էտ 0,5 14 ,8 4,1 0,12

 *Կ ազմվել է  հեղի նակ ներ ի կո ղմից: 
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A B S T R A C T

Characteristics аnd Efficiency оf тhe New Local 
Variety оf Orchard Grass 

As a result of the selection of perennial cereals at the 
department of Feed Production Technology of the Food 
Safety Risk Analysis and Assessment Research Center 
a new local variety (Spitak local) of the orchard grass/
cocksfoot has been bred, which serves for the improvement 
of degraded grasslands and pastures, as well as vegetation 
cover in the erosion-hazardous sloping land areas. 
According to the average data of the two-year cultivation 
the yield capacity of green mass in this new variety has 
made averagely 355 c/ha, that of the air-dry mass- 83.4 c/ha 
and the seed yield -6.15 c/ha.

During the competitive variety trials the new variety 
surpassed the control one by 78.0 c/ha in green mass yield 
capacity; regarding that of the dry hay - by 18.8 c/ha and by 
0.94 c/ha in seed yielding capacity.

Характеристика и эффективность местного нового 
сорта Ежи сборной 

В результате селекции многолетних злаковых трав, 
про веденной отделом кормопроизводства Научного 
центра оценки и анализа рисков безопасности пищевых 
продуктов, выведен новый местный сорт ежи сборной 
– Спитакская местная, который предназначен для 
улучшения деградированных пастбищных и сено косов, 
формирования растительного покрова на эрозионно-
опасных склонах.

По данным за два года разработки нового сорта, 
средняя урожайность его зеленой массы составила 
355 ц/га, сухой массы – 83.4 ц/га, семян – 6.15 ц/га. 
В ходе конкурсного сортоиспытания новый сорт по 
урожайности зеленой массы превзошел контрольную 
посадку на 78.0 ц/га, по урожайности сена – на 18.8 ц/га, 
по семяносности – на 0.94 ц/га.

А Н Н О ТА Ц И Я
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Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

Նա խա բան

Հա սա րա կութ յան կա յուն զար գաց ման և գո յատև ման 
ա մե նա կար ևոր նա խա պայ մա նը Եր կիր մո լո րա կի է կո
հա մա կար գե րի և գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ
պա նումն ու ճիշտ օգ տա գոր ծումն է, ին չը պա հան ջում է 
նոր մո տե ցում ներ և ռազ մա վա րութ յուն:

Ըստ Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ
յան (FAO) տվյալ նե րի՝ մարդ կութ յու նը զար գաց ման ողջ 
ըն թաց քում օգ տա գոր ծել է 44 կեն դա նա տե սակ, ո րոն
ցից 18ը գո յութ յուն ու նե ցող 7176 ցե ղե րի նա խա տիպն 
են (Н.С. Марзанов и др., 2006):

Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի նման բազ մա զա նութ յու
նը վտանգ ված է: Դ րանց պահ պան ման և սե րունդ նե րին 
փո խանց ման հարցն այն քան հրա տապ է, որ ստեղծ վել 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

են ե զա կի ցե ղե րի պահ պան ման մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն ներ:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պան ման 
ռազ մա վա րութ յու նը Հա յաս տա նում և նախ կին ԽՍՀՄ 
տա րած քում, ՊԳԿի և  այլ մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի դերն այդ հիմ նախնդ րի լուծ ման գոր
ծում: Անդրադարձ է կատարվել նաև հայ կա կան մուֆ
լո նի և Հա յաս տա նում բուծ վող ոչ խա րի մի շարք ցե ղե րի 
հետ գե նե տի կա կան նմա նութ յանը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում օգ տա գործ վել են ՊԳԿի, 
այլ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 

Ըստ Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) տվյալների՝ 
վերջին մի քանի տարիներին աշխարհում անհետացել է գյուղատնտեսա
կան կենդանիների ցեղերի 10 %ը, իսկ 20 %ը գտնվում է անհետացման 
եզրին: Տեղական ցեղերի գոյությունը վտանգված է տոհմային գործի 
բացակայության, արտերկրից կոմերցիոն նպատակներով §գենետիկական 
աղբի¦ ներմուծման հետևանքով:

Հոդվածում ներկայացված են գյուղատնտեսական կենդանիների գենետի
կական ռեսուրսների պահպանման ռազմավարությունը Հայաստանում, 
ինչպես նաև FAOի և այլ միջազգային կազմակերպությունների դերն այդ 
հիմնախնդրի լուծման գործում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Անասնաբուժական բժշկագիտություն և անասնաբուծություն 92

ՀՀ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան 
ռե սուրս նե րի պահ պան ման և կա ռա վար ման ազ գա յին 
խորհր դա տու Մ. Բա դալ յա նի 20152019 թթ. տա րե կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը, սե մի նար նե րի և գի տա ժո ղով նե
րի շրջանակում քննարկ ված նյու թե րը, ՊԳԿի տե ղե
կագ րե րում ընդգրկ ված տվյալ նե րը, տար բեր գիտ նա
կան նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը:

Հայ կա կան մուֆ լո նի և Հա յաս տա նում բուծ վող ոչ խա րի 
մի շարք ցե ղե րի գե նե տի կա կան նմա նութ յան ին դեք սը 
ո րոշ վել է Մա յալ Լինդստ րե մի բա նաձ ևով.
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xx

xx
r ,

որտեղ rը գենետիկական նմանության ինդեքսն է, 
x1, x2ը՝ համեմատվող խմբերի միևնույն ալելների 
հաճախականությունը:

ՈՒսումնասիրվել են արյան շիճուկի տրանսֆերինի (Tf), 
ցերուլոպլազմինի (Cp) և հեմոգլոբինի (Hb) լոկուսները:

Ֆորեգրամի արդյունքները վերլուծվել են համապա
տաս խան բանաձևերի միջոցով: Գենոտիպերի և 
ալել ների հաճախականությունը որոշվել է հետևյալ 
բանաձևով.
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n
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որտեղ Piն i ալելի հաճախականությունն է, niն՝ տվյալ 
ալելը կրող կենդանիների թիվը, Nը՝ հետազոտվող 
կենդանիների ընդհանուր թիվը:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Գե նո ֆոնդն ազ գա յին հարս տութ յուն է, իսկ դրա պահ
պա նումն ու ճիշտ օգ տա գոր ծու մը՝ ռազ մա վա րութ յուն: 
ՈՒս տի զար գա ցած և զար գա ցող երկր նե րի 80 %ն  
ան դա մակ ցում է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ
պան ման մի ջազ գա յին ծրագ րին (http://www.fao.org), 
ո րի հիմ նա կան նպա տակն է տա րեց տա րի ա վե լա ցող 
բնակ չութ յանն ա պա հո վել սննդով և հում քով՝ չվտան
գե լով Եր կիր մո լո րա կի կեն սա բազ մա զա նութ յու նը:

Հարկ է նշել, որ Ռու սաս տա նում և նախ կին ԽՍՀՄ հան
րա պե տութ յուն նե րում բա վա րար ու շադ րութ յուն չի 
դարձ վում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի նոր ցե
ղե րի ստեղծ ման և  ա նաս նա բու ծութ յան վար ման գե
րա կա խնդիր նե րին:

Տոհ մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րի բա ցա կա յութ յու նը, 
կո մեր ցիոն նպա տակ նե րով ար տերկ րից գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի ներ մու ծու մը հան գեց րել են էն դե
միկ ցե ղե րի դեգ րա դաց ման և խայ տաբ ղետ պո պուլ յա
ցիա նե րի ձևա վոր ման:

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նը դիտ վում է որ պես եվ րո պա կան մի շարք 

երկր նե րի §կո մեր ցիոն ցե ղե րի¦ փոր ձա դաշտ:   Ընդ որում՝ 
այդ ցե ղե րի 70 %ը գտնվում է դեգ րա դաց ման տար բեր 
փու լե րում:

Ըստ ՊԳԿի տվյալ նե րի՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում 
բուծ վող տա վա րի 59, ոչ խա րի 107 ցե ղե րի հա մա պա
տաս խա նա բար 60 և 42 %ին սպառ նում է ան հե տաց
ման վտանգ, քա նի որ չեն ա պա հո վում ցե ղի պահ
պան ման մի ջազ գա յին նոր մե րը: Ըստ այդմ՝ ցե ղե րը 
դա սա կարգ վում են հետև յալ սխե մա յով.

ան հայտ, երբ ցե ղի ծագ ման վե րա բեր յալ հստակ տե ղե
կատ վութ յու նը բա ցա կա յում է,

ան հե տա ցող, երբ ար տադ րող նե րի, սերմ նա հե ղու կի, 
ձվաբջ ջի և սաղ մե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով 
հնա րա վոր չէ ցե ղը վե րա կանգ նել,

կրի տի կա կան, երբ պո պուլ յա ցիան 100 գլուխ կեն դա
նուց պա կաս է,

վտանգ ված, երբ ի գա կան ա ռանձն յակ նե րի թի վը տա
տան վում է 1001000, իսկ ար տադ րող նե րի թի վը՝ 520 
գլխի սահ ման նե րում (http://dod.fao.org):

Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յու նում ներ կա յաց
ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ան հե տաց ման եզ րին են 
գտնվում տա վա րի՝ կար միր տամ բով յան, կար միր գոր
բո տով յան, սուկ սուն յան, իս տո բեն յան, յա կուտ յան, յու
րին յան, տա գիլ յան, կուր գան յան, ոչ խա րի՝ օ պա րին յան, 
գոր կով յան, կու չու գուր յան ցե ղե րը (В.И. Фисинин, 2005): 
Վեր ջին 50 տա րի նե րի ըն թաց քում հա վե րի 80 ցե ղե րից 
ան հե տա ցել է 50ը (Ю.П. Алтухова, 2004):

Ըստ ՊԳԿի տվյալ նե րի՝ վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն
թաց քում աշ խար հում ան հե տա ցել է գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի ցե ղե րի 10 %ը, իսկ 20 %ը գտնվում 
է ան հե տաց ման եզ րին (http://dad.fao.org): Այդ ա մե նը 
նպա տա կա մետ սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րի բա ցա կա
յութ յան, պլա նա յին ցե ղե րի ոչ ճիշտ ընտ րութ յան և կո
մեր ցիոն նպա տակ նե րով ար տերկ րից §գե նե տի կա կան 
աղ բի¦ ներ մուծ ման հետ ևանք է: Հարկ է նշել, որ §գե նե
տի կա կան աղ բի¦ ներ մու ծումն էն դե միկ գե նո ֆոն դե րի 
ան հե տաց ման և դեգ րա դաց ման ա մե նավ տան գա վոր 
գոր ծոնն է: Որ պես տի պիկ օ րի նակ կա րող է դի տարկ
վել ոչ խա րի տեկ սել ցե ղի ներ մու ծու մը Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն: Պետք է նշել, որ այդ ցե ղը սկրե պի հի
վան դութ յան և մի շարք գե նե տի կա կան ա նո մա լիա նե
րի հիմ նա կան աղբ յուրն է:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան ռե
սուրս նե րի պահ պա նութ յան հար ցը 21րդ դա րի մար
տահ րա վեր նե րից է: Դեռևս 1973 թ. Մեծ Բ րի տա նիա
յում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան 
ռե սուրս նե րի հաշ վառ ման ժա մա նակ հայտ նի է դար
ձել, որ 26 ցեղ ան հե տա ցել է, ին չը հիմք է հան դի սա ցել 
ե զա կի ցե ղե րի պահ պան ման մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յան ստեղծ ման հա մար: Տա րի նե րի ըն թաց քում 
կազ մա կեր պութ յան աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում 

http://www.fao.org
http://dod.fao.org
http://dad.fao.org
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հայտ նա բեր վել և պատ մա կան հայ րե նիք են վե րա
դարձ վել նախ կի նում որ պես ան հե տա ցած գրանց ված 
մի շարք ար ժե քա վոր ցե ղեր: Ան հե տա ցող և  ար ժե քա վոր 
գե նո ֆոն դե րի պահ պան ման նպա տա կով աշ խար հի մի 
շարք երկր նե րում ստեղծ վել են գե նե տի կա կան բան կեր 
կամ գե նա դա րան ներ:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ցե ղե րի բազ մա զա
նութ յու նը հաշ վա ռե լու և նույ նա կա նաց նե լու հա մար 
նախ կին ԽՍՀՄ տա րած քում կա տար վում է գե նե տի կա
կան մար կեր նե րով, այն է՝ ար յան խմբե րով, բազ մաձև 
սպի տա կուց նե րով, միկ րո սա տե լի տա յին և մի տո քոնդ
րիու մա յին ԴՆԹով գե նո տի պա վո րում (Н.С. Марзанов 
и др., 2011):

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 
կեն սա բազ մա զա նութ յունն ա ռա վել խիտ է Հ յու սի սա յին 
Կով կա սում, որ տեղ §Ханские ковры¦ ֆիր մա յի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է ե ղել պահ պա նել տա վա րի և  ոչ խա րի՝ գո
յութ յուն ու նե ցող ցե ղե րը:

Հա յաս տա նը, գտնվե լով հա րուստ և խո ցե լի կեն սա բազ
մա զա նութ յամբ տա րա ծաշր ջա նում, մի շարք ցե ղա տե
սակ նե րի ստեղծ ման հայ րե նիքն է: Հատ կան շա կան է, 
որ այդ ցե ղա տե սակ նե րի վայ րի ազ գա կից նե րը գո յութ
յուն ու նեն մինչ օրս (հայ կա կան մուֆ լոն, բե զոար յան 
այծ): Հարկ է նշել, որ մի շարք բու ծա րա նա յին ցե ղեր 
ստեղծ վել են ներ կա յումս գո յութ յուն չու նե ցող տե ղա
կան ցե ղե րի (տե ղա կան հա վեր, կով կաս յան փոքր տա
վար և  այլն) տրա մա խաչ ման արդ յուն քում:

Հա յաս տա նում, ինչ պես ԽՍՀՄ նախ կին հան րա պե տութ
յուն նե րում, տոհ մա յին գոր ծի իս պառ բա ցա կա յութ յու
նը, ար տերկ րից §գե նե տի կա կան աղ բի¦ ներ մու ծու մը 
և տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ան հայտ 
ծագ ման սերմ նա հե ղու կով, ոչ պլա նա վոր ված սերմ նա
վո րու մը վտան գում են տե ղա կան ցե ղե րի գո յութ յու նը: 
Ա վե լին, ըստ մո լե կու լա յին գե նե տի կա կան ու սում նա
սի րութ յուն նե րի, ան կա նոն, խա ռը և շա րու նա կա կան 
տրա մա խա չում նե րը §շրջա փա կում¦ են բա րե լավ վող 
ցե ղե րի քա նա կա կան հատ կա նիշ նե րի լո կուս նե րը (QTL 
գե ներ): Տի պիկ օ րի նակ է տա վա րի կով կաս յան գորշ 
ցե ղը: Տե ղա կան ցե ղե րի գո յութ յու նը վտանգ վում է 
նաև ադր բե ջան ցի գիտ նա կան նե րի ա պա կողմ նո րո շիչ 
հայ տա րա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով: Բազ մա թիվ հե
ղի նակ ներ ի րենց գի տա կան աշ խա տանք նե րում նշում 
են, որ ղա րա բաղ յան ցե ղի ձիե րը, ոչ խա րի ղա րա բաղ, 
բալ բաս, բո զախ, մա զեխ ցե ղե րը ստեղծ վել են ադր բե
ջան ցի գիտ նա կան նե րի կող մից կա տար ված սե լեկ ցիա
յի մի ջո ցով և տես տա վոր ված են գե նե տի կա կան մար
կեր նե րի կիրառմամբ (М.Г. Насибов, 2007):

Ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման ներ կա յիս փու լում, 
երբ կի րառ վում են նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ և մե
թոդ ներ, կարևորվում է վայ րի տե սակ նե րի գե նե տի կա
կան նե րու ժի օգ տա գոր ծու մը:

Մեր կող մից ա ռա ջին ան գամ կա տար վել է հայ կա կան 

մուֆ լո նի և Հա յաս տա նում բուծ վող ոչ խա րի մի շարք 
ցե ղե րի գե նե տի կա կան նմա նութ յան ո րո շում՝ պար զե
լու հա մար, թե որ քա նով է մուֆ լո նը մաս նակ ցել տե
ղա կան ցե ղե րի ա ռա ջաց մա նը: Աղ յու սա կում ներ կա
յաց ված են այդ ցե ղե րի գե նե տի կա կան նմա նութ յան 
ցու ցա նիշ նե րը:

Աղյուսակ. ՈՒսումնասիրվող ցեղերի գենետիկական 
նմանությունը* 

Ցեղը և տեսակը
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Հայկական մուֆլոն 0,000    

Մազեխ 0,283 0,000   

Բալբաս 0,149 0,632 0,000  

Ղարաբաղ 0,164 0,344 0,391 0,000 

Հայկական 
կիսակոպտաբուրդ

0,203 0,598 0,630 0,236 0,000

* Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ գիտափորձերի  
արդյունքների հիման վրա:

Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք ների 
հա  մա  ձայն՝ հայ կա կան մուֆ լո նը գե նե տի կա կան 
նմա նութ յուն չու նի մեր կող մից ու սում նա սիր ված ցե
ղե րի, ինչ պես նաև դրանց ստեղծ մա նը մաս նակ ցած 
նախատիպերի հետ: Այ սինքն՝ հայ կա կան մուֆ լո նը չի 
մաս նակ ցել Հա յաս տա նում բուծ վող ոչ խա րի մի շարք 
ցե ղե րի և դ րանց նախատիպերի ա ռա ջաց մանը: Այս 
փաստը կար ևորվում է ցե ղե րի ա ռա ջաց ման է վոլ յու
ցիան ու սում նա սի րելիս: Հա յաս տա նում ան ցած հար
յու րամ յա կի կե սե րին Գ.Գ. Մի նաս յա նի կող մից կա տար
վել են մուֆ լո նի և  ըն տա նի ոչ խա րի տրա մա խա չման 
աշխատանքներ:

Հո ղե րի սե փա կա նաշ նորհ ման, որ սա գո ղութ յան հե
տևան  քով հայ կա կան մուֆ լո նի պո պուլ յա ցիա նե րը 
կրճատ վել են: ՈՒս տի Հա յաս տա նում գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի և դ րանց վայ րի ազ գա կից նե րի 
գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պան ման ու ճիշտ 
կա ռա վար ման նպա տա կով պետք է պե տա կան վե
րահս կո ղութ յամբ ի րա կա նաց վեն գույ քագր ման և  անձ
նագ րա վոր ման, գո յութ յուն ու նե ցող ցե ղե րի գե նո տի
պա վոր ման և նույ նա կա նաց ման աշ խա տանք ներ:
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Գո յութ յուն ու նե ցող ցե ղե րի պահ պան ման և նոր ցե ղա
տե սակ նե րի ստեղծ ման ա ռու մով կար ևոր վում է դա
սա կան, ինչ պես նաև մո լե կու լա յին կամ մար կե րա յին 
սե լեկ ցիա յի մե թոդ նե րի ի մա ցութ յամբ ար հես տա վարժ 
կադ րե րի ընտ րութ յու նը:

Ա բո րի գեն ցե ղե րի հայտ նա բեր ման և պատ մա կան հայ
րե նիք վե րա դարձ ման համար կար ևոր նախապայման 
է ե զա կի ցե ղե րի պահ պան ման մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յա նը (RBI) ան դա մակ ցելը: Վեր ջի նիս ջան քե րի 
շնոր հիվ հայտ նա բեր վել է կով կաս յան հով վա շան չեր
կես յան տի պը (Б.Б. Лхасаранов, 2004):

Վ տանգ ված, ան հե տաց ման եզ րին գտնվող և  ե զա կի 
ար ժեք ու նե ցող գե նո ֆոն դե րի պահ պան ման հա մար 
հատ կա պես կար ևոր է գե նե տի կա կան բան կե րի ստեղ
ծու մը, որ տեղ խո րը սա ռեց ման պայ ման նե րում պահ
պան վում են սերմ նա հե ղուկ, ձվաբ ջիջ ներ, 59 օ րա կան 
սաղ մեր և կեն դա նի հյուս վածք ներ: Ներ կա յումս շատ 
ար դիա կան է ԴՆԹի ռես տիկ ցիոն հատ ված նե րի պահ
պան ման բան կի կամ գե նա դա րանն նե րի ստեղ ծու մը, 
որ տեղ ԴՆԹի հատ ված նե րը պահ պան վում են բակ տե
րիալ պլազ մի դի նի ներ կա ռուց ման մի ջո ցով:

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նի կեն սա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
լա բո րա տո րիան հա գե ցած է գե նա դա րան ստեղ ծե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ սար քա վո րում նե րով:

Եզ րա կա ցութ յուն

Հաշվի առնելով Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև նախ
կին ԽՍՀՄ ողջ տա րած քում (բա ցա ռութ յամբ՝ Բալթ յան 
երկր նե րի) գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի
կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նման և կա ռա վա րման 
ներկայիս վի ճա կը՝ պետք է ան ցում կա տա րել հա մա
կարգ ված պե տա կան վե րահս կո ղութ յան:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան ռե
սուրս նե րի հաշ վառ ման, նույ նա կա նաց ման և  անձ նա
գրա վոր ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է, ըստ ար յան 

խմբե րի, պո լի մորֆ սպի տա կուց նե րի և միկ րո սա լի տա
յին ԴՆԹի, ի րա կա նաց նել գո յութ յուն ու նե ցող ցե ղե րի 
գե նո տի պա վո րում: Իսկ ար ժե քա վոր ցե ղե րի և դ րանց 
վայ րի ազ գա կից նե րի գե նո ֆոն դի պահ պան ման նպա
տա կով հար կա վոր է ան դա մակ ցել ե զա կի ցե ղե րի պահ
պան ման մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յա նը և ս տեղ ծել 
գե նե տի կա կան բան կեր կամ գե նա դա րան ներ:
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Риски, угрожающие генетическому разнообразию,              
и пути его сохранения

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (FAO), в последние годы в мире исчезло 
10 % пород сельскохозяйственных животных, а 20 % 
находятся на грани исчезновения. Существование 
местных видов находится под угрозой вследствие 
отсутствия племенного дела, завоза изза рубежа 
“генетического мусора” в коммерческих целях.   

В статье представлены стратегия сохранения генети
ческих ресурсов сельскохозяйственных животных в 
Армении, а также роль FAO и других международных 
организаций в решении данной проблемы.

А Н Н О ТА Ц И Я

Threatening Risks for Genetic Diversity                              
and the Ways of its Conservation

According to the data provided by FAO, 10 % of farm animal 
species have disappeared in the recent years and the 20 % 
are on the verge of extinction. The existence of domestic 
breeds is endangered due to lack of pedigree work and 
import of “genetic garbage” from abroad for commercial 
purposes.

The current article considers the strategy of genetic resource 
conservation for the farm animals in Armenia; besides the 
role of FAO and other international organizations in the 
solution of the mentioned issue is discussed.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 29.10.2019 թ.
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Նա խա բան

Կաթ նա յին տա վա րա բու ծութ յան ին տեն սիվ զար գա ցու
մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ար տադ րութ յան 
հա մա կենտ րո նաց մամբ և մաս նա գի տաց մամբ, կեն դա
նի նե րի խնամ քի ու պահ ված քի նո րա գույն ե ղա նակ նե
րի կի րառ մամբ, գե նո տի պա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի 
օգ տա գործ մամբ, լիար ժեք կե րակր ման ա պա հով մամբ, 
տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րի մե քե նա յաց մամբ, աշ
խա տան քի և  ար տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց մամբ:

ՀՀ Ս յու նի քի մար զի § Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յու նում 
կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը բարձ րաց վում է ա ռա
ջին հեր թին կո վե րի և նո րոգ ման մատ ղա շի լիար ժեք 
նոր մա վոր ված կե րակր մամբ:

ՀՏԴ  636.22/.28.034(479.25)

Բանալի բառեր՝
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համալիր, 
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ժառանգելիություն
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§ Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յու նը գեր մա նա կան նա
խագ ծով կա ռուց ված հզոր կաթ նա յին հա մա լիր է, որ
տեղ ին տեն սիվ տեխ նո լո գիա յով կա թի ար տադ րութ յան 
հա մար գոր ծում են մաս նա գի տաց ված ստո րա բա ժա
նում ներ՝ նո րոգ ման մատ ղա շի ա ճեց ման, ցա մա քի 
շրջա նում գտնվող հղի կո վե րի և  ե րինջ նե րի ծնի նա խա
պատ րաստ ման բա ժան մունք ներ, պրո ֆի լակ տո րիա 
(ջեր մաս տի ճա նը՝ 1618 0C, օ դի հա րա բե րա կան խո նա
վութ յու նը՝ 70 %), ծնա րան, կա թի ար տադ րութ յան ար
տադ րա մաս: Յու րա քանչ յուր ստո րա բա ժան ման հա   մար 
նա խա տես ված են կեն դա նի նե րի կե րակր ման և խ նամ քի 
ո րո շա կի ե ղա նակ ու ռե ժիմ, մշակ ված է աշ խա տանք
նե րի կա տար ման հա մա պա տաս խան կարգ. հիմ նա
կան և  օ ժան դակ աշ խա տանք նե րը (կո վե րի կիթ, կա թի 
պահ պա նում) ի րա կա նաց վում են հեր թա կա նութ յամբ, 

Հոդվածում ամփոփված են ՀՀ Սյունիքի մարզի §Վամաքս¦ ՍՊԸ տնտեսու
թյունում բուծվող հոլշտին և ֆլեկվի ցեղերի կովերի երրորդ և բարձր 
լակտացիաների  20172018 թթ. հետազոտության արդյունքները:

Կերակրումը կատարվել է կերաբաշխիչ մեքենայով. ամբողջական խառ
նուր դը պատրաստվել է մեկ գլուխ կովի հաշվով օրական միջինը 25 կգ, 
3,9 % յուղայնությամբ կաթնատվություն ապահովող  նորմաներով: Կերա
բաժ նի ընդհանուր սննդարարությունը կազմել է 21,9 ԷԿՄ (էներգետիկ 
կերամիավոր) կամ 219 ՄՋ փոխանակային էներգիա, 22,8 կգ չոր նյութ, 203 գ 
մարսելի պրոտեին: Հոլշտին ցեղի կովերի 1 կգ կաթի արտադրության համար 
կերհատուցումը կազմել է 0,87 ԷԿՄ կամ 8,7 ՄՋ փոխանակային էներգիա, իսկ 
ֆլեկվի ցեղի կովերինը՝ համապատասխանաբար 0,93 և 9,3: ՈՒստի դրանց 
հետագա օգտագործումը  Հայաստանում տնտեսապես արդյունավետ է: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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ա նաս նա բու ծա կանա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում
նե րը՝ ըստ կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կի և 
մ թե րատ վութ յան հաշ վառ ման տվյալ նե րի: Կո վե րի կի
թը կա տար վում է 24 գլուխ կո վի հա մար նա խա տես ված 
կթի ագ րե գա տով (Վ.Լ. Վլադիմիրով և ուրիշ., 1989):

Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան նպա տա կը բուծ վող տա
վա րի գե նո տի պա յին, ֆե նո տի պա յին հատ կա նիշ նե րի 
ո րա կա կան բա րե լավ ման հա մար տոհ մա յին կո վե րից 
նո րոգ ման մատ ղա շի ստա ցումն ու ա ճե ցումն է:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րը կա տար վել են 20172018 
թվա կան նե րին. հիմք են ըն դուն վել  ՀՀ Ս յու նի քի մար զի 
§ Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յու նում բուծ վող հոլշ տին, 
ֆլեկ վի ցե ղե րի կո վե րի եր րորդ և բարձր լակ տա ցիա
նե րի տվյալ նե րը: Հե տա զոտ վել են 9 գլուխ հոլշ տին և 
46 գլուխ ֆլեկ վի ցե ղե րի կո վե րի կեն դա նի զանգ վա ծը, 
կաթ նա յին մթե րատ վութ յու նը, կե րա բաժ նի սննդա րա
րութ յու նը, գնա հատ վել են կա թի քա նա կը և  ո րա կը:

Կո վե րը կե րակր վել են կե րա բաշ խիչ մե քե նա յում նա

խա պես խառն վող կե րա տե սակ նե րով: Օ րա կան 25 կգ 
կաթ նատ վութ յամբ կո վե րի նոր մա վոր ված կե րա բաժ նի 
ընդ հա նուր սննդա րա րութ յու նը կազ մել է 21,9 ԷԿՄ կամ 
219 ՄՋ փո խա նա կա յին է ներ գիա, 22,8 կգ չոր նյութ, 
203 գ մար սե լի պրո տեին: Կե րա բաժ նում ընդգրկ վել են 
հետև յալ կե րա տե սակ նե րը՝ խոտ, լեռ նա յին ա րո տա
վայ րե րի կա նաչ զանգ վա ծի սե նաժ, գա րու, հա ճա րի, 
սո յա յի և  ե գիպ տա ցո րե նի հա տիկ ներ, ար ևա ծաղ կի 
քուսպ, կե րակ րի աղ, սո դա, կե րի ֆոս ֆատ (Ca

3
(PO

4
)
2
), 

պրե միքս:

Կա թի քա նա կա կան և  ո րա կա կան գնա հա տու մը կա
տար վել է կթի ըն թաց քում՝ հա մա պա տաս խան ծրագ
րա վոր մամբ ագ րե գա տի մի ջո ցով: Կո վե րի կեն դա նի 
զանգ վա ծը ո րոշ վել է կշռում նե րի մի ջո ցով՝ ծնից եր կու 
ա միս հե տո, մինչև ա ռա վոտ յան կե րակ րու մը (կթից հե
տո): Ո րոշ վել է նաև կո վե րի 1 կգ կեն դա նի զանգ վա ծի 
հաշ վով ստաց ված կա թի քա նա կութ յու նը կամ կաթ
նատ վութ յան գոր ծա կի ցը (կաթ նատ վութ յան և կեն դա
նի զանգ վա ծի հա րա բե րակ ցութ յու նը): Կեն դա նի զանգ
վա ծի և կաթ նա յին մթե րատ վութ յան վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը մշակ վել են կեն սա չա փա կան մե թո դով  
(Е.К. Меркурьева, 1970):

Աղ յու սակ. § Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յան հոլշ տին, ֆլեկ վի ցե ղե րի եր րորդ և բարձր ծնի կո վե րի կեն դա նի զանգ
վա ծի, կաթ նա յին մթե րատ վութ յան կեն սա չա փա կան վեր լու ծութ յու նը (20172018 թթ.)*
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n 9 9 9 9 9 9 9

Lim 600…650 3354…10398 3,6…3,8 3,2…3,3 124,1…395,1 110,7…332,7 234,8…727,9

M±m 625,0±5,4 7664,0±741,1 3,72±0,03 3,26±0,02 284,6±27,37 249,5±24,19 534,1±51,47

s 16,2 2223,0 0,08 0,05 82,12 72,58 154,4

Cv 2 ,59 29,01 2,15 1,53 28,85 29,09 28,91

Ֆ
լե

կ
վ

ի
 

n 46 46 46 46 46 46 46

Lim 605…700 4547…9662 3,84…4,21 3,0…3,5 177,8…376,8 145,9…338,2 330,1…715,0

M±m 642,4±3,07 7152,0±170,9 4,03±0,02 3,37±0,02 288,0±6,71 241,0±6,04 529,0±12,67

s 20,81 1159,0 0,11 0,11 45,51 41, 0 85,91

Cv 3 ,2 4 16,2 1 2,7 3  3, 6 15 ,80 17,01 16, 24 

 * Կազմվել  է  հեղինակներ ի կողմից:

Ծանոթութ յո ւն: n ը կենդանի նե րի  գ լխ աքանակն է խմ բեր ու մ, Limը՝ տ վյալներ ի նվ ազ ագույն և առ ավելագո ւյ ն  ց ուցանի շները, 

Mը՝  միջին  թ վաբ ան ականը,  m ը՝ միջին թվա բա նա կա նի ս խալը, s ն ՝ միջին քառակուսային շեղումը, Cvն՝ փո փոխ ակ անության  

գործա կիցը (Е .К. Ме рку рь ев а, 1970): 
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Աղ յու սա կում ներ կա յաց ված հոլշ տին, ֆլեկ վի ցե ղերի 
եր րորդ և բարձր ծնի կո վե րի կեն դա նի զանգ վա ծի, կաթ
նա յին մթե րատ վութ յան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան հա
մա ձայն՝ ֆլեկ վի ցե ղի կո վե րը կեն դա նի զանգ վա ծով   
գե րա զան ցում են հոլշ տին ցե ղի կո վե րին 17,4 կգ ով 
կամ 2,7 %ով, սա կայն կաթ նատ վութ յամբ զի ջում են 
512 կգ ով կամ 6,7 %ով: Եր կու ցե ղե րի մոտ էլ փո փո
խա կա նութ յան գոր ծակ ցի տա տա նում ներն օ րի նա
չափ են. կեն դա նի զանգ վա ծի նը՝ 2,593,24 %, կա թի 
քա նա կութ յա նը՝ 16,2129,01 %: Ֆ լեկ վի ցե ղի կո վե րի 
կա թում յու ղի պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 4,03 %, 
իսկ հոլշ տին ցե ղի կո վե րի նը՝ 3,72 %: Կաթ նա յուղ+կաթ
նաս պի տա կու ցի քա նա կութ յամբ հոլշ տին ցե ղի կո վե
րը գե րա զան ցում են ֆլեկ վի ցե ղի կո վե րին 5,1 կգ ով:  
Փո փո խա կա նութ յան գոր ծա կի ցը եր կու ցե ղե րի մոտ տա
տան վում է 16,2428,91 %ի սահ մա նում, ին չը կա րևոր   վում 
է սե լեկ ցիոն ընտ րութ յուն կա տա րե լիս (Գ.Հ. Գի լո յան և 
ուրիշ., 2013):

Հաս տատ վել է, որ հոլշ տին ցե ղի ա ռա ջին ծնի կո վե րի 
կաթ նատ վութ յան գե նո տի պա յին հնա րա վո րութ յու
նը  8628 կգ  է, իսկ փաս տա ցի կի թը կազ մել է 4271 կգ 
(գե նո տի պա յին հնա րա վո րութ յան 49,5 %): Կաթ նա
յուղ+կաթ նաս պի տա կուց ցու ցա նի շով սե լեկ ցիոն ընտ
րութ յուն և զու գընտ րութ յուն կա տա րե լիս 9798 %ով 
պահ պան վում է գե նո տի պա յին հնա րա վո րութ յուն նե
րով պայ մա նա վոր ված բարձր կաթ նատ վութ յու նը:

Ըս տ վերը ներկայացված աղ յուսակի ՝ հ ոլշտին ցեղի 
կո վե րի կաթ նա սպիտա կուցի փո փոխակ ան ությ ան 
գործ ակ ցի 29,0 9 ցո ւց ան իշը պայմանավորվ ած  է կա
թի քա նա կու թյան նվ ազագո ւյ ն և  առավելա գո ւյ ն (Lim) 
ցուցանի շն երի տա տան ումո վ, ինչը հետազոտվո ղ 
գլխաքան ակում 3 sից ոչ ա վելի  կաթնատ վու թյամբ  մ եկ 
գլ ու խ կով ի ընդ գր կման  արդյուն ք է:

Հոլ շտին և ֆ լե կվի ցեղերի կո վեր ը կաթի քան ակությամբ,  
կաթ ու մ յուղ ի պար ունա կո ւթյամբ գերազանցում են ցեղի 
ստանդարտի առաջին դասի պահանջները (Инструкция 
по бонитировке крупного  рог атого скота  м олочных и 
мо ло чно-мяс ны х поро д, 1990) : Հոլշ տին ց եղ ի կո վեր ի 
մեկ կգ կ ենդ անի զանգված ի հաշվով ստացված կաթի 
քանակությու նը կա մ կաթ նա  տվու թյան գործակից ը  
կազմու մ է  1 2, 3, իս կ ֆլեկվի ցե ղի  կովերին ը՝  11, 1 կգ: 
Այսինքն ՝ եր կու ցեղերի կով երն  էլ  կաթնային ու ղղվա
ծության են (Գ .Հ. Գիլոյան և ուրիշ., 20 14): 

Հ արկ  է ն շել , որ ն եր մո ւծվ ած ֆլեկվի ցեղի  կ ովերի կ աթ

նա յին  մթ երատվությ ու նը  պայ մանավորված է դր անց 
բավա րա ր կլիմայ ավարժեց մամ բ:

Ե զր ակացո ւթ յուն

Ըստ հ ետ ազոտ ությունն երի՝ հոլ շտին և ֆ լե կվի ցեղե րի 
կո վեր ը կաթի քան ակությա մբ,  կաթ ու մ յուղ ի պարու
նա  կո ւթյա մբ գ երազան ցում են  ցեղի ստան դար տի  
առաջին  դ ասի պա հանջները : Հոլշ տին ց եղ ի կո վեր ի 
մեկ կգ կ ենդանի զանգված ի հա շվով ս տացված կաթի 
քանակությո ւնը կ ամ կա թն ատ վության գործակի ցը 
կազ մո ւմ է  12,3, ի սկ ֆլե կվ ի ցեղ ի կովերինը՝  1 1,1 կգ, 
ին չը ն շանակում է , ո ր երկու ցեղ երի կովերն  է լ կաթնա
յի ն ուղղվածությ ան  են:

Տ վյ ալ ների վերլ ուծությ ան համաձ այ ն՝ §Վ ամաքս¦ ՍՊԸ 
կաթնային հա մալիրու մ հ ոլշտ ին և ֆ լեկվ ի ցեղերի 
կովերն ու նեն բ արձ ր կա թնային  մթերատ վո ւթյ ուն : 
Հոլշ տին ցեղի կովերի՝ 1 կգ կաթի արտադրո ւթ յա ն 
համար  կե րհատուցումը կ ազմել  է 0, 87  Է ԿՄ կամ 8,7 ՄՋ 
փոխանակային է նե րգ իա , իսկ  ֆլ եկվի ցեղ ի կովերինը՝   
0,93 ԷԿ Մ կ ամ 9,3 ՄՋ փո խանակայ ին էն երգիա: 
ՈՒստի դրանց հետ ագ ա օգտագործում ը տ նտե սապ ես 
արդյուն ավ ետ է : 
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Молочная продуктивность коров третьего и 
высшего отёла пород голштинской и флекви в 
хозяйстве  ООО “Вамакс”

В статье обобщены результаты изучения в 2017-2018 гг. 
третьей и высшей лактаций коров пород голштинской и 
флекви, разводимых в ООО “Вамакс”.

Кормление осуществлялось кормораспределительными 
устройствами, цельная смесь готовилась из расчета: на 
голову скота – в среднем 25 кг в день, по нормам, обес-
печивающим удойность с 3,9 %-ной жирностью молока.
Общая питательность рациона составила 21,9 ЭКЕ, 
или 219 МДж обменной энергии, 22.8 кг сухого мате-
риала, 203 г перевариваемого протеина.  Кормовая 
компен сация производства 1 кг молока у коров голш тин-
ской породы составила 0.87 ЭКЕ, или 8.7 МДж обменной 
энергии, а у коров породы флекви – 0.93 ЭКЕ, или 9,3 МДж. 
Тем самым, их дальнейшее использование в Арме нии 
видится экономически эффективным.

А Н Н О ТА Ц И Я

Milk Productivity in the Third and More Calved Holstein 
and Fleckvieh Cows at the “Vamaks” LLC

The research results for 2017-2018 on the Holstein and 
Fleckvieh cows of the third and higher lactations bred at 
the farmstead of “Vamaks” LLC in the Syunik region are 
summed up in the current article.

Feeding has been implemented through the feed 
distributing conveyor; the full mixture has been prepared 
with the average daily rate of 25 kg feed mixture per a head 
of cow, which provides milk yield with 3.9 % fat content. 
The overall nutritional rate of the feed ration has made 21.9 
FUE or 219 MJ exchangeable energy, 22.8 kg dry matter, 
203 g digestible protein. The feeding profitability for 1 kg 
milk production in the cows of Holstein breed has made 
0.87 FUE or 8.7 MJ exchangeable energy and in the cows 
of Fleckvieh breed it is 0.93 FUE or 9.3 MJ. Thus, their 
further use in Armenia is economically efficient.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 18.06.2019 թ.
Գրախոսվել է՝ 12.12.2019 թ.
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Введение   

Одним из главных препятствий для устойчивого раз
вития животноводства является низкий выход телят 
в расчете на 100 коров (78 голов). Для решения этой 
проблемы необходимо более внимательное отно
шение ветеринарных специалистов к проблемам 
воспроизводства стада, контроль за акушерскогинеко
логическими заболеваниями (Т.Е. Григорьева, 2014; 
А.Р. Шарипов, 2014).

Основное внимание надо обратить на заболевания 
и функциональные расстройства яичников, среди 

УДК:  636.22/.27+619:615   

ПРИМЕНЕНИЕ PGF VEYX FORTE И AЙСИДИВИТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ                                   
С ПЕРСИСТЕНТНЫМ ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ
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которых, в первую очередь, необходимо отметить 
персистентное желтое тело (ПЖТ) яичников – corpus 
luteum persistens. Наличие в яичнике желтого тела 
влечет за собой прекращение половых циклов, и после 
осеменения или случки стельность не развивается. И 
животное остаётся яловым.

В настоящее время не существует единого мнения 
о роли желтого тела в этиологии бесплодия и, в 
частности, о его распространении. Некоторые авторы 
считают, что ПЖТ имеет место у 3060 % бесплодных 
коров, другие – что у 8090 % таких животных. В то же 

 В статье представлены ход и результаты научного исследования, нацелен
ного на: изучение распространения персистентного желтого тела (ПЖТ) 
яичников у коров, установление процентного соотношения больных 
ПЖТ животных к общему числу диспансеризированных коров  в двух 
животноводческих хозяйствах Котайкского региона РА. 

Результаты исследований показали, что в одном из этих хозяйств процент 
боль ных животных составил 11.6 %, а в другом – 7.3 %. В последующем 
было организовано их лечение, с одновременным применением двух 
препаратов – PGF Veyx Forte и Айсидивит. В результате проведенного 
лечения все больные коровы выздоровели.

Ключевые слова:
персистенция, 
PGF Veyx Forte, 
Айсидивит, 
простагландин, 
бесплодие
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время, другие источники указывают на наличие ПЖТ 
только у 5,27,4 % бесплодных коров.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день каждая научная работа, посвя
щенная выявлению и лечению ПЖТ у коров, всё еще 
является актуальной.

Материалы и методы

Исследовательские работы по выявлению и лечению 
ПЖТ яичников у коров проводились в фермерском 
хозяйстве «Дзорахбюр» и в Учебноопытном хозяйстве 
Национального аграрного университета Армении  в 
Балаовите.

Исследования проводились, в основном, на коровах 
кавказской бурой породы, которые находились в 
зимнестойловый период на привязном содержании, а 
в летний период – на пастбище.

Нами была поставлена цель: в течение 2019 года изу
чить распространение и причины персистенции жел того 
тела яичников у коров в вышеуказанных хозяйствах, 
установить процентное соотношение животных, боль
ных ПЖТ, к общему числу диспансеризированных нами 
коров, организовать лечение выявленных больных 
животных.

Решение поставленных задач мы провели по 
следующему методу:

а) Срок, отведенный на весь период научного иссле
дования (2019 год), разделили на 4 основных этапа. 

б) На первом этапе исследовательских работ, с целью 
выявления животных, больных ПЖТ, была проведена 
первичная гинекологическая диспансеризация 43 ко
ров в Учебноопытном хозяйстве НАУА и 41 коро вы 
– в фермерском хозяйстве «Дзорахбюр». 

в) На втором этапе – через 4 недели была проведена 
вторичная диспансеризация, но не всего поголовья 
животных (43+41), а только восьми выявленных 
больных коров. 

г) На третьем этапе было организовано лечение 
боль  ных животных препаратами PGF Veyx Forte и 
Айсидивит. Схема этого лечения представлена в 
таблице 1. 

Из таблицы видно, что в период лечения коров препарат 
PGF Veyx Forte вводили внутримышечно в дозе 2 мл на 
одно животное. Через 11 дней после первого введения 
лекарственное средство инъецировали повторно 
в той же дозе, если корова за это время не входила 
в охоту (проявление у самки полового рефлекса, 
вы ра жающегося в своеобразном ее поведении в 
присутствии самца и нацеленного на его привлечение). 
Айсидивит вводили животным 3 раза через каждые 3 
дня в дозе 10 мл. 

Применяемый нами для лечения животных препарат 
PGF Veyx Forte в качестве действующего вещества 
содержит 0, 250 мг клопростенола и оказывает про
теолитическое действие на ПЖТ яичников, вызывая 
течку и овуляцию фолликулов у коров. 

Айсидивит – комплексный иммуностимулятор, раствор 
для инъекций, содержащий в 1 мл.

Таблица 1.  Схема лечения коров, больных ПЖТ яичников*

Хозяйства Дни инъекций
Количество 

больных 
животных (гол.)

Название 
лекарственного 

препарата

Доза лекарственного 
средства 

(мл)

Способ 
введения

Балаовитское 
учебноопытное 
хозяйство

I

5

PGF 20 в/м

Айсидивит 10 в/м

IV Айсидивит 10 в/м

VII Айсидивит 10 в/м

XI PGF 2 в/м

Фермерское
 хозяйство 
«Дзорахбюр»

I

3

PGF 2 в/м

Айсидивит 10 в/м

IV Айсидивит 10 в/м

VII Айсидивит 10 в/м

XI PGF 2 в/м

* Таблица составлена авторами.
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АСД-2-ф субстанция – 0,04 гр. Она обладает широким 
спектром биологической активности, повышает ак
тивность тканевых и пищеварительных ферментов, 
обладает антисептическим действием, ускоряет реге
нерацию поврежденных тканей, участвует в процессах 
окислительного фосфорилирования и синтезе белков.

Витамин А – 15000 ед. Регулирует функцию и 
регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повы
шая защитную функцию организма животных.

Витамин Е – 10 мг. Является сильным антиоксидантом, 
регулирует окислительновосстановительные процессы, 
усиливает действие витамина А.

Янтарная кислота – обладает свойством норма
лизовать окислительновосстановительные процессы 
в организме, восстанавливает кислотнощелочной 
баланс в организме (Э.М. Грига и др., 2010.). (Орга
низацияразработчик: ООО “Ареал Медикал”, г. Москва, 
2009).

На четвертом этапе исследовательских работ, с целью 
выявления терапевтического эффекта применяемых 
препаратов, было установлено наблюдение за выздо
рав ливающими животными, и была предпринята 
подготовка коров к дальнейшему процессу воспроиз
водства. В ходе выздоровления те животные, которые 
входили в охоту, искусственно осеменялись ректо
цервикальным методом.

Результаты и анализ

Результаты исследований показали, что в Учебно
опытном хозяйстве Балаовита выявлено 5 коров с 
персистентным желтым телом яичников, что составило 
11,6 % от числа диспансеризированных коров (43 
головы), а в фермерском хозяйстве «Дзорахбюр» 
 3 коровы, т.е. 7,3 % (41 голова). После первой 
гинекологической диспансеризации больных животных, 
для того, чтобы удостовериться в полученных данных, 

мы провели вторичную диспансеризацию выявленных 
8ми больных животных. Причина такого обследования 
кроется в том, что величина, форма и консистенция 
персистентного желтого тела не дают нам оснований 
дифференцировать его от желтого тела полового 
цикла и беременности при первой диагностике. Для 
выявления терапевтической эффективности PGF 
Veyx Forte и Айсидивита после завершения лечения 
животных через 2 недели была проведена третья 
гинекологическая диспансеризация. Результаты приве
дены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что результаты лечения 
животных оказались вполне удовлетворительными, 
коровы все были излечены. Одним из факторов, 
способствовавших выздоровлению коров, по всей 
вероятности, явилась принадлежность PGF Veyx Forte 
к группе простагландинов F α2агонистов (химическое 
соединение, которое при взаимодействии с рецептором 
изменяет его состояние, приводя к биологическому 
отклику). 

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют 
нам сделать следующие заключения:

Выявленный процент распространения персистентного 
желтого тела яичников у коров Учебноопытного 
хозяйства НАУА в Балаовите составил 11.6 % от 
общего поголовья диспансеризированных животных, а 
в фермерском хозяйстве «Дзорахбюр» – 7.3 %. Исходя 
из наших данных, можем сделать вывод, что такие 
колебания у специалистов в процентном соотношении, 
как от 5.2 % до 7.4 % и даже до 80 %  90 %, могут 
предположительно явиться следствием разных 
условий содержания и кормления репродуктивных 
животных, а также неточностей в постановке диагноза 
у больных коров.

Таблица 2.  Терапевтическая эффективность препаратов PGF и Айсидивита после лечения коров с персистентным  
желтым телом яичников*

Хозяйства Метод лечения Наименование 
препарата

Количество больных 
коров (Гол)

Выздоровело коров 
(Гол)

Балаовитское 
учебноопытное
 хозяйство

в/м инъекция PGF Айсидивит 5 5

Фермерское хозяйство 
«Дзорахбюр» в/м инъекция PGF Айсидивит 3 3

* Таблица составлена авторами.
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PGF Veyx Forte-ի և Այսիդիվիտի կիրառումը կայուն 
դեղին մարմնով հիվանդ կովերի բուժման նպատակով

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ Կոտայքի մարզի 
երկու տնտեսություններում կովերի ձվարանների 
կայուն դեղին մարմնի (ԿԴՄ) տարածվածության 
ուսումնասիրությունը` դիսպանսերացված կենդա
նի ների ընդհանուր գլխաքանակի և հիվանդ կեն
դանիների տոկոսային հարաբերակցության որոշման 
նպատակով: 

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ տնտեսություն
ներից մեկում հիվանդ կենդանիների թիվը կազմել 
է 11,6, մյուսում՝ 7,3 %: Բուժումը կազմակերպվել է 
միաժամանակ երկու դեղամիջոցների՝ PGF Veyx Forteի 
և Այսիդիվիտի կիրառմամբ: Բուժման արդյունքում 
բոլոր հիվանդ կովերն ապաքինվել են:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

Use of PGF Veyx Forte and Aysidivit for the Treatment 
of Cows with Persistent Corpus Luteum

The article deals with the study on the prevalence of 
Persistent Corpus Luteum (CL persistent) found in the cow 
ovaries to identify the percentage ratio of the total stock 
number of the animals under clinical examination and that 
of the sick ones in the two farms of the Kotayk region in 
Armenia. 

According to the research results the number of the sick 
animals in one of the farms has made 11.6 % and in the 
other one – 7.3 %. The treatment has been organized 
through the simultaneous application of the two medications 
PGF Veyx Forte and Aysidivit.  Due to the treatment all sick 
cows have recovered.

A B S T R A C T

Принято: 28.11.2019 г. 
Рецензировано: 11.12.2019 г. 

Одновременное применение препаратов PGF Veyx 
Forte и Айсидивита при лечении коров, больных 
персистентным желтым телом, показало высокую 
терапевтическую эффективность на животных, так как 
все они выздоровели, что может иметь немаловажное 
значение в деле предотвращения яловости и бесплодия 
крупного рогатого скота.
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Введение

В ветеринарные клиники поступает большое 
количество больных собак с симптомами нарушения 
функции желудочно–кишечного тракта: диарея, рвота, 
обезвоживание (А.Д. Белов, 1990). Связано это, в 
основном, с погрешностями в содержании и кормлении 
собак: хозяева животных часто либо перекармливают, 
либо недокармливают своих питомцев, дают им корма, 
физиологически не соответствующие организму со
бак (жареная свинина, курицагриль, мясо, щедро 
сдобренное специями, пересоленные и жирные бульоны, 
передержанные салаты, мелкие кости и др.).  

Нарушение режима и правил кормления собак 

УДК:  636.7 :[619:616.1/.4] +636.7:[619:616.98]   

ВТОРИЧНАЯ СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРИ ВИРУСНЫХ И НЕЗАРАЗНЫХ 
ГАСТРОЭНТЕРИТАХ У СОБАК

А.Р. Мкртчян, к.в.н., О.З. Нагашян, д.в.н.
Национальный аграрный университет Армении
В.К. Мкртчян, к.в.н.
Ветеринарная клиника “ВМ” 
А.Р. Акопян, к.в.н.
Национальный аграрный университет Армении
artur.veterinar@rambler.ru,  naghov1950@rambler.ru,  mkrtchyanv@gmail.ru,  ahakobian@yandex.ru

приводит к возникновению у них  алиментарных гастро
энтеритов,  а нарушение правил вакцинации собак – к 
вспышкам парво и коронавирусных гастроэнтеритов. 
Кроме того, причиной  воспаления слизистых оболо
чек желудка и тонкого кишечника у собак могут 
стать сальмонеллы, эшерихии и простейшие, попа
даю щие в организм животного с кормом и водой 
при нару шении ветеринарно–санитарных правил 
содер   жания и кормления собак в питомниках. При 
этом полезная автохтонная микрофлора кишечника 
меняется на транзиторную аллохтонную, нарушающую 
колонизационную резистентность кишечника и при во
дящую к развитию воспалительных процессов в сли
зистых оболочках, к нарушению функции желудочно

 Одним из часто встречающихся условнопатогенных микроорганизмов, 
осложняющих течение вирусных  и незаразных  гастроэнтеритов у собак,  
являются стафилококки. Вытесняя автохтонную микрофлору желудочно
кишечного тракта, стафилококки усиливают воспалительные процессы в 
поражённой слизистой оболочке кишечника, что негативно отражается на 
общем гомеостазе организма животного. 

Определение чувствительности к антибиотикам стафилококков, выде лен
ных из содержимого кишечника больных собак, позволит повысить эффек
тивность антибиотикотерапии, применяемой при гастроэнтеритах.

Ключевые слова:
стафилококки, 
гастроэнтериты собак, 
парвовирус, 
антибиотики, 
лечение

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я
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кишечного тракта и к клиническому проявлению 
гаст ро энтеритов (Mkrtchyan A.R., 2013). 

Среди аллохтонных микроорганизмов, нарушающих 
механизм, обеспечивающий стабильность микрофлоры 
кишечника, чаще всего встречаются  различные виды 
антибиотикорезистентных стафилококков, поэ тому 
эффективность антибиотикотерапии при гастро эн
теритах у собак собак зависит от предварительного 
опре де ления чувствительности к антибиотикам ста
фи  ло    кокковых штаммов, осложняющих течение ос   
нов      ной болезни (А.Р. Мкртчян, 2013). Целью на ших 
исследований было определение видового состава 
стафилококков при алиментарных и вирусных 
гастроэнтеритах у собак, выявление корреляции между 
ви довым составом стафилококков и этиологией гастро
энтеритов, а также определение чувстви тельности 
выделенных стафилококковых штаммов к антибиотикам.

Материалы и методы

Материалом для исследований послужило содержимое 
прямой кишки больных гастроэнтеритом животных. Его 
брали ректальным методом посредством стерильных 
тампонов, которые помещали в стерильные пробирки. 
Исследуемый материал разводили стерильным физио
логическим раствором в соотношении 1:10 и в объёме 
0.5 мл высевали на чашки Петри с маннитолсолевым 
агаром, являющимся селективной питательной средой 
для стафилококков (рис. 1). 

Чашки Петри с питательной сре дой после посева 
выдерживались в термостате при температуре  37 0С 
в течение 24 часов. Полученные колонии под считы
вались методом визуального подсчета, количество 
мик роорганизмов в 1 мл исследуемого материала 
подсчитывалось  посредством формулы:

                                    M = N:m x C,                             где 

M – количество микроорганизмов в 1 мл (г) исследуемо
го материала; 

N – степень разведения материала;
m – количества посевного материала (мл);
C – среднеарифметическое число колоний, выросших 

на питательной среде.

В опыте было задействовано десять собак, разделенных 
на две группы – по пять собак в каждой. Первая 
группа включала животных, больных парвовирусным 
гастроэнтеритом, вторая – собак, больных алимен
тарным гастроэнтеритом. Диагноз на вирусный и али
мен тарный гастроэнтерит ставился на основании 
клинических признаков болезни и результатов экс пресс 
теста для дифференциальной диагностики парво
вируса собак CPV Ag. Чувствительность полученных 
на питательной среде стафилококков к антибиотикам 

определялась дискодиффузионным методом (Н.М. Ко 
лычев, 2014). 

Результаты и анализ

В результате проведенных исследований было выяв
лено, что из содержимого кишечника собак, больных 
парвовирусным гастроэнтеритом, на маннитолсоле
вом агаре вырастают, преимущественно, колонии 
стафилококков желтого и кремового цвета в виде 
отдельных выпуклых округлых дисков с ровными 
края ми и гладкой блестящей поверхностью. А из 
содержимого кишечника собак, больных алимен тарными 
гастроэнтеритами,  схожие, но не обра зующие пигмента 
колонии стафилококков, белого цвета. Наличие пигмента 
в колониях стафилококков, изоли рованных от больных 
парвовирусной инфекцией собак, указывает на их 
высокие патогенные и токсические свойства по сравнению 
с колониями стафилококков, лишенных пигмента. 

Очевидно, на фоне вирусной инфекции в условиях 
пониженного иммунитета патогенные стафилококки 
легче вытесняют полезную автохтонную микрофлору 
кишечника, заселяют пищеварительный тракт и, 
выделяя токсины, усугубляют патогенез основного 
заболевания. При незаразных же гастроэнтеритах 
факторы неспецифического иммунитета сдерживают 
распространение агрессивных штаммов стафилококков 
в пищеварительном тракте животных, поэтому в 
содержимом кишечника преобладают штаммы слабо
патогенного белого стафилококка, носителями которого 
часто являются как  больные, так и здоровые животные. 

Рис. 1.  Пигментообразующие штаммы стафилококков на ман
нитолсолевом агаре.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (69) 1/2020

Անասնաբուժական բժշկագիտություն և անասնաբուծություն 106

Таблица 1. Результаты бактериологического иссле
дования содержимого кишечника собак, 
боль ных гастроэнтеритами*

Среднее количество 
колоний стафилококков 

на маннитол-солевом 
агаре

Количество
стафилококков 

в 1 мл кишечного 
содержимого 

При 
парво

вирусном 
гастро

энтерите

При 
алимен
тарном 
гастро

энтерите

При 
парво

вирусном 
гастро

энтерите

При алимен
тарном 
гастро

энтерите

56 36 1120 720

Таблица 2.    Чувствительность стафилококковых штам 
мов изолированных от больных гастро  эн
теритом собак к антибиотикам*

Название антибиотика

Зона   задержки  роста (мм)

пигмент-
ированные 

штаммы

непигмен-
тированные 

штаммы

Цефазолин 1.5 2.1

Ципрофлоксацин 1.9 2.2

Эритромицин 1.2 1.9

Левомицетин  2.1 2.5

Гентамицин 1.3 1.5

Ампициллин 1.1 1.9

Стрептомицин  0.4 1.3

Тетрациклин  0.1  1.7

Рис. 2.  Определение чувствительности стафилококковых штам
мов к антибиотикам диско–диффузионным методом.

* Таблица составлена авторами. 

В то же время, как явствует из таблицы 1, число колоний 
стафилококков, изолированных на селективной пита
тельной среде, как и количество стафилококков в 1 мл 
кишечного содержимого собак, преобладает в случаях 
парвовирусного  гастроэнтерита у собак. 

* Таблица составлена авторами. 

При определении чувствительности изолированных 
стафилококковых штаммов к антибиотикам диско–
диффузионным методом было выявлено, что пигменто
образующие штаммы стафилококков более всего 
чувствительны к ципрофлоксацину и левомицетину, в то 
время как штаммы белого стафилококка чувствительны 
почти ко всем тестируемым антибиотикам, кроме 
стрептомицина (рис.2). 

Данные устойчивости изолированных штаммов стафи
ло кокков приведены в таблице 2.

Полученные результаты согласуются с много чис
лен ными данными литературы, согласно кото рым, 
патогенные пигментообразующие штаммы стафи
лококков относятся к группе MRSA (метициллин
резистентные золотистые стафилококки), обладающей 
множественной лекарственной устойчивостью и вызы
вающей сложно излечимые заболевания у животных и 
людей (Larry M.Bush, 2019). 

Заключение

Учитывая, что пигментообразовыванием и резистент
ностью к антибиотикам обладают наиболее патоген ные 
штаммы стафилококков, а также то обстоятельство, 
что вирусные гастроэнтериты у собак, в отличие от 
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Երկրորդային ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիան շների 
վիրուսային և ոչ վարակիչ գաստրոէնտերիտների 
դեպքում

Ս տա ֆի լո կո կե րը շնե րի վի րու սա յին և  ոչ վա րա կիչ 
գաստ րոէն տե րիտ նե րի ըն թաց քը բար դաց նող պայ մա
նա կան ախ տա ծին ման րէ ներ են: Ճն շե լով ստա մոք
սաա ղի քա յին հա մա կար գի ավ տոխ տոն միկ րոֆ լո րան՝ 
դրանք ա րա գաց նում են ա ղի քի վա րակ ված լոր ձա թա
ղան թի բոր բո քա յին պրո ցես նե րի զար գա ցու մը, ին չը 
բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում կեն դա նու օր գա նիզ մի 
ընդ հա նուր հո մեոս տա զի վրա:

Գաստ րոէն տե րի տով հի վանդ կեն դա նի նե րի ա ղի քի 
պա  րու նա կութ յու նից ան ջա տած ստա ֆի լո կո կա յին 
ա ճեց վածք նե րի՝ հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ զգա
յու նա կութ յան ո րո շու մը թույլ կտա բարձ րաց նել այդ 
հի վան դութ յան հա կա բիո տի կա յին բուժ ման արդ յու նա
վե տութ յու նը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

Secondary Staphylococcal Infection in Case of Viral 
and Non-Infectious Gastroenteritis of Dogs

Staphylococcus is one of the most common opportunistic 
microorganisms complicating the course of viral and 
noninfectious gastroenteritis in dogs. Displacing 
autochthonous gastrointestinal microflora, staphylococci 
increase inflammatory processes in the affected intestinal 
mucosa, which negatively affects the overall homeostasis 
of the animal body.

Determination of sensitivity towards antibiotics in the 
staphylococci, isolated from the intestinal contents of sick 
dogs, will enable to increase the effectiveness of antibiotic 
therapy used in case of gastroenteritis.

A B S T R A C T
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незаразных, характеризуются тяжелым течением и 
высоким процентом летальности, можно сделать сле
дую щие выводы:
При гастроэнтеритах у собак течение болезни ослож
няется вторичной стафилококковой инфекцией.
Существует положительная корреляция между тя
жестью гастроэнтерита у собак и патогенностью ста
фило кокков, осложняющих его течение. 
Определение чувствительности стафилококков, изоли
ро ванных из организма больных гастроэнтеритом 
собак, к антибиотикам позволит добиться большей 
терапевтической эффективности применяемых с 
лечебной целью химиопрепаратов.
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Նա խա բան

Հա յաս տա նի ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի հե ռա 
ն կա րա յին զար գաց ման տեսանկյունից կարևոր վում է 
բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ և մր ցու նակ գյու ղատնտե
սա կան հում քի, հատ կա պես պտուղ բան ջա րե ղե նա յին 
հում քա տե սակ նե րի (չիպսերի) վե րամ շակ ման և սննդար
դ յու նա բե րութ յան բո լոր ճյուղե րի ա րա գըն թաց զար գա
ցու մը: Դա հնա րա վո րութ յուն կտա բարձ րաց նել երկ րի 
պա րե նա յին անվ տան գութ յան մա կար դա կը և  ա վե լաց
նել գյու ղատն տե սա կան հում քի ու սննդամ թեր քի ար
տա հան ման ծա վալ նե րը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գ յու ղատն տե սա կան հում քի վե րամ շակ ման ո լոր տում 
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լայ նո րեն կի րառ վում է կոն վեկ տիվ չո րաց ման ե ղա նակ
նե րով պտուղ բան ջա րե ղե նա յին չիպ սե րի պատ րաստ
ման տեխ նո լո գիան:

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ծի րա նի չիպ սերի 
ստաց ման նպա տա կով կա տար վել է կոն վեկ տիվ 
և կոնվ եկտիվմիկ րոա լի քա յին չո րա ցում: Ծի րա նի 
պտուղ նե րի կոն վեկ տիվ չո րա ցումն ի րա կա նաց վել է 
լա բո րա տոր կոն վեկ տիվ չո րաց ման տե ղա կա յան քում՝ 
ջեր մակ րի 60100 0С պայ ման նե րում։ Բո լոր փոր ձե րի 
ըն թաց քում ջեր մակ րի շարժ ման ա րա գութ յու նը կազ
մել է 0,65 մ/վ։

Ն կար ներ 1 և 2ում ներ կա յաց ված են չո րաց ման                   
(WС = f(τ)) և չո րաց ման ա րա գութ յան  (dWС/dτ=f(WС)) 
կո րե րը։ Ն կար 1ում ներ կա յաց ված գծա պատ կե րի հա
մա ձայն՝ փոր ձան մու շի սկզբնա կան խո նա վութ յու նը 

Հոդվածում ներկայացված են կոնվեկտիվ և կոնվեկտիվմիկրոալիքային 
չորացման պայմաններում ծիրանի պտուղների չորացման կինետիկայի 
ուսումնասիրության արդյունքները: 

Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ կոնվեկտիվմիկրոալիքային 
չորացման եղանակի կիրառության դեպքում ծիրանի պտուղների չորացման 
տևողությունը կրճատվում է 2,5 անգամ: Իսկ համաչափ չորացում 
ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է նախ կոնվեկտիվ չորացման 
տեղակայանքում պտուղների խոնավա պարու նա կու թյունը հասցնել 
մինչև 2530 %, ապա դրանք տեղափոխել միկրո ալիքային չորացման 
տեղակայանք: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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կազ մել է 567 % (ըստ չոր նյու թե րի պա րու նա կութ
յան), իսկ վերջ նա կա նը՝ 25 %։ Ընդ ո րում, ե թե T=60 °С 
պայ ման նե րում չո րա ցու մը տևել է τ=1317 րո պե, ա պա 
T=70, 80, 90 և 100 °С պայ ման նե րում՝ հա մա պա տաս
խա նա բար  1250, 1180, 1090 և 990 րո պե։ 

Քա նի որ ծի րա նը բարդ տա րա սեռ հա մա կարգ է  (А.В. Лы
ков, 1968), ուս տի դրա նում բա ցա կա յում է  չո րաց ման 
ա րա գութ յան երկ րորդ կրի տի կա կան կե տը (նկ. 1, 2): 
Այ սինքն՝ չո րաց ման ըն թաց քում պտղում խո նա վա պա
րու նա կութ յան առավելագույն փո փո խութ յունը տե

Նկ. 1. Ծի րա նի պտուղ նե րի կոն վեկ տիվ չո րաց ման (ա) և չո րաց ման ա րա գութ յան (բ) կո րե րը ջեր մակ րի տար բեր ջեր մաս տի ճա
նա յին պայ ման նե րում  (կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից)։

Աղ յու սակ  1.  Ծի րա նի պտուղ նե րի կոն վեկ տիվ չո րաց ման կի նե տի կա կան ցու ցա նիշ նե րը*

Հ/հ T °С W
կր.

, % 3/ 10 ,cdW dτ ⋅ , %,  վ K1,
%/(մ2·վ)

K2·106,

վ1

τ
տաք.

, 

րո պե

τ1, 

րո պե

τ2, 

րո պե

τ
ընդ.

, 

րո պե

1 60 325 14,55 50,96 1,3 120 899 308 1317

2 70 325 16,29 51,73 1,6 102 727 421 1250

3 80 235 23,17 54,96 1,7 81 697 402 1180

4 90 325 25,07 56,98 2,4 70 692 328 1090

5 100 235 26,9 58,02 3,0 52 640 298 990

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից:

ա                                        

բ                                      

ղի է ու նե նում ներ քին քի միա կան փո փո խութ յուն նե րի 
արդյունքում, նվազագույնը՝ ջեր մաս տի ճա նի ազ դե
ցութ յամբ (А.С. Гинзбург, 1973, А.С. Гинзбург, 1976,     
М. Гришин и др., 2002): 

Չո րաց ման և չո րաց ման ա րա գութ յան կո րե րի (նկ. 1) 
հի ման վրա հաշ վարկ վել են չո րաց ման ա րա գութ յան 
հաս տա տուն նե րի ար ժեք նե րը (աղ. 1)։ 

Չո րաց ման ա րա գութ յան գծա պատ կե րի հա մա
ձայն՝ չո րաց ման ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը ջեր
մաս տի ճա նի ա ճին զու գըն թաց մե ծա նում է (նկ. 1բ)։                            
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Այս պես՝ T=60 °Сի դեպ քում կազ մում է 14,55·103 %/վ, 
իսկ T=70, 80, 90 և 100 °Сի դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 16,29·10-3, 23,17·10-3, 25,07·10-3 և 26,9·10-3 %/վ: 
Այ սինքն՝ հե ղու կի գո լոր շիաց ման ա րա գութ յու նը ջեր
մաս տի ճա նի բարձ րաց մա նը (60 °Сից մինչև 100 °С) 
զու գըն թաց մե ծա նում է 1,9 ան գամ։

Անկ ման փու լում չո րաց ման ա րա գութ յուն նե րը տար բեր 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում տար բեր վում են միմ
յան ցից։ Այս պես՝ T=90 և 100 °С պայ ման նե րում ծի րա նից 
հե ղու կը գո լոր շիա նում է աս տի ճա նա յին օ րի նա չա փութ
յամբ և տ ևում է այն քան ժա մա նակ, մինչև խո նա վութ յու
նը կազ մի 25 % (А.С. Гинзбург, 1973,  А.С. Гинзбург, 1976):

Այս պես՝ T=60 °С պայ ման նե րում կոն վեկ տիվ չո րաց ման 
տևո ղութ յու նը կազ մում է 1317 րո պե, իսկ է լեկտ րա մագ
նի սա կան դաշ տի 18000 Վ/մ լար վա ծութ յան դեպ քում 
կոն վեկ տիվմիկ րոա լի քա յին համակցված չո րաց ման 
տևո  ղութ յու նը՝ 995 րո պե: Այ սինքն՝ հա մակց ված չո րա
ցու մը կոն վեկ տիվ չո րաց ման հա մե մա տութ յամբ տևում 
է 1,32 ան գամ ա վե լի քիչ (H. Schubert,  M. Regier, 2005)։ 

Գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ չո րաց ման 
ա րա գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է է լեկտ րա մագ նի սա
կան դաշ տի լար վա ծութ յան ա ճին զու գըն թաց ծի րա նի 
ծա վա լի յու րա քանչ յուր միա վո րից ջեր մութ յան ան ջատ
ման ին տեն սի վաց մամբ։

Ը ստ  գիտա փորձ եր ի ա րդ յո ւնքների ՝ էլեկտր ամ ագնի սական  
դաշտի E լար վածության աճի (8750180 00 Վ/մ)  հետ ևան
քով չորացման տևողությունը E= 875 0 Վ/մ և E= 18 000 Վ/ մ 

Աղ յու սակ 2. Ծի րա նի պտուղ նե րի կոն վեկ տիվմիկ րոա լի քա յին չո րաց ման գոր ծըն թա ցի կի նե տի կա կան                  
ցու  ցա նիշ նե րը*

Հ/հ T °С  Wկր ., 
%

K2 ·106,
վ1

 Չո րաց ման տևո ղութ յու նը  (գու մա րա յին)

 Τկոնվեկ տիվ, 
րոպե 

Τ համ ակ ցվ ած, 
րոպ ե

Էլե կտ րամա գնի սական դաշտի լարվածությունը,  E=8750 Վ/մ

1 60 250 1,68 1317 1045

2 70 270 1,92 1250 979

3 80 239 2,76 1180 873

4 90 290 2,89 1090 792

5 100 3 08  4, 66 990 70 4

Էլե կտ րամա գնի սական դաշտի լարվածությունը,  E=18000 Վ/մ

1 60 250 2,08 1317 995

2 70 290 2,19 1250 916

3 80 300 2,85 1180 825

4 90 295 3,59 1090 767

5 100 285 6,2 9  99 0 582

 *Կազմվել է հ եղ ինա կի  կողմի ց:

լարվա ծո ւթ յու նն եր ի դեպքում համապատասխանաբար 
ն վազում է 2,44 և 2, 67 ան գա մ (աղ . 2 )։ 

Ար դյո ւնքն եր ը և վ երլուծո ւթ յո ւն ը

Փորձնական  հետ ազոտությ ուն ների արդյուն քու մ սահ
մա նվել է,  որ չորաց ման առ աջի ն փու լու մ մ թեր քից 
հ եղո ւկի գոլո րշի ացումը դ իֆուզի ոն  գործըն թա ց է, որի  
ջ երմային  գ ործակ իցը հն արավոր  է որոշե լ անուղղակի 
հ աշ վար կի մի ջոց ով՝  ըստ ակ տի վացմա ն է ներգիայ ի։ 

Ծիրա նի չորացմ ան դե պք ում ջեր մա կրի  ջերմաս տի
ճա նի բարձր ացումը գ ործնականո ւմ գր եթե  չի ազդ ում  
մթե րքի դիֆու զի ոն դիմադրո ւթյ ան  վրա։  Չ որացման  
գո րծ ընթ ացը կա րել ի է ինտ ենս իվաց նել  դիֆո ւզի ոն  
դիմադ րո ւթյունը կ ասեցն ելո ւ միջոցո վ՝ մր գերի տա քաց
մա ն ոչ ավ անդական եղանակների  (օրինակ ՝ բա րձ ր 
կա մ գերբ արձ ր հաճա խակա նո ւթյան հոս անքի ա ղբ
յուրների) կի րառմ ամբ։  

 Ծի րա նի պտուղ նե րի է լեկտ րա ֆի զի կա կան պա րա մետ
րե րը ո րո շե լու հա մար կոն վեկ տիվմիկ րոա լի քա յին ե ղա
նա կով կա տար ված փոր ձե րի արդ յուն քում պարզ վել է, 
որ բու սա կան ծագ ման հում քա տե սակ նե րի դիէ լեկտ րիկ 
հատ կութ յուն ներն ա ռա վել ակն հայտ են դրսևոր վում բա
ցար ձակ խո նա վութ յան, այ սինքն՝ 195 % և  ա վելի ցածր 
խո նա վա պա րու նա կութ յան պայ ման նե րում։ ՈՒստի մրգե
րի հա մակց ված չո րաց ման տեխ նո լո գիա յում կոնվեկ տիվ 
չո րաց ման սահ մա նա յին խո նա վա պա րու նա կութ յունն 
ըն դուն վել է 195 %, իսկ միկ րոա լի քա յին չո րաց մա նը՝ սահ
մա նա յին խո նա վա պա րու նա կութ յու նից մինչև 2025 %։ 
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Ըստ նկար 2ի՝ ծի րա նի պտուղ նե րի չո րաց ման հա
մակց ված ե ղա նա կի կի րա ռու մը զգա լիո րեն ին տեն սի
վաց նում է այդ գոր ծըն թա ցը։ 

Եզրակ ացո ւթ յո ւն

Կոն վեկտ իվմի կր ոա լիքայի ն համակ ցվա ծ եղա նա
կի դ եպք ում չորացման արագությու նը E=8 750 և 
E= 18000 Վ/մի դեպքում ա վել անում է 14 29 % ով: 
Միևնույ ն ժ ամանակ մե ծանում է  չոր աց ման հաս
տատու ն փուլի արագու թյունը, և շուրջ եր կու  ա նգամ 
ն վազո ւմ է գործընթաց ի տևո ղո ւթ յունը ։ 

Հա մակցված եղա նակի կիր առո ւմ ը նաև ն պա ստում  է 
էնե րգետի կ ծ ախս երի և պատ րա ստի արտ ադ րանքի 
ինքնարժեքի նվազմանը:

Նկ. 2. Ծի րա նի պտուղ նե րի կոն վեկ տիվմիկ րոա լի քա յին չո րաց ման (ա) և չո րաց ման ա րա գութ յան (բ) կո րե րը ջեր մակ րի տար բեր 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում (կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից)։

ա                                        

բ                                      
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Исследование кинетики засушивания плодов 
абрикоса при конвективной и конвективно-
микроволновой сушке

В статье представлены результаты исследования ки
не  тики засушивания плодов абрикоса в условиях кон 
вективной и конвективномикроволновой сушки.

По результатам исследований, при применении спо со ба 
конвективномикроволновой суш ки продолжительность 
засушивания плодов абри коса сокращается в 2,5 раза. 
А для обеспечения равномерной сушки необходимо 
вначале довести содержание влаги в плодах до 2530 %, 
после чего переместить их в установку микроволновой 
сушки.

А Н Н О ТА Ц И Я

Research on the Drying Kinetics of Apricot Fruits 
in Convective and Convective-Microwave Drying 
Conditions

The study results on drying kinetics of the apricot fruits 
in convective and convectivemicrowave conditions are 
introduced in the article.

According to the results of investigations the duration of 
drying process in apricot fruits is reduced in 2.5 times in 
case of applying the convectivemicrowave drying method. 
Thus, in order to provide uniform drying it is necessary, 
first, to dry the fruits up to 25 %30 % moisture content in 
the convective drying plant and then to replace them into 
the microwave drying plant.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 24.01.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 06.02.2020 թ.
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Ն ախաբան

Մար դու սննդա կար գում հա ցամ թեր քը կար ևոր բա ղա
դրիչ է: Այն պա րու նա կում է օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու
նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ կա լո րիա նե րի և ս պի տա
կուց նե րի 5090 %ը (Gh. R. J. Khaniki et al., 2005), B խմբի 
վի տա մին նե րի, սպի տա կուց նե րի և հան քա յին նյու թե րի 
աղբ յուր է (D. Naghipour et al., 2014): Հան քա յին նյու թե
րից հիմ նա կա նում պա րու նա կում է եր կաթ (Fe), մագ նե
զիում (Mg) և կալ ցիում (Ca): Մի շարք ծանր մե տաղ ներ, 
օ րի նակ՝ կա պա րը (Pb), կադ միու մը (Cd), նի կե լը (Ni), լայ
նո րեն օգ տա գործ վե լով արդ յու նա բե րութ յան մեջ, կա րող 
են ներ թա փան ցել սննդա յին շղթա, ին չը ցան կա լի չէ, 
քա նի որ դրանք մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ տար րեր չեն: 

Ծանր մե տաղ նե րը շրջա կա մի ջա վայ րում չեն կեն սա
տրոհ վում և, ներ թա փան ցե լով սննդա յին շղթա, կա րող 
են վնա սա կար ազ դե ցութ յուն գոր ծել մար դու օր գա նիզ
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մի վրա: Հա ցամ թեր քում դրանց առ կա յութ յու նը պայ
մա նա վոր ված է հետև յալ գոր ծոն նե րով՝ շրջա կա մի ջա
վայր, ար տադ րութ յուն և վե րամ շա կում (B. Demirözüa et 
al., 2003, P.C. Onianwa et al., 2001):

ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի համաձայն՝ 
Հա յաս տա նում մեկ բնակ չի հաշ վով օ րա կան սպառ
վում է 318,5 գ հա ցամ թերք. ցո րե նի  բարձր տե սա
կի ալ յու րից թխված հա ցը կազ մում է 82,5 %, լա
վաշը՝ 16,9 % (http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-2017.px/table/
tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6):

Թուր քիա յում և Ի րա նում մեկ բնակ չի կող մից հա ցա
մթեր քի օ րա կան սպա ռու մը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մում է 400 և 420 գ, իսկ ԱՄՆում և Ռու սաս տա նում՝ 
55 և 164 գ (Gh.R.J. Khaniki et al., 2005): Աշ խար հում մեկ 
բնակ չի հաշ վով օ րա կան սպառ վում է 330410 գ հա
ցամ թերք (D. Naghipour et al., 2014): 

Հացամթերքում ծանր մետաղների մնացորդային քանակությունը որոշելու  և 
օրական ընդունումը գնահատելու համար կատարվել է Երևանում իրացվող 
հացի (ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից թխված) և լավաշի նմուշառում: 
Հետազոտության ընթացքում հացի և լավաշի միասնական նմուշներում 
(յուրաքանչյուրը՝ բաղկացած 18 ենթանմուշից) հայտնաբերված յոթ 
ծանր մետաղների կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատված սահմանային թույլա
տրելի կոնցենտրացիաները, իսկ օրական ընդունման չափաքանակը՝ 
միջազգային առողջապահական ուղեցուցային արժեքները:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
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Ըստ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի՝ Հա յաս
տա նի բնակ չութ յան սննդա կար գը մեծ քա նա կութ յամբ 
հա ցամ թերք է ներառում: ՈՒս տի ի րա կա նաց ված հե
տա զո տութ յան նպա տակն է ո րո շել ծանր մե տաղ նե րի 
մնա ցոր դա յին քա նա կութ յու նը հա ցա մթեր քում և գ նա
հա տել դրանց սպառ ման արդ յուն քում առ կա ռիս կը:  

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան են են թարկ վել Եր ևա նի խո շոր սու
պեր մար կետ նե րում և խա նութ նե րում վա ճառ վող ցո րե
նի բարձր տե սա կի ալ յու րից թխված հա ցը և լա վա շը: 
Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վել է Եր ևա նի տա սը՝ Կենտ
րոն, Նոր Նորք, Մա լա թիա Սե բաս տիա, Ա րաբ կիր, 
Ա ջափ նյակ, Ա վան, Դավ թա շեն, Քա նա քեռ Զեյ թուն, Է րե
բու նի և Շեն գա վիթ վար չա կան շրջան նե րից: Կազմ վել է 
հա ցի և լա վա շի մե կա կան միաս նա կան նմուշ՝ բաղ կա
ցած հա մա պա տաս խա նա բար 18ա կան են թան մուշ
նե րից: Յու րա քանչ յուր են թան մուշ կշռել է 300400 գ: 
Դ րան ցից կազմ վել է եր կու միաս նա կան նմուշ (1,2 կգ): 
Ն մու շա ռումն ի րա կա նաց վել է ըստ ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա
նոոս ֆե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի սննդի 
շղթա յի ռիս կե րի գնա հատ ման տե ղե կատ վա կանվեր
լու ծա կան կենտ րո նի կող մից մշակ ված ստան դարտ 
օ պե րա ցիոն ըն թա ցա կար գի: Հիմք է ըն դուն վել ՄԱԿի 
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ
յան (ՊԳԿ), Եվ րո պա կան միութ յան սննդամթեր քի 
անվտան գութ յան լիա զոր մարմ նի (ԵՄ ՍԱԼՄ) և Ա ռող
ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ
յան (ԱՀԿ) կող մից հա մա տեղ կազմ ված մե թո դա կան 
ուղե ցույ ցը (EFSA, 2010): Ն մու շառ ման սխե ման կազ
մե լիս հաշ վի են առն վել Հա յաս տա նում հա ցամ թեր քի 
սպառ ման վե րա բեր յալ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի 
տվյալ նե րը (http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-2017.px/
table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-
42a1c546a1b6):

Հա ցամ թեր քի միաս նա կան նմուշ նե րը հա մա պա տաս
խան կեր պով պի տա կա վոր վե լուց հե տո տե ղա փոխ վել 
են ԳԱԱ Էկո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նի ա նա լի տիկ լա բո րա տո րիա (ԻՍՕ 17025 հա
վա տար մագ րում): Նախ նա կան վե րամ շակ ման (սեն յա
կա յին ջրե մաս տի ճա նում չո րա ցում, հա վան գով ման րա
ցում) և ծանր մե տաղ նե րի՝ եր կաթ (Fe), կադ միում (Cd), 
կա պար (Pb), մո լիբ դեն (Mo), նի կել (Ni), պղինձ (Cu), 
սնդիկ (Hg), հայտ նա բեր ման նպա տա կով նմուշ նե րը 
տար րա լուծ վել են ա տո մա յին աբ սորբ ման սպեկտրա
չա փա կան մե թո դով (AAS, Perkin Elmer Analyst 800) և  
ըստ ГОСТ 3017896, ГОСТ 2692786ի:

Ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու րից թխված հա ցի և լա
վա շի սպառ ման արդ յուն քում ծանր մե տաղ նե րի օ րա
կան ըն դուն ման չա փա քա նա կը հաշ վարկ վել է հետև յալ 
բա նաձ ևով (D.  Naghipour et al., 2014).

                       DI
ծ.մ

 = C . DI
հաց. /bw,                        (1)

որտեղ DI
ծ.մ

ն  ծանր մետաղի օրական ընդունման 
չափաքանակն է, մգ/կգ մ.զ/օր, Cն՝ ծանր մետաղի 
կոնցենտրացիան նմուշում, մգ/կգ, DI

հաց.ը՝ մեկ բնակչի 
կողմից հացամթերքի միջին օրական սպառումը, կգ/օր, 
bwն՝ մարմնի զանգվածը, կգ (մեծահասակների համար՝ 
միջինը 65 կգ): Հիմք են ընդունվել ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի տվյալները (http://armstatbank.am/pxweb/hy/
ArmStatBank/ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-
2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-
b9ad-42a1c546a1b6):  

Ծանր մետաղների օրական ընդունման չափաքանակը 
համեմատվել է միջազգային առողջապահական ուղե
ցուցային արժեքների հետ (աղ. 1):

Աղյուսակ 1. Միջազգային առողջապահական ուղեցու
ցային արժեքները

 Ծանր մետաղներ
Օրալ ռեֆերենս 
չափաբաժինը, 
մգ/կգ մ.զ/oր

Աղբյուրը

Երկաթ (Fe) 7,00E01 US EPA, 2006

Կադմիում (Cd) 1,00E03* ATSDR, 2012

Կապար (Pb) 3,50E03 EFSA, 2010

Մոլիբդեն (Mo) 5,00E03 ATSDR, 2017

Նիկել (Ni) 2,00E02 EFSA, 2015

Պղինձ (Cu) 1,00E02** ATSDR, 2004

Սնդիկ (Hg) 5,70E04*** EFSA, 2012

*   Կադ միու մի շա բա թա կան ըն դուն ման պայ մա նա կա նո
րեն թույ լատ րե լի 0,0025 մգ/կգ մ.զ/օր չա փա քա նա կը 
(EFSA, 2010) օ րա կան տվյա լի վե րա ծե լու հա մար բա
ժան վել է յո թի:  

 **  Պղն ձի օ րալ ռե ֆե րենս չա փա բաժ նի հա մար հիմք է ըն
դուն վել Թու նա վոր նյու թե րի և հի վան դութ յուն նե րի 
գրանց ման գոր ծա կա լութ յան (ATSDR) կող մից սահ
ման ված 0,01 մգ/կգ մ.զ/կգ չա փա քա նա կը:

 *** Սն դի կի շա բա թա կան ըն դուն ման պայ մա նա կա նո րեն 
թույ լատ րե լի 0,004 մգ/կգ մ.զ/օր (EFSA, 2012) չա փա
քա նակն օ րա կան տվյա լի վե րա ծե լու հա մար բա ժան
վել է յո թի:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ցո րե նի բարձր տե
սա կի ալ յու րից թխված հա ցի և լա վա շի միաս նա կան 
նմուշ նե րում եր կա թի կոն ցենտ րա ցիան հա մա պա
տաս խա նա բար կազ մել է 18,28 և 18,21, կադ միու
մի նը՝ 0,0058 և 0,0063, կա պա րի նը՝ 0,0136 և 0,0187, 
մո լիբ դե նի նը՝ 0,294 և 0,268, նի կե լի նը՝ 0,194 և 0,269, 
պղնձի նը՝ 1,889 և 1,938, սնդի կի նը՝ 0,0086 և 0,0119 
մգ/կգ (նկ. 1, 2): 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__7 Food Security/FS-1-2017.px/table/tableViewLayout2/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
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Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԵՏՀ) կող
մից հա ցամ թեր քի հա մար սահ ման վել են ծանր մե տաղ
նե րի հետև յալ սահ մա նա յին թույ լատ րե լի կոն ցենտ րա
ցիա նե րը (ՍԹԿ).  կա պար` 0,5, ար սեն՝ 0,15, կադ միում` 
0,07, սնդիկ՝ 0,015 մգ/կգ (Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ
յան մա սին (ТР ТС 021/2011) Եվ րա սիա կան տնտե սա
կան հանձ նա ժո ղո վի տեխ նի կական կա նո նա կարգ, 
242, 2011):

Հե տա զոտ ված նմուշ նե րում վե րը նշված ծանր մե տաղ
նե րի գե րա զան ցում ներ չեն գրանց վել: Ի րա նում ի րա

կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ Cd, Pb 
և Niի կոն ցենտ րա ցիա նե րի մի ջին սահ մա նը հա մա
պա տաս խա նա բար կազ մել է 0,020,13, 0,330,9 և 0,24
2,8 մգ/կգ (D. Naghipour et al., 2014): Այս ցու ցա նիշ նե րը 
12 ան գամ գե րա զան ցում են մեր կող մից ու սում նա սիր
ված հա ցամ թեր քի նմուշ նե րում առ կա նույ նա նուն մե
տաղ նե րի լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րը (նկ. 1, 2):

Ըստ հայտ նա բեր ված կոն ցենտ րա ցիա նե րի՝ հա ցի մեջ 
Fe > Cu > Mo > Ni > Pb > Hg > Cd, իսկ լա վա շի մեջ՝               
Fe > Cu > Ni > Mo > Pb > Hg > Cd (նկ. 3): 

Նկ. 2.  Երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) կոնցենտրացիաները ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից թխված հացի և լավաշի նմուշներում:

Նկ. 1. Կապարի (Pb), նիկելի (Ni), սնդիկի (Hg), մոլիբդենի (Mo) և կադմիումի (Cd) կոնցենտրացիաները ցորենի բարձր տեսակի 
ալյուրից թխված հացի և լավաշի նմուշներում:
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Ընդ հա նուր առ մամբ մե տաղ նե րի շար քե րը կրկնվում են 
(բա ցա ռութ յամբ նի կե լի և մո լիբ դե նի): Եր կու նմուշ նե
րում էլ ա ռա վել բարձր են ե ղել եր կա թի, ա ռա վել ցածր՝ 
կադ միու մի կոն ցենտ րա ցիա նե րը:

Հե տա զոտ ված նմուշ նե րում ծանր մե տաղ նե րի օ րա կան 
ըն դուն ման չա փա քա նա կի (մգ/կգ մ.զ/օր) գնա հատ ման 
ժա մա նակ ևս չեն գրանց վել օ րալ ռե ֆե րենս չա փա բա
ժին նե րի գե րա զան ցում ներ (աղ. 2): 

Հա ցի և լա վա շի սպառ ման դեպ քում եր կա թի օ րա կան 
ըն դուն ման չա փա քա նա կը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մել է 7,40E02 և 1,48E02, կադ միու մի նը՝ 2,35E05 
և 5,17E06, կա պա րի նը՝ 5,52E05 և 1,53E05, մո լիբ դե
նի նը՝ 1,19E03 և 2,40E04, նի կե լի նը՝ 7,85E04 և 2,19E
04, պղնձի նը՝ 7,64E03 և 1,58E03, սնդի կի նը՝ 3,48E05 
և 9,76E06 մգ/կգ մ.զ/օր (աղ. 2):

Հարկ է նշել, որ հե տա զո տութ յու նը կրում է շա րու նա
կա կան բնույթ, և հե տա գա յում գնա հատ վե լու են հա
ցամ թեր քի սպառ ման արդ յուն քում ոչ քաղց կե ղա ծին և 

քաղց կե ղա ծին ռիս կե րը, քա նի որ ու սում նա սիր ված յոթ 
ծանր մե տաղ նե րից կա պա րը, կադ միու մը և նի կե լը թու
նա վոր են և վ տանգ են ներ կա յաց նում մար դու ա ռող
ջութ յան հա մար:  

    

Եզ րա կա ցութ յուն

Եր ևա նում նմու շառ ված ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու
րից թխված հա ցի և լա վա շի միաս նա կան եր կու նմուշ
նե րում հայտ նա բեր վել են հետև յալ ծանր մե տաղ նե րը՝ 
եր կաթ, կադ միում, կա պար, մո լիբ դեն, նի կել, պղինձ և 
սն դիկ, սա կայն դրանց կոն ցենտ րա ցի նե րը չեն գե րա
զան ցել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից հաս տատ ված սահ մա նա յին թույ լատ րե լի կոն
ցենտ րա ցիա նե րը: Հե տա զո տութ յան հա մա ձայն՝ ցո րե
նի բարձր տե սա կի ալ յու րից թխված հա ցի և լա վա շի 
սպառ ման արդ յուն քում ծանր մե տաղ նե րի օ րա կան ըն
դուն ման չա փա քա նա կը չի գե րա զան ցում մի ջազ գա յին 
ա ռող ջա պա հա կան ու ղե ցու ցա յին ար ժեք նե րը:     

Նկ. 3.   Ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից թխված հացի և լավաշի նմուշներում հետազոտված ծանր մետաղների բաշխվածությունը (%):

Աղյուսակ 2. Ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից թխված հացի և լավաշի սպառման արդյունքում ծանր մետաղների 
օրական ընդունման չափաքանակը 

Հացամթերքի տեսակը

Ծանր մետաղների օրական ընդունման չափաքանակը,
մգ/կգ մ.զ/օր

Fe Cd Pb Mo Ni Cu Hg

Ցորենի բարձր տեսակի 
այլուրից թխված հաց

7,40E02 2,35E05 5,52E05 1,19E03 7,85E04 7,64E03 3,48E05

Լավաշ 1,48E02 5,17E06 1,53E05 2,40E04 2,19E04 1,58E03 9,76E06
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Оценка риска тяжелых металлов при потреблении 
хлебопродуктов

Для определения остаточного количества тяжелых 
металлов в хлебопродуктах и оценки их суточного 
приёма был выполнен отбор проб реализуемого в 
Ереване хлеба (из пшеничной муки высшего сорта) 
и лаваша. Концентрации семи тяжелых металлов, 
обнаруженных в ходе исследования в единых пробах 
хлеба и лаваша (каждая состоит из 18 субпроб), не 
превысили предельно допустимых концентраций, 
установленных Евразийской экономической комиссией. 
А доза суточного приёма не превышает международ
ных ориентировочных значений по здравоохранению.

А Н Н О ТА Ц И Я

Estimation of Daily Intake of Heavy Metals Via 
Consumption of Bread Products

In this study a sampling of bread made from white flour 
and lavash sold in Yerevan was carried out to determine 
the residual quantities of heavy metals and to estimate 
the daily intake of these metals via consumption of bread 
products. In pooled samples of bread (18 subsamples) and 
lavash (18 subsamples) all investigated heavy metals were 
detected, the residual amounts of which did not exceed the 
MRLs determined by the Eurasian Economic Commission 
(EEC). The daily consumption of heavy metals did not 
exceed international healthbased guidance values as well.
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դեպքում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անգլերենի
դեպքում՝ անգլերեն:

7. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի
ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը:

8. Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական
պահանջներն են.
• անգլերեն և ռուսերեն հոդվածների տառատեսակը՝

Times New Roman, հայերեն հոդվածներինը՝ GHEA
Grapalat,

• տառաչափը՝ 12,
• միջտողային տարածությունը՝ 1,5,
• վերնագիրը՝ մեծատառերով,
• գծապատկերները՝ Word, Excel ծրագրերով,
• աղյուսակները՝ ուղղահայաց դիրքով (Portrait),
• բանաձևերը և տեքստում համապատասխան

նշանակումները՝ Microsoft Equation 3,0 ձևաչափով:
9. Սահմանված կարգին չհամապատասխանող

հոդվածները չեն ընդունվում:
10. Հոդվածներն ուղարկվում են գրախոսման:
11. Մերժված հոդվածները չեն վերադարձվում հեղինակին:
12. Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ

կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:

Մանրամասների համար դիմել հետևյալ էլեկտրոնային 
հասցեով՝ agriscience@anau.am

ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ-ի խորհրդի որոշմամբ պարբերականը նե-
րառ  ված է դոկ տորական և թեկնածուական ատենա խո-
սությունների արդյունքների և դրույթ ների հրապարակման 
համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում: 
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