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Введение

Напорные трубопроводы являются составной частью 
систем водоснабжения. При проектировании и эксплуа  
та ции этих систем возникает необходимость опорож
нения некоторых участков трубопроводов и определения 
продолжительности их опорожнения.

Разработанная авторами (Э.П. Ащиянц и др., 2012) 
напорная автоматизированная оросительная сис
те ма включает гидравлические линии связи в виде 
полиэтиленовых труб малых диаметров. В процес се 
их наполнения водой и опорожнения в них возникают 
импульсы повышения и понижения давления. Эти 
импульсы воздействуют на подпружиненные мембраны 
соответствующих механизмов, которые, в свою 
очередь, воздействуют на пробки кранов управления, 
обеспечивая очередность открытия и закрытия 
поливных трубопроводов.

Правильное определение продолжительности на пол
не ния и опорожнения этих труб обеспечивает рабо
тоспособность автоматизированной системы орошения.

УДК:  621.67 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОПОРОЖНЕНИЯ КОЛОННЫ ЖИДКОСТИ                    
ИЗ ТРУБОПРОВОДА ПРИ НАЛИЧИИ НАСАДКА НА ЕГО КОНЦЕ

Э.П. Ащиянц, д.т.н.
Институт водных проблем и гидротехники им. акад. И.В.Егиазарова
ashchiyants.e@post.com

На продолжительность опорожнения трубопроводов 
существенное влияние оказывает геометрия трубо
провода, гидравлические сопротивления, а также инер
ционные свойства опорожняющихся колонн жидкости. 
Решение задачи существенно усложняется в случае 
опорожнения сложных трубопроводов с насадками 
на их конце. Анализ существующих исследований 
(В.С. Дикаревский и др., 1978; Д.А. Бутаев и др., 
1981; Э.П. Ащиянц и др., 2010, 2013), посвящённых 
этому вопросу, показывает, что в них недостаточно 
изучена динамика движения колонны жидкости при 
нестационарном процессе, а существующие расчётные 
зависимости, определяющие время опорожнения 
во до водов, нуждаются в усовершенствовании. В 
настоя щее время в существующей технической 
литературе не приводится аналитического решения 
этой задачи при одновременном учёте как местных, 
так и распределенных по длине трубопровода гидрав
лических сопротивлений.

Вышеуказанное определяет актуальность исследо
ваний, рассматриваемых в настоящей работе.

В статье рассматривается  опорожнение  жидкости  из напорного тру бопро
во да постоянного диаметра с насадком на его конце. Диаметр выходного 
отверс тия насадка меньше диаметра трубопровода. В результате 
соот ветствующих преобразований получены расчетные формулы, с 
помощью которых легко определяется продолжительность опорожнения 
трубопровода. Приводится сопоставление результатов расчета по получен
ным зависимостям с соответствующими экспериментальными данными.

Ключевые слова:
трубопровод, 
насадок, 
гидравлические сопротивления, 
время опорожнения, 
жидкость

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я
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Материалы и методы

Целью настоящей работы является разработка простых 
и надежных зависимостей, с помощью которых при 
минимальных затратах времени и с достаточной для 
практических расчётов погрешностью определяется 
продолжительность опорожнения колонны жидкости 
из трубопровода, снабженного насадком на его конце, 
при учете влияния всех вышеуказанных факторов, 
влияющих на его величину.

Рассматривается напорный трубопровод постоянного 
диаметра  d1 (рис.), из которого опорожнение жидкости 
происходит через насадок с диаметром выходного 
отверстия d0, меньшим диаметра трубопровода.

Существующие исследования (Д.А. Бутаев и др., 1981) 
показывают, что при отсутствии насад ка на конце 
трубопровода и отсутствии местных гидравлических 
сопротивлений процесс опорожнения колонны жид
кости из трубы и разгон жидкости в трубопроводе 
описывается одинаковым дифференциальным урав
нением вида:
                                  

2 ,dV kV b
dt

+ =
                          

(1)

где V  средняя скорость движения колонны жидкости 
в трубопроводе, k  параметр, определяющий влия  ние 
длины трубопровода  l и гидравлических сопротивлений 
на нестационарный процесс, b=gsina , где g  ускорение 
силы тяжести, а sina=H0 /l (рис.) H0  напор жидкости у 
насадка при полностью заполненном трубопроводе.

В уравнении (1) параметры k и b являются посто ян
ными величинами.

Интегрируя уравнение (1) при начальном условии: 
t=0,V=0, в указанной работе получена зависимость, 
определяющая изменение скорости течения колонны 
жидкости в процессе ее опорожнения, которая может 
быть представлена в различных видах:

2

2

1
1

akt

akt

eV a
e

−
=

+
или   

02
tV ath
T

= или
2

2

1
1

akt

akt

eV a
e

−

−

−
=

+
,     (2)

где /a g k= , / ,
2

a k k
d

l
= = , d  внутренний диаметр трубо

про вода, l  коэффициент сопротивления трения, 
T0=1/2ak.

Формулы (2) показывают, что в процессе опорожнения 
жидкости происходит ускорение скорости ее движения, 
которая на завершающей стадии опорожнения стре
мится к значению “a”.

Формулы (2) используются для определения продол
жи тельности опорожнения трубопровода. С этой целью 
скорость течения колонны жидкости V представляется 
в виде  /V dx dt= .

Полученное дифференциальное уравнение интегри
руется при начальном условии: при t=0, x=0, где 
x  расстояние, пройденное колонной жидкости в 
трубопроводе за время t (рис.). 

В результате получается зависимость x=f(t), из ко то
рой путем подбора определяется такое значение пара
метра t, при котором x=l, где l   длина опорожняю
щегoся трубопровода.

При установке насадка в конце трубопровода 
для определения скорости опорожнения колонны 
жидкости используется такая же методика расчета, 
как и в работе (Д.А. Бутаев и др., 1981), которая 
основана на использовании уравнения Д. Бернулли, 
представленного для двух сечений трубопровода. 
Первое сечение берется на свободной поверхности 
жидкости в трубопроводе (рис.), а второе  на выходе 
жидкости из насадка. В результате получается 
дифференциальное уравнение вида:

                           2( ) ,dV k x V b
dt l x

+ =
−

                                  (3)

где параметр k является величиной переменной и 
зависящей от координаты x (рис.). x  расстояние, прой
денное свободной поверхностью колонны жид кости в 
трубопроводе за время t.

Из уравнения (3) следует, что при lx →
численное значение слагаемого в уравнении (3)

( ) 2k x
V

l x−
, определяющее влияние гидравлических 

со   противлений на скорость опорожнения колонны 
жидкости, увеличивается, что приводит к снижению 
этой скорости до нуля на завершающей стадии 
опорожнения даже при минимальных значениях 
коэффициента местных гидравлических сопротивлений 

0ξ . Это противоречит физике явления.

Рис.  Расчетная схема трубопровода 1 - трубопровод, 2 - от-
верстие (составлена автором). 
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Таким образом, при одновременном учете влияния 
на процесс опорожнения жидкости как местных, 
так и распределенных по длине трубопровода гид
рав лических сопротивлений с целью получения 
аналитического решения задачи требуются даль
нейшие исследования.

В настоящей работе для оперативного решения 
поставленной задачи рекомендуется использовать 
зависимости, приведенные в работе (Д.А. Бутаев и др., 
1981), справедливые для процесса разгона жидкости в 
трубопроводе. Насколько такое допущение корректно, 
будет ясно при сравнении результатов расчета по 
полученным формулам с соответствующими экспе
риментальными данными. 

При установке насадка на конце трубопровода скорость 
выхода струи жидкости из насадка V2 отличается от 
скорости движения колонны жидкости в трубо проводе V1.

В вышеуказанной работе (Д.А. Бутаев и др., 1981) 
для этого случая количество жидкости, вытекшее из 
трубы за время t с начала ее открытия, рекомендуется 
определять по формуле

                             2 2 2
2

2 ln
2
tW A V T ch
T

= ⋅ ,                                  (4)

где A2 – площадь поперечного сечения струи при 
выходе из насадка, V2 – скорость установившегося 
истечения струи из насадка

               
22

2 0 0
1 1

2 / 1 ( )AlV gH
d A
lξ= + + ,                       (5)

где 0ξ – коэффициент гидравлических сопротивлений 
насадка, l – коэффициент гидравлического трения, 

1A – площадь сечения трубы.

В формуле (4) 
22

tch
T

– гиперболический косинус 
аргумента t/2T2. 

                              2 2 0/ 2 ,T V l gH=                         (6)

При опорожнении трубопровода постоянного диаметра 
d1 объём жидкости W, вытекшей из трубы, можно 
представить в виде

xAWx 1= ,

Подставляя в вышеуказанное равенство (4) вместо W  
выражение xA1 , получим

2 2
2

1 2

2 ln .
2

A V tx T ch
A T

= ⋅

Из уравнения неразрывности потока вытекает

                                  ,/ 1122 VAVA =                               (7)

где 1V – скорость течения колонны жидкости в 
трубопроводе при стационарном движении.

С учетом равенства (7), зависимость (4) можно 

представить в виде

                               1 2
2

2 ln
2
tx V T ch
T

= ⋅ .                                 (8)

Используя выражения (5), (6) и (7), параметр 2T  можно 
представить в виде

                                
,2/1 12 kVT =
                                 

    (9)

где 

               21 2
0

2 1 1

1 ( ) 1 ( )
2

A Alk
l A d A

lξ
 

= + + 
 

.                              (10)

Подставляя выражение (9) в (8), получаем равенство

2

ln
2
txk ch
T

= ,

которое можно представить в виде

22
xk te ch

T
= .

имея в виду, что

                           2 2/2 /2

22 2

t T t Tt e ech
T

−+
= .                     (11)

после преобразований получается зависимость

            
12

1
1 ln(1 ) ln 2V ktx e V t
k

 = + − −  .                    (12)

Результаты и анализ

Зависимость (12) позволяет точнее определять 
время опорожнения трубопровода, так как она не 
требует использования таблиц численных значений 
гиперболической функции.

Подставляя в (12) вместо x  значение ,l  путем 
подбора времени t  определяется такое его значение 
tоп, при котором справедливо равенство

                  12
1

1 ln(1 ) ln 2onV kt
onl e V t

k
 = + − −  .            (13)

В случае, если при расчетах окажется, что в (12) 
численное значение показателя степени при экспоненте 

12 4V kt > , то влиянием единицы в слагаемом  
12ln(1 )V kte+ можно пренебречь, в результате чего 

зависимость (12) принимает вид

                                 
1

ln 2 ,x V t
k

= −                              (14)

из которой выводится зависимость

                               
1

ln 2( ) / ,t x V
k

= +                         (15)

Подставляя в (15) вместо x  значение длины трубо
провода l, определяется продолжительность его 
опорожнения tоп.
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Для установления степени корректности полученных 
формул проведено сопоставление результатов расчета 
времени опорожнения трубопровода по полученным 
формулам с соответствующими экспериментальными 
данными. С этой целью в гидравлической лаборатории 
Института водных проблем и гидротехники им. акад. 
И.В. Егиазарова  смонтирована экспериментальная 
установка, представляющая собой вертикальную 
полиэтиленовую трубу длиной l=2.95 м и внутренним 
диаметром d1=0.016 м. Коэффициент гидравлического 
трения трубы  l=0.023. Опорожнение трубы происходит 
через отверстие в металлической шайбе, которая 
перекрывала выходное отверстие трубы. В этом слу
чае при выходе струи воды из насадка происходило 
сжатие ее поперечного сечения. Площадь сжатого се
чения определялась по формуле A2=eA0, где eкоэф    
фициент сжатия струи при выходе из отверстия в 

тон  кой стенке, значение которого зависит от степени 

сжа    тия струи 10 / AAn = , где 0A – площадь отверстия 

шай  бы ,4/2
00 dA π= 0d – диаметр отверстия шайбы. 

За    висимость )(nf=e  приводится в работе (А.Д. Альт     

шуль и др., 1987). При проведении экспериментов ис
поль зовались шайбы с отверстиями диаметром 1.35 см,               
1.05 см и  0.65 см.

Отверстия в шайбах закрывались резиновыми проб
ками, после чего труба полностью заполнялась водой. 
Затем пробки быстро удалялись, и с помощью ручного 
секундомера определялось время опорожнения трубы.

Ниже приводится пример расчета времени опо рож
нения трубы при установке на её конце насадка в виде 
шайбы с отверстием  d0=0.65 см.

Расчетные данные следующие: H0=2.95 м, l=2.95 м,
0ξ =0.06, d1=0.06 м, A1=2 см2, A0=0.33 см2, e=0.6,               

A2=0.2 см2, g=9.8 м/с2, A1 / A2 =10, A2 / A1 =0.1.

Подставляя соответствующие значения параметров в 
формулу (5), получим

2
0.023 2.952 9.81 2.95 / 1 0.06 0.01 7.24

0.016
V ⋅

= ⋅ ⋅ + + ⋅ =
 
 м/с.

Имея 2V  с помощью равенства (7), определяется чис
ленное значение скорости V1=0.724 м/с.

С помощью формулы (10) определяется численное 
значение параметра k .

          10 0.023 2.951 0.06 0.01 1.86
2 2.95 0.016

k ⋅ = + + ⋅ = ⋅  
 1/м.

Подставляя значения x=l=2.95 м, ln 2 0.7, 1.86k= =  м, 
V1=0.724 м/с в формулу (15), определяем ton.

0.7(2.95 ) / 0.724 4.6
1.86ont = + = сек.

Согласно полученным экспериментальным данным, 

это время составляло 5.0ont =ý сек.

При опорожнении колонны жидкости через насадок 
с отверстием диаметра d0=1.35 см, коэффициент e 
принят равным 0.62. В этом случае расчетное время    
ton=1.6 сек, а согласно эксперименту, оно было равно  

1.8ont =ý сек.

При установке насадка с диаметром отверстия d0=1.05 см 
коэффициент e=0.61. В этом случае расчетное время 
опорожнения  ton=2.18 сек, а согласно эксперименту, 
оно составляет 2.3ont =ý сек.

Заключение

Получены простые расчетные формулы, с помощью 
ко торых определяется продолжительность опорож
нения напорного трубопровода, снабженного на конце 
насадком.

Сопоставление результатов расчета по полученным 
фор мулам с соответствующими экспериментальными 
данными подтверждает корректность полученных 
формул.
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Հեղուկի սյան դատարկման տևողության որոշումը 
խողովակաշարի վերջնամասում կցափողի 
առկայության դեպքում

 Հոդ վա ծում դի տարկ վում է կցա փո ղով և հաս տա տուն 
տրա մագ ծով ճնշու մա յին խո ղո վա կա շա րից հե ղու կի 
դա տարկ ման տևո ղութ յու նը: Կ ցա փո ղի ել քա յին անց
քի տրա մա գի ծը փոքր է խո ղո վա կա շա րի տրա մագ ծից: 
Հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում 
ստաց վել են հաշ վար կա յին բա նաձ ևեր, ո րոնց մի ջո ցով 
հեշ տութ յամբ ո րոշ վում է խո ղո վա կա շա րի դա տարկ
ման տևո ղութ յու նը: Ըստ ստաց ված կախ վա ծութ յուն
նե րի՝ հաշ վար կի արդ յունք նե րը հա մադր վում են հա մա
պա տաս խան փորձ նա կան տվյալ նե րի հետ:

A B S T R A C T

Determining the Duration of the Liquid Column 
Drawdown from the Pipeline in Case of Installing 
Nozzle on its End Part

The article discusses the issues related to the duration of 
the liquid discharge from the pressure pipeline with constant 
diameter and with a nozzle on its end part. The diameter of 
the nozzle outlet is smaller than that of the pipeline. In the 
result of the appropriate transformations, the calculating 
formulae have been derived with the help of which the 
duration of the pipeline drawdown is easily determined. The 
computing results have been compared with the relevant 
experimental data per received dependences.
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 Նա խա բան

Ներ կա յումս գյու ղատն տե սութ յու նում կար ևոր վում է 
մշա կա բույ սե րի ցո ղուն նե րի կտրման ա պա րատ նե
րի ստեղ ծու մը։ Դ րանց պա հան ջարկն ա ռա վել բարձր 
է խիտ մի ջա վայ րում (ջուր, հող) գյու ղատն տե սա կան 
հաս տա ցո ղուն մշա կա բույ սե րի, ինչ պես նաև վայ րի 
բու սա կա նութ յան, մաս նա վո րա պես ե ղեգ նի կտրման 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս։

Ջ րամ բար ներն ու ջրանցք նե րը բու սա կա նութ յու նից 
մաք րե լու, ինչ պես նաև բան ջա րե ղե նի ցո ղուն նե րը և  
ե թե րա յու ղա տու մշա կա բույ սե րը կտրե լու նպա տա կով 
ժա մա նա կա կից ա պա րատ նե րի կի րա ռու մը չի ա պա
հո վում դրա կան արդ յունք: Հարկ է նշել, որ գո յութ յուն 
ու նե ցող ա պա րատ նե րի կի րառ ման դեպ քում ա ռա ջա
ցող խնդիր նե րը բա վա կան ցածր տեխ նո լո գիա կան և 
շա հա գոր ծա կան ցու ցա նիշ նե րի, միա ժա մա նակ բարձր 
է ներ գե տիկ ծախ սե րի հետ ևանք են։ 

Մինչ օրս ջրա յին մի ջա վայ րում կտրող ա պա րատ նե րի 
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է ներ գե տիկ ծախ սե րի նվա զեց ման փոր ձե րը հիմ նա կա
նում ե ղել են ա նարդ յու նա վետ: Սեգ մեն տա յին կտրող 
ա պա րատ նե րը գրե թե անհ նար է կի րա ռել ջրա յին մի
ջա վայ րում, իսկ ռո տա ցիոն ա պա րատ նե րի շա հա գործ
ման ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս դա նա կի բա ցար ձակ 
ա րա գութ յուն նե րի մեծ ար ժեք նե րով պայ մա նա վոր ված 
բարձր է ներ գե տիկ ծախ սեր: Օ րի նակ՝ ջրում ռո տո րի 
w=50 վ1ից բարձր անկ յու նա յին ա րա գութ յուն նե րի 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում մի ջա վայ րի դի մադ րութ յան 
կտրուկ աճ, ա ռա ջա նում է տուր բու լեն տութ յուն, ին չի 
հետ ևան քով մե ծա նում է նաև ցո ղուն նե րի կտրման հա
մար պա հանջ վող հզո րութ յու նը, ա վե լա նում են է ներ գա
ծախ սում նե րը (А.П. Тарвердян, 2014)։ Միա ժա մա նակ 
կրճատ վում է դա նա կի պտտման հա ճա խա կա նութ յու
նը, ին չը հան գեց նում է ցո ղու նի կտրման տեխ նո լո գիա
կան գոր ծըն թա ցի վատ թա րաց ման, ա պա րա տի ար
տադ րո ղա կա նութ յան և շա հա գործ ման հու սա լիութ յան 
նվազ ման:

Տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի  հա մա ձայն՝ ջրա

Բանալի բառեր՝
վիբրացիոն կտրում, 
ջրային միջավայր, 
ջրային բույսեր, 
վիբրացիոն կտրման 
հաճախականություն 
և ամպլիտուդ, 
էլեկտրամագնիսական 
վիբրատոր

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ջրային միջավայրում բույսերի (եղեգնի) ցողունների վիբրացիոն 
կտրման համար մշակվել, նախագծվել և պատրաստվել է լաբորատոր 
կայանք։ Կտրումն իրականացվել է էլեկտրամագնիսական վիբրատորի 
օգնությամբ՝ ատամնավոր և հարթ դանակներով։ 

Կտրման արդյունավետության վրա ազդող դիմադրության ուժերը որոշ
վել և գրանցվել են նորագույն սարքերի և համակարգչային Zet Lab 
ծրագրի միջոցով։ Ըստ փորձնական հետազոտությունների արդյունքների՝ 
առաջարկվող վիբրացիոն ապարատով ջրային միջավայրում բույսերի 
ցողունների կտրումն իրականացվում է ցածր էներգածախսումներով։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N  (71) 3/2020

Ագրարային ճարտարագիտություն13

յին պայ ման նե րում ռո տա ցիոն կտրող ա պա րա տի ռո
տո րի պտու տաթ վե րի եր կու ան գամ մե ծաց ման հե
տևան քով մոտ հինգ ան գամ մե ծա նում են մի ջա վայ րի 
դի մադ րութ յան ու ժե րը: ՈՒս տի նման ա պա րատ նե րի 
կի րա ռու մը ջրանցք նե րը և ջ րամ բար նե րը ջրա յին բույ
սե րից մաք րե լու հա մար բա ցար ձա կա պես նպա տա կա
հար մար չէ (A.P. Tarverdyan et al., 2020): 

Խն դիր է դրվել մշա կել, նա խագ ծել և պատ րաս տել նոր 
կա ռուց ված քով ու աշ խա տան քա յին սկզբուն քով կտրող 
ա պա րատ, որն օպ տի մալ ե ղա նա կով կկտրի խիտ մի
ջա վայ րում ա ճող բույ սե րի ցո ղուն նե րը։ 

Բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում 
հաս տատ վել է, որ խիտ մի ջա վայ րում բույ սե րի ցո ղուն
նե րի կտրման հա մար ռա ցիո նալ բա նող օր գան ներ են 
վիբ րա ցիոն շար ժում կա տա րող, փոքր ամպ լի տու դով, 
սա կայն մեծ հա ճա խա կա նութ յամբ կտրող դա նակ
նե րը, ո րոնք կի րառ վում են մա տուց ման հա մե մա տա
բար փոքր ա րա գութ յամբ կտրող ա պա րատ նե րում                       
(А.П. Тарвердян, 1996, А.П.  Тарвердян, 2014, Ա.Վ. Ալ
թուն յան, 2009)։ 

Ն յու թը  և մե թոդ նե րը

Տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րով ա պա ցուց վել է,  
որ վիբ րա ցիոն կտրման ժա մա նակ դա նա կի շարժ ման 
դի մադ րութ յան ու ժա յին գոր ծոն նե րի մի մա սը բա ցա
կա յում է, առ կա է միայն ռո տո րի լի սե ռի դի մադ րութ
յան M1 մոմենտը, որի մեծությունը պայմանավորված 
է դանակի սայրի լայնակի ուղղությամբ շփման Tz 

և հիդրոդինամիկական դիմադրության Pd ուժերով                   
(A.P. Tarverdyan et al., 2020)։ Այսպիսով՝ 

2 4
3 3

1 4
8

cM bλw r mrw= + ⋅




,

որտեղ rն միջավայրի խտությունն է, 1000 կգ/մ3 (նշված 
մեծությունները վերաբերում են ջրային մի ջա վայրին), 
mն՝ մածուցիկության գործակիցը, m=0,1 կգ/մ.վ, 
cն՝ դանակի ձևով և չափերով պայմանավորված 
հաս  տա տուն գործակիցը (ներկայացված օրինա
կում՝ c=145), wն՝ ռոտորի լիսեռի պտտման հաճա
խականությունը, 0÷100 վ1, bն՝ դանակի սայրի 
լայնությունը, b=0,03 մ, 



ը՝ դանակի սայրի (կտրող 
եզրի) երկարությունը, 0,3=  մ, λն՝ դանակի սայրի 
հաստությունը, λ=0,001 մ։ 

Ըստ տեսական ուսումնասիրությունների՝ ջրային պայ
մաններում վիբրացիոն կտրման դեպքում միջավայրի 
դիմադրության ուժերի մի մասը վերանում է, իսկ 
ազդող ուժային M1 դիմադրության մոմենտը, կտրման 
արագությամբ պայմանավորված, նվազում է մոտ 
10÷35 անգամ (A.P. Tarverdyan et al., 2020)։

Հարկ է նշել, որ ցան կա ցած տե սա կան ու սում նա սի
րութ յան արդ յունք կի րա ռե լի է և ճշգ րիտ, ե թե հաս

տատ վում է փոր ձով։ Հիմք ըն դու նե լով այդ՝ ա ռա ջարկ
վել է նոր տե սա կի ռո տո րա յին է լեկտ րա մագ նի սա կան 
վիբ րա ցիոն կտրող ա պա րատ, կա ռուց վել է լա բո րա տոր 
կա յանք (նկ. 1, 2), ա պա հով վել է ջրա յին մի ջա վայր և 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում հաս տատ վել է վիբ րա ցիոն 
կտրման ակն հայտ ա ռա վե լութ յու նը։ Ա ռա ջարկ վող 
վիբ րա ցիոն ա պա րա տի եր կու տե սա կի դա նակ նե րի 
(ա տամ նա վոր և հարթ) մի ջո ցով կա տար վել է բույ սե րի, 
մաս նա վո րա պես ե ղե գնի ցո ղուն նե րի կտրում։ 

Ի րա նից և  է լեկտ րա մագ նի սա կան վիբ րա տո րից բաղ
կա ցած ռո տո րա յին ա պա րատն ամ րաց ված է մե տաղ յա 
ձո ղին և գտն վում է ան շարժ վի ճա կում։ Սե ղա նի  վրա  
տե ղադր ված և ջրով լցված տա րան պտտվում է շար
ժի չի օգ նութ յամբ: Վեր ջինս սնուց վում է 220 Վ լար ման 
սնուց ման ցան ցից։ Պտտ ման արդ յուն քում փոր ձարկ վող 
նյու թը՝ ե ղեգ նի ցո ղու նը, մա տուց վում է կտրման գո տի։ 
Է լեկտ րա կան  շար ժի չի մուտ քին միաց ված կեր պա փո
խի չի (инвертор) մի ջո ցով լար ման մուտ քա յին հա ճա խա
կա նութ յան փո փոխ մամբ ել քում ա ռա ջա նում  է ռո տո րի 
լի սե ռի պտտման անհ րա ժեշտ անկ յու նա յին ա րա գութ
յուն։ Այս պի սով՝ փոր ձարկ վող բույ սի ցո ղուն նե րը փո
փոխ վող անկ յու նա յին ա րա գութ յան մի ջո ցով մա տուց
վում են դե պի վիբ րա ցիոն դա նա կի սայ րը և կտրվում։ 
Ցո ղուն ներն ամ րաց ված են մե տաղ յա ափ սեի մեջ: 

Նկ. 1.   Ջ րա յին մի ջա վայ րում բույ սե րի ցո ղուն նե րի վիբ րա ցիոն 
կտրման փոր ձա րա րա կան կա յան քի ընդ հա նուր սխե
ման.1  ի րան, 2   է լեկտ րա մագ նի սա կան վիբ րա տոր, 
3  մե տաղ յա ձող, 4  ջրով լցված տա րա, 5  սե ղան,                 
6  շար ժիչ, 7  ե ղեգ նի ցո ղուն, 8  կեր պա փո խիչ, 9  վիբ
րա ցիոն դա նա կի սայր, 10  մե տաղ յա ափ սե, 11  30 սմ  
եր կա րութ յամբ ձող (կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից):

5

8

6

11
10

9

4

1

2

7

3
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Տա րա յի ամ րութ յունն ա պա հո վե լու, դե ֆոր մա ցիա յից, 
ծռու մից խու սա փե լու նպա տա կով 80 մմ լայ նութ յամբ 
եր կու պող պատ յա ուղ ղանկ յու նաձև ձո ղե րը ե ռակց ման 
մի ջո ցով խա չաձև ամ րաց վել են ի րար և տե ղադր վել 
12 մմ հաս տութ յամբ շրջա նաձև պող պատ յա թի թե ղի 
վրա։ Ձո ղե րի միաց ման հատ վա ծում ե ռակց ման մի ջո
ցով ամ րաց վել է 30 սմ  եր կա րութ յամբ ձող, ո րը, անց նե
լով պող պատ յա թի թե ղի միջ նա մա սում տե ղա կայ ված 
ա ռանց քա կա լի մի ջով, միա նում է շար ժի չի լի սե ռին և  
ա պա հո վում ռո տա ցիոն շար ժում։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Վիբ րա ցիոն կտրման ըն թաց քում մի շարք պա րա մետ
րե րի ո րո շու մը և հս տա կե ցու մը թույլ կտան կա տա րել 
ա ռա վել ճշգրիտ վեր լու ծութ յուն ներ և  եզ րա կա ցութ
յուն ներ։ Հարկ է նշել, որ կար ևոր գոր ծոն ներ են վիբ րա
ցիոն դա նա կի կտրման ամպ լի տու դը և հա ճա խա կա
նութ յու նը, դա նա կի ընտ րութ յու նը (որ պես ո րա կա կան 
գնա հատ ման գոր ծոն), մա տուց ման ա րա գութ յու նը 
կամ ռո տո րի լի սե ռի պտտման հա ճա խա կա նութ յու նը։ 
Այս բո լոր պա րա մետ րե րը նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն 
ու նեն կտրման արդ յու նա վե տութ յան և  է ներ գա տա
րութ յան վրա, իսկ դրանց օպ տի մալ ար ժեք նե րի ո րո շու
մը կա րող է նվա զեց նել նյու թե րի միջև դի մադ րութ յու նը 
և ներ քին լար վա ծութ յու նը։ 

Գի տա փոր ձե րի ըն թաց քում պարզ վել է, որ ա տամ նա
վոր սայ րով դա նակ նե րի դեպ քում կրի տի կա կան ու ժի 
մե ծութ յունն ան հա մե մատ փոքր է, իսկ հարթ սայ րով 
դա նակ նե րի դեպ քում այդ ու ժը կտրուկ մե ծա նում է։ 
ՈՒս տի նա խընտ րե լի է, որ բույ սե րի ցո ղուն նե րի վիբ
րա ցիոն կտրման ժա մա նակ դա նա կը լի նի ա տամ նա

Նկ. 2. Ջ րա յին մի ջա վայ րում բույ սե րի վիբ րա ցիոն կտրման փոր  
ձա րա րա կան կա յան քի ընդ հա նուր տես քը:

Նկ. 3. Ջ րա մե կու սաց ված տեն զոտ վիչ նե րով վիբ րո դա նակ:

վոր։ Փոր ձե րի ըն թաց քում մա տուց ման ա րա գութ յու նը 
փո փոխ վել է 1÷5 մ/վ սահ մա նում` կեր պա փո խի չի մի ջո
ցով լար ման հա ճա խա կա նութ յու նը փո փո խե լով։ Վիբ
րա ցիոն կտրման ամպ լի տու դը և հա ճա խա կա նութ յու նը 
փո փոխ վել են է լեկտ րա մագ նի սա կան վիբ րա տո րի վրա 
տե ղա կայ ված կար գա վո րի չի մի ջո ցով՝ հա մա պա տաս
խա նա բար 1÷5 մմ և 250÷350 վ1 սահ ման նե րում։ 

Ջ րա յին մի ջա վայ րում կա տար ված փոր ձե րի ըն թաց
քում վիբ րա ցիոն դա նա կի վրա ազ դող դի մադ րութ յան 
ու ժե րի ո րոշ ման և տվ յալ նե րի գրանց ման հա մար դա
նա կի ձո ղի վրա եր կու փո խուղ ղա հա յաց ուղ ղութ յուն
նե րով ամ րաց վել, այ նու հետև ջրա մե կու սաց վել են 
տեն զոտ վիչ ներ (նկ. 3)։ Ընդ ո րում՝ վեր ջին նե րիս ծայ րե
րին միաց ված կամր ջա կա յին սխե մա նե րը բաղ կա ցած 
են տեն զո ռե զիստոր նե րից (դի մադ րութ յան տար րե րից), 
ո րոնք թույլ են տա լիս ստա նալ ա ռա վել ճշգրիտ տվյալ
ներ, բա ցա ռում են ջեր մաս տի ճա նա յին ազ դե ցութ յու նը, 
ա ռանց քա յին և ծռ ման դե ֆոր մա ցիա նե րը։ 

Ս տաց ված տվյալ նե րը գրանց վել և մ շակ վել են հա մա
կարգ չա յին Zet Lab չա փողգրան ցող ծրագ րի մի ջո ցով։ 
Մինչ այդ տեն զոտ վիչ նե րի ազ դան շան նե րը, անց նե լով 
ZET 410 մակ նի շի դի ֆե րեն ցիալ ու ժե ղա րա րի մի ջով և  
ու ժե ղաց վե լով 1000 ան գամ, փո խանց վել են ZET 210 
մակ նի շի ա նա լո գաթ վա յին փո խա կեր պի չին (ԱԹՓ)։ 
Ըստ թվա յին ազ դան շան նե րի՝ հա մա կարգ չա յին Zet Lab 
ծրագ րա յին գոր ծի քի մի ջո ցով ստաց վել են ազ դանշան
նե րի դիագ րամ նե րը, միա ժա մա նակ արդ յունք նե րը 
պահ  պան վել են նաև աղ յու սակ նե րի տես քով (նկ. 4)։ 

Տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի և փորձ նա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ջրա յին պայ ման
նե րում բույ սե րի ցո ղուն նե րի վիբ րա ցիոն կտրման ժա
մա նակ տե ղի է ու նե նում մի ջա վայ րի դի մադ րութ յան 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Лабораторная установка для изучения 
вибросрезывания стеблей растений водной среды

Для вибросрезывания стеблей растений водной среды 
(тростника) разработана, спроектирована и построена 
лабораторная установка. Вибросрезывание осуществ
ле но с помощью электромагнитного вибратора с 
зубчатым и плоским ножами. 

Силы сопротивления, воздействующие на эффектив
ность срезывания, были измерены и зафикси ро ва
ны посредством новейших приборов и ком    пью       терной 
программы Zet Lab. По результатам экс пе   риментальных 
исследований, срезывание стеб лей растений водной 
среды предлагаемым виб ра ционным аппаратом осу
ществляется с низким рас ходованием электроэнергии. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 27.04.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 11.05.2020 թ.

Laboratory Unit for the Study of Plant Stem Vibro-
Cutting in the Water Medium

A laboratory unit has been developed, designed and 
prepared to implement vibration cutting in the stems of the 
plants (cane) in the water medium. The vibrocutting has 
been implemented by means of electromagnetic vibrator 
with toothed and smooth blades. 

The resistance forces working against the cutting efficiency 
have been measured and recorded through the latest 
equipment and Zet Lab computer software. According to 
the results of empiric studies, the stem cutting in the water 
medium with the recommended vibration apparatus is 
implemented with minimum energy consumption.

կտրուկ նվա զում, ին չը թույլ է տա լիս բույ սե րի ցո ղուն
նե րի կտրումն ի րա կա նաց նել նվա զա գույն է ներ գա
ծախ սում նե րով։

Ա ռա ջարկ վող լա բո րա տոր կա յան քի մի ջո ցով կա տար
ված սկզբնա կան փոր ձար կում նե րի հի ման վրա կա րե լի 
է փաս տել, որ ներ կա յաց ված վիբ րա ցիոն ա պա րատն 
աշ խա տու նակ է և ջ րա յին մի ջա վայ րում ի րա կա նաց
նում է բույ սե րի ցո ղուն նե րի՝ ցածր է ներ գե տիկ ծախ
սե րով կտրում։ Ս տաց ված տվյալ նե րը հիմ նա կա նում 
հաս տա տում են տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը։ Լա բո րա տոր փոր ձե րի արդ յունք ներն 
ա ռա վել հան գա մա նա լից կներ կա յաց վեն մեր հա ջորդ 
հոդ ված նե րում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Մ շակ ված, նա խագծ ված և կա ռուց ված քա յին նոր լու
ծում նե րով ռո տո րա յին է լեկտ րա մագ նի սա կան վիբ
րա ցիոն կտրման լա բո րա տոր կա յան քը թույլ է տա լիս 
ա ռա ջարկ վող վիբ րա ցիոն ա պա րա տի մի ջո ցով ջրա յին 
մի ջա վայ րում կա տա րել վայ րի բույ սե րի, մաս նա վո րա
պես ե ղեգ նի ցո ղուն նե րի կտրում։

Ըստ նախ նա կան փոր ձե րի արդ յունք նե րի՝  ա ռա ջարկ
վող վիբ րա ցիոն ա պա րատն ու նի  էա կան ա ռա վե լութ
յուն. ջրա յին մի ջա վայ րում բույ սե րի ցո ղուն նե րի կտրումն 
ի րա կա նաց նում է ցածր է ներ գա ծախ սում նե րով։
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 Նա խա բան

Կո տայ քի մար զում գյու ղատն տե սութ յու նը տնտե սու
թյան զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ճյու ղե րից է։ Ագ
րո բիզ նե սի կա յուն զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի ձևա
վոր ման և կա տա րե լա գործ ման մի ջո ցով ա վե լաց նել 
պտուղբան ջա րե ղե նի, ա նաս նա պա հա կան մթեր քի ծա
վալ նե րը, ինչ պես նաև բարձ րաց նել գյու ղատն տե սութ
յան ար տադ րո ղա կա նութ յու նը: Նշ ված հիմ նախնդիր
նե րի լուծ ման կար ևոր նա խա պայ ման են ին տեն սիվ 
այ գի նե րի հիմ նու մը, ֆեր մեր նե րի վե րա պատ րաս տու
մը և  օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան խրա խու սու մը: 
Ին տեն սիվ այ գե գոր ծութ յան զար գա ցումն անհ նար է 

ՀՏԴ  631.674.6 (479.25)   
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պատ կե րաց նել ա ռանց կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա
կար գի ներդր ման։ Ինչ պես 2019 թվա կա նին, այն պես էլ 
ներ կա յումս մար զում այս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վում 
են մի շարք հե տա զո տա կան և խորհր դատ վա կան ներդ
րու մա յին ծրագ րեր (ՀՀ Կո տայ քի մար զի 20172025 թթ. 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան 2019 թ. գոր ծու նեութ
յան ծրագ րի մո նի տո րին գի տա րե կան հաշ վետ վութ
յուն, 2019, Գ.Մ. Ե ղիա զար յան, 2002): Մաս նա վո րա պես՝ 
2019ին նա խա տես վում էր մար զի մի շարք հա մայնք
նե րում հիմ նել 254 հա ին տեն սիվ այ գի ներ, այդ թվում՝ 
45 հա Գառ նիում, 13 հա Գե ղար դում, 117 հա Եղ վար
դում, 30 հա Արզ նիում, 38 հա Ա լա փար սում, 8 հա Ար
զա կա նում և 3 հա Ար գե լում: 

Բանալի բառեր՝
կաթիլային ոռոգում, 
ջրի խնայողություն, 
բերքատվության բարձրացում, 
հողերի արդյունավետ 
օգտագործում,
ինտենսիվ այգիների հիմնում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հանրապետության ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետու
թյունը պայմանավորված է ոռոգման ջրախնայողական տեխնոլոգիաների 
ներդրմամբ։ Համակողմանի հետազոտությունները թույլ են տալիս գի
տականորեն հիմնավորված վերլուծությունների հիման վրա իսպառ վե 
րա ցնել կաթիլային ոռոգման համակարգի արդյունավետության և նպա
տակահարմարության վերաբերյալ կասկածները: 

Ըստ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքում կատարված ջրա
տնտեսական հաշվարկների՝ կաթիլային ոռոգման համակարգի կի
րառ մամբ հնարավոր է շուրջ 3,7 անգամ բարձրացնել ոռոգման 
արդյունավետությունը, ինչպես նաև խնայողաբար օգտագործել մարզի 
ջրային ռեսուրսները:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Տ նա մերձ հո ղե րը կազ մում են 59,6, իսկ այ գե գոր ծա կան 
հո ղե րը՝ 50 հա: Կա դաստ րա յին տվյալ նե րի վեր լու ծու
թյան հա մա ձայն՝ հա մայն քում ո ռո գե լի հո ղե րը զբա
ղեց նում են 301,51 հա տա րա ծութ յուն, ո րից 46,36 հա 
չի մշակ վում հիմ նա կա նում ո ռոգ ման ջրի ան բա վա րա
րութ յան պատ ճա ռով:

Փաս տա ցի ո ռոգ վող և մ շակ վող 255,15 հա հո ղա տա
րա ծութ յուն նե րը գտնվում են ծո վի մա կեր ևույ թից 1300
1500 մ բարձ րութ յան վրա։ Մա կե րե սա յին ո ռո գումն 
ի րա կա նաց վում է N 8, 9, 10 ռե ժիմ նե րով (Բ. Տեր տեր
յան և  ու րիշ., 2007): Նշ ված ռե ժիմ նե րի հա մա ձայն` 
75 % ա պա հով վա ծութ յան պայ ման նե րում ո ռոգ ման 
մի ջին նոր ման կազ մում է 3500 մ3/հա: Ո ռոգ ման հա
մա կար գի օգ տա կար գոր ծո ղութ յան գոր ծակ ցի 0,7 ար
ժե քի դեպ քում ջրա ռը կկազ մի 893025 մ3: Միայն բազ
մամ յա տնկարկ ներ ո ռո գե լիս կպա հանջ վի 352450 մ3: 

Կա թի լա յին ո ռոգ ման դեպ քում բազ մամ յա տնկարկ նե րի 
ո ռոգ ման ռե ժի մի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը սահ մա նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է նախ ու սում նա սի րել ագ րոկ լի մա
յա կան պայ ման նե րը: Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի տար
բեր բնակ լի մա յա կան գո տի նե րի հա մար դեռևս կա թի
լա յին ո ռոգ ման ռե ժիմ ներ չեն մշակ վել: Մինչ դեռ դրանց 
մշա կու մը կխթա նի ո ռոգ ման այս տեխ նո լո գիա յի ներդ
րումն ու տա րա ծու մը, ինչ պես նաև թույլ կտա լրաց նել 
ներդր ման ի րա վա նոր մա տի վա յին բաց թո ղում նե րը: 

Ըստ հե տա զո տու թյուն նե րի՝ Նոր Ար տա մետ հա մայն
քում զգա լի մաս են կազ մում լեռ նա շա գա նա կա գույն, 
հզոր և մի ջին հզո րութ յամբ ծանր կա վա վա զա յին հո
ղե րը, ո րոնց վա րե լա շեր տի խտութ յու նը 1,21,3 գ/սմ3 
է, իսկ ընդ հա նուր ծա կոտ կե նութ յու նը` 4555 %: Ջ րի 
ներ ծծ ման ա րա գութ յունն  ա ռա ջին ժամ վա ըն թաց
քում կազ մում է 90150 մմ:  Դաշ տա յին խո նա վութ յան 
պայ ման նե րում ջրի ընդ հա նուր պա շա րը կազ մում է          
350370 մմ, ո րից մատ չե լի է 150160 մմ: Մ շա կա բույ սե
րի 75 % նա խաջ րու մա յին խո նա վութ յան դեպ քում հո
ղում մնա ցոր դա յին խո նա վութ յու նը կազ մում է 270 մմ: 

20122016 թթ. Եղ վար դում կա դաստ րա յին ո ռո գե լի 
հո ղե րը զբա ղեց րել են  2574 հա, փաս տա ցի ո ռո գե
լի հո ղե րը՝ 2249 հա տա րա ծութ յուն: Փաս տա ցի ո ռոգ
ված հո ղա տա րա ծութ յուն նե րը կազ մել են 2215 հա, 
այ սինքն՝ 359 հա կամ կա դաստ րա յին ո ռո գե լի հո ղե րի 
14 %ը չի ո ռոգ վել: Անմ շակ հո ղե րը զբա ղեց րել են 33 հա, 
հետևա բար ո ռո գե լի հո ղե րի օգ տա գործ ման արդ յու
նա վե տութ յու նը կազ մել է 84,8 %: 2215 հա հո ղե րը ո ռո
գե լու հա մար ծախս վել է 6572 հազ. մ3, իսկ մեկ հեկ
տա րի հաշ վով՝ 2967 մ3/հա ջուր: Փաս տա ցի ո ռոգ ված 
հո ղե րից տնա մերձ հո ղե րը կազ մել են 27, պտղա տու
նե րը՝ 31, խա ղո ղի այ գի նե րը՝ 8, այլ մշա կա բույ սե րը՝ 
34 % (§ Կո տայք¦ ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն, 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, 20122016 թթ., §Հիդ րո
օդերևու թա բա նութ յան և մթ նո լոր տա յին եր ևույթ նե րի 
վրա ակ տիվ ներ գոր ծութ յան ծա ռա յու թյուն¦ ՊՈԱԿ, վի
ճա կագ րա կան տե ղե կա գիր, 20122016 թթ.):

Հարկ է նշել, որ Կո տայ քի մար զում գյու ղատն տե սա
կան նշա նա կութ յան հո ղե րը կազ մում են 155211 հա 
կամ 74,8 %, ո րից՝ 3063,6 հա բազ մամ յա տնկարկ ներ, 
այդ թվում՝ 2626,7 հա պտղա տու ներ և 435,6 հա խա
ղո ղի այ գի ներ: Ո ռո գե լի հո ղե րը կազ մում են 18600 հա, 
ո րից՝ 9743 հա ջրո վի վա րե լա հո ղեր, 5289 հա հո ղա տա
րածք ներ, 9,1 հա խոտ հարք ներ: Գ յու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղե րից ին տեն սիվ օգ տա գործ վում է 
ըն դա մե նը 8,8 %ը: Հետ ևա բար մար զում գյու ղատնտե
սութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման, ո ռո գե
լի երկ րա գոր ծութ յան, մաս նա վո րա պես՝ ին տեն սիվ 
պտղա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար կար ևոր վում 
են ո ռոգ ման նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա հայ
տումը և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը 
(ՀՀ Կո տայ քի մար զի 20172025 թթ. զար գաց ման ռազ
մա վա րութ յան 2019 թ. գոր ծու նեութ յան ծրագ րի մո նի
տո րին գի տա րե կան հաշ վետ վութ յուն, 2019)։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Եղ վար դի և 
Նաի րիի տա րա ծաշր ջան նե րում: Որ պես հաշ վար կա
յին տնտե սութ յուն է ընտր վել Նոր Ար տա մետ հա մայն քի 
վար չա կան տա րած քում գտնվող խնձո րի այ գին: 

Գ յու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի կա ռուց ված քի վեր
լու ծութ յան հա մա ձայն՝ Նոր Ար տա մետ հա մայն քում վա
րե լա հո ղե րը կազ մում են 91,21, բազ մամ յա տնկարկ նե րը՝ 
100,70 հա, այդ թվում՝ 50,35 հա պտղա տու ներ և 50,35 հա 
խա ղո ղի այ գի ներ, ըն դա մե նը՝ 191,91 հա (նկ. 1): 

Նոր Ար տա մետ հա մայն քի ո ռո գե լի հո ղե րից 23,18 հա 
վա րե լա հո ղեր են, նույն մա կե րե սով պտղա տու այ գի
ներ օգ տա գործ ման կամ վար ձա կա լութ յան տրված չեն։ 

Նկ. 1.  Նոր Արտամենտ համայնքի հողատարածություններն 
ըստ հողատեսքերի (§Կոտայք¦ ջրօգտագործող
ների ընկե րություն, վիճակագրական տվյալներ,                         
20122016 թթ.). 

1  վարելահող, 2  պտղատու այգի, 3  խաղողի այ գի, 
4  ընդամենը:

․
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ո ռոգ ման արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հատ վել է ըստ 
ո ռո գե լի հո ղե րի ջրա յին հաշ վեկշ ռի հա վա սար ման.

                               ETi-j=Pi-j+Mi-j+∆Wm-n,                      (1)

որ տեղ ETi-jը վե գե տա ցիա յի ա միս նե րին հո ղից և բույ
սե րի մա կե րե սից ա ռա վե լա գույն գու մա րա յին գո լոր
շիա ցումն է, մմ, Pi-jը՝ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մթնո լոր տա յին տե ղում նե րը, մմ, Mi-jը՝ փաստացի 
ոռոգման նորման, ∆Wm-nը՝ հողում խոնա վու թյան 
ակտիվ պաշարը, մմ (Գ.Մ. Եղիազարյան և ուրիշ., 2014, 
Ռ. Ղազինյան, Գ. Նավոյան, 2015):

Եղվարդի օդերևութաբանական կայանի 20122016 թթ.
տվյալների ուսումնասիրության հիման վրա մթնո
լորտային տեղումների դինամիկան ներկայացված է 
նկար 2ում: Հողից և բույսերի մակերեսից առավելա

Նկ. 2. 20122016 թթ. մթնոլորտային տեղումների դի նա մի
կան Եղվարդի տարածաշրջանում (§Հիդրո օդերևու
թաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ 
ներգործության ծառայու թյուն¦ ՊՈԱԿ, վիճա կա գրական 
տեղե կագիր, 20122016 թթ.)։

Նկ. 3. Հողի և բույսերի մակերեսից առավելագույն գո լոր 
շիաց ման (ET0), մթնոլորտային տեղում ների (p) դի
նա միկան ըստ ամիսների (§Հիդրոօդերևու թա բա նության և 
մթնո լորտային երևույթների վրա ակ տիվ ներգործության ծառայու
թյուն¦ ՊՈԱԿ, վիճա կագրական տեղեկագիր, 20122016 թթ.)։

գույն գումարային գոլոր շիացումը որոշվել է CROPWAT 
համակարգչային ծրագրի միջոցով (նկ. 3):

 Հաշ վարկ նե րի հա մար որ պես ե լա կե տա յին տվյալ ներ 
են ըն դուն վել օ դի ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գույն ջեր
մաս տի ճան նե րը, օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու
նը, քա մու ա րա գութ յու նը, տե ղան քի բարձ րութ յու նը 
ծո վի մա կեր ևու յթից և  ար ևա փայլ օ րե րի թի վը (§Հիդ
րո օդեր ևու թա բա նութ յան և մթ նո լոր տա յին եր ևույթ նե
րի վրա ակ տիվ ներ գոր ծութ յան ծա ռա յու թյուն¦ ՊՈԱԿ, 
վի ճա կագ րա կան տե ղե կա գիր, 20122016 թթ., Gary, 
P. Merkley, Richard, G. Allen, 2004,  Jack Keller, Ron,           
D. Bliesner, 1995): 

Հու նիսհոկ տեմ բեր ա միս նե րին գու մա րա յին գո լոր
շիա ցու մը կազ մել է 969 մմ, խո նա վութ յան ակ տիվ 
պա շա րը՝ 278 մմ (աղ. 1, 2): Հետ ևա բար մա կե րե սա յին 
ո ռոգ ման դեպ քում ո ռոգ ման նոր ման կկազ մի 691 մմ 
կամ 6910 մ3/հա:

Աղյուսակ 1. Հողից և բույսերի մակերեսից առավելա գույն գումարային գոլորշիացումը, ET0  մմ/օր*

Ամիսներ
Tmin Tmax RH Քամու արագություն Արևափայլ Rad ET0

0C 0C % կմ/օր ժամ ՄՋ/մ2/օր մմ/օր

Հունվար 6,7 2,1 73 194 5,0 7,7 0,78

Փետրվար 2,3 4,5 78 190 7,4 12,2 1,01

Մարտ 0,6 10,5 61 328 7,8 15,9 2,36

Ապրիլ 6,3 17,3 57 426 11,2 23,4 4,24

Մայիս 10,1 20,6 63 389 14,0 29,4 5,14

Հունիս 13,7 26,5 54 467 16,0 32,9 7,32

Հուլիս 17,3 29,5 51 674 18,0 35,3 9,18

Օգոստոս 16,7 29,4 48 657 21,0 37,2 9,35

Սեպտեմբեր 13,1 25,5 48 458 16,0 26,8 6,5

Հոկտեմբեր 5,8 17,0 52 354 15,0 20,8 3,6

Նոյեմբեր 3,6 11,8 70 225 9,0 11,5 1,49

Դեկտեմբեր 1,8 5,5 78 156 6,0 7,8 0,78

Միջինը 6,7 16,7 61 377 12,2 21,7 4,31

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

P, մմ

ամիս ամիս

ET, մմ/ամիս
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Հա մա կար գի օգ տա կար գոր ծո ղութ յան գոր ծակ ցի
 0,7 ար ժե քի դեպ քում ո ռոգ ման բրու տո նոր ման կկազ
մի 9841 մ3/հա կամ 984 մմ: 20122016 թթ. Նաի րիի տա
րա ծաշր ջա նում կա դաստ րա յին ո ռո գե լի հո ղե րը զբա
ղեց րել են 2483 հա, փաս տա ցի ո ռո գե լի հո ղե րը` 2170 հա 
տա րա ծութ յուն: Փաս տա ցի ո ռոգ ված հո ղա տա րա ծութ
յուն նե րը կազ մել են 1689 հա: Այ սինքն՝ 794 հա կամ կա
դաստ րա յին ո ռո գե լի հո ղե րի 32 %ը չի ո ռոգ վել: Անմշակ 
հո ղե րը կազ մել են 480 հա, հետ ևա բար 1274 հա չի ո ռոգ
վել կամ ո ռո գե լի հո ղե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե
տութ յու նը կազ մել է 48,6 %: 1689 հա հո ղե րը ո ռո գե լու 
հա մար ծախս վել է 5562 հազ. մ3, իսկ մեկ հեկ տա րի 
հաշ վով՝ 3293 մ3/հա ջուր: Փաս տա ցի ո ռոգ ված հո ղե րից 
տնա մերձ հո ղե րը կազ մել են 26, պտղա տու այ գի նե րը՝ 
68, հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը՝ 4, այլ 
մշա կա բույ սե րը՝ 2 %: 

Եղ վար դի և Նաի րիի տա րա ծաշր ջան նե րի փաս տա ցի 
ո ռոգ ման ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ
յան հա մա ձայն՝ մշա կա բույ սե րի կա ռուց ված քա յին փո
փո խութ յուն ներն անն շան ազ դե ցութ յուն են գոր ծում 
փաս տա ցի ո ռոգ ման նոր մա նե րի վրա: 

Տար բեր պատ ճառ նե րով (այդ թվում` ո ռոգ ման ջրի ան
բա վա րա րութ յուն) չմշակ ված հո ղե րի դի նա մի կան ըստ 
տա րի նե րի ներ կա յաց ված է նկար 4ում:

Աղյուսակ 2.  Առավելագույն գումարային գոլորշիացումը 
մեկ տարվա ընթացքում*

Ամիսներ

Միջին օրական 
առավելագույն 
գոլորշիացումը, 

մմ/օր

Ամսվա 
օրերի 
թիվը, 

օր

Ամսական 
գոլորշիացումը, 

մմ/ամիս

1 0,78 31 24,18

2 1,01 28 28,28

3 2,36 31 73,16

4 4,24 30 127,2

5 5,14 31 159,34

6 7,32 30 219,6

7 9,18 31 284,58

8 9,35 31 289,85

9 6,5 30 195,0

10 3,6 31 111,6

11 1,49 30 44,7

12 0,78 31 24,18

Ընդամենը 1581,67

*§Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների 
վրա ակտիվ ներգործության ծառայու թյուն¦ ՊՈԱԿ, վիճակա
գրա կան տեղեկագիր, 20122016 թթ.:

Նկ. 4. Եղվարդի տարածաշրջանում անմշակ հողերի դի
նա մի կան ըստ տարիների (§Կոտայք¦ ջրօգտագոր
ծողների ընկերություն, վիճակագրական տվյալներ, 
20122016 թթ.):

Անմշակ 
հողատարածություններ, հա

տարի

Ջ րա ռի և  անմ շակ հո ղե րի թվա յին ցու ցա նիշ նե րի վեր
լու ծութ յան հա մա ձայն՝ 1500 հազ. մ3ով պա կաս ջրա ռի 
դեպ քում անմ շակ հո ղերն ա վե լա նում են 59,4 հաով:

Այս պի սով՝ Եղ վար դի տա րա ծաշր ջա նում 117 հա ին
տեն սիվ այ գի նե րի մա կե րե սա յին ո ռոգ ման հա մար 
կպա հանջ վի 1151397 մ3 ջուր: ՈՒ սում նա սիր վող տնտե
սութ յու նում 3x4 մ ս խե մա յով խնձո րի այ գու կա թի լա յին 
ո ռոգ ման դեպ քում խո նա վաց ման գոր ծա կի ցը կկազ մի 
0,27 (3,2/12=0,27),  կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մար կպա
հանջ վի 310877 մ3 ջուր, կա թի լա յին ո ռոգ ման նոր ման 
կկազ մի 2657 մ3/հա, իսկ  ո ռոգ ման ջրի օգ տա գործ ման 
արդ յու նա վե տու թյու նը կա վե լա նա 3,7 ան գամ:

Եզրակացություն

Ըստ մա կե րե սա յին և կա թի լա յին ո ռոգ ման տար բեր 
ցու ցա նիշ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան՝ կա թի
լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի ներդր ման ա ռա վե լութ յու
նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ո ռոգ ման բարձր 
արդ յու նա վե տութ յամբ: Ո ռոգ ման ջրի ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման և  ո ռոգ ման հա մա կար
գե րի կա յուն կա ռա վար ման տե սանկ յու նից կա թի լա յին 
հա մա կար գը ներ կա յումս գրե թե ան փո խա րի նե լի է: 

Կո տայ քի մար զի Նոր Ար տա մետ հա մայն քի օ րի նա
կով կա տար ված ջրատն տե սա կան հաշ վարկ նե րի հա
մա ձայն՝ կա թի լա յին հա մա կար գի ներդր ման մի ջո ցով 
հնա րա վոր է ո ռոգ ման ջրի օգ տա գործ ման արդ յու նա
վե տութ յու նը բարձ րաց նել մոտ 3,7 ան գամ։ Մաս նա վո
րա պես՝ ա ռա վել արդ յու նա վետ կօգ տա գործ վեն մար զի 
ջրա յին ռե սուրս նե րը, ինչ պես նաև ին տեն սիվ այ գի նե րի 
հիմն ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը 
կդառ նա ի րա տե սա կան և հե ռան կա րա յին:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Преимущества введения системы капельного 
орошения на примере Котайкского марза

Эффективность использования водных ресурсов рес
пуб лики обусловлена внедрением водосберегающих 
технологий орошения. Всесторонние исследования 
позволяют на основе научно обоснованного анализа 
полностью развеять сомнения в эффективности и 
целесообразности системы капельного орошения.

Согласно водноэкономическим расчетам, проведен
ным в общине Нор Артамет Котайкского марза 
РА, посредством применения системы капельного 
орошения возможно повысить эффективность оро
шения почти в 3.7 раза, а также экономно использовать 
водные ресурсы региона.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 27.02.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 26.05.2020 թ.

Advantages of Introducing Drip Irrigation System by 
the Example of Kotayk Region

The efficiency of water resource use in the republic 
is related to the introduction of irrigation water saving 
technologies. The comprehensive investigations enable 
to fundamentally eradicate the skeptical views on the 
efficiency and feasibility of the drip irrigation system due to 
the scientifically justified analyses. 

According to the water management calculations conducted 
in the community of Nor Artamet in the Kotayk region, it is 
possible to increase the irrigation efficiency in about 3.7 
times, as well as to save water resources of the region by 
applying the drip irrigation system.

Գրականություն

1. Տերտերյան Բ. և ուրիշ. Գյուղատնտեսական մշա
կաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները 
Հա յաս տանի Հանրապետության ոռոգելի հողատա
րածքների համար: Ձեռնարկ / Բ. Տերտեր յան,                      
Ն. Պետրոսյան, Ռ. Գրիգորյան.  Եր., 2007.  200 էջ:

2. Եղիազարյան Գ.Մ. Կաթիլային ոռոգումը և նրա 
ներդրման հնարավորու թյունները Հայաս տանի 
Հանրապետության ֆերմերային տնտեսու թյուն
ներում.  Եր., 2002.  12 էջ:

3. Եղիազարյան Գ.Մ., Ղազարյան Ս.Մ., Սանոյան Ս.Վ. 
Մելիորացիա.  Եր., 2014.  335 էջ:

4. §Կոտայք¦ ջրօգտագործողների ընկերություն: Վի
ճա կա գրական տվյալներ, 20122016 թթ.։

5. ՀՀ Կոտայքի մարզի 20172025 թթ. զարգացման 
ռազմավարության 2019 թ. գործունեության ծրագրի 
մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն։ http://
kotayk.mtad.am/11/ (դիտվել է` 10.05.2019 թ.)։

6. §Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային 
երևույ թ  ների վրա ակտիվ ներգործության ծառա
յություն¦ ՊՈԱԿ: Վիճակագրական տեղեկագիր, 
20122016 թթ.։

7. Ղազինյան Ռ., Նավոյան Գ. Բազմամյա տնկարկների 
կաթիլային ոռոգման հա մա կարգերի նախագծման 
սկզբունքները.  Եր., 2015.  58 էջ:

8. Gary, P. Merkley, Richard, G. Allen (2004). Sprinkle 
and trickle irrigation. Lecture note,  241 p.

9. Jack Keller, Ron, D. Bliesner (1995). Sprinkle and 
trickle irrigation,  pp. 423467.

http://kotayk.mtad.am/11/
http://kotayk.mtad.am/11/


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (71) 3/2020

21 Ագրարային ճարտարագիտություն

Կայքէջ՝ anau.am/scientific-journal

Նա խա բան

 Կար տո ֆի լի մե քե նա յա կան բեր քա հա վա քի տեխ նո
լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի շար քում կար ևոր վում է 
պա լար նե րի և հո ղա զանգ վա ծի զա տու մը: Ընդ ո րում՝ 
վեր ջի նիս արդ յու նա վե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է հո ղի տե սա կով և ֆի զի կա մե խա նի կա կան հատ
կութ յուն նե րով: Ե թե թմբե րի քանդ մա նը զու գա հեռ 
գո յա նում են  տար բեր չա փե րի հո ղա կոշ տեր, ա պա 
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում կար տո ֆի լա հան 
մե քե նան հա մալ րել կոշ տա ման րիչ նե րով և կոշ տա ջար
դիչ նե րով (Ա.Ա. Մաթ ևոս յան, 2018, Գ.Մ. Մի քա յել յան, 
2011): Վեր ջին նե րիս շար ժու մը հա ղորդ վում է հիմ նա
կա նում տրակ տո րի հզո րութ յան ան ջատ ման լի սե ռի 
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մի ջո ցով: Ն ման ագ րե գատ նե րի կի րա ռու մը պա հան
ջում է տրակ տո րի լրա ցու ցիչ է ներ գա ծախ սում ներ: 

Կար տո ֆի լա հա նի կոշ տա ման րիչ նե րի կա ռուց ված
քի և  աշ խա տան քի սկզբուն քի ու սում նա սի րութ յուն
նե րի ու վեր լու ծութ յուն նե րի հի ման վրա մեր կող մից 
մշակ ված կար տո ֆի լա հա նի ռո տո րա յին կոշ տա ման
րիչն աշ խա տում է հո ղի դի մադ րութ յան ու ժի շնոր հիվ 
(Ա.Պ. Թար վերդ յան և  ու րիշ., 2020): Այն շար ժա բեր վում 
է կառ չի չան վի մի ջո ցով, ո րը պտտվում է ագ րե գա
տի հա մըն թաց շարժ ման արդ յուն քում։ Տն տես վում է 
տրակ տո րի արդ յու նա վետ հզո րութ յու նը, ինչ պես նաև 
բարձ րա նում վեր ջի նիս և կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի 
ար տադ րո ղա կա նութ յու նը: 

Բանալի բառեր՝
կոշտամանրիչ, 
հողակոշտ, 
պլանետարային մեխանիզմ, 
գիտափորձ, 
զատում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված են մեր կողմից մշակված կարտոֆիլահանի 
ինքնաշարժաբերվող ռոտորային կոշտամանրիչի դաշտային փորձար
կումների արդյունքները: 

2019 թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հացառատ համայնքի կարտոֆիլի 
դաշտերում իրականացված փորձարկումներով հիմնականում հաստատ
վել են տեսական հետազոտություններով ստացված արդյունքները, 
ինչպես նաև սահմանվել է ագրեգատի համընթաց շարժման օպտիմալ 
արագությունը (V=1,0-1,4 մ/վ): Վերջինս,  ըստ հողի խոնավության և մե
խանիկական հատկությունների, ապահովում է հողակոշտերի արդյու
նավետ մանրացում և բերքի նվազագույն կորուստ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ռո տո րա յին կոշ տա ման րի չը (նկ. 1) կար տո ֆի լա հա
նի առջ ևի մա սին ամ րաց ված է լծա կա հո դա կա պա
յին հա մա կար գի մի ջո ցով: Ագ րե գա տը տե ղա փո խե լիս 
կոշ տա ման րի չը, տրակ տո րի կա խո ցի օգ նութ յամբ, 
կար տո ֆի լա հա նի հետ ան ջատ վում է գետ նից, իսկ 
աշ խա տան քա յին վի ճա կում` նստեց վում մար գաթմբի 
վրա: Բա նող օր գան նե րի և հո ղա կառ չիչ նե րի՝ հո ղի 
մեջ խրման չա փը կար գա վոր վում է հա տուկ հար մա
րան քով, ո րը տրակ տո րի յու ղի ճնշման բաշ խիչ հա
մա կար գով կա ռա վար վող հիդ րոգ լան է՝ մի ծայ րով հո
դա կա պե րով միաց ված կար տո ֆի լա հա նին, իսկ մյուս 
ծայ րով՝ լծակ ներն ի րար միաց նող հո րի զո նա կան ձո
ղին: Ա ռա ջարկ վող կոշ տա ման րի չի հո ղա կառ չի չա վոր 
ան վից բա նող ռո տոր նե րին պտտա կան շար ժում հա
ղոր դե լու նպա տա կով կա տար ված ու սում նա սի րութ
յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յուն քում ընտր վել 
է ներ քին կառ չու մով, քա ռօ ղակ պլա նե տա րա յին մե
խա նիզմ (A.P. Tarverdyan, H.H. Hayrapetyan, 2019a):

Տե սա կա նո րեն ու սում նա սիր վել են ա ռա ջարկ վող կոշ
տա ման րի չի ե րեք՝  գլա նաձև հարթ ճա կա տով, գլա
նաձև կի սագն դաձև ճա կա տով և կո նաձև մատ ներ 
(նկ. 2): Արդ յուն քում ո րոշ վել են հո ղի մեջ կոշ տա ման
րի չի բա նող օր գան նե րի` մատ նե րի խրման և շարժ ման 
դի մադ րութ յան ու ժի, հո ղա կոշ տե րի շպրտման ա րա
գութ յուն նե րի հետև յալ ար ժեք նե րը (A.P. Tarverdyan,                               
H.H. Hayrapetyan, 2019b).

1. Գ լա նա յին հարթ ճա կա տով կոշ տա ման րիչ մատ նե րի 
դեպ քում՝ P=24,34 Ն, Vτ=9,76 մ/վ: 

2. Գ լա նա յին կի սագն դաձև ճա կա տով կոշ տա ման րիչ 
մատ նե րի դեպ քում՝ P=15,03 Ն, Vτ=9,73 մ/վ:

3. Կո նաձև գլխի կով կոշ տա ման րիչ մատ նե րի դեպ քում՝ 
P=8,91 Ն, Vτ=9,63 մ/վ:

Տե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ստաց
ված տվյալ նե րը ստու գե լու նպա տա կով կա տար վել են 
լա բո րա տոր փոր ձար կում ներ: Դ րանց հիմ նա վո րում
նե րով (A.P. Tarverdyan et al., 2020) մաս նա վո րա պես 
հաս տատ վել է, որ ա ռա վել փոքր դի մադ րութ յան ու ժեր 
ստաց վում են կո նաձև գլխի կով կոշ տա ման րիչ մատ նե
րի դեպ քում (A.P. Tarverdyan, H.H. Hayrapetyan, 2019a, 
A.P. Tarverdyan, H.H. Hayrapetyan, 2019b):

Հիմք ըն դու նե լով լա բո րա տոր փոր ձար կում նե րը և 
տե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րը՝ դաշ տա յին գի տա
փոր ձե րի ըն թաց քում կի րառ վել է կո նաձև մատ նե րով 
կոշ տա ման րիչ։ Գ նա հատ վել են ա ռա ջարկ վող կոշ տա
ման րի չի ագ րո տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը: Միա ժա
մա նակ կա տար վել են կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի 
աշ խա տան քից հե տո հո ղի միա վոր մա կե րե սի հաշ վով 
15 մմ ից մեծ կոշ տե րի և հո ղի տակ մնա ցած կար տո
ֆի լի զանգ վա ծի ո րոշ ման դաշ տա յին փոր ձար կում ներ: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գե ղար քու նի քի մար զի Հա ցա ռատ հա մայն քի դաշ տե
րում գի տա փոր ձերն ի րա կա նաց վել են 2019 թ. հոկ
տեմ բե րին՝ կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քի ժա մա նակ: 

Ա ռա ջարկ վող ռո տո րա յին կոշ տա ման րի չի փորձ նա կան 
նմու շը (Ա.Պ. Թար վերդ յան և  ու րիշ., 2020) տե ղա կայ
վել է ԿՏՆ2 կար տո ֆի լա հան մե քե նա յի առջ ևի մա սում։ 
Ագ րե գա տա վո րու մը կա տար վել է ՄՏԶ82 ան վա վոր 
տրակ տո րով (նկ. 3):

Փոր ձար կում նե րը կա տար վել են ինք նա շար ժա բեր
վող կոշ տա ման րի չի փորձ նա կան նմու շով հա մալր ված 
կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի՝ V=0,6-1,4 մ/վ ա րա գութ
յուն նե րով հա մըն թաց շարժ ման դեպ քում:

Կար տո ֆի լի ցան քա տա րածքն ընտր վել է ըստ գի
տափոր ձե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, մաս նա
վորա պես`

 դաշ տի թե քութ յու նը՝ 2 %ից ոչ ա վե լի,

 հո ղի տե սա կը՝ ծանր կա վա վա զա յին,

 hո ղի խո նա վութ յու նը՝ մինչև 14 %:

Նկ. 1. Կար տո ֆի լա հա նի ռո տո րա յին կոշ տա ման րի չի սխե ման 
(կազմվել է հեղինակների կողմից). 
1  կար տո ֆի լա հան, 2  հիդ րոգ լան, 3  ձող, 4  հո ղա կառ չի
չա վոր ա նիվ, 5  բա նող ռո տոր ներ:

Նկ. 2. Կար տո ֆի լա հա նի կոշ տա ման րի չի փոր ձարկ վող մատ
ներ (Ա.Պ. Թար վերդ յան և  ու րիշ., 2020):
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րեր են, որոնք պետք է որոշել ռեգրեսիոն հավասար ման 
միջոցով՝ ըստ նվազագույն քառակուսիների մեթոդի: 

(1) արտահայտությունում համապատասխան նշանա
կումներ կատարելու արդյունքում՝ 

                                    1b
1P=a V ,                            (2) 

                                   2b
2N=a V :       (3)

(2) և (3) արտահայտությունները բնութագրում են 
ծանր կավավազային հողերում, որպես ազդող գոր
ծոն, կոշտամանրիչի տարբեր արագությունների 
դեպ քում օպտիմալացման P և N պարամետրերի փո
փոխությունը: 

Առանձինառանձին լոգարիթմելով (2) և (3) արտահայ
տություննների աջ և ձախ մասերը՝ 

                                 lnP=lna1+b1lnV,          (4)

                         lnN=lna2+b2lnV:     (5)

(4) և (5) արտահայտություններում lnP=p, lnN=n, lnV=v, 
lna1=A1, lna2=A2 նշանակելու համաձայն՝

                     p=A1+b1v,                                (6) 

                                n=A2+b2v:                                (7)

Ստացված կանոնական հավասարումների A և b 
պարա մետրերը որոշվել են ըստ նվազագույն քա

Նկ. 3. Գի տա փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ կի
րառ ված կար տո ֆի լա հա նի ռո տո րա յին կոշ տա ման րիչ:

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նում կար տո ֆի լի ցան քա տա
րածք նե րը հիմ նա կա նում մի ջին և ծանր կա վա վա զա յին 
են: Կար տո ֆի լի բեր քա հա վա քի շրջա նում հո ղե րի խո
նա վութ յու նը հիմ նա կա նում տա տան վում է 812 % սահ
մա նում (Ա.Ա. Մաթ ևոս յան, 2018): 

Դաշ տա յին գի տա փոր ձե րի ժա մա նակ, ըստ կար տո ֆի
լա հան ագ րե գա տի տար բեր ա րա գութ յուն նե րի, ո րոշ
վել են հետև յալ վերջ նարդ յուն քա յին ցու ցա նիշ նե րը. 

1. Կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի աշ խա տան քից հե
տո 1 մ2 մա կե րե սի հաշ վով 15 մմ ից մեծ կոշ տե րի 
զանգվա ծը` P:

2. Կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի աշ խա տան քից հե տո        
1 մ2 մա կե րե սի հաշ վով հո ղի տակ մնա ցած կար տո
ֆի լի զանգ վա ծը՝ N, ո րը հայտ նա բեր վում է միայն 
լրա ցու ցիչ մի ջամտութ յամբ:

Արդյունքները և վերլուծությունը 

Դաշ տա յին գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց
ված են աղ յու սակում: 

Գիտա փոր ձերի պլանավորումը,  ի րակ ան ացումը  և արդ
յունք ների մշա կումը  կ ատ ար վել են մի շ ար ք գ իտնական
ների կողմից առաջարկված հայտնի մեթոդիկայով             
(Շ.Մ. Գրիգորյան և ուրիշ., 2001, Ю.П. Адлер и др., 1976, 
Н. А. Сп ирин, В. В. Лавров , 20 04, Б.А.  Д оспехов , 1 985):

Ըստ գիտ ափոր ձերի  պ լանավ որմ ան  տեսու թյան, ռե գ
րեսի ոն և դիսպերս իո ն վ եր լուծութ յունների մեթոդների` 
որպես օպտ իմ ալացմ ան  P և N պարամետ րե րի, ինչպ ես 
ն աև դրա նց  վ րա  ազդող V գործոնի փոխադարձ կապի 
բնութագիր է դիտարկվել աստիճանական ֆունկցիան՝

                                        
by=ax ,                       (1)

որտեղ aն և bն գործընթացը բնութագրող պարա մետ

Աղ յու սակ. Դաշ տա յին գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րի 
վեր լու ծութ յու նը*

 Ցու ցա նիշ ներ
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 Ծ ան ր
կա վա վ ա զա յին 
հո ղա տիպ 

0,65 3,7 0,1

0,92 3,1 0,08

1,33 2,4 0,0 65

1 ,41 1,6 0 ,05

Միջ ին ը
(կոշ տաման րիչով)

1,07 2 ,70  0,074

Ս տո ւգո ղա կան 
( առանց
կո շտ ամա ն րիչի)

 1, 14 4, 3 1,2 

 *Կ ազ մվե լ է հեղի նակնե րի  կողմի ց։
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ռակուսիների մեթոդի. 
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Համապատասխան A և b պարամետրերով (8) և (9) հա 

վա սարումների մասնակի դիֆերենցում և հանրա հաշ

վական գործողություններ կատարելու արդ յունքում՝
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որտեղ kն փորձերի քանակն է, k=4:

(16) և (17) համակարգերը լուծելու միջոցով տե ղա 

դրման մեթոդով որոշվել են A1, A2 և b1, b2 գործա

կիցները: Այնուհետև, հաշվի առնելով, որ 1
1

Aa e= , 
2

2
Aa e= , դրանք համապատասխանաբար   (2) և (3) 

արտա հայտություններում տեղադրելու, ինչպես նաև  

ներկայացված աղյու սակի համաձայն՝ կառուցվել են 
P=f(V) և N=f(V) ֆունկցիաների գրաֆիկները (նկ. 4): 

Ըստ գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րի՝ ակ տիվ գոր ծո
ղութ յան ու նի վեր սալ կոշ տա ման րի չով կար տո ֆի լա
հան մե քե նա յի հա մալ րու մը զգա լիո րեն բա րե լա վում է 
կար տո ֆի լի զա տու մը:

Կոշ տա ման րի չի կի րառ ման դեպ քում 1 մ2 մա կե րե սի 
հաշ վով 15 մմ ից մեծ կոշ տե րի N զանգ վա ծը նվա զում է 
1,68 կգ ով կամ 39 %ով, իսկ հո ղի տակ մնա ցած կար
տո ֆի լի P զանգ վա ծը՝ 0,0945 կգ ով կամ 78 %ով:

Ե թե ագ րե գա տի ա րա գութ յու նը մե ծա նում է 0,65ից 
մինչև 1,41 մ/վ, ա պա 1 մ2 մա կե րե սի հաշ վով 15 մմ ից 
մեծ կոշ տե րի զանգ վա ծը նվա զում է 2,1 կգ ով կամ
56 %ով, իսկ հո ղի տակ մնա ցած կար տո ֆի լի զանգ վա
ծը՝ 0,05 կգ ով կամ մոտ 50 %ով (նկ. 4):

Եզ րա կա ցութ յուն

Դաշ տա յին գի տա փոր ձե րի մի ջո ցով ճշգրտվել է ա ռա
ջարկ վող կոշ տա ման րի չով հա մալր ված կար տո ֆի լա
հան ագ րե գա տի հա մըն թաց շարժ ման օպ տի մալ ա րա
գութ յու նը (V=1,0-1,4 մ/վ):

Կոշ տա ման րի չի աշ խա տան քի գնա հատ ման հա մար 
որ պես ցու ցա նիշ է ընտր վել կար տո ֆի լա հան ագ րե գա
տի աշ խա տան քից հե տո 1 մ2 մա կե րե սի հաշ վով ինչ
պես 15 մմ ից մեծ կոշ տե րի, այն պես էլ հո ղի տակ մնա
ցած կար տո ֆի լի զանգ վա ծը:

Պա լար նե րի զատ մամբ պայ մա նա վոր ված՝ կոշ տա
ման րի չով հա մալր ված կար տո ֆի լա հան ագ րե գա տի 
օպ տի մալ ա րա գութ յունն անհ րա ժեշտ է ընտ րել թույ
լատ րե լի նվա զա գույն չա փով: Սա կայն պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ ա րա գութ յան նվա զե ցու մը կա րող է բա ցա
սա բար անդ րա դառ նալ ագ րե գա տի ար տադ րո ղա կա
նութ յան վրա: 

Ագ րե գա տի ա րա գութ յու նը նպա տա կա հար մար է ընտ
րել 0,9 մ/վից բարձր, թեև այս դեպ քում 1 մ2 մա կե րե սի 
հաշ վով պահ պան վում են մինչև 3 կգ կոշ տեր, իսկ հո ղի 

Նկ. 4. Դաշ տա յին գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րի գրա ֆի կա
կան պատ կե րը (կազմվել է հեղինակների կողմից). 
1  ագ րե գա տի ա րա գութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ 1 մ2 մա
կե րե սի հաշ վով 15 մմ ից մեծ կոշ տե րի զանգ վա ծը, 2  ագ
րե գա տի ա րա գութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ 1 մ2 մա կե րե սի 
հաշ վով հո ղի տակ մնա ցած կար տո ֆի լի զանգ վա ծը:

P,
կգ/մ2

N,
կգ/մ2

1

2



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N  (71) 3/2020

Ագրարային ճարտարագիտություն25

տակ մնում են մինչև 0,085 կգ պա լար ներ: Սո վո րա բար 
կոշ տե րի տակ մնում են չա փե րով փոքր, հետ ևա բար             
ոչ բարձր ար ժեք ու նե ցող պա լար նե րը: 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Анализ результатов научно-экспериментальных 
исследований самоприводного 
комкоизмельчителя картофелекопательной 
машины в полевых условиях

В статье представлены результаты полевых испытаний 
разработанного нами самоприводного роторного комко
измельчителя картофелекопателя.

По полевым испытаниям, проведенным 2019 г. на 
картофельных полях общины Ацарат Гегаркуникской 
области РА, в основном, были утверждены результаты, 
полученные теоретическими исследованиями. Кроме 
того, установлена оптимальная скорость одно вре
мен ного движения агрегата (V=1.0-1.4 м/с). Такая 
скорость, в зависимости от влажности и механических 
свойств почвы, обеспечивает эффективное измель
чение комков почвы и минимальные потери урожая.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 24.04.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 29.05.2020 թ.

Analysis of the Research and Experimental 
Study Results in the Self-Driving Clod-Crusher                                
of the Potato Digger in Field Conditions

The results of the field experiments related to the self
driving clodcrusher of the potato digger, developed by our 
research group, are introduced in the article. 

Upon the experiments conducted in 2019, in the potato fields 
of Hatsarat community at the RA Gegharkunik region, the 
theorydriven results have been mostly validated. Besides, 
the optimal velocity of the forward movement of the aggregate 
has been also determined (V=1.0-1.4 m/s), which provides 
effective crushing of the soil clods and minimum yield loss 
due to the soil humidity and its mechanical properties. 
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Նա խա բան

Ներ կա յումս ամ բողջ աշ խար հում  գե րակշ ռում են ավ
տո մո բի լա յին բեռնա փո խադ րում նե րը։ Միջ մայրցամա
քա յին բեռ նա փո խադ րում նե րը հիմ նա կա նում կա  տար
վում են բեռ նա նա վե րի մի ջո ցով: Մայր ցա մաք նե րում 
եր կա թու ղա յին և  ավտո մո բի լա յին բեռ նա փո խադրում
նե ր ի րա կա նաց նե լիս հաշ վի են առն վում տվյալ մայր
ցա մա քի, երկ րի աշ խար հագ րա կան դիր քը, մե ծութ յու
նը, զար գաց ման աս տի ճա նը և  այլն (И.И. Кар бонович, 
2002)։

Ավ տո մո բի լա յին բեռ նա փո խադ րում նե րի ա ռա վե լութ
յունն այն է, որ տվյալ  բե ռը փո խադր վում է §դռնից 
դուռ¦։ Ն ման բեռ նա փո խադ րում նե րը նպա տա կա հար

մար են հատ կա պես ժա մա նա կի ըն թաց քում և ջեր

մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րի ազ դե ցութ յամբ ա րագ 

փչա ցող գյու ղատն տե սա կան ապ րան քա տե սակ նե

րի հա մար։ Քի միա կան արդ յու նա բե րութ յու նում օգ

տա գործ վող ո րոշ նյու թե րի հա մար ևս, ժա մա նա կի և 

շրջա կա մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յամբ 
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պայ մա նա վոր ված, կի րառ վում են փո խադ րում նե րի 

սահ մա նա փա կում ներ։ 

Հա յաս տանն աշ խար հագ րա կան դիր քի և  ոչ բա վա րար 

եր կա թու ղա յին ցան ցի առ կա յութ յան  տե սանկ յու նից 

գտնվում է այն պի սի վի ճա կում, որ ավ տո մո բի լա յին բեռ

նա փո խադ րում նե րի ի րա կա նա ցու մը գե րա կա խնդիր է։ 

Ավ տո մո բի լա յին բեռ նա փո խադ րում նե րի հա մաշ խար

հա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ինչ պես կազ մա կերպ

չա կան, այն պես էլ տնտե սա կան ա ռու մով ա ռա վել նպա

տա կա հար մար է մաս նա գի տաց ված շար ժա կազ մի 

շա հա գոր ծու մը։ Ընդ ո րում՝ մաս նա գի տաց ված կա րող 

է լի նել ինչ պես ա ռան ձին ավ տո մո բի լը, այն պես էլ ավ

տոգ նաց քը՝ հա մալր ված կի սակ ցոր դով կամ կցոր դով։ 

Շար ժա կազ մի մաս նագի տա ցու մը սո վո րա բար կա տար

վում է ավ տո մո բիլ նե րի, կցորդ նե րի և կի սակցորդ նե րի 

կա ռուց ված քա յին ո րո շա կի վե րա սար քա վո րում նե րի մի

ջո ցով, ո րոնց արդ յուն քում ձևա վոր վում են հա տուկ հար

թակ ներ և հա մա պա տաս խան կա ռուց վածք ներ։ 

Բանալի բառեր՝
գյուղատնտեսական մթերք, 
բեռների բարձում, 
մասնագիտական շարժակազմ, 
հարահոս, 
կցորդ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում կարևորվում է ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներ իրակա
նացնելիս մասնագիտացված շարժակազմի շահագործումը: Բեռնման 
գործընթացը նվազագույնի հասցնելու համար առաջարկվում է կիրառել 
հարահոս: 

Ներկայացված հարահոսը կարելի է վերափոխել կցորդի և քարշակման 
եղանակով տեղափոխել ցանկացած տեղ։ Այն հնարավորություն կտա 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով գյուղատնտեսական մթերք արտա
հանելիս բարձրացնել բեռնման աշխատանքների արդյունա վետությունը։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Բե ռի ա ռա վել պաշտ պան վա ծութ յան հա մար նա խա
տես ված փակ (ֆուր գոն տի պի) թափ քը, տա կառ նե րը, 
բար ձու մը և բեռ նա թա փու մը թեթ ևաց նող հար թակ ներն 
ու մե խա նիզմ նե րը բարձ րաց նում են տրանս պոր տա
յին մի ջո ցի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը։ Ն ման 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը դա սա կարգ վում են ըստ 
նկար 1ում ներ կա յաց ված սխե մա յի (М.С. Бурков,1996):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գ յու ղատն տե սա կան մթեր քի, հատ կա պես ան մի ջա պես 
բեր քը հա վա քե լու ժա մա նակ բեռն վող խմբա քա նա կի 
փո խադր ման, ինչ պես նաև հնա րա վոր կո րուստ նե րը 
նվա զեց նե լու տե սանկ յու նի ց ա ռա վել նպա տա կա հար
մար է նկար 1ի 6րդ կե տում ներ կա յաց ված մաս նա գի
տաց ված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա
գոր ծու մը։

ՈՒ նի վեր սալ բեռ նա փո խադ րում նե րի հա մե մա տու
թյամբ մաս նա գի տաց ված բեռ նա փո խադ րում ներն 
ունեն հետև յալ ա ռա վե լութ յուն նե րը.

 քա նա կով և  ո րա կով պայ մա նա վոր ված՝ բե ռի պահ
պան վա ծութ յան բարձր ցու ցա նիշ,

 բարձ ման և բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի մե քե
նա յա ցում,

Նկ.1.  Մաս նա գի տաց ված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դա սա կարգ ման սխե ման (ըստ Մ.Ս. Բուր կո վի)։

Ø³ëÝ³·Çï³óí³Í ³íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ó³Ýóáí 
µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ

²ñï³×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ 
 µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ

²íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ï³Ï³éÝ»ñáí ÇÝùÝ³Ã³÷ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ (ëáñáõÝ µ»éÇ Ñ³Ù³ñ) 

²íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ï³Ï³éÝ»ñáí ³íïá·Ý³óùÝ»ñ  (Ñ»ÕáõÏ µ»éÇ Ñ³Ù³ñ) 

²íïá·Ý³óùÝ»ñ (»ñÏ³ñ µ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)

 ü»ñÙ³Ý»ñ ¨ Í³ÍÏÇ å³Ý»ÉÝ»ñ ï»Õ³÷áËáÕ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ 4

Ì³Ýñ ¨ ãÙ³ëÝ³ïíáÕ µ»é ï»Õ³÷áËáÕ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ 5

ÆÝùÝ³µ³ñÓÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí Ñ³Ù³Éñí³Í áõÝÇí»ñë³É ýáõñ·áÝ ïÇåÇ
Ã³÷ùáí ³íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ

6

Ð³ïáõÏ ç»ñÙ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ Ç½áÃ»ñÙÇÏ ¨ ë³é»óíáÕ (ï³ù³óíáÕ) 
Ã³÷ù»ñáí ³íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ

7

Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñ ï»Õ³÷áËáÕ ³íïáÙáµÇÉÝ»ñ ¨ ³íïá·Ý³óùÝ»ñ 8

²ÛÉ ïÇåÇ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ i
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 ավ տոգ նացք նե րի ա ռա վել լայ նա ծա վալ շա հա գոր
ծում, ին չը հան գեց նում է տե ղա փոխ ման ինք նար ժե
քի նվազ ման,

 յու րա հա տուկ բեռ նա տե սակ նե րի տե ղա փոխ ման 
հնա րա վո րութ յուն,

 տա րա յի հա մար կա տար վող ծախ սե րի նվա զում,

 բե ռի փո խադր ման ըն թաց քում ո րո շա կի գոր ծո ղութ
յուն նե րի կրճա տում, անվ տան գութ յան և սա նի տա
րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի բա րե լա վում։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան 
մթեր քի տե ղա փոխ ման աշխար հագ րութ յու նը և ճա նա
պար հա յին ցան ցի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ կա րե
լի է  շար ժա կազ մի հա մար ընտ րել նկար 2ում ներ կա
յաց ված ավ տոգ նացք նե րից որ ևէ մե կը:

Ն կար 2ու մ ավ տո մո բիլ նե րի բա ցա կա յութ յու նը պայ
մա նա վոր ված է նրա նով, որ բեռ նա փո խադ րում նե րը 
դի տարկ վում են ար տա հան ման տե սանկ յու նից։ Ընտ
րութ յու նը կա տար վել է ըստ մի քա նի ա ռաջ նա յին չա
փո րո շիչ նե րի։
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Բե ռը դաշ տա յին պայ ման նե րում բար ձե լու նպա տա կով 
նա խընտ րե լի է գ  ավ տոգ նաց քը, քա նի որ աի դեպ քում 
պա հանջ վում է կցոր դի ան ջա տում, իսկ բ ի շա հա գործ
ման ժա մա նակ բար ձե լու ուղ ղութ յուն ներն են տար բեր։ 
Լեռ նա յին պայ ման նե րում հեշտ վա րե լու և  անվտան
գութ յան ա ռու մով դարձ յալ ա ռա վե լութ յուն ու նի գ  
ավ տոգ նաց քը։ Կար ևոր վում է նաև ավ տոգ նաց քի ըն
թաց քի սա հու նութ յու նը: Դ րա նով է պայ մա նա վոր վում 
տե ղա փոխ վող գյու ղատն տե սա կան մթեր քի փչաց մա ն 
աս տի ճա նը  կի սակ ցան քի  թա փա հար ման հետ ևան քով։ 

Ա վե լի շատ փ չա նում է կի սակ ցան քի  հետ նա մա սում 
գտնվող մթեր քը։ Թա փա հար ման հետ ևան քով փչա
ցու մը նվա զեց նե լու հա մար պետք է ընտ րել այն պի սի 
ավ տոգ նացք, ո րի քար շա կը և կի սակ ցան քի կա խոց
նե րը հա մալր ված լի նեն օ դաճն շա կան ա ռաձ գա կան 
տար րե րով։ Բ նա կա նա բար, գյու ղատն տե սա կան 
մթեր քը պա հան ջում է տե ղա փոխ ման (պահ պան
ման) ջեր մաս տի ճա նա յին և խո նա վութ յան ո րո շա
կի պայ ման ներ (Температуры перевозок различных 
скоропортящихся продуктов, altiauto.ru)։ Օ րի նակ՝ կար
տո ֆիլ՝  +5...+20 0C, գա զար՝ 0...+8 0C, վա րունգ՝ +4...+8 0C,
լո լիկ՝ +8...+10 0C, խնձոր՝ +3...+6 0C, տանձ՝ 0...+3 0C, 
դեղձ, ծի րան, սա լոր՝ 0...+2 0C, բալ՝ 0...+4 0C, խա ղող՝ 
0...+6 0C (А.В. Терентьев, 2011)։

Այս պի սով՝ տար բեր մթերք նե րի հա մար սահ ման
ված ջեր մաս տի ճան նե րը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լի ս եր բեմն ի րա կա նաց նել նաև ո րոշ տե սակ
նե րի հա մա տեղ փո խադ րում։ Այս պես՝ ծի րա նի և 
խա ղո ղի տե ղա փոխ ման պա հանջ նե րը  միան ման են։ 

Եր կու սի դեպ քում էլ ցան կա լի է բար ձումն ի րա կա նաց
նել ան մի ջա պես դաշ տում։ Քա նի որ հա վա քե լու ժա
մա նակ բեր քի ջեր մաս տի ճա նը ցե րե կը կա րող է հաս նել 
ա վե լի քան 30 0Cի, ուս տի ցան կա լի է բեր քա հա վա քը 
կա տա րել վաղ ա ռա վոտ յան և  ան մի ջա պես բեռ նել մինչև 
կե սօր։ Բեռն ման տևո ղութ յու նը ն վա զա գույ նի  հասցնե
լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել շար ժա կան յու րա
հա տուկ սխե մա յով աշ խա տող հա րա հոս (նկ. 3), ո րի 
նա խա տի պե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում են շի նա րա
րութ յան և գ յու ղատն տե սութ յան ո լորտ նե րում: Օ րի
նակ՝ կար տո ֆի լի հա մար կի րառ վող KTH-1Б մո դելն 
ա պա հո վում է աշ խա տան քի բարձր ար տադ րո ղա կա
նութ յուն և  արդ յու նա վե տութ յուն (Мобильный конвейер 
с колесами, Smartteh.eu/ru, Механизация погрузочно-
разгрузочных работ, Lokomo.ru>info):

Բան վոր նե րի մի խումբ ն արկ ղե րով մթեր քը Ա տե ղա
մա սում բեռ նում է հա րա հո սի ժա պա վե նի վրա, իսկ 
մյուս խում բը Բ տե ղա մա սում ժա պա վե նից վերց նում է 
դրանք և դա սա վո րում նա խա տես ված կար գով։ Արկ ղե
րի շար քե րի քա նա կի ա ճին զու գըն թաց հա րա հո սի ժա
պա վե նա յին մասն աս տի ճա նա բար դուրս է գա լիս թափ
քից՝ տեղ ա զա տե լով բեռն վող նոր արկ ղե րի հա մար։ 
Բար ձե լու ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հետ ևել, որ սռնի նե
րի և թամ բի բեռն ված քը չգե րա զան ցի նա խա տես ված 
երկրնե րի տա րած քով ի րա կա նաց վող բեռ նա փո խա
դրում նե րի թույ լատ րե լի սահ մա նա յին մե ծութ յուն նե րը։ 

Հարկ է նշել, որ մե քե նա յաց ման շ նոր հիվ բեռն ման 
տևո ղութ յունն էա պես կրճատ վում է։ Պա հանջ վում է, 
որ բեռն ման ըն թաց քում աշ խա տի  թափ քում օ դը սա
ռեց նող հա մա կար գը: Բաց դռնե րից ջեր մա յին կո րուստ
նե րը նվա զեց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել 
թա փան ցիկ նյու թե րից պատ րաստ ված վա րա գույր։ 
Հա րա հո սի է ներ գե տիկ ծախ սե րի հա մար նպա տա կա
հար մար է օգ տա գոր ծել 2 կՎտ հզո րութ յամբ, բեն զի նա
յին կամ դի զե լա յին շար ժի չով է լեկտ րա գե նե րա տոր։ 

Հա րա հո սի ժա պա վե նի եր կա րութ յու նը կազ մում է ՝

L=ℓ1+ℓ2,

որտ եղ ℓ1ն  այն հատ վածն է, ո րի վրա դրվում ե ն արկ ղե
րը։  Հաշ վի առ նե լով նաև կա ռուց ված քի հե նա րա նա յին 
մա սը՝ ըն դուն վում է ℓ1=1,5 մ։

Նպ ատ ակ ահա րմար է, որ հ ար ահ ոսի ժ ապ ավ ենը 
կ իսով մտնի թա փքի մեջ։  Ք անի որ ժ ամ ան ակ ակից 
կ ի սա    կցանքն երի թա փքի հի մն ական ե րկ արու թյունը 
մոտ 12 մ է, ու ստի՝  ℓ2=5,5...6 մմ ։ Կա րելի է ընդ ունել՝ 
L=1,5+5,5=7 մ։ Արկղի  (տ արայի)  մի ջազ գա յնորեն  ըն 
դունված  չ ափերի բա զմ ապ ատիկի  հ ամաձայն՝  հ արահոսի 
ժապ ավենի լայն ությունն  ընդ ունվում է՝ B=40 սմ ։

Հա րահոսի  տեսքը  վերևից  ն երկ այացված է նկար 4ում:

Նկ. 2.  Ֆուր գոն տի պի թափ քով հիմ նա կան ավ տոգ նացք ներ 
(կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից)։

ա բ

գ

Նկ. 3. Հարահոսի սխեման կողքից (1) և հետևից (2) (կազմվել 
է հեղինակի կողմից):

ԱԲ
սառնարան ℓ2 ℓ1

1 2

http://altiauto.ru
mailto:sargis.xachatryann@mail. Smartteh.eu/ru
mailto:sargis.xachatryann@mail.ru
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Կա ռու ցվածքի շնորհիվ բեռնմա ն հա րահոսը  հ նարավոր 
է վե րափոխել կցորդ ի և տե ղափ ոխե լ քա րշակմ ան  
ե ղանակով։ 

Դասակա ն ժա պա վենային  ս խեմայո վ հա րահոսը                   
(նկ. 5)  բ աղկացած է 1 շր ջանակի ց, որի վրա պտտվում է  
7 ժա պավե նը։  Վ երջինիս պ տույտ ը կ ատարվում է  8 թ մ բու 
կ ի միջոցո վ: Թ մբուկու մ տե ղադրվա ծ հ աղոր  դակը  բ աղ
կացած  է է լե կտրական  շ արժիչի ց և հա մա պատասխա ն 
ռե դո ւկտորի ց։  Շր ջանակը 5  առ ջևի ան իվներ ի միջոցով  
հենվում է կ իսա կց որդիչի  թափք ի հատակին, իսկ  
ն ախնական  դիրքում  գետնին է  հենվում  3 ան իվներով։

Այ դ ը նթացքում  4 ան իվները  գետնին չեն հպվո ւմ ։ Հա
րահոսը թափք է հրվում՝ մինչև  2  իրանը  դիպչի  թափքի  
հ ետ նամասին։  3 ան իվների վերև բա րձ րանալու  արդ
յունքո ւմ  իրանը և  4 ան իվները հպվում են  գետնին ։ 
Շրջ ան ակ ն իրանի նկատմամ բ ուն ի սահելու  հ նա րավո
րություն ։ Ա րգելքի  դեպքու մ հա րահոսը  թափքից դուրս 
է գալի ս սահել ու  ե ղանակով։  Ան վտան գությա ն համա ր 
հա րահոս ի ժա պավեն ի երկու  կողմից է լ տեղ ակայված 
ե ն հա մապ ատասխան բարձ րությամ բ վահ անակներ:  
Արկղը չ վե րցնելու  դեպքու մ հարահոս ն ավտոմատ 
կանգ է առնո ւմ։

Բեռնմ ան ավարտի ն հա րահոս ը շ ար ունակում է  գետ
նին  հեն վա ծ մ նա լ իրան ով  և 4  ան իվներ ով ։ Տեղա շարժ ի 
համար  6 ձգանը պտտվում է դե պի առաջ և կցվում  

ք արշակի ն, որի ց հե տո իջեցվում են  3 ան իվնե րը : 

Մեխանիզմ ն աշխատում  է  իրանու մ տեղ ակայվ ած 
է լեկ տ րա  գե նե րատորո վ և ղեկ ավարմա ն կ ոճ ակներով 
(միացում , անջա տում , հա րահո սի  արա գության  կ ար
գավորում , գի շերայի ն ժամերին  լ ու սավո րությ ան ապա
հովո ւմ և այլն ), որոշ  գ ործո ղութ յուննե ր կ ատարվում ե ն 
հեռ ա կառավար մամբ :

Առա ջարկվո ղ կա ռու ցվածքո վ հա րահոսի  ար դյ ու նավե
տու թյունը  պ այմանա վորված է բեռը  բ արձելի ս պարա
պուրդ ի ժա մանակի կ րճատմա մբ ։ Մ իջ ազգային  բ եռ
նափ ոխադ րո ւմների  դեպքու մ կ իսա կցո րդ իչներում 2 0 տ  
միրգը բարձվում է միջինը 2000  ա րկղեր ով:  Վե րջիններս  
թափքու մ տե ղա վորելո ւ համար մեկ  բ անվորի ց պա
հանջվում է  քայլ ել  ո րոշակի (ℓ ) տարա ծություն.

ℓ-2 .ℓ' . n ,

որտեղ ℓ' ը թափքի միջին երկարությունն է, ℓ'=6 մ, nը՝ 
արկղերի քանակը, n=2000, 2ը՝ գործակից, որը հաշվի է 
առնում արկղը տեղադրելուց հետո հետ վերադառնալը։

Այսպիսով՝

ℓ=2.2000.6=24000 մ=24 կմ:

Արկ ղե րը դա սա վո րե լու հա մար 24 կմ/ժ շարժ ման 
ա րա գութ յան դեպ քում բան վո րից կպա հանջ վի 6 ժամ։ 
Հա րա հո սը եր կու ան գամ կրճա տում է բարձ ման հա
մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը: Բա ցի այդ՝ 20 տոն նա
յից ա վե լի կշռող բե ռը բան վո րը չի տե ղա փո խում, այլ 
միայն դա սա վո րում է։

Գ յու ղատն տե սա կան մթերքն ա րագ բար ձե լու հա մար 
թափ քում հա րա հո սի առջ ևի հատ վա ծը պետք է դա սա
վոր ված արկ ղե րից մշտա պես գտնվի ո րո շա կի հե ռա վո
րութ յան վրա: Հա րա հո սի դե պի դուրս տե ղա շար ժը կա
տար վում է ավ տո մատ ե ղա նա կով՝ ըստ լայ նութ յամբ և 
բարձ րութ յամբ դա սա վոր վող արկ ղե րի քա նա կի (նկ. 6):

Մեկ շար քում դա սա վոր վող արկ ղե րի N քա նա կը մուտ
քագր վում է հա րա հո սի ղե կա վար ման հա մա կարգ: 
Բարձ ման ըն թաց քում հա րա հո սի հաշ վիչն ա նընդ
հատ հաշ վում է ժա պա վե նի վրա դրվող արկ ղե րի քա
նա կը, և  երբ այն հաս նում է նշված Nին, ավ տո մատ 
միա նում է հա րա հո սի դուրս բեր ման հա ղոր դա կը: 

Ն կ.  5.  Հա րահոս ի կա ռու ցվ ածքային  սխեման ( կազմվել է հե
ղինակի  կողմից ):

7 մ
7

8

4

3

21

5
6

Նկ . 4.  Հա րահոսը տեսքը վերևից ( կա զմ վե լ է  հե ղի նակ ի 
կողմից )։ 

դիրքը բեռնման
վերջում

Նկ. 6. Հա րա հո սի  և արկ ղե րի  միջ և անհ րա ժեշտ  տա րած քը 
(կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից):
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Արդ յուն քում հարա հո սը տե ղա շարժ վում է նա խա պես 
նշված ℓ չ ափով:

Թ մբո ւկի ճ ոպ անի ծա յրերն ա մրա ցված են շրջ ան ակի             
Ա և Բ ծա յր երին (նկ. 7): 

Նկ. 7 . Թա փքից հ ար ահ ոսի դուրս գ ալու սխ եման (կազ մվել է 
հ եղ ին ակի կո ղմից):

Թ մբո ւկը պտտվում է էլեկ տր ակա ն շա րժ իչով: Առ ավե
լագույն՝ ℓ=12  մ դ եպքում, երբ թմբ ուկի տ րա մա գիծը` 
D=200 մմ,  փա թաթվող  գա լա րների  ք անակը կ կազմի՝ 

 n = ℓ / πD,  n = 12000 / 3,14 . 200 = 19,1:

Եթե ընդունենք, որ թմբուկի վրայի ճոպանի համար 
անհրաժեշտ ակոսների քանակը՝ nա=25, ճոպա նի 

տեղաշարժման արագությունը՝ V=5 սմ/վ, թմբու

կի մեկ պտույտի  տևողությունը՝ t=
πD
V

, ապա՝ 

t =
3,14.20,0

= 15,56
5

 վ: 

Արդյունքում թմբուկի հաշվարկային պտուտաթվերը 

կկազմեն՝  nթ= 60/15,56 ≈ 4,8 պտ/րոպե:

Եզրակացություն

Ա ռա ջարկ վող հա րա հո սը հար մար է կի րա ռել գյու ղա

տնտե սա կան մթեր քի մի ջազ գա յին բեռ նա փո խադրում
ներ ի րա կա նաց նե լիս՝  մաս նա գի տաց ված ավ տոտրանս  
պոր տա յին մի ջոց նե րով ան մի ջա պես դաշ  տից թարմ 
գյուղմ թերքն ա րագ և  անվ տանգ բեռ նե լու հա մար: Այն 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նվա զեց նել փչա ցող մթեր քի 
քա նա կը:  Միև նույն ժա մա նակ բարձ ման պա րա պուր դի 
ա վե լի քան կրկնա կի կրճատ մամբ մե ծա նում է շար ժա
կազ մի շա հա գործ ման արդ յու նա վե տութ յու նը և ն վա
զում բեռ նա փո խադր մա ն ինք նար ժե քը։ 

Կա ռուց ված քա յին ո րո շա կի վե րա սար քա վո րում նե րի 
շնոր հիվ հա րա հո սը բեր քա հա վա քի ա վար տից հե տո 
կա րե լի է կի րա ռել նաև գյու ղատն տե սա կան այլ աշ խա
տանք նե րում:
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eu/ru/product/mobilnyi-konveyer-s-koлеsami (դիտվել է՝ 
12.03.2020 թ.)։

А Н Н О ТА Ц И Я

Повышение эффективности погрузки 
экспортируемых сельскохозяйственных продуктов

В статье подчёркивается важность эксплуатации 
специализированного подвижного состава при осу-
ществлении автомобильных грузоперевозок. Для мини-
мизации процесса погрузки предлагается использовать 
конвейер. 

Представленный конвейер можно трансформировать в 
прицеп и отбуксировать в любое нужное место. Это даст 
возможность повысить эффективность погрузочных 
работ при экспортировании сельскохозяйственных про-
дуктов автотранспортом.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 27.04.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 11.05.2020 թ.

Efficiency Increase in Loading of the Exported 
Agricultural Food Product

The article considers the significance of the specialized 
rolling stock exploitation when implementing cargo 
transportation by motor vehicles. In order to minimize the 
work in the loading process it is recommended to use a 
conveyor.

The introduced conveyor can be transformed into a trailer 
and moved to any place through towing method. It will 
enable to increase the efficiency of the loading process 
when exporting agricultural food products with motor 
vehicles.
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Նախաբան

Ջ րօգ տա գոր ծու մը ո ռոգ ման հա մա կար գի շա հա գործ
ման հիմ նա կան խնդիր նե րից է: Այն ջրա յին օբ յեկտ նե րից 
ջրի օգ տա գոր ծումն է ո ռոգ ման նպա տա կով, ինչը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս նշված ժամ կետ նե րում և  անհ րա
ժեշտ քա նա կի ջրով ա պա հո վել ջրօգ տա գոր ծող նե րին: 
Ջ րօգ տա գործ ման հան րա պե տա կան և միջ պե տա կան 
խնդիր նե րի հա մա կար գումն ու լու ծու մը կարևոր վում են 
ազ գա յին ջրա յին պա շա րի պահ պան ման և  ա վե լաց ման 
տե սանկ յու նից ( Յու.Լ. Ջա վադ յան, 2010): 

Ջ րա յին պա շար նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ճիշտ կազ մա կեր պել ջրօգ
տա գոր ծու մը, մաս նա վո րա պես՝ ջրի խնա յո ղա բար օգ
տա գործ մամբ ո ռո գել մեծ հո ղա տա րածք ներ` կի րա ռե
լով ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ներ: Հարկ է նշել, որ 
ջրա յին պա շար նե րի մոտ 68 %ն  օգ տա գործ վում է ո ռոգ
ման նպա տա կով (Գ.Մ. Ե ղիա զար յան և  ու րիշ., 2014):

ՀՏԴ  631.67(479.25)   

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ                                             
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

Ռ.Վ. Ղազինյան գ.գ.թ., Գ.Ռ. Նավոյան 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ruzan.ghazinyan@gmail.com,  navoyan_g@mail.ru

Ջ րօգ տա գործ ման ծա վալ նե րի վե րահսկ մամբ կա տար
վում է ո ռոգ ման ջրի զգա լի խնա յո ղութ յուն, հնա րա վո
րութ յուն է ստեղծ վում վե րա կանգ նել ստո րերկր յա ջրա յին 
ռե սուրս նե րը, կան խել գրուն տա յին ջրե րի բարձ րա ցու
մը, դրա հետ ևան քով հո ղե րի ա ղա կա լու մը և գեր խո նա
վա ցու մը: Բա ցի այդ՝ նշված ժամ կետ նե րում ո ռոգ ման 
ջրի մա տա կա րար մամբ ա պա հով վում է մշա կա բույ
սե րի բարձր բեր քատ վութ յուն (Գ.Գ. Գ ևորգ յան, 2002):

Դաշ տե րին մա տա կա րար վող ո ռոգ ման ջրի քա նա կութ
յու նը սահ մա նե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տվյալ 
տա րած քում մշակ վող գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ
սե րի ո ռոգ ման ռե ժիմ նե րը և  առ կա բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը: Ո ռո գումն արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե
լու հա մար պետք է ա ռաջ նորդ վել սահ ման ված նոր մա
նե րով և ժամ կետ նե րով, ինչ պես նաև կի րա ռել ջրման 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա (բան ջա րա նո ցա յին մշա
կա բույ սե րի հա մար` միկ րոանձր ևա ցում, պտղա տու և 
խա ղո ղի այ գի նե րի հա մար` կա թի լա յին ո ռո գում): 

Բանալի բառեր՝
ջրանցքի օգտակար 
գործողության գործակից, 
ջրօգտագործում, 
ջրաշրջանառություն, 
ոռոգման արդյունավետություն, 
ուղղման գործակից 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ոռոգման համակարգերում ջրօգտագործման արդյունավետության բարձ
րաց  ման նպատակով Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի 20 հողա
կտորներում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում պարզ վել 
է, որ մակերեսային եղանակով մշակաբույսերի ջրման դեպքում առա
ջանում են ջրի կորուստներ:

Ջրաշրջանառության կիրառումը հնարավորություն կտա նվազեցնել ջրի 
ֆիլտրացիոն կորուստները, ինչպես նաև կնպաստի ջրօգտագործման 
արդյունավետ կազմակերպմանը և ոռոգման ջրի խնայողաբար օգտա
գործմանը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ջ րաշր ջա նա ռութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա սահ
մա նել ջրօգ տա գոր ծող նե րի հեր թա կա նութ յուն, ին չը 
կնպաս տի միա ժա մա նակ գոր ծող ջրանցք նե րի ընդ
հա նուր եր կա րութ յան կրճատ մա նը, ֆիլտ րա ցիոն կո
րուստ նե րի նվազ մա նը, օգ տա կար գոր ծո ղութ յան գոր
ծակ ցի բարձ րաց մա նը: Փոքր հո ղակ տոր մշա կող մեծ 
թվով ջրօգ տա գոր ծող նե րի հա մար կստեղծ վեն ջրա յին 
պա շար նե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման և գ յու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի բարձր և կա յուն բերք 
ստա նա լու արդ յու նա վետ պայ ման ներ: 

 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Ա րա րա տի 

Աղյուսակ 1. Համայնքների սեփականաշնորհված հողամասերի քանակը և զբաղեցրած մակերեսը*

Հողատարածքների 
միջակայքը,

 հա

Դաշտաքար համայնք Գոռավան համայնք Վեդի համայնք

հողակտորների քանակը և 
զբաղեցրած մակերեսը

հողակտորների քանակը և 
զբաղեցրած մակերեսը

հողակտորների քանակը և 
զբաղեցրած մակերեսը

<0,1 25 5,5 1,7 0,9 434 17,8 32,8 4,1 2700 55,1 136,6 13,9

≥0,1<0,5 327 72,0 74,7 42,7 1751 71,6 372,0 46,1 1788 36,5 349,9 35,7

≥0,5<1,0 72 15,9 48,4 27,6 198 8,1 126,3 15,6 300 6,1 207,5 21,1

≥1,0<5,0 29 6,4 44,7 25,5 41 1,7 82,9 10,3 97 2,0 166,5 17,0

≥5,0≤15,0 1 0,2 5,6 3,2 18 0,7 153,3 19,0 11 0,2 80,1 8,2

≥15,0≤30,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1 40,0 5,0 2 0,0 40,9 4,2

Ընդամենը 454 100 175 100 2444 100 807 100 4898 100 981,4 100

*Կազմվել է Դաշտաքարի, Գոռավանի, Վեդու համայնքապետարանների  տրամադրած տվյալների հիման վրա:

Աղյուսակ 2. Դաշտաքար համայնքի հողակտորները*

Հողա-
կտորներ

Զբաղեցրած 
մակերեսը, 

հա

Հողա-
կտորներ

Զբաղեցրած 
մակերեսը, 

հա

1 0,42 11 0,31

2 0,76 12 0,71

3 0,76 13 0,39

4 0,51 14 0,4

5 0,8 15 0,4

6 1,05 16 0,93

7 0,31 17 0,55

8 0,3 18 1,16

9 0,28 19 0,55

10 0,59 20 0,82

*Կազմվել է Դաշտաքարի համայնքապետարանի տրամա
դրած տվյալների հիման վրա:

մար զի Դաշ տա քար, Գո ռա վան, Վե դի հա մայնք նե րի սե
փա կա նաշ նորհ ված հո ղա մա սե րում, որ տեղ մշակ վում 
են աշ նա նա ցան ցո րեն, առ վույտ, բան ջա րա նո ցա յին 
մշա կա բույ սեր, պտղա տու և խա ղո ղի այ գի ներ (աղ. 1):

Հո ղակ տոր նե րը ո ռոգ վում են ջրանց քի ե րեք ջրթող կե
տե րից (ա ռա ջին ջրթող՝ 1920, երկ րորդ ջրթող՝ 189, եր
րորդ ջրթող՝ 81 հո ղակ տոր ներ): Գ յու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րը ջրվում են մա կե րե սա յին ե ղա նա կով:

Հիմնական հետազոտությունները և հաշվարկները 
կատարվել են ըստ Դաշտաքար համայնքի 20 հողա
կտորների ելակետային տվյալների (աղ. 2): 

Նկարում ներկայացված է Դաշտաքար համայնքի 
կադաստրային քարտեզը:

ԿՀ-3-1ԿՀ-3-1-1
ԿՀ-3-1-2

ԿՀ-3-1-3ԿՀ-3-1-5

ԿՀ-3-1-6

ԿՀ-3-1-7

Բ-3-3

Բ-3-1

1.1622

1.0501

0.8250.92630.7992

0.7594

0.7581

0.7126

0.5853

0.5556

0.5551

0.5133

0.4040

0.4223

0.4035

0.3924

0.3110
0.2790
0.3092

0.3027

0116

0001
0002

0003
0004
0005

0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

0018

0019

0020

Սիսավանի ճյուղ, ՄԽ-3
Սկիզբ՝ ՆԿ 22+00,

Նկ. ՈՒսումնասիրվող տեղամասի կադաստրային քարտեզը 
(ՀՀ կադաստրի կոմիտե)։

Սիսավանի ճյուղ, ՄԽ-3
Սկիզբ՝ ՆԿ 22+00,
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Արդյունքները և վերլուծությունը

Հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան հա
մա ձայն՝ Դաշ տա քար հա մայն քի հո ղակ տոր նե րը, ըստ 
չա փե րի ու ձևե րի, հար մար չեն գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու և ջր ման տար բեր ե ղա
նակ ներ կի րա ռե լու հա մար: Յու րա քանչ յուր հո ղակ տո
րի լայ նութ յու նը 1020 մ  է, եր կա րութ յու նը՝ 300350 մ: 
Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րը ջրվում են մա կե
րե սա յին ե ղա նա կով, ին չը դժվա րութ յուն ներ է ա ռա ջաց
նում ոչ միայն հո ղը հա վա սա րա չափ խո նա վաց նե լու, 
այլև ջրումն արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար: 

Ջ րի կո րուստ նե րը նվա զեց նե լու, ջրօգ տա գոր ծող նե րի 
հեր թա կա նութ յուն սահ մա նե լու, ո ռոգ ման արդ յու նա
վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ
վում է կի րա ռել ջրաշր ջա նա ռութ յուն: 

Ներտն տե սա յին ո ռոգ ման ցան ցում հաշ վարկ նե րը 
կա տար վել են ըստ ջրաշր ջա նա ռութ յան կի րառ ման 
պայ մա նի: 

Այս պես՝ ա նընդ հատ աշ խա տող ջրանցք նե րի օ.գ.գն  
ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձ ևով (А.Н. Костяков, 1960).

                                       100
1 sh −= ,                              (1)

որտեղ ℓը ջրանցքի երկարությունն է, կմ, sն՝ ջրի 
ֆիլտրացիոն կորուստները ջրանցքի 1 կմ երկարության 
հաշվարկով, %: 

Ջրաշրջանառության դեպքում միաժամանակ գործող 
ջրանցքների երկարությունը (ℓջ) փոքրանում է՝ ℓջ<ℓ:

ՈՒղղման գործակից է ընդունվում β=


 ç , իսկ ջրանցքի 
օ.գ.գն՝

                                100
1 çs

h −=ç
։                                           (2)

sն կարելի է որոշել Ա.Ն. Կոստյակովի բանաձևով                    
(А.Н. Костяков, 1960). 

                                     A
Qas = ,                                    (3)

որտեղ Qն ջրանցքում ջրի ծախսն է, մ3/վ, Aն և aն՝ 
հողի ջրաֆիզիկական հատկություններով պայմա
նավորված գործակիցները: 

Ըստ (1) և (2) հավասարությունների ձևափոխության՝

                       
( ) )1(111 hβhh −−=−−=

l
lç

ç ։                (4)

Ջրաշրջա նա ռության դեպքում ոռոգման արդյունավե
տությունը որոշվում է  հետևյալ բանաձևով (Ռ.Վ. Ղա
զինյան, 2009).

                                    h
hh −

= çE ,                                   (5)

որտեղ Eն ոռոգման արդյունավետությունն է, hն՝ ջր
անց քի օ.գ.գն փաս տացի բրուտտո ծախսի դեպքում, 
hջն՝ ջրանցքի օ.գ.գն ջրաշրջանառություն կիրառելիս: 

Քանի որ Դաշտաքար համայնքում մշա կաբույսերը 
ջրվում են ակոսներով և մարգերով, ուս տի ջրման մի
ջին նորման կարելի է ընդունել 550 մ3/հա, ջրանցքի 
օ.գ.գն՝ 0,6: 

Տեղամասային ջրանցքի ջրի ծախսը որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով.

                    
350 0,3 175
0,6

Q q
a

= = =


լ/վ,

որտեղ ℓն ակոսի երկարությունն է, մ, aն՝ ակոսների 
միջև հեռավորությունը, մ, qն՝ ակոսաշիթի ծախսը, լ/վ: 

Ջրաշրջանառություն կիրառելու դեպքում ջուրը տրվում 
է հերթականությամբ՝ ջրանցքի երեք ջրթող կետերից: 
Միաժամանակ ջուր է ստանում հինգ հողակտոր, գոր
ծում է նույնքան բաժանարար, ջրի ծախսը կազմում է 
875 լ/վ: 

Այսպիսով՝ ջրաշրջանառության կիրառման արդյուն
քում ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը ℓ=420 մի 
փոխարեն կկազմի  ℓջ=105 մ: Հաշվարկներն ամփոփ
ված են աղյուսակ 3ում: 

Աղյուսակ 3. Ջրաշրջանառության կիրառման արդյուն
քային ցուցանիշները*
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E
, %

1 323,5 0,77 0,69 15

2 223,5 0,53 0,79 32

3 161 0,38 0,85 42

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Աղ յու սակ 3ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ջրանց քի օ.գ.գի 
և  ո ռոգ ման արդ յու նա վե տութ յան ա ռա վել մեծ ար
ժեք է ստաց վում ջրանց քի նվա զա գույն եր կա րութ յան 
դեպ քում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Քա նի որ հո ղակ տոր նե րը լայ նութ յան հա մե մա տութ
յամբ ա վե լի եր կար են, ո ռո գում ի րա կա նաց նե լիս 
ստաց  վում են շատ եր կար ա կոս ներ (300350 մ): ՈՒս տի 
ջրօգ տա գոր ծումն ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա կեր
պե լու հա մար նպա տա կա հար մար է կի րա ռել ջրաշրջա
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նա ռութ յուն: Այն հնա րա վո րութ յուն կտա միա ժա մա
նակ գոր ծող ջրանցք նե րի եր կա րութ յան կրճատ մամբ 
նվա զեց նել ջրի ֆիլտ րա ցիոն կո րուստ նե րը, ինչ պես 
նաև կնպաս տի ջրօգ տա գործ ման արդ յու նա վետ կազ
մա կերպ մանն ու ո ռոգ ման ջրի խնա յո ղա բար օգ տա
գործ մա նը։
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А Н Н О ТА Ц И Я

Пути эффективной организации водопользования 
в ирригационных системах

По результатам исследований, осуществлённых с 
целью повышения эффективности водопользования 
в ирригационных системах на 20 земельных наделах 
общины Даштакар Араратской области, установлено, 
что при поверхностном поливе сельхозкультур воз ни
кают водопотери. 

Применение водооборота даст возможность сократить 
фильтрационные потери воды, а также будет способст
вовать эффективной организации орошения и эконом
ному использованию оросительной воды. 

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 27.02.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 23.05.2020 թ.

Ways of Efficient Water Use Organization in the 
Irrigation Systems

Investigations have been conducted in 20 land plots of 
the Dashtakar community in Ararat region with the aim of 
increasing water use efficiency in the irrigation systems. As 
a result, it has been found out that surface irrigation causes 
significant water loss.

The use of water circulation will enable to reduce water 
filtration losses; it will also promote efficient water use 
organization and water resource conservation.
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Կայքէջ՝ anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Տեխ նի կա կան բարդ հա մա կար գե րի ռե սուր սա յին ցու
ցա նիշ նե րի ռիս կե րի գնա հա տումն ըն դուն ված է կա
տա րել ըստ ան մերժ աշ խա տան քի մի ջին տ ևո ղութ
յան (վազ քի)։ Գ նա հատ ման այս ե ղա նա կը հիմն ված 
է ГОСТ 27.002-2015ի չա փո րո շիչ նե րի և շա հա գործ
ման պայ ման նե րում հե տա զո տութ յան արդ յունք նե
րի վեր լու ծութ յուն նե րի վրա։ Սա կայն հարկ է նշել, որ 
տեխ նի կա կան բարդ հա մա կար գե րի, հատ կա պես 
ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, տրակ տոր ների 
և գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի շա հա գործ ման 
պայ ման ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են։ Ավ տո
տրանս պոր տա յին գոր ծըն թաց նե րը, մաս նա վո րա պես 
միջ պե տա կան ուղ ևո րա փո խադ րում նե րը և բեռ նա
փո խադ րում նե րը պա հան ջում են շար ժա կազ մի տեխ
նի կա կան պատ րաստ վա ծութ յան բարձր մա կար դա
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կի ա պա հո վում: Ընդ ո րում՝ վեր ջինս կար ևոր վում է 
ինչ պես եր թու ղում նա խա տես ված ժա մա նա կա ցույ ցի 
պահ պան ման, այն պես է լ անվ տան գ երթ ևե կութ յան 
տե սանկ յու նից։

Ա մոր տի զա ցիոն շա հա գործ ման ըն թաց քում ուղ ևո րա
տար և բեռ նա տար տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ակ
տի վ անվ տան գութ յունն ա պա հո վող հա մա կար գե րի ան
մերժ աշ խա տան քի  հա վա նա կա նութ յունն ըն դուն վում է 
0,93 մա կար դա կի ց ոչ պա կաս: Այդ  հա մա կար գե րի մե քե
նա մա սե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի ռիս կե րը գնա
հատ վում են ըստ շա հա գոր ծա կան և ճա նա պար հա յին 
փոր ձար կում նե րի վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յունք նե րի։

Ռիս կե րի գնա հատ ման մշակ ված նոր ե ղա նա կի մե թո
դա բա նութ յու նը հիմն ված է կո ռել յա ցիոն վեր լու ծութ
յան վրա։

Բանալի բառեր՝
ռիսկեր, 
իմպերատիվ, 
Ստյուդենտի գործակից, 
ակտիվ անվտանգություն, 
ավտոտրակտորներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հետազոտության  ընթացքում, ըստ  կոռելյացիոն վերլուծության, արտած
վել է մերժերի և խափանումների, որպես պատահական մեծությունների, 
բաշխ  ման ֆունկցիան, որի հիման վրա αից β միջակայքում որոշվել են 
մեքենամասերի ռեսուրսային ցուցանիշների ռիսկերը:

Բարդ համակարգերի և դրանց տարրերի ռեսուրսային ցուցանիշների 
ռիսկերը գնահատվել են մաթեմատիկական վիճակագրության տեսության 
հիման վրա։ 

Ռիսկերի գնահատման մշակված մեթոդիկան կարող է օգտագործվել 
նաև գյուղատնտեսական մեքենաների և տրակտորների ռեսուրսային 
ցուցանիշների ռիսկերը հաշվարկելիս։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N  (71) 3/2020

Ագրարային ճարտարագիտություն 36

Նշ ված հա մա կար գե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի 
ռիս կե րի գնա հա տու մը ն պա տա կա հար մար է կա տա
րել ըստ մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րութ յան, հա վա
նա կա նութ յուն նե րի տե սութ յան և կո ռել յա ցիոն վեր լու
ծութ յան (Е.С. Вентцель, 1964, Я.И. Лукомский, 1961):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Այս պես՝ գ նա հա տենք ավ տո մո բի լի ակ տիվ անվ տան
գութ յան հա մա կար գի որ ևէ մե քե նա մա սի ռե սուր սա յին 
ցու ցա նիշ նե րի ռիս կե րը շա հա գործ ման կոնկ րետ պայ
ման նե րում։

Դի ցուք αից β մի ջա կայ քում մե քե նա մա սի ռե սուր
սի (X) բաշ խու մը բնու թագր վում է  նոր մալ բաշխ ման 
օ րի նա չա փութ յամբ, m մա թե մա տի կա կան սպա սու մով 
և s մի ջին քա ռա կու սա յին շե ղու մով։ Մե քե նա մա սի ռե
սուր սա յին ցու ցա նիշ ներն ա պա հո վող հա վա նա կա
նութ յու նը ո րոշ վում է հետև յալ ար տա հայ տութ յամբ                      
(Е.С. Вентцель, 1964).

                 
( ) ( ) ( )P X F Fα β β α< < = − ,               (1)

որտեղ F(X)ը X մեծության բաշխման ֆունկցիան է։

Պատահական X մեծության բաշխման ֆունկցիան 
որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ.
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Բաշխման ֆունկցիան կլինի՝
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(3) բանաձևում կատարվում է փոփոխականի նշա
նակում՝

X m t
s
−

= :

Արդյունքում՝ 
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2te− ն կամ 
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e
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ն որոշվում է ըստ համապատասխան 

աղյուսակի (Е.С.  Вентцель, 1964):

Որպես ֆունկցիա  է ընտրվում`

                   
( )

2

21
2

tX
X e dt

π

−

−∞
= ∫Ô :                              (5)

Ձևափոխումների արդյունքում`

            ( ) m mP X β αα β
s s
− −   < < = −   

   
Ô Ô :            (6)

(6) բանաձևը ցույց է տալիս
 

mβ
s
−

ի առավելագույնից 

մինչև միջին արժեքները՝ արտահայտված միջին քա
ռա կուսային շեղումներով։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հայտ նի է, որ մե քե նա մա սե րի հան գույց նե րի, մե խա
նիզմ նե րի նա խագծ ման և  ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
հաշ վի են առն վում դրանց վրա ազ դող գոր ծոն նե րը։ 
Սա կայն հնա րա վոր չէ միա ժա մա նակ հաշ վի առ նել 
շա հա գործ ման պայ ման նե րի կա տե գո րիան, վա րոր
դի (օ պե րա տո րի) մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը, 
տեխ նի կա կան շա հա գործ ման տեխ նո լո գիա կան բա
ղադ րի չը, օգ տա գործ վող շա հա գոր ծա կան նյու թե րի 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նութ
յունն ըն դուն ված ստան դարտ նե րի (ГОСТ 27.002-2015) 
պա հանջ նե րին։ ՈՒս տի շա հա գործ ման պայ ման նե րում 
ռիս կե րի գնա հա տու մը դառ նում է բազ մաբ նույթ և ձեռք 
բե րում իմ պե րա տիվ նշա նա կութ յուն: Այս պես՝ վա րոր դի 
հմտութ յուն նե րը կա րող են կո մեր ցիոն ավ տո մո բի լի մի
ջին ռե սուր սը նվա զեց նել 1030 %ով, իսկ ճա նա պար
հա յին պայ ման ներն ավ տո մո բի լի ռե սուր սը նվա զեց
նում են մինչև 50 %  (К.А. Мосикян, М.С. Барсегян, 
2017):

Ավ տո մո բիլ նե րի և տ րակ տոր նե րի տեխ նի կա կան սպա
սարկ ման, խնամ քի, նո րոգ ման տեխ նո լո գիա կան սար
քա վո րում նե րի առ կա յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յունն 
ուղ ղա կիո րեն ազ դում են դրանց ռե սուր սա յին ցու ցա
նիշ նե րի փո փո խութ յան վրա։

Ավ տո մո բիլ նե րի շա հա գործ ման ճա նա պար հա յին 
պայ ման նե րը, վա րորդ նե րի կող մից վար ման տար բեր 
հնարք նե րի կի րա ռու մը նպաս տում են մե քե նա մա սե
րի ե րաշ խի քա յին ռե սուր սի փո փո խութ յա նը: Արդ յուն
քում ձևա վոր վում է տար բեր ար ժեք նե րի ստո խաս տիկ 
շարք, ո րին բնո րոշ է պա տա հա կան մե ծութ յուն նե րի 
բաշխ ման ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն։ 

Տեխ նի կա կան բարդ հա մա կար գե րի մե քե նա մա սե
րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի բաշխ ման օ րի նա չա
փութ յուն նե րը (նոր մալ բաշխ ման օ րի նա չա փութ յու նից 
մինչև էքս պո նեն ցիալ բաշխ ման օ րի նա չա փութ յուն) 
խիստ տար բեր են։ Որ պես դրա ակն հայտ դրսևո րում 
կա րե լի է դի տար կել ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղի նախ
շան կա րի մաշ ված քը (նոր մալ բաշխ ման օ րի նա չա
փութ յուն) և սեղմ ված օ դի ար տա հոս քի հետ ևան քով 
ան վա դո ղի խցի վնաս վե լը (էքս պո նեն ցիալ բաշխ ման 
օ րի նա չա փութ յուն)։

Այս պի սով՝ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում գնա հա
տել տեխ նի կա կան բարդ հա մա կար գե րի ռե սուր սա յին 
ցու ցա նիշ նե րի ռիս կե րը տվյալ շա հա գործ ման պայ
ման նե րում։

Տեխ նի կա կան բարդ հա մա կար գե րի,  մաս նա վո րա պես 
ավ տոտ րակ տոր նե րի և գ յուղ տեխ նի կա յի հա մար կա
րևոր վում է  կոնկ րետ հա մա կար գի, մե խա նիզ մի, հան
գույ ցի, մինչև ան գամ մե քե նա մա սի ընտ րութ յու նը։ 
Օ րի նակ՝ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա
կութ յուն ու նեն ակ տիվ անվ տան գութ յան հա մա կար գե
րը, հատ կա պես ար գե լակ ման հա մա կար գը և ղե կա յին 
վա րու մը։
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Շա հա գոր ծա կան փոր ձար կում նե րի մի ջո ցով պարզ վել 
է, որ ԳԱ Զել մակ նի շի միկ րոավ տո բու սի ար գե լակ ման 
հա մա կար գի հե տին կամր ջա կի ար գե լակ ման կոճ ղակ
նե րի ռե սուր սը Եր ևա նի ներ քա ղա քա յին հաս տա տուն 
եր թու ղի նե րում ի րա կա նաց վող ուղ ևո րա փո խադ րում
նե րի ժա մա նակ (շա հա գործ ման եր րորդ կա տե գո րիա) 
կազ մում է 38,043,0 հազ. կմ (ըստ n=84 փոր ձե րի արդ
յունք նե րի)։ Ս տաց ված տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են 
աղ յու սա կում։ 

Երաշխիքային կամ գամմա տոկոսային ռեսուրսն  
ընտրվում է ըստ 93 % հավանականության՝ Xy=93 %, 
որի դեպքում արգելակման կոճղակի երաշխիքային ռե
սուրսը կկազմի՝

93
40,5 93 37,8

100
X Xγ

⋅
= = =  հազ. կմ:

Այսպիսով՝ արգելակման կոճղակի ռեսուրսային ցուցա
նիշների ռիսկերը կկազմեն՝

 
40,5 37,8 0,027

100 100
X X

R γ− −
= = =  կամ 2,7 %:

Ար գե լակ ման կոճ ղա կի  ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե
րի ռիս կե րի հաշ վարկ ման ժա մա նակ դի տարկ վել են 
շա հա գործ ման եր րորդ կա տե գո րիա յի պայ ման նե րը։ 
Հարկ է նշել, որ շա հա գործ ման պայ ման նե րի փո փո
խութ յամբ կա րող են ստաց վել ռիս կե րի գնա հատ ման 
հաշ վար կա յին այլ տվյալ ներ։ 

Եզ րա կա ցութ յուն

Ա մոր տի զա ցիոն շա հա գործ ման ըն թաց քում տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի ագ րե գատ նե րի, հատ կա պես 
ակ տիվ անվ տան գութ յան հա մա կար գի որ ևէ մե քե նա
մա սի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ նե րի ռիս կե րի ո րոշ ման 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է կա տա րել դրանց գամ մա 
տո կո սա յին ռե սուր սի ռիս կե րի գնա հա տում: Տ րանս
պոր տա յին ըն կե րութ յուն նե րում նշված խնդրի լու ծու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա էա կա նո րեն բա րե լա վել ավ
տո մո բիլ նե րի տեխ նի կա կան պատ րաս տա կա նութ յան 
գոր ծա կի ցը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի աշ խա
տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը:

Աղյուսակ. Արգելակման կոճղակի ռեսուրսի բաշխումը*

Xi, հազ. կմ 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0

n (դեպքերի քանակը) 3 6 31 32 8 4

Դեպքերի 
տեսակարար կշիռը,  
%

3,5 7,1 36,9 38,1 9,5 4,9

DX,  հազ. կմ 2,5 1,5 0,5 1,5 1,5 2,5

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Դա սա կարգ ման քայլ ն ըն դուն վում է 1,0 հազ. կմ և 
ո րոշ  վում է հետև յալ բա նաձ ևով.

      

max min 43 38 0,68
1 3,3 1 3,3 1.92
X Xh

lgN
− −

= = =
+ + ⋅  

հազ. կմ:

Արգելակման կոճղակի ռեսուրսի բաշխման 

բնութագրիչները որոշվում են (1) և (2) բանաձևերով։ 

Ըստ հաշվարկների՝
 

40,5X =
 
հազ. կմ, միջին քառա

կուսային շեղումը կազմում է s=7,29
 
հազ. կմ, վա րիա

ցիայի գործակիցը՝
 
V=0,18։ Ս տաց ված բնու թագ րիչ նե րի 

հա մա ձայն՝ ար գե լակ ման կոճ ղա կի ռե սուր սի բաշ խու մը 

բնու թագր վում է  նոր մալ բաշխ  ման օ րի նա չա փութ յամբ,  

ո րը ներ կա յաց ված է նկա րում։

Ըստ ստացված օրինաչափության` որոշվում է արգե
լակ ման կոճղակի ռեսուրսի նվազագույն արժեքի 
շեղումը միջին արժեքից (Я.И. Лукомский, 1961,                      
К.А. Мосикян, М.С. Барсегян, 2017).

                             
min

min
X XX

n
−

D = :                            (7)

Արժեքները տեղադրելու արդյունքում՝

            min
40,5 38 0,41

84
X −

D = =   հազ. կմ:

Նկ.  Արգելակման կոճղակի ռեսուրսի բաշխումը. 1  բաշխման 
պոլիգոն, 2  բաշխ ման տեսական կոր (կազմվել է հե
ղինակների կողմից):

Քանակը, %

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ռեսուրսը, հազ. կմ
37                  38                39                 40             41              42              43
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Ավ տո մո բի լի ագ րե գատ նե րի ռե սուր սա յին ցու ցա նիշ
նե րի հաշ վարկն ըստ դրանց բաշխ ման օ րի նա չա
փութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գնա հա տել 
ագ րե գատ նե րի մեր ժե րի հա վա նա կա նութ յու նը և  այն 
ռիս կե րը, ո րոնք առ կա են տեխ նի կա կան շա հա գործ
ման ո րո շա կի ե ղա նակ նե րի ընտ րութ յան դեպ քում:

Ռիս կե րի գնա հատ ման մշակ ված ե ղա նա կը ֆորս մա
ժո րա յին ի րա վի ճակ նե րից խու սա փե լու կամ, ինչ պես 
ըն դուն ված է ա սել, կա ռա վա րե լի ռիս կե րի հնա րա վոր 
մի ջոց է:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Разработка методики расчета рисков ресурсных 
показателей автотракторов и агрегатов

В ходе исследования, по теории корреляционного ана-
лиза, выведена функция распределения отказов и 
сбоев как случайных величин, на основе которой опре-
делены риски ресурсных показателей деталей машин в 
интервале от α до β.

Риски ресурсных показателей сложных систем и их 
эле ментов оценены на основе теории математической 
статистики. 

Разработанная методика оценки рисков может также 
использоваться при расчете рисков ресурсных пока-
зателей сельскохозяйственных машин и тракторов.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 04.06.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 29.06.2020 թ.

Developing Risk Estimation Methodology for the 
Resource Indicators in Auto Tractors and their 
Aggregates

During the investigations the distribution function of the 
rejects and failures as random variables per correlation 
analysis has been derived, based on which the risks of the 
resource indices in the machine parts within the range of α 
to β have been estimated.

The risks of the resource indicators in the complex systems 
and in their elements have been assessed based on the 
theory of mathematical statistics. 

The developed methodology for risk assessment can be 
also used in the risk estimation of the resource indicators 
for the agricultural machines and tractors.
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 Նա խա բան

 Դեռևս ձիա քարշ տրանս պոր տի կի րառ ման ժա մա նակ 
առ կա ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գութ
յան հիմ նախն դիր նե րը հե տա գա յում ա վե լի ու ա վե լի 
բար դա ցան մե խա նի կա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց
նե րի շա հա գործ մամբ:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում ավ տո
ճա նա պարհ նե րին տրանս պոր տա յին հոսքն ա վե լի ին
տեն սիվ դար ձավ, միա ժա մա նակ ա վե լա ցավ ան փորձ 
վա րորդ նե րի թի վը: 

 Հարկ է նշել, որ երթ ևե կութ յան ին տեն սի վութ յան 
ա վե լաց ման հետ ևան քով ոչ միայն բար դա նում են 
տրանս պոր տա շա հա գոր ծա կան բնու թագ րե րը, այլև 
ա վե լա նում են ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա
տա հար նե րը (ՃՏՊ):  Ներ կա յումս երթ ևե կութ յան ան
վտան գութ յան հիմ նախն դի րը ՃՏՊնե րը նվա զեց նող և  
երթ ևե կութ յան անհ րա ժեշտ ա րա գութ յուն ա պա հո վող 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցումն է: 

ՀՏԴ  656.11:625.711.3 

ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ-ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ-ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ                                                        
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Ա.Տ. Սարգսյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

arman-sargsyan-97@mail.ru 

 Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կազ մա կեր պու մը նե
րա ռում է կազ մա կերպ չա կան և  ճար տա րա գի տա կան 
հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք ի րա կա նացվում 
են գոր ծող ճա նա պար հա փո ղո ցա յին ցան ցում (ՃՓՑ) 
տրան ս  պոր տա յին մի ջոց նե րի, հե տիոտ նե րի անվտան
գութ յու նը, ինչ պես նաև երթ ևե կութ յան անհ րա ժեշտ 
ա րա գութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով։ 

Ավ տո ճա նա պարհ նե րի հա տում նե րում առ կա կոնֆ
լիկ տա յին կե տե րում մեծ է  ավ տո մո բիլ նե րի բա խում
նե րի հա վա նա կա նութ յու նը: ՃՏՊնե րի վի ճա կագ րութ
յան հա մա ձայն՝  միև նույն մա կար դա կի հա տում նե րում 
տե ղի է ու նե նում ընդ հա նուր ՃՏՊնե րի 1040 %ը: 
 Հարկ է նշել, որ ավ տո ճա նա պարհ նե րին տար բեր մա
կար դակ նե րի փոխ հա տում նե րի կա ռու ցումն էա պես 
նվա զեց նում է կոնֆ լիկ տա յին կե տե րի քա նա կը: Ան
վտան գութ յան տե սանկ յու նից դի տար կե լիս՝ վե րա
նում են §հա տում¦ հե տագ ծով կոնֆ լիկ տա յին կե տե րը                      
(В.А. Гохман и др., 1989):

Բանալի բառեր՝
տարբեր մակարդակների 
տրանսպորտային հանգույց, 
ինտենսիվություն, 
կոնֆլիկտային կետեր, 
ցիկլ, 
փուլ 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է տարբեր մակարդակների տրանսպորտային 
հանգույցի կիրառմամբ երթևեկության կարգավորումն Արշակունյաց
ԱգաթանգեղոսԳրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկում: Տրանսպորտային 
հոսքերի առաջարկվող կարգավորումը նպաստում է երթևեկության ան
վտան գության բարձրացմանը, ուշացումների և հնարավոր խցանումների 
նվազմանը: Բացի այդ՝ տարանջատում է երկու և ավելի կոնֆլիկտային 
կետերը, ապահովում է երթևեկության բավարար արագություն:

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

Ար շա կուն յացԱ գա թան գե ղոսԳ րի գոր  Լու սա վո րիչ խաչ 
մե րու կը Եր ևա նի կար ևոր խաչ մե րուկ նե րից է: Այն օր վա 
գրե թե բո լոր ժա մե րին ծան րա բեռն ված է, ին չի հետևան
քով ա ռա ջա նում են խցա նում ներ (դե պի քա ղա քի հա
րա վարևմտ յան հատ ված և  հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ), 
հա ճա խա կի են դառ նում ու շա ցում նե րը, աղ տոտ վում է 
շրջա կա մի ջա վայ րը, նվա զում են երթ ևե կութ յան ա րա
գութ յու նը, անվ տան գութ յու նը և  այլն: 

 Նախ քան խաչ մե րու կում երթ ևե կութ յան բա րե լա վու մը՝ 
անհ րա ժեշտ է պար զել,  թե որ ուղ ղութ յամբ է դիտ վում 
տրանս պոր տա յին հոս քի ա ռա վել մեծ ին տեն սի վութ
յուն: Աշ խա տան քա յին օ րե րի ա ռա վել ծան րա բեռն ված 
ժա մե րին  տրանս պոր տա յին հոս քե րի ին տեն սի վութ յու
նը ներ կա յաց ված է աղ յու սակ ներ 13ում։

Ին տեն սի վութ յու նը մեկ միա վո րի է վե րած վում ըստ 
բեր ման բա նաձ ևի, ո րի գոր ծա կից ներն ընտր վում են 
մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յու նից (Б.А. Сидоров и 
др., 2013): 

Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ փո ղո ցում տրանս պոր տա յին հոս
քի ա ռա վե լա գույն ին տեն սի վութ յու նը մեկ միա վո րի վե
րա ծե լու դեպ քում կստաց վի՝ 

Nբ=Nթմ·Kթմ+Nմ·Kմ+Nա·Kա+Nբեռ·Kբեռ+Nտ·Kտ,                         

Nբ=2826·1+135·1,7+18·2 +22·2,5+3·4=3158 մ/ժ։

Ար շա կուն յաց պո ղո տա յում տրանս պոր տա յին հոս քի 
ա ռա վե լա գույն ին տեն սի վութ յու նը մեկ միա վո րի վե րա
ծե լու դեպ քում կստաց վի` 

Nբ=Nթմ·Kթմ+Nմ·Kմ+Nա·Kա+Nբեռ·Kբեռ+Nտ·Kտ,                      

Nբ=2963·1+166·1,7+99·2+28·2,5+8·4=3545 մ/ժ։

Աղ յու սակ  2. Տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվու թյու նը 
Ագաթանգեղոս փողոցում*

          Ժա մեր
Տ րանս. 
մի ջոց

 8:30
 -9:30

12:00 
-13:00

15:30 
-16:30

19:00 
-20:00

 Թեթև
մար դա տար

2673 2966 2411 2847

 Միկ րոավ տո բուս 144 185 169 176

Ավ տո բուս 98 102 90 86

 Բեռ նա տար 21 32 14 26

Տ րո լեյ բուս 6 4 7 4

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից:

Աղ յու սակ 1.  Տ րանս պոր տա յին հոս քի ին տեն սի վութ յու նը 
Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ փո ղո ցում*

           Ժա մեր
Տ րանս. 
մի ջոց

 8:30
-9:30

12:00 
-13:00

15:30 
-16:30

19:00 
-20:00

 Թեթև
մար դա տար

2528 2367 2826 2616

 Միկ րոավ տո բուս 124 86 135 98

Ավ տո բուս 13 14 18 12

 Բեռ նա տար 12 11 22 18

Տ րո լեյ բուս 4 2 3 3

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից:

Ա գա թան գե ղոս փո ղո ցում տրանս պոր տա յին հոս քի 
ա ռա  վե լա գույն ին տեն սի վութ յու նը մեկ միա վո րի վե րա
ծե լու դեպ քում կստա ցվի`

Nբ=Nթմ·Kթմ+Nմ·Kմ+Nա·Kա+Nբեռ·Kբեռ+Nտ·Kտ,

Nբ=2966·1+185·1,7+102·2+32·2,5+4·4=3580 մ/ժ։

Աղ յու սակ  3. Տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվու թյու նը 
Արշակունյաց պողոտայում*

            Ժա մեր
Տ րանս. 
մի ջոց

 8:30
-9:30

12:00 
-13:00

15:30 
-16:30

19:00 
-20:00

 Թեթև
մար դա տար

2464 2528 2440 2963

 Միկ րոավ տո բուս 158 145 172 166

Ավ տո բուս 89 81 96 99

 Բեռ նա տար 18 16 22 28

Տ րո լեյ բուս 5 7 6 8

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից:

Ըստ հաշ վարկ նե րի` Ա գա թան գե ղոս փո ղո ցից դե պի 
Ար շա կուն յաց պո ղո տա դիտ վում է տրանս պոր տա
յին մի ջոց նե րի մեծ հոսք: Այդ խաչ մե րու կում ե ռա փուլ 
երթևե կութ յան ի րա կա նա ցումն արդ յու նա վետ չէ. ա ռա
ջա նում են խցա նում ներ, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մեծ մա սը կա նաչ ազ դան շա նի ժա մա նակ չի հասց նում 
անց նել խաչ մե րու կը: 
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Ար շա կուն յացԱ գա թան գե ղոսԳ րի գոր  Լու սա վո րիչ խաչ 
մե րու կում երթ ևե կու թյան կազ մա կերպ ման սխե ման ներ
կա յաց ված է նկար 1ում:

 Հաշ վի առ նե լով խաչ մե րու կում երթ ևե կութ յան բարձր 
(թո ղու նա կութ յան սահ մա նին մոտ) ին տեն սի վութ յու նը՝ 
ա ռա ջարկ վում է Ա գա թան գե ղոս փո ղո ցից դե պի Ար շա
կուն յաց պո ղո տա կի րա ռել տար բեր մա կար դակ նե րի 
տրանս պոր տա յին հան գույց: Այն թույլ կտա վե րաց նել 
տվյալ ուղ ղութ յամբ բա խում ա ռա ջաց նող կոնֆ լիկ տա
յին կե տը, միա ժա մա նակ կա պա հո վի երթ ևե կութ յան 
օպ տի մալ ա րա գութ յուն, անվ տան գութ յուն, կկրճա տի 
ու շա ցում նե րը, կնվա զեց նի խցա նում նե րը, ՃՏՊնե րը։ 

Մ յուս եր կու ուղ ղութ յուն նե րով երթ ևե կութ յու նը կկազ
մա կերպ վի երկ փուլ կար գա վոր մամբ (Г.А. Федотов, 
П.И. Поспелов, 2009): 

 Քա նի որ Ա գա թան գե ղոս փո ղո ցից հե տա դարձ և  աջ 
շրջա դարձ կա տա րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը 
մեծ թիվ են կազ մում, ուս տի անվ տանգ երթ ևե կութ յուն 
ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տե ղադ րել հա
մա պա տաս խա նա բար աջ (հիմ նա կան) և  հե տա դարձ 
սեկ ցիա նե րով լու սա ցույց ներ:  Խաչ մե րու կում երթ ևե
կութ յան կազ մա կերպ ման ա ռա ջարկ վող տար բե րա կը 
ներ կա յաց ված է նկար 2ում:

5.15.2

5.
15

.22.
4

2.1

2.1

5.15.2

1.7

Գրիգոր Լուսավորիչ  փ.

1.12.

1.1

1.2.1

1.6

1.14.1

1.5

1.18

Արշակունյաց պ.

Ագաթանգեղոս փ.

Նկ. 1.   ԱրշակունյացԱգաթանգեղոսԳրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկում երթևեկության սխեման (կազմվել է  հեղինակի կողմից՝ 
ըստ ГОСТ 23457-86ի):

Նկ. 2. ԱրշակունյացԱգաթանգեղոսԳրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկում առաջարկվող կարգավորմամբ երթևեկության սխեման 
(կազմվել է  հեղինակի կողմից՝ ըստ ГОСТ 23457-86ի):
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Արդյունքները և վերլուծությունը

 Խաչ մե րու կում երթ ևե կութ յու նը կկազ մա կերպ վի եր կու 

փու լով, այդ ըն թաց քում կա պա հով վի հե տիոտ նե րի և 

Ա գա թան գե ղոս փո ղո ցից հե տա դարձ և  աջ շրջա դարձ 

կա տա րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի երթ ևե կութ

յու նը:  Քա նի որ Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ փո ղո ցից ձախ 

շրջա դարձ կա տա րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 

ին տեն սի վութ յունն ա վե լի բարձր է, քան աջ շրջա դարձ 

կա տա րող նե րի նը, ինչ պես նաև Ար շա կուն յաց պո ղո

տա յում կամր ջի կի րառ մամբ մնում է մեկ աջ եզ րա

յին գո տի (նկ. 2), ուս տի Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ փո ղո ցի 

ձախ շրջա դար ձի հա մար կհատ կաց վի ե րեք, իսկ աջ 

շրջա դար ձի հա մար՝ մեկ երթ ևե կե լի գո տի: Ընդ ո րում՝ 

վեր ջի նիս հա մար կտե ղադր վի սեկ ցիա նե րով լու սա

ցույց, ո րը միշտ կլի նի բաց: Նշ ված ուղ ղութ յուն նե րով 

երթևե կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, ինչ պես նաև 

հե տիոտ նե րի հա մար նա խա տես ված կա նաչ և  կար միր 

ազ դան շան նե րի տևո ղութ յուն նե րը հաշ վար կե լու հա

մար անհ րա ժեշտ է ո րո շել խաչ մե րու կում լու սա ցույ ցի 

մի ջա կա տակ տի տևո ղութ յու նը.

tմիջ.=Vա/7,2·aագ.+3,6(li + lա)/Vա,                                   

որ տեղ Vան տ րանս պոր տա յին մի ջո ցի՝ խաչ մե րու կին 

մո տե նա լու և  ա ռանց ար գե լակ ման անց նե լու ա րա

գութ յունն է, Vա=60 կմ/ժ, aագ.ն՝ ար գե լող ազ դան շա

նի միաց ման պա հին տրանս պոր տա յին մի ջո ցի մի ջին 

դան դա ղե ցու մը, aագ.=4 մ/վ2, liն՝ հե ռա վո րութ յու նը 

ԿԱՆԳ գծից մինչև ա մե նա հե ռու կոնֆ լիկ տա յին կե տը. 

1ին փու լի հա մար` li=35 մ, 2րդ  փու լի հա մար` li=30 մ։ 

lան  երթ ևե կութ յան տվյալ հոս քում ա ռա վել հա ճախ 

հան դի պող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի եր կա րութ յունն է, 

թեթև մար դա տար ավ տո մո բի լի դեպ քում՝ lա = 5 մ:

1ին փուլ` tմիջ.Ι=60/7,2·4+3,6(35+5)/60=4,4 ≈4 վ,

2րդ  փուլ՝ tմիջ.ΙΙ=60/7,2·4+3,6(30+5)/60=4,1≈4 վ, 

Tմիջ.= tմիջ.Ι+tմիջ.ΙΙ=4+4=8 վ:

 Կար գա վոր ման ցիկ լի տևո ղութ յու նը հաշ վարկ վում է 

հետև յալ բա նաձ ևով (Ю.А. Кременец, 2005).

Tց=(1,5·Tմիջ.+5 )/(1-Y)= 
=(1,5·8+5)/(1–0,789)=80 վ:

Ըստ  հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րի՝ կար գա վոր

ման ցիկ լի տևո ղութ յու նը 80 վ  է (37 վայրկ յա նով պա

կաս), իսկ հիմ նա կան տակ տե րի տևո ղութ յուն նե րը 

կազ մում են՝

Y=yԳԼ+yԱ գաթ. = N1M1+N2/M2=
= 748/1970+758/1850=0,38+0,41=0,789,

tհիմ.ԳԼ=(Tց-Tմիջ.)·(yԳԼ/Y) = (80-8)·(0,38/0,789)=35 վ,

tհիմ. Արշ.=(Tց-Tմիջ.)·(y Արշ./Y)=
=(80-8)·(0,41/0,789)=37 վ,

Tց=Tհիմ.ԳԼ+tմիջ.+Tհիմ. Արշ.+tմիջ.=35+4+37+4=80 վ,

որ տեղ yը հա մա պա տաս խան փո ղոց նե րի ա ռա վե

լա գույն փու լա յին գոր ծա կիցն է, ո րը  հաշ վարկ վում է 

ըստ տվյալ գո տում տրանս պոր տա յին հոս քի ին տեն

սի վութ յան (N) և  հա գեց վա ծութ յան (M) քա նոր դի: 

 Հա գեց վա ծութ յան ար ժեք նե րը ներ կա յաց ված են մաս

նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ՝ հա մա պա տաս խան 

աղ յու սա կում (Н.В. Пеньшин и др., 2013):

 Հե տիոտ նի կող մից երթ ևե կե լի մա սը հա տե լու հա մար 

անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը ո րոշ վում է երթ ևե կե լի մա սի 

լայ նութ յան (B) և  հե տիոտ նի ա րա գութ յան (Vհետ.) քա

նոր դով.

tհետ.ԳԼ=(B/Vհետ.)+5=22/1,3+5 = 22 վ,

tհետ.Արշ.=(B/Vհետ.)+5=30/1,3+5=28 վ:

 Հարկ է նշել, որ tհետ.Արշ. տևո ղութ յան 30 %ը հատ կաց

վում է հե տա դարձ կա տա րող տրանս պոր տա յին մի

ջոց նե րին: Երթ ևե կութ յան եր կու փու լե րը, ինչ պես նաև 

լու սա ցույ ցի աշ խա տան քի ռե ժի մի գրա ֆի կը ներ կա

յաց ված են նկար ներ 35ում: 

Հետիոտնային հոսքի անվտանգության համար անհրա 
ժեշտ է երկրորդ փուլում երթևեկությունը կազ մակերպել 
ըստ ուղղությունների (նկ. 4ա, բ):
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Նկ. 3. Խաչմերուկում երթևեկության կազմակերպման առաջին 
փուլի սխեման (կազմվել է  հեղինակի կողմից):
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ա բ

Նկ. 4.   Խաչմերուկում երթևեկության կազմակերպման երկրորդ փուլի սխեմաներն ըստ ուղղությունների (կազմվել են հեղինակի 
կողմից). 

             ա  տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկություն, բ  հետիոտների անվտանգ երթևեկություն:

Խաչմերուկում ուսումնասիրվող ուղղությամբ տրանս
պորտային միջոցների ուշացումներ գրանցվել են առա
վել ծանրաբեռնված ժամերին: ՈՒշացումները որոշվել 
են փորձնական եղանակով (С.Н. Боярский, 2012):

Այսպես՝ ավտոմոբիլի միջին ուշացումը փորձնական 
եղանակով որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

n
i i

t d∆ = ∑ nկանգ./nանց.,

որտեղ it∆ ն մեկ ավտոմոբիլի միջին ուշացումն է, 
n

i∑ ն՝ չափումների թիվը  դիտարկման ընթացքում, 

nկանգ.ը՝ խաչմերուկի մոտ կանգնած ավտոմոբիլների 

Նկ. 5. Լուսացույցի աշխատանքի ռեժիմի գրաֆիկը (Г.И. Клинковштейн, 2001):

քանակը d փոքր ժամանակահատվածում, nանց.ը՝ 

ուսում նասիրվող ժամանակա հատվածում խաչմե րու

կով անցած ավտոմոբիլների քանակը: 

Ընդհանրապես նպատակահարմար է 5 րոպե տևո

ղությամբ դիտարկման ժամանակ կանգնած ավտո

մոբիլների քանակը հաշվել յուրաքանչյուր 15 վայրկ

յանը մեկ անգամ (աղ. 4): 

1ին 5 րոպեի հաշվարկով`

t∆i=15·678/189 =54 վ,

2րդ 5 րոպեի հաշվարկով`

t∆i=15·842/188=67 վ,

TՑ=80վ
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3րդ 5 րոպեի հաշվարկով՝

t∆i =15·818/188=65 վ,

4րդ 5 րոպեի հաշվարկով՝ 

t∆i=15·810/189=64 վ,

5րդ 5 րոպեի հաշվարկով՝

t∆i =15·753/193=58 վ։

Աղյուսակ 4. Ագաթանգեղոս փողոցից դեպի Արշակուն
յաց պողոտա տրանսպորտային հոսքի 
ուշացման հաշվարկային տվյալները*
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ժամանակի նշված պահերին 
(վ) կանգնած ավտոմոբիլների 
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0 15 30 45

1ին րոպե 25 28 35 51 46

2րդ րոպե 23 29 36 40 28

3րդ րոպե 30 32 41 52 45

4րդ րոպե 21 24 37 55 36

5րդ րոպե 19 23 32 45 34

Ընդ. 
5 րոպե

Σnկանգ.=678 Σnանց.=189

1ին րոպե 39 41 45 54 39

2րդ րոպե 29 35 46 57 42

3րդ րոպե 25 34 55 52 38

4րդ րոպե 24 36 50 57 40

5րդ րոպե 29 41 45 48 29

Ընդ. 
5 րոպե

Σnկանգ.=842 Σnանց.=188

1ին րոպե 32 41 46 50 42

2րդ րոպե 22 20 38 42 33

3րդ րոպե 33 46 48 52 38

4րդ րոպե 31 45 47 55 36

5րդ րոպե 31 38 46 55 39

Ընդ. 
5 րոպե

Σnկանգ.=818 Σnանց.=188

1ին րոպե 34 41 47 54 38

2րդ րոպե 25 35 46 57 40

3րդ րոպե 28 34 41 52 46

4րդ րոպե 24 36 43 52 34

5րդ րոպե 29 41 43 48 31

Ընդ.
5 րոպե

Σnկանգ.=810 Σnանց.=189

1ին րոպե 32 38 42 46 41

2րդ րոպե 28 20 32 35 34

3րդ րոպե 32 42 48 52 28

4րդ րոպե 23 35 42 51 48

5րդ րոպե 31 34 42 48 42

Ընդ.
5 րոպե

Σnկանգ.=753 Σnանց.=193

*Կազմվել է հեղինակի կողմից: 

%

Նկ. 6. Ագաթանգեղոս փողոցից դեպի Արշակունյաց պողոտա 
տրանսպորտային հոսքի ուշացման գրաֆիկը (կազմվել 
է հեղինակի կողմից):

 Տար բեր մա կար դակ նե րի տրանս պոր տա յին հան գույ
ցի մի ջո ցով ա նընդ մեջ երթ ևե կութ յան արդ յուն քում 
խաչ մե րու կում ու սում նա սիր վող ուղ ղութ յամբ ու շա
ցում նե րը նվա զում են: Ի րա կա նաց վող երթ ևե կութ յան 
դեպ քում կար գա վոր ման ցիկ լի տևո ղութ յու նը կազ մում 
է 117, իսկ ա ռա ջարկ վող տար բե րա կի դեպ քում՝ 80 վ: 
Ե ռա փուլ կար գա վո րու մը վե րա փոխ վում է երկ փու լի, 
ին չի արդ յուն քում եր կու ուղ ղութ յամբ էլ տրանս պոր
տա յին մի ջոց նե րը մե կը մյու սի հետ ևից երթ ևե կում են 
ըստ լու սա ցույ ցի: Արդ յուն քում ու շա ցում նե րը կրճատ
վում են մոտ 3545 %ով: 

 Խաչ մե րու կի բար դութ յան աս տի ճա նը ո րոշ վում է կոնֆ
լիկ տա յին կե տե րի քա նա կով և վ տան գա վո րութ յան աս
տի ճա նով (С.В. Михеев, 2003)։ 

 Կոնֆ լիկ տա յին կե տե րը ճա նա պար հա փո ղո ցա յին ցան
ցի այն հատ ված նե րը կամ վայ րերն են, որ տեղ տե ղի է 
ու նե նում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կամ տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի և  հե տիոտ նե րի երթ ևե կութ յան 
հե տագ ծե րի փո խազ դե ցութ յուն (ճա նա պար հատ րանս
պոր տա յին պա տա հար):  Խաչ մե րու կում տար բե րակ

n/5 ր
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վում են բա ժան ման, միա ձուլ ման և  հատ ման հե տագ ծե
րով կոնֆ լիկ տա յին կե տեր:  Խաչ մե րու կի բար դութ յու նը 
(ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի հա վա
նա կա նութ յու նը) ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձևով.

m = nբ+3nմ+5nհ,

որ տեղ nբ, nմ, nհն հա մա պա տաս խա նա բար §բա
ժա նում¦, §միա ձու լում¦, §հա տում¦ կոնֆ լիկ տա յին            
կե տերն են:

 Ներ կա յումս ի րա կա նաց վող երթ ևե կութ յան դեպ քում 
խաչ մե րու կի բար դութ յան աս տի ճա նը ներ կա յաց ված է 
նկար 7ում:

Նկ. 7.  Խաչ մե րու կի բար դութ յան աս տի ճա նը ի րա կա նաց վող 
երթ ևե կութ յան դեպ քում (կազմ վել է  հե ղի նա կի կող մից):

2

2

22

3
3

3
3 3

3
3

33
3

3
3

3 3

3
33

33

3

3

 Խաչ մե րու կի բար դութ յու նը ո րոշ վում է հետև յալ բա
նաձ ևով.

m=nբ+3nմ+5nհ:

Ն կար 7ում §2¦ թվով նշված են §միա ձու լում¦ հե տա
գծով կոնֆ լիկ տա յին կե տե րը (nմ = 4), §3¦ թվով՝ §հա
տում¦ հե տագ ծով կոնֆ լիկ տա յին կե տե րը (nհ = 21):   
§1¦ թվով նշա նակ վող §բա ժա նում¦ հե տագ ծով կոնֆ
լիկ տա յին կե տե րը նկա րում բա ցա կա յում են (nբ = 0).

m=0+3·4+5·21=121:

Ե թե m<40, ա պա խաչ մե րու կը պարզ է, 80>m>40  դեպ
քում՝ մի ջին բար դութ յան, 150>m>80 դեպ քում՝ բարդ, 
իսկ m>150 դեպ քում՝ շատ բարդ: Ի րա կա նաց վող 
երթևե կութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ խաչ մե րու կը գնա
հատ վում է բարդ:

Ա ռա ջարկ վող կար գա վոր մամբ երթ ևե կութ յան դեպ քում 
խաչ մե րու կի բար դութ յան աս տի ճա նը ներ կա յաց ված է 
նկար 8ում:

Նկ. 8. Խաչմերուկի բարդության աստիճանը առաջարկվող 
կարգավորմամբ երթևեկության դեպքում (կազմվել է  
հեղինակի կողմից):

Խաչմերուկի բարդությունը որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով.

m=nբ+3nմ+5nհ:

Ըստ նկար 8ի`  nմ =3, nհ=9, nբ=0:

Հետևաբար՝  m=0+3·3+5·9 =54:

Հաշվարկների համաձայն՝ առաջարկվող կարգավոր
մամբ երթևեկության դեպքում խաչմերուկը միջին բար
դության է և անվտանգ: 

Քանի որ տարբեր մակարդակների տրանսպորտային 
հանգույցի միջոցով ամենալարված ուղղությամբ վե 
րաց  վում է §հատում¦ կոնֆլիկտային կետը, ուստի 
նվազում է ճանապար հա տրանսպորտային պատա
հարների հավանականությունը: 

Եզրակացություն

Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ տարբեր մակարդակների 
տրանսպորտային հանգույցի կիրառումն Արշա կուն
յացԱգաթանգեղոսԳրիգոր Լուսավորիչ խաչմե րու  կում 
տնտեսապես նպատակահարմար է, քանի որ արդյուն
քում նվազում են ուշացումները, խցա նումները, ՃՏՊ
ները, բարձրանում է երթևեկության անվտանգությունը, 
ապահովվում է բավարար արա գություն, բարելավվում 
է  քաղաքի գեղագիտական տեսքը: 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N  (71) 3/2020

Ագրարային ճարտարագիտություն 46

Գրականություն

1. Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания 
автомобильных дорог. - М., 1989. - 319 с.

2. Сидоров Б.А., Гасилова О.С. Технические средства 
организации дорожного движения. - Екатеринбург, 
2013. - 29 с.

3. ГОСТ 23457-86. Технические средства организации 
дорожного движения. - М., 2013. - 84 с.

4. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проек-
тирование автомобильных дорог. - М., 2009. - 646 с.

5. Кременец Ю.А. Технические средства организации 
дорожного движения. - М., 2005. - 279 с. 

6. Пеньшин Н.В., Гавриков В.А. Технические средства 
организации движения.  - Тамбов,  2013. - 32 с.

7. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного дви же-
ния. - М., 2001. - 247 с.

8. Боярский С.Н. Теоретическое обоснование общей 
модели определения задержки транспорта на 
пересечениях автомобильных дорог / С.Н. Боярский, 
Р.Н. Ковалев // Транспорт Урала. - 2012. - N 2.                 
- С. 64-70.

9. Михеев С.В. Методы и средства проектирования 
систем управления дорожным движением. - Самара, 
2003. - 267 с.

А Н Н О ТА Ц И Я

Разработка средств по улучшению дорожного 
движения на перекрестке улиц Аршакуняц-
Агатангехоса-Григора Лусаворича

В статье представлено регулирование дорожного дви-
жения с применением транспортного узла раз личных 
уровней на перекрестке улиц Аршакуняц-Агатангехоса-
Григора Лусаворича. Предлагаемое ре  гу   ли рование 
транспортных потоков способствует по  вышению без -
опас ности дорожного движения, снижению числа 
опозданий и возможных пробок. Кроме того, раз гра -
ничиваются две и более конфликтные точки, обес-
печивается удовлетворительная скорость дви жения.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 25.05.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 09.06.2020 թ.

Developing Improvement Measures for Traffic 
Organization in the Arshakunyats-Agatangeghos-
Grigor Lusavorich Crossroad

Traffic regulation method by applying different levels of 
transportation hubs in the Arshakunyats-Agatangeghos-
Grigor Lusavorich crossroad is presented in the current 
article. The recommended method for transport stream 
regulation promotes the traffic safety increase decreasing 
traffic delays and possible traffic congestions. Besides, 
it disjoins two and more conflicting directions providing 
sufficient traffic speed.
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Նա խա բան

Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ա մոր տի զա ցիոն 
հատ կա ցում նե րի նոր մա վո րու մը և, դրա նով պայ մա նա
վոր ված, ավ տո մո բի լը շա հա գոր ծու մից հա նե լը (հաշ
վեկշ ռից դուրսգ րու մը) շար ժա կազ մի շա հա գործ ման 
արդ յու նա վե տութ յան, ֆի զի կա կան և բա րո յա կան մաշ
վա ծութ յան, փո խադ րում նե րի  ինք նար ժե քի  ա ռու մով 
ու նեն տեխ նի կա կան ու տնտե սա կան կար ևոր նշա նա
կութ յուն: 

Ընդ հա նուր օգ տա գործ ման, գոր ծա վար ձա յին հի մունք
նե րով շա հա գործ վող ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե
րը, որ պես հիմ նա կան ֆոն դեր, տնօ րին վում են տար բեր 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի, ան հատ ձեռ նե
րեց նե րի և  այլ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի կող մից, 
ո րոնք հիմ նա կան ֆոն դե րի ա մոր տի զա ցիոն ժամ կետ
նե րը ո րո շե լիս և  ընտ րութ յուն կա տա րե լիս գոր ծում են 
ա զատ՝ ա ռանց հա մընդ հա նուր կար գա վո րում նե րի: 
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Նախ կի նում, երբ տնտե սութ յունն աշ խա տում էր հաս
տա տուն պլա նա վոր ման ե ղա նա կով, ավ տոտ րանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գործ ման ժամ կետ նե րը, 
ինչ պես նաև դրանց ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը կար
գա վոր վում էին պե տա կան ընդ հա նուր նոր մա տի վա յին 
ցու ցա նիշ նե րով: Աշ խա տան քի բնույ թը (ժա մավ ճա րա
յին, գոր ծա վար ձա յին) հաշ վի առ նե լով՝ ո րո շա կի խմբի 
ավ տո մո բիլ նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր ման սահ ման
վում էր ըստ ժամ կե տի: Օ րի նակ՝ շար ժա կազ մի լրիվ 
վե րա կանգն ման հա մար տա րե կան կա տար վում էին 
16 % հատ կա ցում ներ: Երկ րորդ խմբի ավ տո մո բիլ նե րի 
հիմ նա կան նո րոգ ման նպա տա կով ա մոր տի զա ցիա յի 
վե րա կանգ նու մը սահ ման վում էր հաշ վեկշ ռա յին ար
ժե քի 0,2 %, լրիվ վե րա կանգն ման հա մար՝ 0,1 % չա
փով (Нормы амортизационных отчислений основных 
средств, 1986): Ա մոր տի զա ցիոն հատ կա ցում նե րի նման 
հաս տա տուն նոր մա վո րումն ար տադ րութ յան պայ ման
նե րում հան գեց նում էր հա կա սա կան ի րա վի ճակ նե րի: 

Բանալի բառեր՝
ամորտիզացիա, 
վազքի նորմա, 
շահութաբերություն,
մերժերի հոսքի պարամետր, 
հիմնական ֆոնդեր

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է ավտոտրանսպորտային միջոցների (ԱՏՄ) 
ամորտիզացիոն ժամկետների և նորմաների որոշման մեթոդների 
վերլուծությունը: Զուգահեռներ են անցկացվել, կատարվել է ԱՏՄ ամոր
տիզացիոն հաստատուն կանոնակարգված նորմաների և տեխնի կա
տնտեսական հատկանիշների, մասնավորապես՝ մերժերի հոսքի պա րա
մետրային ցուցանիշների  գնահատում: Առաջարկվում է ներդնել ԱՏՄ 
շա հագործման ամորտիզացիոն նորմաների հաշվարկման նոր՝ արդ յու
նավետ համակարգ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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բ) եր թու ղի նե րում ուղ ևոր նե րին անվ տանգ, ժա մա նա
կին և հար մա րա վետ սպա սար կե լը:

Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հու սա լիութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է շա հա գործ ման ճիշտ կազ մա կերպ
մամբ (К.А. Мосикян, 2013, К.А. Мосикян и др., 2014, 
Կ.Հ. Մո սիկ յան և  ու րիշ., 2016): Նույն կա ռուց ված քի և 
մակ նի շի եր կու ավ տո մո բիլ նե րի ան մերժ աշ խա տան
քի տևո ղութ յու նը և ռե սուր սը շա հա գործ ման տար բեր 
պայ ման նե րում 1,52,0 ան գամ տար բեր են: Այ սինքն` 
ավ տո մո բիլ նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը պետք է 
մշակ վեն տեխ նի կա կան վի ճա կի և վեր ջինս պահ պա
նե լու տնտե սա կան նպա տա կա հար մա րութ յան ցու ցա
նի շի հի ման վրա: 

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նում շա հա գործ ման պայ
ման նե րի դա սա կարգ ման բա ցա կա յութ յան պատ ճա
ռով խիստ բար դա ցել է գոր ծա վար ձա յին հի մունք նե րով 
շա հա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ա մոր
տի զա ցիոն հատ կա ցում նե րի նոր մա վո րու մը: Ավ տո
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա
նե րի մշա կու մը և տն տե սա վա րող սուբ յեկտ նե րին դրա 
պար տադ րու մը կար ևոր վում են  ինչ պես ուղ ևո րա տար 
տրանս պոր տի երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան, այն
պես էլ տնտե սա կան և սո ցիալբա րո յա կան տե սանկ
յու նից: Տն տե սա կան բա ղադ րի չը հաշ վի չառ նե լու 
հետ ևան քով ավ տո մո բիլ նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր
մա ներն ա զատ շու կա յա կան տնտե սա վար ման պայ
ման նե րում դառ նում են ոչ պի տա նի, իսկ կի րա ռե լիս՝ 
ոչ նպա տա կա հար մար: ՈՒս տի անհ րա ժեշտ է մշա կել 
ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ա մոր տի զա ցիոն 
նոր մա նե րի և ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման նոր՝ տրանս
պոր տա յին սպա սարկ ման շու կա յում մրցու նա կութ
յան պահ պան ման և  երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հա յե ցա կարգ: 

Փո խադ րում նե րի ինք նար ժե քի նվա զե ցու մը, ժա մա նա
կա կից բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ ավ տո մո բիլ
նե րով սպա սար կու մը, ինչ պես նաև ուղ ևո րա և բեռ
նա փո խադ րում նե րի՝ օ րե ցօր մե ծա ցող պա հան ջար կի 
բա վա րա րումն այն հիմ նա կան գոր ծոն ներն են, ո րոնք 
ա պա հո վում են տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մրցու նա
կութ յու նը տրանս պոր տա յին շու կա յում: 

Ավ տո մո բիլ նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա ներն անհ րա
ժեշտ է մշա կել ավ տո տրանս պոր տա յին փո խադ րում
նե րի ինք նար ժե քը և սա կա գի նը շու կա յի ի րա վի ճա կին 
հա մա պա տաս խան մա կար դա կի վրա պա հե լու նա
խա պայ մա նով: Բա ցի այդ` բեռ ներն ան խա փան, ան
կո րուստ, ժա մա նա կին տեղ հասց նե լու, իսկ ուղ ևոր
նե րին ըստ ժա մա նա կա ցույ ցի անվ տանգ և բա վա րար 
մա կար դա կով սպա սար կե լու տե սանկ յու նից կար ևոր
վում են նաև ավ տո մո բիլ նե րի տեխ նի կա կան վի ճա կը 
բնու թագ րող պա րա մետ րե րը (հատ կա պես` ան մեր
ժութ յու նը): 

Այս պի սով՝ փո խադ րում նե րի ինք նար ժե քը և  ավ տո մո
բի լի ան մերժ աշ խա տան քը տեխ նի կատն տե սա կան 

Այս պես՝ ժա մավ ճա րա յին հի մունք նե րով աշ խա տող 
ավ տո մո բի լը շա հա գոր ծու մից հա նե լու պա հին (6 տա
րի 7 ա միս) գտնվում էր բա վա րար տեխ նի կա կան վի
ճա կում, վազ քը 200250,0 հազ. կմ ից պա կաս էր, հնա
րա վոր էր շա հա գոր ծել, սա կայն պար տա դիր դուրս էր 
գրվում հաշ վեկշ ռից: Միա ժա մա նակ, գոր ծա վար ձա յին 
հի մունք նե րով աշ խա տող ավ տո մո բի լը, թեև գտնվում 
էր ան բա վա րար տեխ նի կա կան վի ճա կում, ա մոր տի
զա ցիոն վազ քը 810 տա րում կազ մում էր 333,3 հազ. 
կմ ից պա կաս, չէր հան վում շա հա գոր ծու մից, քա նի որ 
չէր լրա ցել ա մոր տի զա ցիոն հատ կա ցում նե րի նոր ման:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ա զատ շու կա յա կան տնտե սութ յան պայ ման նե րում 
նշված ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար 
չէ: Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տը մրցակ ցա յին դաշ տում 
ի րա կա նաց նում է տրան ս պոր տա յին ծա ռա յութ յուն ներ, 
ո րոնց ինք նար ժե քի նվա զե ցու մը նրան հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս սահ մա նել փո խադ րում նե րի նվա զա գույն 
սա կա գին և  ու նե նալ մշտա կան պատ վի րա տու ներ, 
ո րոնք ա պա հո վում են կա յուն աշ խա տանք և  ե կա մուտ: 
Անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում սահ մա նել ավ տո
մո   բի լի ա մոր տի զա ցիա յի նվա զա գույն ար ժեք։ Սա
կայն նման դեպ քում հիմ նա կան ֆոն դե րի վե րա կանգ
նումն սկսում է դան դա ղել, տնտե սա վա րող սուբ յեկ տը 
չի հասց նում հար մար վել տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի 
տեմ պին, աշ խա տում է հին շար ժա կազ մով, կա տա րում 
շատ ծախ սեր, ին չի արդ յուն քում բարձ րա նում է փո
խադ րում նե րի ինք նար ժե քը, պատ վի րա տու կազ մա
կեր պութ յուն նե րի և  ե կա մուտ նե րի նվա զու մը հան գեց
նում է ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի: Բա ցի այդ` գե րա կա 
խնդիր է հաս տա տուն եր թու ղի նե րով ուղ ևո րա տար 
տրանս պոր տի ան խա փան շա հա գործ ման, երթ ևե կութ
յան անվ տան գութ յան և  ուղ ևոր նե րի պատ շաճ սպա
սարկ ման ա պա հո վու մը։ ՈՒս տի շար ժա կազ մի նո րաց
ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է կա տա րել մշտա կան 
ներդ րում ներ: 

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է ԱՏՄ ա մոր տի զա
ցիոն նոր մա նե րի տեխ նի կատն տե սա կան օպ տի մա լաց
ման մե թո դա բա նութ յան հի ման վրա: 

Մի ջանկ յալ եզ րա հանգ ման հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր օգ
տա գործ ման բեռ նա տար և  ուղ ևո րա տար փո խադ րում
ներ ի րա կա նաց նող տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ներն ու  
ան հատ ձեռ նե րեց ներն ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց
նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը սահ մա նում և կի րա
ռում են ըստ տեխ նի կատն տե սա կան նպա տա կա հար
մա րութ յան: 

Տն տե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի և  ան հատ ձեռ նե րեց նե
րի հիմ նա կան պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն
ներն են՝

ա) բեռ նե րի ան խա փան, ան կո րուստ և ժա մա նա կին 
տեղ հասց նե լը, 
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այն ցու ցա նիշ ներն են, ո րոնց հի ման վրա նոր մա վոր
վում է ա մոր տի զա ցիան:

Ներ կա յաց ված հա յե ցա կար գը նե րա ռում է ավ տո
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա
նե րի ո րոշ ման եր կու տար բեր մո տե ցում.

1. Ա մոր տի զա ցիոն նոր մա յի մշա կում՝ ըստ ավ տո մո բի
լի ան մերժ աշ խա տան քի:

2. Ա մոր տի զա ցիոն ժամ կե տի սահ մա նա յին ար ժե քի 
ո րո  շում՝ ըստ նվա զա գույն շա հու թա բե րու թան:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Որ պես ավ տո մո բի լի ան մերժ աշ խա տան քի ա մե նա
կար ևոր ցու ցա նիշ՝ ընտր վում է մեր ժե րի հոս քի պա
րա մետ րը: ՏՍ2ն  ա պա հո վում է տրանս պոր տա յին մի
ջոց նե րի ան խա փան շա հա գոր ծու մը (ГОСТ 1751086, 
1997): Մեր ժե րը բա ցառ վում են կա նո նա կարգ ված տեխ
նի կա կան սպա սարկ ման (ՏՍ) և նո րո գում նե րի մի ջո
ցով: Վեր ջին նե րիս նվա զա գույն պար բե րա կա նութ յու նը 
պետք է ա վե լի մեծ լի նի, քան ՏՍ2ի պար բե րա կա նութ
յու նը, ին չը թույլ կտա հա մա տե ղել կա նո նա կարգ ված 
ըն թա ցիկ նո րոգ ման (ԸՆ) և ՏՍ2ի աշ խա տանք նե րը:

Ա մոր տի զա ցիոն ժամ կե տի սահ մա նա յին ար ժե քը ո րոշ
վում է ավ տո մո բի լի ՏՍի և կա նո նա կարգ ված ԸՆի 
հա մար կա տար ված նյու թա կան ու աշ խա տան քա յին 
ծախ սե րի այն հան րա գու մա րի ա ռա վե լա գույն չա փով, 
որն ա պա հո վում է ավ տո մո բի լի շա հա գործ ման շա հու
թա բե րութ յուն (նվա զա գույ նը՝ 20 %):

Հա յաս տա նում ընդ հա նուր տրանս պոր տա յին հա մա
կար գում գոր ծա վար ձա յին հի մունք նե րով շա հա գործ
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը դա սա կարգ վում են 
ըստ ա մոր տի զա ցիոն հատ կա ցում նե րի և ժամ կետ նե րի 
նոր մա վոր ման.

1. Մինչև 3,5 տ բեռ նու նա կութ յամբ բեռ նա տար և մինչև 
14 նստա տե ղով միկ րոավ տո բուս ներ։

2. Մեծ բեռ նու նա կութ յամբ ավ տո մո բիլ ներ (այդ թվում` 
ավ տոգ նացք ներ)։ 

3. Մեծ տե ղա տա րո ղութ յամբ ավ տո բուս ներ։

4. Թեթև տաք սո մո տոր ներ և  ան հատ ձեռ նե րեց նե րին 
պատ կա նող թեթև մար դա տար ներ, ո րոնք շա հա
գործ վում են գոր ծա վար ձա յին հի մունք նե րով:

Մեր ժե րի հոս քի պա րա մետ րը՝ մեր ժե րի բաշխ ման 
ֆունկ ցիա յի խտութ յու նը (ГОСТ 1751086, 1997),  ցույց 
է տա լիս ավ տո մո բի լի միա վոր վազ քին բա ժին ընկ նող 
մեր ժե րի քա նա կը.
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Մեր ժե րի հոս քի պա րա մետ րը նե րա ռում է ավ տո մո բի լի 
ընդ հա նուր վազ քի ա ճին զու գըն թաց մեր ժե րի բաշխ

ման դի նա մի կա յի վե րա բեր յալ ին ֆոր մա ցիա: Ավ տո մո
բի լի մա շի չորս կա տե գո րիա նե րից ա ռա ջին` զե լու մա
յին կա տե գո րիան կազ մում է ընդ հա նուր վազ քի 10 %ը, 
ակ տիվ և կա յուն աշ խա տան քի երկ րորդ կա տե գո րիան` 
40 %ը, հնաց ման կամ մա շի ին տեն սի վաց ման եր րորդ 
կա տե գո րիան՝ 30 %ը, վթա րա յին կամ վերջ նա կան չոր
րորդ կա տե գո րիան` 20 %ը (Ф.Н. Авдонкин, 2007):

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի համաձայն՝ մինչև 
3,5 տ բեռ նա տա րո ղութ յամբ ավ տո մո բիլ նե րը կամ 
մինչև  14 նստա  տե ղով միկ րոավ տո բուս նե րը, ըստ  շա
հա  գործ ման կա տե գո րիա նե րի, ա պա հո վել են աղ յու
սակ 1ում ներ կա յաց ված մեր ժե րի հոս քի պա րա մետ
րա յին ցու ցա նիշ նե րը: 

Աղյուսակ 1. Մերժերի հոսքի պարամետրերն ըստ շա
հա  գործման կատեգորիաների*

Շահագործման 
կատեգորիաները և 
տեսակարար կշիռը

I II III IV

10 % 40 % 30 % 20 %

Ամորտիզացիայի 
ճշտորոշման 
գործակիցը

1,0 0,9 0,8 0,7

Մերժերի հոսքի 
պարամետրը, 
մերժ/կմ.10-5

3,84 4,54 5,55 7,14

Կանոնակարգված 
նորոգումների վազքը, 
հազ. կմ

26,0 22,0 18,0 14,0

Ընդհանուր վազքը,
հազ. կմ

60,0 240,0 180,0 120,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ ավ տո մո բիլ նե րի վերջ նա կան շա հա
գործ ման կա տե գո րիա յի դեպ քում մեր ժե րի հոս քի պա
րա մետ րը կազ մել է 7,14.105 մերժ/կմ, կա նո նա կարգ ված 
նո րոգ ման պար բե րա կա նութ յու նը՝ 14,0 հազ. կմ: 

Երբ կա նո նա կարգ ված նո րոգ ման վազ քի ար ժեքն 
ա վե լի փոքր է, քան ՏՍ2ի պար բե րա կա նութ յան վազ
քը, ավ տո մո բի լի շա հա գոր ծու մը նպա տա կա հար մար 
չէ, քա նի որ բա ցա սա կան կո մեր ցիոն հետ ևանք նե րը 
(տույժ, տու գանք, պայ մա նագ րի խզում և  այլն) կա րող 
են խա թա րել փո խադ րում նե րի ըն թաց քը: Հարկ է նշել, 
որ ՏՍի և ԸՆի նյու թա կան ու աշ խա տան քա յին ծախ
սե րի ընդ հա նուր գու մա րի ա ճի հետ ևան քով շա հա գոր
ծու մը դառ նում է նաև ոչ արդ յու նա վետ, քա նի որ հաշ
վեկշ ռա յին շա հույ թը նվա զում է 20 %ից:

Ըստ շա հա գործ ման չորս կա տե գո րիա նե րի՝ կա ռու
ցենք ավ տո մո բի լի մեր ժե րի հոս քի պա րա մետ րի դիագ
րա մը և  ո րո շենք ա մոր տի զա ցիոն հատ կա ցում նե րի 
նոր մա նե րը (նկ.):
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Ամորտիզացիոն հատկացումների նորմաները որոշվում 
են վազքի միավորի (1000 կմ) և ավտոմոբիլի արժեքի 
լրիվ վերականգնման համար.

1
100% 1000 0,166 %,a
L k

= ⋅ =
⋅

որտեղ Lն ամորտիզացիոն վազքն է, կմ, kն՝ շա հա
գործման պայմանների ճշգրտման գործակիցը:

Այսպես՝ շահագործման առաջին կատեգորիայի հա 
մար ամորտիզացիոն հատկացումների նորման կլինի`

1
100% 1000 0,166 %,

600000 1,0
a = ⋅ =

⋅

շահագործման երկրորդ կատեգորիայի համար`

2
100% 1000 0,185 %,

600000 0,9
a = ⋅ =

⋅

երրորդ կատեգորիայի համար`

3
100% 1000 0,208 %,

600000 0,8
a = ⋅ =

⋅
չորրորդ կատեգորիայի համար`

4
100% 1000 0,238 %,

600000 0,7
a = ⋅ =

⋅

 
 

ՈՒնենալով ա մոր տի զա ցիոն նոր ման ըստ 1000 կմ վազ
քի՝ կա րե լի է ո րո շել տա րե կան ա մոր տի զա ցիոն հատ
կա ցում նե րի նոր ման: Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ 
ավ տո մո բիլ նե րի տա րե կան մի ջին վազ քը կազ մում է 
60,0 հազ. կմ: Ֆի նան սա կան պլա նով ա մոր տի զա ցիոն 
հատ կա ցում նե րի նոր ման պետք է կա տա րել՝ 
շա հա գործ ման ա ռա ջին կա տե գո րիա յի դեպ քում`

1
100 60000 100 % 10 %

600000 1k

La
K

⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅LÁÝ¹

ï  կամ 10 տարի,

որտեղ Lտն ավտոմոբիլի տարեկան վազքն է,

երկրորդ կատեգորիայի դեպքում`

2
60000 100 % 11,1 %
600000 0,9

a ⋅
= =

⋅
 կամ 9 տարի,

երրորդ կատեգորիայի դեպքում`

3
60000 100 % 12,5 %
600000 0,8

a ⋅
= =

⋅
 կամ 8 տարի,

չորրորդ կատեգորիայի դեպքում`

4
60000 100 % 14,2 %
600000 0,7

a ⋅
= =

⋅  կամ 7 տարի:

Նույն ե ղա նա կով կա րե լի է հաշ վար կել նաև այլ տի պի 
ավ տո մո բիլ նե րի ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը և դ րանք 
կի րա ռել որ պես կողմ նո րո շիչ տվյալ ներ: 

Ն կ.   Ավտոմոբիլի մերժերի հոսքի պարամետրի բաշխումն ըստ 
շահագործման կատեգորիաների (կազմվել է հեղի նակ
ների կողմից)։

%:

w, մերժ/կմ.10-5

7,14

Վազք, L,
հազ. կմ

Աղյուսակ 2.  Թեթև մարդատար տաքսամոտորների շահագործման երաշխավորվող ամորտիզացիոն նորմաները*

Օրական 
միջին վազքը, 

հազ. կմ

Տարեկան 
միջին վազքը, 

հազ. կմ

Ամորտիզացիոն 
ժամկետը,

 տարի

Շահագործումից
 հանելու 

հիմքը

Տարեկան ամորտիզացիոն նորման,                         
%  (ըստ շահագործման կատեգորիաների)

I II III IV

250 և ավելի 84,0 6 տարի
ֆիզիկական 

մաշվածություն
16,6 18,44 20,75 23,7

Միջին, 150 կմ 50,0 10 տարի
ֆիզիկական և բարոյական 

մաշվածություն
10,0 11,1 12,5 14,3

Միջին, 100 կմ 36,0 14 տարի
բարոյական 

մաշվածություն
7,1 7,8 8,87 10,1

*Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ շահագործման 5 տարիների հետազոտու թյունների արդյունքների հիման վրա։
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Ն վա զա գույն նոր մա վոր ման հաշ վար կով ներ կա յաց
ված ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը կրում են խորհր դա
տվա կան բնույթ (տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ներն ի րենք 
են կազ մում, ճշտում, փո փո խում ի րենց տրանս պոր
տա յին և ֆի նան սա կան բիզ նես պլան նե րը կամ ծրագ
րե րը) և կա րող են ա պա հո վել ավ տոտ րանս պոր տա յին 
շար ժա կազ մի` բա րո յա կան մա շից խու սա փում և շու
կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե ցում: 

Աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված են տաք սի ծա ռա յութ
յուն նե րին և  ան հատ ձեռ նե րեց նե րին պատ կա նող թեթև 
մար դա տար ավ տո մո բիլ նե րի գոր ծա վար ձա յին հի
մունք նե րով շա հա գործ ման (շա հույթ ստա նա լու նպա
տա կով) ա մոր տի զա ցիոն նոր մա նե րը՝ օ րա կան մի ջին 
100, 150 և 250 կմ կամ ա վե լի վազք կա տա րե լու հաշ
վար կով։ 

Եզրակացություն

Ավտոտրանսպորտային միջոցների  ամորտիզացիոն 
հատկացումների և ժամկետների որոշման մեթոդիկայի 
մշակումը կարևորագույն ունի նշանակություն տնտե
սվարող սուբյեկտների տրանսպորտային աշ խա  տանքի 
արդյունավետության գնահատման և հիմնական մի
ջոց ներով (ակտիվների) վերազինման գործում:

Առաջարկվող մեթոդիկան  հիմնված է ավտոմոբիլի 
տեխնիկական սարքին վիճակի պահպանման ծախ
սերի և շահույթի համադրման (միավոր վազքի համար) 
սկզբունքի վրա, ընդ որում՝ ավտոմոբիլի տեխնիկական 
վիճակի հիմնական բնութագիրը դրա շահագործական 
հուսալիության ցուցանիշներն են:

Ամորտիզացիոն հատկացումների և ժամկետների որոշ
ման մեթոդիկան հնարավոր է ներդնել տրանսպորտային 
ընկերություններում՝ հաշվի առնելով մեկերկու ֆի
նան սական տարիների տեխնիկատնտեսական ցուցա
նիշների վերլուծության արդյունքները:
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А Н Н О ТА Ц И Я

Нормирование амортизационных отчислений 
автомобиля по показателю, характеризующему 
его техническое состояние, и по экономической 
целесообразности ремонта

В статье представлен анализ методов определения 
сроков и норм амортизации автотранспортных средств 
(АТС). Проведены параллели, выполнена оценка 
строго регламентированных амортизационных норм и 
технико-экономических показателей АТС, в частности 
– оценка параметрических показателей потока отказов. 
Предлагается внедрить новую – эффективную систему 
расчёта амортизационных норм эксплуатации АТС.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 27.02.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 20.05.2020 թ.

Regulation of Depreciation Allocations in the Motor 
Vehicle According to the Technical Indices and 
Economic Feasibility  of Replacement

The article deals with the analysis of the methods for 
determining depreciation times and standards in motor 
transport vehicles. Parallels have been drawn and the 
regulated constant standards of the motor  transport  
vehicle, as well as its technical-economic properties, 
particularly parametric indices of the rejects stream have 
been evaluated. It is recommended to introduce a new 
efficient system for the estimation of the depreciation 
standards in the exploitation of motor transport vehicles.
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52Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

Введение

В настоящее время пестициды преимущественно 
применяются в виде баковой смеси. Это делается с 
целью повышения эффективности их применения, со
кращения рабочей нагрузки и минимизации загрязнения 
окружающей среды их остатками. 

Баковые смеси могут состоять из пестицидов 
одного назначения (инсектицидные, фунгицидные 
или гербицидные). Такие комбинации применяют 
для расширения спектра действия и повышения 
эффективности подавления отдельных вредных орга
низмов. Возможны также баковые смеси из препаратов 
разного назначения, что позволяет одно временно 
вести борьбу с целым комплексом вредных организмов.
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В литературе имеются данные о том, что при при
менении в виде баковой смеси пестициды могут 
проявить как усиление взаимного влияния (синергизм), 
так и ослабление взаимного влияния (антагонизм) на 
вредные организмы (А.Н. Гусева, 2012; З.П. Оказова, 
2013). Однако данных об особенностях детоксикации в 
растениях при их применении в виде баковой смеси мы 
в доступной литературе не обнаружили.

Важность проблемы особенно велика в случае при
менения пестицидов в защищенном грунте, так как при 
этом уборка урожая проводится в очень сжатые сроки. 
Принимая во внимание тот факт, что для подавляющего 
большинства пестицидов “время ожидания” в теплич
ных условиях установлено в пределах 3х дней, 

Целью настоящей работы было изучение скорости детоксикации некоторых 
пестицидов в плодах томатов при их применении как в отдельности, так и в 
виде баковой смеси. 

Эксперименты проводились в тепличном хозяйстве сельской общины Дара
керт в Масисском регионе на гибридных растениях сорта томата “Big Beef”. 
Растения томатов опрыскивались растворами цимбуша (1.2 л/га), ак тел лика 
(2.5 л/га) и топаза (0.6 л/га).  

Результаты исследований показали, что, при применении в защищенном 
грунте актеллика, цимбуша и топаза в виде баковой смеси, их остатки в 
плодах томатов детоксицируются значительно интенсивнее, нежели при их 
применении в отдельности.
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гпестициды, 
детоксикация, 
защищенный грунт, 
баковая смесь, 
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становится ясно, насколько важно выявить ту разницу 
в скорости детоксикации пестицидов, которая может 
обнаруживаться при их применении в отдельности и 
в виде баковой смеси. Очищение урожая от остатков 
пестицидов в максимально кратчайшие сроки послужит 
основой для рекомендации конкретной формы 
применения пестицидов в защищенном грунте. 

Учитывая важность проблемы, работа была нацелена 
на изучение скорости детоксикации цимбуша (ципер
метрин), актеллика (пиримофосметил) и топаза (пенко
назол) в плодах томатов при их применении в виде 
баковой смеси.

В настоящее время вышеуказанные препараты при
меняются в Армении в защищенном грунте для борьбы 
с вредными организмами в виде баковых смесей.

Материалы и методы

Эксперименты проводились в тепличном хозяйстве 
сельской общины Даракерт в Масисском регионе РА на 
гибридных растениях сорта томата “Big Beef”. Растения 
опрыскивались растворами актеллика (2,5 л/га), 
цимбуша (1,2 л/га) и топаза (0,6 л/га). Опрыскивания 
проводились как в отдельности, так и в виде баковой 
смеси (3 препарата в одном рабочем растворе).

Актеллик – несистемный фосфорорганический ин
сек то акарицид, предназначен для защиты сельско
хозяйственных культур открытого и защищенного грунта 
от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей. 
Цимбуш – инсектицид контактнокишечного действия, 
применяется против белокрылок, трипсов, тлей. Топаз 
– системный фунгицид, который используется против 
муч нистой росы. 

Образцы плодов томатов для анализа отбирались 
через 1, 3 и 5 дней после опрыскивания – со среднего 
яруса растений.

Остаточные количества препаратов в плодах 
определялись методом тонкослойной хроматографии 
на силуфольных пластинках (МУ 208579, МУ 247381, 
МУ 500989). 

Результаты и анализ

Результаты анализа приведены в таблице. Из данных 
таблицы видно, что через день после опрыскивания 
уровень остатков всех препаратов в плодах томатов 
при применении в виде смеси ниже по сравнению с 
их применением в отдельности. При этом, количество 
цимбуша меньше примерно на 17 %, топаза – на 13 %, 
а актеллика  на 12 %.

Более интенсивное разрушение препаратов в плодах 
томатов при смешанном применении, вероятно, свя
зано с тем, что на растение одновременно попадают 
три токсических вещества, что порождает стрессовую 
ситуацию для растения. Все три исследуемые нами 
препарата обладают высокой биологической актив
ностью и, с легкостью преодолевая кутикулярный 
барьер листьев и плодов, проникают вовнутрь, тем са
мым создавая для растения стрессовую ситуацию. 

Растения обладают широким спектром защитно
приспособительных реакций, позволяющих им проти
востоять действию разнообразных неблаго приятных, 
стрессовых факторов. В основе устойчивости расте
ний лежит совокупность клеточномолекулярных 
механизмов, поддерживающих гомеостаз и целост
ность клетки, организма, популяции в условиях ток
сического действия загрязнителей  (Л.A. Чудинова,   
Н.В. Ор  лова, 2006; Н.Б. Пронина, 2000). Для нейт
рализации чужеродных для себя веществ растение 
мобилизует свою защитную систему: активность фер
ментов, био химических и физиологических про цессов, 
и т.д. (Г.И. Кве ситадзе, и др., 2005; Laura L.Van Eerd, 
et al., 2003). Чем выше концентрация токсических 
веществ, тем актив нее процессы их нейтрализации. И 
не случайно, что через день после обработки растений 
в плодах томатов в вариантах с применением смеси 
пес тицидов их остатков обнаруживается меньше, 
нежели при их применении в отдельности.

Анализ остатков пестицидов показал также, что через 
3 дня после обработки их количество в плодах тома
тов значительно снижается (как при отдельных, так 
и в смешанных вариантах). Однако детоксикация 
каждого из препаратов имеет свои особенности. Так, 
если в вариантах цимбуша и топаза, применяемых 
в смешанном виде, уменьшение остатков цимбуша 

Таблица. Динамика детоксикации цимбуша, топаза и ак
теллика в плодах томатов при их при менении в 
отдельности и баковой смеси (мг/кг)*

Наименование 
препарата

Форма 
применения

Дни после обработки

1 3 5

Цимбуш
отдельно 0.88 0.73 0.40

смесь 0.73 0.68 0.22

Актеллик
отдельно 1.28 0.43 0.26

смесь 1.13 0.38 0.22

Топаз
отдельно 0.38 0.33 0.18

смесь 0.33 0.26 0.18

* Таблица составлена авторами.

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11OQ7.html
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и топаза по сравнению с первым днем после обра
ботки составляет, соответственно, 7 % и 21 %, то при 
актеллике  66.4 %, что, по всей вероятности, обус
ловлено химическими и физическими свойствами этих 
препаратов.

Если учесть то обстоятельство, что по регламенту 
для тепличных томатов “время ожидания” цимбуша, 
актеллика и топаза составляет 3 дня, то полученные 
данные свидетельствуют о том, что, независимо от 
формы применения, содержание остатков препаратов 
в указанный срок (все еще в плодах томатов) 
значительно превышает максимально допустимый 
уровень (МДУ). Причем в варианте топаза превышение 
составляет 0.060.13 мг/кг, актеллика  0.180.23 мг/кг, а 
цимбуша – даже в 3.43.7 раза.

За исключением топаза, через 5 дней после обработки 
растений содержание остатков актеллика и цимбуша 
при их применении в отдельности остается высоким 
по сравнению с МДУ (в плодах томатов МДУ топаза, 
цимбуша и актеллика составляет 0.2 мг/кг). Вместе с 
тем, следует отметить, что уровень остатков актеллика 
и цимбуша в указанный срок при их применении в виде 
баковой смеси приближается к МДУ (рис.)

Тепличные рас те ния характеризуются активным 
рос том, сильной кор не вой системой, высокими 
физиологическими и био химическими процессами. 
Детоксикация пестицидов в клетках и тканях таких 
растений происходит гораз до интенсивнее, чем у 
растений в открытом грунте. Однако следует учесть, 
что, когда речь идет об условиях в защищенном 
грунте, то есть, когда теплицы нагре ваются, то 
температура воздуха и почвы, уровень влажности и 
освещения достигают определенного уровня. Именно 
в таких условиях было изучено и установлено “время 
ожидания” пестицидов для урожая, выращенного в 
теплице. Условия окружающей среды в теплицах 
существенно меняются: весной: разница между 
дневной и ночной температурой и влажностью 
увели чивается, освещение становится более интен
сивным, приближаясь к условиям открытого грунта. 
Следовательно, в таких условиях детоксикация пес
тицидов также будет близка к указанным срокам для 
открытого грунта.

И, поскольку наши исследования в теплице, в основ ном, 
проводятся весной, не случайно, что остатки иссле
дуемых пестицидов часто достигают максимально до
пустимого уровня позже, чем это регламентируется.

В Армении теплицы функционируют даже в начале 
лета, когда условия окружающей среды абсолютно 
отличаются от тепличных условий в зимний период. 
Поэтому не случайно, что в “весенне-летний” период 
процесс детоксикации пестицидов в культурах, 
выращиваемых в теплицах, протекает в условиях, 
приближающихся к условиям открытого грунта. По 
на ше му глубокому убеждению, из соображений без
опасности “время ожидания” пестицидов в защи щен
ном грунте должно быть различным для “осенне
зимнего” и для “весеннелетнего” сезонов.

Заключение

Обобщая полученные данные, можно констатировать, 
что, при применении в защищенном грунте актеллика, 
цимбуша и топаза в виде баковой смеси, их остатки 
в плодах томатов детоксицируются значительно 
интенсивнее, нежели при их применении в отдельности. 

На этом основании, рекомендуем для повышения 
эффективности применения пестицидов, сокращения 
рабочей нагрузки и минимизации загрязнения 
окружающей среды их остатками применять против 
вредителей и заболеваний томатов в тепличных 
условиях цимбуш, актеллик и топаз в виде баковой 
смеси. 

Рис. Содержание остаточных количеств цимбуша, актеллика 
и топаза  в плодах томатов на 5й день после об ра ботки 
растений при их применении в отдельности и в баковой 
смеси (составлен авторами).

Тот факт, что остаточные количества изученных пре
паратов в плодах тепличных томатов все еще остаются 
выше допустимых уровней, не является необычным 
явлением. Наши многолетние исследования пока
зывают, что в тепличных условиях остатки пестицидов 
в плодах томатов, огурцов и других культур в течение 
3дневного периода ожидания нередко значительно 
превышают МДУ. Однако условия в защищенном 
грунте сильно отличаются от условий открытого грунта. 

мг/кг
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Ակտելիկի, ցիմբուշի, տոպազի թունազրկման 
առանձնահատկությունները ջերմատան 
պայմաններում առանձին և բաքային խառնուրդի 
տեսքով կիրառելիս

Սույն աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումնասիրել 
լոլիկի պտուղներում մի շարք պեստիցիդների թունա
զերծման արագությունը ինչպես առանձինառանձին, 
այնպես էլ բաքային խառնուրդի տեսքով կիրառելիս: 

Փորձերը կատարվել են Մասիսի տարածաշրջանի Դա
րա կերտի ջերմատնային տնտեսությունում: Big Beef 
hիբրիդի լոլիկի բույսերը սրսկվել են ցիմբուշի (1,2 լ/հա), 
ակտելիկի (2,5 լ/հա) և տոպազի (0,6 լ/հա) լու ծույթ ներով: 

Հետազոտության արդյունքներով պարզ է դարձել, 
որ պաշտպանված գրունտում ակտելիկի, ցիմբուշի և 
տո պազի՝ բաքային խառնուրդի տեսքով կիրառման 
դեպքում լոլիկի մեջ նշված պեստիցիդների մնա ցորդ
ների թունազերծումն ավելի ինտենսիվ է ընթանում, 
քան առանձինառանձին կիրառելիս:

A B S T R A C T

Peculiarities of Cymbush, Actellic and Topaz 
Detoxification in Tomato Fruit when Applying them 
Individually and in the Form of Tank Mixture under 
Protected Ground

The aim of the current work is to study the detoxification 
rate of a number of pesticides in the tomato fruit when 
applying them individually and in the form of tank mixture.

The experiments were conducted in the Darakert 
greenhouse at Masis province. The plants of hybrid tomato 
“Big Beef” were sprayed with the solutions of cymbush           
(1.2 l/ha), actellic (2.5 l/ha) and topaz (0.6 l/ha).

Upon the research results it has been found out that in 
case of applying actellic, cymbush and topaz in the form 
of tank mixture under the protected ground the residual 
detoxification of the mentioned pesticides takes place more 
intensively than in case of their individual application.
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Նա խա բան

Երկ րագն դի բնակ չութ յանն անհ րա ժեշտ սննդամ թեր
քի ա պա հով ման հիմ նախնդ րի լու ծու մը են թադրում 
է բու սա կան ծա գում ու նե ցող սպի տա կուց նե րի ար
տա դրութ յան ա վե լա ցում: ՈՒս տի կար ևոր վում է 
հա   տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի մշա կութ յու նը                                                       
(Л.Г. Матевосян, 2013):

Գետ նա նու շը հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույս է, ու նի 
կեն սա բա նա կան և տն տե սա կան բարձր հատ կա նիշ
ներ: Ար մատ նե րի վրա ապ րող Rhizobium ցե ղին պատ
կա նող պա լա րա բակ տե րիա նե րի շնոր հիվ այն հո ղին 
է կա պում մթնո լոր տի ա զատ ա զո տը` վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում հո ղը հարս տաց նե լով մի ջի նը 40100 կգ/ հա 
կեն սա բա նա կան ա զո տով: ՈՒս տի բո լոր մշա կա բույ սե
րի հա մար լա վա գույն նա խորդ է:

Հարկ է նշել, որ շու կա յի և սնն դի արդ յու նա բե րութ յան 
մեծ պա հան ջար կով է պայ մա նա վոր ված գետ նա նու շի 
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ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ըն դար ձակ ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը (Ն. Սա րու խան յան, 2010): 

Հա յաս տա նում գետ նա նու շի ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
սկսվել են դեռևս 1998 թվա կա նից: Հա մաշ խար հա յին 
հա վա քա ծո ւից ներ մուծ ված չո րա դի մաց կուն, մի ջա հաս 
և վա ղա հաս սոր տան մուշ նե րից հե տա գա ու սում նա սի
րութ յուն նե րի հա մար ընտր վել են ար ժե քա վոր սե լեկ
ցիոն սոր տեր և սոր տան մուշ ներ: 

Կ լի մա յի գլո բալ փո փո խութ յա նը դի մա կա յե լու տե
սանկ յու նից ներ կա յումս կար ևո վում է հատ կա պես վա
ղա հաս և  ե րաշ տա դի մաց կուն նոր սոր տե րի ներդ րու մը: 

Ըստ բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ Ա րա
րատ  յան հար թա վայ րի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե
րը միան գա մայն նպաս տա վոր են գետ նա նու շի մշա
կութ յան հա մար: Այս պես՝ գետ նա նու շի մշա կութ յան 
ա րեա լը մե ծաց նե լու նպա տա կով 2015 թվա կա նից 
Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րո նը գետ նա նու

Հայաստանում գետնանուշը ոչ ավանդական հատիկաընդեղեն մշակա բույս 
է, մշակվում է փոքր հողատարածքների վրա, ապահովում է առավելագույնը 
1920 ց/հա միջին բերքատվություն: 

Առաջարկում ենք գետնանուշի մշակությունն իրականացնել Արագածոտնի 
մարզի նախալեռնային գոտում, ինչը հնարավորություն կտա ընդլայնել 
դրա արեալը, ինչպես նաև փորձարկել նոր սորտեր:

Բանալի բառեր՝
գետնանուշ, 
սորտ, 
ունդ, 
սերմ, 
սպիտակուց
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Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա57

Այսպի սո վ՝ ուսումնասիր ու թյուն ները փաս տում  են, որ 
Լի ա սո րտը  բ ավ ական կանգուն է և մյուս սո րտերի ն 
գերազ անցում է բույսերի բա րձրո ւթյա մբ (42,0  սմ)։ 
Մոկետ և  T MV3 սորտերը  միջի ն բա րձ րությ ան  են 
(հ ամապատասխանաբար  39 ,0  և 36,0 սմ), ի սկ  Վ իրջինիա 
սորտը փռվա ծ է՝  3 0, 4 սմ  բար ձր ությամբ : Մո կետ և Լ իա  
սորտե րի մե կ բույսի  ց ողուննե րի  քանակը  կա զմել է 12 և 
18, Վիրջի նիա  և TMV3  սորտե րինը ՝ 10 հատ :

Ը ստ ուսում նասիրո ւթյուն նե րի՝ փորձար կվող սորտերը  
բերքի կ առուց վա ծք ային տար րե րով զ գա լիորեն տար
բերվում  են միմյանցի ց, ին չի արդյ ու նքում ձևա վորվել  
է բերքի տա րբեր ք անակութ յուն: Լիա սորտն աչքի 
է ընկն ում ուն դե րի  և սերմերի քանակով ու կ շռո վ: 
Այսպես՝ T MV 3 և Վի րջինիա  սորտերի սերմերի քանակը  
մեկ բույս ի հ աշ վով կազ մե լ է 8 4, 0 և 80 ,0, Մոկ ետ և Լիա 
սորտերինը՝  110,0 և 16 8,0 հատ : Վերջ ինների ս սե րմ երի 
կշ իռը կազ մե լ է 41 ,3 և 55 ,3 գ, ինչը TMV 3 և Վիր ջի նիա 
ս որ տե րի հ ամեմատ ու թյամբ պակաս է 11,8 27,9 գրա մով: 

Այսպիս ով ՝ տեղակ ան Լիա և պարսկական Մոկ ետ 
սորտերի բ եր քատվութ յո ւն ը մ յո ւս  երկու սորտերի հա
մեմատությամբ ավելի բա րձր  է: Լիա  սո րտ ից ստացվե լ 
է 2 9,2,  Մո կե տ սորտի ց՝  28,5, իսկ TMV3 և Վիրջինիա 
սորտերից ՝ հ ամապատա սխ անաբա ր 24,6 և 24,0  ց /հա 
բե րք (աղ . 2 ): 

Հար կ է նշել, որ, ո ւշ ահ ասո ւթյա մբ պա յմանավորված, 
TMV3 և  Վիրջինիա սո րտե րի  բերքատ վությա ն ցու
ցանիշները  ցածր են: Այդ ե րկո ւ սո րտերի ունդ երում 
սերմերի մ ի մասը վե գետացիայի  ավ ար տա կան փուլում 
չի հա սցն ում լրիվ հա սու նա նալ , ինչ ի արդյունքո ւմ 
գրանցվում է ց ածր բ եր քատ վո ւթյուն : Իսկ Լ իա և Մոկետ 
սո րտ եր ը վ աղահաս են  և ցուց աբ երում են բար ձր բեր
քատ վո ւթյուն : 

Գետնա նուշի վեգ ետացիան եր կար է տ ևո ւմ, ուս տի նա
խալեռնային գ ոտ ու պայ մաններ ում  նպատակ ահար
մա ր է մ շակել այնպ իս ի սորտ եր, որ ոնց վեգե տա ցիան 
ավ ել ի կարճ ատև է: Եթե այս ամ ենին զուգահ եռ հ աշ վի  
առն ենք նա և կլիմ այի գ լո բալ տա քա ցման  հիմնա խնդի
րը , ապ ա նոր սոր տերից նա խընտր ել ի է վաղահաս 
սորտեր ի մշակ ու թյո ւնը:  

շի մշա կութ յուն է ի րա կա նաց նում (փոքր ծա վալ նե րով) 
նաև Ա րա գա ծոտ նի մար զի նա խա լեռ նա յին գո տում 
(Дж. Епремян и др., 2001, Լ.Գ. Մաթ ևոս յան, 2015):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ա րա գա ծոտ նի մար զի նա խա լեռ նա յին գո տում գետ նա
նու շի մշա կութ յուն հիմ նե լու նպա տա կով փոր ձարկ վել 
են Մո կետ (պարս կա կան), TMV3 (հնդկա կան), Վիր ջի
նիա (ա մե րիկ յան) սոր տե րը: Որ պես ստու գիչ է ընտրվել 
Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րո նում բուծ ված 
Լիա տե ղա կան սոր տը: ՈՒ սում նա սի րութ յուն ներն 
ի րա  կա նաց վել են այդ սոր տե րի ա ճի և զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև բեր քի կա
ռուց ված քա յին տար րերն ու բեր քատ վութ յու նը ո րո շե
լու նպա տա կով:

Փոր ձար կում նե րը կա տար վել են 20182019 թթ. Ա րա
գա ծոտ նի մար զի նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման
նե րում, 50 քմ փոր ձա մար գե րով, 3 կրկնո ղութ յամբ,           
70 սմx25 սմx1 հատ սխե մա յով: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

2018 թվականին ցան քը կա տար վել է մա յի սի ա ռա ջին, 
իսկ 2019ին՝ ապ րի լի երկ րորդ տաս նօր յա կում: 

Ս տաց ված բեր քի ցուցանիշները մա թե մա տի կա կան 
մշակ ման են ենթարկ վել դիս պեր սիոն վեր լու ծութ յան 
մե թո դով  (Ա.Ռ. Խա չատր յան, 2002):

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում թեև գրանց վել 
են կեն սա բա նա կան բարձր ցու ցա նիշ ներ, այ նո ւա մե
նայ նիվ Լիա տե ղա կան սոր տը բո լոր ցու ցա նիշ նե րով 
գե րա զան ցել է Վիր ջի նիա, Մո կետ և TMV3 սոր տե րին: 

Աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նա խա լեռ նա յին 
գո տու պայ ման նե րում փոր ձարկ ված սոր տե րի լա բո
րա տոր ծլու նա կութ յու նը եր կու տար վա մի ջին տվյալ նե
րով կազ մել է 83,6, 86,6 և 78,6, իսկ Լիա սոր տի նը՝ 91 %: 
Նույն օ րի նա չա փութ յու նը պահ պան վել է նաև դաշ տա
յին ծլու նա կութ յան դեպ քում (հա մա պա տաս խա նա բար 
84,4, 78,3, 80,5, 72,3 %): 

Աղ յու սակ 1. Գետ նա նու շի սոր տե րի միջին կեն սա բա նա կան ցու ցա նիշ ներն ըստ հե տա զո տութ յան տա րի նե րի*

 Հե տա զո տութ յա ն
տա րի ներ

 Սոր տեր 
Ծ լու նա կութ յու նը, % Բույ սե ր ի 

բ արձրու թյու նը, 
սմ

Ցո ղ ու ն նե րի
 քա նա կը,

հատլաբորա տոր դաշտային

  20 1 8 201 9 

Լիա (ստուգիչ) 91 ,0 8 4,4 42,0 1 8

Վիրջինի ա  83,6 78 ,3 3 0, 4  10

Մոկետ 86,6  80,5 39 ,0 12 

TMV3 78,6 72,3 36,0 10

*Կազմվել  է  հեղինա կներ ի կողմից:
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Ա յս պիսով, ըս տ ուսումնասիրո ւթ յունն եր ի արդյունք
ների, տեղ ակա ն Լի ա և պարսկակ ան Մոկետ  սորտերն  
ա վելի վաղա հա ս են, ի տա րբ երությո ւն  ամերի կյ ան  
Վ իրջին իա և հնդկակա ն T MV 3 սո րտ երի, ապ ահո վո ւմ են 
բարձր բերքատ վո ւթ յուն: Ընդ  ո րում ՝ երկու տ արի նե րին 
էլ տե ղա կան և պար սկ ական ս որտ եր ի բերքահավաքը  
կա տարվել է հոկտեմ բեր ի առաջին տա սն օրյա կի ն,  իսկ 
մյ ու ս ս որ տերին ը՝ ն ոյ եմ բերի  առ աջին տա սնօրյ ակի ն: 

Հատիկաըն դե ղեն ների ա րդ յուն ավ ետ ությա ն գնահատ
մ ան  հար ցո ւմ  կարևոր վո ւմ է սերմ երի որ ակական  ցու
ցա նի շների ուսում նա սիրությ ու նը: Ո Ւս տի կատարվել է  
նա և գետ նան ու շի ս երմ երի որ ակական անալիզ:

Հատիկի որակական ցու ցան իշ ների ուսումնաս իրու
թյա ն համաձայն ՝ Լիա և Մոկետ սորտերի հատիկում 
հում  պր ոտեինի պար ու նակ ությու նը  գրե թե  ն ույնն է ՝ 
28, 63  և 28,45 %, իսկ Վիրջ ինիա և TM V3 սորտերի  հա
տիկո ւմ կազմո ւմ է 27,38 և 27,30 %  (ա ղ. 3):

Ը նդհ անուր շաքարնե րի և ճարպե րի  քանակությամբ 
Լի ա սորտ ը գերազ ան ցել է մ յուս սորտեր ին : Ակնհայտ 
ցածր է  T MV3 սոր տի ընդհանուր շաքարների քանա
կությո ւն ը՝ 14,56  % : Վ իրջինի ա,  Մոկ ետ  և  TMV3 ս որ
տեր ի ճարպեր ի ք անակ ությու նը  երկու տարիներ ի 
մ իջին տ վյա լն երով կազ մե լ է 4 6,3 1,  47, 88 և 4 7,20  % :

Այսպիսով , գետնան ուշի  ս երմերի որ ակակա ն ցուցա
նիշն երի վեր լո ւծութ յա ն համա ձայն, հո ւմ պրոտեինի, 
շաքարների և ճարպ եր ի պարունակությա մբ առանձ
նանում են տեղական և պարսկ ակ ան սորտեր ը, որոնք 
ամեր իկյան սոր տե րի  համ եմատո ւթ յո ւմբ  պ արունա կում 
են 1, 071,25 % ո վ ավելի շ ատ  հո ւմ պրո տ եին,  0,86 1,27  
և  1,5 8 1,7 %ո վ ավելի շատ շաքարն եր ու ճարպեր : 

Եզրակ ացությու ն

Ն ախալ եռնային գո տի ն միանգա մա յն նպաս տա վոր  է 
գե տնա նուշ ի տեղական Լի ա և պա րսկակա ն Մոկ ետ 
սորտե րի  մշակութ յան հա մա ր: Այ դ սորտ երի ն եր դր ումն 
արտա դրության մե ջ կապ ահովի բո ւս ակ ան ս պիտա
կուցի ա րտա դր ության աճ , վարե լա հո ղերի բերրիութ
յան բարձ րա ցում, հողո ւմ ազոտի քանակության 
ավելացո ւմ , ինչ պե ս նաև գետնա նուշի ցա նքատարա
ծո ւթյուն ներ ի ըն դարձակո ւմ : 

Երկու տարիների ու սո ւմն ասիրու թյու նների ար դյ ուն
քում պարզվել  է, որ մյ ուս սորտերի համեմատությամ բ 
Լ իա և Մո կե տ սոր տե րի բե րքատվ ութ յո ւնն ավե լի բարձր 
է, իսկ վեգե տա ցիայ ի տևողությո ւն ը՝  ավ ելի կարճ: 
Այդ երկո ւ սորտե րու մ բարձր է նաև  հ ում պրոտեինի, 
ճարպերի  և շաք արների պար ու նա կո ւթյո ւնը: 

Գր ակ անո ւթյուն

1. Խաչ ատ րյան Ա .Ռ. Ագրոնոմ իակ ան  հետազո տո ւթ
յուն  ն երի մե թոդ ներ.  Եր .: Ասողիկ , 2 00 2.  238 էջ:

2. Մաթևո սյա ն Լ.Գ . Ատ ենախոսութ յո ւն  §Գե տնա նու շի  նոր 
սորտերի մշակ ու թյ ան արդյունավետ տեխ նո  լոգիա
նե րը Արա րատյան դա շտ ավայ րի  պայ ման  նե րում¦ 
Զ.01.02.  §Բուսաբուծություն¦ մասնագի տությամբ: 
Երևան, ՀԱԱՀ 011 մասնագիտական խորհուրդ, 2015 թ.:

3. Սարուխանյան Ն. Հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր.  
Եր., 2010.  80 էջ։

Աղյ ու սակ 2.  Գետնանուշ ի բ եր քի կառ ուցվածքային տա րրերը (2018 20 19 թթ.) *

Սո րտեր

ՈՒնդերի 
քանակը,

հատ

ՈՒնդերի 
կշիռը ,

գ 

Ս երմերի 
քանակը 
ունդում,

հատ

Սերմերի 
կ շի ռը,

գ

1000 սերմի 
կշիռը,

գ

Միջին բերքը,
ց/հա

Լիա (ստուգիչ) 56,0 70,8 168,0  55,3 515,0 2 9, 2

 Վի րջինիա 43,0  65,6 80,0 27,4 333, 6  24 ,0

 Մոկետ 58 ,0 7 1,6 110,0 41,3  400 ,5 28,5

 TM V3 42, 0 6 7,4  84,0 29 ,5 34 7, 7 24,6

ԱԷՏ 095=  2,2 ց
*Կազմվել է  հեղինա կն երի կո ղմ ից:

Աղ յուսակ 3.  Գետնանուշ ի սերմերի որակական ցուցա
նիշ ն եր ը (20182019 թթ. միջին տվ յա լներ)*

Սորտեր
Հում 

պրոտեին,
 %

Ընդհանուր 
շաքարն եր,

 %

Ճարպեր , 
%

 Լիա (ս տուգիչ) 2 8, 63 17,2 7 4 8, 0

 Վիր ջի նիա 2 7, 38 1 6,00  46,31

Մոկ ետ 28 ,45 16,86 47,88 

TMV3 2 7,30 14,56 47,20

*Կ ազմվել  է  հեղինա կնե րի  կողմ ից :



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (71) 3/2020

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա59

4. Епремян Дж. и др. Культура арахиса в Арме нии // Мате
риалы международного симпозиума / Епремян Дж., 
Карапетян С.С., Казарян Р.Г., Семерджян С.П.  Сим 
фе рополь, 2001.  С. 219220.

Ընդունվել է՝ 30.04.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 10.05.2020 թ.

A B S T R A C T

The Comparative Efficiency in the Cultivation of New 
Groundnut Varieties in the Piedmont Zones of Armenia

Groundnut is a nontraditional leguminous crop for Armenia. 
It is cultivated in small land areas and provides maximum 
19 c/ha20 c/ha yield capacity on the average. 

It is recommended to implement the groundnut cultivation 
in the submountainous zones of the Aragatsotn region 
which will enable to enlarge its cultivation areal and to test 
some new varieties.

Сравнительная эффективность выращивания 
новых сортов арахиса в предгорной зоне Армении

В Армении арахис является нетрадиционной бобовой 
культурой, выращивается на небольших земельных 
участ ках, его средняя урожайность обеспечивается в 
пределах не более 1920 ц/га.  

Предлагаем осуществлять выращивание арахиса в 
пред горной зоне Арагацотнской области, что даст воз
можность расширить его ареал, а также испытывать 
новые сорта.  

А Н Н О ТА Ц И Я

Հոդվածը հրապարակվում է §Հատիկաընդեղենների սելեկցիոն սերմնաբուծական աշխատանքների կազմակեր
պումը և մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը ՀՀ տարբեր գյուղատնտեսական գոտիներում¦ 
18T4B312 գիտական թեմայի շրջանակում:

5. Матевосян Л.Г. Возделывание арахиса в условиях 
Араратской равнины // Известия НАУА.  N 1.  2013. 
 С. 3335.
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 Նա խա բան

Երկ րա գոր ծութ յան ին տեն սի վա ցու մը, գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րան քի ա վե լա ցու մը և  է կո լո գիա կան 
տե սանկ յու նից անվ տանգ սննդամ թեր քի ստա ցու մը 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի գե րա կա խնդիր նե րից են:

Պա րար տան յու թե րի (թու նա քի մի կատ նե րի) կի րառ
մամբ հնա րա վոր է ա պա հո վել գյու ղատն տե սա կան 
մթեր քի ստաց ման բարձր ցու ցա նիշ ներ, սա կայն 
դրանց սխալ օգ տա գոր ծու մը հան գեց նում է մի շարք 
ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ մթեր
քում նիտ րատ նե րի ա վել ցու կա յին կու տակ ման, հո
ղի, ջրի և մթ նո լոր տի աղ տոտ ման: ՈՒս տի ցան կա ցած 

ՀՏԴ  635.649:631.816   

ՕՐԳԱՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
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պա րար տան յութ կի րա ռե լիս անհ րա ժեշտ է սահ մա նել 
հսկո ղութ յուն: Մ թեր քում և կե րա տե սակ նե րում նիտ
րատ նե րի ա վել ցու կա յին կու տա կումն ա ռա ջաց նում է 
մար դու և կեն դա նի նե րի թու նա վո րում, իսկ դրանց փո
խա կեր պու մը նիտ րիտ նե րի և նիտ րո զոա մին նե րի գոր
ծում է մու տա ծին ազ դե ցութ յուն:

Նիտ րատ նե րի սահ մա նա յին թույ լատ րե լի մա կար դա կը 
1 կգ կար տո ֆի լում չպետք է գե րա զան ցի 250, կա ղամ
բում՝ 500, գա զա րում՝ 250, լո լի կում՝ 150 մգ: Մարդն իր 
կշռի յու րա քանչ յուր կի լոգ րա մի հաշ վով մեկ օ րում կա
րող է մար սել 5 մգ ից ոչ ա վե լի նիտ րատ ներ. ա վել ցու կը 
վտան գա վոր է (С.С. Арутюнян, 2008):

20182019 թթ. տաք դե ղի վե գե տա ցիոն փոր ձի մի ջո ցով ու սում նա սիր վել է 
հան քա յին պա րար տան յու թե րի, կի սափ տած գո մաղ բի, հա տի կա վոր ված 
թռչնաղ բի, օր գա նո միք սի և §Բայ կալ ԷՄ1¦ կոմ պոս տի հա մար ժեք չա փա
քա նակ նե րի ազ դե ցութ յու նը տաք դե ղի Նուշ 55 սոր տի բեր քատ վութ յան, 
բույ սե րի վեր գետն յա զանգ վա ծի, հա սու նա ցած պտուղ նե րում նիտ րատ նե
րի և չոր նյու թե րի վրա: 

Ա ռա վել բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել կի սափ տած գո մաղբ կի րա ռե լիս, 
ա ռա վել ցածր ցու ցա նիշ՝ օր գա նո միք սով պա րար տաց նե լիս: Նիտ րատ նե
րի քա նա կութ յու նը ոչ մի տար բե րա կում չի գե րա զան ցել ՍԹԽի ցու ցա նի շը 
(200 մգ/կգ):

Բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսություննե
րին առաջարկվում է արտադրվող գոմաղբի հետ միասին կոմպոստացնել 
բուսական բոլոր թափոնները և լրիվ հասունացումից հետո օգտագործել 
դաշտերում (հումուսի պաշարները պահպանելու համար):

Բանալի բառեր՝
տաքդեղ, 
հանքային և օրգանական 
պարարտանյութեր, 
նիտրատներ, 
սննդատարրերի օտարում, 
բերք

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/scientific-journal
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Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է տաք դե ղի վե գե
տա ցիոն փոր ձի մի ջո ցով ու սում նա սի րել տար բեր օր
գա նա կան պա րար տան յու թե րի և դ րանց հա մար ժեք 
հան քա յին պա րար տան յու թե րի արդ յու նա վե տութ յու նը, 
բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը, վե գե տա տիվ կեն սա զանգ
վա ծում և պ տուղ նե րում նիտ րատ նե րի պա րու նա կութ
յու նը, ինչ պես նաև ո րո շել հիմ նա կան սննդա տար րե րի 
կեն սա բա նա կան օ տա րու մը: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Դաշ տա յին փոր ձե րը 20182019 թթ. կա տար վել են 
ՀԱԱՀ վե գե տա ցիոն տնա կում՝ բաց գրուն տի պայ
ման նե րում, 40 կգ հող պա րու նա կող մե տաղ յա ա նոթ
նե րում (նկ. 1, 2): Ե րեք կրկնո ղութ յամբ փոր ձարկ վել 
է տաք դե ղի Նուշ 55 սոր տը: 2018 թ. պա րար տա ցու մը 
կա տար վել է ապ րի լի 17ին, սա ծի լու մը՝ մա յի սի 4ին, 
իսկ 2019ին՝ հա մա պա տաս խա նա բար ապ րի լի 25ին 
և մա յի սի 14ին: Սա ծիլ նե րը տրա մադ րել է Բան ջա րա
բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ րո նը: 
Պա րար տաց ման հա մար օգ տա գործ վել են 5,15 գ /ա նոթ 
ա մո նիա կա յին սե լիտ րա (NH4NO3), 9,45 գ /ա նոթ հա սա
րակ սու պեր ֆոս ֆատ (Ca (H2PO4)2)+խառ նուրդ ներ, 
1,25 գ /ա նոթ կա լիու մա կան աղ, 330 գ /ա նոթ կի սա
փտած գո մաղբ, 330 գ /ա նոթ §Բայ կալ ԷՄ1¦ կոմ պոստ, 
100 գ /ա նոթ §Օռ վա կո¦ օր գա նո միքս և 55 գ /ա նոթ հա
տի կա վոր ված թռչնաղբ:

Օր գա նո միք սը կեն սա հու մու սի, տոր ֆի և կոմ պոս տի 
խառ նուրդ է, պա րու նա կում է մոտ 2,0 % ընդ հա նուր 
ա զոտ, 0,52 % ընդ հա նուր ֆոս ֆոր, 1,2 % կա լիում, ինչ
պես նաև միկ րո տար րեր: Հան քա յին պա րար տան յու թե
րի և դաշ տա յին փոր ձի N150P150K150 կգ/ հա (3600 տ/ հա 
հո ղի հաշ վով) չա փա քա նակ նե րը հա մար ժեք են: 

 Բույ սե րում նիտ րատ նե րի ա վել ցու կա յին կու տա կու մը 
պայ մա նա վոր ված է հո ղում դրանց բարձր պա րու նա
կութ յամբ, ինչ պես նաև ֆոս ֆո րով, կա լիու մով և միկ
րո տար րե րով ան հա վա սա րա չափ սնուց մամբ: Բան ջա
րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի հա մար կար ևոր վում 
է սահ մա նա փակ քա նա կութ յամբ նիտ րատ նե րի կի
րա ռու մը: ՈՒս տի անհ րա ժեշտ է խե լա ցի օգ տա գոր ծել 
հան քա յին, օր գա նա կան և հատ կա պես ա զո տա կան 
պա րար տան յու թե րը: 

Հարկ է նշել, որ նա խա լեռ նա յին և լեռ նա յին գո տի նե
րում, որ տեղ վե գե տա ցիա յի տևո ղութ յու նը կարճ է, 
բույ սե րում ա վե լի շատ նիտ րատ ներ են կու տակ վում: 
Ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սա կան գի տութ յու նը 
կար ևո րում է պա րար տան յու թե րի հիմ նա վոր ված օգ
տա գոր ծու մը: Գի տա կա նո րեն մշակ ված չա փա քա նակ
նե րով են ի րա կա նաց վում ա զո տա կան պա րար տանյու
թե րով սնու ցու մը և մ թեր քի ո րա կի հսկո ղութ յու նը                
(Ռ.Հ. Ե դո յան և  ու րիշ., 1999):

Հա յաս տա նի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի բան
ջար բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի դաշ տե րում հան քա
յին և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե րը կի րառ վում են 
ա ռանց տվյալ մշա կա բույ սի կեն սա բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը հաշ վի առ նե լու: Մե նատն տես 
գյու ղա ցի նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են ա մո նիա
կա յին սե լիտ րա կամ հում թռչնաղբ և թարմ գո մաղբ, 
ո րոնք վտան գա վոր են ինչ պես բույ սե րի, այն պես էլ 
շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար: Գ յու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րում օր գա նա կան թա փոն նե րը (բու սա կան 
մնա ցորդ ներ, ծղոտ, փայ տի թեփ, գո մաղբ, թռչնաղբ և  
այլն) չեն կոմ պոս տաց վում, մինչ դեռ դրանք վե րամ շա
կու մից հե տո կա րող են կի րառ վել որ պես ար ժե քա վոր 
օր գա նա կան պա րար տան յութ:

Նկ. 1. Տաք դե ղի վե գե տա ցիոն փորձ (2018 թ.)։ Նկ. 2. Տաք դե ղի վե գե տա ցիոն փորձ (2019 թ.):
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2018 թ. վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր ա նո
թի հաշ վով օգ տա գործ վել է 114 լ, իսկ 2019ին՝ 139 լ 
ծո րա կի ջուր: Ս պի տա կաթ ևի կի դեմ պայ քա րի նպա
տա կով բույ սե րը ե րեք ան գամ սրսկվել են խի տո զան և 
գ լու տա մի նաթ թու կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի 
խառ նուր դի լու ծույ թով (0,2 % խի տո զան+0,05 % գլու
տա մի նաթ թու) և 0,1 % պե գաս ին սեկ տի ցի դով (2018 թ. 
հու նի սի 6ին և 18ին): Նույն նյու թե րով եր րորդ սրսկու
մը կա տար վել է 2018 թ. հու լի սի 6ին: Ամ բողջ վե գե տա
ցիա յի ըն թաց քում բույ սե րի վրա վնա սա տու կամ հի
վան դութ յուն չի հայտ նա բեր վել: 2019 թ. վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում նույն պես բույ սե րը տար բեր քի մի կատ նե րով 
սրսկվել են ե րեք ան գամ՝ գրե թե նույն փու լե րում: Օգ
տա գործ վել են ռի դո միլ գոլդ (0,25 %), պե գաս (0,1 %), 
ակ տե լիկ (0,15 %) և տո պազ (0,08 %): 

Հա սու նա ցած պտուղ նե րում նիտ րատ նե րի քա նա կութ
յու նը ո րոշ վել է COЭКС (НУК 019-2) չա փիչ սար քի մի
ջո ցով, իսկ բեր քը և վե գե տա տիվ զանգ վա ծը՝ կշռա յին 
մե թո դով: Բա ցի այդ՝ հո ղի մե խա նի կա կան կազ մը ո րոշ
վել է Կա չինս կու, հու մու սը՝ Տ յու րի նի, շար ժուն ա զո տը՝ 
Տ յու րի նի և Կո նո նո վա յի, շար ժուն ֆոս ֆո րը՝ Մա չի գի նի 
մե թոդ նե րով, կար բո նատ նե րը՝ կալ ցիու մա չա փով, ջրա
յին քաշ ված քի pHը՝ է լեկտ րա պո տեն ցա չա փով, P2O5ը՝ 
ֆո տոէ լեկտ րա գու նա չա փով, K2Oն` բո ցա յին լու սա
չա փով (Л.Н. Александрова, О.А. Найденова, 1976,                  
Б.А. Ягодин и др., 1987): Բեր քի տվյալ նե րը մա թե մա

տի կա կան մշակ ման են են թարկ վել դիս պեր սիոն ա նա
լի զի մե թո դով (Б.А. Доспехов, 1985):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Վե գե տա ցիոն փոր ձի հա մար օգ տա գործ վել է կի սաա
նա պա տա յին գորշ տի պի հող. մե խա նի կա կան կազ մը՝ 
մի ջին կա վա վա զա յին (ֆի զի կա կան կա վի 0,01 մմ մաս
նիկ նե րի գու մա րը՝ 39,7 %), pHը՝ 7,21, հու մու սը՝ 1,83 %, 
ընդ հա նուր ա զո տը՝ 0,061 %, բույ սե րի հա մար մատ
չե լի սննդա տար րե րից Nը՝ 2,06, P2O5ը՝ 1,33, K2Oն՝         
28,6 (մգ 100 գ հո ղում): Հո ղում գրե թե չեն պա րու նակ
վել կար բո նատ ներ (CaCO3ն  ըստ CO2ի՝ 1,65 %, ջրա
լույծ ա ղե րի պա րու նա կութ յու նը՝ 0,034 %):

Եր կու տա րի նե րին բույ սե րի բեր քա հա վա քը կա տար
վել է պար բե րա բար՝ ըստ պտուղ նե րի հա սու նաց ման 
աս տի ճա նի: Յու րա քանչ յուր բեր քա հա վա քի ժա մա նակ 
ո րոշ վել է նաև պտուղ նե րում չոր նյու թե րի և նիտ րատ
նե րի պա րու նա կութ յու նը (աղ. 1, 2):

Աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ պա րար տաց ված 
տար բե րակ նե րը եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում ստաց
ված մի ջին բեր քի քա նա կութ յամբ գե րա զան ցում են 
ստու գի չին: Մի ջին բեր քը ստու գիչ տար բե րա կում կազ
մել է 348 գ /ա նոթ, իսկ օր գա նո միք սով և գո մաղ բով պա
րար տաց ված տար բե րակ նե րում՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 491 և 734 գ /ա նոթ: 

Աղ յու սակ 1. Հան քա յին և  օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի ազ դե ցութ յու նը տաք դե ղի Նուշ 55 սոր տի բեր քի և դ րա 
կա ռուց ված քի վրա* 

 Տար բ ե րակ նե ր 
 Բեր ք ը, գ /ա նոթ (թարմ/օ դա չո ր) 

 Բեր քի կազ մութ յու նը, գ /ա նոթ (թարմ/օ դա չոր)

պտղամիս սերմնարան+կո թո ւն

2 018 թ . 2019 թ.  միջ ինը 2 018 թ . 2019 թ. միջինը 2 018 թ . 2019 թ. միջինը

Առանց պարարտացման 
(ստուգիչ)

384
22,8

347
32,8

348
27,8

279
15,0

262
21,1

271
18,1

69
7,8

85
11,7

77
9,8

Հանքային 
պարարտանյութեր, 
N1,7 P1,7 K1,7, գ/անոթ

566
36,1

479
45,2

523
40,7

453
24,3

367
29,4

410
26,9

113
11,8

112
15,8

113
13,8

Կի սափտած գոմաղբ,
330 գ/անոթ

707
45,9

760
76,4

734
61,2

606
32,2

579
50,8

593
41,3

101
13,7

181
25,6

141
19,7

§Բայկալ ԷՄ-1¦ կոմպոստ, 
330 գ/անոթ

535
36,8

580
36,5

558
36,7

429
24,6

447
24,3

438
24,5

106
12,2

133
12,2

120
12,2

§Օռվակո¦ օրգանոմիքս, 
100 գ/անոթ

475
30,6

506
50,3

491
40,5

391
21,3

402
34,2

397
27,8

84
9,3

104
16,1

94
12,7

Հատիկավորված թռչնաղբ, 
55 գ/անոթ

517
34,8

540
52,9

529
43,9

410
23,0

408
33,8

409
28,4

107
11,8

132
19,1

120
15,5

S x, % (թարմ) 5,3 4,4

ԱԷՏ0,5, գ (թարմ)
87,1 74,7

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Ա ռա վել բարձր ցու ցա նիշ գրանց վել է կի սափ տած 
գո մաղ բի կի րառ ման դեպ քում (734 գ /ա նոթ): 2018 և                  
2019 թթ. ստու գի չի հա մե մա տութ յամբ պա րար տաց ված 
տար բե րակ նե րում ստաց վել է բեր քի հա վաս տի տար բե
րութ յուն (2018ին՝ ԱԷՏ0,5=87,1, 2019ին՝ ԱԷՏ0,5= 4,7 գ):

Ըստ եր կու տա րի նե րի մի ջին տվյալ նե րի՝ պտղա մի
սը ստու գիչ տար բե րա կում կազ մել է 271, իսկ սերմ
նա րան+կո թու նը՝ 77 գ /ա նոթ: Պա րար տաց ված տար
բե րակ նե րում այդ ցու ցա նիշ նե րը տա տան վել են 
հա մա պա տաս խա նա բար 397593 և 94141 գ /ա նոթ 
սահ ման նե րում:

Աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված եր կու տա րի նե րի մի ջին 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ տար բե րակ նե րում զգա լի տա
տա նում ներ չեն գրանց վել: Պտ ղամ սում չոր նյու թե րի 
պա րու նա կութ յու նը տա տան վել է 6,77,0 %, սերմ նա
րան+կո թու նում՝ 12,314,0 % սահ մա նում:  

Ս տաց ված բեր քում պա րու նակ վող նիտ րատ նե րի քա
նա կութ յու նը բո լոր տար բե րակ նե րում չի գե րա զան ցում 
ՍԹԽի սահ մա նը (տաք դե ղի հա մար ՍԹԽն բաց գրուն
տում 200 մգ/կգ է, ծած կած գրուն տում՝ 400 մգ/կգ): 
2018 թ. նիտ րատ նե րի հա մե մա տա բար բարձր պա րու
նա կութ յուն է գրանց վել N1,7P1,7K1,7 հան քա յին պա րար
տան յու թեր կի րա ռե լիս (68 մգ/կգ), իսկ 2019ին՝ օր գա
նո միք սով պա րար տաց նե լիս (58 մգ/կգ):

Տաք դե ղի բույ սե րի կող մից հիմ նա կան սննդա տար րե րի 
կեն սա բա նա կան օ տա րու մը ո րո շե լու հա մար կա տար
վել են բույ սե րի բո լոր օր գան նե րի լա բո րա տոր ա նա
լիզ ներ: Բա ցի այդ՝ ո րոշ վել են նաև ընդ հա նուր ա զո տը, 
P2O5ը և K2Oն (աղ. 3):

Աղ յու սակ 3ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ տաք դե ղի բույ
սե րի բո լոր օր գան նե րում ա զո տի և ֆոս ֆո րի հա մե
մա տութ յամբ գե րակշ ռում է կա լիու մի քա նա կութ յու նը: 
Ն շա նա կում է՝ բույ սե րի կող մից ա վե լի շատ կա լիում 
է օ տար վում: Հիմ նա կան սննդա տար րե րից ա զո տի 
պա րու նա կութ յունն ա ռա վել քիչ է ար մա տում (1,34), 
P2O5ը՝ կո թուն+սերմ նա րա նում (0,75), K2Oն՝ ար մա
տում (1,65): Սա բա ցատր վում է նրա նով, որ բույ սի 
վեր գետն յա զանգ վա ծում և պ տուղ նե րում ա վե լի շատ 
մակ րո տար րեր են կու տակ վում: Այս պի սով՝ բո լոր տար
բե րակ նե րում բույ սե րի վե գե տա տիվ զանգ վա ծի մեծ 
տա տա նում ներ չեն գրանց վել, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք գոր ծոն նե րի կա յու նութ յամբ (աղ. 4):

Աղյուսակ  2.   Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը տաքդեղի Նուշ 55 սորտի պտուղներում 
չոր նյութերի ու նիտրատների պարունակության վրա*

Տարբերակներ

Չոր նյութեր, %
Նիտրատներ, մգ/կգ

պտղամիս սերմնարան+կոթուն

2018 թ. 2019 թ. միջինը 2018 թ. 2019 թ. միջինը 2018 թ. 2019 թ. միջինը

Առանց պարարտացման 
(ստուգիչ)

5,4 8,0 6,7 11,3 13,8 12,6 54 55 55

Հանքային պարարտանյութեր, 

N1,7 P1,7 K1,7, գ/անոթ
5,4 8,0 6,7 10,5 14,1 12,3 68 53 61

Կի սափտած գոմաղբ,
330 գ/անոթ

5,3 8,8 7,1 13,6 14,1 13,9 59 53 56

§Բայկալ ԷՄ-1¦ կոմպոստ, 
330 գ/անոթ

5,7 8,3 7,0 11,6 13,9 12,8 44 47 46

§Օռվակո¦ օրգանոմիքս, 
100 գ/անոթ

5,4 8,5 7,0 11,1 15,4 13,3 40 58 49

Հատիկավորված թռչնաղբ, 
55 գ/անոթ

5,6 8,3 7,0 11,0 14,5 12,8 54 52 53

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Աղյուսակ 3. Հիմնական սննդատարրերի պարունակու
թյունը տաքդեղի Նուշ 55 սորտի տարբեր 
օրգանների միջին նմուշներում, % (օդաչոր 
զանգվածի հաշվով)* 

Բույսի օրգաններ

Ը
ն
դ

հ
ա

ն
ո
ւր

ա
զ

ո
տ

P
2O

5

K
2O

Պտղամիս 2,16 1,31 2,77

Կոթուն+սերմնարան 2,71 0,75 3,37

Վերգետնյա զանգված 1,82 0,83 1,83

Արմատ 1,34 0,88 1,65

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Եր կու տա րի նե րի մի ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ վեր
գետն յա զանգ վա ծի ա ռա վել ցածր ցու ցա նիշ ներ 
գրանց վել են ստու գիչ (80,9 գ/ բույս) տար բե րա կում 
և  օր գա նո միք սի կի րառ ման դեպ քում (81,7 գ/ բույս): 
Նույն օ րի նա չա փութ յունն է դիտ վում նաև ար մա տի 
դեպ քում. ստու գի չում՝ 10,7, օր գա նո միքս կի րա ռե լիս՝                             
12,0 գ/ բույս: Ա ռա վել բարձր ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել 
գո մաղ բով պա րար տաց ված տար բե րա կում. վեր գետնյա 
զանգ վա ծը՝ 197,5, ար մա տը՝ 32,8 գ/ բույս (աղ. 4):

Ցան կա ցած մշա կա բույ սի պա րար տաց ման չա փա քա

նակ նե րը ճիշտ սահ մա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
նախ և  ա ռաջ ո րո շել տվյալ բույ սի կող մից հիմ նա կան 
սննդա տար րե րի կեն սա բա նա կան օ տար ման չա փը 
(աղ. 5): Ըստ աղ յու սակ 5ի տվյալ նե րի՝ սննդա տար րե
րի մեծ մասն օ տար վել է պտղի և վեր գետն յա զանգ վա
ծի մի ջո ցով: Ա զո տի կեն սա բա նա կան օ տա րու մը բարձր 
է գո մաղբ և կոմ պոստ, իսկ K2Oի նը՝ հան քա յին պա
րար տան յու թեր, կի սափ տած գո մաղբ, § Բայ կալ ԷՄ1¦ 
կոմ պոստ և հա տի կա վոր ված թռչնաղբ կի րա ռե լու դեպ
քում: Ն շա նա կում է, որ բույ սերն այդ սննդա տար րե րը 
վերց րել են հո ղից:

Աղյուսակ 4.  Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը տաքդեղի վեգետատիվ զանգվածի 
վրա, գ/բույս (թարմ/օդաչոր)*

Տարբերակներ
Վերգետնյա զանգված Արմատ

2 018 թ . 2019 թ. միջինը 2 018 թ . 2019 թ. միջինը

Առանց պարարտացման 
(ստուգիչ)

57,6
12,0

104,2
26,3

80,9
19,2

8,3
2,3

13,1
4,5

10,7
3,4

Հանքային պարարտանյութեր,                 

N1,7 P1,7 K1,7, գ/անոթ
119,5
25,0

185,1
46,7

152,3
35,9

24,0
6,8

22,7
7,8

23,4
7,3

Կի սափտած գոմաղբ,
330 գ/անոթ

188,3
39,3

206,6
52,1

197,5
45,7

35,9
10,1

29,6
10,1

32,8
10,1

§Բայկալ ԷՄ-1¦ կոմպոստ, 
330 գ/անոթ

174,2
36,4

203,5
51,3

188,7
43,9

35,5
10,0

29,7
10,2

32,5
10,1

§Օռվակո¦ օրգանոմիքս, 
100 գ/անոթ

75,9
15,9

87,4
22,0

81,7
19,0

9,3
2,8

14,2
4,8

12,0
3,8

Հատիկավորված թռչնաղբ, 
55 գ/անոթ

94,7
19,8

116,0
29,2

105,4
24,5

12,2
3,4

13,0
4,5

12,6
4,0

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Աղյուսակ 5. Ըստ երկու տարիների միջին տվյալների՝ հիմնական սննդատարրերի կենսաբանական օտարումը 
տաքդեղի Նուշ 55 սորտի կողմից, գ/անոթ (օդաչոր զանգվածի հաշվով)* 

Տ
ա

ր
բ
ե
-

ր
ա

կ
ն
ե
ր Պտղամիս Սերմնարան+կոթուն 

Վերգետնյա
 զանգված 

Արմատ 
Ընդամենը

(կենսաբանա կան 
օտարում)

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 0,39 0,24 0,50 0,27 0,07 0,33 0,35 0,16 0,35 0,05 0,03 0,06 1,06 0,50 1,24

2 0,58 0,35 0,75 0,37 0,10 0,47 0,65 0,30 0,66 0,10 0,06 0,12 1,70 0,81 2,00

3 0,90 0,54 1,15 0,53 0,15 0,66 0,83 0,38 0,84 0,14 0,09 0,17 2,40 1,16 2,82

4 0,53 0,32 0,68 0,33 0,09 0,41 0,80 0,36 0,80 0,14 0,09 0,17 1,80 0,86 2,06

5 0,60 0,36 0,77 0,34 0,10 0,43 0,35 0,16 0,35 0,05 0,03 0,06 1,34 0,65 1,61

6 0,61 0,37 0,79 0,42 0,12 0,52 0,45 0,20 0,45 0,05 0,04 0,07 1,53 0,73 1,83

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Եզ րա կա ցութ յուն

20182019 թթ. կա տար ված վե գե տա ցիոն փոր ձի տվյալ
նե րի հա մա ձայն՝ կի սափ տած գո մաղ բի 30 տ/ հա չա փա
քա նա կի կի րառ ման դեպ քում ա պա հով վում են տաք դե
ղի Նուշ 55 սոր տի ա ռա վել բարձր բերք և պ տուղ նե րում` 
նիտ րատ նե րի նվա զա գույն (ՍԹԽից ցածր) պա րու
նա կութ յուն: Միև նույն ժա մա նակ այս տար բե րա
կում գրանց վել է ա զո տի և կա լիու մի կեն սա բա նա
կան օ տար ման հա մե մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ: 
Այսինքն՝ այդ եր կու սննդա տար րե րի օ տա րու մը գե
րա զան ցել է պա րար տան յու թե րի չա փա քա նակ նե րը, 
ինչ պես նաև ա ռա ջա ցել է ֆոս ֆո րա կան պա րար
տան յու թե րի ա վել ցուկ:

Բան ջա րե ղե նի մշա կութ յամբ զբաղ վող գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին ա ռա ջարկ վում է ար տադր վող 
գոմաղ բի հետ միա սին կոմ պոս տաց նել բու սա կան բո
լոր թա փոն նե րը և լ րիվ հա սու նա ցու մից հե տո օգ տա
գոր ծել դաշ տե րում (հու մու սի պա շար նե րը պահ պա նե
լու հա մար):
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 Էջ 6667:
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A B S T R A C T

Agrobiological Evaluation of the Effect of Organo-
Mineral Fertilizers via Pepper Vegetation Trials 

Via the vegetation experiments conducted in 2018-2019 
the effect of equal doses of mineral fertilizers, half rotten 
manure, granulated guano, organomix and “Baykal-EM-1” 
compost on the plant yield capacity, its aboveground 
mass, as well as on the content of nitrate and dry matters 
in the mature fruit of the pepper variety  “Nush-55” was 
investigated. 

The highest index was recorded when applying manure, 
while the lowest index was observed when organomix was 
applied as a fertilizer. In none of the mentioned variants the 
amount of nitrates exceeded the index of MPC (maximum 
permissible concentration), which makes 200 mg/kg. 

Rural farms engaged in vegetable growing are 
recommended to compost all vegetable wastes with 
produced manure and to use them in the fields after full 
maturation (to protect humus reserves).

Агробиологическая оценка органо-минеральных 
удобрений по вегетационным опытам с перцем

Путём вегетационных опытов с перцем в 2018-2019 гг. 
изучено воздействие эквивалентных доз минеральных 
удобрений, полуперепревшего навоза, гранулированного 
птичьего помёта, органомикса и ком поста «Байкал ЭМ-1» 
на урожайность, наземную массу растений, содержание 
нитратов и сухих ве ществ в спелых плодах перца сорта 
«Нуш 55». 

Наивысший показатель зафиксирован при применении 
полуперепревшего навоза, а самый низкий показатель – 
при удобрении органомиксом. Ни в одном из вариантов 
содержание нитратов не превосходило показатель ПДК 
(200 мг/кг).

Фермерским хозяйствам, занимающимся выращива-
нием овощных культур, предлагается накапливать в 
компосте, вместе с производимым навозом, все рас-
тительные отходы, и после полного дозревания при-
менять на полях (для поддержания запасов гумуса).

А Н Н О ТА Ц И Я
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Նա խա բան

Հա յաս տա նում կար տո ֆի լը մշակ վում է գրե թե բո լոր 
բնակ լի մա յա կան գո տի նե րում: Սա կայն բարձր բերք է 
ա պա հով վում միայն պա րար տաց ման արդ յու նա վետ 
հա մա կարգ կի րա ռե լու դեպ քում, ին չը պայ մա նա վոր
ված է հո ղե րի ցածր բեր րիութ յամբ (հատ կա պես ա զո տի 
և ֆոս ֆո րի պա կա սով), ինչ պես նաև ա ճի ըն թաց քում 
սննդան յու թե րի նկատ մամբ կար տո ֆի լի բարձր պա հան
ջով (Н.Е. Василенко, 1987, П.И. Гупало, М.Н. Гончарик, 
1971, Р.А. Эдилян, 1976, Атлас почв РА, 1990): 

ՈՒ սում նա սի րութ յուն նե րով պարզ վել է, որ կար տո ֆի լի 
ցան քե րում նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել հատ
կա պես այն պի սի պա րար տան յու թեր, ո րոնք հնա րա վոր 
է կի րա ռել ար տար մա տա յին սնուց մամբ՝ տերև նե րի 

ՀՏԴ  635.22:631.81   

ԿՈՄՊԼԵՔՍՈՆ ԵՎ 20:20:20 (NPK) ՀԱՄԱԼԻՐ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ

Ա.Ջ. Սահակյան գ.գ.թ., Կ.Ա. Ղազարյան գ.գ.թ.

Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

Ս.Կ. Երիցյան գ.գ.թ., Լ.Ս. Երիցյան գ.գ.թ.

Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

sahakyan48@mail.ru,  k.hazryan.k@inbox.ru,  s_eritsyan@yahoo.com,  lusineyeritsyan1969@gmail.com

վրա ցո ղե լով: Ա պա ցուց ված է, որ նման պա րար տա
նյու թերն ա վե լի ա րագ են ներ գոր ծում բույ սե րի սննդա
ռութ յան, ա ճի և բեր քատ վութ յան վրա (А.Б. Хорошкин, 
2015, А.А. Васильев, 2013, З.И. Глазова, 2018, 
В.А. Фе  дотов и др., 2016):

Ներ կա յումս Հա յաս տան են ներկր վում տար բեր բա
ղադ րութ յամբ պա րար տան յու թեր, ո րոնց կի րառ ման 
վե րա բեր յալ առ կա են սա կա վա թիվ ու սում նա սի րութ
յուն ներ: ՈՒս տի չա փա զանց կար ևոր է պար զել դրանց 
ազ դե ցութ յու նը մշա կա բույ սե րի ա ճի, բեր քատ վութ յան, 
բեր քի ո րա կի վրա, ինչ պես նաև կի րառ ման տնտե սա
կան արդ յու նա վե տութ յու նը:

Քա նի որ նշված պա րար տան յու թե րի կի րառ ման չա փա
քա նակ նե րը շատ փոքր են, ուս տի դրանց արդ յու նա վե

Ըստ դաշտային փորձերի՝ կարտոֆիլի բարձր բերքատվություն հնարա
վոր է ապահովել վեգետացիայի ընթացքում (հիմնական հանքային պա
րար տանյութերի հող ներմուծումից հետո) նվազագույնը երկու անգամ 
արտարմատային սնուցմամբ  կոմպլեքսոն կամ 20:20:20 (NPK) կիրառելու 
դեպքում: 

Կոմպլեքսոնով սնուցելիս պալարի բերքի հավելումը ստուգիչ և N120P90K90 

տարբերակների համեմատությամբ համապատասխանաբար կազմել է  
91108 և 3146 ց/հա: Բերքի հավելմանը նպաստել է խոշոր և միջին մեծու
թյամբ պալարների քանակի ու կշռի ավելացումը: Բարելավվել են նաև 
պալարի որակական ցուցանիշները և ապրանքային տեսքը:

Առաջարկվում է արտադրությունում ներդնել փորձերով հիմնավորված 
տարբերակը:

Բանալի բառեր՝
կարտոֆիլ, 
համակցված պարարտանյութեր, 
արտարմատային սնուցում, 
բերքատվություն, 
պալարի որակ, 
տնտեսական 
արդյունավետություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/scientific-journal
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Բեր քը հաշ վառ վել է յու րա քանչ յուր փոր ձա մար գից հա
վաք ված պա լար նե րը կշռե լու մի ջո ցով: Պա լար նե րը 
խմբա վոր վել են ըստ մե ծութ յան. խո շոր՝ 80 գ ից մեծ, 
մի ջին՝ 5080 գ, մանր՝ 50 գ ից փոքր: Մեկ թփի պա լար
նե րի կշի ռը ո րոշ վել է ըստ չա փա մա սե րի և փաս տա ցի 
բեր քի: Բեր քատ վութ յան տվյալ նե րը են թարկ վել են մա
թե մա տի կա կան վեր լու ծութ յան: Հաշ վարկ վել են փոր ձի 
սխա լը՝ Sx, % և  ա մե նաէա կան տար բե րութ յու նը՝ ԱԷՏ0,95 
(Ա.Ռ. Խա չատր յան, 2002): Պա լար նե րի ո րա կը, ինչ պես 
նաև հո ղի ագ րո քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը ո րոշ վել են 
ըն դուն ված մե թոդ նե րով (Б.А. Ягодин и др., 1987):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փոր ձե րի հա մար հո ղի նա խա պատ րաս տա կան աշ
խա տանք նե րը սկսվել են դեռևս 2017 թվա կա նին: Եր
կու մաս ճմա հո ղի, մե կա կան մաս տոր ֆի և կեն սա հու
մու սի խառ նուր դի յու րա քանչ յուր 1 մ3ին ա վե լաց վել է           
0,4 մ3 ա վազ: Օր գա նա կան նյու թե րի պա րու նա կութ յու
նը կազ մել է 3,813,93 %, ռեակ ցիան՝ 7,07,1, բույ սե րի 
հա մար մատ չե լի ա զո տը՝ 5,55,8, ֆոս ֆո րը՝ 4,14,5, 
կա լիու մը՝ 30,833,8 մգ: 

Ըստ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում կա տար ված դի տար
կում նե րի, կեն սա չա փում նե րի և հաշ վա ռում նե րի՝ պա
րար տան յու թե րի կի րա ռու մը նպաս տել է բույ սե րի 
ա ճին, բեր քատ վութ յա նը, խո շոր պա լար նե րի քա նա կի 
ա վե լաց մա նը (աղ. 14):

Ա ղյ ուսակ  1 ի տվյալ ներ ի հ ամա ձա յն՝ պ ար արտա
նյութերի կի րա ռումը ծլման ժամկետի  վրա չի  ազդել, 
ս ակայն մասամբ  ն պա ստե լ է ուշ  կոկ ոն ակալման ը և 
ծաղկմանը , ինչպես  նա և բույ սերի կեն սու նա կության 
բարձրացմանը (А.Б. Хорошкин, 2015, А.А. Васильев, 
2013, А.В. Бут ов и др., 201 5):

Փորձ եր ի ընթա ցքո ւմ հան քա յին պարարտ անյ ութերի 
հո ղ ներ մուծու մից հե տո երկու անգա մ կ իրառվել է 
կոմպլեքսոն կամ 20 :20: 20 (NPK ):  Ար դյունքում  բ ա
րելավվել  է  կարտոֆի լի բ ույ սերի սննդառությունը: 
Հ արկ է ն շե լ, որ  աճ մա ն փուլե րի և հ ատկապե ս 
փ րերի բն ակա ն մահաց մա ն ժ ամկետնե րի ուշացում ը 
նպաստո ւմ է բո ւյսեր ի բեր քա տվության ավելացմանը 
(В.А. Воробьев, 2015, А.В. Бутов, С.О. Адонь ев,  2015):

Ըստ աղ յո ւսակ  2ի՝  կա րտ ոֆիլ ի ա ճի ինտ են սի վու
թյունը պ այմ անա վորված  է պ ար արտացմա մբ: Բույսերի  
բարձրությունը տատանվու մ է  3 8,452,3 սմ  սահման ում: 
Ըն դ որ ում՝ ա ճը համեմատ աբար պակաս է ստուգիչ  և  
N120P90K90  տա րբ երակնե րու մ: Հան քա յին պարարտա
նյ ութ երի հո ղ ներմո ւծո ւմից հետո կոմպլեքսոն կամ   
20 :2 0:20 (N PK) կիրառ ել ու դ եպքու մ բույ սե րի  աճը 
մասամբ ա վե լացել է , ինչն առա վել նկ ատելի է  եր կու 
ան գա մ կո մպլեքսո ն օգ տագործված տար բե րակ ու մ:

Ըստ տարբե րակներ ի՝ մեկ  բու յս ի հաշ վո վ ցողո ւնների 
քա նակ ը գրեթե չի տար բե րվ ում , ինչը պա յմ ան ավորվա ծ 
է կար տոֆի լի  սո րտայ ին առանձնա հատկու թյ ամբ:  

տութ յունն ու սում նա սիր վել է հող ներ մուծ ված հան քա յին 
պա րար տան յու թե րի հի ման վրա  (Е.В. Лекомцева и др., 
2015, В.А. Воробьев, 2015, А.Э. Шабанов и др., 2015):

Ա րա րատ յան հար թա վայ րում կար տո ֆի լի (հատ կա պես 
գար նա նա ցան) բեր քը հնա րա վոր չէ պահ պա նել հա
ջորդ տա րի որ պես տնկան յութ օգ տա գոր ծե լու հա մար: 
Հետ ևա բար  խնդիր  է դրվել ու սում նա սի րել պա րար
տան յու թե րի (կոմպ լեք սոն և 20:20:20 (NPK)) ազ դե ցութ
յու նը կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յան և պա լա րի (որ պես 
պա րե նա յին ար տադ րանք) ո րա կի վրա:  

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է պար զել Էջ միած նի 
տա րա ծաշր ջա նում կոմպ լեք սոն և 20:20:20 (NPK) հա
մա լիր պա րար տան յու թե րով ար տար մա տա յին սնուց
ման ազ դե ցութ յու նը կար տո ֆի լի Ա գի լա սոր տի ա ճի, 
բեր քատ վութ յան, բեր քի կա ռուց ված քի, պա լար նե րի 
ո րա կի, ինչ պես նաև ե կամ տա բե րութ յան վրա: 

Դաշ տա յին պա րար տաց ման փոր ձե րը կա տար վել են 
20182019 թթ. Էջ միած նում՝ ՀԱԱՀ §Ագ րո կեն սա տեխ նո
լո գիա յի գի տա կան կենտ րոն¦ մաս նաճ յու ղի չտա քաց
վող ջեր մա տա նը: Կի րառ վել է հետև յալ սխե ման.

1. Ա ռանց պա րար տաց ման (ստու գիչ):

2. N120P90K90  (հող ներ մու ծում):

3. N120P90K90+ կոմպ լեք սոն՝ 2,5 կգ/ հա (ար տար մա տա յին 
սնու ցում):

4. N120P90K90+կոմպ լեք սոն՝ եր կու ան գամ 2,5 կգ/ հա 
(արտ ար մա տա յին սնու ցում):

5. N120P90K90+20:20:20 (NPK)՝  եր կու ան գամ 5 կգ/ հա 
(ար տար մա տա յին սնու ցում):

Մեկ փոր ձա մար գի մե ծութ յու նը 50 մ2 (5մx10 մ) է, կրկնո
ղութ յուն նե րի թի վը՝ 4, մեկ բույ սի սնման մա կե րե սը՝ 
0,21 մ2  (0,7մx0,3 մ):  Փոր ձե րի հա մար ընտր վել է Ա գի
լա մի ջա վա ղա հաս սոր տը, տնկման ժամ կե տը՝ մար տի 
1516, բեր քա հա վա քը՝ հու նի սի 2829: Ֆոս ֆո րա կան և 
կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րը հող են ներ մուծ վել 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: 
Ա զո տա կան պա րար տան յու թի 30 կգ/ հա չա փա բա ժի
նը, ըստ ազ դող նյու թի, կի րառ վել է բնա յին ե ղա նա կով 
(տնկման ժա մա նակ), մնա ցած 90ը՝ սնուց մամբ (ա ռա
ջին քաղ հանբուկ լի ցը կա տա րե լիս):

Կոմպ լեք սոն և 20:20:20 (NPK) հա մա լիր պա րար տա
նյու թե րով ար տար մա տա յին  սնու ցում նե րը կա տար
վել են այն ժա մա նակ, երբ  բույ սե րի բարձ րութ յու նը 
կազ մել է 1015 սմ, այ նու հետև դրա նից  2022 օր հե տո 
(ըստ փոր ձի սխե մա յի):

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում ի րա կա նաց վել են հա
մա պա տաս խան ֆե նո լո գիա կան դի տար կում ներ և 
կեն սա չա փում ներ: Հաշ վա ռում նե րը կա տար վել են 
Կ.Պ. Մագ նից կու կող մից ըն դուն ված մե թոդ նե րով                          
(К.П. Магницкий, 1964):
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Այսպես՝ Ագի լա սոր տի մեկ  բու յս ի հաշ վո վ ցողո ւնների 
քանակը կազմում  է  4, 24 ,4 հա տ: 

Պ ար արտա նյո ւթերի ազ դեցությունը ն կատել ի է մե կ 
բույսի  ց ողո ւն ների , ճյու ղավ որվա ծության  և  վերգետնյա 
զան գվա ծի  կշ ռի  վրա : Ճյուղ ավ որվածությունն առ ավել 
քի չ է ստուգիչում , առավել  շա տ՝ հան քա յին պարար
տանյ ութ երի հո ղ ներմու ծումի ց հետո կ րկն ակի ան գամ  
կոմպլե քս ոն  կիրառվ ած տարբ երակում : Վերգ ետ նյ ա 
զանգվա ծը համեմատաբար պա կաս է կշռում ստ ու
գիչ և միա յն հան քային պ արարտան յո ւթ եր  ստաց ած , 
համեմ ատ աբար ա վել ի՝ հան քա յին պարարտ անյ ութերի 
հո ղ ներ մուծու մից հետո  եր կու անգամ կոմպլեքսոն կամ 
20: 20:20 ( NP K) կի րառված տա րբե րակներո ւմ: 

Կարտոֆի լի ցան քեր ու մ պարա րտա նյ ութերի  ա րդ յու
նավետ  չ ափ աքանակը  ս ահմանելի ս անհրաժեշտ է 
որ ոշել  դր անց ազ դեցու թյու նը բերքի  կ առո ւց վածքի և 
պ ալար ների բերքատվությա ն վ րա:  

Ըստ աղյուսակ 3ի ՝ մեկ թ փի  պալար ների քանա կը  և 

դրա նց զանգվա ծը կախ ված  ե ն պար ար տան յութերի 
կի րառումից : Ը նդ որում՝ պա րար տա ցված տարբե
րակների  միջև ա ռկ ա է էական տար բերություն: Այս պես ՝ 
մեկ թ փի  պալա րների ք ան ակը  բ ոլոր տար բերակներում 
կազմել է 11,2 12,2 հատ: Մի նչդեռ խոշոր, միջ ին  և ծանր  
պալար ների քա նա կը տար բեր  է : Խոշ որ  պ ալ արները 
համեմատաբա ր շատ  ե ն այն տա բերակնե րո ւմ, որ
տեղ  հա նքա յի ն պարարտան յու թեր ի հող ներմո ւծո ւմից 
հետո կիր առվել է կոմպլեքսոն կամ 20:20:20  ( NPK ):  
Այդ տա րբերակ ներ ու մ խոշոր պալար ներ ը մեկ թփ ի 
պալարնե րի  ընդհա նուր քա նակի հաշվով կազմել են  
3 1, 138,5 %: Նկատելի  բարձր  է ն աև միջի ն մ եծ ությա մբ  
պալարների քանակը՝ 36,939,0  %,  ի սկ մա նր  պալար
ների քանակ ը նվազել է՝ կազմելով  24 ,628,0  % :

Ստուգիչ  տ ար բերակում անհամեմատ բար ձր  է ման ր 
պա լա րների մասնաբաժինը՝ 54 ,5  %, մի այն  հա նքա յին 
պա րար տանյութ եր  կ իրառված տարբեր ակում է ա յն  
նվազել՝  կազմելով 36,2  % (աղ. 3) :

Աղ յու սակ 1. Հան քա յին պա րար տան յու թեր կի րա ռե լիս կոմպ լեք սո նի և 20:20:20 (NPK)ի ազ դե ցութ յու նը կարտոֆիլի 
աճ ման փու լե րի վրա (20182019 թթ. մի ջի նը)*

Հ/հ  Տար բ ե րակ ն եր
Աճ ման փու լե րի ժամ կետ նե րը, օր

ծլում կոկոնա կալում ծաղկո ւմ փրերի բն ական մա հաց ում 

1 Առանց  պարարտացման (ստուգիչ) 20 41 57 88

2 N120P90K90 20 43 63 101

 3
N120P90K90+կո մպլեքս ոն՝  2 ,5  կգ/հա  
( արտարմատային սնուցում)

20 43 65 107

 4
N120P90K90+կոմ պլեքսոն՝ եր կու ան գամ  2 ,5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում)

20 43 67 109

5
N120P90K90+2 0:20:2 0 (NPK)՝ ե րկու ա նգա մ  5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում )

20 43 67 1 05 

Աղյուս ակ 2.  Հան քային պա րա րտանյութ եր կի րառելիս կոմպլեքսոնի և 20 :2 0:20  (N PK)ի ազ դե ցությու նը կ արտոֆիլի 
բույսի աճի վրա (2 0182019 թթ.  մ իջի նը)* 

Հ/հ Տարբեր ակներ
Բո ւյսի 

բա րձ րությո ւնը, 
սմ 

Ցողունն երի  
քանակ ը,

 հատ

 Ճյուղավոր -
ված ությ ունը,

 հ ատ 

Վերգե տնյա 
զան գվածի 

կ շիռը 
ծաղկմա ն 
փուլո ւմ,  գ

 1 Առանց  պարարտացման (ստուգիչ) 38,4 4,2 3,3 377

2 N120P90K90 42,6 4,3 4,7 486

3 
N120P90K90+կո մպլեքս ոն՝  2 ,5  կգ/հա  
( արտարմատային սնուցում)

45,4 4,3 4,9 559

4 
N120P90K90+կոմ պլեքսոն՝ եր կու ան գամ  2 ,5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում)

52,3 4,4 5,6 605

5
N120P90K90+2 0:20:2 0 (NPK)՝ ե րկու ա նգա մ  5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում )

47, 2 4, 4 5,0 56 2

 *Կա զմ վել է հեղինա կնե րի  կ ողմից։ 
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Ակն հա յտ է,  ո ր խոշոր, մասամբ միջին մեծ ու թյամբ 
պ ալարների քանա կի  աճին  զ ուգահեռ ավելացե լ է նաև 
մեկ  թփ ի պ ալ արների զան գվա ծը։  Այս ց ուցան իշն  ա ռա
վել բարձր  է հանքայ ին պարարտանյութերի հող ներ
մուծ ու մից հետ ո արտարմատային սնո ւցմ ամբ կոմ պլեք
ս ոն կամ  20 :20 :20  (NPK)  կ իր առելու դ եպք ու մ (աղ. 3): 

Ըստ աղյուս ակ  4 ի՝ պարա րտան յութերի կի րառմամբ 
խ ոշ որ և մ իջին մեծությ ամ բ  պա լարների քանակի 
ու կշռ ի ա վել աց ման ա րդ յուն քում գ րանցվե լ է 
փաստա ցի բեր քի բար ձր  ցո ւցանիշ: Հարկ է ն շել, 
ո ր պարար տա նյ ութերի ազդ եց ության չափը կախ
վա ծ է պա րարտացման համակար գից: Այսպե ս՝ չպա

Աղ յուսակ  3.  Հա նքա յին պա րա րտ անյութեր  կի րա ռելիս կոմպլեքսոնի և 20:2 0: 20 ( NPK )ի ազ դե ցո ւթյուն ը կարտոֆիլի 
բերքի կառուցվածքի վրա (2 01 82019 թթ. միջի նը) *

Հ /հ Տարբ եր ա կ նե ր

 Մեկ թ փի  պալարնե րի 
քանակը,  հա տ

 Մեկ թփի  պ ալարների 
զա նգ վա ծը, գ
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1 Առանց  պարարտացման (ստուգիչ) 11,2 1,4 3,7 6,1 660,1 186,8 231,7 241,6

2 N120P90K90 11,6  2,9 4, 5 4 ,2 8 37,0 439 ,4 213,4 184,2

3
N120P90K90+կո մպլեքս ոն՝  2 ,5  կգ/հա  
( արտարմատային սնուցում)

 11,6 3 ,4 4,8 3,4  881,2  505 ,8 2 30,0 145 ,4

4
N120P90K90+կոմ պլեքսոն՝ եր կու ան գամ  2 ,5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում)

12, 2 4,7  4,5 3,0 9 15,2 6 31, 5  21 7,8 65,9 

5
N120P90K90+2 0:20:2 0 (NPK)՝ ե րկու ա նգա մ  5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում )

11,8 3,9 4,6 3,3 883, 4 500,0 221,7  161,7

Աղյուսակ 4.  Հ անքա յին  պարար տա նյ ութեր  կ իրառե լիս  կ ոմպլեքս ոնի և 2 0: 20:20 (NPK)ի ազդեցությունը կարտոֆիլի 
պալարի ապրանքային բերքի ու  որ ակ ի վ րա*

Հ/ հ Տա ր բե րակ ներ

20 18 թ.  2019 թ . Պար ու նակ ությու նը պալարում 
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1 Առանց  պարարտացման (ստուգիչ) 218,0  205,0  21,4 14,8 42,6 0,31 0,12  0,3 8

2 N120P90K90 28 0,0 6 2  265,0 60 21,9 15,1 54,8 0,37 0,19 0,66

3
N120P90K90+կո մպլեքս ոն՝  2 ,5  կգ/հա  
( արտարմատային սնուցում)

300 ,0 82 283,0 78 22 ,2  15 ,5 49,6 0, 35 0,20 0,67

4
N120P90K90+կոմ պլեքսոն՝ եր կու ան գամ  2 ,5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում)

3 26,0 108  296,0  91  22 ,4 15,9 43 ,2 0,35 0,28 0,71

5
N120P90K90+2 0:20:2 0 (NPK)՝ ե րկու ա նգա մ  5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում )

3 02, 0 84 281,0  76  21, 8 1 5, 3 50, 6 0 ,37 0,2 2 0,68 

                            ԱԷՏ0,95=14,9               ԱԷՏ0,95=10,8 ց

                              Sx %=1,7 %                   Sx %=1,3 %

 *Կազմվ ել է  հեղինակ ներ ի կողմի ց։ 

րարտացվ ած  տ արբերակում պալար ների բերքն ըս տ 
տար ին երի կազմել է 2 05218 ց/հա, իսկ պարարտացվա ծ 
տար բեր ակում՝ 26 53 26  ց/հա կամ ստուգիչի համ եմա տ                                
6 0108 ց /հ աով  բարձր  (2 8, 449,5  %) :

Պ արա րտ ացված տարբ երա կնե րի միջ և առկ ա է նա և 
բերքատ վու թյան տարբերություն: Հան քա յի ն պարար
տանյութեր ի հող ներմուծումից հ ետ ո երկ ու  ա նգամ 
կոմպլեքսոն և 20:20:20 (NPK) կիրառելու դեպ քում 
ստացվել է բա րձ ր բերք ՝ հ ամա պատ աս խանաբար           
32 6,0 և 296 ,0, 302 և 28 1  ց/հա : Իսկ միայն հանքային 
պ արարտանյութե րո վ ս նու ցելիս գր անցվել է հա մեմ ատա
բար ցա ծր  բ եր քատվու թյ ուն ՝ 280,0 և  2 65,0  ց /հ ա (աղ. 4) :
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Պ ար արտա ցմա ն լ ավ ագույն տարբերա կներում  հա մե
մատաբար  բարելավ վել են պա լար ի որակա կան  ց ուցա
նիշ ները և ապ րանքայի ն տեսքը : Այսպ ես՝ պ ալարնե րու մ 
մասա մբ նվազ ել է նիտր ատն եր ի պարո ւնա կությու նը , 
ավ ել ացե լ ֆոսֆ որի  և կալիո ւմի  քանակո ւթ յուն ը,  ինչը 
ն պաստ ում է պալարն երի  պա հպա նմ ան ժա մկե տի 
ավելա ցմ անը և ո րպե ս սե րմնա նյո ւթ օգ տագոր ծմանը:

Հա շվ արկվ ել է նաև  պա րար տանյո ւթ երի կիր առմ ան  
տնտես ակ ան արդյունավետությ ուն ը, որի հիմ ան  վրա 
ա ռաջ արկ վել  է  պարարտացմ ան առա վել ար դյունավետ 
հա մակարգ (աղ. 5):

Աղյուս ակ 5ում  ա մփոփվա ծ են  լր ացուցիչ բերքի 
ստացման և տեղափո խմա ն ն պատ ակ ով կա տա րված 
ծա խսերը: Ներկա յաց ված տվ յալներ ի համաձայ ն՝  
բ արձր բերք  է ստացվ ել և ա ռա վել ծախս եր են կատար
վել այն տար բերակո ւմ , որտեղ, հ իմնական  հ անքային 
պա րա րտանյութերից բացի, երկո ւ անգամ կ իր առվել 
է կ ոմպ լեք սոն: Ս տա ցվ ած բերք ի իրացումն  ապահովել  
է 89 6,2 հազ . դրամ լրացուցիչ եկամուտ: Կոմպ լե ք
սոն և  20:20:2 0 ( NPK) հ ամ ալիր պարարտա  նյութերի  
հ ամապատասխ անա բա ր մ եկ  և ե րկու անգամ  կի
րառումն ապ ահ ովել է բե րք ի նույնքան հավելում , 
սակայն մեկ անգամ  կ ոմպլեք սոն  կի րառ ելիս ս տա ց
վել է ավ ելի բարձր  եկամուտ՝ 724,4 հազ.  դրամ: Միայն 
հանք այ ին պա րա րտանյութեր կիրառելու  դեպքու մ 
գ րա նցվել է ա վել ի պ ակ աս  շահույ թ՝  553 ,6 հազ . դրա մ: 

Եզրակացու թյուն

Այս պիս ով՝ ազոտի թույլ, ֆոսֆորի և կա լիումի միջին 
պա րու նակությամ բ  հո ղա խառնո ւր դն ապահովել է 
կարտոֆի լի  205,0 218,0 ց/հա բեր ք:

Մի այն հանք այ ին պա րա րտ անյութ եր կի րա ռելու դեպ
քում ստացվել է 265,0 28 0,0  ց /հա բ եր ք,  որը  ստու գի չի  
հ ամե մա տ բարձր է  6062 ց/հաով:

Հանքայի ն պա րար տանյո ւթե րի  հող նե րմուծում ից 
հետ ո արտարմ ատայ ին սնու ցմա մբ  կոմպ լե քսոն կամ 
20: 20 :2 0 ( NPK)  կ իրա ռել ու դեպ քում ա պահ ովվել է  
բերքի  հ ետ ագա հավելո ւմ,  ինչն  ա ռավել ն կատելի է եր
կո ւ ա նգամ կո մպ լեք սո նով սնո ւցելիս: Պալարի բերքի 
հավելումը  ս տուգիչ և N120P90K90 տա րբ երակների հա
մեմատությամբ  հ ամապատ ասխ անա բար  կ ազմել է 
91 10 8 և  3146  ց/հա : Բերք ի հավե լմա նը նպաստել  է 
խոշոր և միջի ն մեծո ւթյամբ պա լար ների  քա նակի ու 
կ շռի ավելացո ւմ ը: 

Պարար տա ցմ ան հ ամար կա տարվ ած ծախսերն ապ ա
հո վե լ են լ րա ցո ւցիչ  եկա մո ւտ, ո րը , ըս տ ներկայացված 
տա րբերակների, կազմել է 553,2896,2 հազ. դրամ: 
Առավել՝ 896,2 հազ. դրամ եկամուտ է ստացվել, երբ 
հանքային պարարտանյութերի հող ներմուծումից 
հետո երկու անգամ կիրառվել է կոմպլեքսոն: ՈՒստի 
առաջարկվում է արտադրությունում ներդնել այդ 
տարբերակը:

Աղյուս ակ 5. Հանքա յի ն պարար տան յո ւթ երի հող  ներմուծ ում ից  հե տո կոմ պլեքսոն ի և 2 0:20:20  (NPK) ի կիր առման  
տ նտե սական արդ յունավետ ու թյու նը* 

Հ/ հ Տ արբ երակներ
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1 Առանց  պարարտացման (ստուգիչ) 212,0  12,0       

2 N120P90K90 273,0 6 1 12,0 732,0 12 9,0 27 ,0  6, 2  16,2 178 ,4 553,6

3
N120P90K90+կո մպլեքս ոն՝  2 ,5  կգ/հա  
( արտարմատային սնուցում)

292 ,0 80 1 2,0 96 0,0 151, 5 4 4,5 18,2 21, 4 2 35,6 724,4 

4 
N120P90K90+կոմ պլեքսոն՝ եր կու ան
գամ  2 ,5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում)

311 ,0 99 1 2, 0 1188,0 163,5 71,6 30, 2 26, 5  29 1,8 896 ,2

5
N120P90K90+2 0:20:2 0 (NPK)՝ 
ե րկու ա նգա մ  5  կգ/հա 
( արտարմատային սնուցում )

 292,0  80 12, 0 960, 0 1 59,0 59,6  28, 6 24,7 27 1,9 688 ,1

 *Կ ազմվել է հե ղինակների կողմից։
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A B S T R A C T

Efficiency of Applying Combined Fertilizers of 
Complexon and 20:20:20 (NPK) in the Potato Sowings

According to the field experiments it is possible to provide 
high potato yield in case of applying complexon or 20:20:20 
(NPK) at least twice through foliar nutrition after introducing 
the mineral fertilizers in the soil during the vegetation 
period. 

When treating with complexon, the tuber yield surplus 
makes 91 c/ha – 108 c/ha and  31 c/ha – 46 c/ha respectively 
as compared to the similar index of the control variant 
and N120P90K90. The yield surplus has been promoted by 
the increase of quantity and weight of large and mid-size 
tubers. The qualitative indices and marketable state of the 
tubers have also improved. 

It is recommended to introduce the  experimentally justified 
variant in the production.

Эффективность применения комплексных 
удобрений комплексон и 20:20:20 (NPK) на посевах 
картофеля

Согласно полевым опытам, высокую урожайность 
картофеля возможно обеспечить в случае применения 
комплексона или 20:20:20 (NPK) методом внекорневой 
подкормки, как минимум, дважды после внесения в 
почву основных минеральных удобрений в процессе 
вегетации.

Прибавление урожая клубней при подкормке 
комплексоном, по сравнению с контрольным вариантом 
и вариантом N120P90K90, составило, соответственно,   
91-108 и 31-46 ц/га. Увеличению урожая способствовал 
рост количества и веса клубней крупной и средней 
величины. Улучшились также качественные показатели 
клубней и их товарный вид.

Предлагается внедрить на производстве обоснован-
ный опытами вариант.

А Н Н О ТА Ц И Я
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 Նա խա բան

Որ պես լեռ նա յին եր կիր՝  Հա յաս տանն ու նի ա նաս նա
պա հութ յան զար գաց ման բա վա րար նա խադրյալ
ներ: Ընդ հա նուր տա րած քի մոտ 70 %ը բա ժին է 
ընկնում գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րին, 
ո րոնց զգա լի մա սը (57 %) կազ մում են ա րոտ նե րը և 
 խոտ հարք նե րը:  Տար բեր ուղ ղա ձիգ գո տի նե րում տա
րած ված կե րա հան դակ նե րին բնո րոշ է ան բա րենպաստ 
է կո լո գիա կան և  անթ րո պո գեն գոր ծոն նե րի ին տեն
սի վութ յու նը, ին չը տա րի ներ շա րու նակ նպաս տել է 
դրանց արդ յու նա վե տութ յան, բարձ րար ժեք բակ լազ գի 
ու հա ցազ գի կե րա բույ սե րի տե սա կա րար կշռի նվազ
մա նը, հո ղե րի լեր կաց վա ծութ յան աս տի ճա նի բարձ
րաց մա նը և  է րո զաց մա նը (Է.Մ.  Հայ րա պետ յան, 2000, 

ՀՏԴ  633.2.033: 631.51.023 (479.25)   

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲՆԱԿԱՆ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՎՐԱ
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Б.Х. Межунц, 2011): Նշ ված գոր ծոն նե րը բա ցա սա բար 
են անդ րա դառ նում հատ կա պես բույ սե րի ար մա տա յին 
հա մա կար գի վրա, ո րի հզո րութ յամբ են պայ մա նա վոր
վում բու սա հա մա կե ցութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան 
մա կար դա կը և  ֆունկ ցիո նալ կա յու նութ յու նը: 

 Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Ա րա գած լե
ռան հա րա վարևմտ յան լան ջի բնա կան ա րոտ նե րի վեր
գետն յա ու ստոր գետն յա զանգ վա ծի փո փո խութ յուն
ներն ուղ ղա ձիգ գո տիա կա նութ յան պայ ման նե րում և 
 բույ սե րի աճ ման տար բեր փու լե րում ու սում նա սի րե լու 
նպա տա կով: 

 Հարկ է նշել, որ ար տա սահ ման յան մի շարք երկր նե
րում տա րի նե րի ըն թաց քում նույն պես ի րա կա նաց

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Ա րա գած լե ռան հա րա վարևմտ յան լան ջի 
ե րեք գո տի նե րի կե րա հան դակ նե րում կեն սա զանգ վա ծի կու տակ ման, բույ
սե րի աճ ման շրջա նում դրա տա տան ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Կե րա հան դակ նե րում վեր գետն յա և ս տոր գետն յա զանգ ված նե րի ա ռա
վե լա գույն ցու ցա նիշ ներ գրանց վել են մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին և  
են թալպ յան գո տի նե րում, իսկ բու սախմ բե րից նվա զա գույն տե սա կա րար 
կշիռ են կազ մել բակ լազ գի նե րը: Բա ցա հայտ վել են բույ սե րի վեր գետն յա և 
ս տոր գետն յա զանգ ված նե րի ձևա վոր ման, ար մա տա յին հա մա կար գի փո
փոխ ման ո րոշ օ րի նա չա փութ յուն ներ:

Առաջարկվում է իրականացնել բնական արոտների արդյունավետության 
բարձրացմանը և արժեքավոր բուսատեսակների ավելացմանը նպաստող 
միջոցառումներ:

Բանալի բառեր՝
բնական արոտներ, 
ուղղաձիգ գոտիներ, 
վերգետնյա կենսազանգված,  
ստորգետնյա կենսազանգված, 
սեզոնային դինամիկա

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

https://anau.am/scientific-journal
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bipinnata C. Koch.), եղ ջե րառ վույտ եղջ րա վոր (Lotus 
corniculatus L.), կորն գան ճա ռա գայ թա վոր (Onobrychis 
radiata M.B.), կորն գան անդր կով կաս յան (Onobrychis 
transcaucasica Grossh.), ե րեք նուկ դաշ տա յին (Trifolium 
pratense L.), վիկ փո փո խա կան (Vicia variabilis Freyn et 
Sint.), իսկ են թալպ յան գո տում՝ ցոր նուկ խայ տաբ ղետ 
(Bromus variegatus M.B.), դաշ տավ լուկ ալ պիա կան 
(Poa  alpina L.), շյու ղա խոտ ա կո սա վոր (Festuca sulcata 
Hack.), ե րեք նուկ նման (Trifolium ambiguum Bieb.), 
զան գակ ե ռա տամ (Campanula tridentata Schreb.), 
հալևո րուկ կով կաս յան (Senecio caucasicus D.C.) (Флора 
Армении, 1962, 1995, 2009):

Ա րոտ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը չոր տա փաս տա նա
յին, մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին և  են թալպ յան 
գո տի նե րում ո րոշ վել է հու նիս, հու լիս և  օ գոս տոս ա միս
նե րին, իսկ չա րա ծեց ված ա րոտ նե րում սե զո նա յին դի
նա մի կան ու սում նա սիր վել է հետև յալ ժամ կետ նե րում՝ 
մար տի 15, 23, ապ րի լի 4, 13, 21, մա յի սի 3, 15, հու նի
սի 15, 27 (IIX նմու շա ռում ներ):  Վեր գետն յա զանգ վա
ծի նմու շա ռու մը կա տար վել է ծալ վող չա փա քա նո նի 
օգ նութ յամբ (1x1 մ): Ս տոր գետն յա զանգ վա ծից նմու շը 
վերց վել է 30 սմ  խո րութ յու նից (B.Kh. Mezhunts, 2012): 
 Հո ղից ար մա տա յին զանգ վածն ա ռանձ նաց նե լու նպա
տա կով նմուշ նե րը լվաց վել են հո սող ջրով` 1,0 և 0,25 մմ  
անց քե րով մե տաղ յա մա ղե րի օգ նութ յամբ: Ն մու շառ ված 
վեր գետն յա զանգ վա ծը տե սա կա վոր վել է ըստ հիմ նա
կան մար գա գետ նա յին բու սախմ բե րի (հա ցազ գի, բակ
լազ գի և  տա րա խոտ), ար մատ նե րի հետ միա սին չո
րաց վել 70 0C պայ ման նե րում և կշռ վել:

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

Ըստ կե րա հան դակ նե րի արդ յու նա վե տութ յան ու սում
նա սի րութ յան տվյալ նե րի՝ չոր տա փաս տա նա յին, մար
գա գետ նա տա փաս տա նա յին և  են թալպ յան գո տի նե րի 
ա րոտ նե րի վեր գետն յա զանգ վա ծը (նկ. 1Ա) մի ջին հաշ վով 
կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 146, 263 և 239 գ/մ2: 
Այ սինքն՝ հա մե մա տա բար բարձր բերք է ստաց վել մի ջին 
գո տու փոր ձա տե ղա մա սում՝ չոր տա փաս տա նա յին և  են
թալպ յան գո տու նշված ցու ցա նիշ նե րից հա մա պա տաս
խա նա բար 1,8 և 1,1 ան գամ ա վե լի:  Բա ցի այդ, ըստ վե րը 
նշված գո տի նե րի, վեր գետն յա զանգ վա ծի նվա զա գույն 
և  ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ նե րը տա տան վել են բա
վա կան մեծ սահ մա նում՝ 35325, 59532 և 58477 գ/մ2, 
կամ դրանց տա տան ման գոր ծա կից նե րը (նվա զա գույն 
և  ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ նե րի հա րա բե րակ ցութ յու
նը) հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել են 9,2, 9,0 և 8,2:  

Միա ժա մա նակ ցած րա դիր, մի ջին և  բարձ րա դիր փոր
ձա տե ղա մա սե րում ստոր գետն յա զանգ վա ծի՝ ար մատ
նե րի ընդ հա նուր չոր կշի ռը (նկ. 1Բ) կազ մել է մի ջի նը 
1485, 2066 և 3935 գ/մ2: Այ սինքն՝ ուղ ղա ձիգ գո տիա կա
նութ յան բարձ րաց մա նը (7001400 մ) զու գա հեռ ա րոտ նե
րում գրանց վել են 1,4 և 2,7 ան գամ բարձր ցու ցա նիշ ներ:

վել են տար բեր լեռ նա յին գո տի նե րի կե րա հան դակ
նե րի ընդ հա նուր կեն սա զանգ վա ծի, դրա հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րի (վեր գետն յա և ս տոր գետն յա զանգ
ված) ձևա վոր ման, մար գա գետ նա յին ե րեք հիմ նա կան                
բու սախմ բե րի (հա ցազ գի, բակ լազ գի և  տա րա խոտ) 

տա րած վա ծութ յան բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ     
(И.В. Сарджвеладзе и др., 2016, K. Fiala, 2010, N. Jian, 
2004, I. Mountousis et al., 2011, C. Perez et al., 1995,  
C. Roukos et al., 2017): Ընդ ո րում՝ նախ կի նում հե տա
զոտ ված փոր ձա տա րածք նե րի մի մա սի և  մեր կող մից 
ու սում նա սիր ված կե րա հան դակ նե րի հո ղակ լի մա յա
կան պայ ման նե րը միան ման են:  Հատ կան շա կան է 
նաև, որ ա վան դա կան մե թո դով ի րա կա նաց ված հե
տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ստաց ված ո րոշ 
տվյալ ներ ևս  հա մընկ նում են մեր կող մից ստաց ված 
տվյալ նե րի հետ (Б.Х. Межунц и др., 2014, Т.А. Саргсян, 
Б.Х. Межунц, 2015): 

Ն յու թը և  մե թոդ նե րը

 Դաշ տա յին հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի  Ներ քին  Սաս նա շեն հա մայն
քի բնա կան կե րա հան դակ նե րում, ո րոնք տա րած ված 
են հյու սի սա յին լայ նութ յան 40°16040°250 և  ար ևել
յան եր կայ նութ յան 43°58044°030 աշ խար հագ րա կան 
կոոր դի նատ նե րի սահ ման նե րում:  Փոր ձա տե ղա մա սերն 
ընտրվել են չոր տա փաս տա նա յին (ՉՏ, ծ.մ. 11001450 մ), 
մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին (ՄՏ, 17002200 մ) 
և  են թալպ յան (ԵԱ, 24002650 մ) գո տի նե րի տար բեր 
աս տի ճա նի ա րա ծեց ված ա րոտ նե րում, ո րոնք տար
բեր վում են հո ղա տի պե րով (բաց շա գա նա կա գույն, 
սևա հո ղա յին, լեռ նա մար գա գետ նա յին), մթնո լոր տա յին 
տե ղում նե րի քա նա կով (250700 մմ  սահ ման նե րում), 
հու մու սի պա րու նա կութ յամբ (2,515 %), հո ղա յին լու
ծույ թի ռեակ ցիա յով (pH=57,5) և  այլն ( Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ատ լաս, 2007, Է.Մ.  Հայ րա պետ յան, 2000): 

 Չոր տա փաս տա նա յին գո տում ա վե լի հա ճախ հան դի
պում են հետև յալ հիմ նա կան բու սա տե սակ նե րը. սեզ 
մազմ զոտ (Agropyron trichophorum K. Richt.), այ ծակն 
գլա նաձև (Aegilops cylindrica Host.), դաշ տավ լուկ սո
խու կա վոր (Poa bulbosa L.), ցոր նուկ  Դան թո նի (Bromus 
danthoniae (Trin)), ան մո ռուկ փքված (Xeranthemum 
squarrosum Boiss.), օ շինդր հո տա վետ (Artemisia 
fragrance W.), հա զա րա տեր ևուկ նե ղա տերև (Achillea 
tenuifolia Lam.), մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին 
գո տում՝ ցոր նուկ խայ տաբ ղետ (Bromus variegatus 
M.B.), դաշ տավ լուկ խիտ (Poa densa N. Troitzky), սեզ 
մազմզոտ (Agropyron trichophorum Richt.), շյու ղա
խոտ մար գա գետ նա յին (Festuca pratensis Huds.), սի զա
խոտ մար գա գետ նա յին (Phleum pratense L.), փետ րա
խոտ նեղ տերև (Stipa stenophylla Czern.), օ շինդր դա ռը 
(Artemisia absinthium L.), հա զա րա տեր ևուկ սո վո րա
կան (Achillea millefolium L.), բա րա կոտ նուկ նրբա գեղ 
(Koeleria gracilis Pers.), քոսք սուկ երկ կող մա նի (Scabiosa 
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 Վեր գետն յա զանգ վա ծի հա մե մա տութ յամբ նվա զա
գույն և  ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ նե րը տա տան վել են 
փոքր սահ մա նում` 8372076, 9843820 և 25955618 գ/մ2: 
Ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գույն ցու ցա նիշ նե րի հա րա բե
րակ ցութ յան բարձր գոր ծա կից (3,9) գրանց վել է մար
գա գետ նա տա փաս տա նա յին, ցածր գոր ծա կից (2,1)` 
են թալպ յան գո տի նե րում: 

 Բույ սե րի ար մատ նե րով ա պա հով վա ծութ յան աս տի
ճա նը կախ ված է մի ջա վայ րի բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից 
(М.А. Навасардян, Б.Х. Межунц, 2019): Ընդ ո րում՝ բույ
սե րի աճ ման ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում ար մատ
նե րի տե սա կա րար կշիռն ընդ հա նուր կեն սա զանգ վա
ծում սո վո րա բար բարձր է (S. McNaughton et al., 1998, 
M. Rodriguez et al., 1995): 

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ ե րեք գո տի նե րի փոր ձա տե
ղա մա սե րում բու սա հա մա կե ցութ յուն նե րի ար մա տա պա
հով վա ծութ յու նը (միա վոր վեր գետն յա զանգ վա ծի հաշ
վով ար մատ նե րի կշի ռը) կազ մել է 10, 8 և 16: Այ սինքն՝ 
բարձր գոր ծա կից ներ են գրանց վել ան բա րեն պաստ` 
ենթալպ յան և  չոր տա փաս տա նա յին գո տի նե րում: 

Ս տաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա ի րա կա նաց վել է վի
ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն (Descriptive statistics և 
Ttest analysis), ո րի հա մա ձայն՝ ու սում նա սիր ված ե րեք 
գո տի նե րում ա րոտ նե րի բեր քի մի ջին ցու ցա նիշ նե րի 
ստան դարտ սխա լը կազ մել է 10, 6 և 13 %, իսկ ար մա
տա յին զանգ վա ծի դեպ քում չի գե րա զան ցել 10 %ը: 

 Վեր գետն յա զանգ վա ծի բարձր ցու ցա նիշ նե րը պայ մա
նա վոր ված են չնոր մա վոր ված ա րա ծեց մամբ, բու սա
տե սակ նե րի բազ մա զա նութ յամբ, հո ղի լեր կաց վա ծութ
յամբ և  այլ գոր ծոն նե րով, իսկ ստոր գետն յա զանգ վա ծի 
ցածր ցու ցա նիշ նե րը` հո ղում ար մատ նե րի հա մե մա
տա բար հա մա չափ բաշխ վա ծութ յամբ: Նշ ված գոր ծոն
ներն ա վե լի բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն են գոր ծել մի
ջին գո տու պայ ման նե րում, և գ րանց վել է ստան դարտ 
սխա լի ա ռա վել ցածր ար ժեք:  Փորձ նա կան տվյալ նե րի 
Ttest գնա հատ ման հա մա ձայն՝ վեր գետն յա զանգ վա

ծի ցու ցա նիշ նե րի հա վաս տի տար բե րութ յուն (P<0,05) է 
գրանց վել չոր տա փաս տա նա յին և  եր կու բարձ րա դիր, 
իսկ ստոր գետն յա զանգ վա ծի ցու ցա նիշ նե րի հա վաս տի 
տար բե րութ յուն՝ բո լոր գո տի նե րում: ՈՒ սում նա սիր վել է 
նաև ա րոտ նե րի վեր գետն յա զանգ վա ծի բաշխ վա ծութ
յունն ըստ հիմ նա կան մար գա գետ նա յին բու սախմ բե րի 
(հա ցազ գի, բակ լազ գի, տա րա խոտ):

 Հա ցազ գի նե րը և  բակ լազ գի նե րը բարձ րարժեք կե րա
բույ սեր են, իսկ տա րա խո տա յին բու սախմ բում հիմ
նա կա նում առ կա են ցած րար ժեք և  մո լա խո տա յին 
բու սա տե սակ ներ: Ըստ նկար 2ի` փոր  ձա  տե ղա մա սե
րը զգա լիո րեն տար բեր վում են ու սում նա սիր ված բու
սախմ բե րի չոր կշռի ցու ցա նի շով: Այս պես՝ չոր տա
փաս տա նա յին գո տում գե րակշ ռում է տա րա խո տա յին 
բու սա կա նութ յու նը (97 գ/մ2), հա ցազ գի նե րի մաս նա
բա ժի նը 2,7 ան գամ քիչ է (47 գ/մ2), իսկ բակ լազ գի ներ 
տվյալ փոր ձա տե ղա մա սում գրե թե չեն ա ճում (2 գ/մ2): 

Նկ. 1.   Բ նա կան ա րոտ նե րի վեր գետն յա (Ա) և ս տոր գետն յա (Բ) զանգ ված նե րի փո փո խութ յունն ըստ ուղ ղա ձիգ գո տիա կա նութ յան 
(կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից):

Նկ. 2. Ա րոտ նե րի վեր գետն յա զանգ վա ծի բաշխ վա ծութ յունն 
ըստ հիմ նա կան մար գա գետ նա յին բու սախմ բե րի 
(կազմ   վել է հե ղի նակ նե րի կող մից):

Ա    Բ

160
140
120
100

80
60
40
20

0

  գ/մ2

ՉՏ ՄՏ ԵԱ

Հացազգի Բակլազգի Տարախոտ

300

250

200

150

100

  գ/մ2

ՉՏ ՄՏ ԵԱ

  գ/մ2

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

ՉՏ ՄՏ ԵԱ



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (71) 3/2020

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա75

I         II       III        IV     V       VI      VII    VIII     IX

 Մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին և  են թալպ յան գո տի
նե րի ա րոտ նե րի փոր ձա տե ղա մա սե րում հա ցազ գի նե
րը վեր գետն յա զանգ վա ծով (159 և 138 գ/մ2 ) գե րա զան
ցում են տա րա խո տա յին բու սա կա նութ յա նը (71 և 90 գ/մ2): 
 Բակ լազ գի նե րի այդ ցու ցա նի շը հա մե մա տա բար բարձր է 
մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին գո տում  (35 գ/մ2), իսկ 
են թալպ յան գո տում կազ մել է 11 գ/մ2: Այս պի սով՝ չոր և  
են թալպ յան գո տի նե րում առ կա են բակ լազ գի բույ սե րի 
վե րաց ման նա խադր յալ ներ: Ըստ ուղ ղա ձիգ գո տիա
կա նութ յան՝ ընդ հա նուր բու սա զանգվա ծում հա ցազ գի
նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մել է 32, 60, 58, բակ լազ գի նե
րի նը՝ 1, 13, 5, իսկ տա րա խո տա յին բու սա կա նութ յա նը՝ 
67, 27, 37 %: Ն կար ներ 1 և 2ում ներ կա յաց ված տվյալ
նե րի հա մա ձայն՝ մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին գո
տու ա րոտ ներն աչ քի են ընկ նում ոչ միայն բարձր արդ
յու նա վե տութ յամբ (263 գ/մ2), այլև սննդա տար րե րով 
հա րուստ հա ցազ գի և  բակ լազ գի բու սախմ բե րի տե սա
կա րար կշռով (73 %): 

 Տա փաս տա նա յին գո տու չա րա ծեց ված ա րոտ նե րում 
բույ սե րի աճ ման ըն թաց քում վեր գետն յա և ս տոր
գետն յա զանգ ված նե րի ու սում նա սի րութ յան արդ
յունք ներն ամ փոփ ված են նկար 3ում: 

 Բույ սե րի վեր գետն յա զանգ վա ծը, ըստ աճ ման փու
լե րի, տա տան վել է 37434 գ/մ2 սահ մա նում (Ա): Ընդ 
ո րում՝ ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ գրանց վել է մա յի
սի կե սին (VII նմու շա ռում), ին չը բա վա կան բարձր է 
տվյալ գո տու ա րոտ նե րի հա մար (Б.Х. Межунц, 2011,                        
Б.Х. Межунц и др., 2017, Б.Х. Межунц, М.А. Навасардян, 
2018) և  պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ այդ տե ղա
մա սում բա վա կան եր կար ժա մա նակ կեն դա նի ներ չեն 
ա րա ծեց վել: Այ նու հետև վեր գետն յա զանգ վա ծը տերև
նե րի չո րաց ման, ծա ղիկ նե րի և  հա սու նա ցած սեր մե րի 
թափ վե լու հետ ևան քով սկսել է կտրուկ  նվա զել: 

Ս տոր գետն յա զանգ վա ծը, ըստ աճ ման փու լե րի, տա
տան վել է 8811812 գ/մ2 սահ մա նում (Բ): Ընդ ո րում՝ ցածր 
ցու ցա նիշ ներ գրանց վել են IIII (881, 1180, 1080 գ/մ2), 
իսկ ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ` VI (մա յի սի 3ին՝ 1812 գ/մ2) 
նմու շա ռում նե րի ժա մա նակ:  Հարկ է նշել, որ առ կա է ստոր
գետն յա և  վեր գետն յա զանգ ված նե րի սե զո նա յին դի նա
մի կա յի ո րո շա կի տար բե րութ յուն:  Բա ցի այդ՝ աճ ման 
սկզբնա կան շրջա նի հա մե մա տութ յամբ ա ռա վե լա գույն 
բեր քատ վութ յան փու լում գրանց վել են վեր գետն յա և 
ս տոր գետն յա զանգ ված նե րի հա մա պա տաս խա նա բար 
912, 1,52,0 ան գամ բարձր ցու ցա նիշ ներ:  

Միև նույն ժա մա նակ վեր գետն յա և ս տոր գետն յա 
զանգ ված նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը (Գ) տա տան վել է  
3,223,8 սահ մա նում: Այ սինքն՝ բույ սե րի ար մա տա պա
հով վա ծութ յան բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել աճ ման 
սկզբում, երբ վեր գետն յա զանգ վա ծը դեռ նոր է ձևա վոր
վում, իսկ նվա զա գույ նը՝ ա րոտ նե րի ա ռա վե լա գույն բեր
քատ վութ յան շրջա նում (VII նմու շա ռում):  

Նկ. 3.  Չա րա ծեց ված ա րոտ նե րի վեր գետն յա (Ա) և ս տոր
գետնյա (Բ) զանգ ված ներն ու դրանց հա րա բե րակ ցութ
յու նը (Գ) բույ սե րի աճ ման ըն թաց քում (կազմ վել է հե ղի
նակ նե րի կող մից):

Վեր գետն յա և ս տոր գետն յա զանգ ված նե րի սե զո նա յին 
դի նա մի կա յի տվյալ նե րի հա մե մա տութ յան հա մա ձայն՝ 
բնա կան ա րոտ նե րում ար մա տա պա հով վա ծութ յան 
գոր ծա կի ցը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է վեր
գետն յա զանգ վա ծի ցու ցա նի շով: 
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Եզ րա կա ցութ յուն

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ Ա րա գած լե ռան հարավ  
արևմտ յան լան ջի տար բեր աս տի ճա նի ա րա ծեց
ված բնական ա րոտ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը և 
 բարձ  րար ժեք բակ լազ գի նե րի տե սա կա րար կշիռն 
ընդ   հա նուր առ մամբ ցածր են:  Կեն սա զանգ վա ծի կու
տա կու մը պայ մա նա վոր ված է ուղ ղա ձիգ գո տի նե րի 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի և  մար դա ծին գոր ծոն
նե րի ին տեն սիվ ազ դե ցութ յամբ:  Մաս նա վո րա պես՝ 
վեր գետնյա զանգ վա ծի կու տակ ման հա մար ա ռա վել 
նպաս տա վոր են ոչ ին տեն սիվ ա րա ծեց ված մար գա
գետ նա տա փաս տա նա յին, իսկ ստոր գետն յա զանգ վա
ծի հա մար` են թալպ յան գո տի նե րի բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը: Գ րանց վել են հա ցազ գի, բակ լազ գի և 
 տա րա խո տա յին բու սախմ բե րի տե սա կա րար կշռի 
էա կան տար բե րութ յուն ներ:  Բա ցա հայտ վել են տա
փաս տա նա յին գո տու չա րա ծեց ված ա րոտ նե րի պայ
ման նե րում բույ սե րի վեր գետն յա և ս տոր գետն յա 
զանգ ված նե րի ձևա վոր ման, ինչ պես նաև ար մա տա
պա հով վա ծութ յան փո փոխ ման սե զո նա յին դի նա մի կա
յի ո րոշ օ րի նա չա փութ յուն ներ: 

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի՝ ա ռա ջարկ
վում է ու սում նա սիր ված հա մայն քի բնա կան ա րոտ նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան և  բարձ րար ժեք բու սա տե սակ նե
րի ա վե լաց ման նպա տա կով ի րա կա նաց նել բա րե լա վող 
մի ջո ցա ռում ներ, մաս նա վո րա պես՝ հա մե մա տա բար ոչ 
ին տեն սիվ ա րա ծեց ված ա րոտ նե րում` հան քա յին պա
րար տան յու թե րով պա րար տա ցում և  բակ լազ գի նե րի 
սեր մե րով են թա ցանք, իսկ ին տեն սիվ ա րա ծեց ված տե
ղա մա սե րում` եր կամ յա հան գիստ: 
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A B S T R A C T

The Impact of Vertical Belts and Plant Vegetation Period 
on the Biomass Accumulation in the Rangelands

The article considers the peculiarities of biomass 
accumulation and its fluctuation characteristics throughout 
the plants vegetation period in the rangelands of the three 
zones on the southwestern slopes of Mount Aragats. 

The highest indices for the above  and belowground 
masses have been recorded in the meadowsteppe and 
subalpine belts, while among the vegetative groups the 
leguminous plants have been distinguished by the least 
specific weight. Some regularities related to the formation 
of above  and belowground mass and to the changes of 
plants root system have been disclosed.

It is recommended to take measures promoting the 
efficiency increase in the rangelands and enrichment of 
plant varieties.

Влияние вертикальных поясов и периода вегетации 
растений на накопление биомассы природных 
пастбищ

В статье представлены особенности накопления био
массы на кормовых угодьях трех поясов югозапад ного 
склона горы Арагац и колебания биомассы в период 
вегетации растений. 

Максимальные показатели наземной и подземной массы 
на кормовых угодьях зафиксированы в лугостепном 
и субальпийском поясах, а среди растительных групп 
минимальный удельный вес составили бобовые. Выяв
лены определенные закономерности в колебаниях 
образования наземной и подземной биомассы растений, 
в изменении корневой системы.

Предлагается осуществить мероприятия, способствую
щие повышению эффективности природных пастбищ и 
увеличению числа ценных пород растений.
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Նա խա բան

Ըն դե րա յին (վիս ցե րալ) լեյշ մա նիո զը (Leishmaniasis 
visceralis) շնե րի և մարդ կանց տա րա փո խիկ մա կա բու
ծա յին հի վան դութ յուն է, ո րի հա րու ցիչ նե րը Protozoa 
խմբի մա կա բույծ ներն են (Ю.В. Лобзин и др., 2008)։ 
Լեյշ մա նիո զի փո խան ցու մը տե ղի է ու նե նում ֆլեբո
տո մուս (Phlebotomus) ցե ղին պատ կա նող 90 տե սա
կի մլակ նե րի խայ թոց նե րի մի ջո ցով (World Health 
Organization, 2017)։

Լեյշ մա նիո զով հի վանդ կեն դա նի նե րին խայ թե լիս մլակ
նե րի օր գա նիզ մում հա րու ցիչն անց նում է զար գաց ման 
ո րո շա կի փու լեր և հե տա գա յում խայ թոց նե րի մի ջո ցով 
փո խանց վում այլ կաթ նա սուն նե րի, ինչ պես նաև մարդ
կանց (Ил. Цачев, 2009)։

Գո յութ յուն ու նի լեյշ մա նիո զի եր կու հիմ նա կան կլի նի
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կա կան ձև՝ ըն դե րա յին և մաշ կա յին: Աշ խար հում ա մե
նա տա րած ված և  ա ռա վել ծանր ձևն  ըն դե րա յին լեյշ մա
նիոզն է, ո րը հայտ նի է նաև կա լաա զար ան վան մամբ։ 
Տար բե րում են լեյշ մա նիոզի հետևյալ տեսակները՝ 
հնդկա կան  կամ  կա լաա զար, մի ջերկ րա կանմի ջի նա
սիա կան կամ ման կա կան  կա լաա զար, ար ևե լաաֆ
րիկ յան և Նոր աշ խար հի ըն դե րա յին (World Health 
Organization, 2017):

Ըստ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա
կեր պութ յան (ԱՀԿ) տվյալ նե րի՝ աշ խար հում տա րե կան 
գրանց վում է ըն դե րա յին լեյշ մա նիո զի շուրջ 500 000 
նոր դեպք, ո րից մոտ 50 000ը՝ մահ վան ել քով (World 
Health Organization, 2017)։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում Հա
յաս տա նում գրանց վել են լեյշ մա նիո զի ինչ պես ըն դե
րա յին, այն պես էլ մաշ կա  յին ձևե րը (А. Исаакян, 1924, 
Р. Карапетян, 1949, Р. Кара  петян, 1972):

Ընդերային լեյշմանիոզը շների և մարդկանց տարափոխիկ մակաբուծային 
հիվանդություն է, որի հարուցիչները Protozoa խմբի մակաբույծներն են։

30 տարվա ընդմիջումից հետո` 1999 թվականից սկսած, Հայաստանում 
նորից գրանցվել են ընդերային լեյշմանիոզի դեպքեր։ 2015 թ. սեպտեմբերից 
մինչև 2016 թ. մարտ ամիսն արագ ախտորոշման թեստերով իրականացվել 
է շների շճաբանական հետազոտություն, որի արդյունքում Սյունիքի 
մարզում հայտնաբերվել է 9,3, Տավուշում՝ 10,3, Լոռիում՝  11,1, Երևանում՝ 
4,1 % (ընդհանուր առմամբ 7,5 %) վարակվածություն: 

Առաջարկվում է իրականացնել շների հաշվառում և շարունակել հետա
զոտությունները։ Անհրաժեշտ է հատկապես ակտիվացնել թափառող 
շների դեմ պայքարը, ինչպես նաև ամրապնդել միջգերատեսչական 
համագործակցությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Մաշ կա յին լեյշ մա նիոզ: 1920 թվա կա նին հայտ նա բեր
վել է վա րակ վա ծութ յան ա ռա ջին դեպ քը։ 19381970 թթ. 
գրանց վել է հի վան դութ յան 135 դեպք։ Հարկ է նշել, որ 
դեպ քե րի հիմ նա կան մա սը հայտ նա բեր վե լ է Գո րի սում 
և Կա պա նում։ Սկ սած 1999 թվա կա նից՝  Հա յաս տա նում 
մաշ կա յին լեյշ մա նիո զի  տե ղա կան դեպք  չի գրանց վել 
(Р. Карапетян, 1972):

Ըն դե րա յին  լեյշ մա նիոզ:  1913  թվա կա նին   պաշ տո  նա պես 
գրանց վել է վա րակ վա ծութ յա ն ա ռաջին դեպ քը։ 1926
1969 թթ. հայտ նա բեր վել է 919 դեպք (հիմ նա կանում 
մինչև 13 տա րե կա ն ե րե խա նե րի շրջա նում)  (Р. Ка ра
петян, 1972): Հի վան դութ յան օ ջախ ներ են գրանց վել 
տար բեր՝ ծո վի մա կեր ևույ թից 7001580 մ բարձ րութ
յամբ կլի մա յա կան գո տի նե րում։ Դեպ քե րի 80 %ից ա վե
լին հայտ նա բեր վել է Եր ևան քա ղա քի ծայ րա մա սե րում: 
19691999 թթ. հի վան դութ յան ոչ մի դեպք չի գրանց վել։       
60ա կան թվա կան նե րին հա կա հա մա ճա րա կա յին ակ
տիվ մի ջո ցա ռում նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ախ տա հա
րույց ֆլե բո տո մուս ցե ղի մլակ նե րի դեմ հետ ևո ղա կան 
պայ քա րի արդ յուն քում   հի վան դութ յու նը գրե թե վե րա
ցել էր: Տ ևա կան ժա մա նակ գրանց վել են ըն դա մե նը մի 
քա նի դեպ քեր (А. Кешишян,  Д. Манукяан, 2003)։ 

Հա յաս տա նում տա րած ված են լեյշ մա նիոզ հիվան
դութ յու նը փո խան ցող մլակ նե րի Phlebotomus Papatasi, 
Ph. Balcanicus, Ph. Kandelakii, Ph. Caucasicus, 
Ph. Mongolensis, Ph. Jacusieli, Ph. Transcaucasicus, 
Ph. Alexandri, Ph. Minutus, Ph. Tobbi, Ph. Neglectus,                           
S. Hodzoni Pavlovski տե սակ նե րը (А. Кешишян и др., 
2008)։

1999 թվա կա նից սկսած՝ Հա յաս տա նում նո րից սկսե
ցին գրանց վել ըն դե րա յին լեյշ մա նիո զի դեպ քեր։ 1999
2015 թթ. հայտ նա բեր վել է այդ հի վան դութ յան 99 դեպք 
(հիմ նա կա նում 02 տա րե կան ե րե խա նե րի շրջա նում), 
գրանց վել եր կու մահ: Հարկ է նշել, որ տա րեց տա րի ըն
դե րա յին լեյշ մա նիոզ ն ա վե լի է տա րած վում: Դ րա հիմ
նա կան օ ջախ նե ր են Ս յու նի քի, Լո ռու, Տա վու շի մար զե
րը և Եր ևան քա ղա քը։ 2015 թ. գ րանց վել է ըն դե րա յին 
լեյշ մա նիո զով մարդ կանց վա րակ վա ծութ յան 18 դեպք 
(L. Paronyan et al., 2016, Л. Паронян,  2016, L. Paronyan 
et al., 2017): 

Ինչ պես հայտ նի է, ըն դե րա յին լեյշ մա նիո զի բնա կան 
պա հոց ներ են շնե րը և վայ րի շնազ գի նե րը։ Գ րա կա
նութ յան տվյալ նե րի  հա մա ձայն՝ վա րա կի հիմ նա կան 
աղբ յու ր են շ նե րը, և  ան գամ ո րոշ էն դե միկ տա րածք նե
րում դրանց շրջա նում լեյշ մա նիո զի շճադ րա կան դեպ
քե րի տա րած վա ծութ յու նը կազ մում է 30 %ից ա վե լի         
(L. Gradoni, 1999):

Հարկ է նշել, որ մինչ օրս Հա յաս տա նի տա րած քում կեն
դա նի նե րի մոտ ըն դե րա յին լեյշ մա նիո զի առ կա յութ յան 
վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն ներ չեն ի րա կա նաց վել։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Քա նի որ Հա յաս տա նում շնե րի գրան ցում և հաշ վա ռում 
չի ի րա կանաց վում, ուս տի  հե տա զո տութ յուն նե րի ըն
թաց քում հաշ վի է առն վել մլակ նե րի թռիչ քի ա ռա վե
լա գույն հե ռա վո րութ յու նը (մինչև 1,5 կմ): Ընդ ո րում՝ 
հե տա զոտ վել են այն բնա կա վայ րե րի շնե րը, որ տեղ 
գրանց վել են մարդ կանց լեյշ մա նիո զով վա րակ ման 
դեպ քեր: Հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում նմու շառ
վել և ս տուգ վե լ են  նաև այն շ նե րը, ո րոնց բնա կա տե
ղե րը գտնվում են լեյշ մա նիո զով հի վանդ ե րե խա նե րի 
բնա կա վայ րե րից 1,5 կմ (շա ռավ ղով) հե ռա վո րութ յամբ։ 
Ար յան նմու շա ռում նե րը կա տար վել են տար բեր սե ռա
տա րի քա յին խմբե րի շնե րից։

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են §Հան րա
պե տա կան ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու
սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի 
կենտ րոն¦ ՊՈԱԿում։ Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման 
նպա տա կով կա տար վել են շնե րի մոտ ըն դե րա յին լեյշ
մա նիո զի հա կա մար մին նե րի առ կա յութ յու նը ո րո շող 
ա րագ (էքսպ րես) թես տա վո րում ներ (rK39 (RDTs), IT 
LEISH, BIO-Rad): Ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ ա րագ 
թես տա վո րու մը (rK39) ի րա կա նաց վել է ըստ ար տադրո
ղի հա մա պա տաս խան հրա հանգ նե րի. վե րահսկ ման և 
փոր ձարկ ման գծե րի  կար միր գու նա վոր ման դեպ քում 
գրանց վել է  թես տի դրա կան արդ յունք:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

2015 թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 2016 թ. մարտ ա մի սը 
Հայաս տա նի հինգ մար զե րում և Եր ևա նում հե տա զոտ
վել է 160 շուն: Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում, նկար 1ում:

Աղ յու սակ 1. Ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ
յուն նե րի արդ յունք նե րը*

 Մար զեր

 Հի վան դա
ցած մար

դիկ

 Հե տա զոտ
ված կեն
դա նի ներ

 Հի վան
դութ յան 

առ կա յութ
յուն

Դ րա կան 
արդ յունք

ներ, %

Ա րա րատ 2 7  0

Ար մա վիր 1 4  0

 Լո ռի 2 18 2 11,1

 Տա վուշ 3 39 4 10,3

Ս յու նիք 5 43 4 9,3

Եր ևան 5 49 2 4,1

Ըն դա մե նը 18 160 12 7,5

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից։
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Այս պի սով՝ շնե րի շճա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յուն քում Ս յու նի քում հայտ նա բեր վել է 9,3, Տա վու
շում՝ 10,3, Լո ռիում՝ 11,1, Եր ևա նում՝ 4,1 % (ընդ հա նու ր 
առ մամբ 7,5 %) վա րակ վա ծութ յուն:

Հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ հաշ վի են առն վել 
նաև շնե րի սե ռա տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը (նկ. 2, 3): Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի՝ լեյշ մա նիոզ 
հի վան դութ յամբ վա րակ ված են ե ղել հե տա զոտ ված            
44 էգ շնե րից 3ը (6,8 %), 116 ա րու շնե րից՝ 9ը (7,75 %): 

160 հե տա զոտ ված շնե րից 27ը  պատ կա նել են 1ին 
խմբին (3 ամ սա կա նից մինչև 1 տա րե կան), 103ը՝ 2րդ 
խմ բին (1 տա րե կա նից մինչև 6 տա րե կան), 30ը՝ 3րդ 
խմ բին (6 տա րե կա նից բարձր):

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին խմբում 
գրանց վել է լեյշ մա նիոզ հի վան դութ յան 3 (11,1 %), երկ
րորդ խմբում՝ 9 դեպք (8,7 %), իսկ եր րորդ խմբում հի
վան դութ յուն չի գրանց վել։

Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի շրջա նում լեյշ մա նիոզ հի
վան դութ յան  տա րած վա ծութ յան հա րա բե րակ ցութ յու
նը ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 2ում:

Լոռի Տավուշ Սյունիք Երևան

%

Նկ. 1. 2015 թ. սեպ տեմ բե րից 2016 թ. մարտ ա միս նե րին ՀՀ 
5 մար զերում շ նե րի շրջա նում գրանց ված լեյշ մա նիոզ  
հի վան դութ յան տո կո սա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը 
(կազմ վել է հե ղի նա կի  կող մից):

Նկ. 2.  Շ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի բաշխ վա ծութ յունն ըստ սե
ռա տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի (կազմվել է 
հե ղի նա կի կող մից):

Հետազոտված Դրական արդյունքով

հատ

Նկ. 3. Լեյշ մա նիոզ հի վան դութ յան (դրա կան արդ յունք նե
րի) գրան  ցումն ըստ տա րի քա յին խմբե րի (կազմ վել է                 
հե ղի նա կի կող մից):

Դրական արդյունք

Աղ յու սակ 2. Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի շրջա նում լեյշ
մա նիոզ հի վան դութ յան տա րած վա ծութ
յան հա րա բե րակ ցութ յան գոր ծա կի ցը

 Մար զեր

 Հի վանդ
 (դրա կան 

արդ յունքնե
րով) 

մար դիկ

 Հի վանդ 
(դրա կան 

արդ յունք նե
րով) շներ

PRR
(շնե րի և 

մարդ կանց
վա րակ վա
ծութ յուն)

CI, 
95 % 

Ա րա րատ 0,77 0 0 0

Ար մա վիր 0,37 0 0 0

 Լո ռի 0,86 11,1 1,0 11,1

 Տա վուշ 2,3 10,2 1,3 10,3

Ս յու նիք 3,5 9,3 0,8 9,3

Եր ևան 0,47 4,1 0,4 4,1

Ըն դա մե նը 0,6 7,5 0,67

* Կազմ վել է հե ղի նա կի  կող մից:

Էգեր Արուներ

12,00

10,00

8,00
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0,00

%
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9,3

4,1

6

4
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0
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44

3
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9
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1ին տարիքային խումբ 2րդ տարիքային խումբ 3րդ տարիքային խումբ
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Հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վել նաև շնե րի ցե ղա յին պատ կա նե լութ յա նը և 
ն պա տա կա յին նշա նա կութ յա նը: Լեյշ մա նիո զով հի
վանդ շնե րից 5ը ե ղել են ոչ ցե ղա կան (մե կը՝ թա փա
ռող, իսկ մնա ցա ծը՝ ա ռանձ նատ նե րի բա կե րում պահ
վող), 7ը՝ ցե ղա կան (այդ թվում՝ 4ը ծա ռա յո ղա կան 
նպա տակ նե րով պահ վող)։ 

Եզ րա կա ցութ յուն

Նախ կի նում Հա յաս տա նի տա րած քում շնե րի լեյշ մա
նիոզ հի վան դութ յամբ վա րակ վա ծութ յան վե րա բեր յալ 
ու սում նա սի րութ յուն ներ չեն ի րա կա նաց վել։

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի՝ շնե րը լեյշ
մա նիոզ հի վան դութ յան բնա կան  պա հոց ներ են: Հարկ 
է նշել, որ լեյշ մա նիո զով հի վանդ բո լոր շնե րը հայտ նա
բեր վել են այն բնա կա վայ րե րում, որ տեղ գրանց վել են 
նաև մարդ կանց հի վան դա ցութ յան դեպ քեր: Հի վանդ 
շնե րին էֆ տա նա զիա յի են թար կե լուց հե տո տվյալ տա
րածք նե րում ե րե խա նե րի հի վան դա ցութ յան դեպ քեր 
այլևս չեն գրանց վել։

Հատ կան շա կան է, որ հի վան դութ յու նը պայ մա նա վոր
ված չէ կեն դա նի նե րի սե ռա տա րի քա յին պատ կա նե
լութ յամբ։

Հի վան դութ յան վա րա կի աղբ յու րի վե րա բեր յալ ամ բող
ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մա ր անհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

1. Կա տա րել տե րեր ու նե ցող բո լոր շնե րի հաշ վա ռում:

2. Մ շա կել հա մա պա տաս խան հաշ վետ վութ յան ձև և 
պար տա վո րեց նել շնե րի բուժ մամբ զբաղ վող ա նաս
նա բույժ նե րին ներ կա յաց նել շնե րի լեյշ մա նիո զով 
վա րակ վա ծութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ հաշ վե
տվութ յուն:

3. Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում շնե րին պատ վաս տել 
լեյշ մա նիո զի դեմ:

4. Այն բնա կա վայ րե րում, որ տեղ վեր ջին հինգ տա րի
նե րի ըն թաց քում գրանց վել են լեյշ մա նիոզ հի վան
դութ յան դեպ քեր, վա րա կի աղբ յու րի հայտ նա բեր
ման հա մար կա տա րել շնե րի թես տա վո րում (ա րագ 
ախ տո րոշ ման rK39 ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թես
տե րով):

5. Դ րա կան արդ յուն քի դեպ քում շնե րին են թար կել էֆ
տա նա զիա յի (ծայ րա հեղ դեպ քում կի րա ռել ին սեկ
տի ցիդ նե րով մշակ ված վզկա պեր):

6. Ակ տի վաց նել թա փա ռող շնե րի դեմ պայ քա րը:

7. Ըստ §մեկ ա ռող ջութ յուն¦ սկզբուն քի՝ ամ րապն դել 
լեյշ մա նիո զի տա րած ման կան խար գել ման գոր ծում 
միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Կազ
մա կեր պել շա հագր գիռ կող մե րի աշ խա տան քա յին 

հան դի պում ներ, խորհր դակ ցութ յուն ներ և սե մի
նար ներ, ա ռան ձին հա մայնք նե րում ի րա կա նաց նել 
հետևո ղա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: 

8. Հի վան դութ յու նը փո խան ցող մլակ նե րի պո պուլ յա
ցիա յի նվա զեց ման նպա տա կով հնա րա վո րինս վե
րաց նել օր գա նա կան աղ բի կու տա կում նե րը, մա քուր 
պա հել շնե րի բնե րը և բ նա կա տե ղե րը, իսկ այն բնա
կա վայ րե րում, որ տեղ գրանց վել են լեյշ մա նիո զով 
վա րակ վա ծութ յան դեպ քեր, կա տա րել եր կա րատև 
(մնա ցոր դա յին) ազ դե ցութ յան մի ջա տաս պան նյու
թե րով մշա կում ներ:

9. Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րով հան րութ յանն 
ի րա զե կել լեյշ մա նիոզ հի վան դութ յան վտան գա վո
րութ յան և կան խար գել ման հնա րա վոր մի ջոց նե րի 
մա սին:

10. Լեյշ մա նիո զի դեպ քեր գրանց ված բնա կա վայ րե
րի բնա կիչ նե րի և շ ներ ու նե ցող ան ձանց շրջա նում 
ի րա կա նաց նել հի վան դութ յան տա րած ման և դ րա 
կան խար գել ման վե րա բեր յալ բա ցատ րա կան աշ
խա տանք ներ:
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Распространённость заболевания висцеральный 
лейшманиоз у собак в Армении

Висцеральный лейшманиоз – заразное заболевание 
псовых и людей, возбудителем которого являются 
паразиты группы Protozoa. С 1999 года, после 
30летнего перерыва, в Армении снова начали 
фиксироваться случаи висцерального лейшманиоза. 
С сентября 2015 г. по март 2016 г. экспресстестами 
было проведено серо логическое исследование собак, 
по результатам которого в Сюникском марзе была 
выявлена 9.3 %ная инфицированность, в Тавуше – 
10.3 %ная, в Лори – 11.1 %ная, в Ереване – 4.1 %ная 
(общий показатель – 7.5 %). 

Предлагается провести учёт собак и продолжить 
исследования. Необходимо активнее бороться с бродя
чими собаками, а также укреплять межведомственное 
сотрудничество.

А Н Н О ТА Ц И Я

The Prevalence of Canine Visceral Leishmaniasis                     
in Armenia

Visceral Leishmaniasis is a transmissible parasitic disease 
of canids and humans caused by the pathogens from 
protozoa genus. After a 30year interval new cases of 
Visceral Leishmaniasis have been recorded in Armenia 
since 1999. From September 2015 up to March 2016 
canine serological investigations were conducted through 
rapid diagnostic tests, as a result of which it has been found 
out that infestation rate in Syunik region makes   9.3 %, in 
Tavush region  10.3 %, in Lori region  11.1 %, while in 
Yerevan the infectivity makes 4.1 % (on the whole  7.5 %). 

It is recommended to implement canine registration and 
conduct further investigations. It is necessary to intensify 
the struggle against the stray dogs in particular, as well as 
to strengthen the interagency cooperation. 
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Նա խա բան

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում մարդ կանց կեն սա կեր պի 
փո փո խութ յամբ, ա ռօր յա զբաղ վա ծութ յամբ պայ մա նա
վոր ված՝ լայն տա րա ծում է ստա ցել սննդա կար գում մսա
յին կի սա պատ րաստ վածք նե րի օգ տա գոր ծու մը: Դ րանք 
ա րագ են պատ րաստ վում.  օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ պա
հան ջում են միայն լրա ցու ցիչ ջեր մա յին մշա կում (խա շում, 
շո գե խա շում, տա պա կում և  այլն)։ Բա ցի այդ՝ սննդա կար
գը լրաց նում են այն պի սի օգ տա կար բա ղադ րիչ նե րով, 
ինչ պի սիք են սպի տա կուց նե րը, ճար պե րը, ած խաջ րե րը և 
հան քա յին նյու թե րը (И.А. Рогов и др., 2004)։

Մ սա յին կի սա պատ րաստ վածք նե րը հիմ նա կա նում ար
տադր վում են գյու ղատն տե սա կան տար բեր կեն դա նի
նե րի մսից և  ի րաց վում պա ղեց րած, սա ռեց րած կամ են
թա սա ռեց րած վի ճա կում։

Ներ կա յումս մսարդ յու նա բե րութ յու նում օ րե ցօր ընդ լայն
վում է բու սա կան ծա գում ու նե ցող տար բեր մթերք նե
րի սին թե զի մի ջո ցով ստաց վող բջջան յու թի օգ տա գոր
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ծու մը, ինչն ա պա հո վում է հում քի ցածր ինք նար ժեք և 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն (Л.А. Сарафанова, 2003)։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան նպա տա կը մսարդ յու
նա բե րութ յու նում բջջան յու թի օգ տա գործ մամբ նոր 
տե սա կի կի սա պատ րաստ վածք նե րի ար տադ րութ յան 
տեխ նո լո գիա յի ներդ րումն է: Բջ ջան յու թի օգ տա գոր
ծու մը կնպաս տի պատ րաս տի մթեր քի հում քա յին ինք
նար ժե քի և ջեր մամ շակ ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցող ջեր
մա յին կո րուստ նե րի նվազ մա նը, ինչ պես նաև մթեր քը 
կհարստաց նի սննդա յին ման րա թե լե րով։ 

Ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վում են տար բեր բջջա
նյու թեր, սա կայն որ պես հե տա զո տութ յան նյութ են 
ընտր վել ցո րե նի սննդա յին ման րա թե լե րը, ո րոնք հա
րուստ են պրո տեի նով, ած խաջ րե րով և  ու նեն ա վե լի 
ցածր ինք նար ժեք։

Մսային կիսապատրաստվածքներն օգտագործելուց առաջ պահանջում 
են միայն լրացուցիչ ջերմային մշակում: Դրանք սննդակարգը լրացնում են 
օգտակար բաղադրիչներով՝ սպիտակուցներով, ճարպերով, ածխաջրերով 
և հանքային նյութերով: ՈՒստի ժամանակակից աշխարհում տարեցտարի 
ընդլայնվում է դրանց արտադրությունը: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կազմվել է բջջանյութի 
օգտագործմամբ կոտլետի նոր տեսակի բաղադրատոմս, ինչպես նաև 
կատարվել են տեխնոլոգիական պարամետրերի, էներգետիկ արժեքի և 
ինքնարժեքի հաշվարկներ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Բջ ջան յու թը բա վա կան բարդ ած խաջ րա ծին է. պա րու
նա կում է բազ մա շա քար ներ (լա տի նե րեն՝ պո լի սա խա
րիդ ներ), դի մաց կուն օս լա և ցել յու լոզ: Օգ տա կար է 
օր գա նիզ մի հա մար, քա նի որ խո չըն դո տում է բա րակ 
ա ղի քա յին բաժ նում ախ տա ծին ֆեր մենտ նե րի բա ցա
սա կան ազ դե ցութ յա նը, նպաս տում մար սո ղութ յա նը: 
Բջ ջան յու թը լավ է ջուր կլա նում և  ա րագ վե րած վում է 
դոն դո ղի, ին չի արդ յուն քում մար դու օր գա նիզ մը հա գե
նում է, և բա վա կան եր կար ժա մա նակ քաղ ցա ծութ յուն 
չի զգաց վում: Այ սինքն՝ մթեր քում բա վա րար քա նա
կութ յամբ բջջան յու թի պա րու նա կութ յու նը նպաս տում է 
ա վե լի քիչ կա լո րիա օգ տա գոր ծե լուն, ա վե լորդ քա շից 
ա զատ վե լուն, խո չըն դո տում է խո լես տե րի նի ներ թա
փանցումն ար յու նա տար ա նոթ ներ, ինչ պես նաև  կան
խում է ար յան մեջ շա քա րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը 
(Л.А. Сарафанова, 2003): 

Մ սարդ յու նա բե րութ յու նում կոտ լետ նե րի ար տադ րութ
յու նը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է հետև յալ տեխ
նո լո գիա կան սխե մա յով. հում քի ըն դու նում, ա նաս նա
բու ժա սա նի տա րա կան հե տա զո տում, մաս նա տում, 
ոսկ րա զա տում, ջլա զա տում, մսա ղա ցով ման րա ցում 
(610 մմ), խճո ղա կի պատ րաս տում, ձևա վո րում, պաք
սի մա տա պա տում, սա ռե ցում, փա թե թա վո րում, պա
հում, ի րա ցում (И.А. Рогов и др., 2004)։   

Արդ յունք նե րը  և  վեր լու ծութ յու նը

§Բե կոն պրո դուկտ¦ ՍՊԸում մեր կող մից մշակ վել են 
նոր՝ ցո րե նի բջջան յու թի օգ տա գործ մամբ կոտ լե տի 
բա ղադ րա տոմս և  ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան 
սխե մա: Հե տա զո տութ յան նպա տա կով պատ րաստ վել 
է եր կու նմուշ՝

 ա վան դա կան տեխ նո լո գիա յով,

 2 % ցո րե նի բջջան յու թի օգ տա գործ մամբ: 

Ըստ ըն դուն ված տեխ նո լո գիա կան սխե մա յի՝ կոտ լետ
նե րը ձևա վոր վում են խճո ղա կը պատ րաս տե լուց ան
մի ջա պես հե տո (И.А. Рогов и др., 2004): Սա կայն ո րոշ
վեց ու սում նա սի րել խճո ղա կի հա սու նա ցու մը, քա նի որ 
բջջան յու թի կող մից ջրի կլան ման և դոն դո ղի վե րած
ման հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի  ժա մա նակ։ 

Այս պես՝ խճո ղա կի հա սու նաց ման տևո ղութ յու նը ո րոշ
վել է ըստ կոն սիս տեն ցիա յի և pHի ար ժեք նե րի:

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ 24 0C պայ ման նե րում 1 օր հա
սու նաց նե լուց հե տո խճո ղա կի pHը կազ մել է 6,0, կոն
սիս տեն ցիան գնա հատ վել է լավ և  ոչ հա մա սեռ (կոտ
լետ նե րի խճո ղա կին բնո րոշ): Ա ռանց հա սու նաց ման 
խճո ղա կը ստաց վել է քսվող, ին չի պատ ճա ռով հնա րա
վոր չէ ձևա վո րել կոտ լետ ներ: Եր կու օր հա սու նա ցու մից 
հե տո խճո ղա կի pHը նվա զել է մինչև 5,8, և ս տաց վել 
է ձիգ կոն սիս տեն ցիա: Վեր ջին եր կու տար բե րակ նե րի 
դեպ քում խճո ղակն ու նե ցել է հա սու նաց մա նը բնո րոշ 
յու րա հա տուկ հոտ, սա կայն եր կու օր հա սու նաց նե լուց 
հե տո հա մա յին հատ կա նիշ նե րը փոքրինչ փո փոխ վել 
են և ձեռք բե րել թեթև թթվա յին համ: 

Աղ յու սակ 1. Հա սու նաց ման ազ դե ցութ յու նը խճո ղա կի 
ո րա կի վրա*

Հ/հ Տ ևո ղութ յու նը,
 օր

 Ջեր մաս
տի ճա նը, 

0C

pH  Կոն սիս տեն ցիա

1 0 24 6,4

Քս վող, 
ոչ հա մա սեռ 
(կոտ լետ նե րի 

խճո ղա կին բնո րոշ)

2 1 24 6,0
 Լավ, ոչ հա մա սեռ 

(կոտ լետ նե րի
 խճո ղա կին բնո րոշ)

3 2 24 5,8
 Ձիգ, ոչ հա մա սեռ 

(կոտ լետ նե րի 
խճո ղա կին բնո րոշ)

* Կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից:

Աղ յու սակ 2.  Բջ ջան յու թի օգ տա գործ մամբ կոտ լե տի 
բա  ղադ րա գիր*

Հ/հ
 Հումք և

 հիմ նա կան նյու թեր
Ս տու գիչ 

նմուշ
 Փորձ նա կան 

նմուշ

1
 Տա վա րի ջլա զատ ված 
2րդ տե սա կի միս

40,0 40,0

2
 Խո զի կի սա յու ղա լի միս 
(70/30)

13,0 13,0

3  Խո զի յու ղա լի միս 12,0 12,0

4 Բջ ջան յութ  2,0

5  Պաք սի մատ 6,6 6,6

6  Սոխ 1,5 1,5

7  Հա վի ձու 2,0 

8  Ջուր 13,3 21,3

Աղ յու սակ 3. Կոտ լետ նե րի ել քը տա պա կե լուց հե տո*

Հ/հ  Փոր ձարկ վող 
նմուշ ներ

 Նախ նա կան 
զանգ վա ծը,

 գ

 Զանգ վա ծը 
տա պա կե լուց 

հե տո, 
գ

Ել քը, 
%

1
Ս տու գիչ 
նմուշ

173 121 70

2
 Փորձ նա կան 
նմուշ

169 124 73
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Ա ռանց հա սու նաց ման և հա սու նաց ված խճո ղակ նե րի 
ո րա կը հա մե մա տե լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հա
սու նա ցու մից հե տո խճո ղակն ա վե լի հեշտ է ձևա վոր
վում, քա նի որ մսի սպի տա կուց նե րի լու ծե լիութ յան 
և  ուռ չե լու հատ կութ յուն նե րի շնոր հիվ ձեռք է բե րում 
կպչո ղա կա նութ յուն: Իսկ ա ռանց հա սու նաց ման խճո
ղա կը հա մե մա տա բար թույլ կպչող է և  ոչ ա ռաձ գա կան: 
ՈՒս տի նպա տա կա հար մար է պատ րաս տի խճո ղա կը             
1 օր հա սու նաց նել 24 0C պայ ման նե րում:

Բջ ջան յու թի օգ տա գործ մամբ կոտ լե տի և ս տու գիչ նմու
շի (ար տադ րութ յու նում կի րառ վող) բա ղադ րագ րե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 2ում:

Հարկ է նշել, որ կոտ լետ նե րի բա ղադ րագ րե րը կազմ
վում են 100 կգ  ա նա լի հում քի հաշ վով (Л.А. Лагутина, 
2006)։ 

Ըստ աղ յու սակ 2ի՝ փորձ նա կան նմու շում բջջան յու
թի դոն դո ղաց ման նպա տա կով ա վե լաց վող ջրի քա նա
կութ յու նը 8 լիտ րով ա վե լի է, քան ստու գիչ նմու շում, 
հետևա բար փորձ նա կան նմու շի ել քը ստու գի չից բարձր 
է 8 %ով։ Պատ րաս տի ար տադ րան քի ել քը ո րո շե լու հա
մար կոտ լետ նե րը տա պակ վել են (աղ. 3)։

Ըստ աղ յու սակ 3ի՝ նույ նիսկ տա պա կե լուց հե տո փորձ
նա կան նմուշ նե րի ել քը ստու գի չից բարձր է 3 %ով։

Սնն դամ թեր քի հա մար կար ևո րա գույն ցու ցա նիշ է 
է ներ գե տիկ ար ժե քը, ո րը ո րոշ վում է մթեր քում պա
րու նակ վող ճար պե րի, սպի տա կուց նե րի, ած խաջ րե րի, 
ինչ պես նաև ան ջատ ված է ներ գիա յի քա նա կութ յամբ             
(И.А. Рогов и др., 2004)։ 

Ա վան դա կան ե ղա նա կով և բջ ջան յու թի օգ տա գործ
մամբ պատ րաստ վող կոտ լետ նե րի է ներ գե տիկ ար ժեք
նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 4ում։

Ըստ աղ յու սա կ 4ի՝ 10 0 գ կոտլ ետի փ որձ նա կան նմուշը 
պարունակ ու մ է 222,28, ստ ուգ իչը՝ 24 3 կկալ էներգիա,  

այսի նք ն՝ բ ջջանյութ ի օգտա գո րծմամբ կ ոտ լետն 
առավել  դյուրամ ար ս է և կար ող է բավա րար ել մ ար դու 
սնն դակարգի  օրական ն որ ման։

Ե րկո ւ նմու շնե րի ինքն արժեքը  որ ոշվել է առ անց օժան
դ ակ  նյո ւթ երի,  սարքավո րո ւմների  և ա յլ  ծախսե րի 
հաշվարկ նե րի, քանի  որ փ որձ նակա ն նմու շի արտա
դրո ւթյան հ ամար լրացո ւցի չ ծախ սեր  չեն  կ ատարվ ել ։ 
Հաշվարկնե րի հա մաձայն՝  1  կգ կոտլետի փ որձնական 
նմուշն  ա րժե 1199,4, ստուգիչ ը՝ 1307,9 դրա մ։  Այսինքն՝  
կոտլետն երի փո րձն ակ ան նմուշի ին քնարժ եքը           
108,5 դրամով է ժան է ստո ւգ իչ նմու շի ինք նարժեքից, 
ին չը փաստո ւմ  է բ ջջանյութ ի օգտագոր ծմա ն տն տեսա
կան ար դյունավետ ու թյ ան մ ասին։  

Ե զրա կացո ւթյո ւն 

Կիսա պատ րաստ ված քների արտա դրո ւթյու նո ւմ բջջա
նյու թի  օ գտ ագործու մը  գի տականոր են հ իմ նա վո րված 
է:  Փոր ձնականորեն ապաց ուց ված է , որ բջջանյ ութ ի 
կիրառ ումը պատր աս տի մթերքի ելքն ավելացնում է  
8 %ո վ: 

Ը ստ մշակվ ած բա ղա դրա տոմսի և տեխնոլ ոգի այ ի՝     
24 0C պայման նե րում կոտ լետ ի խճող ակ ի հասու
նացմ ան օպտիմալ տևողու թյուն ը 24  ժ ամ է, օդ ի հա
րաբ երական խոնավությունը՝ 7 58 0 %, 18 0C պայ
մաններում պահպանո ւմ ը՝ 90 օր: 

Ինքն ար ժեքի հաշվար կի համաձ այ ն՝ բ ջջանյութ ի օ գ
տա գործմա մբ կո տլետներ ի 1 կիլոգ րամ ի տն տեսա կան  
արդյո ւնավետությունը կազ մել է 1 08, 5 դրամ:

Հի մք  ընդ ունելով  հետա զո տությա ն արդյուն քները՝ 
կարելի է հ ավ աստել,  որ նոր  տես ակ ի կոտլետն 
ունի որ ակա կան բար ձր ցու ցանիշ նե ր։ Բջջանյո ւթ ի 
օգտագործում ն ապահովու մ է  տ նտ եսակ ան  արդ
յունա վետո ւթյ ու ն, հետևաբար երաշխա վորվու մ է  այն  
նե րդնել ար տա դր ությ ունում:

Աղ յու սակ 4. Բջ ջան յու թի օգ տա գործ մամբ և  ա վան դա կան ե ղա նա կով պատ րաստ վող կոտ լետ նե րի է ներ գե տիկ 
արժե քը*

Հ/հ  Ց ու ցա նիշ ներ

 Քա նա կութ յու նը, % Ան ջատ ված է ներ գիան, կկալ Է ներ գե տիկ ար ժե քը, կկալ

 ստ ուգիչ 
նմուշ

փո րձնակա ն 
նմ ու շ

ստուգիչ և 
փո րձնական նմուշ

 ստուգիչ 
նմուշ

փոր ձն ա կան 
նմուշ

1 Սպիտակուց 13,7 12 ,7  4 54,8 50,8

2 Ճարպեր 18,6 16,8 9 16 7,4 151,2

3 Ածխաջրեր 5,2 5,07 4 2 0,8 20,28

Ընդամեն ը  243 222 ,2 8

 *Կ ազմվել  է հեղինակնե րի կողմից:
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Совершенствование технологии производства 
полуфабрикатов

Мясные полуфабрикаты перед использованием тре
буют только дополнительную термообработку. Они 
дополняют рацион питания полезными компонентами  
белками, жирами, углеводами и минеральными вещест
вами. Поэтому в современном мире их производство 
растет с каждым годом.    

На основе результатов проведенного исследования 
состав лен рецепт нового вида котлет  с использова
нием растительной клетчатки, а также осуществлены 
расчёты технологических параметров, энергетической 
ценности и себестоимости.  

А Н Н О ТА Ц И Я

Technological Improvement in the Semi-Finished 
Product Manufacture

Prior to the use of meat semifinished products, only 
additional thermal treatment is needed. They supplement 
the food ration with useful components, such as proteins, 
fats, carbohydrates and minerals. Thus, in the modern 
world their production is yearly being expanded. 

Based on the research results, a new cutlet recipe with 
the use of cellulose has been established and estimations 
in technological parameters, energy value and cost price 
have been conducted.

A B S T R A C T
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Նա խա բան

Ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յամբ սննդամ թեր քի տեխ նո լո
գիա նե րի մշա կու մը սննդարդ յու նա բե րութ յան զար գաց
ման տե սանկ յու նից կար ևոր նշա նա կութ յուն ունի: Տն տե
սա պես զար գա ցած երկր նե րում ներ կա յումս մշակ  վում 
են ֆունկ ցիո նալ մթեր քի ստաց ման հա տուկ ծրագ րեր։

Հ րու շա կե ղե նի ար տադ րութ յան ո լոր տի զար գաց ման 
ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից է ոչ ա վան դա կան հում քա
տե սակ նե րի կի րառ մամբ սննդամ թեր քի նոր տեխ նո լո
գիա նե րի և տե սա կա նու մշա կու մը: 

Հարկ է նշել, որ նոր բա ղադ րագ րե րով և տեխ նո լո գիա
յով ալ րա յին հրու շա կե ղե նի ար տադ րութ յու նը հնա րա
վոր է կազ մա կեր պել գոր ծող տեխ նո լո գիա կան սար քա
վո րում նե րով, ընդ ո րում՝  լրա ցու ցիչ սար քա վո րում ներ  
և  ֆի նան սա կան ներդ րում ներ չեն պա հանջ վում:

ՀՏԴ  664.68    

Բանալի բառեր՝
ֆունկցիոնալ սննդամթերք, 
ալրային հրուշակեղեն, 
քնջութի ալյուր, 
բիսկվիթային արտադրանք, 
սոսնձանյութ
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշ խար հում ար տադր վող հրու շա կե ղե նի մի մա սը 
պա րու նա կում է սննդա յին հա վե լում ներ: Կար ևոր է 
ուշադրութ յուն դարձ նել, թե ինչ հա վե լան յութ է օգ տա
գործ վում, քա նի որ կի րառ վող մի շարք խտան յու թեր և 
մզ վածք ներ ֆունկ ցիո նալ ա ռու մով կամ է կո լո գիա պես 
անվ տանգ չեն (А.Ф. Доронин, Б.А. Шендеров, 2002):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զոտ վող նյութ է ընտր վել որ պես ֆունկ ցիո նալ 
բա ղա դիրչ օգ տա գործ վող քնջու թի ալ յու րը, ինչ պես 
նաև ու սում նա սիր վել են դրա կի րառ ման հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

Քն ջու թի օգ տա կար հատ կութ յուն նե րին բազ միցս անդ
րա դար ձել են ինչ պես մաս նա գի տա կան գրա կա նութ
յան մեջ, այն պես էլ է լեկտ րո նա յին տար բեր կայ քե րում։ 

ՈՒսումնասիրության հիմնական նպատակը  քնջութի ալյուրի կիրառ մամբ, 
ֆունկցիոնալ նշանակությամբ ալրային հրուշակեղենի նոր արտադրա
տեսակի տեխնոլոգիա և բաղադրագիր մշակելն է: Քնջութը հարուստ 
է վիտամիններով և հանքային նյութերով, պարու նակում է մինչև 40 % 
սպիտակուցներ՝ ներառյալ փոխարինելի և անփո խա րինելի ամինա թթու
ներ, հիստիդին: Վերջինս կարգավորում է հեմոգլո բինի սինթեզը: Քնջութի 
ալյուրում առկա պեկտինները և սննդային ման րա թելերը բարելավում են 
աղիքային միկրոֆլորան՝ ակտիվացնելով նյութափոխանակությունը:

Բաղադրագրով նախատեսված ալյուրի 1520 %ը քնջութի ալյուրով փո
խա րինելու դեպքում պատրաստի արտադրանքի զգա յաբանական և ֆիզի
կաքիմիական բարձր ցուցանիշներ են ապահովվում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Այն հա րուստ է վի տա մին նե րով և հան քա յին նյու թե
րով, պա րու նա կում է A, E, C, H, PP, B խմբի վի տա
մին ներ, ինչ պես նաև ֆոս ֆոր, եր կաթ, մագ նե զիում, 
կալ ցիում, կա լիում, ցինկ, լե ցի տին և ֆի տին: Վեր ջին 
եր կու սը կար գա վո րում են օր գա նիզ մի նյու թա փո խա
նա կութ յու նը, ի մու նա յին, մկա նա յին, նյար դա յին հա
մա կար գե րը և տե սո ղութ յու նը: Քն ջու թը նաև կար գա
վո րում է ար յան մեջ խո լես տե րի նի պա րու նա կութ յու նը, 
ար յու նը հա գեց նում է եր կա թով և թթ ված նով, ար յու
նա տար ա նոթ նե րի պա տե րը դարձ նում ա վե լի ա ռաձ
գա կան ու թա փան ցե լի (С.С. Кузьмина, 2019): 100 գ 
քնջութի սերմը պարունակում է 1474 մգ կալցիում, որը 
համապատասխանում է մարդուն անհրաժեշտ օրա
կան միջին նորմային   (https://www.ayzdorov.ru, 2019):

Հաշ վի առ նե լով օր գա նիզ մի հա մար օգ տա կար, ֆունկ
ցիո նալ նշա նա կութ յամբ սննդամ թեր քի մշակ ման ար
դիա կա նութ յու նը և ն մա նա տիպ ար տադ րան քի տե սա
կա նու ընդ լայ նու մը՝ խնդիր է դրվել. 

  հնա րա վո րինս քիչ բա ղադ րիչ նե րի օգ տա գործ մամբ 
մշա  կել բիսկ վի թի նոր ար տադ րա տե սակ և բա
ղադրա գիր,

  ու սում նա սի րել քնջու թի ալ յու րի ազ դե ցութ յունն ալ
րա յին խառ նուր դի հիմ նա կան տեխ նո լո գիա կան 
հատ կութ յուն նե րի վրա,

  ստաց ված բիսկ վի թա յին ար տադ րա տե սա կի հատ
կութ յուն նե րը գնա հա տել ըստ զգա յա բա նա կան, ֆի
զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի և կալ ցիու մի քա նա
կութ յան,

    մշա կել բիսկ վի թի պատ րաստ ման նոր տեխ նո լո գիա:

Պատ րաս տի ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը 
ո րոշ վել են ըստ կա նո նա կարգ ված հե տա զո տա կան մե
թոդ նե րի: Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են հա մա
ձայն ԳՕՍՏ 1462178ով սահ ման ված տեխ նի կա կան 
պայ ման նե րի: Նշ ված ստան դար տը վե րաձ ևա կերպ վել 
է 01.06.2019 թ. և գոր ծում է որ պես բիսկ վի թի ար տա
դրութ յան ընդ հա նուր ստան դարտ:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ վել են 
քնջու թի ալ յու րի օգ տա գործ ման ա ռա վե լութ յուն նե
րը: Այս պես՝ ցո րե նի ալ յու րի հետ ո րոշ քա նա կութ յամբ 
քնջու թի ալ յուր օգ տա գոր ծե լու դեպ քում նկատ վում է 
ար տադ րան քի տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րի 
ակն հայտ փո փո խութ յուն: Ն վա զում են թաց սոսն ձա
նյու թի զանգ վա ծա յին մաս նա բա ժի նը և խո նա վութ յան 
ցու ցա նի շը, ամ րա նում է դրա կա ռուց ված քը, բարձ րա
նում են ջուր կլա նե լու հատ կութ յու նը և թթ վայ նութ յու
նը: Քն ջութն ին տեն սի վաց նում է ֆեր մեն տա ցու մը, ինչ
պես նաև բարձ րաց նում խմո րի թթվայ նութ յու նը: 

Ալ յու րի խառ նուրդ ներ պատ րաս տե լու հա մար ընտրվել 
են հետև յալ հա րա բե րակ ցութ յամբ ցո րե նի բարձր տե

սա կի և քն ջու թի ալ յուր՝ 100/0, 90/10, 85/15, 80/20: 
Խառ նուր դի մեջ ցո րե նի և քն ջու թի ալ յու րի մաս նիկ նե րը 
հա մա չափ բաշ խե լու հա մար նախ կա տար վել է մե խա
նի կա կան խառ նում, ա պա՝ զանգ վա ծի մա ղում (№ 08 
մա ղի մի ջո ցով): 

Ալ յու րի խառ նուր դի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ներ կա
յաց ված են աղ յու սակ 1ում:

Աղյուսակ 1.  Քնջութի ալյուրի ազդեցությունը ցորենի 
ալյուրի որակի վրա*

Ալյուրի խառնուրդի որակական ցուցանիշներ

Ցորենի և 
քնջութի ալյուրի 
հարաբերակցությունը, 
%

100/0 90/10 85/15 80/20

Խոնավությունը,
%

14,6 10,0 9,3 9,0

Թթվայնությունը, 
աստ.

2,5 3,0 3,5 4,0

Ջուր կլանելու 
հատկությունը, 
%

54,0 60,0 60,0 60,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն` ցո րե նի ալ յու րի 
մի մա սը քնջու թի ալ յու րով փո խա րի նե լու արդ յուն քում 
ալ յու րի խառ նուրդ նե րի հատ կութ յուն նե րը զգա լիո րեն 
փոխ վել են: Քն ջու թի ալ յու րի ա վե լաց մամբ նկատ վել է 
ալ յու րի խառ նուր դի տիտր վող թթվայ նութ յան աճ, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է քնջու թի ալ յու րում ա զատ կի սա
հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի առ կա յութ յամբ: Ցո րե նի 
ալ յու րի թթվայ նութ յու նը կազ մել է 3,6, իսկ քնջու թի ալ
յու րի ա վե լաց ման դեպ քում՝ մինչև 4,0 աս տի ճան: 

Քն ջու թի ալ յու րը պա րու նա կում է զգա լի քա նա կութ յամբ 
սպի տա կուց ներ և սնն դա յին ման րա թե լեր, ին չը բա րե
լա վում է ցո րե նի և քն ջու թի ալ յու րի խառ նուր դի՝ ջուր 
կլա նե լու հատ կութ յու նը: Այս պես՝ խառ նուր դում քնջու
թի ալ յու րի հա մա մաս նութ յան ա ճով խո նա վութ յան 
զանգ վա ծա յին մաս նա բա ժի նը նվա զել է մինչև 9,0 %:

Քն ջու թի ալ յու րի ազ դե ցութ յու նը թաց սոսն ձան յու թի 
զանգ վա ծա յին մաս նա բաժ նի և  ո րա կի վրա ներ կա յաց
ված է աղ յու սակ 2ում:

Քն ջու թի ալ յու րը նվա զեց րել է խառ նուր դում թաց 
սոսնձան յու թի զանգ վա ծա յին մաս նա բա ժի նը, ինչը 
պայ մա նա վոր ված է ցո րե նի ալ յու րի` սոսն ձան յութ 
ձևա վո րող սպի տա կուց նե րի չե զո քաց մամբ: 

https://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_kynjyt.php
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Ցո րե նի ալ յու րի թաց սոսն ձան յու թը բարձր ո րա կի է 
և դաս վում է ա ռա ջին խմբին: Ցո րե նի ալ յու րի փո խա
րեն 15 և 20 % քնջու թի ալ յու րի հա վե լու մը նպաս տում 
է սոսն ձան յու թի ամ րապնդ մա նը: Քն ջու թի ալ յու րի թաց 
սոսն ձան յու թը բա վա րար կա յուն է և դաս վում է երկ
րորդ խմբին: Ն ման հա մա մաս նութ յամբ խառ նուր դում 
թաց սոսն ձան յու թը մի ջին ա ռաձ գա կա նութ յան է և ձ գե
լիս հեշ տութ յամբ պատռ վում է, ուս տի կա րե լի է ստա
նալ անհ րա ժեշտ հատ կութ յուն նե րով բիսկ վի թա յին ար
տադ րա տե սակ:

Բիսկ վի թա յին ար տադ րան քի ստաց ման նպա տա կով 
փոր ձե րը կա տար վել են մի քա նի ե ղա նա կով՝ քնջու թի 
սպի տակ (10, 15, 20 %) և սև (10 %) սեր մե րից ստաց ված 
ալ յու րի ա վե լաց մամբ: Յու րա քանչ յուր տար բե րա կի 
հա մար փոր ձե րը կա տար վել են եր կու կրկնո ղութ յամբ:

Բիսկ վի թի ստու գիչ՝ ա ռանց հա վե լում նե րի նմու շում 

Աղյուսակ 2. Քնջութի ալյուրի ազդեցությունը թաց 
սոսն ձանյութի զանգվածային մասնա
բաժ նի և որակի վրա*

Ցորենի և 
քնջութի ալյուրի 
հարաբերակ-
ցությունը, 
%

100/0 90/10 85/15 80/20

Թաց 
սոսնձանյութի 
զանգվածային 
մասնաբաժինը, 
%

28,2 27,1 26,4 25,8

Թաց 
սոսնձանյութի
որակը

I խումբ՝ 
լավ

I խումբ՝
լավ

II խումբ՝ 
բավարար 

ամուր

II խումբ՝ 
բավարար 

ամուր

Աղյուսակ 3. Պատրաստված արտադրատեսակների զգայաբանական ցուցանիշները*

Ցուցանիշներ Ստուգիչ նմուշ

Քնջութի ալյուրի օգտագործմամբ պատրաստված արտադրատեսակներ, % 
(ալյուրի զանգվածի հաշվով)

քնջութի սպիտակ հատիկների ալյուր,
15 %

քնջութի սև և սպիտակ հատիկ-
ների ալյուր, 10 և 15 %

Արտաքին տեսքը,
ձևը

Տվյալ արտադրատեսակին բնորոշ՝ առանց փոսերի և վնասվածքների

Գույնը
Բաց դեղնավուն Բաց դեղնավուն`

կարմրավուն երանգով
Դարչնագույն՝ ոսկեգույն երանգով

Համը և հոտը

Տվյալ արտադրատեսակին 
բնորոշ՝ առանց

կողմնակի համի և հոտի

Տվյալ արտադրատեսակին բնորոշ 
հաճելի համով և բուրմունքով

Թույլ յուրահատուկ
հոտով և համով

Ծակոտկենությունը
Տվյալ արտադրատեսակին 
բնորոշ ծակոտկենություն

Հավասարաչափ ծակոտկենություն Մանր ծակոտկենություն

 *Կազմվել է հեղինակների կողմից:    

ո րոշ վել է կալ ցիու մի պա րու նա կութ յու նը, իսկ 10, 15, 
20 % քնջու թի ալյուր կիրառված նմուշ նե րում՝ զգա
յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը: Ըստ հե տա զո տութ յուն
նե րի՝ քնջու թի ալ յու րի 15 % ա վե լա ցու մը բա րե լա վել է 
ար տադ րան քի զգա յա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը, իսկ           
20 % ա վե լաց ման դեպ քում նկատ վել է մանր ծա կոտ կե
նութ յուն, հա մը ե ղել է ա վե լի ար տա հայտ ված:

Ըստ աղ յու սակ 3 և 4ում ներ կա յաց ված ցու ցա նիշ նե
րի՝ 1520 % հա վե լում նե րի դեպ քում բիսկ վի թի ո րա կը 
բա վա կա նա չափ բա րե լավ վել է: Հե տա զոտ վող նմուշ
նե րը հա մով և բուր մուն քով գե րա զան ցել են փորձ նա
կան նմուշ նե րին, քա նի որ քնջու թում առ կա սննդա յին 
ման րա թե լերն ու նեն ճար պակ լա նող հատ կութ յուն, իսկ 
ճարպն էլ իր հեր թին կլա նում է բու րա վետ նյու թե րը: 
Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ բիսկ վի թա յին ար
տադրան քի բա ղադ րու թյան մեջ քնջու թի ալ յու րի հա
վե լու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պատ րաս տի ար
տադ րան քում ո րոշ չա փով ա վե լաց նել նաև կալ ցիու մի 
պա րու նա կութ յու նը, ին չի շնոր հիվ մթեր քը ձեռք է բե
րում ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն ներ: Ս տու գիչ նմու շում 
կալ ցիու մի պա րու նա կութ յու նը կազ մել է 150 մգ/100 գ 
(բա ղադ րիչ նե րի օգ տա գործ ման արդ յուն քում): 10 % 
սպի տակ քնջու թի ալ յու րի հա վե լու մով փորձ նա կան 
նմու շում կալ ցիու մի պա րու նա կութ յու նը կազ մել է 260 
մգ/100 գ, իսկ 15 % սպի տակ և 10 % սև քն ջու թի ալ յու րի 
հա վել ման դեպ քում՝ 262 մգ/100 գ: 

Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի՝ կալցիումն ա վե լի քիչ է նա
խորդ տար բե րա կի հա մե մա տութ յամբ և դեռևս պետք է 
հե տա զոտ վի: Հատ կան շա կան է, որ սև քն ջու թը կալ ցիու
մի ա վե լի փոքր չա փա բա ժին է ա պա հո վել, ուս տի կա րե
լի է փաս տել, որ մթեր քում կալ ցիու մի պա րու նա կութ յան 
ա վե լա ցու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել միայն սպի
տակ քնջու թի ալ յու րի կի րառ մամբ: Պատ րաս տի բիսկ վի
թա յին ար տադ րա տե սա կում կալ ցիու մի քա նա կութ յան 
ո րոշ ման գծա պատ կե րը ներ կա յաց ված է նկա րում:

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Նկ.  Կալցիումի քանակության որոշումը բիսկվիթային ար
տադ րա տեսակներում (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Աղյուսակ 5. Քնջութի ալյուրով պատրաստված բիսկ
վիթի բաղադրագիր*

Հումքի անվանումը Հումքի ծախսը, կգ

Ցորենի առաջին տեսակի ալյուր 75,0

Քնջութի ալյուր 25,0

Շաքարավազ 4,0

Կաթ 1,0

Վանիլին 0,5

Սոդա 0,5

Ընդամենը 106,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Աղյուսակ 4. Պատրաստված արտադրատեսակների ֆի  
զիկաքիմիական ցուցանիշները*

Ցուցանիշներ
Ստուգիչ

 նմուշ

Քնջութի ալյուրի 
օգտագործմամբ 
պատրաստված 

արտադրատեսակներ, 
% (ալյուրի զանգվածի 

հաշվով)

10,0 15,0 20,0

Պատրաստի 
արտադրանքի 
խոնավությունը, %

15,00 14,05 13,72 13,65

Հիմնայնությունը, աստ. 0,7 0,6 0,5 0,5

Շաքարի 
զանգվածային 
մասնաբաժինը, %

38,84 38,85 38,65 37,43

10 % HClում չլուծվող 
մոխրի զանգվածային 
մասնաբաժինն 
ըստ չոր նյութերի, %

0,1 0,1 0,1 0,1

Յու րա քանչ յուր ար տադ րա տե սա կի պատ րաստ ման 

ար տադ րա կան բա ղադ րագ րե րի հաշ վարկ նե րը կա

տար վել են ըստ ալ րա յին հրու շա կե ղե նի բա ղադ րագրե

րի հաշ վարկ ման ըն դուն ված կար գի (աղ. 5): 

         
Եզրակացություն

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 

քնջութն ար ժե քա վոր ֆունկ ցիո նալ բա ղադ րիչ է և 

կա րող է օգ տա գործ վել ալ րա յին հրու շա կե ղե նի ար
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Ստուգիչ նմուշ 10 % սպիտակ
քնջութի ալյուրի

պարունակությամբ

10 % սպիտակ և 15 % 
սև քնջութի ալյուրի
պարունակությամբ

տադ րութ յու նում:  Ըստ բա ղադ րագ րի՝ ցո րե նի բարձր 

տե սա կի ալ յու րի մինչև 20 %ը քնջու թի ալ յու րով փո

խա րի նե լու դեպ քում հնա րա վոր է ստա նալ բարձ րո րակ 

բիսկ վի թա յին ար տադ րա տե սակ ներ ա պա հո վող խմո

րա յին զանգ ված: Բա ցի այդ՝ քնջու թի ալ յու րի կի րա ռու

մը զգա լիո րեն ա վե լաց նում է կալ ցիու մի չա փա բա ժինն 

ար տադ րան քում:

Օպ տի մալ քա նա կութ յամբ հա վե լում նե րի օգ տա գոր

ծու մը չի ա ռա ջաց նում պատ րաս տի ար տադ րան քի 

պի տա նե լիութ յան և  ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի վատ

թա րա ցում, թույլ է տա լիս ոչ միայն պահ պա նել, այլև 

բա րե լա վել ստու գիչ նմուշ նե րին բնո րոշ ո րա կա կան 

(ֆի զի կա քի միա կան) ցու ցա նիշ նե րը:

Նոր տեխ նո լո գիան հա մա պա տաս խա նեց ված է ար

տադ րութ յու նում կի րառ վող սար քա վո րում նե րին, ուս

տի լրա ցու ցիչ ներդ րում ներ չեն պա հանջ վում:
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Разработка технологии нового бисквитного 
изделия функционального назначения

Основная цель исследования – разработка технологии 
и рецептуры нового вида мучных кондитерских из делий 
функционального назначения с применением кунжутной 
муки. Кунжут богат витаминами и минеральными 
мате риалами, содержит до 40 % белков, включая 
заменимые и незаменимые аминокислоты, гистидин.  
Последний регулирует синтез гемоглобина. Наличест
вующие в кунжутной муке пектины и пищевые волокна 
улучшают кишечную микрофлору, активизируя обмен 
веществ.

Замена 15 %10 % предусмотренной по рецептуре 
муки на кунжутную муку обеспечивает высокие органо
лептические и физикохимические показатели готовой 
продукции.

А Н Н О ТА Ц И Я

Development of the Technology for New Functional 
Biscuit Products

The main objective of the study is to develop a technology 
and recipe for new functional bakery products by applying 
sesame flour.  Sesame is rich in vitamins and mineral 
substances and contains up to 40 % proteins, including 
essential and nonessential amino acids and histidine. The 
latter regulates hemoglobin synthesis. The pectins and 
food fibres of the sesame flour regulate intestinal microflora 
activating metabolism.

When substituting 15 %20 % of the flour recommended 
upon the recipe with sesame flour, the finished product 
demonstrates high organoleptic and physicochemical 
indices. 

A B S T R A C T

 Ընդունվել է՝ 21.05.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 01.06.2020 թ. 
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Նա խա բան

Սնն դի արդ յու նա բե րութ յան ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից 
է մթեր քի   ո րա կի և սնն դա յին ար ժե քի հնա րա վո րինս 
եր կար պահ պա նու մը, ին չը պա հան ջում է ոչ միայն 
հիմ նա կան հում քի ստան դար տա ցում, այլև տար բեր 
բա ղադ րիչ նե րի և հա վե լում նե րի (հիմ նա կա նում բու սա
կան ծա գում ու նե ցող) կի րա ռում: Հատ կան շա կան է, որ 
ցան կա ցած այ լընտ րան քա յին բա ղադ րի չի նե րա ռու մը 
պետք է լի նի գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված:

Դիե տիկ հա ցե րից ա ռանձ նա նում է վար սա կի ալ յու րից 
պատ րաստ ված հա ցը։ Այն ու նի բարձր սննդա յին ար
ժեք, սա կայն կա ռուց ված քա մե խա նի կա կան հատ կութ
յուն նե րով էա պես զի ջում է ցո րե նի հա ցին: 

Ամ բող ջա կան վար սա կի հա տի կի ալ յու րը, ի տար բե
րութ յուն վե րամ շակ վա ծի, պա րու նա կում է մեծ թվով 
միկ րո տար րեր և վի տա մին ներ: Հատ կա պես հա րուստ 
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է նիա ցի նով (PP) և ֆո լաթթ վով (B9), բե տակա րո տի նով 
և A, B1, B2, B3, B5, B6, E վի տա մին նե րով (А.С. Джабоева 
и др., 2011):

Ամ բող ջա կան վար սա կի հա տի կի ալ յու րից հա ցի ար
տադ րութ յու նը դեռևս տա րա ծում չի գտել, ին չը հիմ նա
կա նում պայ մա նա վոր ված է այդ ար տադ րա տե սա կի 
զգա լի ծան րութ յամբ, քիչ ծա կոտ կե նութ յամբ, ինչ պես 
նաև մի ջու կի  է լաս տի կութ յան և ս պա ռո ղա կան տես քի 
բա ցա կա յութ յամբ: 

Վար սա կի ամ բող ջա կան հա տի կը պա րու նա կում է 26, 
իսկ փա թիլ նե րը՝ ըն դա մե նը 14 հան քա յին միա ցութ յուն, 
այդ թվում՝ ստրոն ցիում, ա նագ, նի կել, վա նա դիում, սե
լեն, յոդ և  այլն: 

Վար սա կի ամ բող ջա կան հա տի կը բա վա րա րում է 
սննդա յին ման րա թե լե րի օ րա կան նոր մա յի 40 %ը, 
PPի 20, վի տա մին B1ի 32, B3ի 20, B6ի 15 %ը: 

Հետազոտության հիմնական նպատակը վարսակի ամբողջական հատի կի 
ալյուրից ֆունկցիոնալ նշանակությամբ հացամթերքի այնպիսի տեխնո
լոգիայի մշակումն է, որը կապահովի պատրաստի արտադրանքի բարձր 
սննդային արժեք և ցանկալի սպառողական տեսք:

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ այլընտրանքային հատիկից ստաց
վող ալյուրը հնարավոր է կիրառել հացաթխման արտադրությունում և 
ստանալ բարձրորակ արտադրանք: 

Վարսակի ալյուրից հացաթխման մշակված տեխնոլոգիայի ներդրումը չի 
պահանջում լրացուցիչ աշխատանքային ռեսուրսներ և նյութական ծախսեր։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Հարկ է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին ար տա սահ ման
յան շատ երկր նե րում ա րա գո րեն զար գա նում է չոր 
սոսնձան յու թի հիմ քով ցո րե նի ալ յու րի ար տադ րութ յու
նը (А.Б. Лисицын и др., 2012):

 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան նպա տա կը վար սա կի 
ամ բող ջա կան հա տի կի ալ յու րից ֆունկ ցիո նալ նշա
նա կութ յամբ հա ցամ թեր քի այն պի սի տեխ նո լո գիա յի 
մշա կումն է, ո րը կա պա հո վի պատ րաս տի ար տադ րան
քի բարձր սննդա յին ար ժեք և ցան կա լի սպա ռո ղա կան 
տեսք:

Խն դիր է դրվել գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րել՝

 օգ տա գործ վող բա ղադ րիչ նե րի և դ րանց չա փա բա
ժին նե րի ընտ րութ յու նը,

 ար տադ րա տե սա կի նոր բա ղադ րագ րե րի մշա կու մը 
և տեխ նո լո գիա նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը,

 ըստ զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի միա կան ցու
ցա  նիշ նե րի՝ ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յամբ ար տա
դրան քի ո րա կի ամ բող ջա կան գնա հա տու մը,

 չոր սոսն ձան յու թի օգ տա գործ ման նպա տա կա հար
մա րութ յու նը։

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում օգ տա գործ վել են ո րա
կա կան բո լոր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
հում քա տե սակ ներ, այդ թվում՝  հա ցաթխ ման խմո րիչ
ներ (ԳՕՍՏ 28483), կե րակ րի աղ (ՀՍՏ 2392005), վար
սա կի ամ բող ջա կան հա տիկ (ГОСТ 28673)։ Կի րառ վել է 
նաև չոր սոսն ձան յութ, ո րը բարձ րաց նում է հա ցի կա
ռուց ված քա մե խա նի կա կան հատ կութ յուն նե րը։

Ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը գնա հատ վել 
են ըստ հա մընդ հա նուր ստան դարտ նե րով կա նո նա
կարգ ված հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի (Ա.Ի. Նա  զար յան, 
Ն.Գ. Հով հան նիս յան, 2017)։ Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն
թացն ի րա կա նաց վել է հա ցաթխ ման ար տադրութ յու
նում գոր ծող տեխ նո լո գիա կան հրա հան գին հա մա պա
տաս խան (О.Г. Чижова и др., 2016): 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ցո րե նի ալ յու րի սպի տա կու ցա յին նյու թե րի 2/3ից 3/4ը 
կազ մում են գլիա դի նա յին և գլ յու տեի նա յին բա ղադ րա
մա սե րը, ո րոնք ջրում չլուծ վող, սոսն ձան յութ ա ռա ջաց
նող սպի տա կուց ներ են։ Հատ կան շա կան է, որ ցո րե նի 
ալ յու րում գլիա դի նա յին բա ղադ րա մասն ա վե լի շատ է, 
քան գլյու տեի նա յի նը։ Իսկ վար սա կի ամ բող ջա կան հա
տի կի ալ յու րում նշված սպի տա կու ցա յին նյու թե րը բա
ցա կա յում են, ուս տի գրե թե անհ նար է դրա նից ստա նալ 
կա ռուց ված քա մե խա նի կա կան ո րակ յալ հատ կութ յուն
նե րով հաց:

Չոր սոսն ձան յու թի օպ տի մալ չա փա բաժ նի ո րոշ ման և 
կի րառ ման նոր ե ղա նա կի, ինչ պես նաև ա վե լի շատ քա
նա կութ յամբ վար սա կի ամ բող ջա կան հա տի կի ալ յուր 
օգ տա գոր ծե լու արդ յուն քում բա րե լավ վել են վեր ջի նիս 
հա ցաթխ ման, ինչ պես նաև պատ րաս տի ար տադ րան
քի սպա ռո ղա կան հատ կութ յուն նե րը: 

Հե տա զո տութ յան հա մար ընտր վել է ա ռանց խաշխմո
րի հա ցաթխ ման ե ղա նա կը։ Որ պես ստու գիչ նմուշ է 
ընտր վել ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու րից թխված կա
ղա պա րա յին հա ցա տե սա կը: Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն
թա ցի ո րո շա կի փու լում ա վե լաց վել է սահ ման ված քա
նա կութ յամբ վար սա կի ամ բող ջա կան հա տի կի ալ յուր: 
Հա ցաթխ ման սխե ման ներ կա յաց ված է նկա րում: 

Ցո րե նի ալ յու րի փո խա րեն 35, 45, 55 % չա փա բա
ժին նե րով վար սա կի ալ յու րի ա վե լաց ման արդ յուն
քում հա ցաթխ ման հատ կութ յուն նե րի փո փո խութ
յան ուսում նա սիրութ յամբ ընտր վել է 45 % վար սա կի 
ալ յու րի օգ տա գործ մամբ տար բե րա կը։ Պատ րաս տի 
ար տադրան քը հե տա զոտ վել է թխե լուց 3 ժամ հե տո։ 
Գ նա հատ վել են զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի միա կան 
հատ կութ յուն նե րը (աղ. 1):

Ըստ զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի՝ կեղ ևի գույ
նը դարչ նա գույն է, հա մը և հո տը՝ տվյալ ար տադ րա
տե սա կին բնո րոշ։ Ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի 
հա մա ձայն՝ վար սա կի ալ յու րից թխված հա ցի ծա կոտ
կե նութ յու նը 68 % է, իսկ ստու գիչ նմու շի նը՝  72 %։ 

Նկ. Հացի թխման տեխնոլոգիական սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

1 
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Բա ցի այդ՝ վար սա կի ալ յու րից  թխված հա ցի թթվայ
նութ յու նը 1,5 աս տի ճա նով բարձր է, ին չը թույ լատ րե
լի է ա ռա վել բարձր թթվայ նութ յամբ հում քի կի րառ ման 
դեպ քում։

Հ ետ ազոտո ւթյ ան ժամ ան ակ նմուշ ի խմորը պատ
րաս տ վել  է առանց  խա շխմորի։ Վ արսա կի ամբո ղջա
կան հատի կի ա լյուրի ն նախապ ես խառ նվել են չ որ  
սոսնձանյութ, կերակրի ա ղ, հացաթ խման խմորիչներ 
(լ ու ծույթի  տե սք ով ), որից  հետո այն ցո րենի  ալյ ու
րի հե տ 10 15  րոպե հունց վել է խառնիչ  մ եք ենայում։ 
Մասնատե լու ց հետո խմորի պատրաստվածքները 
կաղապարների մեջ թողնվել են հանգստանալու            
3032 0C պայմաններում, ապա թխվել 200220 0Cում։

Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա մշակ
վել է նոր ար տադ րա տե սա կի բա ղադ րա գիր (աղ. 2)։

Ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ո րոշ ման հա մար հաշ
վարկ վել է 100 կգ  ալ յու րի հաշ վով ստաց վող հա ցի ել քը։ 
Հարկ է նշել, որ վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է ալ յու րի և 
խ մո րի խո նա վութ յամբ, հա ցաթխ ման հատ կութ յուն նե
րով, լրա ցու ցիչ հում քի քա նա կութ յամբ, տեխ նի կա կան 
ծախ սե րով և կո րուստ նե րով, ինչ պես նաև տեխ նո լո
գիա կան գոր ծոն նե րով։ Ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու
րից թխված հա ցի ել քը կազ մում է 136138 կգ, իսկ վար
սա կի ալ յու րից թխված հա ցի նը՝ 142 կգ։

Աղ յու սակ 1. Պատ րաս տի ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը*

 Ցո ւ ցա նիշ ներ

Ար տադ րան քի բնու թա գի րը

 ցո րենի բար ձր 
տեսակի ալյուրից 

թխվ ած  հաց

 35 % վարսակի 
ալյուրից

 թխվ ած  հաց

 45 % վարսակի 
ալյուրից 

թխվ ած  հաց

 55 % վարսակի 
ալյուր ից  

թ խվ ած  հաց

Զ գա յաբ անական ցո ւցանիշն եր

 Ար տա քի ն
 տե սքը

Մակ եր եսը Ա ռան ց ճաքերի  և ճեղքերի, ծակոտ կեն,  լ ավ  հ ու նցված
 Մա կերեսային 

ճ աքե րով, 
քիչ ծակ ոտկ են

Գու յնը Կեղևի գ ու յնը
Բա ց 

դա րչ նագույ ն
                   Դարչնագ ու յն Մուգ  դ արչ նագու յն 

  Մ իջ   ու  կի 
վ իճա  կ ը

Թխ վածությունը                                                      Թխվ ած,  չ կպչո ղ

 Էլաստի կությ ուն ը                                                      Է լաստիկ Քի չ էլաս տի կ

 Հո ւնցվ ածքը                                                      Լ ավ հունց վա ծ

 Ծա կո տկենո ւթ յո ւն ը                                                  Ման ր, հավա սա րաչ ափ Քի չ ծ ակո տկեն

 Համ ը Հ ամապա տա սխան ում է տվ յա լ արտադրա տե սա կի ն

Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ 

Պ ատրա ստի  արտադրանքի 
խոնավությա ն զան գվ ածայ ին 
մասնաբաժինը, %

44,0 44 ,4  45,0 48 ,0

Թթվայնությունը, Ն 2 ,5 3 ,4 4,0 4,4 

 Ծակ ոտ կենութ յունը,  % 7 2  70 6 8 65

 Մո խրայնութ յունը,  % 0,1 0,1 0,1 0, 1

*Կազմվ ել  է հ եղի նա կների  կո ղմ ից։

Աղյուսակ  2. Վարսակի ալյուրից թխված կաղապարա
յին հացի բաղադրագիր*

Հումքի անվանումը

Հ
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Ցորենի բարձր տեսակի ալյուր 50,0

Վարսակի ամբողջական հատիկի ալյուր 45,0

Չոր սոսնձանյութ 5,0

Կերակրի աղ 1,25

Հացաթխման խմորիչ 1,0

Վարսակի փաթիլներ 0,2

Բուսական յուղ 0,15

Ընդամենը 102,6

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։
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Разработка технологии формового хлеба из 
цельнозерновой овсяной муки

Основная цель исследования – разработка такой 
технологии изготовления хлебопродуктов функ
ционального назначения из цельнозерновой овсяной 
муки, которая обеспечит высокую пищевую ценность и 
желательный потребительский вид готовой продукции. 

По результатам исследований, муку,  получаемую 
из альтернативного зерна, возможно применять в 
хлебопекарном производстве и получать высоко
качественную продукцию.   

Внедрение разработанной технологии хлебопечения 
из овсяной муки не требует дополнительных рабочих 
ресурсов и материальных затрат. 

А Н Н О ТА Ц И Я

Developing Technology for Producing Panned Loaf 
from the Wholegrain Oat Flour

The main goal of the current study is to develop a 
technology for producing functional bread products from 
the wholegrain oat flour, which will ensure high nutritional 
value and required marketable quality for the finished 
product. 

According to the research results it is possible to apply 
the flour produced from the alternative grain in the bakery 
production and to get highquality food product. 

No additional labor resources or material costs are required 
for the developed technology of bread baking from the oat 
flour.

A B S T R A C T

Ընդունվել է՝ 21.05.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 01.06.2020 թ. 

Եզ րա կա ցութ յուն 

Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ այ լընտ րան քա
յին հա տիկ նե րից ստաց վող ալ յու րը հնա րա վոր է կի
րա ռել հա ցաթխ ման ար տադ րութ յու նում և ս տա նալ 
բարձրո րակ ար տադ րանք:

Հիմ նա վոր վել են լրա ցու ցիչ բա ղադ րիչ նե րի օգ տա
գործ ման օպ տի մալ չա փա բա ժին նե րը:

Բա ղադ րագ րով նա խա տես ված ցո րե նի ալ յու րի 45 %ի 
փո խա րի նու մը վար սա կի ամ բող ջա կան հա տի կի ալ յու
րով բարձ րաց նում է հա ցի ել քը: Ցո րե նի բարձր տե սա
կի ալ յու րի դեպ քում այն կազ մում է 136138, վար սա կի 
ալ յու րի դեպ քում՝ 142 %։

Վար սա կի ալ յուր օգ տա գոր ծե լիս հա ցը հարս տա նում է 
սննդա յին ման րա թե լե րով։ Կա ռուց ված քա մե խա նի կա
կան հատ կութ յուն նե րը բա րե լավ վում են չոր սոսն ձա
նյու թի հա վել մամբ։

Վար սա կի ալ յու րից հա ցաթխ ման մշակ ված տեխ նո
լո գիա յի ներդ րու մը չի պա հան ջում լրա ցու ցիչ աշ խա
տան քա յին ռե սուրս ներ և ն յու թա կան ծախ սեր։

Գ րա կա նութ յուն 

1. Նա զար յան Ա.Ի., Հով հան նիս յան Ն.Գ. Հա ցի, հրու շա
կե ղե նի և մա կա րո նի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա. 

 Մաս 1.  Մե թո դա կան ցու ցում ներ լա բո րա տոր պա 
րապ   մունք նե րի հա մար.  Եր.։ ՀԱԱՀ, 2017.  Էջ 14, 
1618, 2023:

2. ՀՍՏ 2392005. Աղ կե րակ րի. տեխ նի կա կան պայ
ման ներ, 2005։

3. ԳՕՍՏ 284832015. Խ մո րիչ հա ցաթխ ման չո րաց րած. 
տեխ նի կա կան պայ ման ներ, 2015։

4. Джабоева А.С. и др. Функциональные продукты 
пи та ния  основа здоровья населения                                                          
/ А.С. Джа боева, З.С. Думанишева, А.С. Кабалоева,                                                   
Л.Г. Шао   ва // Инновационные процессы в раз ви тии 
сфе  ры общественного питания: Сб. материалов 
Меж  региональной науч.прак тич. конф.  Красноярск, 
2011.  С. 1013.

5. Лисицын А.Б. Научное обеспечение инновационных 
технологий при производстве продуктов здорового 
питания / А.Б. Лисицын, И.М. Чернуха, Н.А. Горбу
нова // Хранение и переработка сельхозсырья.  
2012.  N 10.  С. 814.

6. Чижова О.Г. и др. Технология производства хлеба и 
хлебобулочных изделий: Учебник для прикладного 
бакалавриата.  2е изд., испр. и доп.  М.: Изд. 
Юрайт, 2016.  199 с.

7. ГОСТ 2867390. Овес. Требования при заготовках и 
поставках, 1990.



96Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N (71) 3/2020

Նախաբան

Վեր ջին տա րի նե րին մարդ կանց կեն սա կեր պի փո
փո  խութ յան արդ յուն քում լայն տա րա ծում է ստա ցել 
սննդա կար գում պատ րաս տի աղ ցան նե րի օգ տա գոր
ծու մը (C.L. Little, I.A. Gillespie, 2008): Ըստ ԵՀ 2073⁄2005 
կա նո նա կար գի՝ պատ րաս տի մթերք է ար տադ րո ղի 
կող մից շու կա յա հան ված և  ան մի ջա կան սպառ ման հա
մար նա խա տես ված սնուն դը, ո րը են թա կա չէ հե տա գա 
պատ րաստ ման կամ վե րամ շակ ման (EC, 2005): 

Պի տա նիութ յան կարճ ժամ կե տով պայ մա նա վոր ված՝ 
պատ րաս տի աղ ցան նե րը հիմ նա կա նում դաս վում են 
ա ռող ջութ յան հա մար հա վա նա կան ռիս կա յին մթերք
նե րի շար քին: Ընդ ո րում՝ աղ ցան նե րի պատ րաստ
ման հա մար օգ տա գործ վող սննդա յին բա ղադ րիչ նե րը 
(պա նիր, թթվա սեր, մա յո նեզ, միս և  այլն) նպաս տա
վոր մի ջա վայր են միկ րոօր գա նիզմ նե րի (ման րէ ներ, 
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սնկեր) զար գաց ման հա մար (T. Bintsis, 2017): Հարկ է 
նշել, որ միկ րոօր գա նիզմ նե րով աղ տո տու մը կա րող է 
տե ղի ունե նալ սննդի շղթա յի բո լոր փու լե րում՝ պատ
րաս տու մից մինչև սպա ռում (FAO, 2014): Մաս նա վո րա
պես՝ աղ ցան ներ պատ րաս տե լիս տար բեր բա ղադ րիչ
նե րի (այդ թվում՝ նաև նա խա պես ջեր մա յին մշակ ման 
են թարկ ված) կտրատ ման և խառն ման պրո ցես նե րում 
առ կա է խա չաձև աղ տոտ ման հա վա նա կա նութ յուն: 
ՈՒս տի հնա րա վոր չէ ե րաշ խա վո րել՝ արդ յոք անվ տանգ 
են պատ րաս տի և հե տա գա յում լրա ցու ցիչ ջեր մա
յին մշակ ման չեն թարկ վող աղ ցան նե րը (K. Söderqvist, 
2017): Այդ տե սանկ յու նից կար ևոր վում են հատ կա պես 
աղ ցան նե րի ման րէա բա նա կան աղ տոտ ման կան խար
գե լումն ու անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը: 

Տար բեր երկր նե րում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ
յուն նե րի հա մա ձայն՝ ի րաց վող պատ րաս տի աղ ցան

Հետազոտության նպատակն է գնահատել Երևանի սուպերմարկետներում 
իրացվող պատրաստի աղցանների մանրէաբանական անվտանգությունը: 
Աղցանների 12 նմուշներում որոշվել է մեզոֆիլ աերոբ և ֆակուլտատիվ 
անաերոբ (ՄԱՖԱՄ), աղիքային ցուպիկի խմբի (ԱՑԽՄ), E. coli, S. aureus,           
L. monocytogenes, Salmonella spp., Proteus ցեղի մանրէների, խմորասնկերի 
և բորբոսասնկերի առկայությունը:

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ պատրաստի աղցանների բոլոր 
նմուշները չեն համապատասխանում սննդամթերքի անվտանգությանը 
ներկայացվող պահանջներին և վտանգավոր են սպառողների առողջության 
համար:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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նե րը պա րու նա կում են ինչ պես փչաց մա նը նպաս տող 
(խմո րասն կեր, բոր բո սասն կեր), այն պես էլ ախ տա ծին 
միկ րոօր գա նիզմ ներ (E. coli, S. aureus, Salmonella spp., 
L. monocytogenes): Մի շարք դեպ քե րում աղ տոտ ված 
մթեր քի սպառ ման արդ յուն քում գրանց վել են սննդա
յին թու նա վո րում ներ (C. Calonico et al., 2019, C.L. Little,                
I.A. Gillespie, 2008, K. Söderqvist et al., 2016): 

Հան րութ յան շրջա նում սննդա յին թու նա վո րում նե րի 
կան խար գել ման տե սանկ յու նից կար ևոր վում են մթեր
քի, մաս նա վո րա պես՝ ի րաց վող պատ րաս տի աղ ցան
նե րի անվ տան գութ յան շա րու նա կա կան գնա հա տումն 
ու հսկո ղութ յու նը: Հետ ևա բար սույն հե տա զո տութ յան 
նպա տակն է գնա հա տել Եր ևա նի սու պեր մար կետ նե
րում ի րաց վող պատ րաս տի աղ ցան նե րի ման րէա բա
նա կան անվ տան գութ յու նը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում Եր ևա նի § Սաս¦, § Պար    մա¦, 
§Էվ րի կա¦ և §Եր ևան Սի թի¦ սու պեր մար կետ  նե րից նմու
շառ վել է 12 տե սա կի աղ ցան (N1N12 կո դա վոր մամբ): 
Հաշ վի առ նե լով մայ րա քա ղա քի բնակ չութ յան նա խա
պատ վութ յու նը՝ նմու շառ ման հա մար ընտր վել են 
§ Հա  վով և սն կով¦, § Հա վով և  ըն կույ զով¦, §Մայ  րա քա
ղա քա յին¦, §Բուլ ղա րա կան¦ և  այլ աղ ցան ներ:

Ն մու շա ռե լիս ու սում նա սիր վել են սու պեր մար կետ նե
րում վա ճառ վող տա րա յա վոր ված պատ րաս տի աղ
ցան նե րի մակն շում նե րը՝ ապ րան քի ան վա նու մը, տե
սա կը, բա ղադ րութ յու նը, քա շը, մթեր քի մեկ կի լոգ րա մի 
և կշ ռա տա րա յա վոր ված միա վո րի գի նը, տա րա յա վոր
ման օ րը և պի տա նիութ յան ժամ կե տը: 

Խա չաձև աղ տո տու մը կան խե լու նպա տա կով նմուշ
նե րի տե ղա փո խումն ի րա կա նաց վել է հի գիե նիկ պայ
մաննե րում։ 

Պատ րաս տի աղ ցան նե րի նմուշ նե րի ման րէա բա նա կան 
աղ տոտ վա ծութ յու նը գնա հատ վել է մե  զո  ֆիլ աե րոբ և 
ֆա կուլ տա տիվ ա նաե րոբ ման րէնե րի (ՄԱՖԱՄ), ա ղի
քա յին ցու պի կի խմբի ման րէ նե րի (ԱՑԽՄ), E. coli, ոս կե
գույն ստա ֆի լո կո կի (S. aureus), ախ տա ծին ման րէ նե րի, 
այդ թվում՝ սալ մո նե լա նե րի (Salmonella spp.), Listeria 
monocytogenes, Proteus ցե ղի ման րէ նե րի, ինչ պես նաև 
խմո րասն կե րի և բոր բո սա սնկե րի առ կա յութ յան հե տա
զոտ ման մի ջո ցով: 

Ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յան ո րոշ ման մե
թոդ նե րը սահ մա նող ստան դարտ նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ 1ում: 

Փոր ձար կում ներն ի րա կա նաց վել են §Ս տան դարտ դիա
լոգ¦ ՍՊԸում` §Ար մե նիա ԹԻՎԻ¦ հե ռուս տաըն կե րութ
յան §Սուր անկ յուն¦ հա ղորդ ման շրջա նա կում:

Գծ. 1.  Աղ ցան նե րի նմուշ նե րում ՄԱՖԱՄ պա րու նա կութ յու նը 
(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Եր ևա նի սու պեր մար կետ նե րում ի րաց վող տա րա յա վոր
ված պատ րաս տի աղ ցան նե րի մակն շում նե րի ու սում
նա սիր ման արդ յուն քում բա ցա հայտ վել է, որ պի տա
նիութ յան ժամ կետ նե րը և պահ պան ման պայ ման նե րը 
հիմ նա կա նում նշված չեն, ին չը մակնշ ման տեխ նի կա
կան կա նո նա կար գի (ТР ТС 022/2011) խախ տում է:

Ընդ հա նուր ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յան գնա 
հատ ման (գծ. 1) հա մա ձայն՝ սու պեր մար կետ նե րում 
ի րաց  վող պատ րաս տի աղ ցան նե րի նմուշ նե րում ՄԱՖԱՄ 
պա րու նա կութ յու նը կազ մել է 2·1051·107 ԳԱՄ/գ: Այ սինքն՝ 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան տեխ նի կա կան կա նո
նա կար գով (ТР ТС 021/2011) կար գա վոր վող թույ լատ րե
լի սահ մա նը (5·104 ԳԱՄ/գ) գե րա զան ցել է 4200 ան գամ: 

Աղցանների նմուշներ

Աղ յու սակ 1. Աղ ցան նե րի նմուշ նե րի ման րէա կեն սա բա
նա կան աղ տոտ վա ծութ յան ո րոշ ման մե
թոդ նե րը*

 Ման րէա կեն սա բա նա կան 
ցու ցա նիշ ներ

 Մե թոդ ներ

ՄԱՖԱՄ ГОСТ 10444.15-94

ԱՑԽՄ ГОСТ 31747-2012

E. coli ГОСТ 30726-2001
Ոս կե գույն ստա ֆի լո կոկ

(S. aureus)
ГОСТ 31746-2012

Ախ տա ծին ման րէ ներ, 
այդ թվում՝ սալ մո նե լա ներ 

(Salmonella spp.)
ГОСТ 31659-2012

Listeria monocytogenes МУК 4.2.1122-02

Proteus ցե ղի ման րէ ներ ГОСТ 28560-90

Խ մո րասն կեր ГОСТ 10444.12-2013

 Բոր բո սասն կեր ГОСТ 10444.12-2013

* Կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից։

N1    N2    N3   N4   N5   N6    N7  N8    N9   N10  N11   N12
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Հարկ է նշել, որ ՄԱՖԱՄ բարձր պա րու նա կութ յու նը 
հիմ նա կա նում վկա յում է մթեր քի պատ րաստ ման և  
ի րաց ման ըն թաց քում սա նի տա րա հի գիե նիկ կա նոն նե
րի, ինչ պես նաև պահ պան ման պայ ման նե րի ու ժամ
կետ նե րի խախտ ման մա սին: 

Պատ րաս տի աղ ցան նե րի նմուշ նե րում ման րէ նե րի առ
կա յութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են 
աղ յու սակ 2ում:

Սնն դամ թերքի  ան վտա նգության տեխնիկական կա
նո նակա րգով սահմանվ ած է , որ պ ատ րաստի ա ր
տադրանք ում ԱՑԽ Մ և E . coli առկայութ յո ւն չի թ ու յ
լատրվում : Սակայն հետա զո տության արդ յո ւնք ների 
( աղ.  2 ) հա մ աձայն՝ աղ իք ային ցուպիկի խմբի ման րէներ 
են հայտ նաբերվել աղցա ններ ի բոլոր նմուշներում,  
ի սկ E.  c oli ման րէ՝ նմ ու շն երի 58,3 %ում:  Հայ տնի է , 
որ նշված ման րէների առ կա յո ւթ յունը հիմնա կանու մ 
մթեր քի  պա տր աստման  և  իր ացման ը նթ աց քում 
սանիտա րա հի գի ե նիկ պա յմաննե րի (աշխատան քա
յին մա կերեսներ, պ արագանե ր, աշխատակիցների 
ան ձնական հի գի ենա) ոչ պատ շա ճ պահպանման 
հետևանք է: Հարկ է  նշել, որ աղիքային  ցուպիկ ի խմբի 
մանր էներո վ, այդ թվում՝  E. c oli  մ անրէով  աղտ ոտ ված  
մթերք ը վ տանգավոր  է մարդու ա ռողջու թյան համ ար: 
Հետևա բա ր ուսում նաս իր վա ծ աղցա ննե րն  անվ տանգ 
չե ն և  չեն կա րող ի րա ցվել:  

Ընդհանու ր մ ան րէաբանակ ան  աղտոտվածության 
գնահատման արդ յու նք ների հա մա ձայն՝ աղցանների 
նմո ւշ նե րո ւմ Listeria monocytogenes և ախ տա ծին  
մանրէն եր, այդ  թ վում ՝ սալմոնելաներ  (S almonel la 
spp.)  չե ն հայտնաբերվել: Սակ այ ն բացահայտվել է, 
որ նմուշառված պատրաստի աղցանն եր ի 16,6 %ը
պարունակում է  S.  aure us,  իս կ 75 %ը՝ Pro te us 
ց եղի մանր էներ : Հ ար կ է նշե լ, որ  պատր աստ ի ար
տադրան քում  դր անց առկ այ ությո ւնն  ան թու յլա տր ելի 
է և հ անրային  առ ողջու թյա ն տեսանկյո ւն ից ռիսկային:

Աղ յու սակ 2. Պատ րաս տի աղ ցան նե րում ման րէ նե րի առ կա յութ յու նը*

Ա ղ ցա ն ն ե րի
նմո ւ շնե րի

կո դը 

ԱՑԽՄ E. coli S. aureus Salmonella spp. Listeria 
monocytogenes

Proteus
ցե ղի ման րէ ներ

Թ ույլատ րե լի  սա հմանն ըստ տեխնիկական կանոնա կարգի (ТР ТС 02 1/2011)

0,1 գ-ում՝
չ/թ

 0,1 գ-ում՝ 
չ/թ

1,0 գ-ում՝ 
չ/թ

25 գ-ում՝ 
չ/թ

25 գ-ում՝
 չ/թ

0,1 գ-ում՝ 
չ/թ

N 1 + + չ/հ չ/հ  +

N 2 +
+

չ/հ չ/հ  +

N 3 +
+

չ/հ չ/հ չ/հ չ/հ

N 4 +
+

չ/հ չ/հ  +

N 5 +
+

չ/հ չ/հ  +

N 6 +
+

չ/հ չ/հ  չ/հ

N 7 +
+

+ չ/հ  +

N 8 + չ/հ + չ/հ  +

N 9 + չ/հ չ/հ չ/հ չ/հ +

N 10 + չ /հ չ /հ չ/հ  չ /հ

 N 11 + չ /հ չ/ հ  չ/ հ   +

N 12 + չ/հ չ/հ չ/հ  + 

*Կազմվել է հեղ ին ակն երի կողմից։

Ծանոթությո ւն . §չ/թ¦  չի թույլա տրվում, §+ ¦  հա յտ նաբե րվե լ է, §չ/ հ¦   չ ի հ այտնաբերվել, §¦   ն մու շի մեջ մանրէի առկ այո ւթյ ունը 
չ ի ո ւսու մնասիրվ ել , ԳԱՄ  գա ղո ւթ առաջացն ող միավոր: 

Գծ. 2 .  Ա ղց անների նմուշնե րո ւմ խմորա սնկե րի  պարո ւնակու
թյու նը (կազմվել է հեղինակների կողմից): 
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Սո ւպերմարկե տն երու մ իրացվ ող  պատ րաստի աղ ցան
ների նմու շն երում խմ ո ր ասնկերի և բո րբո սա սն կերի առ
կայ ութ յան վերաբերյալ տվյալն եր ը ն երկայաց վա ծ են 
հա մապատասխանաբար գծապ ատ կեր ներ 2 և 3ու մ: 

N 9 կոդավոր մամբ  ա ղցանի նմուշում (գծ . 2ում  ներ
կայացված չէ) հայտն աբերվե լ է  խմորա սն կեր ի 
շատ բարձր  պա րո ւնա կո ւթ յուն (8·109 ԳԱՄ/գ), ինչը 
զգալիորե ն գերազանց ու մ է թույ լատր ել ի սահ ման ը 
(5·1 02 ԳԱՄ/գ ):

Պատ րաս տի աղցանների մյուս նմուշ նե րո ւմ խմորա
սնկերի պարո ւ նակությու նը տատ ան վել  է 1·103-3·10 5 Գ ԱՄ/գ 
մ իջա կայք ում (գծ . 2) , ինչը  2 6 00 անգամ գ ե րազա նցում 
է սնն դա մթերքի  ա նվտանգության տեխ նիկական  կա
նո նակարգով կ ար գավորվող թույլա տր ելի սա հմանը                
(Т Р ТС 021/2 011):
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Բորբոսասնկերի պարունակությունը, ԳԱՄ/գ
Թույլատրելի սահմանը, 50 ԳԱՄ/գ (ոչ ավելի)

Գծ. 3. Աղցանների նմուշներում բորբոսասնկերի պարունա
կությունը (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Աղցանների 9 նմուշներում (75  %) բորբոսասն կե րի 

պարունակու թյու նը  կազմել է <10 ԳԱՄ/գ, իսկ գծա

պատկեր  3ում ներ կայացված մյուս նմուշներ ու մ՝ 

30 ԳԱՄ/գ (N 4 և  N 5 կո դա վո րմամբ նմ ուշներ) և                        

45 ԳԱՄ/գ (N 6 կոդավորմա մբ նմ ուշ), ին չը  թույլատ րե լի 

ս ահ մանու մ է  (≤ 50  ԳԱ Մ/գ) :

Պ ատր աստի ա ղց ան ներում  խմ որասնկե րի  և բորբո

սաս նկերի բա րձր պարու նակու թյունը հ իմ նականում 

իրա ցման վայ րերո ւմ  պահ պա նման ռե ժիմի  խա խտման  

հ ետ ևան ք է: Բացի այ դ՝  դրա նցում մի կրոօրգ անի զմնե րի 

առ կա յո ւթյուն ը պայ մա նավորված  է  ն աև  օգտագործ

ված  հումք ի ան վտանգութ յա ն և որ ակի ց ու ցա նի շ նե 

րով, մաս նավոր ապ ես՝ թ ար մության աս տիճա նով:

Ե զրա կացությ ու ն

Հետա զոտ ության արդ յունք ներ ի համաձ այն՝ Երևա
նի  որոշ սո ւպ երմար կե տներու մ իրացվո ղ պ ատ րաստ ի 
ա ղցանն եր ի բ ոլոր նմուշներ ում  ընդհա նու ր մա նրէա
բա նա կա ն աղտո տվ ած ութ յունը գ եր ազանցում է 
սնն դա  մթերքի  ա նվտան գու թյան տեխն իկ ակա ն կա
նոնակ արգո վ կարգավորվող  թո ւյ լատր ելի սահմա
նը: Դրանցում հայտնաբերվել է խմորասնկեր ի բարձ ր 
պարու նա կո ւթյուն, ինչպես նաև  E . c oli, S . a ureus, 
Proteus ցեղի մ ան րէ ներ : Կարելի է փա ստե լ, որ հետա
զոտ վա ծ աղցա նն երի  նմուշ ները  չ են համապա տաս
խանում սն նդա մթ երքի  ան վտան գությա նը ներկա
յացվող պահանջնե րի ն, վտանգավոր  են սպա ռո ղն երի 
առողջո ւթյ ան համ ար,  ք անի որ կար ող  են առ աջա ցնել  
սննդ այ ին թունավ որու մնե ր: 

Սու պերմարկետն երում  աղ ցանն երի ան վտանգ ությա ն 
ապահո վմ ան տե սա նկյ ունից կա րևոր  է  մթերքի բա
ղա դրու թյ ան և պի տ ան իո ւթյան  ժա մկետի վեր աբեր
յալ մակնշու մն երին, պահպանման և իրացման 
սանիտարա հիգիենիկ կանոններին խստիվ հետևելը: 
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Оценка микробиологического загрязнения 
салатов, реализуемых в супермаркетах города 
Еревана

Целью исследования является оценка микробиоло-
гической безопасности готовых салатов, реализуемых 
в супермаркетах города Еревана. В 12 образцах салатов 
было определено наличие мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАМ), 
бактерии группы кишечной палочки (БГКП), бакте рий 
родов E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella 
spp., Proteus, дрожжевых и плесневых грибков.

Согласно результатам исследования, все образцы 
готовых салатов не соответствуют требованиям без -
опас  ности пищевых продуктов и представляют  опас-
ность для здоровья потребителей.

А Н Н О ТА Ц И Я

Assessment of Microbiological Contamination of 
Salads Sold in Supermarkets of Yerevan City

The aim of the study is to assess the microbiological safety 
of ready-to-eat salads sold in supermarkets of Yerevan city. 
In 12 salad samples the presence of mesophilic aerobic 
and facultative anaerobic microorganisms (MAFAM), 
coliform bacteria, E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, 
Salmonella spp., Proteus genus bacteria, yeasts and 
molds was determined.

According to the results, none of the samples of ready-
to-eat salads meet food safety requirements, hence are 
dangerous to consumers’ health.
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