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9 Ագրարային ճարտարագիտություն

Կայքէջ՝ anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Չոր ցա մա քա յին կլի մա յա կան պայ ման նե րում գյու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րից կա յուն և բարձր 
բերքի ստա ցու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
հո ղի խո նա վութ յան ռե ժի մի կար գա վոր մամբ: Վերջի
նիս մի ջո ցով ա պա հով վում է մշա կա բույ սե րի ջրի 
պա հանջը վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում (Գ յու ղատն տե
սա կան մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման նոր մա ներն ու ռե
ժիմ նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տութ յան ո ռո գե լի 
հո ղա տա րածք նե րի հա մար, 2007, Գ.Մ. Ե ղիա զար յան,                       
Ա.Գ. Ե ղիա զար յան, 2018): 

Հարկ է նշել, որ մշա կա բույ սե րի ջրի պա հան ջը փո փոխ
վում է ըստ զար գաց ման փու լե րի և հո ղա յին, կլի մա յա
կան, հիդ րո լո գիա կան պայ ման նե րի: Ուս տի ո ռոգ ման 
ռե ժի մի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րի կար գա վո րու մը հնա

ՀՏԴ  631.671 (479.25)  
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րա վո րութ յուն է տա լիս խո նա վութ յան պա կա սի դեպ
քում մշա կա բույ սե րի հա մար կան խել բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը (Г.М. Егиазарян и др., 2015): 

GIS մի ջա վա յրում ու սում նա սի րութ յուն ներն ի րա կա
նաց վել են Լո ռու մար զի օ րի նա կով: Հիմք են ըն դուն վել 
Հա յաս տա նի ագ րոկ լի մա յա կան պայ ման նե րի և  ո ռոգ
ման գո տի նե րի տա րա ծա կան փո փո խութ յուն նե րը: 

Ըստ վեր ջին տաս նամ յա կի վի ճա կագ րա կան ցու ցա
նիշ նե րի՝ ո ռոգ ման ջրի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան
քով նվա զում է ոչ միայն գյու ղատն տե սա կան մշա
կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը, այլև հա զա րա վոր 
հեկ տար ար ժե քա վոր հո ղա տես քեր դուրս են մղվում 
գյու ղատնտե սա կան շրջա նա ռու թյու նից և  են թարկվում 
են դեգրա դաց ման: Առ կա ջրա յին պա շար նե րի արդ
յու նա վետ օգ տա գործ ման նպա տա կով մշա կա բույ

Բանալի բառեր՝
մշակաբույսերի ջրի պահանջ, 
մթնոլորտային 
տեղումների հաշվարկային 
ապահովվածություն, 
կլիմայի փոփոխություն, 
միջավայր, 
ոռոգում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

GIS միջավայրում ուսումնասիրություններն իրականացվել են Լոռու մարզի 
օրինակով: Հիմք են ընդունվել Հայաստանի ագրոկլիմայական պայմանների 
և ոռոգման գոտիների տարածական փոփոխությունները: 

Հետազոտությունների ընթացքում ոռոգման ջրի և մշակաբույսերի ջրի 
պահանջը գնահատվել է կլիմայի T +2 0C և 0,9 P (Tն հաշվարկային 
ապահովվածությամբ օդի ջերմաստիճանն է, Pն՝ մթնոլորտային տե
ղումները) փոփոխության պայմաններում: Մթնոլորտային տեղումների 5, 
25, 50, 75, 95 % ապահովվածությունների դեպքում ջրաղբյուրից ջրառը 
փոփոխվում է: Ըստ ոռոգման գոտիների՝ կանխատեսվում է բանջարային, 
հացահատիկային մշակաբույսերի ու բազմամյա տնկարկների առավելա
գույն ջրի պահանջ: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-9
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սերի օպ տի մալ ջրի պա հան ջը ո րոշ վել է GIS մի ջա
վայրում: Կի րառ վել է FAO56 մե թո դը (G. Yeghiazaryan, 
D. Mejlumyan 2015, G.M. Yeghiazaryan, N.E. Avetyan, 
2017):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Կ լի մա յի փո փո խութ յան պայ ման նե րում ո ռո գե լի գյու
ղատն տե սութ յան խո ցե լիութ յան վե րաց ման և մ շա
կա բույ սե րի հար մար վո ղա կա նութ յան բարձ րաց ման 
մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման հա մար հիմք է ըն դուն վել 
ո ռոգ ման ռե ժի մի ո րո շումն ըստ բնակ լի մա յա կան, հո
ղա յին և յու րա քանչ յուր բու սա տե սա կի կեն սա բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի: Լո ռու մար զի վար
չա կան տա րածքն աշ խար հագ րա կան դիր քի շնոր հիվ 
տար վա ըն թաց քում ստա նում է զգա լի քա նա կութ յամբ 
ար ևա յին է ներ գիա: Սա կայն մշա կա բույ սե րի խո նա
վա պա հով վա ծութ յան տե սանկ յու նից մթնո լոր տա յին 
տե ղում նե րը, ըստ տա րա ծութ յան և ժա մա նա կի, բաշխ
վում են խիստ ան հա վա սա րա չափ: 

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են հիդ րոօ դե
րևու  թա բա նա կան կա յան նե րի 19902015 թթ. վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: Մթ նո լոր տա յին 
տե ղում նե րի հաշ վար կա յին ա պա հով վա ծութ յան տա
րին ո րո շե լու հա մար կա ռուց վել են փորձ նա կան և տե
սա կան ա պա հով վա ծութ յան կո րե րը (Գ.Մ. Ե ղիա զար
յան, 2018):

Մ շա կա բույ սե րի ո ռոգ ման հաշ վար կա յին ռե ժի մի սահ
մա նու մը կախ ված է հո ղի ջրա յին ռե ժի մից, ո րի կար
գա վո րումն ա պա հո վում է պլա նա վոր ված բեր քատ
վություն: Ո ռոգ ման ռե ժի մը սահ մա նե լիս անհ րա ժեշտ 
է ո րո շել գու մա րա յին գո լոր շիա ցու մը: Ա ռա ջարկ վում 
է այն ո րո շել ըստ կլի մա յի այն պի սի հա վա նա կան փո
փո խութ յան, ո րի դեպ քում մթնո լոր տա յին տե ղում նե րը 
կա րող են նվա զել 10 %ով, իսկ օ դի ջեր մաս տի ճա նը՝ 
բարձ րա նալ 2 0Cով: 

Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ջրա պա հով ման 
կան խա տես ման և կար գա վոր ման հե տա զո տութ յուն
ներն ի րա կա նաց վել են օ դեր ևու թա բա նա կան հաշ վար
կա յին և փաս տա ցի ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա՝ մթնո լոր
տա յին տե ղում նե րի 5, 25, 50, 75 և 95 % հաշ վար կա յին 
ա պա հով վա ծութ յուն նե րի դեպ քում: Որ պես ագ րոկ լի
մա յա կան ցու ցա նիշ ներ՝ հիմք են ըն դուն վել մթնո լոր
տա յին տե ղում նե րը, օ դի ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գույն 
ջեր մաս տի ճան նե րը, հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը, 
ար ևա շող օ րե րի թի վը, քա մու ա րա գութ յու նը, ուղ ղութ
յու նը, կա յա նի աշ խար հագ րա կան կոոր դի նատ նե րը, ծո
վի մա կեր ևույ թից բարձ րությունը: Ընտր վել են գոր ծող 
այն օ դեր ևու թա բա նա կան կայան նե րը, ո րոնք գրան ցել 
են ա ռա վել հա վաս տի և  ընտրված ո ռոգ ման գո տի նե րի 
պայ ման նե րին բա վա րա րող տվյալ ներ:

Քա նի որ, ըստ տա րա ծութ յան և ժա մա նա կի, մթնո լոր
տա յին տե ղում ներն ու ջեր մաս տի ճա նը խիստ փո փո
խա կան են, դի տարկ ված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար հիդ րո ջեր մա յին գոր ծա կից նե րը հաշ վարկ վել են 
որ պես մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի և ջեր մաս տի ճան
նե րի գու մա րա յին հա րա բե րակ ցութ յուն: Այ նու հետև 
մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի վի ճա կագ րա կան շար քե րի 
մի ջո ցով ո րոշ վել է յու րա քան չյուր տար վա տո կո սա յին 
ա պա հով վա ծութ յու նը՝
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որտեղ mը շարքի տվյալ անդամի հերթական համարն 
է, nը՝ շարքի անդամների թիվը:

Տեսական ապահովվածության կորի օրդինատները 
հաշվարկվել են ըստ հետևյալ բանաձևի.

                                 ,p pQ P K= ⋅                               (2)

որտեղ՝

                                   1:p p vK F C= +                                 (3)

Qpն P ապահովվածությամբ ջրի ծախսն է, Pն` 
ապա հովվածության տոկոսը, Kpն՝ հաշվարկային 
ապահովվածության գործակիցը, Fpն՝ Ֆոստերի թիվը, 
Cvն՝ վարիացիայի գործակիցը: 

Յուրաքանչյուր ոռոգման գոտու համար հաշվարկային 
գումարային գոլորշիացումը (էվապոտրանս պի րա ցիա) 
հաշվարկվել է ՊենմանՄոնթեյթի (FAO-56) և Իվանովի 
մեթոդներով: Վերջիններիս համաձայն՝ տվյալ գոտում 
առավելագույն հաշվարկային գումարային գոլորշիա
ցումը որոշվում է հետևյալ բանաձևերով (M.T. Lillesand 
et al., 2004, J.L. Monteith, 1981).
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որտեղ ET0ն առավելագույն հաշվարկային գու մա
րային գոլորշիացումն է, մմ/օր, Rnը՝ մշակա բույսի 
մակերևութային ռադիացիան, Gն՝ հողի մակերեսից 
անդրադարձած ռադիացիան, Tն՝ օդի ջերմաստիճանն 
ըստ 2 մ բարձրության, U

2
ը՝ քամու արագությունն ըստ 

2 մ բարձրության, e
s
ը՝ հագեցած գոլորշիների ճնշումը, 

e
a
ն՝ գոլորշիների փաստացի ճնշումը, Δն՝ անկյունային 

գործակիցը, gն՝ ֆիզիկական հաստատունը, jն՝ օդի 
հարաբերական խոնավությունը (www.armstat.am):

Մշակաբույսերի առավելագույն ջրասպառումը հաշ
վարկ վել է հետևյալ բանաձևով.

                              0 ,c cET K ET=                               (6)

http://www.armstat.am
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որտեղ Kcն մշակաբույսի գործակիցն է ըստ զարգաց
ման փուլի (J.L. Monteith, 1965, FAO irrigation and 
drainage papers, 1998):

Ոռոգման առավելագույն պահանջը P % ապահով վա
ծու թյամբ կազմում է՝

                                 0 :p pm ET P= −                            (7) 

Մշակաբույսերի ոռոգման բրուտտո նորման կարելի է 
որոշել հետևյալ բանաձևով.
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=                                (8)

որտեղ σն ոռոգման համակարգի օգտակար գոր 
ծողու թյան գործակիցն է:

Ներկայացված մեթոդիկայով մշակվել են Լոռու մարզի 
բնակլիմայական պայման ներում մշակաբույսերի ջրի 

պահանջի թվային քարտեզները (GIS միջավայրում):

Արդյունքները և վերլուծությունը

ArcMap ծրագ րում տվյալ նե րը մուտ քագր վել են ըստ 
Excel ֆայ լի: Մ շա կում նե րը կա տար վել են ArcMap 
ծրագ րով (P.A. Burrough, 1986, M.T. Lillesand, 2004, 
Remote Sensing Monitoring of Changes in Soil Salinity, 
2008): Փո փո խութ յուն նե րի հա մար կի րառ վել են Editor 
և Start Editing ֆունկ ցիա նե րը: Քա նի որ տա րա ծա
կան մի ջար կում (ին տեր պո լա ցիա) կատարե լու հա մար 
պա հանջ վում է տվյալ նե րը մուտ քագ րել ռաս տե րա
յին մո դե լով, իսկ Լո ռու մար զի տա րած քա յին տվյալ
նե րը մուտ քագր վել են վեկ տո րա յին մո դե լով, ծրագ րի 
փո խա նա կման ֆունկ ցիա նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր 
է վեկ տո րա յին տվյալ նե րը փո խա կեր պել ռաս տե րա
յի նի: Փո խա նակ ման ֆունկ ցիա նե րի մի ջո ցով կա րե
լի է նաև ան ցում կա տա րել վեկ տո րա յին տվյալ նե րից 
ռաս տե րա յի նի (M.E. Jensen, 1983, M.E. Jensen et al., 
1990): Դ րա հա մար Conversion tools հրա մա նա ցան կից 
ընտր վում է To Raster հրա մա նը, ա պա ա ռա ջարկ վող 
ցան կից՝ Polygon to Raster հրա մա նը, քա նի որ մար զի 
սահ ման նե րը պատ կե րող քար տե զը տվյալ դեպ քում 
ներ կա յաց նում է փակ կոն տուր (polygon): Polygon to 
Rasterի ակ տի վաց մամբ բաց վող պա տու հա նի մի ջո
ցով ներ կա յաց վում է մար զի սահ մա նա յին քար տե զի 
ռաս տե րա յին մո դե լը: Մի ջարկ ման հա մար կի րառ վում 
է Inverse Distance Weighted ե ղա նա կը: Spatial Analyst 
tools հրա մա նա ցան կում Interpolationի կի րառ մամբ 
ակ տի վաց վում է IDW հրա մա նը: Ա ռա ջին՝ Input point 
features տո ղից Meteo_Stationsի ընտ րութ յամբ ներ կա
յաց վում են մուտ քագր ված օ դեր ևու թա բա նա կան կա
յան նե րը: Երկ րորդ՝ Z value field տո ղի մի ջո ցով գնա
հատ վում է գու մա րա յին գո լոր շիա ցու մը: ET ցու ցա նի շը 

ո րոշ վում է ըստ Z value հրա մա նի: Processing Extent 
ֆունկ ցիա յի մի ջո ցով նշվում է այն մի ջա կայ քը, ո րի ամ

բողջ մա կե րե սով պետք է կա տա րել մի ջար կում: 

Թ վա յին քար տե զագր մամբ կազմ ված Լո ռու մար զի 
ջրհա վաք ա վա զան նե րի, գե տա յին ցան ցի և ռե լիե ֆա
յին պայ ման նե րի թվա յին քար տե զը ներ կա յաց ված է 
նկար ներ 12ում, կլի մա յի փո փո խութ յու նից ա ռաջ և 
հե տո մշա կա բույ սե րի ա ռա վե լա գույն ջրի պա հան ջի 
գնա հատ ման թվա յին քար տե զա գրման արդ յունք նե րը՝ 
նկար ներ 34ում:

Նկ. 1. Լոռու մարզի ջրհավաք ավազանների և գե տա  յին ցանցի 

թվային քարտեզը (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Legend
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Նկ. 2. Լոռու մարզի ջրհավաք ավազանների, գետային ցանցի 
և ռելիեֆի թվային քարտեզը (կազմվել է հեղինակների 
կողմից):

Legend
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Քարտեզագրման հիման վրա ստացված ցուցանիշների 

գրաֆիկական վերլուծու թյունը ներկայացված է 

նկարներ 56ում:

Նկ. 3. Լոռու մարզում մշակաբույսերի առավելագույն ջրի 
պահան ջը մինչև կլիմայի փոփոխությունը  (կազմվել է 
հեղինակների կողմից):

Նկ. 4. Լոռու մարզում մշակաբույսերի առավելագույն ջրի 
պահանջը կլիմայի T+2 0C և 0,9 P փոփոխության 
դեպքում  (կազմվել է հեղինակների կողմից):
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Նկ. 5. §Օձուն¦ կայանի համար հաշվարկված գումարային 
գոլորշիացումը և դրա խոցելիության գնահատումը 
մինչև տաքացումը. 1  ET0, 2  մթնոլորտային 
տեղումներ, 3  ոռոգման առավելագույն պահանջ, 
4  մշակաբույսերի ջրի պահանջ, 5  մշակաբույսերի 
ջրի պահանջն առանց ոռոգման համակարգի օ.գ.գի 
(կազմվել է հեղինակների կողմից):

Կ լի մա յի փո փո խութ յան ազ դե ցութ յամբ մշա կա բույ սե

րի ա ռա վե լա գույն հաշ վար կա յին ջրի պա հանջն ըստ 

մշա կա բույ սե րի ներ կա յաց ված է աղ յու սակ ներ 16ում:

Նկ. 6. §Օձուն¦ կայանի համար հաշվարկված գումարային 
գոլորշիացումը և դրա խոցելիության գնահատումը 
կլիմայի T+2 0C և 0,9 P փոփոխության դեպքում. 
1  ET0, 2  մթնոլորտային տեղումներ, 3  ոռոգման 
առավելագույն պահանջ, 4  մշակաբույսերի ջրի պա
հանջ, 5  մշակաբույսերի ջրի պահանջն ըստ ոռոգման 
համակարգի օ.գ.գի (կազմվել է հեղինակների կողմից):
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Աղյուսակ 2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առա 
վե լագույն ջրի պահանջի ET0-P գնահա
տումը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն, %

ET0, 
մմ

2Tm +
 և 0,9 P,

մմ

Խոցելիությունը, 

%,

մմ

5 263 413 36,3 (150)

25 133 261 49 (128)

50 288 395 27 (107)

75 369 461 19,9 (92)

95 487 578 15,7 (91)

Աղյուսակ 1. Փաստացի և առավելագույն հաշվարկային 
գումարային գոլորշիացման ET0 գնահա
տումը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն, 

%

ET0, 

մմ

ET0, T+2 oC Խոցելիությունը, 

%

5 937 1019 8,04

25 747 813 8,1

50 808 863 6,3

75 781 831 6

95 780 841 7,25

Աղյուսակ 3. Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի 
ջրասպառման նորմայի գնահատումը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն,                      

%

ETc, 

մմ

ETc, T+2 oC և 0,9 P,
մմ

Խոցելիությունը, 

%, 

մմ

5 293 460 36,3 (167)

25 148 291 49,1 (143)

50 321 440 27,04 (119)

75 411 514 20,03 (103)

95 543 644 15,68 (101)

Աղյուսակ 4. Հացահատիկի ջրասպառման նորմայի խո
ցե  լիությունը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն,                        

%

ETc, 

մմ

ETc, T+2 0C և 0,9 P,
մմ

Խոցելիությունը, 

մմ

5 137 34 172

25 27 121 147

50 75 137 62

75 101 236 135

95 281 357 76

Աղյուսակ 5. Կարտոֆիլի ոռոգման նորմայի գնահա
տումը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն, %

Mb, 

մմ

Mb, T+2 0C և 0,9 P,
մմ

Խոցելիությունը, 

մմ

5 137 34 172

25 27 121 147

50 75 137 62

75 101 236 135

95 281 357 76

Աղյուսակ 6. Բազմամյա տնկարկների ոռոգման նոր
մայի խոցելիությունը*

Հաշվարկային 

ապահովվա-

ծություն, %

Mb, 

մմ

Mb, T+2 0C և 0,9 P,
մմ

Խոցելիությունը, 

մմ

5 137 34 172

25 27 121 147

50 75 137 62

75 101 236 135

95 281 357 76

Եզրակացություն

 Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ո ռոգ ման ջրի և 
մ շա կա բույ սե րի ջրի պա հան ջը գնա հատ վել է կլիմայի  
T+2 oC և 0,9 P փո փո խութ յան դեպ քում (Tն  հաշ   վար 
 կա յին ա պա հով վա ծութ յամբ օ դի ջեր մաս տի ճանն է, Pն՝ 

մթնո լոր տա յին տե ղում նե րը): Ըստ ո ռոգ ման գո տի նե

րի՝ հաշ վար կա յին գու մա րա յին գո լոր շիա ցու մը, ջրաղբ

յու րից ջրա ռը մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի 5, 25, 50, 75, 

95 % ա պա հով վա ծութ յուն նե րի դեպ քում փո փոխ վում 

են հետև յալ օ րի նա չա փութ յամբ.

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Обоснование потребности оросительной воды в условиях изменения климата в ГИС среде
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Justification of Irrigation Water Requirement in GIS Environment in Conditions of Climate Change

A.G. Yeghiazaryan, P.S. Efendyan, G.M. Yeghiazaryan, L.G. Tovmasyan
Armenian National Agrarian University 

Keywords: crops water requirement, atmospheric precipitation estimation, climate change, environment, irrigation

A b s t r a c t .  The studies in GIS environment have been conducted on the example of Lori region. The investigations are 
based on the spatial changes of irrigation zones and agro-climatic conditions of Armenia. 

During the research, irrigation water and crop water demand has been estimated in the following climate change conditions: 
T +2 0C and 0.9 P (T - estimated air temperature, P - atmosphertic precipitations). In case of 5 %, 25 %, 50 %, 75 % and 
95 % atmospheric precipitations the water intake from water source has been changed. Maximum water requirement for 
vegetable and cereal crops, as well as for perennial plantations per irrigation zones has been forecasted. 

А н н о т а ц и я .   Исследования проведены в ГИС среде на примере Лорийской области. За основу были взяты 
изменения агроклиматических условий Армении и пространственных зон орошения.

В процессе исследования потребность оросительной воды и сельскохозяйственного орошения была оценена в 
условиях Т +2° С и 0,9 P (T - расчетная температура воздуха, P - атмосферные осадки). В случаях  5, 25, 50, 75, 
95 % обеспеченности атмосферных осадков меняется забор воды из источника. В зависимости от оросительных 
поясов спрогнозирована максимальная потребность в воде овощных, зерновых культур и многолетних насаждений.
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Նախաբան

Այ գե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի տեխ նո լո գիական 
գործ ըն թաց նե րի մե քե նա յաց մա ն ուղղությամբ կատար
ված հե տա զո տութ յուն նե րով կար ևոր վում է հո ղի մշա 
կութ յու նը: Այն նե րա ռում է ծա ռե րի միջ շարա յին և 
միջբնա յին տա րա ծութ յուն նե րի մշակ ման տեխնո լո
գիա կան գոր ծըն թաց նե րը: Այ գե գոր ծա կան աշխա տանք
նե րի մե քե նա յաց ման տե սանկ յու նից աշ խատա տա 
րութ յամբ և տեխ նի կա կան բար դութ յամբ հատ կա պես 
խնդրա հա րույց է մերձբ նա յին և միջբ նա յին տա րա ծութ
յուն նե րի մշակ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցը:

Սո վո րա կան այ գի նե րում ծա ռե րի ար մա տա յին հա մա
կար գի ա վե լի քան 50 %ը, իսկ ին տեն սիվ այ գի նե րում` 
մոտ 90 %ը, կենտ րո նաց ված են սա ղար թա տակ մերձ
բնա յին և միջբ նա յին տա րա ծութ յուն նե րում: Վեր ջին նե
րիս մո լա խո տե րով աղ տոտ վա ծութ յու նը դժվա րաց նում 
է պտղա հա վաք մե քե նա նե րի կի րա ռու մը: Բեր քա հա
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վա քի ժա մա նակ ա ռա ջա նում են չար դա րաց ված կո
րուստ ներ, իսկ ընդ հա նուր բեր քատ վութ յու նը, ըստ մշա
կա բույ սե րի տե սա կի և սոր տի, նվա զում է 2050 %ով 
(И.П. Ксеневич, 1989): 

Ներ կա յումս լայն տա րա ծում են ստա ցել ազ դանշա նա
յին շո շա փո ցի մի ջո ցով հիդ րո մե խա նի կա կան շար ժա 
բեր մամբ կա ռա վար վող բա նող օր գան նե րով հա մա
լրված ար տա շարժ հատ վա ծա մա սե րով մե քե նա նե րը: 
Սա կայն հարկ է նշել, որ դրանց աշ խա տան քը զերծ չէ 
թե րութ յուն նե րից: Այդ մե քե նա նե րը (HUMUS, ФА-0,76, 
ПМП-0,6, СДВ-1,0 և  այլն) աշ խա տում են հետևյալ 
սկզբուն քով. ծա ռաբ նին հպվե լու արդ յուն քում ազ
դանշա նա յին շո շա փո ցի ճկման հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած ազ դան շա նը հա ղորդ վում է յու ղա բաշ խիչ հան գույ
ցին, մղա կի դիր քի հա մա պա տաս խան փո փոխ մամբ 
կար գա վոր վում է յու ղի հոս քը, և տե ղի է ունե նում 
հիդ րոգ լա նին ամ րաց ված բա նող օր գան նե րի՝ լայ նա

Բանալի բառեր՝
շոշափոց, 
էլեկտրամեխանիկական 
հիդրոբաշխիչ, 
կառավարում, 
մղակ,
հիդրոգլան

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Առաջարկվում է ներդնել բազմամյա տնկարկների միջբնային տա րա ծության 
մշակման մեքենայի բանող օրգանների դիրքի նոր եղա նակով կառավարման 
էլեկտրամեխանիկական ազդանշանային հա մակարգ: Այն հնարավորություն 
կտա հիդրոհամակարգի շարժաբերման համար կիրառել անհամեմատ փոքր 
ուժեր (1012 Ն՝ 150 Նի փոխարեն): Միաժամանակ կբացառվի ծառաբնի 
վրա անթույլատրելի մեխանիկական ազդեցությունը, ինչը հնարավորություն 
կտա առաջարկվող ազդանշանային համակարգով համալրված մեքենա
ները կիրառել ցանկացած տարիքի և անատոմիամորֆոլոգիական կազմ 
ունեցող այգիներում: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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կան կամ շա ռավ ղա յին հար թութ յու նում միջբ նա յին գո
տու եր կայ նա կան ա ռանց քի նկատ մամբ տե ղա շարժ   
(Б.М. Ломакин, 1991):

Նշ ված մե քե նա նե րին ներ կա յաց վող տեխ նո լո գիա կան և 
կա ռուց ված քա յին պա հանջ նե րի շար քում կար ևոր վում 
է շո շա փո ցի կող մից ծա ռաբ նի կեղ ևի վրա ազ դող ու ժի 
մե ծութ յու նը՝ ≈10 Ն սահ մա նում: Ի րա կա նում, հիդ րո
բաշ խիչ մղա կի տե ղա շարժ ման հա մար պա հանջ վում է 
մոտ 100120 Ն·ուժ, ո րի ու ղիղ կի րա ռու մը ծա ռաբ նի վրա 
ան թույ լատ րե լի է (հատ կա պես խա ղո ղի, ե րի տա սարդ և  
ին տեն սիվ այ գի նե րում): Այդ ու ժի փոք րաց ման նպա տա
կով մե քե նա նե րի ար տա շարժ հատ վա ծա մա սե րը ստիպ
ված հա մալր վում են բարդ լծա կա յին հա մա կար գով, ո րը 
բար դաց նում է մե քե նա նե րի կա ռուց ված քը, նվա զեց նում 
դրանց հու սա լիութ յու նը և մե ծաց նում մե տա ղա տա րութ
յու նը (И.Ф. Бородин, 1996): 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հո ղամ շակ ման ագ րե գատ նե րի ավ տո մատ ղե կավար
ման հա մար ա ռա ջարկ վող հա մա կար գե րը դաս վում են 
հետ ևող հա մա կար գե րի խմբին: Ներ կա յումս աշ խա
տանք ներ են ի րա կա նաց վում ագ րե գատ նե րը ճա ռա գայ
թա յին, ին դուկ ցիոն, է լեկտ րա մե խա նի կա կան և ֆո տո
էլեկտ րա կան ե ղա նակ նե րով ղե կա վա րե լու ուղ ղութ յամբ 
(Շ.Մ. Գ րի գոր յան և  ու րիշ., 1998,   И.П. Ксеневич, 1989):

Հաշ վի առ նե լով հիդ րո մե խա նի կա կան շո շա փո ցով 
հա մալր ված ժա մա նա կա կից մե քե նա նե րի կա ռուց
ված քա տեխ նո լո գիա կան թե րութ յուն նե րը՝ մեր կող մից 
նպա տակ է դրվել նա խագ ծել բազ մամ յա տնկարկ նե
րի միջբ նա յին տա րա ծութ յուն նե րի մշակ ման մե քե նա յի 
բա նող օր գան նե րի դիր քի կա ռա վար ման է լեկտ րա մե
խա նի կա կան ազ դան շա նով հա մա կարգ:

Ա ռա ջարկ վող հա մա կար գը կա ռուց ված քա յին և տեխ
նո լո գիա կան ա ռու մով հնա րա վո րութ յուն է տալիս ան
հա մե մատ բարձ րաց նել միջբ նա յին մշակ ման տեխ նո լո
գիա կան գոր ծըն թա ցի ո րակն ու արդ յու նա վետութ յու նը։

Ներ կա յումս հո ղամ շակ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն
թա ցի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ստեղծ ման և կա
տա րե լա գործ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում 
են ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով` ագ րե գատ նե րի 
ավ տո մատ ղե կա վա րում, հո ղի մշա կութ յան խո րութ
յան հաս տա տուն մե ծութ յան պահ պա նում և միջ շա րա
յին հո ղամ շակ ման ժա մա նակ բնա պաշտ պան գո տու 
անհ րա ժեշտ մե ծութ յան ա պա հո վում:

Ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի բա վա րար ման տե
սանկ յու նից մշա կութ յան խո րութ յան հաս տա տուն 
պահ պա նու մն ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն: Հո ղա
մշակ ման աշ խա տանք նե րում կի րառ վում են դիր քա յին, 
ու ժա յին ե ղա նակ ներ և հա մա պա տաս խան սար քեր 
(Б.М. Ломакин, 1991):

Ներ կա յումս ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված են կար գա

վոր ման հա մակց ված հա մա կար գե րը, ո րոնք բաղ  կա 

ցած են եր կու զու գա հեռ աշ խա տող ու ժային և դիր քա յին 

հա ղոր դաշղ թա նե րից: Այս դեպ քում ուժա  յին կար գա

վոր ման հա մա կար գը հա մալր վում է կոշտ հա կա դարձ 

դիր քա յին կար գա վոր ման կա պով (И.Ф. Бородин, 1996):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Բազ մամ յա տնկարկ նե րում հո ղամ շակ բա նող օր գան

նե րի դիր քի նոր ե ղա նա կով կա ռա վար ման հա մա կար

գի մշակ ման հիմ նա կան նպա տա կը ժա մա նա կա կից 

տեխ նո լո գիա նե րով մշակ վող ին տեն սիվ պտղա տու և 

խա ղո ղի այ գի նե րի միջբ նա յին ու մերձբ նա յին տա րա

ծութ յուն նե րի հո ղամ շակ ման տեխ նո լո գիա կան գործ

ըն թաց նե րում կի րառ վող և կի րա ռե լի հա մա կար գե րի 

արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցումն է: 

Մեր կող մից կա տար ված ու սում նա սի րութ յունն ու 

վեր լու ծութ յու նը ցույց տվե ցին, որ Հա յաս տա նի այ գե

գոր ծա կան գո տի նե րի բնակ լի մա յա կան, ռե լիե ֆա յին 

պայ ման նե րը և պտ ղա տու ծա ռե րի ա նա տո միա մոր

ֆո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը լուրջ խո

չըն դոտ են այ գի նե րի միջ բնա յին տա րա ծութ յան մշա

կութ յան հար մա րանք նե րի ներդր ման և  օգ տա գործ ման 

հա մար: 

Ինչ պես նշե ցինք, բա նող օր գան նե րի դիր քի՝ նոր ե ղա

նա կով կա ռա վար ման դեպ քում հիդ րո հա մա կար գի 

շար ժա բեր ման հա մար կկի րառ վեն ան հա մե մատ փոքր 

ու ժեր (1012 Ն՝ 150 Նի փո խա րեն), ին չը կբա ցա ռի ե րի

տա սարդ ծա ռաբ նի վրա ան թույ լատ րե լի մե խա նի կա

կան ազ դե ցութ յու նը: Միա ժա մա նակ հնա րա վո րութ յուն 

կստեղծ վի է լեկտ րա մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 

հա մա կար գով հա մալր ված մե քե նա նե րը կի րա ռել ցան

կա ցած տա րի քի և  ա նա տո միա մոր ֆո լո գիա կան կազմ 

ու նե ցող այ գի նե րում:

Կա ռա վար ման հա մա կար գը բաղ կա ցած է նոր մալ բաց 

տի պի վերջ նա յին ան ջա տի չից, մե խա նի կա  կան ճկուն 

շո շա փո ցին լծա կա յին փո խան ցու մով ամ րաց ված 

բռունց քից, է լեկտ րա մագ նի սա կան կա ռա վար մամբ 

հիդ րո բաշ խի չից, երկ կող մա նի գոր ծո ղութ յան հիդ րո

գլա նից և դ րան ամ րաց ված բա նող օր գա նից (նկ. 1): 

Է լեկտ րա մե խա նի կա կան կա ռա վա րումն ի րա կա նաց

վում է հետև յալ սկզբուն քով. միջ շա րա յին տա րա ծութ

յու նով ագ րե գա տի շարժ ման ըն թաց քում, նախ քան 

շո շա փո ցը ծա ռաբ նին հան դի պե լը, է լեկտ րա մագ նի

սա կան հիդ րո բաշ խի չի մղա կը գտնվում է հիդ րոգ լա նի 

մխո ցա յին խո ռո չը սնու ցող դիր քում: A ուղ ղութ յու նը 

բաց է, ին չի շնոր հիվ բա նող օր գա նը պահ վում է միջ ծա

ռա յին գո տում: 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (73)/2021

Ագրարային ճարտարագիտություն 18

Նկ. 1. Բանող օրգանների էլեկտրամեխանիկական եղանակով կառավարման սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Նկ. 2. Բա նող օր գան նե րի է լեկտ րա մե խա նի կա կան ե ղա նա կով 
կա ռա վար ման հան գույ ցի փոր ձան մու շը և փոր ձարկ
ման ստեն դը. 1  հե նա րան, 2  հիդ րոգ լան, 3  բարձր 
ճնշման ճկա խո ղո վակ ներ, 4  է լեկտ րա մագ նի սա կան 
հիդ րո բաշ խիչ, 5  սա լիկ, 6  վերջ նա յին ան ջա տիչ,            
7  հա ղոր դա լար։

Նկ. 3. Բա նող օր գան նե րի է լեկտ րա մե խա նի կա կան ե ղա նա կով 
կա ռա վար ման մե խա նիզ մը փոր ձարկ ման ժա մա նակ:

Բռունցք

Վերջնային անջատիչ Հաղորդալար

Ճկախողովակ

Հիդրոգլան

Էլեկտրամագնիսական 
հիդրոբաշխիչ

Ծ
ա

ռ
ա

բ
ո
ւն

Շոշափոց

Բ
ա

ն
ո
ղ

 օ
ր
գ

ա
ն

Մե խա նի կա կան շո շա փո ցը, հան դի պե լով ծա ռաբնին, 

լծա կա յին փո խանց ման մի ջո ցով տե ղա շար ժում է 

բռունց քը, ո րը, ազ դե լով վերջ նա յին ան ջա տի չի հո լովա

կի վրա, միաց նում է է լեկտ րա կան շղթան: Է լեկտ րա

մագ նի սա կան հիդ րո բաշ խի չի մղա կը, տե ղա շարժ վելով 

ին դուկց ված մագ նի սա կան դաշ տի ազ դե ցութ յամբ, 

փա կում է յու ղի մա տուց ման A ուղ ղութ յու նը՝ միա ժա մա

նակ բա ցե լով B ուղ ղութ յու նը։ Արդ յուն քում դա դարում 

է մխո ցա յին խո ռո չի սնու ցու մը, և յու ղը մա տուց վում 

է հիդ րոգ լա նի կո թա խո ռոչ: Հիդ րոգ լա նը փակ վում է 

և բա նող օր գա նը դուրս բե րում միջ ծա ռա յին գո տուց՝ 
ա պա հո վե լով վեր ջի նիս կող մից ծա ռաբ նի շրջան ցու մը: 

Այն պա հին, երբ դա դա րում է ծա ռաբ նի և շո շա փո ցի 
միջև մե խա նի կա կան հպու մը, բռունց քի հե տա դարձ 
տե ղա շար ժով վե րա նում է վերջ նա յին ան ջա տի չի հո լո
վա կի վրա ազ դող ու ժը։ Շղ թան բաց վում է, և դա դա րում 
է է լեկտ րա կան հո սան քի մա տու ցու մը է լեկտ րա մագ նի
սա կան հիդ րո բաշ խիչ: Վեր ջի նիս մեջ ներ կա ռուց ված 
զսպա նա կի օգ նութ յամբ մղա կը կրկին վե րա դառ նում 
է յու ղի մա տուց ման A ուղ ղութ յան դիրք, ինչի շնորհիվ 
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յու ղը մա տուց վում է հիդ րոգ լա նի մխո ցա յին խո ռոչ: 
Արդ յուն քում բա նող օր գա նը տե ղա փոխ վում է միջ ծա
ռա յին գո տի: Գոր ծըն թա ցը պար բե րա բար կրկնվում է:

Ն կար 2ում ներ կա յաց ված են բա նող օր գան նե րի 
է լեկտ րա հիդ րավ լի կա կան ե ղա նա կով կա ռա վար ման 
հան գույ ցի փոր ձան մու շը և փոր ձարկ ման ստեն դը, իսկ 
նկար 3ում՝ կա ռա վար ման մե խա նիզ մը փոր ձարկ ման 
ժա մա նակ: 

Ե զա կա ցութ յուն

Սո վո րա կան այ գի նե րում ծա ռե րի ար մա տա յին հա մա
կար գի ա վե լի քան 50 %ը, իսկ ին տեն սիվ այ գի նե րում` 
մոտ 90 %ը, կենտ րո նաց ված են մերձբ նա յին և միջբնա
յին տա րա ծութ յուն նե րում, որ տեղ մո լա խո տե րով աղ
տոտ վա ծութ յու նը դժվա րաց նում է պտղա հա վաք մե
քե նա նե րի կի րա ռու մը, իսկ բեր քա հա վա քի ժա մա նակ 
ա ռա ջաց նում է չար դա րաց ված կո րուստ ներ (2050 %): 

Ծա ռե րի միջ շա րա յին և միջբ նա յին տա րա ծութ յուն
նե րի մշակ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րում 
ներ կա յումս լայ նո րեն կի րառ վում են ազ դան շա նա յին 
շո շա փո ցի մի ջո ցով հիդ րո մե խա նի կա կան շար ժա բեր
մամբ կա ռա վար վող բա նող օր գան նե րով հա մալր ված 
ար տա շարժ հատ վա ծա մա սե րով մե քե նա նե րը: Դ րանց 
ներ կա յաց վող տեխ նո լո գիա կան ու կա ռուց ված քային 

պա հանջ նե րի շար քում կար ևոր վում է շո շա փո ցի կող
մից ծա ռաբ նի կեղ ևի վրա ազ դող ու ժի մե ծութ յու նը: 
Ներ կա յումս այ գե գոր ծութ յան մեջ կի րառ վող մե քե
նա նե րի շա հա գործ ման ժա մա նակ այն կազ մում է           
100120 Ն·ուժ, ո րի ու ղիղ ազդեցությունը ծա ռաբ նի 
վրա ան թույ լատ րե լի է՝ հատ կա պես խա ղո ղի, ինչ պես 
նաև ե րի տա սարդ և  ին տեն սիվ այ գի նե րը մշա կե լիս:

Բազ մամ յա տնկարկ նե րի միջբ նա յին տա րա ծութ յան 
մշակ ման մե քե նա յի բա նող օր գան նե րի դիր քի կա ռա
վար ման ա ռա ջարկ վող է լեկտ րա մե խա նի կա կան ազ
դան շա նա յին հա մա կար գի շնոր հիվ ծա ռաբ նի կեղ ևի 
վրա ազ դող ու ժը կկազ մի մոտ 1015 Ն:
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Совершенствование системы управления технологических процессов                                     
обработки многолетних насаждений

А.М. Есоян, А.В. Алтунян, А.С. Григорян
Национальный аграрный университет Армении
Г.М. Микаелян
Университет ʺГригор Нарекациʺ, Степанакерт

Ключевые слова: сенсорный, электромеханический гидрораспределитель, управление, насос, гидроцилиндр

А н н о т а ц и я .  Разработана электромеханическая сигнальная система управления положением рабочих органов 
почвообрабатывающих машин для междурядной обработки многолетних насаждений. Она позволит использовать 
несравнимо малые силы для приведения гидравлической системы в действие (10-12 Н, вместо 150 Н). Это исключит 
повреждающее механическое воздействие на дерево, что позволит использовать данные почвообрабатывающие 
машины, оборудованные электромеханической сигнальной системой управления, в садах любого возраста и 
анатомо-морфологического состава.
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Improving Control Systems of Soil Tillage Technological Processes in Perennial Plantings
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Armenian National Agrarian University

G.M. Mikayelyan
“Grigor Narekatsi” University, Stepanakert

Keywords: sensing finger, electromechanical distributing baffle,control, directional valve, hydro cylinder

A b s t r a c t .  it is recommended to introduce electro-mechanical alarm system with new management methods for the 
adjustments of working parts in the tillers used for the cultivation of inter-trunk spaces in the perennial plantations. It will enable 
to apply relatively smaller forces (10 -12 N instead of 150 N) for the drive of hydro-system. At the same time the improper 
mechanical impact on the tree trunk will be rejected enabling to use the machines equipped with the mentioned signaling 
systems in the orchards of all ages with any anatomical and morphological composition. 
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Նա խա բան

Ո ռո գե լի երկ րա գոր ծութ յան պայ ման նե րում կար ևորվում 
է մշա կա բույ սե րի խո նա վաա պա հո վվա ծութ յու նը, ո րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վորված 
է տա րա ծաշր ջա նի հիդ րոերկ րա բա նա կան և հիդ րո քի
միա կան պայ ման նե րով (Է.Մ. Հայ րա պետ յան, 2000): 

Ջ րատն տե սա կան ճշգրիտ լու ծում նե րը թույլ են տա լիս 
ա պա հո վել հո ղում խո նա վա փո խա նա կութ յան այն պի
սի ռե ժիմ ներ, ո րոնք կա րող են նպաս տել մշա կա բույ
սե րի կա յուն և  ե րաշ խա վոր ված բեր քատ վութ յա նը: Հո
ղագ րունտ նե րում խո նա վա փո խա նա կութ յան խնդրի 
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լու ծու մը պա հան ջում է բարդ ջրաերկ րա բա նա կան 
հա մա կար գում դի տար կել ջրե րի շար ժը լրիվ հա գե ցած 
գոտում և խո նա վութ յան շար ժը մաս նա կի հա գե ցած՝ 
աե րա ցիա յի գո տում, հո ղի մա կեր ևույ թից գո լոր շիա
ցու մը, բույ սե րի տրանս պի րա ցիան և  այլն: Գ րուն տա յին 
ջրե րով մշա կա բույ սե րի սնման հնա րա վո րութ յուն ները 
կախ ված են դրանց տե ղա կայ ման խո րութ յուն նե
րից, սե զո նա յին տա տա նում նե րից և  այլ գոր ծոն նե րից                  
(S. Ghazaryan et al., 2014):

Վեր ջին տա րի նե րին ար տեզ յան ա վա զա նի ջրա յին պա
շար նե րը զգա լիո րեն նվա զել են, ինչն ա ռա ջաց րել է 

Բանալի բառեր՝
գրունտային ջուր, 
խոնավություն, 
ոռոգում, 
հող, 
աղեր

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ըստ հետազոտությունների՝ Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողա 
տարածքներում աղաջրային ռեժիմների ուղղվածությունը և ինտեն
սիվությունը պայմանավորված են գրունտային ջրերի մակարդակով, 
հանքայնացմամբ, մշակաբույսերի տեսակային կազմով և ոռոգման 
գործոններով: 

Գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում (<1,75 մ) հողի 
մակերեսին կամ միջին շերտերում առկա է աղերի որոշակի կուտակում, 
ինչը կարող է հանգեցնել հողերի բերրիության և մշակաբույսերի բեր
քատվության անկման: Ուստի առաջարկվում է այդ հողատարածքներում 
գարնանը և աշնանը իրականացնել ոռոգմանլվացման աշխատանքներ՝ 
բարձրացնելով ոռոգման նորման 1,5 անգամ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-21
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հրա տապ լու ծում պա հան ջող մի շարք խնդիր ներ: Որ
պես զի հնա րա վոր լի նի կար գա վո րել գրուն տա յին ջրե
րի հո րի զո նը և խու սա փել դրանց հե տա գա վնա սա կար 
ազ դե ցութ յու նից, անհ րա ժեշտ է կի րա ռել գի տա կա նո
րեն մշակ ված ո ռոգ ման ռե ժիմ ներ և նոր մա ներ, միա
ժա մա նակ կար գա վո րել ճնշու մա յին և  ին ֆիլտ րա ցիոն 
ջրե րի մուտ քը ոչ ճնշու մա յին շեր տեր:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Աե րա ցիա յի գո տու հո ղագ րունտ նե րը բարդ ա նի զոտ րո
պա յին ծա կոտ կեն մի ջա վայր են, որ տեղ տե ղի են ունե
նում փոխ կա պակց ված բազ մա թիվ գոր ծըն թաց ներ 
(S. Ghazaryan, S. Daveyan, 2014): Ուս տի տար բեր 
բնատն տե սա կան պայ ման նե րում հո ղե րի մե լիո րա
ցիա յի հիմ նա վոր և վս տա հե լի մե թոդ նե րի մշա կումն 
ունի գի տա կան և գործ նա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն:

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ՀՀ Ա րա րա տի 
մար զի Մա սի սի տա րա ծաշր ջա նի Մա սիս և Մար մա
րա շեն հա մայնք նե րի ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րում: 
Մա սիս հա մայն քից ընտր վել է եր կու տե ղա մաս՝ ա րո

տա վայր և պտ ղա տու այ գի: Ա ռա ջին տե ղա մա սում՝ 
ա րո տա վայ րում, գրուն տա յին ջրե րը գտնվում էին                
0,75 մ (1ին կտրվածք), երկ րորդ տե ղա մա սում՝ պտղա
տու այ գում՝ 1,75 մ (2րդ կտր վածք), եր րորդ՝ Մար մա
րա շեն հա մայն քից ընտր ված տե ղա մա սում՝ 2,75 մ                      
(3րդ կտր վածք) խո րութ յամբ: 

Հո ղի ֆի զի կա կան և քի միա կան հատ կութ յուն նե րի 
ուսում նա սիր ման հա մար հո ղան մուշ նե րը վերց վել են 
25ա կան սան տի մետր խո րութ յուն նե րից (մինչև գրուն
տա յին ջրե րի մա կար դա կը): Այդ հո ղան մուշ նե րում կա
տար վել են հետև յալ ա նա լիզ նե րը. ջրա լույծ ա ղե րը 
ո րոշ վել են ըստ ջրա յին քաշ ված քի, մե խա նի կա կան 
կազ մը՝ Կա չինս կու, հո ղի խո նա վութ յու նը՝ կշռա յին, 
հու մու սի պա րու նա կութ յու նը՝ Տ յու րի նի մե թոդ նե րով:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ընտր ված տե ղա մա սե րի հո ղե րի ջրա յին քաշ ված քի 
ա նա լիզ նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու
սակ 1ում: 

Աղ յու սակ 1. Ջ րա լույծ իոն նե րի պա րու նա կութ յու նը հո ղան մուշ նե րում*

 Հո ղի շեր տը, 
սմ

pH
Ա ղեր,

 %

Ջ րա լույծ իոն ներ, մգ -էկվ/100 գ

CO3
2- HCO3- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na++K+

1-ին կտրված ք

025 7,0 1,210  0,80 4,88 13,58 1,05 9,60 8,61

2550 7,3 0,560  0,80 3,64 4,73 0,20 4,00 4,97

5075 7,6 0,400  0,80 2,00 3,33 0,10 2,32 3,71

2-րդ կտրված ք

025 7,2 0,085  0,56 0,37 0,30 0,30 0,32 0,61

2550 7,2 0,127  0,64 0,65 0,69 0,45 0,88 0,65

5075 7,3 0,400  0,56 1,27 4,41 0,35 2,56 3,33

75100 7,6 0,434  0,67 0,68 5,26 0,15 2,88 3,58

100125 7,8 0,302  0,72 1,21 2,71 0,10 1,84 2,70

125150 8,1 0,129  0,80 0,93 0,30 0,10 1,28 0,65

150175 8,1 0,121  0,75 0,85 0,30 0,05 1,20 0,64

3-րդ կտրված ք

025 7,6 0,108  0,80 0,40 0,34 0,50 0,40 0,64

2550 7,9 0,098  0,80 0,45 0,14 0,40 0,40 0,59

5075 7,9 0,102  0,80 0,51 0,16 0,50 0,40 0,57

75100 8,0 0,110  0,84 0,56 0,19 0,50 0,48 0,61

100125 8,1 0,101  0,80 0,59 0,07 0,45 0,40 0,61

125150 8,1 0,080  0,56 0,59 0,05 0,30 0,32 0,58

150175 8,1 0,090  0,72 0,56 0,02 0,30 0,40 0,60

175200 8,1 0,103  0,64 0,76 0,18 0,40 0,56 0,62

200225 8,1 0,099  0,80 0,56 0,07 0,35 0,48 0,60

225250 8,1 0,088  0,80 0,40 0,04 0,30 0,40 0,54

*Կազ մվել է հեղին ակներ ի կողմից ։
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Բարձր մա կար դա կի դեպ քում (1ին կտրվածք) նկատ
վում է գրուն տա յին ջրե րի մա զա նո թա յին բարձ րա ցում 
և գո լոր շիա ցում: Արդ յուն քում ընդ հա նուր ա ղե րի պա
րու նա կութ յու նը հո ղի 025 սմ շեր տե րում կազ մում է 
1,21 %, իսկ ըստ խո րութ յան նվա զում է՝ 2575 սմ շեր
տե րում կազ մե լով 0,560,40 %: 

Հո ղի ա ղա կա լու մը կրում է չե զոք բնույթ, քա նի որ հո ղի 
պրո ֆի լում բա ցա կա յում է սո դան, իսկ հո ղի ռեակ ցիան 
թույլ հիմ նա յին է (pHը կազ մում է 7,07,6): Ա ղե րը պա
րու նակ վում են հիմ նա կա նում Naի, Mgի սուլ ֆատ նե
րի և ք լո րիդ նե րի ձևով: 

Մա սիս հա մայն քի երկ րորդ տե ղա մա սում, որ տեղ 
գրուն տա յին ջրե րը գտնվում էին 1,75 մ խո րութ յամբ, 
չի գրանց վել հո ղի ա ղա կա լում: Հո ղի վե րին 050 սմ 
հո ղա շեր տում ա ղե րի պա րու նա կութ յու նը կազ մում 
է 0,0850,127 %: 0,501,25 մ խո րութ յամբ շեր տե րում 
առ կա է ա ղե րի ո րո շա կի կու տա կում՝ 0,3020,434 %:                       
Սո դա չի պա րու նակ վում, իսկ հո ղա յին լու ծույ թի ռեակ
ցիան թույլ հիմ նա յին է: 

Եր րորդ՝ Մար մա րա շեն հա մայն քից ընտր ված տե ղա
մա սում հո ղա յին պրո ֆի լի ամ բողջ խո րութ յամբ ա ղե րի 
կու տա կում չի գրանց վել. դրանց ա ռա վե լա գույն պա
րու նա կութ յու նը չի գե րա զան ցում 0,11 %ը: Առ կա չէ 
նաև թու նա վոր իոն նե րի կու տա կում: 

Աղյու սակ 2ում ներկայ ացված  են հետազ ոտվող  տե
ղամ ասեր ի հողեր ի մեխան իկակ ան կազմը,  խոնա
վությու նը և հու մուսի քանակ ությու նը:

Մաս իս և Մար մարաշ են համայ նքներից  վերցված  
հողան մուշներ ին բնորոշ  է կավայ ին մեխան իկակ ան 
կազմը (1ին կտրվածք), որը խորու թյանը զուգըն թաց 
թեթևան ում է։ Հող ի խոնավ ությու նը բարձր է, սակայ ն 
չի գերազ անցու մ դաշ տային  սահման ային  խոնա
վությու նը (ԴՍԽ): 

2րդ կտրված քի հողաշ երտեր ին բնորոշ  է ծանր կավա
վազայ ինից  թեթև կավայ ին մեխան իկակ ան կազմը։  
075 և 100150 սմ շեր տերը ծանր կավավ ազայ ին են, 
իսկ մնացած  շերտեր ը՝ թեթև կավայ ին: Հող ի խոնա
վությու նը համեմ ատաբ ար ցածր է 050 սմ շեր տում, 
ինչը ինտեն սիվ գոլոր շիացման  (էվապ ոտրան սպիրա
ցիայ ի) արդյու նք է:  Հող ի առավ ել խորը շերտեր ում 
խոնավ ությու նը բավակ ան բարձր է և մոտ  ԴՍԽին:

3րդ կտրված քի հողաշ երտեր ին բնորոշ  է թեթև և միջին 
կավայ ին մեխան իկակ ան կազմը։  Ոռոգ ման շնորհիվ  
հողի խոնավ ությու նը հիմնակ անու մ բար ձր է,  սակայ ն 
չի գերազ անցու մ ԴՍԽը:

1ին կտրվածքու մ հու մուսի պարու նակու թյունը վերին  
025 սմ շեր տում կազմու մ է 6,39 %, որը բավակ ան 
բարձր է և պայ մանավ որված  է հիմնակ անու մ գեր
խոնավ ությամ բ, ինչպես  նաև տարատ եսակ  խոտեր ի 
խիտ զանգված ի քայքայ մամբ: 2րդ և 3րդ կտրվածք
ներու մ հու մուսի քանակ ությու նը կազմու մ է համա
պատաս խանաբ ար 3,06 և 2,07 %, ինչը բնորոշ  է այդ 
տարած աշրջան ի հողեր ին:

Ուսու մնասիր վել է նաև գրունտայ ին ջրերի սեզոն ային  
դինամ իկան  (նկար, աղ. 3):

Առաջ ին տեղամ ասու մ, որտեղ  առկա էր հողեր ի գեր
խո ն ավաց ում և ճահ ճացու մ, գրունտայ ին ջրերի մա
կար  դակը զգալիորեն բարձր էր։ Գար նան ընթաց քում 
գրունտայ ին ջրերը գտնվել են 0,600,75 մ խոր ությամ բ: 
Ամռան ը, հողից  ջրի ակտիվ  գոլոր շիացմամ բ և բույսեր ի 
ջրասպառ մամբ պայման ավոր ված, դրանց մակար դակն 
աստիճ անաբ ար նվազել  է՝ կազմել ով 1,2 մ: Աշնան  ամիս
ներին  նորից  բարձրաց ել է՝ հասնել ով  0,75 մ: Երկրոր դ 
տեղ ամաս ում գրունտայ ին ջրերը հիմնա կանու մ գտնվել  
են 1,51,75 մ խոր ությամ բ, ինչը ոռոգ ման արդյու նք է:  
Երրոր դ տեղ ամաս ում գրունտայ ին ջրերի մակար դակը 
2,75 մից  աստիճ անաբ ար նվազել  է՝ ամռան  վերջին  
հասնել ով 3,25 մ, աշնան ը՝ 3,75 մ: Այս տեղամ ասու մ 
ոռ ոգու մը էական  ազեց ությու ն չի գործել  գրունտայ ին 
ջրերի մակար դակի վրա: 

Աղյու սակ 2. Արար ատի մարզի Մաս իս և Մար մարաշեն 
համայ նքների հողեր ի մեխան իկական 
կազմը,  խոնավ ությու նը և հու մուսի 
քանակ ությու նը* 

Հող ի շերտը,  
սմ

Ֆիզ . կավ, 
<0,01 մմ

Խոն ավությունը,  
%

Հու մուս, 
%

1-ին կտրվածք

025 75,00 32,13 6,39

2550 70,04 29,17 

5075 66,12 32,13 

2-րդ կտրված ք

025 49,96 15,41 3,06

2550 49,80 18,53 

5075 53,48 37,32 

75100 60,40 57,28 

100125 53,40 53,53 

125150 51,88 51,71 

150175 66,62 48,28 

3-րդ կտրված ք

025 64,88 32,13 2,07

2550 63,80 29,17 

5075 69,68 32,13 

75100 76,24 29,79 

100125 79,0 23,70 

125150 78,96 23,13 

150175 73,12 26,33 

175200 68,96 27,10 

200225 64,92 33,29 

*Կազ մվել է հեղին ակներ ի կողմից ։
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Ա ռա ջին տե ղա մա սում, որ տեղ գրուն տա յին ջրե րի մա
կար դա կը բարձր է (0,71,1 մ), դրանց ընդ հա նուր հան
քայ նա ցումն ամ ռան ըն թաց քում ո րոշ չա փով նվա զում է 
(0,942 գ/լ), իսկ աշ նա նը՝ նո րից բարձ րա նում (1,913 գ/լ): 
Ընդ ո րում՝ դրան ցում բո լո րո վին չի պա րու նակ վում սո
դա, և  ու ժեղ հիմ նա յին ռեակ ցիան փոխ վում է թույ լի: 
Նույն օ րի նա չա փութ յու նը նկատ վում է նաև երկ րորդ 
տե ղա մա սում, որ տեղ ամ ռա նը, ո ռոգ մամբ պայ մա նա
վոր ված, գրուն տա յին ջրե րի հան քայ նա ցու մը նույն պես 
նվա զում է (մինչև 0,55 գ/լ), իսկ աշ նա նը՝ նո րից բարձ

Աղյուսակ 3. Հետազոտվող տարածքների գրունտային ջրերի սեզոնային դինամիկան*

Ամսա թիվ
Խորու-
թյունը, 

մ
pH

Աղերի 
գումարը, 

գ/լ
CO3 HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K

1ին կտրվածք

05.04.19 0,7 8,5 1,144 0,96 3,36 8,0 5 ,8 1,92 5,68 10,57

25.06.19 0,8 8,4 0,942 0,48 3,44 7,04 4,16 0,4 7,16 7,56

15.10.19 1,1 7,7 1,913 0 7,6 14,4 8,6 6,8 14,4 9,4

2րդ կտրվածք

25.04.19 1,7 8,6 1,258 0,64 4,72 11,2 3,0 0,4 3,6 15,56

23.08.19 1,6 8,4 0,552 0,48 4,0 2,08 1,4 0,72 2,48 4,76

13.11.19 1,6 7,7 1,36 0 5,84 12,24 2,72 0,88 3,4 16,52

3րդ կտրվածք

13.11.19 3,2 7,6 1,099 0 6,0 6,16 4,32 1,36 6,16 8,96

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Նկ. Հետազոտվող տարածքների գրունտային ջրերի սեզո նա
յին դինամիկան. 1, 2, 3  կտրվածքներ  (կազմվել է հեղի
նակների կողմից):

2             4              6             8            10           12     

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1

2

3

Ամիսներ

Խ
ո
ր
ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 
ս
մ

րա նում (1,36 գ/լ): Եր րորդ տե ղա մա սում, որ տեղ գրուն
տա յին ջրե րի մա կար դակն ան հա մե մատ ցածր է (2,75 մ), 
աշ նա նը հան քայ նա ցու մը կազ մել է 1,099 գ/լ, որն էա կա
նո րեն չի փոխ վել ամ բողջ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ա րա րատ յան հար թա վայ րի ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե
րում ա ղաջ րա յին ռե ժիմ նե րի ուղղ վա ծութ յու նը և  ին
տեն սի վութ յու նը պայ մա նա վոր ված են գրուն տա յին 
ջրե րի մա կար դա կով, հան քայ նաց մամբ, մշա կա բույ սե
րի տե սա կա յին կազ մով և  ո ռոգ ման գոր ծոն նե րով:

Գ րուն տա յին ջրե րի հա մե մա տա բար ցածր մա կար դա կի 
(1,51,75 մ) պայ ման նե րում ո ռո գու մը հան գեց նում է հո
ղա յին պրո ֆի լի մի ջին խո րութ յուն նե րում ա ղե րի ո րո
շա կի կու տակ ման: Ընդ ո րում՝ դրանց ցածր խո րութ
յուն նե րի (2,753,25 մ) դեպ քում ա ղաջ րա յին ռե ժիմ նե րը 
չեն ա ռա ջաց նում հո ղում ա ղե րի կու տա կում և մ շա կա
բույ սե րի ա ճի ու զար գաց ման հա մար ստեղծ վում են 
բա րեն պաստ պայ ման ներ:

Ա ռա ջարկ վում է գ րուն տա յին ջրե րի բարձր մա կար դա
կի պայ ման նե րում (<1,75 մ) գար նա նը և  աշ նա նը ի րա
կա նաց նել ո ռոգ մանլվաց ման աշ խա տանք ներ՝ բարձ
րաց նե լով ո ռոգ ման նոր ման 1,5 ան գամ:

Գ րա կա նութ յուն

1. Հայ րա պետ յան Է.Մ. Հո ղա գի տութ յուն.  Եր., 2000.              
 456 էջ:
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Выявление особенностей водно-солевых режимов на орошаемых участках                          
Араратской равнины

А.С. Казарян
Национальный аграрный университет Армении
С.Г. Давеян
Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г. Петросяна НАУА
Д.В. Меджлумян
Министерство экономики РА

Ключевые слова: грунтовые воды, влажность, орошение, почва, соли

А н н о т а ц и я .  По итогам  исследований, проведенных на орошаемых земельных участках Араратской долины, 
было выяв лено, что направленность и интенсивность водно-солевых режимов  обусловлена уровнем грунтовых 
вод, их минерализацией, составом сельскохозяйственных культур и факторами орошения. 

В условиях высокого уровня грунтовых вод (<1,75 м) на поверхности или в средних слоях почвы наблюдается 
некоторое накопление солей, что может привести к снижению плодородия почвы и урожайности сельско-
хозяйственных культур. Следовательно, пред лагается весной и осенью на этих участках проводить ирри гационно-
промывные работы, увеличив нормы полива в 1,5 раза.

Ընդունվել է՝ 06.10.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 03.11.2020 թ.

Identification of the Peculiarities of Water-Salt Regimes in the Irrigated Land Areas of the Ararat Valley

H.S. Ghazaryan
Armenian National Agrarian University
S.H. Daveyan
H. Petrosyan Scientific Centre of Soil Science, Melioration and Agrochemistry, ANAU Branch
D.V. Mejlumyan
RA Ministry of Economy

Keywords: ground water, humidity, irrigation, soil, salts

A b s t r a c t .  According to the conducted research it has been found out that the direction and intensity of water and salt 
regimes in the irrigated land areas of the Ararat valley are related to the ground water levels, mineralization, crops᾿ species 
composition and to the irrigation factors. 

Under conditions of high level of ground water (<1.75 m) some salt accumulation is observed in the mid and surface soil strata, 
which can lead to the decline of soil fertility and crops productivity. Hence, it is recommended to implement irrigation and 
leaching activities in spring and autumn seasons along the mentioned land areas increasing the irrigation rate in 1.5 times.

2. Ghazaryan, S., Daveyan, S., Ghazaryan, H. (2014). 
Water Cycle in the Aeration and Ground Water Zones 
against the Background of Vertical Drain. // Bulletin 
of National Agrarian University of Armenia, Yerevan,               
- N 2, - pp. 103-108.

3. Ghazaryan, S., Daveyan, S. (2014). Estimation of 
Water Cycle in Aeration Zone by Algorithmic Diagram. 
// Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 
Yerevan,  - N 4, - pp. 63-68.
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Նա խա բան

Օր գա նա կան թա փո ննե րի ա նաե րոբ մշա կու մը միա
ժա մա նակ լու ծում է ե րեք կար ևո րա գույն հիմ նախն դիր ՝ 
է ներ գե տիկ (կեն սա գա զի ստա ցում), ագ րո նո միա կան 
(օր գա նա կան պա րար տան յու թի ար տադ րութ յուն) և  
է կո լո գիա կան (շրջա կա մի ջա վայ րի մաք րութ յուն):

Չ նա յած գո մաղ բի մշակ ման տար բեր ե ղա նակ նե րի, 
տեխ նո լո գիա նե րի և տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի (հատ
կա պես տա քաց ման հա մա կար գի) կա տա րե լա գործ ման 
ա ռա ջըն թա ցին՝ կեն սա գա զա յին տե ղա կա յանք նե րի 
կա ռուց ված քա յին, տեխ նո լո գիա կան պա րա մետ րերն 
ու շա հա գործ ման ռե ժիմ ներն օպ տի մա լաց ված չեն: 

Ձմ ռան ցուրտ ա միս նե րին ապ րան քա յին գազ գրե թե չի 

ՀՏԴ  628.336   

ՄԵԹԱՆՏԵՆԿԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Ս.Ե. Մարգարյան տեխ.գ.դ. 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գ.Մ. Անդրեասյան ֆիզ.մաթ.գ.թ.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

smarkaryan1@gmail.com,  gagik6262@mail.ru

ստաց վում. այն հիմ նա կա նում ծախս վում է սուբ ստրա
տի տա քաց ման վրա: Կեն սա գա զա յին հա մա կար գե
րի ար դյու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով 
անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել և ճշ տել դրանց կա ռուց ված
քա յին, տեխ նո լո գիա կան պա րար մետ րերն ու շա հա
գործ ման ռե ժիմ նե րը:

Ներ կա յաց ված են մե թան տեն կի ջեր մա յին կո րուստ
նե րի հաշ վարկ ման ե ղա նակ նե րը և դ րանց վե րա
կանգնման հա մար կեն սա գա զի ծախ սի օպ տի մա լաց
ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Կեն սա գա զա յին տե ղա կա յան քի մե զո ֆի լա յին և թեր

Բանալի բառեր՝
կենսագազ, 
տեղակայանք, 
մեկուսիչ, 
էներգիա, 
բաժնաչափ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված են կենսագազային տեղակայանքի մեթանտենկի 
ջերմային հաշվեկշիռը և դրա բաղադրիչների հաշվարկման մեթոդներն ու 
արդյունքները:

Առաջարկվել են օրվա ընթացքում մեթանտենկի ջերմային էներգիայի 
կորուստներն ու ծախսերը որոշող բանաձևեր, որոնք կարող են կիրառ վել 
դրական էներգետիկ հաշվեկշռով և ապրանքային կենսագազի առա վե
լագույն ստացումն ապահովող տեղակայանքի հաշվարկների ու նախա
գծման համար:

Ջերմության կորուստների և ծախսերի վերլուծության ու գիտագործնական 
առաջարկությունների նպատակով ներկայացված են դրանց փոփոխու
թյուն ների համապատասխան գրաֆիկներ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-26
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մո ֆի լա յին ռե ժիմ նե րում սուբստ րա տի հաս տա տուն 
ջեր մաս տի ճա նը նպաս տում է գո մաղ բի ա նաե րոբ 
մշակ  ման ին տեն սի վաց մանն ու ա նաե րոբ ե ղա նա
կով կեն  սա գա զի ստաց ման արդ յու նա վե տութ յա նը                  
(Կ.Հ. Ե դո յան, 2005, Օ.Հ. Հով հան նիս յան, 2009, 2010,           
В. Баадер и др., 1982, В.С. Дубровский и др., 1988,            
А.А. Ковалев, 1998):

Մե թան տեն կում խմոր վող զանգ վա ծի միկ րոօր գա
նիզմնե րի նյու թա փո խա նա կութ յան և վե րար տադ րութ
յան ակ տի վութ յու նը պահ պա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ա պա հո վել ջեր մա յին ռե ժի մի պա հանջ վող մա կար
դակը (3238 0C կամ 5355 0C): Աշ խա տան քի ըն թաց քում 
թույ լատր վում է ±2 0C շե ղում՝ ա րագ վե րա կանգնվե լու 
պայ մա նով:

Կեն սա գա զա յին ռե ժի մի օպ տի մա լաց ման չա փա նիշ է 
է ներ գիա յի ընդ հա նուր ծախ սը (կո րուստ նե րը)։ Ն պա
տա կա յին ֆունկ ցիան կու նե նա հետև յալ տես քը.

                         
minQQ

1
→=∑

=

n

i
i¿.Í

,                     (1)

որ տեղ Qi ն  է ներ գիա յի ծախսն է կեն սա գա զա յին տե
ղա կա յան քի iրդ տեխ նո լո գիա կան պրո ցե սում, nը` 
տե ղա կա յան քի տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րի թի վը:

Ընդ հա նուր առ մամբ օր վա ըն թաց քում է ներ գիա յի 
կորուստ ներն ու ծախ սե րը ո րոշ վում են ըստ կեն սա
գա զա յին տե ղա կա յան քի, հատ կա պես մե թան տեն կի 
կառուց ված քի, աշ խա տան քի սկզբուն քի և  այլ գոր
ծոննե րի: 

Մեր կող մից ա ռա ջարկ վող տե ղա կա յան քի ջեր մա յին 
հաշ վեկ շի ռը ո րոշ վում է հետև յալ ար տա հայ տութ յամբ.

             Qէ.ծ = Qբ.չ + Qկ.գ + Qմ.տ +Qջ.գ + Qէլ.
, կՋ,          (2)

որ տեղ Qբ.չն մե թան տեն կին մա տուց վող գո մաղ բի օր
վա բաժ նա չա փին հա մա պա տաս խան խմոր ված զանգ
վա ծի հետ դուրս ե կած ջեր մութ յան քա նակն է, կՋ,                
Qկ.գն` կեն սա գա զի հետ մե թան տեն կից դուրս ե կած 
ջեր մութ յան քա նա կը, կՋ, Qմ.տն` մե թան տեն կի մա կե
րե սից ջեր մա յին կո րուստ նե րը, կՋ, Qջ.գն` մե թան տենկ 
մա տուց վող գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա փի տա քաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ ջեր մութ յան քա նա կը, կՋ, Qէլ.ն` 
կեն սա գա զա յին տե ղա կա յան քում է լեկտ րա շար ժիչ նե
րի և  է լեկտ րա կան սար քե րի է լեկտ րաէ ներ գիա յի օ րա
կան ծախ սը: 

Ջեր մա յին հաշ վեկշ ռի (2) ար տա հայ տութ յու նում հաշ վի 
են առն ված կեն սա գա զա յին տե ղա կա յան քում օգ տա
գործ վող կեն սա գա զի և  է լեկտ րա է ներ գիա յի ծախ սե րը: 
Սա կայն կա տար վել են միայն կեն սա գա զի ծախ սի հաշ
վարկ ներ՝ ապ րան քա յին կեն սա գա զի քա նա կութ յու նը 
ո րո շե լու հա մար, ինչ պես նաև նոր նա խագծ ված կեն
սա գա զա յին տե ղա կա յան քը գնա հա տե լու նպա տա կով 
(Գ.Հ. Դա նիել յան և  ու րիշ., 2016): 

Կեն սա գա զա յին տե ղա կա յանք նե րի տնտե սական արդ
յու նա վե տու թյու նը, հետևաբար ներդր ման շահագրգռ

վա ծութ յու նը, հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են 
ապ րան քա յին կեն սա գա զի ել քով, ո րի մե ծու թյունը 
ո րոշ  վում է ըստ ա ռան ձին տեխ նո լո գիա կան պրոցեսնե
րի է ներ գե տիկ ծախ սե րի:

Մեթանտենկ մատուցվող օրվա բաժնաչափին համա
պատաս խան խմորված զանգվածի հետ դուրս եկած 
ջերմության քանակը որոշվում է հետևյալ արտա հայ
տությամբ (А.А. Ковалев, 1998).

                     Qբ.չ = Cգ ρգ Vգ (tվ  tսկ.)  կՋ,                      (3)

որ տեղ Cգն հե ղուկ գո մաղ բի ջեր մու նա կութ յունն է,             
կՋ/կգ0C, ρգն` հե ղուկ գո մաղ բի ծա վա լա յին զանգ վածը, 
կգ/մ3, Vգն` հե ղուկ գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա փը, մ3,  
tվն` գո մաղ բի տա քաց ման վերջ նա կան ջեր մաս տիճանը, 
tվ=34 0C, tսկ.ն` գո մաղ բի սկզբնա կան (ա նաս նա շեն քի) 
ջեր մաս տի ճա նը:

Կեն սա գա զի հետ մե թան տեն կից դուրս ե կած ջեր մութ
յան քա նա կը ո րոշ վում է հետև յալ ար տա հայ տութ յամբ 
(Գ.Հ. Դա նիել յան և  ու րիշ., 2016).

                      Qկ.գ = Vկ.գ
.Cկ.գ

.tկ.գ, կՋ,    (4)

որ տեղ Vկ.գն  օ րա կան ան ջատ ված կեն սա գա զի ծավալն 
է, մ3/օր, Cկ.գն՝ կեն սա գա զի ծա վա լա յին ջեր մու նա
կությու նը, կՋ/մ3 0C, tկ.գն՝ կեն սա գա զի ջեր մաս տի ճա նը 
մեթան տեն կից դուրս գա լու պա հին:

Մե թան տեն կի մա կե րե սի մե կու սիչ շեր տով օ դին փո
խանց վող ջեր մու թյան քա նա կը հաշ վարկ վում է ջերմա
հա ղոր դա կա նութ յան միջոցով ջեր մութ յան փո խանց
ման հավա սա րու մով.
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, կՋ,            (5)

որ տեղ λմ ն մե թան տեն կի պա տի մե կու սի չի ջեր
մա հա ղոր դա կա նու թյան գոր ծա կիցն է, կՋ/մ·ժ 0C,                       
Sմ.տ ն` մե թան տեն կի ար տա քին մա կե րե սը, մ2, δմ.շն` 
մե թան տեն կի մե կու սաց ման շեր տի հաս տութ յու նը, մ, 
tմ.տն` մե թան տեն կի պող պա տե պա տի ար տա քին մա

կե րե սի ջեր մաս տի ճա նը, tմ.տ=34 0C, tար ը` ար տա քին 

միջավայրի օ դի ջեր մաս տի ճա նը, tար.= +30 – 20 0C: 

Մե թան տեն կի ար տա քին մա կե րե սը հաշ վար կե լիս 
դիտար կել ենք, որ այն գլա նա ձև  է, հո րի զո նա կան տե
ղադր ված, ճա կա տա յին մա սե րը գնդա յին սեգ մենտ
ներ են: Ամ բողջ մա կե րե սը հաշ վարկ վում է հետև յալ 
արտահայ տութ յամբ.
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մ2,                 (6)

որ տեղ dն գ լա նաձև մե թան տեն կի տրա մա գիծն է, 
d=2,4 մ, ℓ ը` գլա նի եր կա րութ յու նը, ℓ=6 մ, rը` գլա նի 
ճա կա տա յին մա սե րի գնդի շա ռա վի ղը, մ, hը` գնդա
յին սեգ մեն տի բարձ րութ յու նը, h=0,2 մ, aն` գնդա յին 
սեգ մեն տի հարթ կտրված քի շա ռա վի ղը (դի տարկ վող 

մ.տ

մ.տ մ.տ մ.տ
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օ րինա կում` a=d/2=1,2 մ):

Հա մա պա տաս խան մե ծութ յուն նե րի ար ժեք նե րը (6) ար
տա հայ տութ յու նում տե ղա դրե լու արդ յուն քում՝ 

Sմ.տ=54,3 մ3:

Մե թան տեն կի ծա վա լը հաշ վարկ վում է հետև յալ ար
տա հայ տութ յամբ.
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                                                            մ3:                (7)

Հա մա պա տաս խան մե ծութ յուն նե րի ար ժեք ներ տե ղա
դրե լով (7) ար տա հայ տութ յու նում` Vմ.տ ≈ 30 մ3:

(6) ար տա հայ տութ յու նը (5)ում տե ղա դրե լով՝ կստա
նանք մե թան տեն կի մա կե րե սի մե կու սիչ շեր տով ջեր
մութ յան կո րուստ նե րը ո րո շող հաշ վար կա յին բա
նաձևը.

( ) ( )2 22 2 24Q d h a t tλ π
δ

 = + + − Ù
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Ù.ß

, կՋ:  (8)

Խ մոր ված կեն սա զանգ վա ծի մի ջո ցով հե ռաց վող է ներ
գիա յի Qխ.գ ծախ սը փոխ հա տուց վում է մե թան տենկ 
մա տուց վող գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա փի տա քաց ման 
վրա ծախս ված Qջ.գ է ներ գիա յով։ Ցիկ լա յին ռե ժի մով գո
մաղ բի խմոր ման դեպ քում Qջ.գ=0: Կեն սա գա զա յին տե
ղա կա յան քը շա հա գոր ծե լիս տեխ նո լո գիա կան պրո ցես
նե րում է ներ գիա յի ընդ հա նուր կո րուստ նե րը ո րոշ վում 
են ըստ (3), (4) և (8) ար տա հայ տութ յուն նե րի գու մա րի.

Q
ընդ.= C

գ
 ρ

գ
 V

գ
 (t

վ
  t

սկ.
)+V

կ.գ
C 

կ.գ
t 

կ.գ
+

           
( ) ( )2 22 2 24d h a t tλ π

δ
 + + + − Ù

Ùï ³ñ
Ù.ß

, կՋ:  (9)

Նշված բանաձևերը կարող են կիրառվել կենսա գազա
յին տեղակայանքների նախագծման  և հաշվարկների 
համար, ինչը հնարավորություն կտա ունենալ դրական 
էներգետիկ հաշվեկշռով ու ապրանքային կենսա գազի 
առավելագույն ստացումն ապահովող տեղակայանք:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Ջեր մութ յան կո րուստ ները, ծախ սե րը և դ րանց նվա զեց
ման հնա րա վո րութ յուն նե րը վեր լու ծե լու և գի տա գործ
նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ կա տա րե լու նպա տա կով 
ներ կա յաց նենք փո փո խութ յուն նե րի գրա ֆիկ նե րը:

Մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա
փի ջեր մաս տի ճա նը մինչև 34 0C բարձ րաց նե լու հա մար 
անհրաժեշտ ջեր մութ յան քա նա կի և փո փո խութ յան 
գրա ֆիկի հաշ վարկ ման սկզբնա կան տվյալ ներն են. հե
ղուկ գո մաղ բի ջեր մու նա կութ յու նը` C

գ
=4,06 կՋ/կգ.0C, 

հե ղուկ գո մաղ բի ծա վա լա յին զանգ վա ծը՝ ρգ=950 կգ/մ3, 
հե ղուկ գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա փը` Vգ=2,32 մ3, 
գո մաղ բի տա քաց ման վերջ նա կան ջեր մաս տի ճա
նը` tվ=34 0C, գո մաղ բի սկզբնա կան ջեր մաս տի ճա նը` 
tսկ.=5-30 0C:

Որ պես փո փո խա կան մե ծութ յուն ընտ րել ենք մե թան
տենկ մա տուց վող հե ղու կաց ված գո մաղ բի ջեր մաս
տի ճա նը: Մեր կող մից ա ռա ջարկ ված կեն սա գա զա յին 
տե ղա կա յան քում (Ս.Ե. Մար գար յան և  ու րիշ., 2009) 
գո մաղ բա կու տա կիչ ամ բա րը կա ռուց ված է ա նաս նա
շեն քի վերջ նա մա սում: Ուս տի հե ղու կաց ված գո մաղ բի 
և  ա նաս նա շեն քի մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճան նե րը գրե
թե չեն տար բեր վում և, ըստ տար վա ե ղա նա կա յին պայ
ման նե րի, տա տան վում են +5…+30 0C սահ մա նում: 
Այ սինքն՝ տար վա ըն թաց քում մե թան տենկ մա տուց վող 
գո մաղ բի օր վա բաժ նա չա փի ջեր մաս տի ճա նը 34 0C 
հասց նե լու հա մար պա հանջ վող ջեր մու թյան ծախ սը 
կփո փոխ վի լայն սահ ման նե րում (նկ. 1):
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Նկ. 1. Գոմաղբի օրվա բաժնաչափի ջերմաստիճանը մինչև   
+34 0C հասցնելու ջերմության ծախսի փոփոխությունն 
ըստ մեթանտենկ մատուցվող գոմաղբի ջերմաստիճանի 
(կազմվել է հեղինակների կողմից):

Ըստ (4) ար տա հայ տութ յան՝ ո րոշ վել է կեն սա գա զի 
հետ մե թան տեն կից դուրս ե կած ջեր մութ յան քա նա կը: 
Հաշ վարկ ման սկզբնա կան տվյալ ներն են. օ րա կան ան
ջատ ված կեն սա գա զի ծա վա լը` 

Vկ.գ=32,4 մ3  (1,62 մ3/կով·20=32,4 մ3), 

կեն սա գա զի ծա վա լա յին ջեր մու նա կու թյու նը` 

Cկ.գ=24 կՋ/մ3.0C, 

կեն սա գա զի ջեր մաս տի ճա նը մե թան տեն կից դուրս գա
լու պա հին`  

tկ.գ=34 0C: 

Սա կայն կա րե լի է tկ.գն դի տար կել որ պես փո փո խա կան 
մե ծութ յուն, ո րի ար ժե քը կտա տան վի նա խա տես ված 
մե զո ֆի լա յին ռե ժի մի 3238 0C  սահ մա նում (նկ. 2):

մ.տ

մ.տ մ.տ ար.

մ.տ ար.
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Մե թան տեն կի մա կե րե սի մե կու սիչ շեր տով ջեր մութ
յան կո րուստ նե րի փո փո խու թյու նը հաշ վարկ վել է 
ըստ (5) բա նաձ ևի և կա ռուց վել է գրա ֆիկ: Որ պես 
փո փո խա կան մե ծութ յուն է ըն դուն վել ար տա քին մի
ջա վայ րի օ դի ջեր մաս տի ճա նը՝ tարտ.=+30…-20 °C: 
Հաշ վարկ ման սկզբնա կան տվյալ ներն են. մե թան
տեն կի պա տի ջեր մա մե կու սի չի մա կե րե սից դե պի ար
տա քին մի ջա վայր կա տար վող ջեր մա հա ղոր դա կա նութ
յան գոր ծա կի ցը` λմ=0,04 Վտ/մ.0C կամ λմ=0,04 Ջ/վ·մ·0C, 
մե թան տեն կի մե կու սաց ման շեր տի հաս տութ յու նը` 
δմ.շ=0,05 մ, մե թան տեն կի ար տա քին մա կե րեսն ըստ 

Qկ.գ = Vկ.գ .Cկ.գ .tկ.գ
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Նկ. 3. Մե թան տեն կի մա կե րե սի մե կու սիչ շեր տով ջեր մութ յան 
կո րուստ նե րի փո փո խութ յունն ըստ ար տա քին մի ջա
վայ րի օ դի ջեր մաս տի ճա նի (կազմ վել է հե ղի նակ նե րի 
կող մից):
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(6) բա նաձ ևի` Sմ.տ=54,3 մ2, մե թան տեն կի պող պա
տե պա տի ար տա քին մա կե րե սի ջեր մաս տի ճա նը`  

tմ.տ=34 0C, ար տա քին մի ջա վայ րի օ դի ջեր մաս
տի    ճա  նը, ո րը փո փոխ վում է լայն սահ ման նե րում՝ 

tարտ.=+30…-20 °C (նկ. 3):  

Օր վա ըն թաց քում կեն սա գա զա յին տե ղա կա յանք նե րում 
է ներ գիա յի ընդ հա նուր կո րուստ ներն ու ծախ սե րը չենք 
հաշ վար կել, ին չպես նաև գրա ֆիկ չենք կա ռու ցել, այլ 
կա տա րել ենք միայն մեզ հե տաքրք րող պա րա մետ րե րի 
հաշ վարկ և կա ռու ցել հա մա պա տաս խան գրա ֆիկ ներ: 

Եզ րա կա ցութ յուն

Կեն սա գա զա յին տե ղա կա յան քի շա հա գործ ման ժա մա
նակ ջեր մութ յան կո րուստ նե րը և ծախ սե րը կա րե լի է 
դա սա կար գել ե րեք խմբի.

1. Ջեր մութ յան պար տա դիր կո րուստ ներ, ո րոնց նվա
զե ցու մը հնա րա վոր է միայն մե թան տեն կում սուբստ
րա տի խմոր ման ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ նե րը (մե զո
ֆի լա յին կամ թեր մո ֆի լա յին) փո փո խե լով, ինչը միշտ 
չէ, որ հնա րա վոր է: Այդ պի սի կո րուստ է ար տադր ված 
կեն սա գա զի և խ մոր ված գո մաղ բի հետ մե թան տեն կից 
դուրս ե կող ջեր մու թյու նը: Մե թա նա յին պրո ցե սի ըն
թաց քում ջեր մութ յան պար տա դիր կո րուստ նե րը հնա
րա վոր չէ կան խել: Սա կայն հե ռա ցող ջեր մու թյան մի 
մա սը կա րե լի է երկ րորդ ան գամ օգ տա գոր ծել (հատ կա
պես ջեր մոց նե րում):

2. Ջեր մութ յան կո րուստ ներ, ո րոնք հնա րա վոր է նվա
զեց նել: Դ րանք մե թան տեն կի պա տե րից ու մե կու սիչ
նե րից ար տա քին մի ջա վայր հե ռա ցող ջեր մութ յուն ներն 
են: Ջեր մա յին այս կո րուստ նե րը նվա զեց նե լու նպա տա
կով կա րե լի է լավ մե կու սաց նել մե թան տեն կի պա տե րը: 
Տվ յալ դեպ քում մե թան տեն կի պող պա տե պա տը մե կու
սաց վել է գոր ծա րա նա յին ար տա դրութ յան (Izotoprak), 
δ=0,05 մ հաս տութ յամբ և λմ=(0,03-0,05) Վտ/մ·0C 
ջերմա հա ղոր դա կա նու թյան գոր ծա կցով մեկու սիչ 
շերտով:

3. Ջեր մութ յան ծախ սեր` մե թան տենկ մա տուց վող գո
մաղ բի բաժ նա չա փի ջերմ աս տի ճա նը պա հանջ վող մա
կար դա կի հասց նե լու հա մար: Ջեր մութ յան նմա նա տիպ 
ծախ սե րը նվա զեց նե լու հա մար պետք է օգ տա գոր ծել 
այ լ  ընտ րան քա յին է ներ գիա յի աղբ յուր ներ:

Գ րա կա նութ յուն

1. Դա նիել յան Գ.Հ. և  ու րիշ. Մե թան տեն կի տա քացման 
վրա ծախս վող գա զի քա նա կութ յու նը կախ ված 
տար վա ե ղա նա կից // Материалы международной 
научной конференции, посвященной 85-летию 
Нацио   нального аграрного университета Армении.               
- Ер.: НАУА, 2016. - С. 74-76:
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Նկ. 2. Կեն սա գա զի հետ մե թան տեն կից դուրս ե կած ջեր մութ
յան քա նա կի փո փո խութ յունն ըստ խմոր վող սուբստ րա
տի ջեր մաս տի ճա նի (կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից):
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Тепловой баланс метантенка и расчет восстановления тепловых потерь

С.Е. Маргарян
Национальный аграрный университет Армении
Г.М. Андреасян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: биогаз, установка, изоляция, энергия, доля

А н н о т а ц и я .  В статье представлен тепловой баланс метантенка биогазовой установки, а также методы и 
результаты расчета ее составляющих.
Предложены формулы, определяющие  затраты  и по тери тепловой энергии метантенка в течение дня, которые 
могут быть использованы для расчета и проектирования биогазовых установок, обеспе чивающих  максимальное 
производство товар ного био газа  с положительным энергетическим балансом.
Для анализа тепловых потерь, затрат  и с целью получения научно-практических предложений нами представлены 
соответствующие графики их изменения.

Ընդունվել է՝ 24.10.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 17.01.2021 թ.

Heat Balance of Methane Tank and Calculation of Heat Waste Recovery

S.Ye. Margaryan  
Armenian National Agrarian University
G.M. Andreasyan
National University of Architecture and Construction of Armenia

Keywords: biogas, digester, isolator, energy, dose

A b s t r a c t .  The article considers thermal balance of the methane tank in the biogas digester, as well as the computation 
methods of its components and the derived results.  
Formulae determining the daily losses and expenditures of heat energy in a methane tank have been proposed. They can 
be used for the development and design of biogas plants with positive energy balance providing the maximum marketable 
biogas generation.
Appropriate diagrams have been presented for the analyses of heat losses and expenses and for introducing research and 
practical recommendations on their changes. 
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Նա խա բան

Ցան կա ցած մշա կա բույս ա ճեց նե լիս կա րե լի է ակնկա
լել բարձր բերք, ե թե ողջ տեխ նո լո գիա կան գոր ծ
ընթա ցում հնա րա վո րինս հաշ վի են առն վում բույ սի 
կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ուս տի 
հա ցա հա տի կի մշա կութ յան ար դեն նախ նա կան փու
լե րում անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել բույ սի ա ճի և զար գաց
ման նա խադր յալ ներ (Агротехнологии в 2019 году,                      
www.agrotehnology.com): 

Ե թե ա վան դա կան երկ րա գոր ծութ յան պայ ման ներում 
կար ևոր վում է հո ղի հիմ նա կան և նա խա ցան քային 
մշակութ յու նը, ա պա նո րա գույն տեխ նո լո գիա ների 
կիրառ ման դեպ քում՝ ուղ ղա կի ցան քը: Հետ ևաբար 
անհրա ժեշտ է կա տա րե լա գոր ծել ինչ պես ցան քի 
մեքենան ամ բող ջութ յամբ, այն պես էլ վե րա փո խել 
ա ռան ձին հան  գույց ներ:

ՀՏԴ  633.11:631.5  
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ցան քի տեխ նո լո գիա յում մեր կող մից ա ռա ջարկ վող նո
րա մու ծութ յու նը են թադ րում է պահ պա նել սերմ նա հան 
ա պա րա տից սերմ նա հա տիկ նե րի հոս քի հա մա չա փութ
յու նը։ Ց րու մից ան մի ջա պես հե տո սերմ թա ղիչ խո փի կը 
գլան վա կում է սերմ նա հա տիկ նե րը և խ րում ա կո սա հա
տա կում բաց ված ա կո սիկ նե րի մեջ (Դ.Պ. Պետ րոս յան, 
Ս.Վ. Ռա ֆա յել յան, 2020): Ա կո սա հա տա կում սեր մե րի 
հա մա չափ բաշխ ման և հո ղում խրման շնոր հիվ մշա
կա բույ սե րն ա ճի ա ռա ջըն կած տեմ պե րով ճնշում են 
մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յան ա ճը՝ դրա նով իսկ բա
ցա ռե լով թու նա քի մի կատ նե րի կի րա ռու մը:

Ցան քի տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցը, ըստ հո ղի 
և սերմ նա հա տի կի ֆի զի կա տեխ նո լո գիա կան հատ
կութ յուն նե րի, կա րող է ըն թա նալ խախ տում նե րով, 
բաց թո ղում նե րով, ան ցան կա լի տար բե րակ նե րով՝ բա

Բանալի բառեր՝
հացահատիկ, 
սերմթաղիչ խոփիկ, 
սերմնահատիկ, 
ցանքի տեխնոլոգիա, 
տեսական հիմնավորում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Շարքի երկրորդ հոդվածում ներկայացված է հացահատիկի ցանքի տեխնո
լոգիական նորամուծության տեսական հիմնավորումը:

Հետազոտվել է սերմթաղիչ խոփիկի ներգործությունը սերմնահատիկի 
և հողի վրա: Մշակվել է ագրոտեխնիկական պահանջներին, խոփիկի 
կառուցվածքային պարամետրերին, հողի և սերմի ֆիզիկատեխնոլոգիական 
հատկություններին համապատասխան ցանքի նոր տեխնոլոգիա:

Առաջարկվող տեխնոլոգիական և կառուցվածքային լուծումները նախա
դրյալներ են ստեղծում առաջիկայում գիտափորձեր կատարելու համար: 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-31
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ցա սա բար անդ րա դառ նա լով սեր մե րի ցրման հա մա չա
փութ յան վրա: Հարկ է նշել, որ էա կան ազ դե ցութ յուն 
կա րող են գոր ծել հո ղի խո նա վութ յու նը, խտութ յու նը, 
կպչու նութ յու նը, ինչ պես նաև սերմ նա հա տի կի գծա յին 
չա փե րը, ամ րութ յու նը և ֆ րիկ ցիոն (շփա կան) հատ
կութ յուն նե րը (Շ.Մ. Գ րի գոր յան և  ու րիշ., 1998): 

Այս պի սով, հնա րա վոր տար բե րակ ներ են՝ 

 սերմ նա հա տիկ նե րը հրվում են խո փի կի շարժ ման 
ուղ ղութ յամբ՝ ա կո սա հա տա կում հայտն վե լու փո
խա րեն կու տակ վե լով գլան վա կի առջ ևում,

 սերմ նա հա տիկ նե րը, խառն վե լով խո նավ հո ղի մաս
նիկ նե րին, վեր ջին նե րիս կպչու նութ յան հետ ևան քով 
պտտվում են գլան վա կի օ ղա գո տուն կպած,

 սերմ նա հա տիկ նե րը հո ղում խրվե լու պա հին 
հայտնվում են գլան վա կի ու հո ղի միջև, տրոր վում 
են և ս տա նում մե խա նի կա կան վնաս վածք ներ:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Դի տար կենք գլան վա կի ներ գոր ծութ յու նը սերմ նա հա
տի կի վրա. ցան քի տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցում 
ցրի չից դե պի ա կո սա հա տակ ընկ նող սերմ նա հա տիկն 
ըն դա ռաջ ե կող գլան վա կի ներ գոր ծութ յամբ պետք է 
խրվի հո ղի մեջ: 

Սերմ նա հա տի կի վրա ազ դում են գլան վա կի օ ղա գո
տու N1  նո րմալ և  F1 շփման, հո ղաշ երտի N2 նորմալ 
և F2 շփմա ն ուժերը (նկ. 1) : Ո րպեսզի սե րմ նա
հատիկը,  հ ան դիպելով գլ անվակին, տրորվի և խրվ ի 
հողի մեջ,  ա նհրաժեշտ է, որ շփման (F1 և F2) ուժե րի  
գումարը մեծ լի նի նորմալ (N1 և N2) ու ժե րի գումա
րից, ին չ պես ներկայացված է (1 ) հա վաս արությունու մ: 

Ընդ որում՝  N=N1+N2 դեպքում փո րձ է ար վու մ խոչըն
դոտ ել հատի կի մուտ քը  գլան վա կի և հողի միջև առ կա 
տ արածություն.

                                
1 2 1 2 :F F N N+ > +                              (1)                             

Տեղադրելով արժեքները, կստանանք՝

1 2 cos :F F Na+ ⋅ >
Ընդ որում՝

1 1 1,F N f= +  2 2 2 ,F N f= +  

մյուս կողմից՝ 1 ,
sin

NN
a

=

 

1 ,
tan

NN
a

=

որ տեղ  f1ը գլա նվ ակի օղ ագ ոտու (ռ ետ ին ապատ մ ակե
րևու յթի) և  սեր մն ահ ատ իկի շփման գո րծ ակիցն է,           
f2ը՝ հողի և սե րմ նա հա տիկի շփման գ որ ծա կիցը, aն՝ 
գլանվ ակին սեր մն ահ ատ իկի հա նդի պման (տրո րման) 
ան կյո ւնը: Որոշ ձև ափ ոխու թյուն ն երի ար դյու նքում՝

                               1 2tan :f fa < +                             (2)

Ըստ (2) պայ մա նի՝ ո րո շենք գլան վա կի նվա զա գույն 
շա ռա վի ղը (R), որի դե պքում հն ար ավոր կլ ինի մ իջին 
հ ամա րժեք չափ (d) ու նեցող ս երմը տ րորել  առանց  
առաջ հ րելու (Н.Н. Ульрих, 1937).

3 ,d A B C= ⋅ ⋅

որտեղ A, B, Cն սերմի գծային չափերի՝ համապա
տաս խանաբար երկարության, լայնության և հաս տու
թյան միջին արժեքներն են: 

Այսպիսով, գլանվակի (նկ. 1) համար՝ 

cos ,R R a− ⋅ÄÅ =

իսկ սերմնահատիկի համար՝

                            
cos :

2 2
d d a+ ⋅ÄÅ =

Արդյունքում գլանվակի նվազագույն շառավիղը կորոշ
վի հետևյալ արտահայտությամբ.

                               (1 cos ) :
2(1 cos )
dR a

a
+

≥
−

                         (3)

Հիմք ըն դու նե լով սերմ նա հա տի կի գծա յին չա փե րի և 
շփ ման գոր ծա կից նե րի ար ժեք նե րը՝ կա րող ենք ո րո
շել գլան վա կի նվա զա գույն շա ռա վի ղը: Մաս նա վո րա
պես ցո րե նի սեր մե րի հա մար եր կա րութ յան ար ժե քը 
տա տան վում է 28, լայ նութ յու նը՝ 24, հաս տութ յու նը՝                     
24 մմ սահ ման նե րում, հետ ևա բար՝ d = 5,04 մմ: Սերմ
նա հա տի կի և հո ղի շփման գոր ծակ ցի ար ժե քը կազ մում 
է 0,60, սերմ նա հա տի կի և ռե տի նա պատ մա կեր ևույ թի
նը՝ 0,39, հետ ևա բար՝ tan 0,99,a <  45 :a ≈  :

Այս պի սով՝ գլան վա կի նվա զա գույն տրա մա գի ծը կկազ

Նկ . 1.  Սերմ նա հա տի կի վրա գլան վա կի ներ գոր ծութ յան 
սխե ման (կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից): 

V
w

a

N2

F2 F1N1

0

R

E

D

d
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մի 29,4 մմ: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև այն հան գա
ման քը, որ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի մի ջին 
հա մար ժեք չա փը կա րող է լի նել մինչև 6,3 մմ, ա պա 
գլան վա կի նվա զա գույն տրա մա գի ծը կա րող է կազ մել                                  
37 մմ: Ինչ պես տես նում ենք, ներ կա յաց ված սխե մա յով 
աշ խա տան քի դեպ քում գլան վա կի նվա զա գույն տրա
մա գի ծը կա ռուց ված քա յին ա ռու մով գե րա զան ցում է 
թույ լատրե լի սահ ման նե րը: Գ լան վա կը, ակն հայ տո րեն 
մեծ լի նե լով մեր կող մից ա ռա ջարկ վող սլա քաձև սերմ
թա ղիչ խո փի կի եզ րա չա փե րից, չի կա րող տե ղա վոր վել 
վեր ջի նիս ներ սում: Ի դեպ, խո փի կը նա խա տես ված է 
48 սմ խո րութ յամբ ներ հո ղա յին ցանք կա տա րե լու հա
մար: Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է փնտրել տեխ նո լո գիա
կան կամ կա ռուց ված քա յին այլ լու ծում: 

Որ պես զի d տրա մագ ծով 1 2 3

2
h h h hR − − −

=  սերմ 

նահա տի կը հո ղի մեջ խրվի ա ռա վե լա գույ ն  շա ռավ ղով 

գլանվա կի օգ նութ յամբ (որ տեղ hը ց անքի խորո ւթյունն 
է, h

1
ը ՝ հող աշերտի  հաս տու թյուն ը խոփիկ ի մ ակե

րևույթին, h
2
ը ՝ խոփ իկի վե րին պա տի հ աստ ությունը, 

h
3
ը՝ խ ոփիկի վերին պատ ի և գլա նվակի վ երին ծնիչի  

միջև առ կա անհրա ժե շտ  տե խնոլոգ իա կա ն հե ռա
վորությու նը ), անհրաժե շտ է լ ու ծել հակա ռակ խնդիրը 
(նկ. 2 ):   

Այսպիսով ՝ d տրամա գծ ով  ս երմնահատ իկը  R շառ ավ
ղով գլա նվ ակով տ րորելո ւ համ ար նախատես վում է 
ցանքը  կ ատ ար ել  ակոսահ ատ ակում ն ախապե ս բաց
վա ծ ակոսիկների մեջ: Ընդ որ ու մ՝ այ դ ակոսիկները 
պետք է  բ ացվեն խ ոփ իկի շա րժ մանը զո ւգահ եռ ո ւղ
ղությո ւն նե րով՝ որ ոշա կի  պարամ ետր եր ով: Գլանվակի  
հե նման  մակե րև ու յթ ի (ակոսահա տակի) նկա տմամ բ 
սերմնահատիկ ի ցցված մասը  պ ետք է ու նե նա ա ռա
վելագույնը h0  չափ (նկ. 2)։

0 cos
2 2
d dR h R a + − = + 

 
,

համապատասխան ձևա փո խութ յուն նե րից հե տո, ինչ
պես նաև հիմք ըն դու նե լով (2) ար տա հայ տութ յու նը՝ 

( )0 1 cos :
2
dh R a ≤ + − 

 

Ըստ h, h1, h2, h3 ի  արժեքնե րի ՝ գլ ան վա կի  առավելա
գո ւյն շառ ավի ղն ընդունենք 1 0 մմ և ո րո շե նք  ա կոսա
հատա կում բա ցվ ած ակոսիկից d= 5, 04 մմ տրամա գծով  
ս երմնահատիկի դուրս մնացա ծ մա սի մեծությունը՝ 
h0=3 ,6 6 մմ :  

Առա ջա րկ վող  տեխնոլ ոգի ական լ ու ծո ւմը հնարավո
րություն  է  տալիս  կ ատա րե լ ագրոտե խնիկ ակ ան 
պահանջ ներին , խո փիկ ի կառուց վա ծքա յի ն պարա
մետրեր ին,  հողի  և  ս երմ ի ֆի զիկ ատեխնոլ ոգիա կան 
հատ կությ ու նն երի ն համապատասխան ցանք: Ընդ 
որում՝  դ ժվար չէ  ո րոշել ա կոս ահ ան հե տքան շիչ ի կառուց
վա ծքա յի ն պարամ ետ րերը՝  ն իս տերի  դա սավորո ւթ յունը 
և գծայի ն չա փե րը : 

Նկ. 2. Հետքանշիչով համալրված խոփում տեղակայված գլան
վակի շառավղի մեծության հիմնավորման սխեման 
(կազմվել է հեղինակների կողմից):

Նկ. 3. Հետքանշիչով և գլանվակով համալրված սերմ թաղիչ 
խոփիկի կառուցվածքային սխեման (ա), խոփիկի 
հատակի տարածական տեսքը (բ). 1  խոփիկի մա
կե րևույթ, 2  ցրիչ, 3  գլանվակ, 4  ակոսահան հետ
քանշիչ, 5  խոփիկի հատակ, 6  կանգնակ, 7  սլաքաձև 
թաթիկ, 8  հետքանշիչի կող, 9  նիստեր  (կազմվել է 
հեղինակների կողմից):

1

2

3

4

7 6 5

5

8

9

ա)
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R
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h

h 2
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h 0
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Հաց ահատ իկ ի ցա նքի առա ջա րկ վող  տեխնո լո գի այի ն 
համա պատասխ ան  բանող օ րգ անի՝ ս եր մթաղի չ խո
փիկ ի կառուցվ ածքային  ս խեմ ան ներկայացված է 
նկար 3ում: 

Սերմ նա տար խո ղո վա կաձև կանգ նա կով շարժ վող 
սերմ նա հա տիկ նե րը, հայտն վե լով ցրի չի մա կեր ևույ թին, 
ուղղ վում են դե պի խո փի կի հա տա կի մի ջո ցով հար թեց
ված ա կո սա հա տա կը և, ընկ նե լով ե լուստ նե րով բաց ված 
ա կո սիկ նե րի մեջ, չհասց նե լով տե ղա շարժ վել, գլան վա
կի մի ջո ցով խրվում են հո ղի մեջ ու ծածկ վում խո փի 
մա կեր ևույ թից թափ վող հո ղա շեր տով: Գ լան վա կը նա
խա տես ված է ցրի չի մի ջո ցով սեր մե րի հոս քի ցրման 
հա մա չա փութ յու նը պահ պա նե լու, ա կո սա հա տա կում 
բաց ված ա կո սիկ նե րի մեջ ըն կած սերմ նա հա տիկ նե րը 
հո ղում խրե լու հա մար (Դ.Պ. Պետ րոս յան, Ս.Վ. Ռա ֆա
յել յան, 2020): Պտտ վե լու ըն թաց քում այն հատ կա պես 
ոչ ստրուկ տու րա յին հո ղե րի կպչու նութ յան հետ ևան
քով պատ վում է հո ղի շեր տով և սերմ նա հա տիկ նե րով: 
Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի նոր մալ ի րա կա նաց
ման նպա տա կով քե րիչ դա նա կը վե րա տե ղա կայ վում 
է գլան վա կի՝ ա կո սա հա տա կին մոտ գտնվող ստո րին 
ծնի չի հար ևա նութ յամբ: Արդ յուն քում գլան վա կի ռետի
նա պատ մա կեր ևույ թը մաքր վում է ինչ պես հո ղից, 
այն պես էլ սերմ նա հա տիկ նե րից, վեր ջին ներս կրկին 
ու ղարկ վում են դե պի ա կո սիկ ներ: Հա ջորդ պտույ տի 
ըն թաց քում գլան վա կը սերմ նա հա տիկ նե րի վրա ազ դե
ցութ յուն է գոր ծում հո ղից զերծ մա կեր ևույ թով: 

Հարկ է նշել, որ սեր մե րի ծլու նա կութ յան պահ պան ման 
հա մար պետք է բա ցա ռել միկ րո ճա քե րի ա ռա ջա ցու մը: 

Ա կո սի կում սերմ նա հա տի կի խրմա նը զու գըն թաց ա ռա
ջա նում է հո ղի՝ տրոր մա նը դի մադ րե լու հատ կութ յու
նը, ո րը բնու թագր վում է ծա վա լա յին տրոր ման գոր
ծակ ցով (q): Ըստ փորձ նա կան տվյալ նե րի՝ վա րած 
հո ղի հա մար այդ գոր ծա կի ցը կազ մում է 24.106 Ն/մ3, 
խո զա նի հա մար՝ 1020.106 Ն/մ3: Ցանքի խորությանը 
համարժեք փոքր խորությունների դեպքում հողում 
տեղի է ունենում առաձգական դեֆորմացիա, այսինքն՝ 
հողի դիմադրության ուժը, ըստ դեֆորմացիայի, 
աճում է ուղղագծորեն (Н.И. Кленин, В.А. Сакун, 
1980): Այդ դեֆորմացիան հատկապես ակնհայտ է 
հողի խտաչափի միջոցով կազմված գրաֆիկներից: 
Սերմի տրորման ընթացքում հողի դիմադրության ուժը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

( )11 ,sF q S h f= ⋅ ⋅ ⋅ +

որ տեղ qն հո ղի ծա վա լա յին տրոր ման գոր ծա կիցն է,  Ն/մ3,
Sը՝ սեր մի հատ ված քի մա կե րե սը, մ2, hը՝ ցան քի խո
րութ յու նը, մ, f1ը՝ գլ ան վակի  օ ղա գոտու և սե րմ նա
հա տիկի շփման գ որ ծա կիցը : Խո զա նա ցանի դ եպքում 
հողի դիմ ադրո ւթյան ուժը տատ անվում է 11,024,0 Ն 
ս ահ մանում: 

Որպ եսզի սե րմ նա հա տիկի տր որման ընթ ացքում բա

ցառվի մե խա նի կական վն ասվ ածքը, սե րմ նա հա տիկի 
ամրո ւթյ ունը պետք է գե րազ անցի ազդող տրորման 
ուժի մեծո ւթ յանը: Ըստ խո նավո ւթյան՝ ս երմի մ իկրո
ամրո ւթյ ունը փոփ ոխվում է լայն ս ահ մանում: Ա յսպես՝ 
ցո րենի ս երմի 1020 % խո նավո ւթյան դ եպքում մ իկրո
ամրո ւթյ ունը ն վազում է 152 կԳ/մմ2 : Ց անքի ընթ ացքում, 
ըստ ագ րոտ եխ նի կական պահա նջ ների, ս եր մա ցուի 
խո նավո ւթյ ունը կ ազմում է 14 %, հ ետ ևաբար դրան հա
մա պատ ասխան մ իկրո ամրո ւթյան մեծո ւթյ ունը կարող 
է տատ անվել 411 կԳ/մմ2 ս ահ մանում: Այսինքն,  եթե 
ն կատի ու նենանք  d=5,04 մմ  հա մարժեք տր ամ ագիծը,  
ց որենի  հ ատիկը  կարող է  դ իմանալ 785,6-2160 Ն քայ
քայող  ուժի:  Անգամ նվ ազագույն  ա րժեքի՝ F=785,6 Ն  
դեպքու մ հարաբե րակցու թյունն  ակնհայտ է՝

785,6 43,7,sF F= >> =

որտեղ  Fs=43,7 Ն առավելագույն տրորման ուժն է 
խոզանացանի դեպքում:

Եզրակացություն

Ներ կա յաց վող տեխ նո լո գիա կան լու ծու մը հնա րավո  րութ
յուն է տա լիս կա տա րել ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ  նե
րին, խո փի կի կա ռուց ված քա յին պա րա մետրե րին, հո ղի 
և սեր մի ֆի զի կա տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րին 
հա մա պա տաս խան ցանք՝ միա ժա մա նակ նվա զա գույ նի 
հասց նե լով քի միա կան պայ քա րի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: 

Սերմ թա ղիչ խո փի կի կա ռուց ված քա յին կա տա րե լա
գոր ծու մը՝ գլան վա կով և  ա կո սա հան հետ քան շիչով 
համալ րու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա ցա հա տի կի 
մշա կութ յան ողջ տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թացն ի րա
կա նաց նե լիս հնա րա վո րինս հաշ վի առ նել մշա կա բույսի 
կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ դրա նով 
իսկ բա ցա ռե լով հեր բի ցիդ նե րի կի րա ռու մը բույ սի ա ճի 
սկզբնա կան փու լե րում:

Ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քա յին լու ծու մով  բա նող 
օրգա նի կի րառ մամբ շա ղա ցան քի տեխ նո լո գիա կան 
գործ  ըն թա ցի տե սա կան հիմ նա վո րու մը նա խադր յալներ 
է ստեղ ծում հա մա պա տաս խան գի տա փոր ձեր կա տա
րե լու հա մար:
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Совершенствование технологии  обработки зерновой культуры с использованием 
возможностей снижения химической борьбы: теоретическое  обоснование                      
технологической инновации посева  зерна

Д.П. Петросян, С.В. Рафаелян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: пшеница, сеялка, зерно, технология посева, теоретическое обоснование

А н н о т а ц и я .  Во второй статье этой серии представлено теоретическое обоснование внедрения предложенной 
инновации в технологии посева зерна.

Было изучено влияние сеялки на зерно и почву. Разработана новая технология посева, соответствующая 
агротехническим требованиям, структурным параметрам сеялки, физико-технологическим свойствам зерна и 
почвы.

Предложенные технологические и конструктивные решения создают предпосылки для проведения в ближайшем 
будущем соответствующих научных экспериментов.

Ընդունվել է՝ 15.10.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 29.10.2020 թ.

Improvement of Cereal Crop Cultivation Technology by Using the Opportunities in Chemical Control 
Reduction: Theoretical Justification of Technological Innovations for Cereal Crop Seeding

D.P. Petrosyan, S.V. Rafayelyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: cereal crop, seeding ploughshare, seed grain, sowing technology, theoretical justification

A b s t r a c t .  The second article of the series considers the theoretical justification of technological innovations for cereal 
crop seeding.

The effect of the seeding ploughshare on the seed grain and soil has been investigated. A new seeding technology in line 
with agro-technical requirements, structural parameters of the ploughshare, physicotechnological properties of soil and 
seed has been developed.

The recommended technological and structural solutions can serve as a background for conducting respective scientific 
experiments in future.

http://WWW.agrotehnology.com-
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 Նա խա բան

Հա յաս տա նում հո ղա յին պա շար նե րի կա ռա վար ման 
բնա գա վա ռում դեռևս առ կա են բազ մա թիվ բաց թո
ղում ներ, ո րոնք բա ցա սա կան ազ դեցութ յուն են գոր ծում 
հո ղե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման և պահ պան ման 
վրա։ Մինչ օրս գո յութ յուն չու նի ներ կա հո ղա յին հա րա
բե րութ յուն նե րը հա մա կար գող՝ հան րա պե տութ յան հո
ղա յին պա շար նե րի կա ռա վար ման գլխա վոր սխե մա: 
Ընդ ո րում՝ վեր ջին գլխա վոր սխե ման կազմ վել է ան
ցած դա րի 80ա կան թվա կան նե րին, երբ հողն ամ բող
ջութ յամբ պե տա կան սե փա կա նութ յուն էր: Հա յաս տա
նում հիմ նա կան պա տաս խա նա տու մարմ նի փո խա րեն 
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հո ղա յին պա շար նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար մամբ և 

պահ պան մամբ զբաղ վում են տասն յա կից ա վե լի նա

խա րա րութ յուն ներ և գե րա տես չութ յուն ներ, ին չը հան

գեց նում է ան պա տաս խա նատ վութ յան և հա մա կար

գա յին բաց թո ղում նե րի (Պ.Ս. Է ֆենդ յան, 2017): Բարդ և 

հա կա սա կան է նաև նոր մա տի վաի րա վա կան բա զան, 

ին չի հետ ևան քով հա ճախ ծա գում են տա րաբ նույթ 

հո ղա յին վե ճեր։ Հո ղա յին պա շար նե րի կա ռա վար ման 

են թա կա ռուց ված քի բա ցա կա յութ յամբ պայ մա նա վոր

ված՝ բեր րի հո ղե րի հսկա յա կան տա րածք ներ չեն մշակ

վում, ա վե լի քա ն 30 տա րի հո ղա տես քե րի ու սում նա սի

րութ յուն չի ի րա կա նաց վել։

Բանալի բառեր՝
հողեր, 
տարածքներ, 
որոշում, 
մասնատվածություն, 
հողերի փոխակերպում

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ուսումնասիրվել է 20052020 թթ. գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի փոփոխման դինամիկան։ Նշված հողերի փոխակերպումը 
պայմանավորված է մի շարք օրենսդրական խնդիրներով, որոնք մինչ օրս 
լուծված չեն: 

Ըստ հետազոտությունների՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
արդյունավետ օգտագործմանը խոչընդոտում են գործող օրենսդրական 
դաշտը, դեգրադացման տարա ծումը, գյուղատնտեսական հողատեսքերի 
կազմում չօգտագործվող տարածությունների մեծ ծավալները և հո
ղերի մասնատվածությունը։ Նշված գործոնները չեզոքացնելու կամ 
դրանց ազդեցությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է կատարել 
օրենսդրական փոփոխություններ և իրականացնել հողաշինարարական 
աշխատանքներ։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-36
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Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես37

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

ՀՀ հո ղա յին հաշ վեկշ ռում գյու ղատն տե սա կան նշա նա
կութ յան հո ղե րի մաս նա բա ժի նը վեր ջին 16 տա րի նե րին 
են թարկ վել է զգա լի փո փո խութ յուն նե րի (աղ. 1):

Աղյուս ակ 1ի համաձա յն՝ 16 տարինե րի ընթացք
ում գյուղատն տեսակա ն նշանա կության հողերի  
մակե րես ները ն վազել են 91,79 հազ. հեկտարով, 
այսինք ն՝ յուրաքա նչյուր տարի շ րջանառո ւթյունից 
դուրս է եկել միջին հաշվով 5737 հա հող: Տոկո սային 
առումով գյուղատն տեսակա ն նշանա կության հողերի  
մասնաբա ժինը Հ Հ հողայի ն հաշ վեկշռում  նվազել է 

3,1 %ով՝ 71,8ից հասնելո վ 68,7 %:

Ըստ աղյուսակ 2 ի ՝ պակասել են  գյուղատնտե սական  
նշանակությա ն, ան տառային ֆոնդի և պահուստա յին 
հ ող երը,  ավե լացել  հ ատուկ պ ահպանվո ղ տա րածքների 
հող երը: Եթե վերջ իններիս տա րածքներն ավե լացել  ե ն 
արգելոց նե րի, արգելավայր երի  և ազ գայի ն պար կերի 
կազմո ւմ  ը նդգրկված անտառային հող երի հաշվին,  
ա պա գյուղատնտեսա կան  նշանակությա ն հող երի 
փոփոխ ու թյունները կրո ւմ են այլ բնույթ: 

20052020 թթ. վիճակագրակ ան տ վյալների վեր

լուծության համաձայն՝ հ ողերի կ ատե գորիա նե րի  փո
փո խությա ն արդ յունքում պահ ուստային հո ղերի մեծ 
մ աս ը դա սվել է գյուղատնտեսա կան  նշանակությա ն 
հող երի կատեգորիային, որո նց մի  մասը հետագ այ ում 
վերափոխվել  է բ նակավայր երի , արդ յունաբերակա ն, 
ընդերքօգտա գո րծ մա ն, այլ արտադրական  ն շանակութ
յան  և հատուկ պ ահպանվո ղ տա րածքների հող երի: 

Հար կ է նշել , որ անցած 16 տ արիների  ըն թացքում 
պետության կողմ ից վարվող §հան քային¦ քաղա
քա կանութ յան  հետևանքով գ յո ւղատն տես ական 
նշանակության հող երի հաշվի ն ար դյունաբերության , 
ընդերքօգտա գո րծ մա ն և այլ արտադրական  ն շանա
կութ յան  հողատարածք ներ ն ավելացե լ ե ն ավե լի քա ն 
1, 8 անգամ: Ընդ  որում՝ ա յդ միտումը շարունակվում  
է: Նույն կերպ §էներգետիկ¦ քաղաքակա  նութ յան 
իրականաց ման հետևանքով ա վե լացել են է ներգե
տիկայի , տ րանսպորտ ի, կապի և կոմ ունալ ենթա
կառուցվ ածքների  հո ղերի մակեր ես ները, սակա յն այ ս 
անգամ՝ ոչ  միայն գյուղատնտեսա կան  նշանակությա ն, 
այ լև անտառայ ին  և հատուկ պ ահպան վո ղ տա րածքների 
հող երի հաշվի ն:  Հ արկ է նշել, որ տվյալ դեպքում հողերի 
օտարո ւմն  իրականացվ ում  է բացառապես փոք ր հէկերի 
և դր անց ենթակառուցվածքների կառու ցմ ան համա ր:

Աղ յու սակ 1. Գ յու ղատն տե սա կան հո ղե րի մա կե րես նե րի փո փո խութ յան դի նա մի կան 20052020 թթ.*

 Տա րի ներ

Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղեր

տար ածք ը, 
հազ. հա

ըստ
 ընդհ ան ուր

հող այ ին ֆոնդ ի,
 %

այդ թվում 

վարելահողեր,  
հազ. հա

բազմամյ ա 
տնկարկներ,  

հազ. հա

խոտհարքներ, 
հազ. հա

արոտն եր, 
հազ. հա

այլ
 հողա տեսքեր,  

հազ. հա

2005 2135,3 71,8 457,7 29 127,8 885,1 635,7

2006 2129,6 71,6 452,9 27,3 127,5 1125 396,9

2007 2122,1 71,3 452,1 29,6 127,5 1118,3 394,6

2008 2121,21 71,3 450,36 31,57 127,36 1117,14 394,78

2009 2120,31 71,3 449,41 32,56 127,35 1116,56 394,43

2010 2100,9 70,6 448,5 32,9 127,1 1104,3 388,1

2011 2077,0 69,8 449,2 33,0 128,3 1067,2 399,3

2012 2052,4 69 448,4 33,4 121,6 1056,3 392,7

2013 2051,0 69 448,2 33,3 121,8 1055,3 392,4

2014 2049,4 69,9 447,5 33,7 121,7 1054,2 392,3

2015 2045,7 68,8 446,7 34,4 121,1 1051,3 392,2

2016 2045,5 68,8 446,4 34,7 121,1 1051,3 392

2017 2043,8 68,7 446 34,8 121 1050,8 391,2

2018 2044,5 68,7 445,6 35,3 121 1051,6 391

2019 2044,2 68,7 444,8 36,4 121,1 1051,1 390,8

2020 2043,51 68,7 444 37,34 121,11 1050,54 390,52

20052020 91,79 3,1 13,7 8,34 6,69 165,44 245,18

*Կազմ վել է հեղինա կների կ ողմից՝  ՀՀ հողայի ն հաշվ եկշռի ա մենամյ ա տվյալների  հիման վրա:
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը 

Թե և ՀՀ հողային օր ենսգրքից հանվ ել է այն կետը 
(հոդ ված 7, կետ 2), ո րի համաձայն՝ Կառավարութ
յունը հո ղա շի նա րա րա կա ն և քաղաքաշինա կան  փաս
տաթղթերի , պ ետական հաշ վառման տվյա լների 
հիման  վ րա սահմա նո ւմ  ո ւ փոփոխում  է հողերի նպա
տակային նշ անակութ յու նը (ՀՀ հողային օրենսգիրք, 
20 01), այնուամենա յնի վ նույն օր ենսգրքի այլ հ ոդված
նե րի  ( հո դված 2, կետ 2) և Կառավարո ւթյ ան համա
պատաս խա ն որոշում ներ ի հիման վրա (օրինակ՝ Հ Հ 
կա ռավարութ յան  2011 թ. ապրիլի 21 ի §Պետական և 
հ ամայնքայի ն ս եփականութ յու ն հանդիսացող  հողա
մասերի  նպ ատակայի ն ն շանակությո ւնն ա րդյու նա 
բերութ յան , ընդերքօգտա գո րծ մա ն և այլ արտադ
րական  ն շանակութ յան  հողերի փոփ ոխելու մա սին¦ 
558Ն որոշում),  առանց հաշ վի առնելու տե ղական 
ինքն ակառավարմ ան մարմինների որ ոշումները , 
ի սկ առանձին  դեպ քերում՝ նա խարարություններ ի 
կա րծիք ները, Կա ռավար ու թյունը շարու նակում է 
փոփո խությա ն ենթ արկել հողե րի կա տե  գորիա ն եր ը: 
Միաժաման ակ  նույն օրենսգրքի  9րդ  հոդվածի 3րդ 
կետի համաձայ ն՝ գյուղատնտեսա կան  հողերը ենթակա 
են հա տուկ պահպանությա ն: Այ դ հողերի փ ոխա
կերպում ը ոչ գյուղատնտեսա կան  նշանակությա ն 
հողերի թույլ ա տրվում է բացառիկ դեպքերում, սա
կայն §բացառիկ դե պքերը¦ մինչ  օրս սահմանված 
չ են , ին չի հետևանքով ո րո շումների ընդունումը 
կրու մ է կամայա կան բնույթ: Մյուս կող մից, մինչ օրս 
տնտեսավարող սուբյեկտների կող մից չեն կատարվում 

ՀՀ  կառավարութ յան  2011 թ. սեպտեմբերի 8 ի 1396Ն 
§Հողի բեր րի շերտի օգտագործմ ան կարգը հաստա
տե լո ւ¦  վ երաբերյալ 2002 թ. սեպտեմ բերի 19 ի 1622Ն 
որոշումն ուժը կորցր ած  ճանաչելու  և  2001 թ. ապրիլի 
12 ի 286Ն որոշման մ եջ  փոփ ոխություն ներ  կատարելու 
պահանջները, որ ոնց համաձայն՝ կառուցապատ մա ն 
կամ ընդե րքօգտ ագո րծման  աշ խատանքների ց ա ռաջ 
ա նհ րաժեշտ է  կատարել հո ղի բերրի շերտի  տ եղ ա
փոխում և հաշվառու մ: 

Քանի որ ՀՀ պետական մա րմինների կող մից իրակա
նացվ ած քաղաքականո ւթյ ունը հա նգ եց նում է գյուղա
տնտե սա կան  նշանակությա ն հող ատարածքների 
կրճա տ ման, ուստի անհրա ժեշտ է խստացնել 
գործող օրենսդրու թյան  որոշ պահա նջներ ։ Օր ինակ՝ 
գյուղատնտեսական հող երի բոլոր  փ ոխակերպ ում
ները ոչ գյ ուղատնտ ես ական հողե րի սա հմ ան ել ըստ 
օրենքի, հ ամ այնք ներում կար ևորագույն հարցերը 
լուծել ոչ թե տվյալ համայնքի ղ եկա վարի և ավագանու,  
այ լ հանրաքվե ի մի ջոցով, օգտ ակար հանա ծոներ ի 
արդյունահան ու մը արգելել և հէկերի շահագործման 
ակտեր չընդ ունել, մին չև չիրականա ցվե ն հողի բերրի 
շերտի տեղափ ոխ ման աշխատանքնե ր և ա յլն։ 
Անհրաժեշտ է  նաև արդիականաց նե լ ՀՀ հողային 
օրենսգիրքը, ը նդ ունել §Հո ղաշին ար արության մա
սին¦, §Գյուղատնտ ես ական նշան ակության հողերի 
բերրի ու թյ ան ապահ ովմա ն (պա հպանման) պետական 
կարգ ավորման մ աս ին¦ օրենքներ և դ րանցից բխող  
այլ ենթաօրենսդ րա կան ակտեր։ Կար ևորվում է նաև 
ներկայումս գործող հող աշինարարո ւթյ ան կազ

Աղյուս ակ 2. ՀՀ հողայի ն ֆոնդ ի փոփոխո ւթյունները  20052020 թթ.*

Հողե ր 

Տարա ծքը և տոկո սային հարաբե
րակցութ յունն ըստ տարինե րի

Փոփո խություն ներ (+, )

2005 թ. 2020 թ. հազ. հա %

Գյուղատնտ ես ական նշան ակության 21 35/71,8 2043,51/68,7 91,49 3

Բնակավայր երի  133 ,9/ 4,5 151,94/5,1 18,04 0,6

Արդյունաբեր ակ ան, ընդերք օգտ ա գործման և 
այ լ ար տադր ական նշան ակության 

20 ,9/0,7 38,64/1,3 17,74 0,6

Էներգետիկ այ ի, տրանսպորտի, կ ապի, 
կ ոմունալ  ենթ ակառուց վ ածքների  օբ յեկտների 

9, 1/0,3 13,56/0,46 4,46 0,16

Հատուկ պ ահպանվո ղ տա րածքների 18 7,8/6,3 335,64/11,3 147,84 5

Հատուկ ն շանակութ յան 29,5/1 30,51/1 1,01 0

Անտառային 39 8/13,4 334,02/11,2 63,98 2,2

Ջրային 22 ,1/0,7 25,82/0,8 3,72 0,1

Պահուստա յին  37 ,7/1,3 0,62/0,02 37,08 1,28

Ընդհանուր ն շանակութ յան 2974,3 2974,3

*Կազմվել է հ եղինակն երի  կողմ ից՝ ՀՀ հողային հա շվեկշռի ամենա մյա  տվյալների հիմ ան վրա:
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մակերպման կար գի փոխարեն (Հ Հ կառավարութ յան  
№ 125Ն որոշում, 2005) հողաշինարա րու թյան մասին 
օրեն քի ը նդունումը, ո րտ եղ պետք  է ամրագրված լինեն 
հողաշինարա րու թյան սուբյեկտների  իրավունքներ ն ու  
պար տականությո ւններ ը, հ ողաշինա րար ության իրա
կ անաց ման կարգը, հողա շինար ար ական փաստ ա
թղթերի տես ակները, դր անց կազ մման և հաստատմա ն 
ըն թացակարգեր ը (Պ .Ս. Էֆենդյան,  20 10)։

Գյուղատնտ ես ական հողե րի ոչ  ա րդյունավետ օգտա
գործումը ,  օ րենսդրական չլ ուծված խնդ իրներից  բ ացի, 
պա յմանավորված  է ն աև դեգր ադացմամբ,  ո րը կրում է 
հարաճուն բ նույթ: Ա յսինքն, եթե անգամ  կատ արվում են 
հակաէրոզիո ն,  հակասողանք այի ն, ագ րոմելիորատիվ 
մ իջոցառո ւմն եր, ապա  անհր աժեշտ արդ յունք չեն 
ապահովում ։

Գ յուղատնտեսա կան  նշանակությա ն հող երի հաշվե
կշռո ւմ մեծ ծավա լ են կազմում չօգ տագործվող հող երը, 
ինչը  պայմ անավորված  է բ նակչությ ան  արտագաղթով , 
գյ ուղացիա կա ն տնտեսությո ւններ ի ան մխիթար վիճա
կով, էր ոզացված վ ար ելահ ողեր ի տա րածքների, 1 միա
վոր արտա դրանք ի հ աշվով ծ ախ սերի  ավել ացմամբ, 
ն երդրում ներ ի բացակայութ յամ բ, ցածր գներով,  
ստաց ված բ եր քի ի րացման դժվա րություններո վ և  այլ 
գործոններով ։ 

Հարկ է ն շել, որ Հայաստան ում գյուղատնտեսա կան  
նշանակությա ն հող երի արդյո ւնավե տ օ գտագո րծման 
խնդի րներից է նա և հողերի մ ասն ատվածությո ւնը։ 
Հողերի սեփա կանաշ նո րհման հետևանքով ձ ևավորվե լ 
է 345,9 հազար գյու ղացիական տ նտ եսություն , որոնցից 
յու րաքանչյուր ին միջին հաշվով բաժին է ըն կնում
0,722,54 հա տարածք՝ մեկը  մյու սից մի քանի կիլոմետ ր 
հեռու գտնվող 24 հողակտորնե րով (ՀՀ 2014 թ. գյուղա
տնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական 
արդյունքները, ՀՀ ԱՎԾ, 2016 թ.)։ 

Եզրակացութ յու ն

Պետությո ւնը, կար ևորելով պա րենային անվտան գութ 
յան ապա հովու մը ,  պետք է մշակի գյուղ ատնտե սական 
հո ղատեսքերից  ա ռավելագույ ն օ գուտ ստա նա լու 
ծրագ րային փաստ աթուղթ՝ հ աշվի առ նե լով յուրա քանչ
յո ւր հո ղամասի բնա կան, տնտեսական և իրավական 
առա նձնահ ատկո ւթյու ններ ը։ 

Հարկ է ն շել, որ անկախությա ն տար իներից ի վեր ոչ 
մի հողաշինարա րակ ան աշխատանք չ ի իրակա նաց
վել: Մինչ օրս  անհրաժեշտ փ աստաթղթ եր ը կազմվում 
են համայնքայի ն և  պետական սե փականությո ւն 
հանդիսացող հո ղերն առավելագո ւյն ս  օտարելու նպա
տակով: Ընդ  որում՝ փա ստաթղթերում ա մրագրված 
պարտ ավորությո ւններ ը մն ում են թղթի վրա։

Պետական,  տա րածքային կա ռավարման և  տ եղական 
ինք նակառավարմ ան մարմիններից  յ ուրաքանչյուրին վ ե
ր ապահ ելով   որո շակի իր ավունքներ ՝ պետությունը,  ը ստ  

էության, կոր ցրել է հողային պաշարների կա ռավարումը,  
ինչը պայմանավորված է համապա տասխան օղակների 
աշխատանքը համակարգող  մարմնի բացակայութ
յամ բ: Վերջին ներիս աշխատանք ը կարող է հա մակարգել 
պ ետա կան  լիա զորված մարմ ինը (օրին ակ՝ հողային 
պաշարների պետ ական կոմի տեն կ ամ  վար չապետին 
կի ց խոր հուրդը) : Հողային օրե նսգրք ի 2րդ հոդվածի 
2 րդ  կետի առաջի ն մ ասի համաձ այ ն՝ ՀՀ հողային 
պաշար ների կառավարումն անմիջականո րեն  իրա կա
նացն ում  է Կառավարո ւթյ ունը: Մ ին չդեռ այս դրույթը 
կրում  է դեկլարատիվ բնո ւյթ, քանի որ հստակեցված  չեն  
կառավարման  մեթ ոդաբանութ յու նը և սկզբունքներ ը։ 
Հ արկ է նշել, որ Կառավարությ ան առաջ նահե րթ խնդիրը 
երկ րի հողային պա շարների արդ յունավետ օգ տագործման 
սկզ բունքի վ րա հիմնված երկա րաժամ կե տ տնտեսական 
զար գացման մոդե լի մշակ ումն է: Հողային պաշ արների 
կառավարման ա րդ յունավետ  հ ամակարգ  ու նեցող երկր
ների փորձի  հ ամ աձայ ն՝ ն ման մոդե լ կարող է մշակել 
միայ ն հատուկ լ իազորու թյուններ ուն եցող մարմինը։ 
Մեր կար ծիքով այդ մարմինը պետք է ստանձ նի նաև 
ՀՀ հողային պա շարների կառ ավարման գ լխ ավոր 
սխեմայի կազմո ւմ ը և դրանով նա խատեսված մ իջո
ցառումն երի վերահսկողությո ւնը։

Այս պիսով՝ գյո ւղատնտեսական նշա նակության հողերի 
արդյո ւնավե տ օ գտագո րծմ անը խոչ ընդոտում ե ն գոր
ծող օրեն սդրա կան դաշտը, դեգր ադացման տ ա րածու
մը, գյուղատնտեսա կան  հողատեսքեր ի կա զմում 
չօգտագործվո ղ տար ածություն ներ ի մեծ ծավալները 
և հողերի մաս նատվածությո ւնը։ Նշվ ած գործոնները 
չեզոքացնելու  կ ամ դրան ց ազդեցու թյ ունը նվ ազ եցնելու 
հա մար անհրաժեշտ է  կատարել օր ենսդրական փո
փոխություն ներ  և իրականա ցնե լ հողաշինա րար ական 
աշխա տանքն եր ։ 
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Проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Армения
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А н н о т а ц и я .  Изучена динамика изменения земель сельскохозяйственного назначения за 2005-2020 гг.  Преоб-
разование земель сельскохозяйственного назначения обусловлено различными законодательно не решенными 
проблемами. 

Согласно исследованиям, препятствиями эффективного использования сельскохозяйственных земель являются 
действующее законодательное поле, распространение деградации, большие площади неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственных угодьях и их фрагментация. Для нейтрализации или уменьшения воздействия отмеченных 
факторов необходимо осуществить законодательные изменения и произвести землеустроительные работы.

Ընդունվել է՝ 12.02.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 22.02.2021 թ.

Issues of Agricultural Land Utilization in the Republic of Armenia

P.S. Efendyan
Armenian National Agrarian University 

M.A. Abrahamyan
National University of Architecture and Construction of Armenia 

K.R. Nersisyan
Public Administration Academy of the RA

Keywords: soils, land areas, decree, land fragmentation, land transformation

A b s t r a c t .  The changing dynamics of agricultural lands throughout 2005-2020 has been investigated. Transformation 
of agricultural lands is related to various unresolved legislative issues. 

According to the research results the efficient use of agricultural lands is interfered with the current legislative environment, 
degradation factor, huge amount of unused soils registered in the agricultural land assets and soil fragmentation. To 
eliminate the mentioned factors and to reduce their effect, it is necessary to make legislative changes and to implement 
land management activities.
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 Նա խա բան

Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան զար
գա ցու մը պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
գե րա կա խնդիր է: Ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն 
ու նի հատ կա պես պա րե նա յին ցո րե նով ինք նա բա վութ
յան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: 

Ներ կա յումս բեր քատ վութ յան և շա հու թա բե րութ յան 
բարձ րա ցում կա րե լի է ա պա հո վել բա ցա ռա պես նո րա
րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, արդ յու նա
վետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ, առ կա ռե սուրս նե րի օպ տի
մալ օգ տա գործ մամբ և տա րա ծաշր ջա նում հիմ նա կան 
դե րա կա տար նե րի հա մա կարգ ված գոր ծու նեութ յամբ: 
Կ լաս տե րա յին մո դե լի գոր ծարկ մամբ հնա րա վոր է հա մա
կար գել տա րած քա յին և  ար տադ րա կան մաս նա գի տաց

ՀՏԴ  633.11:338.43 (479.25)     
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մամբ տնտե սութ յուն նե րի ու կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ
յու նը: Ընդ ո րում՝ կարևոր վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ա ջակ ցութ յու նը, քա նի որ կլաս տե րա յին մո տե ցում նե րի 
կի րա ռու մը պետք է դի տարկ վի որ պես վար վող ագ րա րա
յին քա ղա քա կա նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը և վեր լու ծութ յուն նե րը ի րա
կա նաց վել են կլաս տե րա յին մո տե ցում նե րի կի րառ ման 
մի ջազ գա յին փոր ձի, ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի 
տվյալ նե րի, Շի րա կի մար զի զար գաց ման ծրագ րե րի 
հի ման վրա: Կի րառ վել են հե տա զո տութ յան ընդ հա
նուր, հա տուկ մաս նա գի տա կան, մո նոգ րա ֆիկ, հաշ
վա յինվի ճա կագ րա կան, հա մե մա տա կան, տե սա կան 
ընդ հան րաց ման և  այլ մե թոդ ներ: 

Բանալի բառեր՝
հացահատիկային կլաստեր, 
պարենային անվտանգություն, 
պետական աջակցություն, 
ինքնաբավության մակարդակ, 
նորարարական տեխնոլոգիաներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կլաս տեր նե րի ձևա վո րումը 
կա րող է նպաս տել պա րե նա յին ար ժեշղ թա յում առ կա խո չըն դոտ նե րի 
հաղթա հար մա նը, հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան տնտե սա կան արդ յու նա
վետութ յան բարձ րաց մա նը: 

ՀՀ Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րի ներդր ման ծրագ րի 
ի րա կա նա ցու մը են թադ րում է ճյու ղի արդ յու նա վետ վար ման հա մա կար
գե րի, ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա
նե րի կիրա ռում, ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին օգ տա գոր ծում, մրցակ ցա յին 
միջավայ րի ա պա հով ում, հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ
յան և շա հու թա բե րութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես 42

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի և ռազ մա կան 
դրութ յան պայ ման նե րում կար ևոր վում է սահ մա նա
մերձ բնա կա վայ րե րում ար տադ րութ յան կազ մա կեր
պա կան և տն տե սա կան մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը, ին
չը կա րող է նպաս տել  զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կի 
և ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի կա
յու նաց մա նը: Հարկ է նշել, որ հա ցա հա տի կի մշա կութ
յամբ զբաղ վող տա րա ծաշր ջան նե րում  արդ յու նա վետ 
չի օգ տա գործ վում ցո րե նի ար տադ րա կան և ռե սուր սա
յին նե րու ժը, ին չի հետ ևան քով, ըստ տա րի նե րի դի նա
մի կա յի, չի ա վե լա նում տե ղա կան ար տադ րութ յու նը, չի 
նվա զում  ներկր ման ծա վա լը: Ընդ ո րում, ցո րե նի ոչ բա
վա րար պա շար նե րով պայ մա նա վոր ված, Հա յաս տա նը 
ներ կա յումս էլ ներ մու ծող եր կիր է: 

Ցո րե նի ամ բող ջա կան ա ռա ջար կի և  օգ տա գործ ման 
հաշ վեկշ ռի փաս տա ցի ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ 2ում:

Ըստ աղ յու սակ 2ի՝ 2015 թ. հա մե մա տութ յամբ 2019ին
ցո րե նի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը նվա զել են 
250,1 հազ. տոն նա յով, իսկ ամ բող ջա կան ա ռա ջար կը՝ 
33,8 հազ. տոն նա յով: Հա յաս տա նի ազ գա յին պա րե նա
յին հաշ վեկշ ռի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նույն ժա մա նա
կա հատ վա ծում պա րե նա յին ցո րե նի ինք նա բա վութ յան 
մի ջին մա կար դա կը նվա զել է 23,6 տո կո սա յին կե տով, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է հա ցա հա տի կա յին ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րի կրճատ մամբ և բեր քատ վության 
անկ մամբ (ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշիռ,             
20152019 թթ.):

Կո րո նա վի րու սի տնտե սա կան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու 
նպա տա կով Կա ռա վա րութ յու նը 2020 թ. ի րա կա նաց րել 
է աշ նա նա ցան ցո րե նի ար տադ րութ յան խթան ման պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գիր: Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ 
1 կգ սեր մա ցո ւի հա մար տրվող սուբ սի դա վոր ման կամ 
փոխ հա տուց ման գու մա րը սահ ման վում է 70 դրամ, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս շա հա ռու նե րին մատ
չե լի պայ ման նե րով՝ շու կա յա կան ար ժե քից ա ռա վել 
ցածր գնով, ձեռք բե րել ո րակ յալ սեր մեր (ՀՀ է կո նո մի

Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յամբ հիմ
նա կա նում մաս նա գի տաց ված են Շի րա կի, Ս յու նի քի, 
Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, Ա րա գա ծոտ նի, Տա վու շի և Կո
տայ քի մար զե րը: Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կի մշա
կութ յու նը զար գա ցած է Ա խուր յա նի տա րա ծաշր ջա
նում, ինչ պես նաև Ար թի կի և Ա նիի տա րա ծաշր ջան նե րի 
ցած րա դիր գո տի նե րում: Մար զի հա ցա հա տի կա յին և 
հա տի կա ըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րը, մի ջին բեր քատ վութ յու նը և հա մա խառն բեր
քը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում:

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ ա ռա վե լա գույն հա մա խառն բերք է 
ստաց վել 2016 թվա կա նին: Հարկ է նշել, որ 2016 թվա կա
նի հա մե մա տութ յամբ 2019ին Շի րա կի մար զում հա մա
խառն բեր քը նվա զել է 113,4 հազ. տոն նա յով, ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րը կրճատ վել են 14,9 հազ. հեկ տա րով, 
իսկ բեր քատ վութ յան ան կու մը կազ մել է 16,1 ց/ հա: Հա
ցա հա տի կի ար տադ րութ յան նման ցածր տնտե սա կան 
արդ յու նավե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված  է՝ 

 ¨ բարձ րո րակ, մար զի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե
րին հա մա պա տաս խա նող սեր մա ցո ւի ոչ բա վա րար 
քա նա կութ յամբ,

 ¨ ին տեն սիվ տեխ նո լո գիա նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 

 ¨ մշակ վող հո ղա տա րածք նե րի ցածր բեր րիութ յամբ 
(շուրջ 40 %ը են թարկ ված է տար բեր աստ ի ճա նի 
է րո զիա յի), 

 ¨ մար զում գոր ծող 28,2 հա զար ըն տա նե կան (գյու
ղա ցիա կան) տնտե սութ յուն նե րում օպ տի մալ ցան
քաշրջա նա ռութ յան և  անհ րա ժեշտ ագ րո տեխ նի կա
կան մի ջոցա ռում նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 

 ¨ ագ րա րա յին ո լոր տում տնտե սա վա րող նե րի, պե տա
կան կա ռա վար ման մար մին նե րի և  այլ սուբ յեկտ նե
րի ոչ արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, 

 ¨ շա հա գործ վող գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
մաշ վա ծութ յամբ, 

 ¨ բնա կան, տա րե րա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ 
(հետ ևան քա յին կո րուստ նե րը կազ մում են շուրջ 50 %),

 ¨ գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան մե խա
նիզմ նե րի դան դաղ ար մա տա վորմամբ:

Աղյուսակ 1. Հացահատիկային և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքա
տվու թյունը և համախառն բերքը*

Երկիրը, մարզը

Ցանքատարածությունները,
հազ. հա

Բերքատվությունը,
ց/հա

Համախառն բերքը,
հազ. տ

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Հայաստանի 
Հանրապետություն

198,2 155,3 130,2 121,2 30,7 19,8 26,1 16,9 604,2 302,5 337,7 198,7

ՀՀ Շիրակի մարզ 48,5 41,9 35,6 33,6 33,2 19,2 30,8 14,7 157,5 77,6 108,6 44,1

*Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Շի րա կի մար զը թվե րով, 2019, ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը 2019 թվա կա նի հուն վար
դեկ տեմ բե րին, 2020:
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կա յի նա խա րա րութ յան պաշ տո նա կան կայ քէջ, www.
mineconomy.am): Ընդ ո րում՝ ըն թա ցիկ տա րում մար
զե րում կի րա կա նաց վի նաև գար նա նա ցան հա ցա հա
տի կա յին և կե րա յին մշա կա բույ սե րի ար տադ րութ յան 
խթան ման պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գիր:

Մեր կար ծի քով՝ ցո րե նի ար տադ րութ յու նում ի րա կա
նաց ված մի ջո ցա ռում նե րը, այդ թվում՝ 1 կգ սեր մա ցո ւի 
հա մար տրվող սուբ սի դա վոր ման կամ փոխ հա տուց
ման գու մա րը 70 դրամ սահ մա նե լը, ընդ հա նուր առ
մամբ ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
գոր ծում բե կում նա յին նշա նա կութ յուն չի ու նե նա: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րում կար ևոր վում են գյու
ղատն տե սութ յան արդ յու նա վե տութ յան, պա րե նա յին 
անվ տան գութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, ար դի 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը, ար տա հան ման ծա
վալ նե րի ա վե լա ցու մը, գյու ղատն տե սա կան ամ բողջ 
ար ժեշղ թա յում ընդգրկ ված փոքր տնա յին տնտե սութ
յուն նե րի, գյու ղա ցիա կան կոո պե րա տիվ նե րի, վե րա
մշա կող նե րի և  ար տա հա նող նե րի ե կամ տա բե րութ յան 
ա վե լա ցու մը (ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրա գիր, 2019):

Գ յու ղատն տե սութ յան արդ յու նա վետ վար ման նպա
տա կով խնդիր է դրվում ստեղ ծել կրթա կան, գի տա
հե տա զո տա կան, արդ յու նա բե րա կան կլաս տեր ներ և 
խ թա նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Հետ ևա բար անհ րա
ժեշտ է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ի ներ ցիոն 
ու ղուց ան ցում կա տա րել ի նո վա ցիոն ու ղու և մի շարք 

ար տադ րա տե սակ նե րի ներ մու ծու մը փո խա րի նել տե
ղա կան ար տադ րութ յամբ, ին չը կնպաս տի պա րե նա յին 
անվ տան գութ յան մա կար դա կի աս տի ճա նա կան բարձ
րաց մա նը: Կար ծում ենք, որ հատ կա պես հա ցա հա տի
կի ար տադ րութ յամբ մաս նա գի տաց ված մար զե րում 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն կա պա հո վի կլաս տե րա
յին մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը: Հարկ է նշել, որ դրանք 
ա ռա վե լա գույնս են հա մա պա տաս խա նում հա ցա հա
տի կա յին տնտե սութ յան կազ մա կերպ ման և կա ռա
վար ման պա հանջ նե րին: Ուս տի նպա տա կա հար մար 
է Շի րա կի մար զում ի րա կա նաց նել հա ցա հա տի կա յին 
կլաս տե րի զար գաց ման ծրա գիր, ին չը կնպաս տի ռե
սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ մա նը և պա րե նա
յին անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը:

Կ լաս տեր ներն ա ռա ջին ան գամ ման րա մասն ու սում նա
սի րել է ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Մ. Պոր տե րը: Ըստ նրա՝ 
կլաս տե րը փոխ կա պակց ված, հա մա գոր ծակ ցող կազ
մա կեր պութ յուն նե րի և հաս տա տութ յուն նե րի տե ղա
բաշ խումն է մեկ աշ խար հագ րա կան վայ րում, ա ռան ձին 
տա րա ծաշր ջա նի կտրված քով (А.Н. Асаул, 2005): Շատ 
կլաս տեր ներ ընդգր կում են պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին ներ,  տար բեր հաս տա տութ յուն ներ, հա մալ սա
րան ներ, ստան դար տաց ման կենտ րոն ներ, առևտ րա յին 
ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են մաս նա
գի տաց ված վե րա պատ րաս տում, ցու ցա բե րում տեխ
նի կա կան ա ջակ ցութ յուն և տ րա մադ րում անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յուն: 

Աղյուսակ 2. ՀՀ ցորենի հաշվեկշիռը 20152019 թթ.*

Հ/հ Ցուցանիշներ
Չափման
միավորը

2015 թ. 2016 թ. 2017 թ. 2018 թ. 2019 թ.
2019 թ.՝                               

2015-ի համեմատու թյամբ,
%

1 Պահուստները տարեսկզբին հազ. տ 502,1 583,1 591,1 529,7 530,0 105,5

2 Արտադրություն ,, 362,7 350,4 176,4 187,5 112,6 31,0

3 Ներմուծում ,, 383,4 323,8 374,0 417,2 325,6 84,9

4 Ամբողջական առաջարկ ,, 1248,2 1257,3 1141,5 1134,4 968,2 77,6

5 Սննդի նպատակով օգտագործվող ,, 430,4 422,2 396,4 393,1 392,3 91,1

6 Անասնակեր ,, 125,4 128,4 104,5 118,0 111,5 88,9

7 Կորուստներ ,, 58,8 63,5 61,0 57,5 49,0 83,3

8 Սերմացու ,, 32,7 32,6 24,6 19,9 17,9 54,7

9 Արտահանում ,, 13,0 15,7 19,2 8,9 3,3 25,4

10 Այլ նպատակով օգտագործվող ,, 4,8 3,8 6,1 7,0 5,6 116,6

11 Պահուստները տարեվերջին ,, 583,1 591,1 529,7 530,0 388,6 66,6

12 Ընդամենը օգտագործվող ,, 1248,2 1257,3 1141,5 1134,4 968,2 77,6

13 Ինքնաբավության մակարդակը % 49,5 53,2 33,2  31,5 25,9
նվազել է 23,6 

տոկոսային կետով 

14 Մեկ շնչի հաշվով սպառվող կգ/տարի 153,4 151,2 142,3 141,5 141,6 92,3

*Կազմվել է հեղինակների կողմից՝  §Պա րե նա յին ա պա հո վութ յուն և  աղ քա տութ յուն, 2020 թ. հուն վարհու նիս¦ տեղեկագրի 
տվյալների հիման վրա: 

http://www.mineconomy.am
http://www.mineconomy.am
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Տա րա ծաշր ջա նա յին կլաս տե րի հա յե ցա կար գա յին 
մո տե ցում նե րին անդ րա դար ձել է նաև ա մե րի կացի 
տնտե սա գետ Մայքլ Էն րայ թը: Ըստ  նրա՝ տա րա
ծաշր ջա նա յին կլաս տերն արդ յու նա բե րա կան կլաս
տեր է, ո րում ընդգրկ ված  ան դամ ըն կե րութ յուն ներն 
աշխար հագրորեն մոտ են միմ յանց (M.J. Enright, 1992): 
Հետա գա յում նա սահ մա նեց, որ տա րա ծաշր ջա նա յին 
կլաս տե րը տնտե սութ յան մեկ կամ մի քա նի հա րակից 
ո լորտ նե րում գոր ծող ըն կե րութ յուն նե րի աշ խար
հագրա կան հա մա խումբ է (M.J. Enright, 2000): 

Ներ կա յումս հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րի զար գաց ման 
ծրագ րեր ի րա կա նաց վում են Կա նա դա յում, Ռու սաս
տա նում, Ղա զախս տա նում և  այլ եր կր նե րում: 

Կա նա դա յում ցո րե նի ազ գա յին կլաս տերն ի րա կա նաց
նում է գյու ղատն տե սա կան տար բեր հաս տա տություն
նե րի, հա մալ սա րան նե րի, հե տա զո տա կան կենտ րոն
նե րի կող մից ներ կա յաց ված նա խագ ծեր՝ ուղղ ված 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ե կամ տա բե րության 
մա կար դա կի, բեր քատ վութ յան բարձ րաց մա նը, ցրտա
դի մաց կուն, հի վան դութ յուն նե րի և վնա սա տունե րի 
նկատ մամբ բարձր դի մադ րո ղա կա նութ յամբ նոր սոր
տե րի մշակ մա նը: Հարկ է նշել, որ ցո րե նի կլաս տերի 
զար գաց ման ծրա գի րը նա խա տես ված է 20182023 թթ. 
հա մար. նա խագ ծե րի ֆի նան սա վո րու մը կազ մում է               

25 մլն դո լար ( Կա նա դա յի ցո րե նի ազ գա յին կլաս տե րի 
պաշ տո նա կան կայ քէջ, www.wheatresearch.ca):

Ռու սաս տա նում հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րի զար
գաց ման ծրագ րի նպա տա կը ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րի և վե րամ շա կող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ար տադ րատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րա ցու մը, ի րաց ման ծա վալ նե րի և  աշ
խար հագ րութ յան ընդ լայ նումն է: Ծ րագ րի հիմ նա կան 
խնդիր ներն են արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շնոր հիվ կլաս տե րի մաս նա կից նե րի մրցու նա կութ յան 
բարձ րա ցու մը, հա մա տեղ նա խագ ծե րի ի րա կա նա ցու
մը, փոքր և մի ջին ի նո վա ցիոն կազ մա կեր պութ յուն նե
րին ա ջակ ցու մը, ար տադ րա կան և տեխ նո լո գիա կան 
են թա կա ռուց ված քի զար գա ցու մը, նոր աշ խա տա տե
ղե րի ստեղ ծու մը և  այլն (Программа развития Первого 
зернового кластера, 2019):

Հա յաս տա նում ագ րա րա յին քա ղա քա կա նութ յան և պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ա ռանց քը պետք է կազ մի հա ցա
հա տի կի, մաս նա վո րա պես ցո րե նի ար տադ րութ յան ին
տեն սի վաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, 
ին չի արդ յուն քում կմեղմ վի ամ բող ջա կան ա ռա ջար կի 
ծա վա լի ա պա հով ման կախ վա ծութ յու նը ներ մու ծու մից:

Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րի կա ռուց
ված քա յին մո դե լը ներ կա յաց ված է գծա պատ կե րում:

Գծ.  Շիրակի մարզի հացահատիկային կլաստերի կառուցվածքային մոդել (կազմվել է հեղի նակ ների կողմից)։
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Հա յաս տա նում գե րա կա նշա նա կութ յան ո լորտ նե րում 
կլաս տեր նե րի ձևա վո րու մը կնպաս տի տե ղա կան ար
տադ րութ յան մթեր քով բնակ չութ յան ա պա հով ման 
մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: Շի րա կի մար զում նա
խագծ վող հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան կլաս տե րի 
§մի ջու կը¦ հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յամբ մաս նա գի
տաց ված ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներն են: Մո դե լով 
նա խա տես վում է պե տա կան կա ռույց նե րի, գի տակր
թա կան հաս տա տութ յուն նե րի, Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի 
զար գաց ման կենտ րո նի (CARD), Եվ րա սիա հա մա գոր
ծակ ցութ յան հիմ նադ րա մի, լի զին գա յին ըն կե րութ յուն
նե րի (ACBA Leasing, AgroCredit), ՄԱԿի պա րե նի և 
գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (FAO) տե
ղա կան կա ռույ ցի և  այլ շա հագր գիռ մաս նա կից նե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն: 

Կ լաս տե րա յին նա խա ձեռ նութ յուն ի րա կա նաց նող սուբ
յեկտ նե րի արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան նպա
տա կով անհ րա ժեշտ է մշա կել կլաս տե րի գոր ծարկ ման 
ճա նա պար հա յին քար տեզ: Ըստ կա տա լի տիկ կլաս
տե րա յին քա ղա քա կա նութ յան՝ կա ռա վար ման մար մի
նը շա հագր գիռ կող մե րը կա պող օ ղակ է, ո րը ո րո շա կի 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րում ծրագ րի 
ի րա կա նաց մա նը և ն պաս տում հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ընդ լայն մա նը: Այ սինքն՝ այն կա րող է դի տարկ վել նաև 
որ պես կլաս տե րի §մի ջուկ¦:

Շի րա կի մար զի հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րի զար գաց
ման ծրագ րի գլխա վոր նպա տա կը պետք է լի նի մար
զի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում բեր քատ վութ յան 
և շա հու թա բե րութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցումն ու 
մրցու նա կութ յան ա պա հո վու մը, ո րոնց կա րե լի է հաս նել 
նոր մա ծութ յուն նե րի` խե լա ցի (smart) տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր ման մի ջո ցով: Այս պես՝ հա ցա հա տի կա յին կլաս տե
րի տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման հա մա կար գի ստեղ
ծու մը նպաս տում է անհ րա ժեշտ տվյալ նե րի ավ տո մատ 
կեր պով հա վա քագր մա նը, մշակ մա նը, պահ պան մա նը, 
վեր լու ծութ յա նը, ըստ նշա նա կութ յան կի րառ մա նը: 

Ա նօ դա չու թռչող սար քե րի (դրոն նե րի) կի րա ռու մը հատ
կա պես արդ յու նա վետ է հա ցա հա տի կի, ե գիպ տա ցո րե
նի, գա րու դաշ տե րի հա մար: Հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն՝ 
մո տա կա հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում աշ խար հում պա
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան ո լորտն ա նօ դա չու թռչող 
սար քե րի կի րառ մամբ կզբա ղեց նի երկ րորդ հո րի զո նա
կա նը ( ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա
կեր պութ յուն, www.fao.org): Այդ սար քե րը հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս ստա նալ լրա ցու ցիչ ե կա մուտ, քա նի 
որ ի րա կա նաց նում են մի քա նի գոր ծա ռույթ՝ քար տե
զա գրում, լու սան կա րա հա նում, պա րար տա ցում և  այլն: 
Դ րանց մի ջո ցով հնա րա վոր է բույ սե րի ամ բողջ վե գե
տա ցիա յի ըն թաց քում ստա նալ անհ րա ժեշտ տվյալ ներ, 
ախ տո րո շել հի վան դութ յուն նե րը և ս նուց ման խնդիր նե
րը հայտ նա բե րել զար գաց ման վաղ փու լում:

Տ վիչ նե րի և GPS մո նի տո րին գի հա մա կար գի ներդ րու
մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ագ րա րա յին ո լոր տում 

արդ յու նա վետ կա ռա վա րել ռիս կե րը, կտրուկ նվա զեց
նել հա ցա հա տի կի ար ժեշղ թա յի կո րուստ նե րը: 

Տեխնիկայի մո նի տո րին գի հա մա կար գի կի րա ռու մը 
կա րող է նպաս տել նո րո գում նե րի ժա մա նա կին ի րա կա
նաց մա նը:

Եզ րա կա ցութ յուն

Շի րա կի մար զում հա ցա հա տի կա յին կլաս տե րա յին հա
մա կար գի ձևա վոր ման և գոր ծարկ ման ծրագ րի նա խա
ձեռ նումն ու ի րա կա նա ցու մը կնպաս տեն ի նո վա ցիա յի, 
գի տութ յան և տեխ նի կա յի նվա ճում նե րի ներգ րավ մամբ 
բիզ նես մրցու նա կութ յան ա պա հով մա նը: Պա րե նա յին 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման տե սանկ յու նից այն 
կգոր  ծի սի ներ գե տիկ ազ դե ցութ յուն: 

Կ լաս տե րաց ման տե սա կան և գործ նա կան ու սում նա
սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ հա ցա հա տի կա յին տնտե
սութ յու նում կլաս տե րա յին մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը 
տնտե սա պես նպա տա կա հար մար է և  ու նի մի շարք 
ա ռա վե լութ յուն ներ. 

 ¨ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի կա յուն զար գաց
ման պայ ման նե րի ա պա հո վում, վար կի ստացման 
ե րաշ խի քա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդլ յա նում, 

 ¨ նոր տեխ նո լո գիա նե րի, գի տե լիք նե րի կի րառ ման 
կա յուն հա մա կար գե րի ներդ րում,

 ¨ ի նո վա ցիոն ներդ րում նե րով և ներտն տե սա յին մաս
նա գի տաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ կլաս տե րում 
ընդգրկ ված տնտե սութ յուն նե րի և ձեռ նար կութ յուն
նե րի շա հա վետ մրցակ ցութ յան ապահովում,

 ¨ տնտե սա վա րող նե րի ա ռա վել կա յուն տնտե սա կան 
կա պե րի և հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ փոքր ու 
մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի զար գաց ման նպաս տա
վոր պայ ման նե րի ստեղ ծում:

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ Շի րա կի մար զի հա ցա
հա  տի կա յին կլաս տե րի զար գաց ման ծրա գի րը պետք 
է նպա տա կաուղղ ված լի նի մար զի ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րում մշակաբույսերի բեր քատ վութ յան և 
շա հու  թա բե րութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ու 
մրցու նա կութ յան ա պա հով մա նը: Հա ցա հա տի կա յին 
տնտե սութ յան արդ յու նա վետ վար ման և ռե սուրս նե րի 
նպա տա կա յին օգ տա գործ ման հա մար ա ռա ջարկ վում 
է ներդ նել  նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա ներ, մաս նա
վո րա պես՝ ստեղ ծել կլաս տե րի գոր ծու նեութ յան տե ղե
կատ վա կան ա պա հով ման, GPS մո նի տո րին գի հա մա
կար գեր, կի րա ռել ա նօ դա չու թռչող սար քեր, տվիչ ներ,  
բլոկ չեյն տեխ նո լո գիա ներ:  

Գ րա կա նութ յուն

1. Կա նա դա յի ցո րե նի ազ գա յին կլաս տե րի պաշ տո
նա կան կայ քէջ,  www.wheatresearch.ca/wheat-cluster 
(դիտվել է՝  10.09.2020 թ.):

http://www.fao.org
http://www.wheatresearch.ca/wheat-cluster
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Формирование зернового кластера в Ширакской области РА -                                                                                                   
как фактор обеспечения продовольственной безопасности

С.Е. Восканян, М.Э. Ованнисян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: зерновой кластер, пищевая безопасность, государственная поддержка, уровень 
самодостаточности, инновационные технологии

А н н о т а ц и я .  Формирование кластеров в аграрном секторе Армении рассматривается как фактор преодоления 
существующих препятствий в регионах, а также в продовольственных цепочках стоимости продуктов питания, 
повышения экономической эффективности производства зерна и, как следствие, обеспечения продовольственной 
безопасности.

Реализация программы внедрения зернового кластера в Ширакской области РА подразумевает применение 
инновационных технологий, эффективных систем ведения хозяйства, целевое использование ресурсов, 
обеспечение конкурентной среды, повышение уровня урожайности и рентабельности зерна.

Ընդունվել է՝ 01.12.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 24.01.2021 թ.

Development of Cluster System for Grain Production in the Shirak Region of the RA                                                                                                                       
as a Factor of Ensuring Food Security

A.Ye. Voskanyan, M.E. Hovhannisyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: grain cluster, food security, state support, self-sufficiency level, innovative technologies

A b s t r a c t .  Formation of a cluster system in the agricultural sector of Armenia could enable to handle the current 
obstacles in the food value chain and to increase the economic efficiency in grain production.

Implementation of the program on introducing a cluster system for cereal crop production in the Shirak region of the RA 
implies application of efficient branch management systems and innovative technologies in the farm households, targeted 
resource utilization, provision of competitive environment, as well as increase in the yield capacity and profitability of the 
cereal crops.
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 Նա խա բան

Ա րա րատ յան հար թա վայ րում ո ռո գու մը հիմ նա կա նում 
ի րա կա նաց վում է Ար տա շա տի և Հ րազ դա նի ստո րին 
ջրանցք նե րի մի ջո ցով: Ցա մա քուր դա հա վա քոր դա յին 
հա մա կար գե րը կա ռուց վել են ա ղուտ-ալ կա լի և գեր խո-
նավ հո ղե րի ի րաց ման նպա տա կով: Ջ րա ռը կա տար-
վում է միայն մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման նպա տա կով:

Ո ռոգ ման ջու րը պա րու նա կում է վնա սա կար մո լա խո-
տե րի (ինք նա սուն և մա կա բույծ) սեր մեր, ո րոնք մշա-
կա բույ սե րի դաշ տե րում ա ռա ջաց նում են վնա սա կա-
րութ յան նոր օ ջախ ներ: Ուս տի օգ տա տե րե րը դրանց 
դեմ պայ քա րի նպա տա կով վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 

ՀՏԴ  632.9:632.5(479.25)     

ՀԱԿԱՄՈԼԱԽՈՏԱՅԻՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԵՎ                    
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կա տա րում են 2-3 միջ շա րա յին մշա կում: Չ նա յած 
անհրա ժեշտ ագ րո մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց վում 
են ժա մա նա կին, այ նո ւա մե նայ նիվ վնա սա կար ֆլո րան 
պահ պան վում է:

Հարկ է նշել, որ ցա մա քուր դա հա վա քոր դա յին համա-
կար գե րի ա փե րի և հիմ քե րի բարձր մո լա խոտ վա ծութ-
յու նը կա սեց նում է ա վե լորդ ջրե րի հե ռա ցու մը, նպաս-
տում հա րա կից դաշ տե րի վա րե լա շեր տի գեր խո նա-
վաց մա նը և հո ղի օր գա նա քի միա կան կազ մի վատ թա-
րաց մա նը: Ո րոշ վնա սա կար մի ջատ ներ բազ մա նում են 
հատ կա պես սո վո րա կան ե ղե գի և  այլ ջրա յին բույ սե րի 
վրա, վաղ գար նա նից տե ղա փոխ վում են կո րի զավոր 
ծա ռա տե սակ նե րի վրա, մի քա նի սե րունդ տա լիս՝ 

2018-2020 թթ. ուսումնասիրվել, գիտականորեն հիմնավորվել և ներդրման է 
առաջարկվել Արարատյան հարթավայրի Հրազդանի ստորին, Արտաշատի 
ոռոգման ջրանցքների և ցամաքուրդահավաքորդային համակարգերի 
վնասակար ֆլորայի դեմ պայքարի նոր տեխնոլոգիա: Օգտագործվել են 
ֆիզիոլոգիապես ակտիվ հակամոլախոտային նոր պատրաստուկներ. 
ոռոգման համակարգերում, որտեղ տարածված է նաև եղեգը՝ արսենալ նոր 
և ուրագան ֆորտե, գերխոնավ ցամաքուրդահավաքորդներում՝ ուրագան 
ֆորտե, իսկ այն վայրերում, որտեղ եղեգ տարածված չէ, էպիկ (սադո) և 
անկոր 85: 

Նոր տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունքում նվազում են ոռոգելի ջրի 
կորուստ ները, կասեցվում է մոլախոտերի և գաղձի տարածումը դեպի 
օգտա տերերի դաշտերը:

Բանալի բառեր՝
ջրանցք, 
ցամաքուրդ, 
հավաքորդ, 
մոլախոտ, 
պայքար, 
արդյունավետություն

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

doi:10.52276/25792822-2021.1-47
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arvense L.), դառ նա փուշ սո վո րա կան (X. strumarium L.), 
ե զան լե զու մեծ (P. major L.), թե լուկ սո վո րա կան (C. 
album L.), ի շա կաթ նուկ դաշ տա յին (E. arvensis Bo.), ի շա-
մա ռոլ բան ջա րա նո ցա յին (S. oleraceus L.), մա տի տեղ 
թռչնի (P. aviculare L.), շնկո տեմ դաշ տա յին (Th. arvense 
L.), պա տա տուկ դաշ տա յին (C. arvensis L.), օ շինդր հայ-
կա կան (A. armeniaca L.), օ շան ռու սա կան (S. russi L.) 
(Ա.Գ. Ա հա   րոն յան և  ու րիշ., 2020):

Մի շարք հե տա զո տող ներ ա ռա ջար կել են նշված 
պատ րաս տուկ նե րը կի րա ռել հետ բերքա հա վա քա յին 
(Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации, 
2017) և նա խա ցան քա յին ժամ կետ նե րում, սա կայն չգոր-
ծա ծել ցա մա քուր դա հա վա քոր դա յին և  ոչ ո ռոգ ման հա մա-
կար գե րի վնա սա կար ֆլո րա յի դեմ (Г.И. Баздырев, 2004,                       
А.Ф. Грапов, 2006, Методические указания по полевому 
испытанию гербицидов в растениеводстве, 1988): 

Հարկ է նշել, որ ձնհա լից ան մի ջա պես հե տո ա ճում են 
միա շա քիլ մո լա խո տե րը, իսկ աշ նա նը՝ եր կա րատև 
մեղմ ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում, վե րա ճում են 
բազ մամ յա նե րը։ Մեր բո լոր փոր ձե րում պատ րաս տուկ-
նե րի սրսկու մից ա ռաջ մո լա խո տե րի բարձ րութ յու նը 
կազ մել է 15-50 սմ, դրանք գտնվել են աճ ման և զար-
գաց ման տար բեր փու լե րում (Ա.Գ. Ա հա րոն յան և  ու րիշ., 
2020, Г.И. Баздырев, 2004, Методические указания по 
полевому испытанию гербицидов в растениеводстве, 
1988): Հայտ նա բեր վել են նաև 12 տե սա կի ջրա յին բույ-
սեր՝ տա րած ված ջրա հոս հա վա քոր դում և գեր խո նավ 
ցա մա քուր դի միայն հիմ քում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ըստ աղ յու սակ ներ 1-3-ի՝ նշված ին ժե նե րա կան հա մա-
կար գե րում բու սա ցե նո զը բազ մաբ նույթ է, ընդ ո րում՝ 
գե րակշ ռում են սա կա վամ յա նե րը: Եր ևա նի ջէկի հարա-
կից տա րած քում՝ ո ռոգ ման ջրանց քի ա փերին, միա վոր 
մա կե րե սի վրա մո լա խո տե րի քա նա կը սրսկումից ա ռաջ 
կազ մել է 58-76, Ար տա շա տի ցա մա քուր դա յին հա մա-
կար գում՝ 76-92, իսկ հա վա քուր դա յին հա մա կար գում՝ 
86-90 հատ/մ2: Սրս կու մից գրե թե 20 օր հե տո ստու գիչ 
տար բե րա կում մո լա խո տե րի քա նա կն ա վե լա ցել է, իսկ 
ար սե նալ նոր և  ու րա գան ֆոր տե կի րառ ված տար բե-
րակ նե րում ոչն չա ցել է բո լոր մո լա խո տե րի վեր գետն յա 
զանգ վա ծը: Կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը 
պահ պան վել է մինչև ա շուն (4,5 ա միս): 1-2 սեր մից նոր 
ծլած սա կա վամ յա նե րը լիար ժեք աճ չեն ու նե ցել:

Սրս կու մից 20 օր և 4,5 ա միս հե տո ան կոր 85 և  է պիկ 
պատ րաս տուկ ներ կի րառ ված տար բե րակ նե րում բազ-
մամ յա նե րը վե րա ճել են, ինչպես նաև  ա ճել են նոր 
սակա վամ յա մո լա խո տեր (2-4 հատ/մ2 վրա), ո րոնց վրա 
օ ջախ նե րով մա կած վել է գաղ ձը:

պատ ճա ռե լով մեծ վնաս: Միայն մե խա նի կա կան պայ-
քա րի մի ջո ցով անհ նար է ա պա հո վել ցան կա լի արդ-
յունք, ուս տի անհ րա ժեշտ է մշա կել հա կա մո լա խո տա-
յին նոր տեխ նո լո գիա ներ՝ կի րա ռե լով ֆի զիո լո գիա պես 
ակ տիվ, նոր հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս տուկ ներ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան են են թարկ վել Հ րազ դա նի ստո րին 
և Ար տա շա տի ջրանցք նե րում, Ա րա րատ յան հար թա-
վայ րի ցա մա քուր դա հա վա քոր դա յին հա մա կար գե րում 
տա րած ված մո լա խո տե րը և  ար տերկ րից ներ մուծ ված 
տար բեր ազդ ման բնույ թի 4 պատ րաս տուկ ներ. 

 ¨ Ար սե նալ նոր՝ ջխ, 250 գ/լ, ի զոպ րո պի լա մի նա յին-2-
(4-ի զոպ րո պիլ-4-մե թիլ-5-օք սո-2-ի մի դա զո լին-2-իլ) 
նի կո տի նատ (Ֆ. ԱՄՆ ցիա նա միդ),

 ¨ Ան կոր 85՝ ՋԴՀ, 750 գ/կգ, 1-(4,6-դի մե թիլ պի րա մի-
դին-2-իլ)-3-(2-մե տօք սի կար բո նիլ-ֆե նիլ) սուլ ֆո նիլ 
մի զան յութ (Ֆ. ԶԱՕ § Հեր բի ցիդ-հոլ դինգ¦),

 ¨ Ու րա գան ֆոր տե՝ ջլ, 500 գ/լ (5-բրոմ-3-ֆտոր բու թիլ-
6-մե թիլ-ու րա ցիլ), կա լիու մա կան ա ղի գլի ֆո սատ  
(Ֆ. Սին գե տա),

 ¨ Է պիկ ( սա դո), ԷԿ, 500 գ/լ, տիա դիա զո լեր, N-ի զոպրո-
պիլ-N-4-ֆտոր ֆե նիլ-2(-5-տրիֆ տոր մե թիլ-1,3,4-
տիա դիա զոլ-2-իզ լոք սի) ա ցե տա միդ (Ֆ. Բա յեռ Ա.Գ.):

Հաշ վի առ նե լով տար բեր չա փա քա նակ նե րով բաժն յա-
կա յին փոր ձե րում պատ րաս տուկ նե րի ազ դե ցութ յան 
և հե տա զո տութ յան կեն սա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի 
հա մե մա տա կան արդ յունք նե րը՝ ե ղե գով աղ բոտ ված և 
չաղ բոտ ված տա րածք նե րում կա տար վել է ար տադ րա-
կան փոր ձար կում:

Փոր ձե րը և հաշ վա ռում նե րը կա տար վել են ըն դուն ված 
մե թոդ նե րով (Перечень химических средств борьбы с 
сорняками, 2018, Список пестицидов и агрохимикатов 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, 2017): Բաժն յա կա յին փոր ձե րը կա տար վել 
են 4 կրկնո ղութ յամբ, յու րա քանչ յու րը` 100 մ2 մա կե րե-
սով, իսկ ար տադ րա կա նը՝ 3 կրկնո ղութ յամբ, յու րա-
քանչ յու րը՝ 0,5 հա: 

Ա ռա վել տա րած ված են հետև յալ մո լա խո տե րը.  

միա շա քիլ՝ ե ղեգ սո վո րա կան (ph. Communis L.), սեզ 
սո ղա ցող (Ag. Repens L.), ար վան տակ սո վո րա կան 
(C. dactylon L.), ժան գա խոտ տա փաս տա նա յին (Ph. 
Phleoides L.), խո զա նուկ օ ղա կաձև (S. verticillata L.), հա-
վա կո րեկ սո վո րա կան (E. crus-galli L.), ո րոմ պարս կա-
կան (L. persicum Bo.), ցոր նուկ ա շո րա յին (B. secalinus L.), 
կե րոն լայ նա տերև (T. latifolia L.) տի մո ֆեև կա տա-
փաս տա նա յին (ph. Phleodes L.), 

երկ շա քիլ՝ աղ բուկ սո վո րա կան (S. irio L.), ան թեմ 
գար շա հոտ (A. cotula L.), գյու ղա վեր դաշ տա յին (C. 
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Աղ յու սակ 1. Ո ռոգ ման ջրանց քի շրջա կայ քում մո լա խո տե րի դեմ պատ րաս տուկ նե րի կի րառ ման կեն սա բա նա կան 
արդ յու նա վե տութ յու նը. Ար տա շա տի ջրանցք՝ Եր ևա նի ջէկի հա րա կից տա րածք*

 Տար բե րակ ներ

 Քա նա կը, հատ/մ2,  նվա զու մը, %
 Գաղձ, 
oջախ.  

միաշ աք իլ երկշ աք իլ

եղեգ բազմամ յա սակավ ամյա  բազմամ յա սակավ ամյա

  Սրսկումի ց առաջ ( 19.05.2020 թ.)

Ստուգի չ 20 5 15 3 16 -

Արսենալ ն որ, 3 լ/հա 18 6 32 4 16 -

Անկոր 85,  0,35 կգ/հա 18 5 17 3 15 -

Ուրագան ֆ որտե, 3 լ/հա 20 6 14 4 18 -

Էպիկ, 1  լ/հա 19 5 15 4 15 -

 Սր սկումից 20 օր հետո (08. 06.2020 թ.)

Ստուգիչ 21 7 30 4 32 +

Արսենալ նո ր, 3 լ/հա 0(100 ) 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) -

Անկոր 85, 0,35 կգ/հա 2(90) 1(86) 0(100) 2(50) 0(100) +

Ուրագան ֆո րտե, 3 լ/հա 0(100 ) 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) -

Էպիկ, 1 լ /հա 2(90) 0(100) 2(93) 1(75) 3(91) +

Ս րս կումից 4 ,5  ամիս հետո  (19. 09.2020 թ.)

Ստուգիչ 21 7 25 4 31 +

Արսենալ նոր , 3 լ/հա 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) 1(97) -

Անկոր 85, 0 ,35 կգ/հա 4(81)  0(100) 3(88) 2(50) 3(90) +

Ուրագան ֆոր տե, 3 լ/հա 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) 2(94) -

Էպիկ, 1 լ/ հա 2(90) 1(86) 0(100) 1(75) 4(87) +

Աղյո ւսակ 2 . Ա րտաշատի ցամա քուրդա յի ն հ ամ ակարգ ում մոլախոտերի դեմ  պատրաստուկնե րի  կի րա ռման կենսա-
բանական  ար դյունավետությ ուն ը. Արտաշատի տա րած ք*  

Տարբերակն եր 

Քանակը, հ ատ/ մ2,  նվազումը, %
 Գա ղձ, 
օջ ախ.

մ իա շաքիլ  երկշա քիլ

եղ եգ բազմամյա սակավա մյ ա  բազ մամյա սակավամյա 

Սրսկ ումից առաջ (26. 05.2 020 թ.)

 Ստո ւգ իչ 17 7 35 6 20 -

Արսենալ նոր, 3 լ /հա 18 6 32 4 16 -

Անկոր 85, 0,35 կգ /հա 16 8 31 6 22 -

Ուրագան ֆորտե, 5 լ/հա 19  8 36 5 2 4 -

Էպիկ, 1 լ/հա 17  6 34 6 2 2 -

Սրսկումի ց 20 օր հե տո (15.06.2020 թ.)

Ստուգիչ 18 10 33 6 22 +

Արսենալ նոր, 3 լ/ հա 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) -

Անկոր 85, 0,35 կգ/ հա 3(83) 1(90) 0(100) 2(67) 0(100) -

Ուրագան ֆորտե, 5 լ /հա 0(10 0) 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) -

Էպիկ,1 լ/հա 3(83 ) 2(80)  0(100) 0(100) 0(100) -

Սրսկումից  4 ,5 ամի ս հետո (27.0 9.2020 թ.)

Ստուգիչ 18 11 30 7 20 +

Արսենալ նոր, 3 լ/հ ա 0(100) 0(100) 1(97) 0(100) 1(95) -

Անկոր 85, 0,35 կգ/հ ա 3(83) 1(91) 0(100) 2(71) 4(80) +

Ուրագան ֆորտե, 5 լ/ հա 0(100 ) 0(100) 2(93) 0(100) 2(90) -

Էպիկ, 1 լ/հա 3(83) 2(82) 0 (100) 0(100) 3(85) -

§+¦ առ կա է, §-¦ առ կա չէ

*Կազմվել է  հե ղինակների կ ող մից՝ արտադրական փո րձերի հիման վր ա:
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Աղյո ւսակ 3. Արտաշա տի հավաքորդ ային համակ արգում մոլախ ոտերի  դեմ պա տրաս տուկների կիրառման կեն-
սաբանա կա ն արդյուն ավետությ ուն ը. Ար տաշատի տարածք*

Տա րբերակ ներ

Քան ակը , հատ/մ2,  նվա զումը, %
Գաղձ, 
օջախ.

միաշաքիլ երկշաքիլ

ե ղեգ բազ մամ յա սա կա վա մյա բազ մամ յա սա կա վա մյա

Սրսկումից առաջ  ( 25.05. 20 20 թ .)

Ստուգիչ 14 10 25 8 28 -

Արսենալ նոր, 3 լ/հա 13 9  28 7 33 -

Անկ որ 85, 0,35 կգ/հա 14 12 21 6 25 -

Ուր ագան ֆորտե, 5 լ/հա 15 9  27 8 3 0 -

Էպ իկ, 1 լ/հա 13 10 26 9 28 -

Սրսկումից 20 օր  հե տո (14 .0 6.2020 թ.)

Ստո ւգիչ 14 10 27 8 30 -

Արսենալ նոր, 3 լ/հա 0(100 ) 0(100) 0(100) 0(100) 0(100) -

Անկոր 85, 0,35 կգ/հա 2(86) 1(90) 0(100) 2 (75) 0(100) -

Ուրագան ֆորտե, 5 լ/հա 0(10 0) 0(100 ) 0(100 ) 0(100) 0(100) -

Էպիկ, 1 լ/հա 3(79) 1(90)  0(100) 2 (75) 0(100) -

Սրսկումից 4,5 ամի ս հետո ( 24 .09.2020  թ.)

Ստուգիչ  15 12 18 10 27 +

Արսենալ նոր, 3 լ/հա 0(100) 0(100) 0(100)  0(100) 2(93) -

Անկոր 85, 0,35 կգ/հա 3(80)  2(83) 0(100) 2( 80) 0(100) +

Ուրագան ֆորտե, 5 լ/հա 0(100 ) 0(100) 0(100) 0(100) 2(93) -

Էպիկ, 1 լ/հա 3(80) 1(82) 0 (100) 2( 80) 2(93) +

§+¦ առ կա է, §-¦ առ կա չէ

*Կազմվել է  հե ղինակների կ ող մից՝ արտադրական փո րձերի հիման վր ա:

Հա վա քոր դում, որ տեղ միշտ ջուր է հո սում, և խոնավ 
ցա մա քուր դի միայն հիմ քում, ապ րի լից սկսած հայտ-
նա բեր վել են 12 տե սա կի ջրա յին բույ սեր, ո րոնց 
վերգետնյա զանգ վա ծը լո ղում էր ջրի վրա: Դ րան ցից     
10 տե սա կը ոչն չա ցել է ու րա գան ֆոր տեի և  ար սե նալ 
նո րի կի րա ռու մից հե տո, իսկ 2 տե սա կը չի ոչն չացել: 
Մասնավորապես ոչն չա ցել են հետև յալ մո լա խո-
տերը՝ բոշխ փքված (G. vericaria), կե րոն նե ղա տերև
(T. angustifolia), կե րոն լայ նա տերև (T. latifolia), 
ջրաե րեք նուկ ե ռա տերև (M. trifola), նե տա բույս                                       
(S. Sosittifolia),  ջրա շու շան սպի տակ (N. candida), 
շե  րե  փու կա խոտ լո ղա ցող (P. natans), շամբ լճա յին                         
(S. lacastris), ձիա ձետ խրու տա յին (E. heleocharis), բա-
դա խոտ ջրա յին (C. vericaria): Չեն ոչն չա ցել ջրա հար սը    
(N. marina) և ջ րա զար դը (H. verticillata)։

Նշ ված հա մա կար գե րում պատ րաս տուկ նե րի կի րա ռու-
մից մեկ տա րի անց հո ղի շեր տա վոր կտրված քի մե թո-
դով (0-10 սմ  ըստ խո րութ յան, 1 մx0,25 մ) ո րո շել ենք 
ե ղե գի ստոր գետն յա օր գան նե րի կեն սա զանգ վա ծը (գ): 
Ար սե նալ նոր կի րառ ված տար բե րա կում Ար տա շա տի 
հա վա քոր դա յին հա մա կար գում 0-75 սմ խո րութ յամբ 
շեր տում մո լա խո տեր չեն հայտ նա բեր վել, 76-150 սմ 

խո րութ յամբ դրանց թի վը կազ մել է 162, իսկ ու րա գան 
ֆոր տե կի րառ ված տար բե րա կում նույն խո րութ յամբ՝ 
214: Ըստ ստու գիչ տար բե րա կի 0-150 սմ խո րութ-
յամբ բո լոր շեր տե րի ու սում նա սի րութ յան՝ կեն սու-
նակ զանգ վա ծը 0-75 սմ խո րութ յամբ կազ մել է 2781,                  
76-150 սմ խո րութ յամբ՝ 1620 գ: Ար տա շա տի ցա մա-
քուր դում ար սե նալ կի րառ ված տար բե րա կում կեն սու-
նակ զանգ վա ծը 0-75 սմ և 0,76-150 սմ խո րութ յամբ 
կազ մել է 246, ու րա գան ֆոր տեի 0-75 սմ և 0,76-150 սմ 
խո րութ յամբ՝ 268, իսկ ստու գի չում՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար 2925 և 2201 գ:

Վե րոնշ յալ չա փա քա նակ նե րը մեկ տա րում ոչ միայն 
ոչն չաց նում են ե ղե գի վեր գետն յա զանգ վա ծը, այլև 
0-75 սմ խո րութ յամբ շեր տում կա սեց նում են ստոր-
գետն յա օր գան նե րի կեն սու նա կութ յու նը: Ո ռոգ ման 
ջրանց քի ա փե րին և հա վա քոր դի ջրա հոս-ջրա հե ռաց-
ման հիմ քե րում, պատ րաս տուկ նե րի սրսկ ման կե տից 
հաշ ված, տար բեր հե ռա վո րութ յու նից պար բե րա բար 
վերց ված ջրե րի (ո ռոգ ման ու ջրա հե ռաց ման) նմուշ նե-
րում ա ռա ջարկ ված պատ րաս տուկ նե րի մնա ցորդ ներ 
չեն հայտ նա բեր վել:
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The Efficiency of Applying New Anti-Weed Technologies in the Irrigation Canals                                                                         
and Collector-Drainage Systems of the Ararat Valley

A.G. Aharonyan
S.M. Sargsyan, B.A. Julhakyan, E.S. Muradyan
Food Safety Risk Analyses and Assessment Research Center

Keywords: canal, drainage, collector, weed, struggle, efficiency  

A b s t a c t .  In 2018-2020 a new technology against the harmful flora of the lower Hrazdan and Artashat irrigation 
canals and collector-drainage systems at the Ararat valley was explored, scientifically justified and recommended for 
implementation. Physiologically active anti-weed preparations have been applied. In the irrigation systems, where cane is 
also widespread, Arsenal New and Uragan Forte have been used, while in the over-moistened collector-drainages Uragan 
Forte and in the cane-free areas Epic (Sado) and Anchor 85 have been used.
In the result of new technology application the irrigation water losses are reduced and the proliferation of weeds and field 
dodder towards the land user’s fields is prevented.

Эффективность применения новой антисорняковой технологии в оросительных каналах                               
и дренажно-коллекторных системах Араратской равнины
А.Г. Агаронян 
С.М. Саргсян, Б.А. Джулакян, Э.С. Мурадян
Научный центр оценки и анализа рисков в области безопасности пищевой продукции

Ключевые слова: канал, дренажный, сорняк, борьба, эффективность
А н н о т а ц и я .  В 2018-2020 гг. были исследованы, научно обоснованы и предложены для внедрения новые 
техно логии борьбы с вредоносной флорой оросительных каналов низменных участков Раздана и Арташата, а 
также коллекторно-дренажных систем Араратской равнины. Там, где был распространен тростник, использованы 
новые физиологически активные препараты: арсенал новый и ураган форте, в переувлажненных коллекторно-
дренажных системах - ураган форте, а при отсутствии тростника - эпик 1 л/га и анкор 85 0,35 кг/га.

В результате применения новой технологии снижаются потери оросительной воды, прекращается распространение 
сорняков на полях пользователей.

Ընդունվել է՝ 25.11.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 10.12.2020 թ.

Եզրակ ացությ ուն

Ոռոգման հա մակա րգերի ափեր ին  մոլախոտ երի  մինչ և 
50 սմ բ արձրու թյան դեպքում անհրաժեշ տ է սրսկել 
արսենալ  նոր ( 3 լ/հ ա) կամ  ուրագան ֆորտե (3 լ/հա), 
խոն ավ ցամաք ուրդահա վաքորդային հա մակար գե-
րում՝  ո ւրագան ֆոր տե (5  լ/հա): Մեկ  տարի հետո, 
վերա ճով պայման ավ որված, սր սկումնե րը կատար ել 
օջախնե րով : Եղ եգի բացակ այ ու թյան դեպքո ւմ  սրսկել 
էպիկ (1 լ/հ ա) և անկոր 85 (0,35 կգ/հա): 
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Введение

Быстро растущее население мира требует более 
качественной сельскохозяйственной продукции и  бо
лее высокой ее производительности. Более высокие 
урожаи продовольственных культур достигаются за 
счет улучшения продуктивности почвы путем приме
нения удобрений. Это необходимое условие для 
устойчивого растениеводства (Chemical Engineering 
Journal, 2011; Ghosh, P.K., Ramesh, P. et al., 2004; 
Ghosh, P.K., Ajay et al., 2004).

Поэтому растет спрос, в частности, на фосфорные 
удоб рения, так как фосфор играет жизненно важную 

УДК  631.85(479.25)

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОРНОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
УДОБРЕНИЯ ИЗ БИОГЕННЫХ ДИАТОМИТОВЫХ ПОРОД АРМЕНИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

С.К. Ерицян к.с.-х.н., Л.С. Ерицян к.с.-х.н. 
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роль во многих физиологических и биохимических 
процессах, и ни один элемент не может заменить его 
в этом, однако в почвах наблюдается его недостаток 
(Day, A.D., Ludeke, K.L., 1993; Sultenfuss, J.H., Doyle, 
W.J., 1999; Syers, J.K. et al, 2008; S. Yeritsyan, 2017). 

Известные технологии получения фосфорных удоб
рений из традиционного сырья (апатиты, фосфориты) 
требует больших капитaловложений, техно логия слож
ная и приводит к серьезным эколо гическим проблемам. 
Утилизация отходов этих производств  серьезная 
научнотехническая задача.

В связи с этим все более актуальным становится 

Сырьё для получения фосфорных удобрений (апатиты) ограничено. 

Наши исследования установили, что фосфорные удобрения можно 
получить также из фосфорсодержащих биогенных диатомитовых пород, 
которые широко распространены в Армении.

Была разработана технология получения комплексного фосфорного удоб
рения, которое содержит фосфор, железо и аморфный диоксид кремния.

Опыты с кукурузой и яровым ячменём выяснили, что предложенное удоб
рение по своей эффективности превосходит суперфосфаты, однако пока 
существует необходимость улучшения технологии получения удобрения.

Ключевые слова:
биогенные диатомитовые 
породы, 
биогенное комбинированное 
удобрение (БКУ), 
технология получения, 
агрохимические свойства, 
рост, 
урожайность
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проблема разработки недорогих безотходных техно
логий, получения удобрений с использованием нетра
ди ционного минерального сырья, позволяющая 
удовлетворить потребности местного рынка по более 
доступным ценам. Такие работы в настоящее время 
ведутся в США (Anderson, D.L., 1991), Китае (Hai Rong., 
et al., 2009), РФ (Matychenkov, V.V., 2008), Германии 
(Day, A.D., Ludeke, K.L., 1993), Италии (Syers, J.K., 
Johnston, A.E., Curtin, D., 2008) и др. 

Добавим, что решение этих вопросов даст возможность 
странам со слаборазвитой экономикой иметь свое 
произ водство удобрений и тем самым решать  эко
логические и экономические проблемы.

Материалы и методы

Суть нашего исследования заключается в том, 
что разрабатывается новый тип фосфоржелезо
кремниевого удобрения на основе биогенных диато
митовых пород, которые распространены как в Арме
нии, так и в других странах, а также оценивается   
эф фек тивность этой разработки.

Для этой цели порода обрабатывается фосфорной 
кислотой в количестве, необходимом для разложения 
апатита, что подтверждается результатами рентгено
графии (рис. 1).

Микроскопическим, минералогическим и рентгеногра
фи ческим анализами определен состав породы.

Эффективность полученного удобрения изучалась в 
вегетационных опытах по схемам, указанным в таб
лицах 2, 3, 4. Емкость сосудов для кукурузы составляла 
10 кг, для ярового ячменя  6.5 кг воздушносухой 
почвы, повторность 3кратная.

Содержание общего фосфора определялось фотоко
лориметрически (КФК2) по методу Мерфи и Райли 
с применением аскорбиновой кислоты. Содержание 
общего железа определялось фотоколориметрически 
(КФК2) с применением ортофенантролина (Б.А. Яго
дин, 1987).

Результаты и анализ

Изучение диатомитоносных бассейнов Армении (в 
част ности ВоротанГорисского и Сисианского) показало 
наличие в них повышенного содержания фосфора и 
железа. Химический состав этих  пород варьируется в 
широких пределах (табл. 1). 

По данным микроскопического, минералогического 
и рентгенографического анализов, в этих  породах 
содержатся аморфный SiO2, апатит, кварц, сидерит, 
гетит, гидрогетит, монтмориллонит и т.д. (Т.А. Авакян, 
Б.А. Талиашвили, 2007).

Как видно, наряду с фосфором в этих породах 
содержатся аморфный  SiO2, являющийся основным 
компонентом диатомита, марганец, кальций, магний, 
сера и другие элементы, которые могут способствовать  
повышению урожайности.

Однако основным преимуществом данных пород, 
с точки зрения их потенциального применения в 
качестве сырья для получения удобрений, является 
высокое содержание биогенноактивного аморфного 
кремнезема ~1520 %. В диатомитах Сисианского 
бассейна основная масса кремнезема биогенная: 
кремнистая составляющая почти полностью пред
ставлена панцирями диатомей (Т.А. Авакян и др., 2011).  

Рис. 1. Рентгенограммы породы до (1) и после реакции с фосфорной кислотой (2).
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Установлено, что когда порода обрабатывается фос
форной кислотой в количестве, необходимом для 
разложения апатита породы, то образуются же лезо
фосфорные соединения, что подтверждается резуль
татами рентгенографии (рис. 1). 

На рентгенограмме породы (кр. 1) явно определяются 
линии апатита с d/n3.44; 2.8; 2.77; 2.7; 2.62; 1.94; 1,93Å, 
которые исчезают на рентгенограмме продукта (кр. 2). 
Здесь появляются новые линии фосфата железа  
стренгит, с d/n4.34; 4.01; 3.11; 3.00; 2.95; 2.54 Å.  Можно 
предположить, что в результате взаимодействия 
породы и фосфорной кислоты  происходят следующие 
преобразования:

Ca5(PO4)3(OH)+H3PO4  →  CaHPO4·2Н2О

Fе2О3 + Н3РО4 →   FeРО4·2Н2О

Очевидно, что такая обработка породы приводит к 
обогащению ее фосфором, что должно положительно 
сказаться на агрохимических свойствах получаемого 
продукта. Целью такого процесса является получение 
комплексного фосфоржелезокремниевого удобрения 
продолжительного действия.

Очевидно, что если в минеральном сырье присутствует  
железо (как в нашем случае), то в процессе его 
обработки фосфорной кислотой должны образо
вываться соответствующие фосфаты железа. Известны 
эффективные железофосфорные удобрения (Lindsay, 
W.L., De Ment, J.D., 1961) в том числе медленного и 
длительного действия (Chandra, P.K. et al., 2009).

С другой стороны, в результате такой обработки ми не
рального сырья образуется также фосфат трех   валентного 
железа, который нерастворим и, следовательно, не
доступен для растений (Lindsay, W.L., De Ment, J.D., 
1961). Однако этот вопрос не столь однозначен, так 
как на биодоступность фосфатов же леза влияют 
многие факторы, в частности, реакция поч вы и 
наличие других элементов как в почве, так и в са мом 
удобрении. В частности, известна способность геля 
кремниевой кислоты переводить труднорастворимые 
фосфаты в доступные для растений формы, возможно, 

в результате реакции обмена силикатиона на фос
фатион. Установлено, что различные кремниевые 
соединения (аморфный диоксид кремния, кремнегель, 
силикаты кальция, калия, натрия, ил) могут повышать 
доступность фосфора растениям и увеличивать 
содержание подвижных фосфатов в почвах (Lindsay, 
W.L., DeMent, J.D., 1961; И.А. Тойгильдина, 2008; 
И.В. Матыченков, 2014; Vaneeckhaute, C., et al., 2016). 
Кроме того высокая дисперсность соединений железа, 
накопленных на поверхности панцирей диатомей, 
способствует повышению их растворимости. 

Результаты лабораторных анализов и вегетационных 
опытов показали, что фосфор и железо в полученном 
нами удобрении биодоступны, а само удобрение очень 
эффективно. Тогда как при простом смешивании 
минеральных веществ двойного суперфосфата (ДСФ), 
сульфата железа и аморфного диоксида крем ния не 
обеспечивается такой заметный эффект, который 
наблюдается в случае, когда диоксид кремния 
непосред ст венно составляет часть породы и проходит 
химическую обработку в процессе получения удоб
рения (таб. 2).

Кроме того обработанная диатомитовая порода замет
но отличается от простой смеси по содержанию 
цитраторастворимой формы фосфора и железа. Коли
чество такого фосфора  и железа в нашем удобрении 
составляет 40 и 23.4 %  соответственно (табл. 3).

Остальная часть фосфора и железа находятся в виде 
труднорастворимых соединений.

Нами изучалась также эффективность полученных 
удобрений после удаления из них цитраторастворимых 
форм фосфора и железа путем обработки навес
ки двухпроцентным раствором лимонной кисло ты 
(цитратный раствор). Однако результаты вегетацион
ных опытов показывают, что даже в этом случае 
растения продолжают усваивать фосфор и железо 
из биогенного удобрения, на что указывают динамика 
роста растений и содержание фосфора в их биомассе. 

Таблица 1. Химический  состав пород Сисианского диатомитоносного бассейна*

SiO2 Fe2O3 FeO P2O5 Al2O3 MgO MnO CaO CO2 TiO2 H2O Na2O K2O SO3 nnn

15.80
37.0

21.7
43.0

0.28
0.94

5.2
8.85

6.9
11.27

1.35
1.7

0.03
15.12

1.3
3.78

0.5
7.4

0.20
0.55

0.10
4.68

0.40
1.5

0.30
1.1

1.80
2.5

0.1
9.12

*Таблица составлена авторами.
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Таблица 2. Влияние обработки диатомитовой породы на рост кукурузы и ярового ячменя (вегетационный опыт)*

Образцы 
удобрений

Кукуруза Яровой ячмень

Высота 
растения,

см

Сырой 
вес 

одного 
растения, 

г

Количество 
листьев 
одного 

растения

Содержание 
P2O5 в сухой 

биомассе, 
%

Высота
растения,

см

Сухой вес 
одного 

растения,
г

Количество 
листьев 
одного 

растения

Содержание
P2O5 в сухой 

биомассе,
%

Контроль 
(без удобрения) 53 181 5,3 0,35 39 2,29 5,1 0,44

Исходная
порода 58 194 5,8 0,38 40 2,66 5,4 0,49

Порода после 
обработки 
фосфорной 
кислотой

66 229 5,9 0,49 46 4,31 6,5 0,61

Смесь ДСФ, 
сульфата железа 
и диоксида 
кремния

63 214 5,8 0,42 43 3,38 5,1 0,54

Таблица 3. Содержание общего и подвижного количества фосфора и железа в удобрениях*

Образцы 

Содержание общего 
количества оксидов фосфора 

и железа в удобрении, 
%

Содержание цитраторастворимой форм P2O5 и Fe2O3 
после поочередной обработки одной и той же навески 

образца, 
%

P2O5 Fe2O3

Первая обработка Вторая обработка Третья обработка

P2O5 Fe2O3 P2O5 Fe2O3 P2O5 Fe2O3

Порода после обработки 
фосфорной кислотой 
(биогенное удобрение)

17,04 6,92 5,08 1,31 0,98 0,21 0,76 0,10

Смесь ДСФ, сульфата 
железа и аморфного 
диоксида кремния

17,14 6,74 10,64 5,14 0,33 0,02 0,02 0,01

Таблица 4. Влияние обработанного биогенного удобрения на рост и содержание P2O5 в сухой биомассе кукурузы 
после удаления цитраторастворимой формы фосфора*

Образцы

Кукуруза

Высота 
растения,

см

Сырой вес                      
одного растения, 

г

Количество листьев 
одного растения

Содержание P2O5            
в сухой биомассе, 

%
Контроль 
(без удобрения) 33 112 4,1 0,35

Биогенное удобрение 
после удаления 
цитраторастворимой 
формы фосфора

44 148 6,9 0,51

Смесь ДСФ, сульфата 
железа и аморфного 
диоксида кремния

35 118 4,5 0,42

*Таблица составлена авторами.
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То есть труднорастворимые соединения фосфора и 
железа также становятся биодоступными (таб. 4).

Усвояемость труднорастворимых соединений фосфора 
и железа растениями, по нашим предварительным 
оценкам, объясняется именно высоким содержанием 
биогенноактивного аморфного кремнезема в мине
ральном сырье, а также высокой дисперсностью соеди
нений железа, находящихся на поверхности клеток 
аморфного диоксида кремния.

Выяснение причин такой высокой эффективности 
разработанного нами удобрения является одним из 
важнейших объектов наших дальнейших исследований, 
что позволит лучше понять процессы и механизмы, 
регулирующие биодоступность фосфора и железа 
в почве, и оптимизировать технологию получения 
удобрения.

Заключение

1. Разработана технология получения нового фос
форного комбинированного удобрения из биогенных 
диатомитовых пород, которые широко распространены 
как в РА, так и в других странах.

Однако пока полностью не установлены процессы и 
механизмы, регулирующие биодоступность фосфора и 
железа в почве, а также необходима дальнейшая опти
мизация технологии получения удобрения.

2. В условиях вегетационных опытов с кукурузой и 
яровым ячменем установлена более высокая эффек
тивность предлагаемого удобрения по сравне нию с 
простой смесью двойного суперфосфата, суль фата 
железа и аморфного диоксида кремния.
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A b s t r a c t .  There are limited raw material resources (apatites) for manufacturing phosphorus fertilizers.

The studies have disclosed that the phosphorus fertilizers can be also produced from the phosphoruscontaining biogenic 
diatomite rocks widely spread in Armenia.

A technology of manufacturing a complex phosphorus fertilizer (phosphorus + iron + amorphous silicon dioxide) from the 
mentioned rocks has been developed. 

According to the results of trials on maize and spring barley the recommended fertilizer exceeds the superphosphates in 
its efficiency; anyhow, the technology of fabricating the discussed fertilizer still needs to be improved.
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 Նա խա բան

Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է ու սում նա սի րել 
կաղ նու հա մա կե ցութ յուն նե րի (ցե նոզ) հե տա գա բնա
կան վե րա կանգ նու մը: 

Կաղ նին ա մե նաար ժե քա վոր ծա ռա տե սակ նե րից է, սա
կայն ին տեն սիվ շա հա գործ ման հետ ևան քով են թարկ վել 
է դեգ րա դաց ման. կտրուկ նվա զել է դրա տնտե սա կան 
և բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը: Միա ժա
մա նակ ոչ ցան կա լի տե սա կա փո խութ յու նը հան գեց րել 
է նաև կաղ նուտ նե րի տնտե սա կան ար ժե քի նվազ ման:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը թույլ կտան ա ռա վել արդ յու
նա վետ ի րա կա նաց նել բնա կան վե րա ճին նպաս տող 
մի ջո ցա ռում նե րը և բա ցա հայ տել ա ռա վել վտանգ ված 
ան տա ռա մա սե րը:

ԿԱՂՆՈՒ ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հ.Պ. Խուրշուդյան կ.գ.թ., Կ.Ա. Ղարախանյան 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ռ.Ս. Պետրոսյան կ.գ.թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե
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Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Կաղ նուտ նե րի բնա կան վե րա ճը գնա հա տե լու նպա
տա կով ու սում նա սի րութ յուն նե րը կա տար վել են ժա
մա նա կա վոր փոր ձահ րա պա րակ նե րի տե ղադր ման 
և հաշ վառ ման մե թո դով (Ան տա ռա յին տնտե սութ յան 
կառա վար ման պլան, 2005):

Ան տառ նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցումն ան
տառ տնտեսվար ման գե րա կա խնդիր նե րից է: Հայաս
տա նում ան տա ռա յին է կո հա մա կար գի ին տեն սիվ 
շա հա գործ ման հետ ևան քով կրճատ վել են ան տառ տա
րածք նե րը, կտրուկ նվա զել է դրանց ար տադ րո ղա կա
նութ յու նը  (միջի նը մինչև IV բո նի տե տա յին դաս): Անխնա 
շա հա գործ վել են հատ կա պես կաղ նուտ նե րը, ո րոնք 
Հայաս տա նի կար ևո րա գույն ան տա ռա յին հա մա կե ցութ
յուն նե րից են ոչ միայն որ պես ան տառ շա հա գործ ման 

Հետազոտություններն իրականացվել են կաղնու բնական վերաճն ուսում
նասիրելու և առավել վտանգված անտառտարածքները բացահայտելու 
նպատակով:

1990 թ. համեմատությամբ կաղնուտներում զգալիորեն նվազել են 
կաղնու սերմնաբուսակները և մատղաշը, տեղի է ունեցել ոչ ցանկալի 
տեսակափոխություն, ինչը մարդկային գործոնի բացասական ազդեցության 
և սխալ տնտեսավարման հետևանք է։

Առաջարկվում է անցանկալի գործընթացները կանխելու նպատակով 
իրականացնել բազմակողմանի հետազոտություններ և ներկայացնել 
գիտականորեն հիմնավորված բարելավման ուղիներ:

Բանալի բառեր՝
կաղնի, 
ինքնացան, 
անտառ, 
մատղաշ, 
վերարտադրություն

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

doi:10.52276/25792822-2021.1-58
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Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա59

տնտեսական ար ժեք, այլև որ պես հզոր բնա կան պաշտ
պա նա կան գոր ծոն և լանդ շաֆ տի կար ևոր տարր: 

Կաղ նին ան տա ռա տե սակ նե րի հաշ վեկշ ռում կազմում է 
շուրջ 35,9 %, տա րած ված է բո լոր ան տա ռա յին շրջան
նե րում: Մինչ օրս կաղ նու հա մա կե ցութ յուն նե րը լիար
ժեք ու սում նա սիր ված չեն. պար զա բան ված չէ տե սա
կա փո խութ յան ին տեն սիվ ըն թաց քը, մշակ ված չեն 
գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված մի ջո ցա ռում ներ:

Հա յաս տա նում կաղ նուտ նե րի տնտե սա կան ար ժեքն ին
տեն սիվ շա հա գործ ման հետ ևան քով բա վա կան ցածր 
է (П.А. Хуршудян и др., 1990): Դեռ 19401950ական 
թվա կան նե րից ի րա կա նաց վող ան տա ռա հա տում նե րը 
մի քա նի ան գամ գե րա զան ցել են հաշ վար կա յին հա
տա տե ղե րը, մինչ դեռ օպ տի մալ է կո լո գիա կան պայ
ման նե րում կաղ նուտ նե րի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը 
բարձր է (П.А. Хуршудян и др., 1987):

Հատ կա պես վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ան տա ռա
յին հա մա կե ցութ յուն նե րում տե ղի են ու նե ցել տա րած
քա յին, տե սա կա յին, սերն դա յին, վե րար տադ րութ յան 
և  այլ փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք գի տա կա նո րեն չեն 
հիմնա վոր վել, ան գամ չեն կատար վել ակ նա դի տա կան 
ուսումնասիրություններ: Ուս տի կաղ նու սերմ նա բու
սակ նե րի և մատ ղա շի ա ճի դի նա մի կան գնա հա տե
լու նպա տա կով հա մե մա տել ենք մեր կող մից ի րա կա
նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի և 1990 թ. կա տար ված 
ուսում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կաղ նուտ նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման տե

սանկ յու նից կար ևոր վում է դրանց բնա կան վե րա ճի 
ու սում նա սի րութ յու նը: Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար
վել են 20182019 թվա կան նե րին։ § Դի լի ջան¦ ազ գա
յին պար կի տա րած քում փոր ձահ րա պա րակ նե րը տե
ղադր վել են ծո վի մա կեր ևույ թից 12001400, 14001600,                  
16001800 մ բարձ րութ յամբ ան տա ռա մա սե րում (տար
բեր տի պի կաղ նուտ նե րում)։ Հաշ վի է առն վել, որ կաղ
նու բնա կան վե րար տադ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
աճ ման պայ ման նե րով, հատ կա պես ծո վի մա կեր ևույ
թից ան տա ռա մա սի բարձ րութ յամբ (Г.Д. Ярошенко, 
1957, П.А. Хуршудян и др., 1990, Л.Б. Махатадзе, 1957):

Քա նի որ կաղ նուտ նե րի բնա կան վե րա ճը փոխ կա
պակց ված է մատ ղա շի ո րա կի և քա նա կի հետ, ուս տի 
գնա հա տու մը կա տար վել է նաև Նո յեմ բեր յա նի և Բագ
րա տա շե նի շրջան նե րում:

Աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված է ծո վի մա կեր ևույ թից 
12001400, 14001600, 16001800 մ բարձ րութ յամբ ան
տա ռա մա սե րում ինք նա ցա նի և մատ ղա շի հաշ վար կը: 

Վրացական և խ ոշորառէջ կաղ նիների (Quercus iberica, 
Quercus macranthera) մատղաշն ու ի նքնաց անը կազ
մում են ընդամենը 8650  հատ/հա (բոլոր գո տի ներու մ 
միասին), այ լ տեսակներ ը, ա յդ թվում՝ բո խին (Carpinus 
caucasica)՝ 58337 հատ/հա: Ելակետայի ն տ վյալների 
համ եմատությա մբ կա ղնու վերականգնո ւմն ա կնհայտ 
նվազել է՝ 4 544/775 և 2365/591, 365/6725 և 204/3720, 
2745 և 1770 հատ/հա: Մինչդեռ ուղ եկցող տեսա կներն  
ավ ելացել են . ելակետայի ն տ վյալներով բո խին կազմել 
է 49 415, մեր հետազոտութ յու ններով՝ 583 37 հատ/հա։ 
Այսինքն՝ 1  հեկտարի հաշ վով տարբերությո ւնը կ ազմ ել 
է 8922 ծառ:

Աղ յու սակ 1. Կաղ նու և  այլ ծա ռա տե սակ նե րի բնա կան վե րա ճի հաշ վար կը §Դի լի ջան¦ ազ գա յին պար կում*

 Բարձրութ յու նը 
ծովի 

մակեր ևո ւյթից,
 մ

 Ծա ռա տե սակ ներ

Ինք նա ցա նի և մատ ղա շի քա նակն ըստ տա րի քա յին խմբե րի,
 հատ/հա

1-2 3-5 6-10 10 և ա վե լի ընդա մե նը 

12001400

Կա ղնի 520/120 590/101 535/50 720/320 2365/591

Բոխ ի 4010 11002 13000 5075 33087

Այլ ծառատե սակներ  610 410 500 350 1870

14001600

Կաղն ի 80/590 15/820 8/1100 101/1210 204/3720

Բոխի  2200 2390 2500 3900 10990

Այլ ծառատեսա կնե ր 1 250 1800 1050 1350 5450

16001800

Կաղնի  19 0 408 502 670 1770

Բոխի 18 10 1280 820 520 4430

Այլ տեսակներ 8 20 720 650 400 2510

Համարիչո ւմ՝  կաղնի վրացա կան  (Quercus iberica), հայտարարում ՝ կ աղնի խո շո րա ռէ ջ (Q uercus macranthera)

*Կազմվել է հ եղինակն երի  կողմ ից՝ հետազոտութ յունների հիմ ան վրա:
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Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա 60

Աղյուսակ 2 . Կաղնու մ ատ ղաշի  և ին քնաց անի կենսու
նակ ության ցուց անիշները* 

 Բարձրութ յու նը 
ծովի 

մակեր ևո ւյթից, 
մ

Միջին 
քա նակը

Ըստ տ արիքայի ն խ մբերի 

1- 2
տ

3-5
տ

6-10
տ

10 և ավելի

տ

14 00 1600 38/62 20/80 18/82 30/70 35/65

16001800 23/77 25/75 38/62 10/90 20/80

18002000 15/85 10/90 16/84 10/90 25/75

Համա րիչու մ՝ հու սալի, հայտար արում՝  ընկ ճված

*Կազմվել է հեղ ինակների կո ղմ ից՝ հետազ ոտությ ան տ վյալ

ների հի մա ն վրա:

Ակնհայտ է, որ կաղնու համակեցություններո ւմ տեղի 
է ունե նում ինտենսիվ տեսա կափոխ ու թյուն, ինչն ի 
վերջո հանգեցնու մ է արմատ ական  տեսակի անկմա ն 
և ա նտառն երի  արժե զրկմա ն: Ըն դ որում՝ տեսա
կափոխությ ունը մա րդ կա յին գործոնի բացասական 
ազ դեցության և ս խալ տնտեսավարման  հետ ևանք է։

Բնական վե րաճի լավագ ու յն ցուցանիշ  գ րանցվել է ծ ովի 
մակ երևույթից 140 01600 մ բարձրութ յամ բ անտառտե
ղա մա սի  պ այ մանն երում՝ կաղնի վրացական ի և կաղնի 
խո շո րա ռէ ջի  շ փմ ան գոտում։ Կա ղնու մատ ղաշի և ինք
նացանի ընդ հանուր քան ակը կազմել  է  3924 հատ/հա: 
Ի  դեպ, ծովի մակեր ևո ւյթից 12001400 մ բարձրութ
յամ բ անտառտեղամասի վերականգ նմա ն կազմում 
երկու կաղն իներից գերակշռում  է կաղնի վրացա կան ը 
(Quercus iberica), որը 1500 մետրից ավել ի բա րձր 
տեղամասե րու մ ամբողջո վի ն ան հետանում է : 

Ըստ աղյուսակ 1 ի , 15 տարեկան ծա ռերի քիչ ք ան ակով  
պայ մանավորված ՝ վե րականգնման  ուն ակություն ն 
ա ս տի ճա նաբ ար անկում է: Բոխին գե րակշռում է գ րեթե 
բոլ որ անտառային համակեցություններում: 

է, ինչը հանգեցր ել  է  նաև անցանկալի տե սակա
փոխության և սեր նդափոխ ության  կամ համակե
ցությունների քայքայ մա ն և թփուտների առաջա ցման: 

Վիճակը համ եմա տա բար բա րվ ոք է ծովի  մակերև ույթի ց 
1400 1600 մ բարձրությա մբ անտ առային տարածք
ներու մ, ո րտեղ առկա են կաղն իների աճի ն պաստա
վոր պայ մա ններ: Սակայն մտա հոգիչ է այն փաստը, 
որ բոլ որ բարձրություննե րի վրա  հ ուսալի մա տղ աշը 
քիչ է  (մինչև 610 տարեկան)։ Այ սինքն՝ հետագայում 
կ աղնուտնե րի վերա րտ ադ րությո ւնն ավե լի  կնվ ազ ի, և  
տեղի կունենա  ա կտ իվ տեսակա փոխու թյուն: 

Եզրակացությո ւն

Ըստ  հետազոտությո ւնն երի ՝ 1990 թ. համեմատությամբ 
կաղ նու համակեցություններում զգ ալիորեն ն վազե լ 
են սերմ նաբուսակները  և  մ ատղաշը, ի նչ ը մտահոգի չ 
է : Ա նցանկալի տեսակ ափոխու թյան  հետևանքով գրե
թե բոլոր անտառա յին տ արածքներո ւմ գե րակշռու մ են 
բոխու և այլ ծառա տեսակնե րի  մատ ղա շն ու սերմնա
բուսակն եր ը:  Վերարտադրո ւթյա ն գործ ընթացը հա
մե  մ ատաբար  բավ արար է միջ ին լեռնային (ծով ի 
մակերևույթից  1 400 1600 մ բարձրությա մբ)  գո տում։

Կաղնու հու սա լի մատղաշի քանակ ի նվազ ումը 
հանգեցր ել  է  ոչ ցանկալի տեսակ ափոխու թյան , ինչպես 
նաև կա ղնուտների քայքա յման, ա րժե զրկման և ար
տադրողա կա նո ւթյան անկման:

Հաշվի առնելով անցանկալի ակտիվ գործընթացները՝ 
առաջարկում ենք իրականացնել բազմակողմանի 
հետազոտություններ և արդյունքում մշակել գիտակա
նորեն հիմնավորված բարելավման ուղիներ:
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Կաղնու համակեցություննե րի վե րա րտ ադ րության 
լիարժեք գնա հատման ն պա տակով  ո ւսումնասիրվել  
են նաև մատղաշի և ի նքնաց անի կենս ունակությա ն 
ցուցա նիշները (ա ղ. 2):

Ըստ աղյուսակ 2ի ՝ ուսումնասիրվ ած բոլոր տարածք
ներու մ գերա կշռու մ են ընկճվա ծ ծառեր ը: Դրա հիմ
նակ ան պատ ճառը խնամքի և լ ու սավորման ռեժ իմ
ները կարգավո րո ղ միջոցառումնե րի բաց ակայությունն 
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Issues of Oak Cenoses Reproduction in Armenia

H.P. Khurshudyan, K.A. Gharakhanyan
Armenian National Agrarian University

R.S. Petrosyan
State Forest Committee at the RA Ministry of Environment

Keywords: oak, self-sown plant, forest, sapling, reproduction  

A b s t a c t . The aim of the research is to study the natural regrowth of the oak and to detect the most endangered forest 
areas.

As compared to the data recorded in 1990, the oak seedlings and saplings have considerably decreased and unfavorable 
succession of tree species in the oak-forest have occurred as a consequence of adverse effect of human factor and 
improper forest management.

To prevent the undesired processes it is recommended to conduct comprehensive research and to present scientifically 
justified reclamation ways.

Ընդունվել է՝ 11.12.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 22.02.2021 թ.

Проблемы воспроизводства дубовых ценозов в Армении

А.П. Хуршудян, К.А. Караханян
Национальный аграрный университет Армении
Р.С. Петросян
Лесной комитет Министерства окружающей среды

Ключевые слова: дуб, самосев, лес, подрост, воспроизводство

А н н о т а ц и я .  Исследования были осуществлены с целью изучения естественного воспроизводства дуба и 
выявления наиболее уязвимых участков лесного массива. 

По сравнению с 1990 г. значительно уменьшились саженцы и подрост дуба в дубравах, произошла нежелательная 
смена пород, что явилось следствием отрицательного влияния человеческого фактора и ошибочного ведения 
хозяйства.

С целью предотвращения нежелательных процессов предлагается проводить разносторонние исследования и 
представлять научно обоснованные пути улучшения.
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 Նա խա բան

Հո ղի և ար տադ րա մի ջոց նե րի սե փա կա նաշնոր հու մից 
հե տո Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բո լոր մար
զե րում ի րա կա նաց վել է մաս նատ ված և  ինք նա կամ 
հողօգ տա գոր ծում, կա սեց վել է ցան քաշր ջա նա ռութ
յունը, մե քե նա յաց ված աշ խա տանք նե րը կա տար վել են 
ոչ լիար ժեք: 

Հարկ է նշել, որ հո ղօգ տա գոր ծող նե րի ցածր վճա րու նա
կութ յան հետ ևան քով գե րիշ խող է դար ձել հո ղի ա վան 
դա կան մշա կու մը, չեն կի րառ վում հատ կա պես հա կա
մո լա խո տա յին նոր տեխ նո լո գիա ներ, ինչի հետևան քով 

ՀՏԴ  633.1:632.5     
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դաշ տե րում ձևա վոր վել են տարաբնույթ մո լա խոտ
վա ծութ յուն և վ նա սա կա րութ յուն (Ա.Գ. Ա հա րոն յան և  
ուրիշ., 2016):

Ա պա ցուց ված է, որ նույն դաշ տում ա նընդ մեջ միև նույն 
մշա կա բույ սե րի մշակ ման և միև նույն ագ րո տեխ նի կա
յի կի րառ ման հետ ևան քով ա վե լա նում է վնա սա կար 
օր գա նիզմ նե րի քա նա կը, իսկ մո լա խո տերն ա վե լի ագ
րե սիվ են դառ նում հատ կա պես պա րար տաց ման, ո ռոգ
ման և  ագ րո մի ջո ցա ռում նե րի խախտ ման պատ ճա ռով 
(К.Ц. Артохин, Г.К. Игнатьев, 2016, Г.И. Баздырев, 2004): 

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում պա հանջ վում են նոր մո տե
ցում ներ և լու ծում ներ: 

20142017 թթ. Ա րա րատ յան հար թա վայ րի Ոս կե տափ հա մայն քի պայ ման
նե րում աշ նա նա ցան ցո րենե գիպ տա ցո րենլո լիկ մշակ ման օ ղա կում հա ջոր
դա բար՝ ըստ տա րի նե րի և մ շա կա բույ սե րի, մո լա խո տե րի դեմ կի րառ վել է 
ե րեք տար բեր հեր բի ցիդ՝ ու րա գան ֆոր տե (3 լ/ հա), տար գա սու պեր (1 լ/ հա), 
դիա լեն սու պեր (1 լ/ հա): Կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը կազ մել 
է հա մա պա տաս խա նա բար 98, 100 և 100 %, բեր քի հա վե լու մը ստու գի չի 
համե մատ՝ 8,5,  51,0 և 82,0 ց/ հա:

Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րի և հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս
տուկ նե րի ճիշտ օգ տա գործ ման շնոր հիվ, ինչպես նաև  ա ռանց ցան քաշրջա
նա ռութ յան հնա րա վոր է միև նույն դաշ տում հա ջոր դա բար մշա կել տարբեր 
մշա կա բույ սեր, միա ժա մա նակ նվա զա գույ նի հասց նե լ մո լա խո տա յին 
բույսե րի քա նա կը:

Բանալի բառեր՝
հերբիցիդ, 
մոլախոտ, 
մշակում, 
քիմիական պայքար, 
արդյունավետություն

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

doi:10.52276/25792822-2021.1-62
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կայն ոչ թե ընդ հա նուր հա մա կար գի ջրե րով (յու րա
քանչ յուր 100 լիտ րում՝ շուրջ 6,5 մլն մո լա խո տե րի  սեր
մեր), այլ հո րի զո նա կան ջրհո րի ջրե րով (յու րա քանչ յուր 
100 լիտ րում՝ ըն դա մե նը 12 մո լա խո տե րի սեր մեր): 

Փոր ձա դաշ տում ա ռա վել տա րած ված  են ե ղել հետև յալ 
մո լա խո տե րը. 

միա շա քիլ՝ այ ծակն գլա նաձև (Aegilops cylindrica Host), 
ա շո րա դաշ տա մո լա խո տա յին (Secale segetate Rosh), 
խո զա նուկ ան թավ (Setaria glauca L.), հա վա կո րեկ սո
վո րա կան (Echinochloa Crus galli, L.), ար վան տակ սո
վո րա կան (Cynodon dactylon L.),

երկ շա քիլ՝ բող կուկ դաշ տա յին (Raphanus hunistrum L.), 
դան դուռ բան ջա րա նո ցա յին (Portulaca oleracea L.), թե
լուկ թխա կա պույտ (Chenopodium glaucum L.), ծտա
պա շար սո վո րա կան (Capsella bursa pastoris L.), հա
վա կա տար հաս կա վոր (Amaranthus retroflexus L.), 
մա տի տեղ թռչնի (Polygonum aviculare L.), պա տա տուկ 
սո վո րա կան (Convolvulus arvensis L.), գյու ղա վեր դաշ
տա յին (Cirsium arvense L.):

Մինչև աշ նա նա ցան ցո րե նի (սորտ՝ ան քիստ) ցան քը, 
1 ա միս ա ռաջ՝ ա ճած մո լա խո տե րի դեմ հա մա տա րած 
սրսկվել է ու րա գան ֆոր տե հեր բի ցի դը` 3 լ/ հա չա փա
քա նա կով: Ցան քը կա տար վել է մո լա խո տե րից լիո վին 
մա քուր դաշ տում: Հա ջորդ տա րի նշված ցան քում մո
լա խո տե րի դեմ պայ քար չի ի րա կա նաց վել, քա նի որ 
միա վոր մա կե րե սի վրա հայտ նա բեր վել է ըն դա մե նը                  
12 սա կա վամ յա մո լա խոտ (տվյալ նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սա կում):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Թեև Ա րա րատ յան հար թա վայ րի պայ ման նե րում ցան
քաշր ջա նա ռութ յուն չի ի րա կա նաց վում, այ նո ւա մե նայ
նիվ, ըստ պա հան ջար կի, կի րառ վում է մշա կա բույ սե րի 
հա ջոր դա կան մշա կում:

ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ոս կե տափ հա մայն քի պայ ման
նե րում ևս ցան քաշր ջա նա ռութ յուն չի ի րա կա նաց վել: 
20142017 թթ. աշ նա նա ցան ցո րենե գիպ տա ցո րեն          
լո լիկ մշակ ման օ ղա կում մո լա խո տե րի դեմ ըն դուն ված 
մե թո դի կա յով (Методические указания по полевому 
испытанию гербицидов в растениеводстве, 1986) կի
րառ վել է ե րեք տար բեր հեր բի ցիդ՝ ու րա գան ֆոր տե 
(ջլ, 500 գ/լ, գլի ֆո սատ),  տար գա սու պեր  (խէ, 51,6 գ/լ, 
խի զա լո ֆոպՊէ թիլ),  դիա լեն սու պեր (ջլ, 344+120 գ/լ, 
2,4 Դ+ Դի կամ բա): Ռու սաս տա նում ներդր ման հա մար 
ա ռա ջարկ ված այս պատ րաս տուկ նե րը փոր ձարկ վել են 
Հա յաս տա նի պայ ման նե րում, և սահ ման վել է դրանց 
լա վա գույն չա փա քա նակ նե րը մշա կա բույ սե րի ոչ հա
ջոր դա կան մշակ ման օ ղա կում (Список пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на тер
ритории Российской Федерации, 2012):

Հայտ նի է, որ հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս տու կի նշա
նա կութ յու նը ո րոշ վում է ոչ միայն կի րառ ման տա րում 
մո լա խո տե րի նկատ մամբ կեն սա բա նա կան արդ յու նա
վե տութ յամբ, այլև հե տազ դե ցութ յամբ կամ հե տա գա 
տա րի նե րին արդ յու նա վե տութ յան պահ պան ման տևո
ղութ յամբ (Ա.Գ. Ա հա րոն յան և  ու րիշ., 2016): 

Ո ռո գու մը կա տար վել է ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, սա

Աղ յու սակ. Մո լա խո տե րի դեմ քի միա կան պայ քա րի արդ յու նա վե տութ յու նը աշ նա նա ցան ցո րենե գիպ տա ցո րեն         
լո լիկ մշակ ման օ ղա կում*

 Տա րի Մ շա կա բույս  Տար բե րակ

 Մո լա խո տե րի քա նա կը, հատ/մ2,
նվա զու մը,  %

 Բեր քը

սրսկումից  առաջ սրսկումից  հետո
 ց/հա հավելում

միաշաքիլ  երկշաքիլ  միաշաքիլ  երկշաքիլ

 1ին
Մինչև
ցան քը

Ստուգիչ 32 3 7 43 54
 

Ուրագան ֆորտե ,  3 լ/հ ա 35 34 0 (100) 0 (100)

2րդ
Աշնա նացան

ցոր են

Ստ ուգիչ 31 35 41  53 29,5 

Չի սրսկվել    2 (94) 1 (98) 38,0 8,5

                                                                                        ԱԷՏ0,95  2,7

3րդ
Եգիպ տա

ցորեն

Ստ ուգիչ 39 50 36 5 5 422,0 

Դիալեն սուպեր, օջ ախ ային, 1 լ/հա 0 (1 00) 8 (84 ) 0 (100) 0 (100) 473,0 51,0

                                                                                        ԱԷՏ0,95  3,9

4րդ Լոլիկ
Ստուգիչ 33  35 35  37 707,0 

Տարգա սուպեր, օջախա յի ն,  1  լ/հա 6 (82) 0 (100)  0 (100) 0 (100) 789,0 82,0

                                                                                        ԱԷՏ0,95  7,0

*Կազմվել է հ եղ ինակների  կողմի ց՝ ա րտ ադրական փորձերի հ իմ ան վրա:
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Աշնան ացանի բերքահավա քից հետո կատարվել 
է  հիմնակ ան, հաջորդ տ արվա գարնանը՝  նախա
ցան ք այ ին մշակ ու մ, այնուհետև ցանվել է եգիպտա
ցորեն  (սորտ ՝ Աբովյան2): Վերջինիս  վ եգետացի այ ի 
ընթաց քու մ միաշաքիլ մոլախոտեր  ը նդհանրապ ես 
չեն նկատվել , սակայն ոչ համ ատարած (8 հատ/մ2), 
տեղտեղ հայտնաբերվել են երկշաքի լ մո լախոտեր: 
Ուստի եգ իպտ ացորենի 35 տերևի փ ուլում 1 լ/հա  
չափաքանակով սրս կվել է դ իալեն սուպ եր հակա երկ
շաքիլային հե րբիցիդ ( օջա խներով):

Աշնանա ցան  ցորենի, ա պա հաջորդող ՝ եգիպտացորե
նի  ցանքե րո ւմ մո լախոտե ր չեն նկատվել , բայց հողի 
վարելաշերտում կ ու տակվ ած մ ոլախո տերի սերմերը  
լո լի կի (սոր տ՝ Նվեր) սածիլումից 15 20 օր հետո  
արագորեն ծլել ե ն: Ն կատ ի ունենալով լոլիկի դաշտ ի 
մ ոլախո տվածության բ նու յթը  (միա շաքիլ ՝ 6 հատ/մ2), 
սածիլումից 20 օր հետո 1  լ /հա չափաքան ակով կիրառվել  
է միա յն տա րգ ա սուպեր հերբ իցիդ:

 

Ար դյունքներ ը և վերլուծությ ունը

Մո լա խո տերի թի վը  մ իա վո ր մակերեսի վ րա ստուգիչ 
տարբեր ակն երում կայու ն չէ: Մի նչև աշ նանաց ան 
ցորենի ցանք ը՝ ուրագա ն ֆորտեի սրսկո ւմից ա ռա ջ, 
հայտնաբերվել է 69, սրսկ ումի ց հետո՝ 97, ի սկ  հաջոր դ 
տարում՝ 66 և 94 մո լախոտ: Եգիպտացորենի ց անքու մ 
դրա նց թի վը  կազմել է 89 և 91, իս կ լոլիկի ցանքում՝ 
68 և 7 2 հա տ/մ2: Մոլախոտերի նման փոփ ոխո ւթյ ուն ը 
տարինե րի ընթացքում պ այմանավոր վա ծ է ն աև  հողի 
մշակ ման ընթացքում կուտակված ս եր մերի, բ ազ մամ
յաների  ստո րգետնյա կ ենսունակ օրգան ների տ եղա
փոխմ ամբ:

Լոլիկի դ աշտում 6 հ ատ/ մ2 աղբ ոտվածու թյան դեմ 
տարգ ա սուպերի օգտագործումը պ այմանա վորվ ած  
է միա շաքիլների կազմում առա վե լ վնասա կար ա ր
վանտակ ս ով որականի  տ արած վածո ւթյ ամբ:

 Նույն հաշ վահարթակն երում չեն  հայ տնաբե րվել 
երկշաքիլ մո լախ ոտեր ( մատիտեղ թռչնի , ծտապա
շար սովորական, դ ան դուռ բան ջարան ոցային) և 
առավե լ տա րածված այլ  երկշաքիլն եր (հատկապես  
աշնանացանի հողի  մշակո ւմից ու ցանքի ց առաջ): 
Լոլիկի դաշտի  ցածր  մո լախոտվ ածությունը պայ
մանավ որվ ած  է  նաև ուրա գան ֆորտե և դիալե ն 
սուպեր ի հետազ դեցությ ան արդյունավ ետությամբ:

Ըստ աղյո ւսա կի՝ միևնույն  դա շտ ում տա րբեր ժամ
կետ ներում երեք տար բեր մ շակաբ ույսերի և համա
պատասխա ն ազդմ ան բ նույ թ ունեցող հակա մոլա խո
տ ային պա տր աստուկներ ի (ուրագ ան  ֆո րտե, տար գա 
սուպեր, դիալեն սուպեր)  կիրառմ ամբ հն արավոր է 
ոչնչացնե լ մ ոլախոտերի  հ իմնակ ան տես ակնե րն  ու 
ստանալ բա րձր բերք:

Մո լախոտերի ք անակո ւթ յան  կտրո ւկ նվազումը դրա

կան է անդր ադ արձ ել մշակաբույսերի բերքատվության  

վրա: Դ աշ տում  միաշաքիլ և երկշաքիլ մո լախոտե րի 

բարձր աղբո տվածությունը (32  և 37 հատ/ մ2) հնարավոր 

է վերացնել ըն դհանուր ա զդ ման բնույ թի պատրաս

տուկի (ուրագան ֆորտե)  միայ ն մեկ համ ատարած 

սրսկ մամբ: Փա ստարկ է, ո ր առա ջին  տարում բո լոր 

մոլախոտ երի ոչնչացման  արդյո ւնքու մ հ ետա գայում 

գրանցվե լ է մո լախոտվածո ւթյան օջախա յի ն բնույթ:

Ա յսպիսով՝ ճ իշտ մեթոդիկա յի կի րառման , ա գր ոտ եխ

նի կական և ք իմիական պայ քարի փոխ կա պակցվածու

թյ ան, մոլախո տերի սե րմեր  գրեթե  չպարունակող 

ոռոգմա ն ջր ի օգտա գործ ման, մ իևնո ւյ ն դաշտում 

տա րբեր մշա կաբույսերի հաջոր դակա ն մ շակման  

պայմաններում  հնարավոր է  ապահովել ա շնանացան 

ցոր ենի՝ 8,5, եգիպտացոր ենի կանաչ զա նգվածի ՝ 51,0, 

և լոլիկ ի՝ 82,0 ց/հա լրացուցիչ բերք: 

Եզրա կա ցություն

Ագրո տե խն իկա կան մի ջո ցառում նե րի և հակամոլախո
տա յին պա տրա ստ ուկ ների ճիշտ համա կարգմամբ  
հնարա վո ր է  միևնույն  դ աշտում հաջ որդաբար  մ շակել 
տարբ եր մշակա բույսեր և մոլախո տա յին  բույ սեր ի 
քա նակը հասցնել նվազագու յն ի՝ նույնի սկ առան ց 
ցանքաշ րջանառ ությա ն կիրառմ ան:

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ ու րա գան ֆոր տե (3 լ/ հա), 
տար գա սու պեր (1 լ/ հա), դիա լեն սու պեր (1 լ/ հա) հա կա
մո լա խո տա յին պատ րաս տուկ նե րի հա մա տեղ կիրառ
մամբ հնա րա վոր է ոչն չաց նել մո լա խո տե րի հիմ նա կան 
տե սակ նե րը և ս տա նալ բարձր բերք:
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The Efficiency of Chemical Control over the Weeds throughout the Succession                                                                                                                                      
of Winter Wheat-Maize-Tomato Cultivation

I.S. Tsereteli, G.Zh. Sargsyan
Scientific Center of Vegetable and Industrial Crops

A.G. Aharonyan
Food Safety Risk Analyses and Assessment Research Center 

Keywords: herbicide, weed, cultivation, chemical control, efficiency

A b s t r a c t .  In 20142017 three different herbicides, namely Uragan Forte (3 l/ha), Targa Super (1 l/ha) and Dialan Super 
(1 l/ha) were sequentially applied per years and crops against the weeds throughout the cultivation phases of winter wheat
maizepotato in conditions of Vosketap community of the Ararat plain.The biological efficiency of the mentioned herbicides 
has made 98 %, 100% and 100 %, while the yield surplus against the control variant has made 8.5,  51.0 and 82.0 c/ha 
respectively.

Due to the relevant agrotechnical events and proper use of antiweed preparations, as well as without crop rotation practice 
it is possible to sequentially cultivate different crops in the same field while minimizing the quantity of weed plants.

Эффективность химической борьбы с сорняками в звене возделывания                                      
озимой пшеницы-кукурузы-помидора

И.С. Церетели, Г.Ж. Саргсян 
Научный центр овощебахчевых и технических культур
А.Г. Агаронян
Научный центр оценки и анализа рисков в области безопасности пищевой продукции

Ключевые слова: гербицид, сорняк, обработка, химическая борьба, эффективность

А н н о т а ц и я .  В период с 20142017 гг. в условиях общины Воскетап Араратской долины в звене возделывания 
по годам и культурам: озимая пшеницакукурузапомидоры  против сорняков применены три разных гербицида: 
ураган форте (3 л/га), тарга супер (1 л/га), диален супер (1 л/га). Биологическая эффективность составила 
соответственно: 98, 100 и 100 %, а урожайность по сравнению с контроллером  8.5, 51.0 и 82.0 ц/га.

За счет правильного применения агротехнических мероприятий и противосорняковых препаратов и без проведения 
севооборота можно на одном полевом участке последовательно возделывать различные сельскохозяйственные 
культуры и одновременно снизить до минимума количество сорных растений.

Ընդունվել է՝ 24.07.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 08.09.2020 թ.
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Введение

Проблема повышения ароматичности и качества 
сырья отечественных сортов типа Самсун путём 
интенсификации фотосинтетического аппарата с 
применением генетико-селекционных методов являет-
ся актуальной для современной генетики фото-
синтеза табака. Особо ценны и перспективны те фото-
синтетические признаки, которые характеризуются 
как высокой генотипической обусловленностью, 
стабильностью и повторяемостью их уровня по 
годам, так и прочной сопряжённостью с основными 
компонентами продуктивности и качества урожая. 

УДК  633.71:[631.523:581.132]

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОСИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ СОРТОВ ТАБАКА 
И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИИ: КОЭФФИЦИЕНТ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

В.А. Маркарян
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Исключительно важно, что среди этих признаков 
выявляются и такие, которые можно использовать 
в роли маркеров для идентификации генотипов с 
повышенной фотосинтетической активностью по 
фенотипам.

Проведённые многими авторами исследования по 
поиску таких маркеров преследовали цель не только 
сократить очевидные трудовые и финансовые расходы 
и повысить эффективность селекции, но и сделать весь 
продукционный процесс управляемым и пригодным 
к моделированию всех его звеньев. Поскольку этот 
процесс подразумевает выполнение многочисленных 

В четвёртой статье серии подведены результаты генетического анализа 
коэффициента  фотосинтетической продуктивности (КФП) семи сортов 
табака сортотипа Самсун. Подтверждено, что  гибридам  F1 свойственен 
промежуточный тип наследования признака, что проявляется в основном 
воздействием аддитивных генов  рецессивного характера, чем  и 
объясняются расхождения между показателями КФП и ĝi.

Обоснована  важность  КФП как ценного фотосинтетического маркера 
при создании гибридных комбинаций с помощью улучшенного фото-
синтетического аппарата. 

Результатами исследования выделены ценные сорта и перспективные 
гибриды для селекции и предложены конкретные рекомендации по 
оптимизации всех её звеньев.
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и трудоёмких аналитических работ с вовлечением 
как исходных сортов, так и множества генотипов из 
расщепляющихся гибридных популяций, физиологами, 
генетиками и селекционерами проводились иссле-
дования по поиску морфологических признаков, 
имеющих высокую сопряжённость как с признаками-
маркерами, так и с отдельными составляющими фото-
синтетической активности растений. 

В обзорной статье М.И. Зеленского обстоятельно 
анализируются результаты собственных исследований 
и экспериментальные данные других авторов, 
обобщённые в 70 статьях по 11 важнейшим фото-
син тетическим признакам у 6-ти групп разных 
возделываемых культур, включающих 22 вида и 
сорта, в том числе и 5 генотипов табака. Среди 
исследуемых образцов в отдельных случаях 
выявлена высокая степень вариабельности. Так, у 
образцов табака как важнейший фотосинтетический 
признак анализированы показатели интенсивности 
фотосинтеза, которые варьировались в пределах 9.0-
13.0 мг СО2/дм2.час, что хорошо согласуется с нашими 
данными (В.А. Мар карян, 2019). У некоторых форм в 
фенотипической изменчивости отмечается значительная 
доля генотипической вариансы, которой объясняется 
многолетняя стабильность уровня исследуемых 
признаков и высокие показатели наследуемости. 
Представленные автором данные по улучшению 
отдельных фотосинтетических характеристик путём 
отбора и с учётом комбинационной способности сортов по 
отдельным признакам привели его к выводу о реальной 
возможности селекционного улучшения этих признаков 
и получения интенсивных форм с устойчиво усиленной 
фотосинтетической активностью (М.И. Зеленский, 1980).

В своём знаменитом докладе на 42-ом Тимирязев-
ском чтении А.Т. Мокроносов, касаясь роли фото-
синтетических признаков, полностью поддержал 
вышеотмеченные выводы и предложения М.И. Зе-
ленского, характеризовав их как перспективные в 
генотипической интенсификации фотосинтетического 
аппарата. Резюмируя свои исследования, автор 
выделил 21 морфофизиологический показатель листа 
(показатели мезоструктуры), назвав их полезными 
для учёта при реализации селекционных программ, 
связанных с фотосинтетической продуктивностью, 
в частности, в процессе подбора, оценки исходного 
материала и разработки идеотипа сорта. С этой 
целью он разработал методику изучения этих 
показателей и оценки функциональной активности 
фотосинтетического аппарата. Отмечается, что пред-
ло женная им морфофизиологическая концепция мезо-
структуры фотосинтетического аппарата является 
полезным инструментом при эколого-физиологических 
исследованиях, применение которого оправдало себя 
при решении разных задач. 

В связи с ограниченным применением результатов 
исследований по фотосинтезу в селекционной практике 
автором подчёркивается важность повышения их 
прикладного характера и перспективность оптимизации 
морфофизиологического типа растений с целью соз-
да ния идеатипа сорта в конкретных условиях как 
биотехнический проект работы селекционера. 

Проблема ухудшения качества продукции при росте 
урожаев (что за последние 70-80 лет повсеместно 
наблюдается в табаководстве и очень характерно 
для ароматических сортов) связывается автором  с 
реакцией роста, фотосинтеза и специфического 
биосинтеза на применяемую агротехнику, направлен-
ную на оптимизацию условий возделывания, на что 
сильнее реагируют первые два процесса, а более 
кон сервативным оказывается биосинтез и отложение 
ценных  веществ в запас, удельная концентрация  ко-
торых  в  хозяйственно ценной части урожая  сни  жается. 
При этом меняется структура ростовых процессов, 
изменяются морфофункциональные кор реляции и 
донорно-акцепторные связи в це лом растении. Ввиду 
актуальности указанной проблемы, А.Т. Мокроносов 
её разработку считает самостоятельной областью 
физиологии целого растения, которая позволяет 
создать основу для управления как величиной, так и 
качеством урожая (А.Т. Мокроносов, 1983). 

Подводя итог результатов исследований по поиску 
и использованию маркерных признаков в процессе 
идентификации генотипов по фенотипам и созданию 
базы для разработки параметров идеотипа сорта, 
приходим к выводу, что успех в этой работе связан 
с комплексной оценкой исходных форм и гибридных 
популяций по важнейшим генетическим параметрам 
не только по компонентам продуктивности, но и по 
морфофизиологическим признакам. 

Материалы и методы

Основные критерии подбора родительских форм  Сам -
сун  47 (С-47), Самсун  55 (С-55), Самсун  36 (С-36), Самсун 
224 (С-224), Самсун 27 (С-27), Самсун Бафра (С.Б.), 
Самсун Маден (С.М.) и полученные по диаллельной 
схеме скрещивания прямые гибриды, их ботаническое 
описание и генeтико-селекционная целесообразность 
использования в данной работе, а также модели 
и методы генетико-математического анализа под-
робно изложены в первой статье данной серии 
(В.А.  Маркарян, 2019). Следует также отметить, что 
предложенный нами Коэффициент фотосинтетической 
продуктивности (КФП) вычисляется как соотношение 
показателей интенсивности фотосинтеза и дыхания: 
КФП=ИФ/ИД.
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Результаты и анализ

Результаты дисперсионного анализа средних значе-
ний сортов и гибридов, а также варианс общей и 
специ фической комбинационной способности (ОКС, 
СКС) по КФП доказывают высокую достоверность этих 
показателей и существующие различия между ними. 
Очевидна также определяющая роль аддитивных и 
неаддитивных эффектов генов в генетической детер-
минации признака. При этом аддитивный вклад генов 
более чем в 5.7 раз превосходит неаддитивные эф-
фекты (таблица 1).

Проведённым анализом установлена высокая досто-
верность как усреднённых значений анализируемого 
признака сортов и гибридов, так и их эффекты ОКС (ĝi) 
и варианс эффектов ОКС (σ2Gi) и СКС (σ2Si), а также 
обнаруженные различия внутри указанных пара  метров. 

По существу высокий показатель КФП является инди-
катором, свидетельствующим о наличии у селек-
тируемых форм способности проявлять высокую фото-
синтетическую продуктивность. У исходных сортов 
высокими показателями КФП выгодно отличаются как 
высокоурожайный сорт С-47, так и низкопродуктивные 
сорта С-27, С.М. и С.Б., а его низким показателем – 
сортa С-55, С-224 и С-36. Интересно отметить, что 
выявленные различия внутри этих групп сортов были 
высокодостоверными (таблица 2).

Анализ наследования КФП в F1 свидетельствует о 
преобладании промежуточного типа наследования, 
который из 21 гибрида наблюдается у 13-ти. У одного 
гибрида (С.Б.хС.М.) выявляется полное доминирование 
родительской формы с высоким, а у 3-х (С-27хС.М., 
С-27хС.Б., С-47хС-36) – с низким показателями при-
знака. Позитивный гетерозис отмечается лишь у 
гиб рида С-224хС-27, а негативный – у 3 гибридов 
(С-47хС.Б., С-47хС.М., С-47хС-27). Примечательно, 
что у всех гибридов с негативным гетерозисом, как пра-
ви ло, материнским сортом выступает С-47, а отцов ские 
формы имеют близкие с ним показатели признака и, 
что интересно, все они характеризуются наи высшими 
показателями КФП. Заслуживает особого внимания 
гетерозисный гибрид С-224хС-27, который следует 
включить в селекционную работу не только в целях 
гетерозисной селекции, но и как ценный исходный 
материал, поскольку его родители обладают высоким 
показателем как КФП, так и ĝi и, что важно, у них 
признак проявляется преимущественно действием 
аддитивных генов, которые, соответственно, превосхо-
дят неаддитивные эффекты от 2.7 до 5.3 раз. Поми мо 
этого перспективность данного скороспелого гиб ри-
да заключается и в том, что у него высокая фотосин-
тетическая продуктивность проявляется в наи более 
благоприятный период вегетации, что позволяет сфор -

Таблица 1.  Дисперсионный анализ средних значений 
признака и комбинационной способности 
сортов и гибридов табака по КФП*

Источник 
изменчивости

Число степеней 
свободы

Средний квадрат 
MS признака

Общий 83 131.90

Повторность 2 15.12

Вариант 27 364.49**

Случайный 54 19.94

ОКС 6 4534.20**

СКС 21 788.99**

Ошибка 54 6.65

**P < 0.001

Таблица 2.  Результаты анализа комбинационной способности по КФП*

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

С-47 36.82 12.92 12.32 32.16 20.68 13.20 17.23 20.420 416.578 96.248

С-55 12.92 11.22 15.58 14.47 16.39 20.58 15.81 13.159 172.741 12.424

С-36 12.32 15.58 19.60 19.22 28.30 29.53 28.54 19.398 375.888 20.621

С-224 32.16 14.47 19.22 12.89 60.72 15.81 30.66 22.318 497.671 182.241

С-27 20.68 16.39 28.30 60.72 33.25 28.12 29.66 28.052 786.510 148.922

С.Б. 13.20 20.58 29.53 15.81 28.12 30.27 34.55 22.549 508.042 49.123

С.М. 17.23 15.81 28.54 30.66 29.66 34.55 33.16 24.990 624.112 25.025

НСР0.01=10.098; (ĝi-ĝj)=0.974;

*Таблица составлена автором.
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мировать ароматическое сырьё с высокими куритель-
ными достоинствами. 

Важность роли аддитивных генов выявлена также 
в генетической детерминации высоких показателей 
признака и ĝi у сортов С.Б. и С.М., чем и объясняется 
целесообразность их использования в селекционной 
практике. Следует также отметить решающий вклад 
аддитивных генов в обусловленность признака у сортов 
С-47, С-55 и С-36, что было доказано соотношениями 
показателей σ2Gi и σ2Si, которые равнялись, 
соответственно: 4.3, 13.9 и 18.2.  

Сопоставлением показателей признака сортов и 
ĝi зафиксирован ряд соответствий. Так, высоким 
показателям признака у сортов С-27, С.М. и С.Б. 
соответствуют такие же значения ĝi, а низким 
показателям признака у сортов С-55 и С-224 – 
аналогичные показатели ĝi. Наряду с этим отмечен 
также ряд несоответствий. Например, несмотря на то 
что сорт С-47 имеет наивысший показатель признака, 
однако по значению ĝi уступает сортам С-27, С.М. и 
С.Б. и, что интересно, эта разница была существенной. 
Интересно также отметить, что несмотря на то что 
сорта С-27 и С.М. имеют примерно равные значения 
КФП, однако первый сорт по показателю ĝi достоверно 
превосходит второй. 

Отмеченные несоответствия объяснимы при учёте 
результатов полигенного анализа сортов, который 
проводился по модели Хеймана, что предъявляет 
некоторые ограничения к исходным сортам. Так, в 
генетической детерминации признака отсутствия 
неаллельных генных взаимодействий (эпистаза) 

доказана однородностью разности Wr-Vr с помощью 
критерия t, который при n=5 числу степеней свободы 
имеет недостоверное значение. Показателями коэффи-
циентов корреляции r Wr/Vr (+0.399) и регрессии b Wr/Vr 
(+0.192) между Wr и Vr, а также расположением линии 
регрессии на графике зависимости доказывается её 
существенное различие от линии единичного наклона. 

При генетической обусловленности признака харак-
терно сверхдоминирование, что подтверждается как 
расположением линии регрессии, которая пересе-
каетет ось OWr ниже начала координат, так и значением 
показателя средней степени доминантности - (Ĥ1/D)1/2, 
величина которой больше единицы (рис.).

На графике регрессии в расположении сортов 
наблюдается примечательная картина. Максимальное 
накопление доминантных полигенов отмечается у 
сорта С-55, который характеризуется минимальными 
показателями КФП и ĝi и находится в нижнем конце 
линии регрессии. Отмеченными полигенами насыщены 
также генотипы сортов С-36, С.М., С.Б. и С-47, 
имеющие в основном высокие показатели признака 
и ĝi  и, что интересно, по этим же показателям они 
существенно отличаются, но сгруппировались по 
соседству с сортом С-55 с некоторым сдвигом к 
центру графика регрессии. По сути у изученных 
сортов важность значения доминантных полигенов 
отмечена в детерминации как высоких, так и низких 
показателей КФП. Однако сорт С-224 резко отодвинут 
к верхней части графика и поэтому его сравнительно 
низкие показатели признака и ĝi обусловлены дейст-
вием преимущественно рецессивных полигенов. 
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По сути причиной вышеотмеченных несоответствий 
между показателями КФП и ĝi является меняющийся 
баланс доминантных и рецессивных полигенов в 
проявлении признака. При увеличении в этом балансе 
доли рецес сивных полигенов возрастают расхождения 
между ука занными параметрами и возникает ситуация, 
когда по анализируемому признаку лучший сорт С-47 
не обла дает самым высоким показателем ĝi. Однако, 
как было показано, у этого сорта по сравнению с рас-
положенными по соседству  другими сортами в ука-
занном балансе значительно увеличена доля ре-
цес  сивных полигенов, проявляющих аддитивный 
характер, следовательно по сравнению с теми, у 
которых отмечен более высокий показатель ĝi, в 
селек ционном плане он более перспективен, и для 
реа  лизации его генетического потенциала требуется 
скорректировать методику ведения селекции в рас-
щепляющихся гибридных популяциях. Поэтому на 
ран нем этапе селекции перспективных гибридов 
С-47хС-224 и С-224хС-27 с целью исключения потерь 
ценных генотипов следует произвести больший объём 
выборок, поскольку генотипы с высокими показателями 
КФП могут выщепляться в более поздние сроки (F3 – F5), 
а также необходимо повременить жёсткую отбраковку 
селекционного материала и реализовать её в старших 
гибридных поколениях. 

Что касается перспективного гибрида С.Б.хС.М., у 
которого генотип насыщен доминантными генами, 
имеющими  аддитивный харак тер, то тут высока 
вероятность появления ценных особей в ранних 
поколениях (F2 – F4) и, следовательно, сроки 
отбраковки необходимо установить в этих популяциях. 
Рекомендуется также указанный гибрид вместе 
с комбинациями С-36хС.М. и С-36хС.Б. исполь-
зовать и в гетерозисной селекции, поскольку у 
последних высокие показатели признака управляются 
доминантными полигенами. Решающая роль доми-
нант ных генов в проявлении признака в сторону 
возрастания подтверждается также коэффициентом 
корреляции между показателем признака (xp) и сум-
мой варианс и коварианс (Wr+Vr), которая имеет 
отрицательный знак (rXr/Wr+Vr=-0.277±0.192). Указанный 
вывод подтверждается также вычисленным парамет-
ром Fr, характеризующим направление доминирования 
для каждого сорта, которое у большинства сортов 
имеет положительный знак и равняется от 66.99                                
(С-27) до 348.18 (С-55). Исключением был сорт С-224, у 
которого Fr=-442.99, что доказывает  преобладающую 
роль рецессивных генов в увеличении признака, что 
было отмечено выше. Таким образом, в результате 
проведённого диаллельного анализа выявлена роль 
действия разных групп генов в проявлении признака 
и выделены перспективные гибриды для выведения 
ароматических сортов и гетерозисных гибридов табака 

с конкретными рекомендациями по оптимизации се-
лекционной работы.

Эффективность указанной работы обеспечивается 
также учётом коррелятивных связей между селек-
тируемыми признаками, поскольку в генотипе 
гибридов, как правило, возникает необходимость 
сочетать хозяйственно полезные признаки, опреде-
ляю щие количество и качество табачного сырья, 
которые взаимосвязаны как положительными, так 
и отрицательными корреляциями. Поэтому в прак-
тической селекции пренебрежение этими связями 
приводит к неоправданным потерям не только ценных 
генотипов, но и финансовых ресурсов и времени, и 
как следствие – такая работа безрезультатна. В этом 
плане генетические корреляции (rg) по сравнению с 
фенотипическими (rp) и паратипическими (re) часто 
имеют разнонаправленный характер и посему их 
знания представляют особую ценность.  Ввиду этого 
вычисляли коэффициенты указанных корреляций 
между КФП и структурными составляющими про-
дуктивности и качества табачного сырья (Таблица 3).

Таблица 3. Генетические (rg), фенотипические (rp) и 
паратипические (re) корреляции КФП с 
другими количественными признаками****

Признак Коэффициенты  корреляций

rg rp re

КФП х КЛ1 -0.234* -0.233* -0.241*

КФП х ДЛ2 -0.474*** -0.451*** -0.128

КФП х ШЛ3 -0.472*** -0.451*** -0.117

КФП х ВР4 -0.415*** -0.396*** 0.058

КФП х ППЦ5 -0.380*** -0.363** 0.052

КФП х ТЛ6 -0.363** -0.262* 0.237*

КФП х ССВ7 -0.297** -0.189 0.062

КФП х УСЛ8 -0.404*** -0.395*** -0.212*

КФП х ИФ9 0.426*** 0.442*** 0.705***

КФП х ИД10 -0.521*** -0.501*** -0.172

КФП х Х«a+b»11 0.123 0.092 -0.004

КФП х Х«a»12 0.118 0.088 -0.013

КФП х Х«b»13 0.348** 0.094 0.001

*P<0.05  **P<0.01  ***P<0.001
1Kоличество листьев; 2Длина листа; 3Ширина листа; 
4Высота растений;  5Период посадки-цветения;  6Темп 
листо об разования; 7Содержание сухого вещества; 8Уро-
жай сухих листьев; 9Интенсивность фотосинтеза; 
10Интенсивность дыхания;  11Хлорофилл «a+b»; 12Хлорофилл 
«a»; 13Хлорофилл «b».

****Таблица составлена автором.
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Анализ вычисленных коэффициентов корреляций 
у 13-и пар признаков показывает, что у 11-и пар 
обнаружены достоверные корреляции, из коих у 7-и 
пар (КФПхИД, КФПхДЛ, КФПхШЛ, КФПхИФ, КФПхВР, 
КФПхУСЛ, КФПхППЦ) они сильные, у 3-х пар (КФПхТЛ, 
КФПхХ«b», КФПхССВ) - средние, и у одной пары 
(КФПхКЛ) - слабые корреляции. У отмеченных пар 
в 9-и случаях показатели rg превосходят rp и re, лишь 
в одном случае (КФПхИФ) он уступает их, а у одной 
пары (КФПхКЛ) - он слабее чем re. Из вышеуказанных 
11-и пар положительные корреляции зафиксированы 
в 2-х (КФПхИФ, КФПхХ«b») случаях, а в остальных  
установлены отрицательные корреляции, из которых 
в 5-и случаях такое направление характерно всем 3-м 
коэффициентам и у 4-х пар - только rg и rp.  Интересно 
отметить, что анализируемый признак, как правило, 
слабо коррелирует с содержанием зелёных пигментов 
и только в одном случае (КФПхХ«b») rg имеет 
средний существенный показатель, а у остальных 
пар отмечены несущественные коэффициенты кор-
реляций. Как правило, во всех случаях rg по срав-
нению с rp имеет более высокие показатели, хотя 
оба они имеют идентичную направленность. При 
их значимых показателях у re отмечены слабые и 
недостоверные корреляции, которые в 6-и случаях 
имеют противоположный знак и лишь в 2-х случаях 
(КФПхКЛ, КФПхИФ) показатели re превосходили их 
значения.

Таким образом, у анализируемых сортов и гибридов 
табака установлены сильные положительные корре-
ляции КФП с ИФ и содержанием хлорофилла «b», и, 
что важно, в корреляциях у первой пары признаков 
наряду с генетическими факторами весьма значима 
роль влияния окружающей среды, что подтверждается 
очень высоким и значимым показателем re, а у второй 
пары отмечается его полное отсутствие. Существуют 
прочные отрицательные корреляции между КФП и 
важнейшими составляющими продуктивности (КЛ, 
ДЛ, ШЛ, ВР, ППЦ, УСЛ, ТЛ, ССВ), а также ИД, что 
позволяет совмещать в генотипе перспективных 
сортов и гибридов умеренный урожай с высокой 
ароматичностью и ку рительными достоинствами сырья 
благодаря увели чению интенсивности фотосинтеза 
табачного растения. 

Заключение

Проведённым генетическим анализом подтверждается 
важность совокупного действия аддитивных и неад-
дитивных эффектов генов в проявлении КФП, при кото-
ром определяющая роль принадлежит аддитивным 
генам. У гибридов F1 преобладает промежуточный тип 
наследования, хотя зафиксированы также явления 
позитивного и негативного гетерозиса, а также случаи 
полного доминирования родительской формы с 

высоким и низким показателями признака.              

В генотипе изученных сортов равнозначные показа тели 
признака обусловлены действием разных полигенов с 
их различными соотношениями. 

При изменении этого баланса в сторону накопления 
рецессивных полигенов возрастают расхождения 
между показателями КФП и ĝi, что чревато недооценкой 
генетического потенциала селекционного материала 
и вероятностью его неоправданной утраты. Именно 
поэтому с учётом основных критериев идеотипа 
сортотипа Самсун предлагается дифференцировать 
оценку генетического потенциала исходных форм по 
комбинационной ценности, выявлять роль разных 
генетических систем в детерминации признака 
и корректировать методику ведения селекции в 
расщепляющихся гибридных популяциях. С учётом 
результатов комплексной оценки селекционного 
материала по указанным критериям выделены 
перспективные сорта и гибриды с конкретными 
предложениями по подбору исходного материала, 
отбору и браковке потомства гибридов. Так, в целях 
селекции на фотосинтетическую продуктивность 
рекомендуются использовать сорта  С.М., С.Б., С-27 
и С-47, а также гибриды С-47хС-224, С-224хС-27, 
С-36хС.М., С-36хС.Б., С.Б.хС.М. Послед ние четыре 
гибрида с успехом можно исполь зовать также в 
гетерозисной селекции, для которой получены аналоги 
материнских сортов с ЦМС. 

Вычисленные у исходных сортов и перспективных 
гибридов сильные положительные корреляции 
КФП с ИФ и отрицательные - с ИД и важнейшими 
компонентами продуктивности позволяют за счёт 
увеличения интенсивности фотосинтеза получить 
высокоароматичные линии с умеренным урожаем и 
востребованным качеством сырья. Следовательно, 
КФП является ценным фотосинтетическим маркером 
при создании гибридных комбинаций с улучшенным 
фотосинтетическим аппаратом и важнейшим пара-
метром идеотипа сорта Самсун. 
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Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի 
օպտիմալացման ուղիները.  ֆոտոսինթետիկ արդյունավետության գործակիցը

Վ.Ա. Մարգարյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր՝ ծխախոտ, ֆոտոսինթետիկ արդյունավետություն, մակածական ունակություն, երկալել անալիզ, 
համահարաբերակցություններ, սելեկցիա

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Շար քի չոր րորդ հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ծխա խո տի Սամ սուն սորտատիպի յոթ սոր տե րի 
ֆո տո սին թե տիկ արդ յու նա վե տութ յան գոր ծակ ցի (ՖԱԳ) գե նե տի կա կան ա նա լի զի արդ յունք նե րը: Հաս տատ վել է, 
որ F1 հիբ րիդ նե րին բնո րոշ է հատ կա նի շի մի ջանկ յալ ժա ռան գու մը, ո րը դրսևոր վում է հիմ նա կա նում ռե ցե սիվ բնույ
թի ա դի տիվ գե նե րի ազ դե ցութ յամբ, ին չի  արդ յուն քում առ կա են հատ կա նի շի և ĝiի ցու ցա նիշ նե րի ան հա մա պա
տաս խա նութ յուն ներ:

Հիմ նա վոր վել է բա րե լավ ված ֆո տո սին թե տիկ ա պա րա տով հիբ րի դա յին զու գակ ցութ յուն նե րի ստաց ման գոր ծում 
ՖԱԳի կար ևո րութ յու նը՝ որ պես ար ժե քա վոր ֆո տո սին թե տիկ ցու ցիչ: 

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րով ա ռանձ նաց վել են ար ժե քա վոր սոր տեր և հե ռան կա րա յին հիբ րիդ ներ, ներ կա յաց
վել դրանց բուծ ման բո լոր օ ղակ նե րի օպ տի մա լաց ման կոնկ րետ ա ռա ջար կութ յուն ներ:
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A b s t r a c t .  The results of genetic analysis on the coefficient of photosynthetic productivity (CPP) in seven varieties 
of Samsun tobacco are summed up in the fourth article of the series. It has been confirmed that in the hybrids of F1 an 
intermediate inheritance of the trait prevails, which is mainly manifested by the impact of recessive additive genes leading 
to incompatibility in the indices of ĝi and the mentioned trait. 

The significance of CPP as a valuable photosynthetic index in the creation of hybrid combinations with an improved 
photosynthetic apparatus has been justified.

In the result of the study, valuable varieties and perspective hybrids have been identified and specific recommendations on 
optimizing all breeding stages have been introduced.
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Նա խա բան

Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան զար գաց ման 
տե սանկ յու նից կար ևոր վում են բնա կան պա շար նե րի 
ճիշտ օգ տա գոր ծու մը, հո ղե րի բեր րիութ յան բարձ րա
ցու մը, դեգ րա դաց ման դեմ պայ քա րը:

Հա յաս տա նում հո ղի սե փա կա նաշ նոր հու մը բա ցա սա
կան ազ դե ցութ յուն գոր ծեց հո ղա տես քե րի բեր րիութ յան 
պահ պան ման վրա, նպաս տեց դրանց մաս նատ մա նը: 
Հո ղօգ տա գործ ման, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ
յան արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է սե փա կա նա տե րե րի մաս նա գի տա
կան պատ րաստ վա ծութ յամբ, ֆի նան սա կան մի ջոց նե
րով և մի շարք գոր ծոն նե րով: 

Հա յաս տա նում հան քա յին պա րար տան յու թեր գրե թե 
չեն ար տադր վում: Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րից   
հիմ նա կա նում   ներ մուծ վում    է  ա մո նիու մա կան սե

ՀՏԴ  631.8 : 636.087.24 (479.25)     
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լիտ րա (NH4NO3): Ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան պա
րար տան յու թե րը ներ մուծ վում են քիչ քա նա կութ յամբ: 
Ուս տի խնդիր է դրվել հո ղե րի բեր րիութ յու նը պահ պա
նե լու և հ նա րա վո րինս բարձ րաց նե լու հա մար կի րա ռել 
նոր մի ջոց ներ:

Վեր ջին տա րի նե րին հո ղե րի բեր րիութ յան բարձ րաց
ման նպա տա կով օգ տա գործ վում է Եր ևա նի կոն յա կի 
գոր ծա րա նի Այ գե վան, Ար մա վիր և Բերդ մաս նաճ յու ղե
րում գի նու թոր ման ըն թաց քում ստաց վող հե ղուկ թա
փո նը՝ բար դան: Այն պա րու նա կում է 0,5 % գի նեթթու, 
34 գ/լ լու ծե լի ա ղեր, 2025 գ/լ օր գա նա կան միա ցութ
յուն ներ, վի տա մին ներ, ֆեր մենտ ներ, ինչ պես նաև             
0,30,4 գ/լ ա զոտ (N), 0,40,5 գ/լ ֆոս ֆոր (P2O5) և    
1,51,8 գ/լ կա լիում (K2O):

Մինչև 2003 թվա կա նը Հա յաս տա նում բար դան ընդ
հան րա պես չի օգ տա գործ վել, այլ գոր ծա րան նե րի 
տա րածք նե րից հե ռաց վել է կո յու ղաջ րե րի մի ջո ցով: 

Արարատի մարզի Փոքր Վեդի համայնքի ոռոգելի մարգագետնային 
գորշ հողերի պայմաններում իրականացված հետազոտությունների հա
մաձայն՝ 1400 մ3/հա  չափաքանակով բարդայի կիրառումը նպաստում 
է մշակաբույսերի աճին և զարգացմանը: Դրանում պարունակվող արժե
քավոր մակրոսննդատարրերի (N, P, K) շնորհիվ բարելավվում են հողի 
ֆիզիկաքիմիական, քիմիական հատկությունները, սննդային ռեժիմը, 
բարձրանում է  մշակաբույսերի բերքատվությունը: 

Փորձադաշտերը բարդայով պարարտացնելու արդյունքում ձմերուկի բեր
քատվությունն ավելացել է 28,8, իսկ աշնանացան ցորենի հատիկի բերքը՝ 
24 %ով:

Բանալի բառեր՝
թափոն, 
բարդա, 
հող, 
ֆիզիկաքիմիական, 
բերքատվություն
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Ի.Վ. Տ յու րի նի, ֆոս ֆո րը՝ Բ.Պ. Մա չի գի նի, կա լիու մը՝ 
Ա.Լ. Մաս լո վա յի, կար բո նատ նե րը՝ Ս.Ա. Կուդ րի նի մե
թոդ նե րով: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փոքր Վե դի հա մայն քի ո ռո գե լի մար գա գետ նա յին գորշ 
հո ղե րի պայ ման նե րում ո րոշ վել է բար դա յի ազ դե ցութ
յու նը ձմե րու կի և  աշ նա նա ցան ցո րե նի բեր քա տվութ
յան վրա: Տար բեր մշա կա բույ սե րի հա մար մշակ վել են 
դրա կի րառ ման ե ղա նակ նե րը:

Բար դա յով պա րար տաց ման տնտե սա կան արդ յու նա
վե տութ յու նը ո րո շե լու հա մար փոր ձե րը կա տար վել են 
եր կու տար բե րա կով՝ ե րեք կրկնո ղութ յամբ.

1. Ս տու գիչ տա րբե րակ՝ ա ռանց պա րար տաց ման:

2. Բար դա կի րառ ված տար բե րակ՝ 1400 մ3/հա չա փա
քա նա կով պա րար տա ցմամբ:

Փոր ձե րի հա մար ընտր վել է մի ջին կա վա վա զա յին մե
խա նի կա կան կազ մով, մի ջա վայ րի հիմ նա յին ռեակ
ցիա յով (pH=7,3-8,0), լու ծե լի ա ղե րի (0,1480,184 %) և 
ջ րա լույծ իոն նե րի ցածր պա րու նա կութ յամբ ո ռո գե լի 
մար գա գետ նա յին գորշ հող: Բար դա յով պա րար տաց
նե լիս դաշ տը նախ հար թեց վել է, ո րից հե տո լա բո րա
տոր ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մար մաս նա գե տի 
կող մից վերց վել են հո ղան մուշ ներ (դաշ տի տար բեր 
մա սե րի 030 սմ խո րութ յու նից):

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ժա մա նակ հո ղան մուշ նե րում 
ո րոշ վել են մե խա նի կա կան կազ մը, լու ծե լի ա ղե րի, 
փո խա նա կա յին կա տիոն նե րի (Ca, Mg, Na, K), կար
բո նատ նե րի (CaCO3, MgCO3), օր գա նա կան նյու թե րի 
և սնն դա տար րե րի պա րու նա կութ յու նը մինչև բար դան 
հող ներ մու ծե լը և ներ մու ծե լուց հե տո (աղ. 1):

Բար դա յի կի րա ռութ յու նից հե տո ա ղե րի ա վե լա ցում չի 
նկատ վել, նվա զել է մի ջա վայ րի հիմ նա յին ռեակ ցիան: 
Այ սինքն՝ բա րե լավ վել է հո ղում պա րու նակ վող ջրա լույծ 
ա ղե րի և փո խա նա կա յին կա տիոն նե րի կազ մը:

Աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված են բար դա յի կի րառ ման 
արդ յուն քում կար բո նատ նե րի, փո խա նա կա յին կա
տիոն նե րի, օր գա նա կան նյու թե րի և սնն դա տար րե րի 
պա րու նա կութ յան փո փո խութ յու նը հո ղի 030 սմ խո
րութ յամբ շեր տում:

Ըստ աղյուսակ 2ի՝ բարդայի թթվային ռեակցիայի 
ազդեցությամբ տեղի է ունենում կարբոնատների 
որոշակի քայքայում: Վերջինիս արդյունքում հողի 
կլանող կոմպլեքսից դուրս է մղվել փոխանակային 
Mgի և Naի մի մասը, ավելացել է կլանված Caի 
քանակությունը՝ 63,0 %ից հասնելով 66,2 %ի, նվազել 
է փոխանակային Naի քանակությունը: Բարդայում 
Kի բարձր պարունակությամբ պայմանավորված՝ 
հողում ավելացել է նաև կլանված Kի քանակությունը:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րում, մաս նա վո րա պես Իս
պա նիա յում, Ի տա լիա յում այն կի րառ վում է խա ղո ղի 
այ գի նե րի պա րար տաց ման հա մար, իսկ Ֆ րան սիա յում 
դրա նից ստա նում են կեն սա գազ, որն օգ տա գործ վում է 
է լեկտրաէ ներ գիա յի ստաց ման և ջե ռուց ման նպա տա կով:

20032007 թթ. սո դա յին ա ղուտալ կա լի և տար բեր աս
տի ճա նի ա ղա կա լածալ կա լիա ցած հո ղե րի բա րե լավ
ման հա մար ու սում նա սիր վել է բար դա յի մե լիո րա տիվ 
արդ յու նա վե տութ յու նը (В.А. Папинян, У.К. Казарян, 
2012, В.А. Папинян, 2013): Հիմ նա վոր վել է հո ղե րի 
սննդա յին ռե ժի մի բա րե լավ ման նպա տա կով այն որ
պես ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի ներ գոր ծութ յան պա րար
տան յութ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Ըստ Ա րա րատ յան հար թա վայ րում կա տար ված ար
տադ րա կան փոր ձե րի՝ սո դա յին ա ղուտալ կա լի հո ղե րը 
բար դա յով մե լիո րաց ման արդ յուն քում ա ղա զերծ վում և  
ալ կա լիա զերծ վում են (Մ.Հ. Բար սեղ յան, 2013): Ն ման 
արդ յու նա վե տութ յուն է ա պա հով վել նաև հար թա վայ րի 
կի սաա նա պա տա յին գորշ հո ղե րում (Մ.Հ. Բար սեղ յան, 
2013, Հ.Ղ. Ղա զար յան և  ու րիշ., 2012, Հ.Ղ. Ղա զար
յան և ու րիշ., 2013), Տա վու շի մար զում և ԼՂՀում բար
դա կի րա ռե լիս (Ս.Լ. Ա թալ յան, 2016, Վ.Ա. Պա պին յան,                    
Ս.Լ. Ա թալ յան, 2016):

Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի Ար մա վի րի, Այ գե վա նի 
և Բեր դի մաս նաճ յու ղե րում ստաց վող բար դան ներ կա
յումս կի րառ վում է ինչ պես ա ղուտալ կա լի հո ղե րի մե
լիո րաց ման, այն պես էլ մշա կո վի հո ղե րի սննդա յին ռե
ժի մի բա րե լավ ման նպա տա կով:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

2018 թ. հոկ տեմ բե րից 2019 թ. հոկ տեմ բերն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծում ու սում նա սիր վել է Ա րա րա տի 
մար զի Այ գե վա նի կոն յա կի գոր ծա րա նում ստաց վող 
բար դա յի ազ դե ցութ յու նը Փոքր Վե դի հա մայն քի ո ռո գե
լի մար գա գետ նա յին գորշ հո ղե րի ֆի զի կա քի միա կան, 
քի միա կան հատ կութ յուն նե րի,  սննդա յին ռե ժիմ նե րի և 
մ շա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան վրա: Հե տա զո տութ
յուն նե րը կա տար վել են դաշ տա յին և լա բո րա տոր պայ
ման նե րում: Բար դա յի ազ դե ցութ յունն ու սում նա սի րե լու 
նպա տա կով փոր ձա դաշ տի տար բեր մա սե րի 030 սմ 
խո րութ յու նից վերց վել են հո ղան մուշ ներ: Ն մու շա ռու
մից հե տո Հ. Պետ րոս յա նի ան վան հո ղա գի տութ յան, 
ագ րո քի միա յի և մե լիո րա ցիա յի գի տա կան կենտ րո նի 
լա բո րա տո րիա յում օր գա նա կան նյու թե րի (հու մու սի) 
և սնն դա տար րե րի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է մինչև 
բար դան հող ներ մու ծե լը և ներ մու ծե լուց հե տո: 

Ջ րա յին քաշ ված քի ա նա լիզ նե րը կա տար վել են ըստ 
Ե.Վ. Ա րի նուշ կի նա յի մե թո դի: Հո ղե րի մե խա նի կա կան 
կազ մը ո րոշ վել է Ն.Ա. Կա չինս կու, pHը՝ է լեկտ րա պո
տեն ցա չա փի, փո խա նա կա յին Ca, Mgն՝ Ա.Ն. Բաղ րամ
յա նի, կլան ված Na, Kն՝ Հ.Տ. Ա նան յա նի և Գ.Կ. Ղու
կաս յա նի, օր գա նա կան նյու թե րը (հու մու սը), ա զո տը՝                 
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Օրգանական նյութերի աննշան՝ 0,040,17 % ավե լա
ցումը նույնպես պայմանա վորված է բարդայում վեր
ջին ներիս բարձր պարունակությամբ:

Հարկ է նշել, որ պարարտացումից հետո N, P և Kի 
քանակությունների ավելացմամբ միաժամանակ բարե
լավվում է հողի սննդային ռեժիմը:

Այսպիսով՝ բարդայի կիրառմամբ հողի ֆիզիկաքի
միա կան, քիմիական հատկությունների բարելավումը, 
օրգանական նյութերով և մատչելի սննդատարրերով 
դրա հարստացումը մշակաբույսերի աճի ու զարգաց
ման համար ստեղծում են նպաստավոր պայմաններ:

2019 թ. գարնանը (մարտ ամսին) բարդայի պահանջվող 
չափաքանակը հող ներմուծելուց և հողանմուշներ 
վերցնելուց հետո փորձադաշտի 4000 մ2 հարթեցվել, ակո
սավորվել, ոռոգվել է, և կատարվել է  ձմերուկի  ցանք: 
Մշակությունն իրականացվել է համապատասխան 
տեխնոլոգիայով (հողի հարթեցում, ակոսավորում, ոռո
գում, ցանք, խնամք, բուժում): Ձմերուկի բերքա հավաքը 
կատարվել է օգոստոսի վերջին՝ ըստ տարբե րակների 
և կրկնողությունների: Թե ստուգիչ, թե ձմերուկի 
դաշտերում նախորդ մշակաբույսը եղել է լոլիկը:

Աղյուսակ 3ում ներկայացված է ձմերուկի բերքա
տվությունն ըստ տարբերակների և կրկնո ղությունների:

Աղ յու սակ 1. Ո ռո գե լի մար գա գետ նա յին գորշ հո ղի 030 սմ խո րութ յամբ շեր տում բար դա յի ազ դե ցութ յամբ տե ղի 
ու նե ցող ֆի զի կա քի միա կան և քի միա կան փո փո խութ յուն նե րը*

 Հ
ո
 ղ

ա
ն
 մ

ո
ւշ

 ն
ե
ր
 

 Ֆի զի կա կան 
կավ,

<0,01 մմ
pH

Ա ղե րի 
գու մա րը,

 %

Ջ րա լույծ իոն ներ,

 մգ ·էկվ/100 գ հո ղում

CO3
2- HCO3- CL- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na++K+

1 39,4
7,9

7,4

0,148

0,139
չի պարունակվում

0,80

1,39

1,07

0,31

0,34

0,07

0,70

0,25

0,40

0,08

1,11

1,44

2 38,0
8,0

7,3

0,171

0,145
չի պարունակվում

0,92

1,39

1,52

0,31

0,20

0,21

0,75

0,45

0,48

0,40

1,41

1,06

3 36,6
7,9

7,5

0,184

0,145
չի պարունակվում

0,92

0,92

1,18

0,21

0,49

0,32

0,70

0,35

0,56

0,08

1,33

1,02

Հա մա րի չում՝ մինչև բար դան հող ներ մու ծե լը, հայ տա րա րում՝ ներ մու ծե լուց հե տո

Աղ յու սակ 2. Բար դա յի կի րառ ման արդ յուն քում կար բո նատ նե րի, փո խա նա կա յին կա տիոն նե րի, օր գա նա կան նյու
թե րի և սնն դա տար րե րի պա րու նա կութ յան փո փո խութ յու նը հո ղի 030 սմ խո րութ յամբ շեր տում*

Հ
ո
ղ

ա
ն
մ

ո
ւշ

ն
ե
ր

Կարբոնատներ, 
%

Կլանված 
կատիոն  ների 
ընդ հանուր 
գումարը, 

մգ·էկվ/100 գ

Կլանված կատիոններ,
 %

Օրգա նական 
նյութեր

(հումուս), 
%

Սննդատարրեր, 
մգ/100 գ

CaCO3 MgCO3 Ca Mg Na K N P2O5 K2O

1
8,40

7,80

2,90

2,15

31,8

40,3

63,0

66,2

27,1

23,6

4,8

3,3

5,1

6,9

1,64

1,68

1,7

3,8

3,6

6,4

81,0

146,7

2
9,15

8,65

3,10

2,40

28,8

35,0

60,4

62,8

27,8

24,3

6,2

4,0

5,6

8,9

1,43

1,60

1,9

3,2

4,0

5,9

40,8

108,0

3
10,3

9,7

3,30

2,60

33,7

36,7

59,3

61,3

30,5

26,9

5,2

4,0

5,0

7,8

1,68

1,74

1,3

3,2

4,0

6,1

80,5

110,6

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Հա մա րի չում՝ մինչև բար դան հող ներ մու ծե լը, հայ տա րա րում՝ ներ մու ծե լուց հե տո
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Ըստ հետազոտությունների՝ ստուգիչի համեմա տու
թյամբ բարդա կիրառված տարբերակում սննդա
տարրերով հողի հարստացման արդյունքում ձմե
րուկի բերքատվությունն ավելացել է 58 ց/հաով կամ 
28,8 %ով: Նույնատիպ հետազոտություններ իրա
կանացվել են նաև աշնանացան ցորենի դաշտում: 
Փորձերը կատարվել են երկու տարբերակով՝ երեք 
կրկնողությամբ: Յուրաքանչյուր տարբերակ զբա ղեց
րել է 3000 մ2 տարածք, ցանվել է աշնանացան ցորենի 
Ստիվենս ամերիկյան սորտը (200 կգ/հա): Նախքան 
ցանքը սերմերն ախտահանվել են, կիրառվել է աճի 
խթանիչ: Վաղ աշնանը դաշտը չի պարարտացվել: 
Նոյեմբեր, փետրվար ամիսերին 1400 մ3/հա չափաքա

նակով հող է ներմուծվել նոսրացված բարդա (1 մաս 

բարդա+2 մաս ջուր): 

Աշնանացան ցորենի վեգետացիայի ընթացքում կա

տարվել են ֆենոլոգիական դիտարկումներ: Եվ ստուգիչ, 

և բարդա կիրառված տարբերակներում իրականացվել 

են մշակության միևնույն աշխատանքները: Փորձերի 

արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 4ում:

Ըստ ֆենոլոգիական դիտարկումների և բերքատվու

թյան տվյալների՝ ստուգիչի համեմատությամբ բարդա 

կիրառված տարբերակում մեկ հեկտարի հաշվով հա

վելյալ բերքն ավելացել է 10,8 ցով կամ 24 %ով: 

Աղյուսակ 3. Ձմերուկի բերքատվությունն ըստ տարբե
րակ ների*

tփաստ.>t0,5                                                                                                             
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1

Ստուգիչ 189  

Բարդա
 կիրառված

246 57 30,2

2

Ստուգիչ 213  

Բարդա
 կիրառված

267 54 25,4

3

Ստուգիչ 204  

Բարդա
 կիրառված

267 63 30,9

                        

Աղյուսակ 4. Աշնանացան ցորենի բեքատվությունն ըստ 
տար բերակների*

tփաստ.>t0,5                                     
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1

Ստուգիչ 115 78 43,4  

Բարդա 
կիրառված

122 89 54,1 10,7 24,7

2

Ստուգիչ 110 78 45,5  

Բարդա 
կիրառված

118 910 55,8 10,3 22,6

3

Ստուգիչ 117 78 46,3  

Բարդա 
կիրառված

123 910 57,7 11,4 24,6

Աղյուսակ 5. Բարդայի կիրառման տնտեսական արդյունավետությունը ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերի 
պայմաններում* 

Մշակա
բույսեր

Փորձի 
տարբերակներ

Բեր քա
տվու թյունը,

ց/հա

Հավելյալ 
բերքը,
ց/հա

Հավելյալ բերքի 
իրացման 
արժեքը, 

հազ. դրամ

Հավելյալ բերքահավաքի 
և տեղափոխման 

ծախսերը, 
հազ. դրամ

Զուտ 
եկա մուտը, 
հազ. դրամ

Ձմերուկ

Ստուգիչ 202     

Բարդա կիրառ ված 260 58,0 580,0 44,8 535,2 535,2

Ցորեն

Ստուգիչ 45,0     

Բարդա կիրառ ված 55,8 10,8 129,6 14,6 115,0 115,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Այսպիսով՝ Փոքր Վեդի համայնքի ոռոգելի մարգագետ
նային գորշ հողերում 1400 մ3/հա չափաքանակով բար
դայի կիրառման արդյունքում ձմերուկի բերքն ավե
լացել է 58, իսկ ցորենինը՝ 10,8 ց/հաով:

Քանի որ իրականացվել են մշակության միևնույն 
աշխատանքները, բարդայի կիրառման տնտեսական 
արդյունավետության հաշվարկներ կատարելիս հաշվի 
են առնվել միայն 1 կգ ձմերուկի իրացման շուկա
յական արժեքը՝ 100 դրամ, 1 կգ ցորենի հատիկի 
արժեքը՝ 120 դրամ, N90 պարարտացման դեպքում 
1 կգ ամոնիումական սելիտրայի արժեքը՝ 140 դրամ 
(280·140=39,2 հազ. դրամ), ինչպես նաև հավելյալ 
բեր քի բերքահավաքի և տեղափոխման ծախսերը: 
Հաշվարկները ներկայացված են աղյուսակ 5ում:

Հաշվարկներում ներառված չէ բարդայի տեղափոխ
ման արժեքը, ուստի ձմերուկի մշակության դեպքում 
զուտ եկամուտը կազմում է 535,2 հազ. դրամ, իսկ 
ցորենի դեպքում՝ 115,0 հազ. դրամ:

Եզրակացություն

Արարատի մարզի Փոքր Վեդի համայնքի ոռոգելի մար
գա գետնային գորշ հողերի բարելավման նպատակով 
1400 մ3/հա չափաքանակով բարդա կիրառելու 
արդյունքում հողում տեղի են ունեցել մի շարք դրական 
փոփոխություններ: Այսպես՝ բարելավվել են հողի 
ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ջրալույծ աղերի 
որակական կազմը, նվազել է միջավայրի ռեակցիայի՝ 
pHի արժեքը, քայքայվել են հողային կարբոնատները: 
Միաժամանակ հողը հարստացել է կալցիումական 
աղերով, փոխանակային կատիոնների կազմում 
նվազել է Mgի և Naի քանակությունը, իսկ Caի և Kի 
քանակությունը՝ ավելացել: Օրգանական նյութերով 
և մատչելի սննդատարրերով հողի հարստացմամբ 
ձմերուկի բերքատվությունն ավելացել է 28,8, իսկ 
աշնանացան ցորենի հատիկի բերքը՝ 24 %ով:

Մեկ հեկտարի հաշվով ձմերուկի բերքի զուտ եկամուտը 
կազմել է 535,2 հազ. դրամ, իսկ ցորենի բերքինը՝                
115,0 հազ. դրամ:

Առաջարկվում է Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի 
մարգագետնային գորշ, ինչպես նաև նմանատիպ 

այլ հողերի բարելավման նպատակով 1400 մ3/հա 
չափաքանակով կիրառել գործարանային հեղուկ 
թափոն՝ բարդա:
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Использование барды с целью улучшения питательного режима орошаемых серых земель  Араратской 
равнины

В.А. Папинян, Г.О. Гаспарян, М.А. Барсегян
Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации им. О. Петросяна НАУА
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Using Barda to Improve Nutritional Regime in the Irrigated Brown Meadow Soils of the Ararat Valley

V.A. Papinyan, G.H. Gasparyan, M.H. Barseghyan

H. Petrosyan Scientific Center of Soil Science, Melioration and Agrochemistry, ANAU Branch

Keywords: waste, barda, soil, physicochemical, yield capacity

A b s t r a c t .  According to investigations conducted in conditions of irrigated brown meadow soils of the community Vedi 
in the Ararat region, the application of barda with the dose of 1400 m3/ha promotes the crops growth and development. Due 
to its valuable macro-nutrients (N, P, K) the soil’s physicochemical, chemical properties and nutritional regime improves, 
as well as the crop’s yield capacity increases. 

In the result of fertilizing the experimental plots with barda, the yield capacity of watermelon has increased by 28.8 % and 
the grain yield of winter wheat – by 24 %.

Ընդունվել է՝ 24.12.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 08.02.2021 թ.

А н н о т а ц и я .  По данным исследований, проведенных в условиях орошаемых равнинных серых земель общины 
Покр Веди Араратской области, использование барды в ко ли честве 1400 м3/га способствует росту и развитию посевов. 
Благодаря высокому содержанию ценных макро элементов (N, P, K) улучшаются химические, физико-химические 
свойства почвы, режим его  питания, повышается урожайность культур. 

В результате удобрения экспериментальных полей бардой урожайность арбузов увеличилась на 28.8, а урожай озимой 
пшеницы - на 24 %.
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Նա խա բան

Կու սած նութ յու նը (պար թե նո գե նեզ) բա ժա նա սեռ օր
գա նիզմ նե րի այն պի սի բազ մա ցում է, ո րի ժա մա նակ 
ի գա կան գա մե տը չի բեղմ նա վոր վում։ Այն ա ռա ջա ցել է 
է վոլ յու ցիա յի ըն թաց քում և ն պաս տում է տե սա կի բազ
մաց ման ա րա գաց մանն ու սե ռե րի թվա յին հա րա բե
րակ ցութ յան կար գա վոր մա նը։

Բ նա կան պայ ման նե րում կու սած նութ յամբ բազ մա
նում են մի շարք ստո րա կարգ և բարձ րա կարգ օր
գա նիզմ ներ։ Չ բեղմ նա վոր ված ձվից սե րունդ կա րող 
են տալ նաև հնդկա հա վե րը. մե յո զի երկ րորդ կիս ման 
խախտ վե լու հետ ևան քով ա ռա ջա նում են եր կու տի
պի՝ XX և XY քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մով 
գա մետ ներ։ XY սե ռա կան քրո մո սոմ ներ պա րու նա
կող ձվաբջիջ նե րը մա հա նում են, իսկ XX քրո մո սոմ ներ 
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պա րու նա կող գա մետ նե րի մի ջո ցով ա ռա ջա նում են 
ա րու ներ (Б.Л. Астауров, Ю.С. Демин, 1972): Այ սինքն՝ 
կու սածնությամբ ստաց վում են բա ցա ռա պես ա րու 
հնդկա հավեր։ Այս եր ևույ թը կոչ վում է սպի նո տո կիա։

Հնդ կա հա վե րի կու սած նութ յան ու սում նա սի րութ յու նը 
կար ևոր վում է ինչ պես գե նե տի կա յի, այն պես էլ թռչնա
բու ծութ յան տե սանկ յու նից: Կու սա ծին ա րու հնդկա հա
վե րը ֆե նո տի պով չեն տար բեր վում բեղմ նա վոր ված ձվից 
ստաց ված հնդկա հա վե րից, ին չի արդ յուն քում դրանք հա
ճախ օգ տա գործ վում են որ պես ար տադ րող ներ։

Ըստ ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ կու սա ծին հնդկա հա վե
րը, որ պես ար տադ րող ներ, մի շարք կեն սատն տե սա
կան հատ կա նիշ նե րով (բեղմ նա վոր վա ծութ յուն, ճտա
հա նութ յուն, մատ ղա շի պահ պա նու թյուն և կեն դա նի 
զանգ ված) զի ջում են բեղմ նա վոր մամբ ստաց ված ար
տադ րող նե րին (Մ.Վ. Բա դալ յան, 2010)։ 

 Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների սեռերի թվային հարաբե
րակցության արհեստական կարգավորումն ու կառավարումը ինտենսիվ 
անասնաբուծության կարևոր նախադրյալներից է:

Հոդվածում ներկայացված են կուսածին և բեղմնավորված ձվից ստացված 
արու հնդկահավերի գենետիկական բնութագրերն ըստ արյան շիճուկի 
տրանսֆերինի (Tf), ցերուլոպլազմինի (Cp) և հեմոգլոբինի (Hb) լոկուսների: 
Փորձնական հետազոտությունների գենետիկամաթեմատիկական վեր
լու ծու թյան արդյունքները որպես թեստ կարող են կիրառվել ճյուղում 
ընտրասերում կատարելիս։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ար յան շի ճու կի պո լի մորֆ սպի տա կուց նե րի՝ տրանս ֆե
րի նի, ցե րու լոպ լազ մի նի և հե մոգ լո բի նի լո կուս նե րով 
ի րա կա նաց ված գե նո տի պա վո րու մը հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս հստա կեց նել ինչ պես կու սա ծին, այն պես 
էլ բեղմ նա վոր մամբ ստաց ված հնդկա հա վե րի գե նե տի
կա կան բնու թագ րե րը և նախ քան վե րար տադ րութ յան 
մեջ օգ տա գոր ծե լը տա րան ջա տել դրանք։ Պետք է նշել, 
որ ներ կա յաց ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը Հա յաս տա
նում ա ռա ջին ան գամ են կա տար վում:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Փորձ նա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը կա տար վել են 
20042006 թվա կան նե րին: § Սա հակ յան Շին¦ ՓԲԸ 
օ ժան դակ տնտե սութ յու նում հե տա զոտ վել են Ս պի տակ 
լայ նա կուրծք ցե ղի հնդկա հա վե րը։ 20072009 թթ. աշ
խա տանք նե րը շա րու նակ վել են Ս յու նի քի մար զի Ախ
լաթ յան հա մայն քի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յու նում։ 
Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րը 2012 թ. կա տար
վել են ՀԱԱՀ ընդ հա նուր կեն սա բա նութ յան ամ բիո նի 
գե նե տի կա յի և կեն սա տեխ նո լո գիա յի լա բո րա տո րիա
յում։ Ս տաց ված արդ յունք նե րը մշակ վել և գե նե տի
կա մա թե մա տի կա կան վեր լու ծութ յան են են թարկ վել      
2020 թվա կա նին։

Հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լում ստաց վել են 
չբեղմ նա վոր ված, իսկ երկ րոր դում՝ բեղմ նա վոր ված 
ձվեր, ո րոնք ին կու բաց վել են ա ռան ձինա ռան ձին։ 
Ինչ պես բեղմ նա վոր ված, այն պես էլ չբեղմ նա վոր ված 
ձվե րը ստաց վել են միև նույն ա ծան հնդկա հա վե րից։ 
Մա տաղ շի կու սած նութ յու նը ստուգ վել է մեր կող մից 
ա ռա ջարկ ված մե թո դով (Մ.Վ. Բա դալ յան, Ս.Ա. Խա
ռատ յան, 2008)։

Ար յան նմու շա ռու մը կա տար վել է կու սա ծին և բեղմ նա
վոր մամբ ստաց ված 6 ամ սա կան հնդկա հա վե րի լծա յին 

ե րա կից, հել ակ տի վա տոր պա րու նա կող վա կո ւու մա
յին փոր ձա նոթ նե րի մի ջո ցով (յու րա քանչ յուր խմբում՝              
7 ա ռանձն յակ)։

Ար յան շի ճու կը և հո մո լի զա տը ստաց վել են հայտ նի 
մե թոդ նե րով. է լեկտ րա ֆո րե զի մի ջո ցով հե տա զոտ վել 
է հնդկա հա վե րի ար յան Tf, Cp և Hb լո կուս նե րի բազ
մաձ ևութ յու նը: Է լեկտ րա ֆո րեզն ի րա կա նաց վել է Դեյ
վի սի մե թո դով (Л.А. Остерман, 1981), Biometra ֆիր
մա յի §Multigellong¦ ֆո րե զի ա պա րա տով: Կի րառ վել է                   
10 %ա նոց պո լիակ րի լա մի դա յին հել (աղ. 1):

Ֆո րե զի ա վար տից հե տո հե լը 60 րո պե տևո ղութ
յամբ ֆիքս վել է է թա նո լի, քա ցա խաթթ վի, թո րած ջրի 
(40:10:60) լու ծույ թում, այ նու հետև 3060 րո պե ներկ վել 
է կու մա սի G250 ներ կով, ա պա ե րեք ան գամ լվաց վել 
քա ցա խաթթ վի 10 %ա նոց լու ծույ թով (H. Schagger,      
G. von Jagow, 1987):

Ֆորեգր ամի արդ յունքների վ երլու ծո ւթյունը կատ ար վել 
է համապատա սխա ն բ անաձև երի միջ ոց ով: Գենոտի
պեր ի և ալելն երի հաճ ախ ականութ յունը որո շվե լ է  հե
տևյալ բա նաձևով.

                                     
,i

i
nP
N

=
 

որտեղ Piն  l ալելի հաճախականությունն է, niն՝ տվյալ 
ալելը կրող հնդկահավերի թիվը, Nը՝ հետազոտվող 
հնդկահավերի ընդհանուր թիվը:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Բեղմ նա վոր ված ձվից ստաց ված հնդկա հա վե րի ար յան 
շի ճու կի պո լի մորֆ սպի տա կուց նե րի է լեկտ րա ֆո րե զի 
արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ տրանս ֆե
րի նի (Tf) լո կու սը պո լի մորֆ է՝ կազմ ված A, B, C ա լել
նե րից: Վեր ջին նե րիս հա ճա խա կա նութ յու նը հա մա պա
տաս խա նա բար կազ մում է 0,48, 0,22 և 0,30 (աղ. 2):

Աղ յու սակ 1. Ար յան շի ճու կի Tf, Cp և Hb սպի տա կուց նե րի է լեկտ րա ֆո րե զի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը*

Ս պի տա կուց
 Հել,
%

 Հե լի 
եր կա րու թյունը, 

սմ

Ն մու շի 
տիտ րը

 Բու ֆեր  Հո սան քի 
լա րու մը, 

V

 Ֆո րե զի 
տևո ղու թյու նը, 

ժամհելայի ն էլե կտրոդայի ն

Tf 10 12 1:2

0,05 M 

տրիս HCL 

pH 8,8

0,016 M
 տրիսգլիցին 

pH 8,7

80 3,0

Cp 0 12 1:1

0,18 M 

տրիս HCL
pH 8,8

0,016 M 
տրիսբորատ 

p H 9,0

90 2,5

Hb 10 12 1:1
0,2 М 

տրիսցիտրատ  

рН 8,85

0,06 M 
տրիսբորատ

 рН 8,75
50 3,5

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:
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Աղ յու սակ 2. Բեղմ նա վոր ված ձվից ստաց ված հնդկա հա վե րի գե նե տի կա կան կա ռուց վածքն ըստ Tf, Cp և Hb լո
կուս նե րի*

 Լո կուս n

 Հա ճա խա կա նութ յու նը, Pi

գենոտիպեր, % ալելներ

AA AB BB BC CC CB A B C

Tf  (տրանսֆերին) 7 0,18 0,24 0,11 0,19 0,14 0,14 0,48 0,22 0,30

Cp (ցերուլոպլազմին) 7 0,13 0,11 0,22 0,17 0,21 0,16 0,18 0,26 0,56

Hb (հեմոգլոբին) 7 0,22 0,22 0,38 0,18   0,39 0,61 

Աղ յու սակ 3. Կու սա ծին հնդկա հա վե րի գե նե տի կա կան կա ռուց վածքն ըստ Tf, Cp և Hb լո կուս նե րի*

 Լո կուս n
 Հա ճա խա կա նութ յու նը, Pi

գենոտիպեր, % ալելներ

AA AB BB BC CC CB A B C

Tf (տրանսֆերին) 7 0,38  0,27  0,35  0,38 0,27 0,35

Cp (ցերուլոպլազմին) 7 0,44  0,29  0,27  0,44 0,23 0,27

Hb (հեմոգլոբին) 7 0,35  0,65    0,35 0,65 

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:

Տ րանս ֆե րի նի TfA ա լե լը ձևա վո րել է եր կու՝ TfAA հե
տե րո զի գոտ և TfAB հո մո զի գոտ գե նո տի պեր` 0,18 և 
0,24 % հա ճա խա կա նութ յամբ։ 

Տ րանս ֆե րի նի TfB ա լե լը ձևա վո րել է TfBB (0,11) և TfBC 
(0,19) գե նո տի պեր։ Իսկ TfC ա լե լը ձևա վո րել է TfCC հո
մո զի գոտ և TfCB հե տե րո զի գոտ գե նո տի պեր՝ 0,14 % 
հա ճա խա կա նութ յամբ:

Ցե րու լոպ լազ մի նի Cp լո կու սը նույն պես պո լի մորֆ է՝ 
կազմ ված CpA, CpB և CpC ա լել նե րից։ Հե տա զոտ ված 
խմբում CpA ա լե լի հա ճա խա կա նութ յու նը 0,18 է, CpB 
ա լե լի նը՝ 0,26, իսկ CpCի նը՝ 0,56: Վեր ջինս ա մե նա բարձր 
ցու ցա նիշն է ու սում նա սիր ված բո լոր լո կուս նե րում։ 

Հատ կան շա կան է, որ ցե րու լոպ լազ մի նի Cp լո կու սի 
բո լոր ա լել նե րը, ին չպես տրանս ֆե րի նի դեպ քում, օ րի
նա չա փո րեն ձևա վո րել են 1ա կան հո մո զի գոտ և հե տե
րո զի գոտ գե նո տի պեր՝ CpAA (0,13), CpAb (0,11), CpBB 
(0,22), CpBC (0,17), CpCC (0,21) և CpCB (0,16) հա ճա
խա կա նութ յամբ։

Հե մոգ լո բի նի Hb լո կու սը նույն պես պո լի մորֆ է, և                   
ի տար բե րութ յուն նա խորդ եր կու սի՝ կազմ ված է HbA 
(0,39) և HbB (0,61) ա լել նե րից։ 

Հե մոգ լո բի նի HbA ա լե լը բա ցար ձա կա պես նույն հա
ճա խա կա նութ յամբ ձևա վո րել է եր կու՝ HbAA (0,22) և 
HbAB (0,22) գե նո տի պեր: Իսկ HbB ա լե լը ձևա վո րել է 
HbBB հո մո զի գոտ և HbBC հե տե րո զի գոտ գե նո տի պեր՝ 
0,38 և 0,18 % հա ճա խա կա նութ յամբ։ 

Կու սա ծին հնդկա հա վե րի ար յան շի ճու կի պո լի մորֆ 
սպի տա կուց նե րի լո կուս նե րի վեր լու ծութ յան արդ յունք
նե րի (աղ. 3) հա մա ձայն՝ տրանս ֆե րի նի Tf լո կու սը պո
լի մորֆ է՝ կազմ ված TfA, TfB, TfC ա լել նե րից: Վեր ջին
նե րիս հան դիպ ման հա ճա խա կա նութ յու նը 0,38, 0,27, 
0,35 է։ Տ րանս ֆե րի նի TfA ա լե լը ձևա վո րել է ըն դա մե նը 
մեկ՝ TfAA (0,38) հո մո զի գոտ գե նո տիպ։ TfB ա լե լը նույն
պես ձևա վո րել է մեկ՝ TfBB հո մո զի գոտ գե նո տիպ, 27 % 
հա ճա խա կա նութ յամբ։ 

Տ րանս ֆե րի նի TfC ա լե լը նույն օ րի նա չա փութ յամբ 
ձևա վո րել է TfCC (0,35) հո մո զի գոտ գե նո տիպ։

Կու սա ծին հնդկա հա վե րի ցե րու լոպ լազ մի նի Cp լո կու
սը նույն պես պո լի մորֆ է՝ կազմ ված CpA (0,44), CpB 
(0,23) և CpC (0,27) ա լել նե րից։ Վեր ջին ներս ձևա վո
րել են բա ցա ռա պես հո մո զի գոտ գե նո տի պեր՝ CpAA 
(0,44), CpBB (0,29), CpCC (0,27):

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:
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Генетическая характеристика индеек, полученных  путем партеногенеза из оплодотворенных 
яиц, по некоторым полиморфным белкам сыворотки крови

М.В. Бадалян, В.Т. Диланян
Национальный аграрный университет Армении
С.А. Харатян
Научный центр оценки и анализа рисков в области безопасности пищевой продукции

Ключевые слова: партеногенез, индейка, полиморф, локус, аллель

А н н о т а ц и я .  Искусственное регулирование и управление цифровым соотношением полов сельскохозяйст -
вен ных животных и птиц является одной из важных предпосылок интенсивного животноводства.

В статье представлены генетические характеристики самцов индеек, полученных путем партеногенеза и 
оплодотворенных яиц, по локусам сывороточного трансферрина (Tf), церулоплазмина (Cp) и гемоглобина (Hb). 
Результаты практических  генетико-математических исследований могут быть использованы при селекции в 
качестве маркеров.

Հե մոգ լո բի նի Hb լո կու սը, ինչ պես բեղմ նա վոր ված ձվից 
ա ռա ջա ցած նե րի մոտ, կազմ ված է HbA և HbB ա լել նե
րից, ո րոնց հան դիպ ման հա ճա խա կա նութ յու նը հա մա
պա տաս խա նա բար 0,35 և 0,65 % է։ Այս դեպ քում ևս 
հե մոգ լո բի նի HbA և HbB ա լել նե րը ձևա վո րել են բա
ցա ռա պես հո մո զի գոտ՝ HbAA (0,35) և HbBB (0,65) գե
նո տի պեր։

Կու սա ծին հնդկա հա վե րի ար յան շի ճու կի պո լի մորֆ 
ո րոշ սպի տա կուց նե րի լո կուս նե րի վեր լու ծութ յան արդ
յունք նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հատ կա նիշ նե րի 
ժա ռանգ ման օ րի նա չա փութ յուն նե րին։ Ակն հայտ է, որ 
ար յան ո րոշ խմբեր և պո լի մորֆ սպի տա կուց ներ ձևա
վոր վում են կո դո մի նան տա վոր ման ե ղա նա կով, երբ 
եր կու ծնող նե րի հատ կա նիշ ներն էլ սերն դի մոտ հան
դես են գա լիս հա վա սա րա պես։ Զերծ մնա լով կու սա ծին 
հնդկա հա վե րի պո լի մորֆ սպի տա կուց նե րի ժա ռանգ
ման բնույ թի վե րա բեր յալ որ ևէ եզ րա կա ցութ յու նից 
(քա նի որ մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ նմա
նա տիպ ու սում նա սի րութ յուն նե րը և  եզ րա կա ցութ յուն
նե րը սա կա վա թիվ են կամ բա ցա կա յում են), պետք է 
նշել, որ ու սում նա սիր ված բո լոր ա լել նե րը ձևա վո րել են 
բա ցա ռա պես միայն հո մո զի գոտ գե նո տի պեր։

Եզ րա կա ցութ յուն

Ինչ պես կու սա ծին, այն պես էլ բեղմ նա վոր մամբ ստաց
ված հնդկա հա վե րի տրանս ֆե րի նի (Tf), ցե րու լոպ լազ
մի նի (Cp) և հե մոգ լո բի նի (Hb) լո կուս նե րը պո լի մորֆ են։

Բեղմ նա վոր ված ձվից ստաց ված հնդկա հա վե րի մոտ 

բո լոր ա լել նե րը ձևա վո րում են ինչ պես հո մո զի գոտ, 
այն պես էլ հե տե րո զի գոտ գե նո տի պեր։ Կու սա ծին 
հնդկա հա վե րի տրանս ֆե րի նի, ցերուլոպլազ մի նի և հե
մոգ լո բի նի լո կուս նե րում առ կա են բա ցա ռա պես հո մո
զի գոտ գե նո տի պեր։ 

Փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գե նե տի կա մա
թե  մա տի կա կան վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը որ պես 
թեստ կա րող են կի րառ վել ճյու ղում ընտ րա սե րում 
կատա րե լիս։
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Genetic Characteristics of Turkeys Produced via Parthenogenesis and Fertilized Eggs                                 
According to Some Polymorphic Blood Serum Proteins  
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A b s t r a c t .  Artificial regulation and management of the numerical sex ratio of farm animals and poultry is one of the 
important prerequisites for intensive livestock management.

The article considers the genetic characteristics of male turkeys produced via parthenogenesis and fertilized eggs according 
to blood serum transferrin (Tf), ceruloplasmin (Cp) and hemoglobin (Hb) loci. The findings of genetic and mathematical 
analyses conducted throughout experimental investigations can be used as genetic markers when implementing selection 
activities in the mentioned branch.
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 Նա խա բան

Բարձր կաթ նա տու ցե ղե րի կո վե րին բնո րոշ է անհ րա

ժեշտ  սննդան յու թե րի (յուղ, սպի տա կուց, կաթ նա շա

քար, A, D, E, B1, B2, B6, B12, C վի տա մին ներ) լիար ժեք 

պա րու նա կութ յամբ 3032 հազ. կգ կաթ նատ վութ յու նը: 

2016 թ. աշ խար հում մեկ շնչի հաշ վով ար տադր վել է 

111,1 կգ կաթ (ֆի զիո լո գիա կան նոր ման՝ 415 կգ): Հա

յաս տա նում 2019 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ մեկ կո վի 

մի ջին կաթ նատ վութ յու նը կազ մել է 2310 կգ, իսկ նույն 

ՀՏԴ  636.22/.28 (479.5) 

Բանալի բառեր՝
ցեղ,
լակտացիա, 
տարիք, 
կլիմայավարժեցում, 
ներունակություն
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տա րում մեկ շնչի հաշ վով ար տադր վել է 2613 կգ կաթ:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2019 թ.  մար տի 29ի N 327Լ ո րոշ
մամբ հաս տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում 20192024 թվա կան նե րի տա վա րա բու ծութ յան 
զար գաց ման ծրա գի րը: Այն նա խա տե սում է ՀՀ պե տա
կան բյու ջեի մի ջոց նե րով տոհ մա յին խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի (ԽԵԿ) ձեռք բեր ման ա ջակ ցութ յուն, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի բարձ րաց նել նա խիր նե րի 
տոհ մա յին ար ժե քը և վե րա կանգ նել տոհ մա յին տա վա
րա բու ծութ յու նը։

 Կաթ նա յին մթե րատ վութ յան տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
ուսում նա սի րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շել տոհ մա յին խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի օգ տա գործ ման տևո ղութ յու նը և տեխ նո լո գիա
կան պայ ման նե րին հար մար վո ղա կա նութ յու նը:

Ըստ §Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յու նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ
յուն նե րի՝ չոր րորդ լակ տա ցիա յում ֆլեկ վի ցե ղի կո վե րի կաթ նատ վութ յան 
ա ռա վել բարձր ցու ցա նի շը պայ մա նա վոր ված է կլի մա յա վար ժեց մամբ և 
տն տե սա կան օգ տա գործ ման տևո ղութ յան եր կա րաց մամբ: Ուս տի ընտ րա
սեր ման հատ կա նիշ նե րի շար քում եր կա րա կե ցութ յան գոր ծո նի ընդգր կու մը 
կնպաս տի հին գե րորդ և վե ցե րորդ ծնի բարձր կաթ նատ վութ յամբ կո վե րի 
գլխա քա նա կի ա վե լաց մա նը:

Առաջարկվում է ներկայացված տեխնոլոգիան ներդնել ֆլեկվի ցեղի կովեր 
բուծող տնտեսություններում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-84
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Ն յու թը և մե թո դները

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը կա տար վել են 2019 թվա
կա նին: Հե տա զոտ վել է Գեր մա նիա յից ներկր ված և ՀՀ 
Ս յու նի քի մար զի § Վա մաքս¦ ՍՊԸ տնտե սութ յան պայ
ման նե րում բուծ վող մաք րա ցեղ ե րինջ նե րի երկ րորդ 
սերն դի ֆլեկ վի (սի մեն թալ) ցե ղի ա ռա ջին ծնի 30, երկ
րորդ ծնի 35, եր րորդ ծնի 33, չոր րորդ ծնի 13, հին գե
րորդ ծնի 9 և վե ցե րորդ ծնի 4 գլուխ կով:

Կո վե րի կե րակ րումն ու խնամքն ի րա կա նաց վել են 
շուրջ տար յա մսու րա յին պահ ված քի պայ ման նե րում: 
Կե րա տե սակ նե րը նա խա պես խառն վել են կե րա բաշ
խիչ մե քե նա յում: Օ րա կան 18 կգ կաթ նատ վութ յամբ 
ա ռաջ նա ծին կո վե րի կե րա բաժ նի ընդ հա նուր սննդա
րա րութ յու նը կազ մել է 14,1 կե րա միա վոր, 16,6 ԷԿՄ 
(է ներ գե տիկ կե րա միա վոր), 18 կգ չոր նյու թեր, 1961 գ 
մար սե լի պրո տեին: Տա րե կան նոր մա վոր ված մի ջին 
կե րա բաժ նում ընդգրկ վել են 19 կգ լեռ նա յին ա րո տա
վայ րե րի կա նաչ զանգ վա ծի սե նաժ, 9 կգ խոտ, 7,5 կգ 
հա մակց ված կե րա տե սակ ներ, 0,04 կգ կե րակ րի աղ,                  
0,1 կգ սո դա, 0,15 կգ կե րի ֆոս ֆատ, 0,065 կգ պ րե միքս: 

Օ րա կան 25 կգ կաթ նատ վութ յամբ կո վե րի հա վա սա
րակշռ ված կե րա բաժ նում լեռ նա յին ա րո տա վայ րե րի 
կա նաչ զանգ վա ծի սե նա ժը կազ մել է 26,7, խո տը` 30,6, 
հա մակց ված կե րա տե սակ նե րը` 42,7 %, կե րակ րի ա ղը` 
0,055, սո դան` 0,25, կե րի ֆոս ֆա տը` 0,16, պրե միք սը` 
0,018 կգ, իսկ կե րա բաժ նի սննդա րա րութ յու նը՝ 18,7 կե
րա միա վոր, 21,3 ԷԿՄ, 21,0 կգ չոր նյու թեր, 1960 գ մար
սե լի պրո տեին: 

Կո վե րի կաթ նա յին նե րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է ըստ 
եր կա րա կե ցութ յան և կ լի մա յա վար ժեց ման, ինչն արդ
յու նա բե րա կան տեխ նո լո գիա կան պայ ման նե րում կաթ
նա յին տա վա րա բու ծութ յուն վա րե լու կար ևոր նա խա
պայ ման է: Տոհ մա յին աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վետ 
կազ մա կերպ ման նպա տա կով խնդիր է դրվել ընտ րա
սեր ման (սե լեկ ցիոն) մե թո դով ի րա կա նաց նել եր կա րա
կե ցութ յամբ և բարձր մթե րատ վութ յամբ կեն դա նի նե րի 
ընտ րում ու բազ մա ցում, ինչ պես նաև միան ման (հո մո
գեն) զու գընտ րութ յամբ սե րունդ նե րում ընտ րա սեր վող 
հատ կա նիշ նե րի կա յու նա ցում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կաթ նա յին մթե րատ վութ յան վրա ազ դող ոչ գե նե տի կա
կան գոր ծոն նե րից են կո վե րի ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կը 
և  ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րը, ֆի զիո լո գիա կան 
գոր ծոն նե րից՝ տա րի քը, հղիութ յու նը, սեր վի սի և ցա մա
քի շրջան նե րի տևո ղութ յու նը: Ներկր ված կեն դա նի նե րի 
հա մար մի ջա վայ րա յին գոր ծոն ներն են բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը, կե րակ րու մը, պահ ված քը, խնամ քը, ծնի 
սե զո նը, կթի տեխ նո լո գիան (Գ.Հ. Գի լո յան, Ն.Ա. Կա սում
յան, 2011, Գ.Հ. Գի լո յան և  ու րիշ., 2013, Գ.Հ. Գի լո յան և  
ու րիշ., 2019, Г.А. Гилоян и др., 2012):

Կաթ նա յին մթե րատ վութ յան քա նա կա կան և  ո րա կա

կան գնա հա տու մը կա տար վել է յու րա քանչ յուր կո
վի կթի ա ռան ձին հաշ վառ մամբ՝ հա մա պա տաս խան 
ծրագ րա վոր մամբ ագ րե գա տի մի ջո ցով: Կո վե րի հա
մա լիր գնա հատ ման (բո նի տա վոր ման) վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րը մշակ վել են կեն սա չա փա կան մե թո դով  
(Е.К. Меркурьева,1970):

Կ ենդ ան ին եր ի պահպ անմ ան և ընտր աս երմ ան հատ
կան իշն եր ի բար ել ավմ ան նպատ ակ ով անհր աժ եշտ 
է ուն են ալ յուր աք անչյ ուր տնտես ակ ան հատկ անիշ ի 
ցեղի ստանդ արտ: Ընտր աս երմ ան աշխ ատ անք ի 
գլխավ որ նպատ ակ ը կով եր ի կենդ ան ի զանգվ ած ի և 
կ աթն այ ին մթեր ատվ ությ ան նվազ ագ ույն պահ անջ
ներ ի ապ ահ ո վումն է: 

Հ արկ է նշել, որ, ըստ ցեղ ի ստանդ արտ ի առ աջ ին դասի 
պահ անջն եր ի և տ արբ եր ծներ ի կով եր ի կենդ ան ի զանգ
ված ի համ եմ ատ ությ ան, գործ ող ստանդ արտն եր ը հին 
են և չ են բավ ար ար ում ներկ այ իս բարձր ակ իթ կո վեր ի 
կենդան ի զանգվ ած ի նվազ ագ ույն պահ անջն եր ը: Հ այաս
տ ան ում տոհմ այ ին կենդ ան ին եր ի բոն իտ ավոր ման հա 
մար օգտ ագ ործվ ում են ցեղ ի ստանդ արտ ի առա ջ ին 
դասի պահ անջն եր ը (Инструкция по бони тировке крупного 
рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, 1990), 
ուստ ի անհր աժ եշտ է մշակ ել նոր հրա հանգ:

Աղյ ուս ակ 1ում ներկ այ ացվ ած կենդ ան ի զանգվ ած ի 
տվյալն եր ի համ աձ այն՝ երր որդ ծնի կով եր ը, որ ոնց 
մոտ ավ արտվ ել է աճ ի և զ արգ ացմ ան փուլ ը, կենդան ի 
զանգվ ած ով գեր ազ անց ում են առ աջն ած ինն եր ին            
13,6 կգ ով կամ 2,2 %ով: Ընդ որ ում՝ տնտես ությ ան 
առա ջին ից մինչև վեց եր որդ ծնի կով եր ը կենդ ան ի զանգ
ված ով ցեղ ի ստանդ արտ ի առ աջ ին դաս ի պահ անջն եր ը 
գեր ազ անց ում են 30,8117,2 կգ ով կամ 4,919,0 %ով:

Աղյ ուս ակ 2ում ներկ այ ացվ ած կաթն այ ին մթեր ա
տվությ ան տվյալն եր ի համ աձ այն՝ ֆլեկվ ի ցեղ ի երրորդ 
ծնի կով եր ի կիթ ը լակտ աց իայ ի 305 օր ում կազմել է 
7535 կգ, որ ը գեր ազ անց ում է ցեղ ի ստանդ արտ ի առա
ջին դաս ի պահ անջն եր ը 4035 կգ ով կամ 53,6 %ով։  
Տնտե սությ ուն ում բուծվ ող առ աջն ած ին կով եր ը 305 օր 
վա կաթ ի քան ակ ությ ամբ գեր ազ անց ում են ցեղ ի 
ստանդարտ ի առաջին դաս ի պահ անջն եր ը 2374 կգ 
ով կամ 46,8 %ով: Առ աջն ած ին կով եր ի կթի և 2014 թ. 
§Ագրո գիտ ությ ուն¦ ամս ագր ում ներկ այ ացվ ած նույն՝ 
§Վ ա մաքս¦ ՍՊԸ տնտես ությ ան առ աջ ին սերնդ ի  առաջ
նա ծ ինն եր ի լակտ աց իայ ի 305 օրվ ա 4365 կգ կ աթ ի 
քան ակ ությ ան համ եմ ատ ությ ամբ տարբ եր ություն ը 
կազմ ում է 709 կգ կ ամ 14,0 %: 2019 թ. տվյալն եր ով՝ 
երկր որդ սերնդ ի առ աջն ած ին կով եր ի լակտ աց իայ ի  
305 օրվ ա կաթ ի 5074 կգ ց ուց ան իշ ը ևս վկ այ ում է 
ներկրվ ած ֆլեկվ ի ցեղ ի կով եր ից ծնված առ աջ ին և 
երկր որդ սեր ունդն եր ի կենդ ան ին եր ի բար եհ աջող 
կլի  մայ ավ արժ եցմ ան մաս ին: Ընդ որ ում՝ չորր որդ 
ծնի կով եր ի լակտ աց իայ ի 305 օրվ ա 7860 կգ կ աթն ա
տվությ ուն ը նույնպ ես պայմ ան ավ որված է բավ ար ար 
կլիմ այ ավարժ եցմ ամբ և տ եխն ոլ ոգ իակ ան պայմ ան
ներ ին լավ հարմ արվ ած ությ ամբ:
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Ըստ տնտես ությ ուն ում բուծվ ող երկր որդ սերնդ ի կո
վեր ի կաթ ի քան ակ ությ ան փոփ ոխ ությ ան տար իքային 
առ անձն ահ ատկ ությ ան ցուց ան իշն եր ի՝ առ ավ ել բարձր՝ 
7860 կգ կ աթն ատվ ությ ուն գրանցվ ել է չորր որդ լակ
տաց իայ ում, այն ուհ ետև տար իք ին զուգ ընթ աց նվազ ել 
է: Այսպ ես՝ չորր որդ ծնի կով եր ը լակտ աց իայ ի 305 օրվա 
կաթ ի քան ակ ությ ամբ երկր որդ, երր որդ, հինգ եր որդ ծնի 
կով եր ին գեր ազ անց ում են համ ապ ատ ասխ ան ա բար 
327, 325, 29 կգ ով կամ 4,2, 4,1, 0,4 %ով: Ն ախ րում 
վեցերորդ ծն ի կով եր ի առկ այ ությ ուն ը պայմ ան ավ որ
ված է առ ավ ել երկ ար տնտես ակ ան օգտ ագ ործմ ամբ: 
Ընդ որ ում՝ ընտր աս երմ ան հատկ ան իշն եր ի շարք ում 
երկա ր ա կ եց ությ ան գործ ոն ի ընդգրկ ում ը կնպաստ ի 
հինգ ե րորդ և վ եց եր որդ ծնի բարձր կաթն ատվ ությ ամբ 
կով եր ի գլխաք ան ակ ի ավ ել ացմ ան ը: 

Այսպ իս ով՝ արդյ ուն աբ եր ակ ան տեխն ոլ ոգ իակ ան պայ 
մ անն եր ում բուծվ ող կով եր ի կաթն այ ին մթեր ատվու
թյ ան տար իք այ ին փոփ ոխ ությ ունն օր ին աչ ափ է և 
վկ այ ում է կենդ ան ին եր ի լավ կլիմ այ ավ արժ եցմ ան և 
տնտ ես ակ ան օգտ ագ ործմ ան տևող ությ ան երկ ար աց
ման մաս ին:

Հ արկ է նշել, որ տարբ եր լակտ աց իան եր ի կով եր ի 
կաթում պար ուն ակվ ող յուղ ի քան ակ ությ ուն ը պայ
մանավ որվ ած չէ տար իք այ ին առ անձն ահ ատկ ությ ամբ: 
Այսպ ես՝ առ աջ ին ից մինչև վեց եր որդ ծնի կով եր ի կա
թում յուղ ի պար ուն ակ ությ ուն ը կազմ ել է 3,84ից մինչև 
3,92 %: Ս ակ այն վեց եր որդ ծնում կաթ ի քան ակ ությ ան 
հետ միաժ ամ ան ակ նվազ ել է նաև յուղ ի պար ուն ա
կությ ուն ը, ինչն օր ին աչ ափ է: 

Աղ յու սակ 1. Ֆ լեկ վի ցե ղի կո վե րի կեն դա նի զանգ վածն 
ըստ լակ տա ցիա նե րի* 

 Ծի նը

 Ցու ցա նիշ ներ

Ց
ե
ղ

ի
 

ս
տ

ա
ն
դ

ա
ր
տ

ի
  

1-
ի
ն
 դ

ա
ս
ի
 

պ
ա

հ
ա

ն
ջն

ե
ր
ը

n Lim M ±  m s Cv

Կ ենդ ան ի զանգվ ած ը, կգ

1ին 30 570…650 617,2±3,34 18,27 2,96 500

2րդ 35 580…680 631,7±4,14 24,52 3,88 550

3րդ 33 600…670 630,8±3,8 21,48 3,41 600

4րդ 13 620…660 646,5±3,98 14,35 2,22 600

5րդ 9 610…660 644,4±6,69 20,07 3,11 600

6րդ 4 640…655 647,5±3,23 6,46 1,0 600

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:

Աղյ ուս ակ 2. Ֆլ եկվ ի ցեղ ի կով եր ի կաթն այ ին մթեր ա
տվությ ունն ըստ լակտ աց իան եր ի*
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n Lim M ±  m s Cv

Կ իթ ը 305 oրում, կգ

1ին 30 4054…5935 5074±97,27 532,8 10,5 2700
2րդ 35 4922…9866 7533±203,6 1205 16,0 3100
3րդ 33 5531…10331 7535±195,9 1108 14,71 3500
4րդ 13 6197…10333 7860±311,7 1124 14,30 3500
5րդ 9 6076…9006 7831±311,1 933,4 11,92 3500
6րդ 4 5975…7741 7247±426,4 852,9 11,77 3500

Կ աթ ում յուղ ի պար ուն ակ ությ ուն ը,  %

1ին 30 3,76…4,06 3,88±0,01 0,08 2,06 3,8

2րդ 35 3,7…4,06 3,91±0,01 0,08 2,05 3,8

3րդ 33 3,75…4,06 3,87±0,02 0,09 2,33 3,8

4րդ 13 3,78…4,06 3,92±0,03 0,1 2,55 3,8

5րդ 9 3,8…4,05 3,87±0,03 0,08 2,07 3,8

6րդ 4 3,68…4,05 3,84±0,08 0,16 4,17 3,8

Կ աթ ում սպիտ ակ ուց ի  պար ուն ակ ությ ուն ը,  %

1ին 30 3,3…3,46 3,39±0,008 0,04 1,18 3,3

2րդ 35 3,0…3,46 3,35±0,02 0,01 2,9 3,3

3րդ 33 3,3…3,46 3,39±0,01 0,05 1,47 3,3

4րդ 13 3,36…3,43 3,41±0,01 0,02 0,59 3,3

5րդ 9 3,3…3,5 3,38±0,02 0,07 2,07 3,3

6րդ 4 3,4…3,43 3,42±0,01 0,01 0,29 3,3

Կ աթն այ ուղ, կգ

1ին 30 154,1…241,0 196,8±3,88 21,23 10,79 103

2րդ 35 187…382 294,6±8,16 48,28 16,4 118

3րդ 33 214…419,4 291,6±8,01 45,33 15,55 133

4րդ 13 244,8…419,5 308,6±13,02 46,94 15,21 133

5րդ 9 235,1…348,5 302,9±12,6 37,7 12,45 133

6րդ 4 224,7…313,1 278,6±18,96 37,92 13,61 133

Կ աթն ասպ իտ ակ ուց, կգ

1ին 30 139,9…203,0 172,3±3,33 18,22 10,57 

2րդ 35 170,3…334,5 252,4±6,77 40,06 15,87 

3րդ 33 189,2…356,4 255,7±6,72 38,01 14,87 

4րդ 13 210,7…353,4 267,8±10,84 39,08 14,59 

5րդ 9 200,5…302,6 264,6±10,81 32,43 12,26 

6րդ 4 204,9…263,6 247,4±14,22 28,43 11,49 

Կ աթն այ ուղ+կաթն ասպ իտ ակ ուց, կգ

1ին 30 293,9…443,9 369,1±7,15 39,17 10,6 

2րդ 35 357,3…716,3 547,0±14,8 87,57 16,01 

3րդ 33 403,2…775,9 547,4±14,69 83,07 15,18 

4րդ 13 455,5…772,9 576,4±23,79 85,78 14,88 

5րդ 9 435,6…651,1 567,6±23,22 69,66 12,27 

6րդ 4 429,6…576,7 526±32,8 65,61 12,47 

* Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:
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Продолжительность хозяйственного использования коров породы флекви, 
выращенных в  ООО “Вамакс”, обусловленная их акклиматизацией и продуктивностью

Г.О. Гилоян
Национальный аграрный университет Армении
А.О. Ованнисян 
Офис ООН RA
Н.А. Касумян 
Министерство экономики РА

Ключевые слова: порода, лактация, возраст, акклиматизация, потенциал

А н н о т а ц и я .  Исследование возрастных особенностей молочной продуктивности дает возможность выявить 
продолжительность использования племенного крупного рогатого скота и его приспосабливаемость к техно-
логическим условиям.  

Согласно проведенным в ООО “ВАМАКС” исследованиям наивысшая молочная продуктивность коров породы 

Կ աթ ում սպիտ ակ ուց ի բարձր՝ 3,41 և 3,42 % պար ունա
կ ությ ուն գրանցվ ել է չորր որդ և վ եց եր որդ լակտ աց իա
ներ ում, ինչ ը պայմ ան ավ որվ ած չէ տար իք այ ին փոփո
խ ությ ամբ: Առ ավ ել շատ՝ 267,8 կգ կ աթն ասպ իտ ակ ուց 
պար ուն ակվ ել է չորր որդ ծնի կով եր ի կաթ ում, փոփ ո
խակ ան ությ ան գործ ակ ից ը (Cv) կազմ ել է 14,59։ 

Ըստ լակտ աց իան եր ի՝ կաթ ի քան ակ ությ ան փոփ ոխա
կ ան ությ ան գործ ակ ից ը տատ անվ ում է 10,516,0 %ի 
սահմ ան ում, ինչ ը պետք է հաշվ ի առն ել ընտր աս եր ում 
կատ ար ել իս: Հ արկ է նշել, որ 11,7711,92 % ցուց ան իշ
ներ ը պայմ ան ավ որվ ած են վեց եր որդ և հ ինգ եր որդ ծնի 
կով եր ի ոչ մեծ աթ իվ գլխաք ան ակ ով: 

Կ աթն այ ուղ+կաթն ասպ իտ ակ ուց ի պար ուն ակ ությունն 
առ աջ ինից մինչև չորր որդ ծին օր ին աչ ափ որ են բարձ
րան ում է 0,4 կգ ից մինչև 177,9 կգ, կաթ ի քան ակ ությ ան 
փոփ ոխ ակ ան ությ ան գործ ակ ից ը՝ 10,6ից մինչև 16,01, 
ինչն ընտր աս երմ ան կարև որ հատկ ան իշ է:

Եզր ակ աց ությ ուն

§Վ ամ աքս¦ ՍՊԸ տնտես ությ ուն ում ֆլեկվ ի ցեղ ի երկ
րորդ սերնդ ի չորր որդ ծնի կով եր ը 305 օրվ ա կաթի քա
նակ ությ ամբ ցեղ ի ստանդ արտ ի առ աջ ին դաս ի պա
հանջն եր ը գեր ազ անց ել են 4360 կգ ով կամ 124,6  %ով, 
իսկ երկր որդ, երր որդ, հինգ եր որդ ծնի կով եր ին՝ համա
պ ատ ասխ ան աբ ար 327, 325, 29 կգ ով կամ 4,2, 4,1,                
0,4 %ով, ինչ ը պայմ ան ավ որվ ած է տվյալ կեն դա նի ներ ի 
լավ կլիմ այ ավ արժ եցմ ամբ և տնտ ես ակ ան օգտ ագ ործ
ման տևող ությ ան երկ ար ացմ ամբ:

Առաջարկվում է երկար օգտագործման տեխնոլոգիան 
ներդնել այն տնտեսություններում, որտեղ բուծվում են 
տվյալ ցեղի կենդանիները:

Գր ակ ան ությ ուն

1. Գ իլ ոյ ան Գ.Հ., Կ աս ումյ ան Ն.Ա. §Ագր ոսպ աս արկում¦ 
արտ ադր ակ ան միավ որմ ան տնտես ությ ուն ներ
մուծ վ ած ֆլեկվ եյ և հ ոլշտ ին ցեղ եր ի եր ինջն եր ի 
ծագում նաբ ան ակ ան վերլ ուծ ությ ուն ը // Ժ ող ով ած ու 
Հ ա յաստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան կենդ ան աբ ուժա
կ ան բժշկությ ան  գիտ ությ ունն եր ի  միջ ազգ այ ին  
ակ ա  դեմ իայ ի 2010 թ. գիտ աժ ող ով ի նյութ եր ի.  Եր.,  
2011.  Էջ 2930:

2. Գ իլ ոյ ան Գ.Հ. և ուր իշ. Գ երմ ան ակ ան սել եկց իայ ի 
շվից, ֆլեկֆ ի, հոլշտ ին ներմ ուծվ ած ցեղ եր ի առ
աջ նած ին կով եր ի կաթն այ ին մթեր ատվ ությ ուն ը և 
ն ե րուն ակ ությ ան դրսևորմ ան մակ արդ ակ ը / Գ.Հ. 
Գ ի  լ ոյ ան,  Ա.Հ. Հ ովհ անն իսյ ան, Ն.Ա.  Կ աս ումյ ան  // Ագ
րո   գ իտ ությ ուն.  N 56.  2013.   Էջ 302306:

3. Գ իլ ոյ ան Գ.Հ. և ուր իշ. Ն երկրվ ած հոլշտ ին ցեղ ի 
մաքր աց եղ եր ինջն եր ի դուստր եր ից ստացվ ած երկ
րորդ սերնդ ի կով եր ի կաթն այ ին մթեր ատվ ությ ան 
տար իք այ ին առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր ը / Գ.Հ. Գ ի
լոյ ան, Ա.Հ. Գր իգ որյ ան, Ն.Ա. Կ աս ումյ ան  // Ագրոգի
տ ությ ուն և տ եխն ոլ ոգ իա.  N (66) 2/2019.   Էջ 8790:

4. Гилоян Г.А., Мурадян А.М., Касумян Н.А. Оценка 
молоч ной продуктивности коров первой лактации 
завезенной породы флекфи и трех породных  
помесных  коров местной репродукции // Известия 
Государственного аграрного университета Армении. 
- 2012. -  N 1. - С. 85-88.

5. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике 
сельскохозяйственных  животных. - М.: Колос, 1970. 
- 280 с.

6. Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород. - М., 1990. - 21 с. 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (73)/2021

ԱնասնաµáõÅաÏան µÅßÏագիտáõÃյáõն ¢ անասնաµáõÍáõÃյáõն 88

The Duration of Economic Use of Fleckvieh Cattle Breed Raised on the Farm of “Vamax” LLC                                           
per their Acclimatization and Productivity 

G.H. Giloyan
Armenian National Agrarian University

A.H. Hovhannisyan
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N.A. Kasumyan
RA Ministry of Economy

Keywords: breed, lactation, age, acclimatization, capacity

A b s t r a c t .  The study of age-related milk productivity in the breeding cattle enables to determine the duration of their use 
and adaptability to the technological conditions.
According to the investigations conducted on the farm of “Vamax” LLC, the high index of milk productivity in the Fleckvieh 
cattle breed is related to sufficient acclimatization capacity and the expansion of their economic use span. Thus, the inclusion 
of longevity factor among the other breeding peculiarities would promote the stock increase in the cows of 5th and 6th calving 
(5th and 6th lactation) with high milk productivity.

It is recommended to implement the introduced technology in the farms where Fleckvieh cows are bred.

Ընդունվել է՝ 06.11.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 09.12.2020 թ.

флекви в четвертой лактации обусловлена их хорошей акклиматизацией и продлением срока хозяйственного 
использования. Поэтому включение фактора долголетия в селектируемые признаки будет способствовать 
увеличению в стаде поголовья коров пятого и шестого отела с высоким удоем.

Предлагается внедрить предложенную технологию в хозяйствах, разводящих коров породы флекви.
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 Նա խա բան

Ոչ խա րա բու ծութ յու նը գյու ղա տնտե սութ յան կար ևո
րա գույն ճյու ղե րից է: Ներ կա յումս, հիմք ըն դու նե լով 
շու կա յի պա հանջ նե րը, ար դիա կան է հատ կա պես մսի 
ար տադ րութ յու նը: Հա յաս տա նից ար տա հան վող մսի 
զգա լի մա սը կազ մում է ոչ խա րի մի սը` 65 %: 2019 թ. 
հուն վարդեկ տեմ բեր ա միս նե րին հան րա պե տութ յուն է 
ներ մուծ վել 5500, ար տա հան վել՝ 35000 գլուխ ոչ խար, 
ինչ պես նաև 1000 տ  ոչ խա րի միս: 

Ոչ խա րի մի սը հիմ նա կա նում ար տա հան վում է Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յուն, Ա րա բա կան Միացյալ 
Է մի րութ յուն ներ և  այլ երկր ներ: Այդ է պատ ճա ռը, որ 
Հա յաս տա նում նկատ վում է ոչ խար նե րի գլխա քա նա կի 
ա վե լաց ման մի տում: Ոչ խա րա բու ծա կան, հատ կա պես 

ՀՏԴ  636.62/.38 (479.25)

Բանալի բառեր՝
ոչխար, 
բուծում, 
ընտրասերում, 
մատղաշ, 
մսային մթերատվություն

§ԱԳՐՈՀՈԼԴԻՆԳ¦ ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՅՈՒՄ ԲՈՒԾՎՈՂ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ                         
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տոհ մա յին տնտե սութ յուն նե րի ստեղծ մամբ պայ մա նա
վոր ված՝ ոչ խա րա բու ծութ յու նը թևա կո խում է նոր փուլ: 
20192023 թթ. ոչ խա րա բու ծութ յան զար գաց ման պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին 
Կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման հա մա ձայն՝ խնդիր է դրվել 
սուբ սի դա վոր ման ծրագ րե րի մի ջո ցով խթա նել տո հմա
յին ոչ խա րա բու ծութ յու նը (ՀՀում 20192023 թթ. ոչ խա
րա բու ծութ յան զար գաց ման պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրա գիր, 2019):

Ոչ խա րա բույծ նե րին ա ռա ջադր վել է Հա յաս տա նում 
բուծ վող ոչ խար նե րի ցե ղե րի բա զա յի վրա ստեղ ծել 
տոհ մա յին տնտե սութ յուն նե րի կո րիզ ներ և ներ մու ծել 
նոր՝ բարձրմ թե րա տու ցե ղեր: 

ՀԱԱՀ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի սե լեկ ցիա յի, 

 Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են §Ագ րո հոլ դինգ¦ ոչ խա րա բու ծա
կան տնտե սութ յու նում, որ տեղ բուծ վում է շուրջ 860 գլուխ ոչ խար, այդ 
թվում՝ 66 % հայ կա կան կի սա կոպ տա բուրդ,  34 % այլ ցե ղերի ոչ խար ներ: 

Ոչ խար նե րի գնա հա տու մը կա տար վել է ըստ ցե ղա յին, տա րի քա յին և մ թե
րա տու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի: Հո տի ո րա կա կան կազ մը բա րե լա վե
լու նպա տա կով տնտե սութ յու նում կա րե լի է ի րա կա նաց նել շա րու նա կա կան 
տոհ մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք ներ:

Ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել բուծ ման այն պի սի տեխ նո լո գիա, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կտա տնտե սութ յու նում բա րե լա վել ոչ միայն ցե ղե րի ո րա կա կան 
կազ մը, այլև բարձ րաց նել ինչ պես մսա յին, այն պես էլ կաթ նա յին և բր դա յին 
մթե րատ վութ յու նը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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գե նե տի կա յի և կե րակր ման հետազոտական կենտրոնի 
գի տա կան աշ խա տող նե րի կող մից հան րա պե տութ յան 
տար բեր գո տի նե րում պար բե րա բար ի րա կա նաց վում 
են հա մա լիր տոհ մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք ներ՝ ուղղ
ված տնտե սութ յուն նե րում բուծ վող ոչ խա րի և  այ ծի ցե
ղե րի մթե րատ վութ յան բարձ րաց մա նը: 

ՀՀ մար զե րում կա տար վում են տար բեր ցե ղե րի ոչ խար
նե րի և  այ ծե րի հո տե րի ու սում նա սի րութ յուն, վեր լու
ծութ յուն, ար տադ րութ յու նում ներդ նե լու նպա տա կով 
մշակ վում են ծրագ րեր ու ա ռա ջար կութ յուն ներ: Տոհ
մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել Ա րա
գա ծոտ նի մար զի §Ագ րո հոլ դինգ¦, Քա նա քե ռա վա նի 
ոչ խա րա բու ծա կան ֆեր մա նե րում, Շի րա կի մար զի 
Կ րա շե նի այ ծա բու ծա կան և Կո տայ քի մար զի Բա լա
հո վի տի ու սում նա փորձ նա կան տնտե սութ յուն նե րում: 
Ֆեր մեր նե րի ա ռա ջար կութ յամբ մշակ վում են Ս ևա նի 
ա վա զա նում, Կո տայ քի, Վայ քի, Տա վու շի մար զե րում 
ոչ խա րա բու ծա կան տոհ մա յին և  ար տադ րա կան տնտե
սութ յուն ներ ս տեղ ծե լու նոր ծրագ րեր: 

Ն յու թը և մե թո դները

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Շի րա կի մար
զի Դա րիկ գյու ղի §Ագ րո հոլ դինգ¦ ոչ խա րա բու ծա կան 
ֆեր մա յում: Տն տե սութ յու նում բուծ վող ոչ խար նե րի 
հո տում առ կա են կոպ տա բուրդ և կի սա կոպ տա բուրդ 
տար բեր ցե ղերի ա ռանձն յակ ներ: Խն դիր է դրվել պար
զել դրանց տո կո սա յին կազ մը և  ի րա կա նաց նել խո
տա նում: Աշ խա տանք նե րը կա տար վել են ըստ Կոպ
տա բուրդ ոչ խար նե րի բո նի տա վոր ման ու ղե ցույ ցի                 
(Գ.Բ. Ա վե տիս յան և  ու րիշ., 2012): 

§Ագ րո հոլ դին գը¦ Հա յաս տա նի խո շո րա գույն ոչ խա
րա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րից է: Այս տեղ բուծ
վում է շուրջ 860 գլուխ ոչ խար, այդ թվում՝ 849 գլուխ                           
(98,7 %) մա քի, 11 գլուխ (1,3 %) ար տադ րող խոյ: Տնտե
սութ յան նպա տակն է տա րեց տա րի ա վե լաց նել ոչ խա
րամ սի ար տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև ար տա հա նել 
ար տեր կիր: 2018 թվա կա նի հա մե մա տութ յամբ 2019
ին գլխա քա նակն ա վե լա ցել է 5,3 %ով: Ոչ խար նե րը 
մսու րա յին շրջա նում պահ վում են Ա րա գա ծա վա նի ոչ
խա րա բու ծա կան ֆեր մա յում, իսկ ապ րիլ ամ սից տե
ղա փոխ վում են Ա մա սիա յի տա րա ծաշր ջա նի Դա րիկ 
հա մայն քի ա մա ռա յին ա րոտ ներ: Հո տի վե րար տադ
րութ յան հա մար ոչ պի տա նի 67 ամ սա կան մատ ղաշն 
ի րաց վում է սպանդի նպատակով: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ոչ խար նե րի գնա
հա տու մը կա տար վել է ըստ ցե ղա յին, տա րի քա յին և 
մ թե րա տվության ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի: Տա րի
քա յին խո տա նու մից բա ցի՝ խո տան վել են նաև ցածր

մթե րա տու, ար տա կազմ ված քա յին և հա մա կազմ ված
քա յին տար բեր ա րատ ներ ու թե րութ յուն ներ ու նե ցող 
ոչ խար նե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ տնտե սութ յու նում, ոչ խա րա բու

ծութ յան վար ման տեխ նո լո գիա յով պայ մա նա վոր ված, 

առ կա է վե րար տադ րութ յան բա րե լավ ման, բուծ վող 

ցե ղե րի հստա կեց ման, ծնի տար բեր ժամ կետ նե րի 

ներդր ման և տեխ նո լո գիա կան մի շարք այլ հար ցե րի 

վե րա նայ ման ու ճշգրտման կա րիք: Այս պես՝ ամ բողջ 

գլխա քա նա կն ընդգրկ ված է մեկ հո տում (860 գլուխ՝ 

ա ռանց տվյալ տար վա մատ ղա շի), ին չը Հա յաս տա նի 

լեռ նա յին պայ ման նե րի հա մար նպա տա կա հար մար չէ: 

Մեկ հո տում պահ վում են 45 ցե ղի կամ տի պի ոչ խար

ներ, ին չը նույն պես տեխ նո լո գիա պես չի խրա խուս վում: 

Վե րար տադ րութ յան հա մար պի տա նի գլխա քա նա կի 

խո տա նու մը կա տար վել է մեղմ տար բե րա կով, քա նի որ 

խնդիր է դրվել հնա րա վո րինս ա վե լաց նել ոչ խա րամ սի 

ար տադ րութ յու նը՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ

յան ո րո շում նե րը, ոչ խա րամ սի ար տա հան ման նպա

տա կա հար մա րու թյու նը և  անհ րա ժեշ տութ յու նը:  

Աղյուսա կում   ներ կա յաց ված սե լեկ ցիոն գնա հատ ման  

հ ամաձ այն՝ հայկական  կիսա կոպ տաբուրդ , մազեխ 

ց եղի խոյերը պատկանու մ են մ իայն  1ին և 2րդ 

դասերին, իսկ բալբաս ց եղի խոյերից  միայն երկու 

գ լուխն  են ընտիր դ ասի:  

Մաքին երի տե սա կա րա ր կշռում ընտիր դ ասի են հայ

կական  կիսակոպ տաբուրդ  ցեղի 86 , մազեխ ց եղի 6, 

բալբաս ց եղի 27 գլուխ մաքի: Բ արձր է նաև հայկական  

կիսակոպ տաբուրդ  1ին դասի մա քի նե րի  գ լխաքա

նակը` 2 33 գլուխ կամ 27,09 %:

Հայկա կա ն կիսակոպ տաբուրդ  ցեղի ոչ խարների հո տում 

1ին դասի են  66 %ը, ընտիր և  2րդ դասեր ի մաքիներ ը 

կազմում են համապա տասխանաբ ար 24,6 և 6,0 %:

Մազեխ  ցեղի ոչ խարների հոտում ընտիր, 1ին և 2րդ 

դասեր ի ոչխարնե րի  տ եսակ արար կ շիռը կազմում է 

համապատ ասխանաբ ար 1,9, 61,8 և 24,7 %, բալբաս 

ց եղի ոչխարնե րի  հ ոտու մ՝ համապատ ասխանաբ ար 

16,77, 63,97 և 9,3 %:

Վերոհ իշյալ տ վյալնե րի  վ երլո ւծ ության հ ամաձ այն՝ բո

լոր ե րեք ցեղերի մաքիներ ի հոտերի տեսակար ար կշռում 

1ին դասի տո կո սա յի ն հարաբեր ությունը  բ արձր  է`  

6166 %, իսկ ընտիր դ ասին ը՝ ցածր` 1,924 %: Հոտի 

որակակ ան կազմը կա րե լի  է  բարելավ ել տնտեսությունում 

շարունա կա կա ն տոհմասել եկցիոն աշխատան քների 

իր ականաց ման պայմաննե րո ւմ :

Ըստ հետազոտ ության ա րդյունքների՝  հոտում առկա են  

նաև բալբասմ ազեխ , հայկական  կիսակոպ տաբուրդ 

մազեխ ց եղեր ի խառնացեղ  ոչխարնե ր,  որոնք կազմում 

են ընդհանու ր հոտի 2,9 %ը:
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Եզրակաց ություն

Այսպիսով ՝ տնտեսությ ունում շարունա կա կա ն տոհմա
սել եկցիոն աշխատան քների ար դյունքում կբարելավ վի 
ոչ միայն ցեղերի որակակ ան կազմը, ա յլև կբարձրանա 
ին չպես մսային, այնպես է լ կաթնա յի ն և բրդային  մթե
րատվո ւթ յունը: 

Առաջար կվում է կիրառել  բուծման ա յնպիսի տեխ
նոլոգիա , որը հն արավոր ություն կտա տնտեսությու
նում ամբողջ տարվա ըն թացքում արտադրե լ գառան 
մ իս: Մասնա վո րա պե ս նպատակահ արմար է  կիրառել  
ուշ աշնանայ ին և վաղ գ արնա նա յի ն ծնի տեխնոլո
գիան, որը մի ան շանակ կ նպաստի  ո չխարաբու ծության 
ա րդյունավետ ու թյան բարձրացմա նը , նոր՝ առավել  
շահա վետ  տեխնոլոգ իաների ներդրմանը:  

Հայկա կա ն կիսակոպ տաբուրդ  ցեղի ոչ խարների 

Աղ յու սակ. §Ագ րո հոլ դինգ¦ ոչ խա րա բու ծա կան ֆեր մա յում բուծ վող ոչ խար նե րի ցե ղա յին և դա սա յին կազ մը, կա
ռուց ված քը*

 Ցե ղեր Խմ բեր
Ըն տիր դաս 1-ին դաս 2-րդ դաս  Խո տան

գլուխ % գլուխ % գլուխ % գլուխ %

Հա յկա կա ն կիսա կո պտա բո ւրդ
Խո յե ր   2 0,23 1 0,12  

Մաք իներ 86 10 233 27,09 21 2,74 10 1,16

Մազ եխ
Խոյ եր   3 0,35    

Մաքի ներ 6 0,69 193 22,44 77 8,95 36 4,19

Բալբ աս
Խոյե ր 2 0,23 3 0,35    

Մաքին եր 27 3,14 103 11,98 15 1,74 16 1,86

Խառնա ցե ղ  Մաքին եր   5 0,58 18 2,09 2 0,23

Էդիլբա յ  Մաքին եր   1 0,12    

Ընդամեն ը  121 14,06 543 63,14 132 15,34 64 7,44

*Կազմվ ել է հեղինակ ների կո ղմ ից՝ տնտեսությ ան տվյալների հիման վ րա:   

Комплексная оценка овец, разводимых в овцеводческом хозяйстве “Агрохолдинг”

Ю.Г. Мармарян, З.С. Памбухчян, Д.С. Навасардян

Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: овца, разведение, селекция, потомство, мясная продуктивность

А н н о т а ц и я .  Опыты проводились в овцеводческом хозяйстве “Агрохолдинг”, где разводят около 860 голов 
овец, в числе которых 66 % составляют овцы армянской полугрубошерстной породы, а 34 % - остальные породы.

Оценка овец проводилась согласно их племенным, возрастным и продуктивным особенностям. В целях улучшения 
качественного состава стада в хозяйстве могут проводиться постоянные селекционно-племенные работы. 

Предлагается использовать такую технологию разведения, которая позволит улучшить не только качественный 
состав пород в хозяйстве, но и увеличить их мясную, молочную и шерстяную продуктивность.

բրդային մ թերատ վության բ արձր ացմանը մեր կարծի
քով  կնպաստի նա և Ամասիա յի տարածաշ րջանում բրդի 
վերամշա կմ ան արտադրա մա սի  բ ացու մը:  

Առաջար կվում է ֆերմայու մ բուծե լ նաև հայկական  
կիսակոպ տաբուրդ  ցեղի Ար ագածի ներցեղայ ին տի
պի ոչ խարներ, որոնք մթերատվո ւթ յամբ չեն զիջում 
տնտեսությ ունում առկա մյ ուս ցեղերին  և առավ ել լավ 
են հարմարվա ծ տեղի բն ակլիմայ ական պ այմա նն երին: 
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Bonitation of the Sheep Bred on “Agroholding” Sheep Farm 

Yu.G. Marmaryan, Z.S. Pambukhchyan, D.S. Navasardyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: sheep, breeding, selection, young animal, meat productivity

A b s t a c t .  The research has been conducted on “Agroholding” sheep farm, where 860 heads of sheep are bred, 66 % 
of which are Armenian semi-coarse-wool breed and 34 % are other breeds. 
Sheep bonitation has been conducted according to their breed, age and productivity characteristics. To improve the 
qualitative composition of the animal stock, breeding and selection works should be continuously implemented on the 
mentioned farm.
It is recommended to apply such breeding technology which would enable to improve not only the breed’s qualitative 
composition but also to increase both milk and meat productivity.

Ընդունվել է՝ 29.01.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 20.02.2021 թ.
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 Նա խա բան

Հա յաս տա նում ա նաս նա բու ծութ յան ա ռա ջա տար ճյու
ղը տա վա րա բու ծութ յունն է։ Հան րա պե տութ յու նում 
ար տադր վող կա թի 95 %ից և մ սի 60 %ից ա վե լին 
ստաց վում է տա վա րա բու ծութ յու նից։

Հարկ է նշել, որ տա վա րա բու ծութ յան հե տա գա զար
գաց ման և կա թի ու մսի ար տադ րութ յան ծա վալ նե
րի ա վե լաց ման նպա տա կով վեր ջին տա րի նե րին մի 
շարք ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում տար բեր եվ րո պա կան 
երկր նե րից հան րա պե տութ յուն են ներկր վել տա վա րի 
հոլշ տին, շվից, սի մեն թալ և ջեր սեյ ցե ղե րի ե րինջ ներ ու 
հատ կաց վել շա հագր գիռ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե
րի։ Ուս տի ներ կա յումս անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել 
ոչ միայն ներկր ված ե րինջ նե րի, այլև դրան ցից տե ղում 

ՀՏԴ  636.22/.28.034(479.25) 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ստաց ված ու ա ճեց ված, այ սինքն՝ տե ղա կան վե րար
տադ րութ յան կեն դա նի նե րի կեն սա բա նա տնտե սա կան 
հատ կա նիշ նե րը և ս տաց ված արդ յունք նե րի հի ման վրա 
կա տա րել հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն ներ։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ու սում նա սիր վել են Լո ռու մար զի §Ագ րո հոլ դինգ Ար մե
նիա¦ ՍՊԸ տնտե սութ յու նում Ավստ րիա յից և Տա վու շի 
մար զի § Հիմ նա տա վուշ¦ զար գաց ման հիմ նադ րա մի 
տնտե սութ յու նում Գեր մա նիա յից ներկր ված սի մեն թալ 
ցե ղի կեն դա նի նե րից ստաց ված տե ղա կան վե րար տադ
րութ յան կո վե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան ցու ցա
նիշ նե րի տա րի քա յին փո փո խութ յուն նե րը։

Ըստ ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ Ս պի տա կի §Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա¦ 
ՍՊԸ և Լու սա ձո րի §Հիմ նա տա վուշ¦ զար գաց ման հիմ նադ րա մի տնտե
սություն ներում սի մեն թալ ցե ղի տե ղա կան վե րար տադ րութ յան կո վերը 
կաթնատվութ յամբ, կա թի յու ղայ նութ յամբ և կեն դա նի զանգ վա ծով 
զգալիորեն գե րա զան ցել, իսկ կա թի սպի տա կու ցայ նութ յամբ զի ջել են ցե ղի 
հա մար սահ ման ված ստան դարտ նե րը։

Ա ռա ջար կում ենք շա րու նա կել սի մեն թալ ցե ղի տե ղա կան վե րար տադ րութ
յան կեն դա նի նե րի հե տա գա բու ծու մը Հա յաս տա նում։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-93
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Տա վա րի սի մեն թալ ցեղն աշ խար հում ա մե նա տա րած
ված և բարձրմ թե րա տու ցե ղե րից է։ Այն ստեղծ վել է 
Շ վեյ ցա րիա յի արևմտ յան մա սում, հիմ նա կա նում ու նի 
կաթ նամ սա յին ուղղ վա ծութ յուն։ 

Կ լի մա յա վարժ ման լավ հատ կա նիշ նե րի և բարձր 
վերար տադ րո ղա կա նութ յան շնոր հիվ սի մեն թալ ցեղը 
բուծ վում է Եվ րո պա յում, Ա մե րի կա յում, Աֆ րիկա
յում։ Եվ րո պա կան երկր նե րում այն հիմ նա կա նում 
օգտագործ վում է տե ղա կան տա վա րի բա րե լավ ման և 
նոր ցե ղե րի ստեղծ ման հա մար։

Վե րոնշ յալ եր կու տնտե սութ յուն նե րում էլ կո վե րը 
տիպա յին ժա մա նա կա կից կո վա նոց նե րում պահ վում 
են շուրջ տար յա մսու րա յին հա մա կար գով և  ան կապ 
բոք սա յին պահ ված քի ե ղա նա կով։ Կո վե րին կե րակ րում 
և կ թում են օ րա կան եր կու ան գամ։ Ա ռանձ նաց ված 
սրահ նե րում մե քե նա յաց ված կիթն ի րա կա նաց վում է 
կթի ագ րե գա տով։

Հարկ է նշել, որ §Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա¦ ՍՊԸ տնտե
սութ յու նում կո վե րի կե րակր ման մա կար դակն ա վե
լի բարձր է, քան § Հիմ նա տա վուշ¦ զար գաց ման հիմ
նադրա մի տնտե սութ յու նում։ 

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար եր կու տնտե սութ յուն նե
րում ընտ րել ենք 10ա կան գլուխ սի մեն թալ ցե ղի ա ռաջ
նա ծին կո վեր և 20162020 թթ. ըն թաց քում ու սում նա
սի րել դրանց 1ին և 3րդ լակ տա ցիա նե րի կաթ նա յին 
մթե րատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը։ Կո վե րի ընտ րութ յունը 
կա տար վել է ըստ տոհ մա յին քար տե րի։ Միա ժա մա նակ 
հաշ վի է առն վել, որ կեն դա նի նե րը լի նեն ա ռողջ, նոր
մալ զար գա ցած, ու նե նան սի մեն թալ ցե ղին բնո րոշ ար
տա կազմ վածք, սահ ման ված ստան դար տից ոչ ցածր 
կեն դա նի զանգ ված և  ա ռանց ա րատ նե րի զար գա ցած 
կուրծ (Инструкция по бонитировке крупного рогатого 
скота молочных и молочно-мясных пород, 1990)։ 

Տն տե սութ յուն նե րում առ կա ա նաս նա բու ծա կան հաշ
վառ ման տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ընտր ված կո վերն 
ա ռա ջին ան գամ ծնել են 2016 թ. հուն վարապ րիլ ա միս
նե րին, այ նու հետև (նե րառ յալ 2020 թ.) ու նե ցել ե րեք 
լակ տա ցիա։

Լակ տա ցիա յի 305 օ րում կո վե րի կաթ նատ վութ յունը 
ո րոշ վել է ստու գիչ կի թե րի, կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 
կշռում նե րի, կա թի մեջ յու ղի և ս պի տա կու ցի պա րու նա
կութ յու նը՝ կա թի ա նա լի զա րա րի միջոցով։ Հաշվարկ
վել է նաև կո վե րի կաթ նատ վութ յան գործակի ցը 
(կաթ  նատ վութ յան և կեն դա նի զանգ վա ծի հա րա բե
րակ ցութ յու նը)։

Միա ժա մա նակ եր կու տնտե սութ յուն նե րում բուծ վող սի
մեն թալ ցե ղի կո վե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան ցու
ցա նիշ նե րը հա մե մատ վել են սահ ման ված ստան դարտ
նե րի հետ (Инструкция по бонитировке крупного рогатого 
скота молочных и молочно-мясных пород, 1990)։ 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

§Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա¦ ՍՊԸ և §Հիմ նա տա վուշ¦ 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի տնտե սութ յուն նե րում 
բուծ վող սի մեն թալ ցե ղի տե ղա կան վե րար տադ րութ
յան միևնույն կո վե րի 1ին և 3րդ լակ տա ցիա նե րի 
կաթնային մթե րատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րի ու կեն
դա նի զանգ վա ծի ու սում նա սի րութ յան արդ յունք ներն 
ամփոփ ված են ներ կա յաց ված աղ յու սա կում։

Ըստ ա ղյուսակի տվյալնե րի՝ երկու  տ նտեսո ւթյուններում 
էլ սիմե նթալ ցեղի  կո վերն ունեցել են բավ ական 
բարձր կե նդանի զանգված և  կ աթն ատվությ ուն։ Ը նդ 
որում՝ նշվա ծ ցուցանիշները  կ եդան իների տարիքի ն 
զուգը նթաց օ րի նաչ ափորեն բարձրա ցել են։ Ա յս պես՝ 
§Ագրոհո լդինգ Ա րմենիա¦ ՍՊԸ տնտ եսությունու մ միև
նո ւյն կ ովերի 1ին և 3րդ լակտացիաների  մ իջին  կաթնա
տվություն ը կ ազմել է 86 13 կգ, իսկ 3րդ լակտացիայում ՝ 
9313  կգ, որը 1ին լակտ ացիայի կաթնատ վո ւթ յո ւնից 
բարձ ր է  1400 կգ ով կամ 17,7 %ով։ 

Կաթում յուղի  և սպիտակ ուցի պ արունակ ությո ւն ը 1ին  
լակտացիայում կա զմել  է համապատասխանաբ ար       
4, 07 և 3,14 %, որը 0,05 և 0, 02 %ով գերազանցում է 
3րդ  լակտացիայի նույ ն ցո ւց անիշնե րը։ 

Գ րա նց վել է նաև ցե ղին բնորոշ բավական բարձր  
կենդանի զանգված ։ 3րդ լ ակտացիայում այ ն կա զմել 
է 65 0 կ գ, որը 1ին լակտ ացիայից բաձր է 74 կգով կամ 
12, 8 %ով։ Ըստ լակտացիաների՝ կ աթնա տվությ ան  
գործակիցը կազմել է 13,7 և 14,3, ինչը բարձր ցու ցա
նիշ է և բնորոշ է կովե րի կաթնատ ու  տ իպ ին։

Ընտր ված կովերը 1ին և 3րդ լակտացիաներո ւմ  կաթ
նատվությամբ ցեղ ի ս տանդարտը գեր ազ ան ցե լ են 
համապատա սխանա բար  52 13 և 5813 կգով կամ 193 
և 166 %ով, կաթի յուղայնու թյ ամ բ՝  0,37  և 0,32 %ով 
(ցեղի ստանդարտը ̀ 3 ,7  % ), կենդանի զանգված ով՝ 76 և                     
50 կգով կամ 15,2  և 8,3 %ով: Սակայն կաթի մեջ սպի
տակուցի պարուն ակ ու թյամբ ցեղի ստանդարտի ն               
( 3, 3 %) զիջել են համա պատասխան աբար 0, 16 և  
0,18 %ով։

Այսպիսով՝ §Ագրո հոլդինգ Ա րմ են իա¦ ՍՊԸ տնտե
սությունում սիմ են թալ ցեղի տեղական վ եր արտ ադ րու
թյան միև նույ ն կովերը 1ին և 3 րդ լակտացիաներո ւմ  
ցու ցաբերել են բավ ական բարձր և ցեղի ստանդարտը  
զգ ալ իո րեն գ երազանցող կ աթն ատ վութ յուն։

Ըստ աղյուսակում նե րկ այացված տվյ ալնե րի՝ §Հ իմ նա
տավուշ¦ զարգաց ման հիմն ադրամի տնտեսու թյունում  
սիմենթ ալ ցեղի  կովերի կ աթնատ վությ ու նն այնքան էլ 
բ արձ ր չէ։ Ա յսպես՝  3րդ լակտացիայում  ա յն կ ազմել է 
ընդամե նը 4450  կգ, որը 1ին լակտ ացիայում գրան ցված 
նույն ցո ւցանիշից բարձր է 780 կգով կամ 21,3  %ով։ 

Կաթում յուղի  և սպիտակ ուցի պ արունակ ությո ւն ը 1ին  
լակտացիայում հա մատա սխանաբար կազ մել  է 4,0 և 
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Աղ յու սակ.    §Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա¦ ՍՊԸ և §Հիմ  նա  տա վուշ¦ զար գաց ման հիմ նադ րա մի տնտե սութ յուն նե րում սի
մեն թալ ցե ղի կո վե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը*

n=10

 Լակ տա ցիա ներ

 Կեն սա չա
փա կան 

ցու ցա նիշ
ներ

 Կի թը 305 
օ րում, 

կգ

 Կա թի
յու ղայ

նությունը, 
%

 Կա թի 
սպի տա
կուցայ

նութ յունը, 
%

 Կաթ նա յուղ, 
կգ

 Կաթ նա
սպի տա

կուց, 
կգ

 Կեն դա նի 
զանգ վա ծը,

 կգ

 Կաթնա 
տվութ յան 

գոր ծա կի ցը

§Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա¦ ՍՊԸ

1ին

Lim 6080 - 10200 3,80 - 4,57 2,92 - 3,25 256 - 418 178 - 326 530 - 650 10,1 - 17,6

M+m 7913 ± 419 4,07 ± 0,09 3,14 ± 0,03 322 ± 16,2 248 ± 14,2 576 ± 16,5 13,7 ± 0,9

Cv 16,7 6,8 3,0 15,9 18,0 9,1 21,6

3րդ

Lim 7185 - 11500 3,76 - 4,48 3,0 - 3,25 304 - 464 216 - 362 600 - 710 10,3 - 18,2

M±m 9313 ± 385 4,02 ± 0,06 3,12 ± 0,02 374 ± 18,0 291 ± 15,7 650 ± 14,2 14,3 ± 0,8

Cv 19,4 5,5 3,3 17,8 21,7 7,0 18,0

Միջի նը

Lim 6080 -11500 3,76 - 4,57 2,92 - 3,25 256 - 464 178 - 362 530 - 710 10,1 - 18,2

M±m 8613 - 373 4,05 ± 0,08 3,13 ± 0,03 348 ± 16,8 270 ± 15,0 613 ± 16,8 14,0 ± 0,9

Cv 17,5 6,2 3,5 17,3 19,6 8,8 20,0

§Հիմնատ ավ ուշ¦ զարգացման  հ իմնադ րա մ

1ին

Lim 2485 - 4480 3,75 - 4,32 3,0 - 3,28 107 - 177 80 - 138 516 - 616 4,7 - 7 7

M±m 3670 ± 205 4,0 ± 0,06 3,18 ± 0,02 147 ± 7,2 117 ± 5,9 560 ± 10,5 6,6 ± 0,3

Cv 17,7 4,9 2,5 15,7 16,1 5,9 14,8

3րդ

Lim 3300 - 5560 3,75 - 4,25 3,0 - 3,25 140 - 218 109 - 171 570 - 700 5,8 - 8,3

M±m 4450 ± 267 3,97 ± 0,05 3,14 ± 0,03 177 ± 8,8 140 ± 7,2 630 ± 13,0 7,1 ± 0,6

Cv 18,3 5,2 3,0 16,6 15,2 7,0 15,5

Միջինը

Lim 24 85 - 5560 3,75 - 4,32 3,0 - 3,28 107 - 218 80 - 171 516 - 700 4,7 - 8,3

M±m 4060 ± 250 3,98 ± 0,05 3,16 ± 0,03 162 ± 9,6 129 ± 7,0 595 ± 12,5 6,9 ± 0,5

Cv 18,7 5,4 2,7 17,0 14,4 7,2 14,7

*Կազմվել է հե ղին ակների կողմից։ 

3,18 %, որը 3րդ լակտ ացիայի նույն  ց ուցանիշները  
գ երազ անցում  է ընդ ամենը 0,03 և 0,04 %ով։

Կենդանի զանգ վա ծը 3րդ լակտացիայում  կ ազմե լ 
է 63 0 կգ, որը 1ին լակտ ացիայի համեմա տո ւթ յամ բ 
բարձր է 70 կգով կամ 12,5  %ով։ Ըստ լակտացիաների՝ 
կ աթնա տվությ ան  գո րծակիցը համապատ ասխանա
բար կազ մել է 6,6 և 7,1, ինչը փաստում է , որ  կովերը 
կաթնամս ատու տի պի են ։

Միաժամանակ հ ար կ է  նշե լ, ո ր ընտրված կով երը 1ին 

և 3 րդ լակտացիաներո ւմ  կաթ նատվությամբ ցեղ ի 
ս տանդարտը գեր ազ ան ցե լ են համապատասխանա
բար  97 0 և 950 կգով կամ 36 և  27 %ով, կաթի յուղայնու
թյ ամ բ՝  0,3 և 0,28 %ով, կենդանի զանգվածով՝ 60 և  

30 կգով կամ 12 և  5 %ով։ Սակայն կաթի մեջ 
սպիտակուցի պարուն ակ ու թյամբ ցեղի ստանդարտի ն 
զ իջել  են 0 ,12 և 0,16 %ով։ 

Այսպիսով՝ §Հիմն ատավուշ¦ զար գացման հիմնադրա մի 
տնտ ես ու թյունում սիմենթա լ ցեղի  մ իևնույ ն կո վե րը 1ին և 
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Возрастные изменения молочной продуктивности коров симментальской 
породы местной репродукции в условиях хозяйств ООО ”Агрохолдинг Армения”                                                                   
и фонда развития ”Гимнатавуш”

Л.М. Минасян, А.Х. Симонян
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А н н о т а ц и я .  Результаты проведенных нами исследований показали, что в хозяйстве ООО “Агрохолдинг 
Армения” в Спитаке  и в хозяйстве фонда развития “Гимнатавуш”  в Лусадзоре местные коровы симментальской 
породы  по удою, жирности молока и живой массе значительно превзошли установленные для симментальской 
породы стандарты, а по белковости молока уступили стандарту породы.

Предлагаем продолжать дальнейшее разведение животных симментальской породы местной репродукции в  
Армении.

3րդ լակտացիաներո ւմ  ցու ցաբերել են ոչ այնքան բարձր 
կա թնատվություն (մի ջին  կաթնատվությունը  կ ազմել  
է ը նդամենը 4060 կգ ), ինչը ներկայում ս եվրո պական 
ծագման  սիմենթա լ ցեղի  հ ամար ց ածր ցուցանիշ է։

Հա յաստանում  և  Ռ ուսաստանում սի մե նթալ ցեղի 
ներկրված կե նդան իների բուծման  դրական արդյունք
ներ ստ ացվել են մի  շ արք հետազոտ ողների  կողմից  
(Դ.Ս. Ն ավասարդյան, 2 014, Л.М. Минасян и др., 2016, 
В.А. Иванов, К.П. Таджиев, 2014, В.В. Борисова, 2014)։

Եզրակացություն  

§Ագր ոհոլդինգ Արմե նի ա¦ ՍՊԸ  և  §Հիմնատավուշ¦  
զ ար գ ացման հ իմնադր ամի տն տեսու թյունն երում բուծ
վող  սիմենթա լ ցեղի  տ եղական  վեր արտ ադրության 
միևն ույ ն կովերը 1ին և 3 րդ լակտացիաներո ւմ  ցու
ցաբերել են բավ ական բարձր և ցեղի ստանդարտն երը  
զ գալիոր են գե րազանցող կաթնա տվ ությու ն ու կեն
դանի  զանգված։ 

Առաջար կում ե նք Հայաստանում կերա կրման և 
պ ահվա ծքի բավար ար պա յմաններ ունեցող տնտե
սություններում շ արո ւնակել սիմենթա լ ցեղի  տ եղական  
վեր արտ ադրության կենդ անի ների հետա գա  բուծո ւմ ը։
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Milk Productivity of Simmental Cattle Breed Raised from the Cows of Local Reproduction Depending                           
on Age-Related Changes in Conditions of “Agroholding Armenia” LLC and “Himnatavush” Development Fund

L.M. Minasyan, A.Kh. Simonyan
Food Safety Risk Analyses and Assessment Research Center
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A b s t r a c t .  The studies have shown that the Simmental cattle breed, raised from the cows of local reproduction on the 
farms of “Agroholding Armenia” LLC in Spitak city and “Himnatavush” development fund in Lusadzor village, has exceeded 
the stated breed standards in milk productivity, milk fat and live weight, while the index of protein content has fallen down the 
mentioned standards. 

Thus, the further breeding of the Simmental cattle breed from the cows of local reproduction is highly recommended in 
Armenia.
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 Նա խա բան

Աշ խար հում մինչ օրս գե րա կա խնդիր է մարդ կութ յանն 
ա ռողջ սննդով ա պա հո վե լը: Ուս տի սննդարդ յու նա բե
րութ յան զար գաց ման տե սանկ յու նից կար ևոր վում է 
ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յամբ սննդամ թեր քի տեխ նո
լո գիա նե րի մշա կու մը։ 

Մար դու սննդա կար գում կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում 
կա թը և կաթ նամ թեր քը: Ըստ սննդա բան նե րի՝ մար դու 
օր վա սննդա կար գի 30 %ը պետք է բա ժին ընկնի կաթ
նամ թեր քին: Օգ տա կա րութ յամբ հատ կա պես ա ռանձ նա
նում է կաթ նա շո ռը, ո րը մար դու օր գա նիզմն ա պա հո վում 
է բա լան սա վոր ված և դ յու րա մարս սպի տա կուց նե րով, 
ճար պե րով, ած խաջ րե րով, հան քա յին միա ցութ յուն նե
րով և վի տա մին նե րով:

Տար բեր հի վան դութ յուն նե րի ե րի տա սար դաց ման պատ   
ճառ նե րից մե կը սխալ սննդա կարգն է, ուս տի ա ռող   
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ջութ յան հա մար հա վա նա կան ռիս կե րը բա ցա ռե լու 
նպատա կով ժա մա նա կա կից մարդն ա ռա վել ուշադ
րութ յուն է դարձ նում օգ տա գործ վող սննդամ թեր քի բա
ղադ րութ յա նը: 

Հարկ է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին լայն տա րա ծում 
է ստա ցել կաթ նա յու ղի փո խա րի նու մը բու սա կան 
յուղերով։ 

Կաթ նա յու ղի և մի քա նի բու սա կան յու ղե րի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում 
նպա տա կա հար մար գտանք կաթ նա շո ռում պա րու նակ
վող կաթ նա յուղն ամ բող ջո վին փո խա րի նել ձի թապտղի 
յու ղով, քա նի որ վեր ջինս ու նի մի շարք օգ տա կար 
հատ կութ յուն ներ՝ կան խում է բոր բո քա յին պրո ցես նե
րը, գոր ծում է հա կա ման րէա յին ազ դե ցութ յուն, կար գա
վո րում է սրտի աշ խա տան քը, քաղց կե ղա ծին բջիջ նե րի 
կան խար գե լիչ  մի ջոց է և  այլն (Д.В. Зенина, 2004):

Կաթնաշոռային զանգվածի արտադրության տեխնոլոգիայում կաթնա
յուղն ամբողջովին փոխարինվել է կաթնաբուսայուղային էմուլսիայով, 
որը ստացվել է յուղազերծված կաթի և ձիթապտղի յուղի 50:50 հարաբե
րակցությամբ: 

Հետազոտվել են ստացված մթերքի զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական և 
անվտանգության ցուցանիշները: 

Ստացված կաթնաշոռային զանգվածը մեծ քանակությամբ օգտակար 
չհագեցած   ճարպաթթուներ, վիտամիններ և հակաօքսիդիչներ պարունա
կելու շնորհիվ կարելի է օգտագործել ֆունկցիոնալ սննդամթերքի 
արտադրության տեխնոլոգիայում։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-98
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Ձի թապտ ղի յու ղի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, տե սա
կա նու և կաթ նա շո ռի տեխ նո լո գիա յի  ու սում նա սի րութ
յա նը զու գըն թաց ծա նո թա ցանք նաև ճար պե րի, ճար
պաթ թու նե րի տե սակ նե րին, դրանց օգ տա կա րութ յա նը:

Ճար պաթ թու նե րը լի նում են հա գե ցած և չ հա գե ցած։ 
Վեր ջին ներս ի րենց հեր թին ստո րա բա ժան վում են մո
նոչ հա գե ցած և պո լիչ հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի։ 
Հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի ա վել ցու կը, հա վաք վե լով 
օրգա նիզ մում, ա ռա ջաց նում է տար բեր ախ տա բա նա
կան փո փո խութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես սրտա նո
թա յին հի վան դութ յուն ներ։ Չ հա գե ցած ճար պաթ թու
ներն օգ տա կար են, քա նի որ ա ղի նե րից կյան քի հա մար 
կարևոր վի տա մին ներ և հան քա յին ա ղեր կլա նե լու 
մի ջո ցով դրա կան ազ դե ցութ յուն են գոր ծում սրտի ու 
ա նոթ նե րի վրա (Е.А. Скорбина, И.А. Трубина, 2018)։ 

Կաթ նա յու ղը դաս վում է կեն դա նա կան յու ղե րի շար քին 
և պա րու նա կում է հա գե ցած ճար պաթ թու ներ (նկ. 1)։ 

Նկ. 1. Կաթ նա յու ղի ճար պաթթ վա յին կազ մը  (կազմ վել է հե
ղի նակ նե րի կող մից)։

%

100

0

36,9 

33,1

   հագեցած                     չհագեցած

Ուս տի նպա տա կա հար մար է այն  ամ բող ջո վին փո խա
րի նել ա ռա վել օգ տա կար բու սա յու ղով։

Նյութը  և մեթոդները

Հա մե մա տա բար օգ տա կար բու սա յուղ ընտ րե լիս հիմք 
ենք ըն դու նել ա ռա վել տա րած ված բու սա յու ղե րի ճար
պաթթ վա յին կազ մը (նկ. 2):

Ըստ օգ տա կար չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րի պա րու
նա կութ յան` ա ռանձ նաց րել ենք ար ևա ծաղ կի, ե գիպ
տա ցո րե նի, ձի թապտ ղի յու ղե րը և հե տա զո տութ յուն նե
րը կա տա րել Գա նու սի մե թո դով (Л.Э. Ржечицкая, 2018):

Յո դի գոր ծա կի ցը ո րո շել ենք լա բո րա տոր փոր ձե րով։ 
Հարկ է նշել, որ յո դի գոր ծա կի ցը բնու թագ րում է յու
ղում պա րու նակ վող չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րի քա
նա կութ յու նը։ Որ քան բարձր է այդ գոր ծա կի ցը, այն քան 
յու ղի բա ղադ րութ յու նում ա վե լի շատ են չհա գե ցած 
ճար պաթ թու նե րը: 

Յո դի գոր ծա կի ցը ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձ ևով.

յոդի գործակից= (𝑉𝑉ս−𝑉𝑉0)·0,01269
𝑚𝑚

∙ 100, 

որ տեղ Vսն տիտրման ժամանակ ծախսված 0,1 ն 
նատրիումի թիոսուլֆատի քանակությունն է ստուգիչ 
տարբերակում, V0ն՝ տիտրման ժամանակ ծախսված 
0,1 ն նատրիումի թիոսուլֆատի քանակությունը 
փորձնական տարբերակում, mը՝ հետազոտվող 
յուղի զանգվածը, գ, 0,01269ը՝ 0,1 ն նատրիումի 
թիոսուլֆատի լուծույթի տիտրը, մգ/մլ (T=m/v)։ 

Ըստ լաբորատոր փորձերի՝ յոդի գործակիցն առավել 
բարձր է արևածաղկի յուղում, առավել ցածր` ձիթա
պտղի յուղում: 

Նկ. 2. Առավել տարածված բուսայուղերի ճարպաթթվային կազմը  (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

     արևածաղկի յուղ      եգիպտացորենի յուղ       արմավենու յուղ              կոկոսի յուղ                ձիթապտղի ի յուղ 
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Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա 100

Արդյունքները և վերլուծությունը

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ար ևա ծաղ կի, ե գիպ  
տա ցո րե նի, ձի թապտ ղի յու ղե րը պա րու նա կում են լի նո 
լաթ թու։ Այն մար դու օր վա չա փա բաժ նում պետք է կազ 
մի 10 գ, իսկ ձի թապտ ղի յու ղում 12 գ  է։ 

Լի նո լաթ թուն դաս վում է պո լիչ հա գե ցած ճար պաթ թու
նե րի շար քին, լավ է ազ դում տե սո ղութ յան վրա, նպաս
տում է վեր քե րի և  այր վածք նե րի ա րագ ա պա քին մա նը։ 

Ե րեք յու ղե րը պա րու նա կում են նաև օ լեի նաթ թու, ո րը 
դաս վում է մո նոչ հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի շար քին, 
ճնշում է քաղց կեղ ա ռա ջաց նող բջիջ նե րի զար գա ցու մը: 
Այն հատ կա պես գե րակ շիռ (մոտ 70 %) մաս  է կազ մում 
ձի թապտ ղի յու ղում (Г. Кильвайн, 1980):

Պո լիչ հա գե ցած թթու նե րը կեն սա բա նո րեն և քի միա պես 
ակ տիվ թթու ներ են։ Հայտ նի է, որ բազ մա թիվ կրկնա կի 
կա պե րի շնոր հիվ դրանք ան կա յուն են։ Ջեր մաս տի ճա
նի, լույ սի և  օ դում պա րու նակ վող թթված նի ազ դե ցութ
յամբ ա րագ քայ քայ վում են, ա վե լի շատ են օք սի դա
նում, ին չի արդ յուն քում էլ ա ռա ջա նում են թու նա վոր 
միա ցութ յուն ներ:

Ե րեք փոր ձա նոթ նե րից յու րա քանչ յու րի մեջ լցրել ենք 
0,10,2 գ  ար ևա ծաղ կի, ե գիպ տա ցո րե նի, ձի թապտ ղի 
յու ղեր և 1 ժամ թո ղել ար ևի լույ սի տակ: Ըստ փոր ձի՝ 
յո դի գոր ծա կի ցը միան գա մից նվա զել է ար ևա ծաղ կի 
և  ե գիպ տա ցո րե նի յու ղե րում, իսկ ձի թապտ ղի յու ղում 
գրե թե չի փո փոխ վել (նկ. 4)։

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի համաձայն՝ ձի թա
պտղի յու ղում գե րակշ ռում է մո նոչ հա գե ցած ճարպա
թ թուն` օ լեի նաթ թուն, իսկ ար ևա ծաղ կի և  ե գիպ տա
ցո րե նի յու ղե րում՝ պո լիչ հա գե ցած ճար պաթ թուն` 
լի նո լաթ թուն, ո րը ջեր մաս տի ճա նի, լույ սի և  օ դում 
պա րու նակ վող թթված նի ազ դե ցութ յամբ ա րագ օք
սի դա նում է: Այ սինքն, ե թե յու ղե րում յո դի գոր ծա կի ցը 
նվա զում է, նշա նա կում է՝ դրան ցում գե րակշ ռում են 
պո լիչ հա գե ցած ճար պաթ թու նե րը, ո րոնք ա վե լի հեշտ 
են օք սի դա նում: 

Հարկ է նշել, որ ձի թապտ ղի յու ղի հիմ նա կան ա ռա վե
լութ յու նը մյուս յու ղե րի նկատ մամբ պայ մա նա վոր ված 
է ջեր մա յին մշակ մամբ: Այն ջեր մա յին մշակ ման են
թար կե լիս չի կորց նում օգ տա կար հատ կութ յուն նե րը, 
իսկ ար ևա ծաղ կի և  ե գիպ տա ցո րե նի յու ղե րը ջեր մա յին 
մշակ ման են թար կե լիս կորց նում են օգ տա կար հատ
կութ յուն նե րի գրե թե մեծ մա սը:

   արևածաղկի յուղ          եգիպտացորենի յուղ       ձիթապտղի յուղ                                     
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գ I2/100 գ ճարպում 

Նկ. 3. Յոդի գործակիցն արևածաղկի, եգիպտացորենի և ձի
թապտղի յուղերում (կազմվել է հեղինակ ների կողմից)։

    արևածաղկի յուղ          եգիպտացորենի յուղ           ձիթապտղի յուղ                                               
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Նկ. 4. Օդում պարունակվող թթվածնի, արևի, լույսի ազդե
ցությամբ պայմանավորված յոդի գործակիցը արևա
ծաղկի, եգիպտացորենի և ձիթապտղի յուղերում 
(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

գ I2/100 գ ճարպում 

Այս պի սով` ե րեք յու ղերն էլ օգ տա կար են: Սա կայն 
արևա ծաղ կի և  ե գիպ տա ցո րե նի յու ղե րը ձի թապտ ղի 
յու ղին զի ջում են ինչ պես ջեր մա յին մշակ ման, այն պես 
էլ լույ սի, օ դում պա րու նակ վող թթված նի ազ դե ցութ յան 
նկատ մամբ կա յու նութ յամբ։

Հիմք ըն դու նե լով հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը՝ 
կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծի պատ րաստ ման հա մար 
որ պես բու սա յուղ ենք ընտ րել ձի թապտ ղի յու ղը:

Հատ կան շա կան է, որ ձի թապտ ղի յու ղում պա րու նակ
վող յու ղա յին թթու նե րի բա ղադ րութ յան և  ո րա կի վրա 
ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ՝ ձի թապտ ղի տե սա
կը, հա սու նութ յան աս տի ճա նը, յու ղի ար տադ րութ յան 
տեխ նո լո գիան, տե սա կա վոր ման ե ղա նա կը, այն տա
րա ծաշր ջա նի կլի մա յա կան պայ ման նե րը, որ տեղ ա ճել 
են ձի թապտ ղի ծա ռե րը։ 

Սա ռը զտման ե ղա նա կով ստաց ված օր գա նա կան թարմ 
ձի թապտ ղի յու ղը պա րու նա կում է միա ժա մա նակ լի նո
լե նաթ թու` C17H29COOH, և լի նո լաթ թու` C17H31COOH, 
ո րոնք ան փո խա րի նե լի ճար պաթ թու ներ են և չեն ար
տադր վում մար դու օր գա նիզ մում (Т.А. Остроумова, 
2004): Կաթ նա յու ղի և ձի թապտ ղի յու ղի տար բե րութ
յուն նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում։

Ըստ ՄԱԿի պարենի համաշխարհային անվտանգու
թյան ծրագրի՝ բալանսավորված է հետևյալ ճարպա
թթվային կազմը (Е.А. Скорбина, И.А. Трубина, 2018).

 մոնոչհագեցած ճարպաթթուներ՝ 60 %,

 պոլիչհագեցած ճարպաթթուներ՝ 10 %,

 հագեցած ճարպաթթուներ՝ 30 %։
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Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա101

Աղյուսակ 1. Կաթնայուղի և ձիթապտղի յուղի տարբե
րու թյունները*

ԿԱԹՆԱՅՈՒՂ ՁԻԹԱՊՏՂԻ ՅՈՒՂ

Կենդանական ծագման յուղ Բուսական ծագման յուղ

Եռատոմ սպիրտ` գլիցերինի 
և հիմնակա նում հագեցած 
ճարպաթթու ներից                 
կազմ ված եթեր

Եռատոմ սպիրտ` գլիցերինի 
և հիմնականում չհագեցած 
ճարպաթթուներից   
կազմված եթեր

Հագեցած ճարպաթթու նե րը 
կազմում են մոտ 69,4 %

Հագեցած ճարպաթթուները 
կազմում են մոտ 14,4 %

Հիմնական եռգլիցերիդը 
կազ    մող հագեցած                 
ճար պա  թթու ներն են`

ա) պալմիտինաթթու՝ 24,4 %
բ)  միրիստինաթթու՝ 10,7 %
գ)  ստեարինաթթու՝ 9,5 %

Հիմնական եռգլիցերիդը
կազ մող չհագեցած           
ճարպա թթուներն են՝

ա) օլեինաթթու՝ 5583 %
բ) լինոլաթթու՝ 3,521 %
գ) լինոլենաթթու՝ 1,5 %

Ուտելուց հետո վերածվում է 
ճարպի

Օրգանիզմում ոչ մի դեպքում 
չի վերածվում ճարպի

Պահուստային յուղ է Պրոտոպլազմային յուղ է

Չարաշահելու դեպքում 
կա     րող է առաջացնել մի 
շարք հիվանդություններ 
(սրտանոթա  յին                     
հիվանդություն նե րից մինչև 
շաքա րա յին դիաբետ)

Կանխում է
ճարպակալումը, 
սրտանոթային                     
հիվանդու թյուն  ները, 
շաքարային  դիա բետը

100 գում պարունակում է            
63 կկալ

100 գում պարունակում է 
899 կկալ

Վիտամին Eի 
պարունա կու թյունը՝ 0,1 մգ

Վիտամին Eի 
պարունակու թյունը՝ 12,1 մգ

Չի պարունակում հակա օք սի
դանտներ

Պարունակում է 
հակաօքսի դանտներ

* Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Նկ. 5. Հագեցած (ա) և չհագեցած  (բ) ճարպաթթուների պարունակությունը ձիթապտղի յուղում (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

ա) բ)

ձիթապտղի յուղկաթնայուղ

Նկ. 6.  Ձիթապտղի յուղով հարստացված կաթնաշոռային զանգ  
վածի արտադրության տեխնոլոգիական սխեման (կազմ 
վել է հեղինակների կողմից)։

66,9 %

33,1 %

16 %

84 %

ձիթապտղի յուղ կաթնայուղ
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Ձի թապտ ղի յու ղի ճար պաթթ վա յին նշված կազ մը մոտ 
է բա լան սա վոր ված ճար պաթթ վա յին կազ մին: 

Ան ջատ ե ղա նա կով ստաց ված կաթ նա բու սա յու ղա յին 
հիմ քով կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծի տեխ նո լո գիա կան 
պրո ցեսն ըն թա նում է ե րեք փու լով.

 • 1ին փու լում պատ րաստ վում է կաթ նա բու սա յու ղա
յին է մուլ սիա։

 • 2րդ փու լում պատ րաստ վում է ան յուղ կաթ նա շոռ։

 • 3րդ փու լում ան յուղ կաթ նա շո ռը խառն վում է կաթ
նա բու սա յու ղա յին է մուլ սիա յին:

Ձիթապտղի յուղով հարստացված կաթնաշոռային 
զանգվածի զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական ցուցա
նիշ ները ներկայացված են աղյուսակներ 2, 3ում։

Աղ յու սակ 2. Ձի թապտ ղի յու ղով հարս տաց ված կաթ նա
շո ռա յին զանգ վա ծի զգա յո րոշ ման ցու ցա
նիշ նե րը*

Ցուցանիշներ
Հետազոտություններով որոշված 

հատկություններ

Արտաքին տեսքը 
և կոն սիստեն ցիան

Փափուկ՝ կաթնաշոռային գնդիկների 
առկայությամբ

Գույնը
Կաթնագույն, սպիտակ՝ հավասարա
չափ ամբողջ զանգվածում

Համը և հոտը
Կաթնաթթվային՝ ձիթապտղի յուղի 
թույլ համով և հոտով

Աղյուսակ 3. Ձիթապտղի յուղով հարստացված կաթ նա
շոռային զանգվածի ֆիզիկա քիմիական 
ցուցանիշները*

Ցուցանիշներ
Հետազոտություններով 
գրանցված արդյունքներ

Յուղի զանգվածային մասը, % 9

Թթվայնությունը, 0T 190

Խոնավության զանգվածային 
մասը, % ոչ ավելի

73

Ջերմաստիճանը թողարկման 
պահին, 0C

4,2

Սպիտակուցի զանգվածային 
մասը, % ոչ պակաս

16,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Աղյուսակ 4.  Կաթ նա շո ռի և ձի թապտ ղի յու ղով հարստաց   
ված կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծի հա   գե ցած 
և չ հա գե ցած ճար պաթթ վա յին կազ մը*

Ցուցանիշներ
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Ճարպաթթվի զանգվածային բաժինը (%/100 գում)

Հագեցած 0,03 3,015 0,735

Չհագեցած 0,017 1,5 3,78

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Եզ րա կա ցութ յուն

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ստաց ված կաթ նա
շո ռա յին զանգ վա ծը հարս տաց վել է մար դու օր գա նիզ
մի հա մար անհ րա ժեշտ պո լի և մո նոչ հա գե ցած ճար
պաթ թու նե րով, ո րոնք ան փո խա րի նե լի են և մար դու 
օր գա նիզ մում չեն սին թեզ վում։

Հիմք ըն դու նե լով ճար պաթ թու նե րի ու սում նա սիր ված 
հատ կութ յուն նե րը՝ ստաց ված կաթ նա շո ռա յին զանգ
վա ծը կա րե լի է գնա հա տել որ պես ա ռա վել օգ տա կար 
և դիե տիկ սննդամ թերք։ 

Այս պի սով՝ ձի թապտ ղի յու ղով հարս տաց ված կաթ
նա շո ռա յին զանգ վա ծը ոչ միայն հա րուստ է օգ տա
կար չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րով, այլև ա վան դա կան 
կաթ նա շո ռի հա մե մա տութ յամբ ու նի սննդա յին և  է ներ
գե տիկ ա վե լի բարձր ար ժեք: Ուս տի այն կա րե լի է օգ
տա գոր ծել ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յամբ սննդամ թեր
քի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա յում։ 
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Разработка технологии производства творожного продукта, обогащенного оливковым маслом

Г.Ж. Акобян, М.Г. Караханян 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова:  жирная кислота, молочный жир, оливковое масло,  творожный продукт

А н н о т а ц и я .  В технологии производства творожной массы молочный жир полностью был заменен молочно 
растительной эмульсией, полученной из обезжиренного молока  и оливкового масла в соотношении 50:50. Были 
исследованы органолептические, физикохимические данные и показатели биобезопасности конечного продукта.

Полученная творожная масса благодаря  большому содержанию ненасыщенных жирных кислот, витаминов и 
антиоксидантов может использоваться в технологии производства функциональных пищевых продуктов.

Developing Production Technology for Cottage Cheese Supplemented with Olive Oil

G.Zh. Hakobyan, M.G. Karakhanyan

Armenian National Agrarian University

Keywords:  fatty acid, milk fat, olive oil, cottage cheese, cottage cheese product

A b s t r a c t .  In the technology of cottage cheese production the milk fat was completely substituted by milk and vegetable 
oil emulsion, which had been derived from skimmed milk and olive oil with the ratio of 50:50.
The organoleptic, physicochemical and safety indices of the food product have been investigated. 
The produced cottage cheese can be used in the technology for functional food production due to the large content of 
useful unsaturated fatty acids, vitamins and antioxidants.

Ընդունվել է՝ 18.06.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 08.08.2020 թ.
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 Նա խա բան

Հացն ու հա ցա բուլ կե ղե նը սննդում օգ տա գործ վող հիմ
նա կան մթերք նե րից են: Հա ցա բուլ կե ղե նի տե սա կա նին 
հա րուստ է, բազ մա զան և մշ տա պես հա մալր վում է նոր 
ար տադ րա տե սակ նե րով: Հա ցի ար տադ րութ յան ո լոր
տում ինչ պես ա վան դա կան, այն պես էլ յու րա հա տուկ 
լու ծում նե րով նո րա րա րութ յուն նե րը խթա նում են հա
ցա բուլ կե ղե նի շու կա յի զար գա ցու մը (Т.В. Матвеева, 
С.Я. Корячкина, 2012):

Հարկ է նշել, որ հա ցի և հա ցա բուլ կե ղե նի ո րա կը 
միշտ չէ, որ հա մա պա տաս խա նում է սննդի ո րա կին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին: Ուս տի անհ րա ժեշտ 
է մշա կել այն պի սի սննդամ թերք, ո րը կբա վա րա րի 
մար դու է ներ գե տիկ պա հանջ նե րը և բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն չի գոր ծի ա ռող ջութ յան վրա (G.R. Gibson,                                    
C.M. Williams, 2000): 

ՀՏԴ  664.641.022.39     
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հա ցի ար տադ րութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի 
արդ յու նա վետ լու ծու մը են թադ րում է նոր բնա կան բա
ղադ րիչ նե րի կի րա ռում:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Որ պես ստու գիչ նմուշ ընտր վել է ցո րե նի բարձր տե
սա կի ալ յու րից հա տա կա թուխ բա տոն հա ցը, իսկ որ
պես ֆունկ ցիո նալ բա ղադ րիչ և սնն դա յին բա րե լա վիչ 
օգ տա գործ վել է կա նաչ թե յի թուր մը: Հե տա զոտ վել են 
նաև հա ցաթխ ման ար տադ րութ յու նում կի րառ վող ցո
րե նի ալ յու րում պա րու նակ վող սոսն ձան յու թի քա նա
կութ յու նը և  ո րա կը: 

Կա նաչ թե յը հա րուստ է B, C, P, PP, K  և  այլ վի տա
մին նե րով, ինչ պես նաև մի շարք միա ցութ յուն նե րով՝ 
կա լիում, յոդ, ցինկ, ֆտոր, ֆե նո լա յին միա ցութ յուն ներ 

 Հա ցաթխ ման տեխ նո լո գիա յի կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով ա ռա
ջարկ վում է որ պես ֆունկ ցիո նալ բա ղադ րիչ և սնն դա յին բա րե լա վիչ 
օգտա գոր ծել կա նաչ թե յի թուր մը: Հե տա զո տութ յուն նե րով հիմ նա վոր վել 
է վեր ջի նիս կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յու նը: Ար տադ րան քի ո րա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րը ո րոշ վել են հա մընդ հա նուր ստան դարտ նե րով կա նո նա
կարգ ված մեթոդնե րով:

Ըստ հա ցաթխ ման տեխ նո լո գիա նե րի լա բո րա տոր գնա հատ ման՝ կա նաչ 
թե յի թուր մի կի րառ մամբ բա րե լավ վում են պատ րաս տի հա ցի ֆի զի կա քի
միա կան և զ գա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-104

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=glenn williams christine editors gibson&cm_sp=det-_-plp-_-author
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(22,54 %), պեկ տի նա յին նյու թեր (5,0210,12 %) և  ա մի
նաթ թու ներ (5,878,64 %): Ընդ ո րում՝ կա նաչ թե յում 
ա վե լի շատ C վի տա մին է պա րու նակ վում, քան նարն ջի 
հյու թում (Т.В. Матвеева, С.Я. Корячкина, 2012):

Հե տա զոտ ման հիմ նա կան նպա տակն է մշա կել կա նաչ 
թե յի օգ տա գործ մամբ հա ցաթխ ման տեխ նո լո գիա, ո րը 
կբարձ րաց նի պատ րաս տի մթեր քի ո րա կը և միա ժա
մա նակ կբա րե լա վի սոսն ձան յու թի ո րա կա կան հատ
կութ յուն նե րը:

Հիմ նա վոր վել է կա նաչ թե յի թուր մի կի րառ ման արդ յու
նա վե տութ յու նը: Մ շակ վել է ար տադ րա տե սա կի բա   ղադ 
րա գիր: Կա տար վել է կա նաչ թե յի թուր մի հա վել մամբ 
թխված հա ցամ թեր քի ո րա կի վրա ազ դող գոր ծոն նե րի 
հե տա զո տութ յուն:

Հա ցաթխ ման տեխ նո լո գիա յի կա տա րե լա գործ ման 
հա մար կի րառ վել են նաև ո րա կա կան նոր մա տի վա յին 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող այլ հում քա տե
սակ ներ, մաս նա վո րա պես հա ցաթխ ման մամ լած խմո
րիչ ներ (ԳՈՍՏ 17181), կե րակ րի աղ (ՀՍՏ 2392005):       

Ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ո րոշ վել են 
հա մընդ հա նուր ստան դարտ նե րով կա նո նա կարգ ված 
մե թոդ նե րով: Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թացն ի րա
կա նաց վել է ըստ հա ցաթխ ման ար տադ րութ յու նում 
գործող տեխ նո լո գիա կան հրա հան գի (О.Г. Чижикова,            
Л.О. Коршенко, 2016):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փոր ձե րը կա տար վել են ստու գիչ և փորձ նա կան տար
բե րակ նե րով: Թխ վել են ա ռանց խաշխ մո րի հա ցի 

նմուշ ներ: Որ պես ստու գիչ տար բե րակ ընտր վել է ցո րե
նի բարձր տե սա կի ալ յու րից թխված բա տոն հա ցա տե
սա կը (գծ. 1):

Հե տա զո տութ յան նպա տա կով ընտր վել է Greenfield 
ֆիր մա յի Flying dragon ապ րան քա նի շի կա նաչ թե յը, 
որն ու նի բա վա կան նուրբ համ և բույր: Ու սում նա սիր վել 
է կա նաչ թե յի թուր մի ա վե լաց ման տար բեր չա փա բա
ժին նե րի ազ դե ցութ յու նը: Լա բո րա տոր պայ ման նե րում 
հա ցաթխ ման նպա տա կով կա նաչ թե յի թուր մը պատ
րաստ վել է եր կու ե ղա նա կով. 400 մլ ջ րին ա վե լաց վել են 
հա մա պա տաս խա նա բար 4 և 8 գ թե յի տերև ներ: Թուր
մը պատրաստ վել է 85 0C ջրով: Թրմ ման ընդ հա նուր 
տևո ղութ յու նը կազ մել է 1,5 րո պե: Պատ րաս տի ար
տադ րան քը գնա հատ վել է հա ցի թխու մից 4 ժամ հե տո՝ 
ըստ զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ
յուն նե րի (Ա.Ի. Նա զար յան, Ն.Գ. Հով հան նիս յան, 2017):

Քա նի որ երկ րորդ տար բե րա կով թխված հա ցի ապ
րան քա յին տես քը բա վա րար չէր, մա կե րե սին առ կա էին 
խո րը ճա քեր, ուս տի օպ տի մա լութ յան տե սանկ յու նից 
ընտր վեց ա ռա ջին տար բե րա կը: 

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ու սում նա սիր վել է նախ և  
ա ռաջ թուր մի ազ դե ցութ յու նը սոսն ձան յու թի վրա: Արդ
յունք նե րը ներ կա յաց ված են գծա պատ կեր 2ում:

Ըստ գծա պատ կեր 2ի՝ սոսն ձան յու թի դե ֆոր մաց ման 
ցու ցի չը (ՍԴՉ) նվա զել է 74,5ից մինչև 63,1: Գ րանց վել 
է սոսն ձա նու թի ո րա կա կան հատ կութ յուն նե րի բա րե
լա վում, ին չը շատ կար ևոր է հա ցաթխ ման պրո ցե սում: 
Ն ման դրա կան ազ դե ցութ յու նը հա վա նա բար պայ մա
նա վոր ված է թե յում ֆլա վո նոիդ նե րի պա րու նա կութ
յամբ, ո րոնք կա րող են ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն 
գործել սոսն ձան յու թի վրա:

Նկ. 2. Հացաթխման տեխնոլոգիական սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից)։
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Մ շակ ված տեխ նո լո գիան սահ ման ված կա նո նա կար գի 
պահ պան ման դեպ քում թույլ է տա լիս խմոր ման ըն
թաց քի կրճատ մամբ բա րե լա վել խմո րի կեն սա տեխ նո
լո գիա կան բնու թագ րե րը և դ րա կան ազ դե ցութ յուն է 
գոր ծում պատ րաս տի ար տադ րան քի զգա յա բա նա կան 
ու ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա (աղ. 1): 

Ըստ զգա յա բա նա կան գնա հատ ման՝ կեղ ևի գույ նը 

Գծ. 2. Սոսնձանյութի դեֆորմացիայի որոշումը յուղերում (կազմվել է հեղինակ ների կողմից)։

բա րե լավ վել է. ստա ցել է հա ճե լի բաց դարչ նա գույն 
գու նա վո րում: Թարմ հա ցի համն ու հոտն ա ռա վել ար
տա հայտ ված են ե ղել: Ըստ ֆի զի կա քի միա կան գնա
հատ ման՝ կա նաչ թե յի թուր մի հա վել մամբ թխված բա
տոն հա ցի ծա կոտ կե նութ յու նը 73 % է (ստու գի չ նմու շի 
ծա կոտ կե նութ յու նը՝ 65 %), տիտր վող թթվայ նութ
յու նը՝ 0,1 0Նով բարձր, ին չը թույ լատ րե լի է ա ռա վել 
բարձր թթվայ նութ յամբ հում քի կի րառ ման դեպ քում:

Աղյուսակ  1. Պատրաստի արտադրանքի որակական ցուցանիշները*

Հ/հ Ցուցանիշներ
Արտադրանքի բնութագիրը

բատոն հաց կանաչ թեյի թուրմի հավելմամբ թխված բատոն հաց

1 Արտաքին տեսքը՝
• ձևը
• մակերեսը

Ուղիղ
Առանց ճաքերի

Ուղիղ
Առանց ճաքերի և ճեղքերի, հարթ

2 Գույնը Բաց դարչնագույն Ոսկե դարչնագույն

3 Միջուկի վիճակը՝
• թխվածությունը
• էլաստիկությունը
• հունցվածքը
• ծակոտկենությունը

Թխված
Էլաստիկ
Լավ հունցված
Հավասարաչափ

Թխված, չկպչող
Էլաստիկ
Լավ հունցված, միասեռ 
Մանր, հավասարաչափ, լավ արտահայտված

4 Համը Համապատասխանում է 
արտադրատեսակին

Առավել արտահայտ ված, թեյի նուրբ համով

5 Հոտը Համապատասխանում է 
արտադրատեսակին

Առավել արտա հայտ ված, թեյի նուրբ բույրով,            
առանց կողմ նակի բույրերի

6 Խոնավությունը, % 44,0 40,1

7 Թթվայնության աստիճանը, 0Ն 3,0 3,1

8 Ծակոտկենությունը, % 65,0 73,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

76

74

72

70

68

64

66

62

60

58

56

               Բատոն հաց                                       Կանաչ թեյի թուրմի 
                                                                                հավելմամբ թխված հաց

  ՍԴՉ, միավոր



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (73)/2021

Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա107

Փորձ նա կան նմուշ նե րի խմոր ման տևո ղութ յու նը 
կրճատ վել է 20 րո պեով: 

Հարկ է նշել, որ կա նաչ թե յի թուր մի կի րառ ման դեպքում 
ա վե լա նում է խմո րի փքվա ծութ յու նը. խմո րագնդե
րի բարձ րութ յու նը կազ մում է 710 սմ: Միա ժա մա նակ 
բարձ րա նում է խմո րասն կե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ակ տի վութ յու նը, կրճատ վում խմոր ման տևո ղութ յու նը 
(60ից մինչև 40 րո պե):

Ըստ խո նա վութ յան գնա հատ ման՝ ստու գիչ նմու շի 
հա մե մա տութ յամբ կա նաչ թե յի թուր մի հա վել մամբ 
թխված բա տոն հա ցի խո նա վութ յու նը կրճատ վել է            
3,9 %ով, ին չի արդ յուն քում պահ պան ման ժամ կե տը 
եր կա րել է, և քար թո ւաց ման նշան ներն ա վե լի ուշ են ի 
հայտ ե կել:

Կա նաչ թե յի թուր մի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս բա րե
լա վել նաև պատ րաս տի հա ցի զգա յա բա նա կան ցու ցա
նիշ նե րը. բույ րը և գույ նը դառ նում են ա ռա վել ար տա
հայ տիչ՝ թույլ թե յին բնո րոշ գույ նով, հա մով և հո տով: 
Այս պի սով՝ կա նաչ թե յի թուր մի կի րա ռու մը թույլ է տա
լիս դան դա ղեց նել պատ րաս տի հա ցի չո րա ցու մը և 
քար թո ւա ցու մը, ինչ պես նաև բա րե լա վել ո րա կա կան 
հատ կութ յուն նե րը: 

Փորձ նա կան նմու շը թխվել է ա ռանց խաշխ մո րի կի
րառ ման: Խ մոր խառ նիչ մե քե նա յի մեջ բեռն վել են                 
1,0 կգ ցո րե նի ալ յուր, 0,002 կգ չոր խմո րիչ, 0,002 կգ կե
րակ րի աղ, 400 մլ կա նաչ թե յի թուրմ: Խ մո րը հունց վել 
է 1015 րո պե, այ նու հետև մաս նատ վել և ձ ևա վորվել: 
Հա սու նա ցու մը կա տար վել է թեր մոս տա տում` 32 0C 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում, 1020 րո պե տևո
ղութ յամբ: Ն մու շը թխվել է 200 0Cում, 35 րո պե:

Կա նաչ թե յի թուր մում պա րու նակ վող շա քար նե րի 
խմոր  ման արդ յուն քում խմո րի մեջ ա վե լա նում է CO2ի 
քա նա կութ յու նը, խմոր ման տևո ղութ յու նը կրճատ վում 

Աղյուսակ 2. Կանաչ թեյի թուրմի հավելմամբ թխված 
բա տոն հացի բաղադրագիրը*

Հումքի անվանումը
Հումքի ծախսը 100 կգ 

հաշվով, կգ

Ցորենի ալյուր 100

Կերակրի աղ 2,0

Չոր խմորիչ 2,0

Կանաչ թեյ (չոր) 3,2

Ընդամենը 107,5

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

է, հա ցը ստաց վում է փա փուկ, մի ջու կը՝ հա մա սեռ և 
հա վա սա րա չափ ծա կոտ կեն: 

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), քա նի որ 
արտադ րութ յան ծա վալ նե րի ո րոշ ման հա մար անհ րա
ժեշտ է ստաց վող հա ցա բուլ կե ղե նի ել քը հաշ վար կել 
100 կգ  ալ յու րի հաշ վով:

Եզ րա կա ցութ յուն

Կա նաչ թե յի թուր մը բա րե լա վում է հա ցա բուլ կե ղե նի 
կա ռուց ված քա մե խա նի կա կան հատ կութ յուն նե րը: Ուս
տի մշակ վել են կա նաչ թե յի թուր մի կի րառ մամբ բա տոն 
հա ցի բա ղադ րա գի րը և տեխ նո լո գիան, այդ թվում՝

 հիմ նա վոր վել են ա ռա ջարկ վող նոր բա ղադ րի չի օգ
տա գործ ման օպ տի մալ պա րա մետ րե րը և  ե ղա նակ նե րը, 

 կա տար վել է հա ցաթխ ման տեխ նո լո գիա նե րի լա բո
րա տոր ստու գում և բա ցա հայտ վել դրանց ներդր ման 
հնարա վո րութ յունն ու ել քը,

 ո րոշ վել են նոր բա ղադ րի չի հա վել մամբ նմու շի քի
միա կան կազ մը և տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն ները, 
ա ռա ջարկ վել է հա ցամ թեր քի բա րե լա վիչ նե րի շու կայում 
կի րա ռել տեխ նո լո գիա կան բարձր հատ կություն նե րով, 
անվ տանգ սննդա յին բա ղադ րիչ:
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Улучшение качественных свойств клейковины хлебопекарной муки с применением                  
настоя зеленого чая

Н.Г. Ованнисян, А.С. Алоян
Национальный аграрный университет Армении
 
Ключевые слова: настой зеленого чая, хлеб батон, хлебопекарные свойства муки, улучшитель, технология 
приготовления хлеба

А н н о т а ц и я .  С целью улучшения технологии выпечки хлеба предлагается в качестве функционального 
составляющего и пищевого улучшителя использовать настой зелёного чая. Исследованиями была обоснована 
эффективность его использования. Качественные показатели продукта были определены методами, 
регламентированными универсальными стандартами. 

Согласно   лабораторной оценке технологии выпечки хлеба при использовании настоя зелёного чая улучшаются 
физико-химические и вкусовые характеристики готового хлеба. 

Improvement of Qualitative Properties in Bread Flour Gluten by Using Green Tea Infusion

N.G. Hovhannisyan, A.S. Aloyan

Armenian National Agrarian University

Keywords:  green tea infusion, long loaf, baking properties of flour, improving agent, baking technology

A b s t r a c t .  It is recommended to use the green tea infusion as a functional component and an improving agent to 
upgrade the baking technology. Upon the conducted research the efficiency of applying the mentioned tincture has been 
justified. The qualitative indices of the product have been determined through the methods regulated with generally 
accepted standards.

According to the laboratory evaluations conducted for baking technologies the physicochemical and organoleptic properties 
of the finished bread products have improved upon the use of green tea infusion.

Ընդունվել է՝ 05.02.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 20.02.2021 թ.
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Նա խա բան

Ամ բողջ աշ խար հում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նում, 
սննդ արդ յու նա բե րութ յան զար գաց մա նը զու գըն թաց 
գրանց վում է նաև ձկնա բու ծութ յան  աճ: 

Ձկ նա մի սը մար դու սննդա կար գում կար ևոր նշա նա
կութ յուն ու նի (A.A. Pastorelli et al., 2012): Այն կեն սա
բա նա կան բարձ րար ժեք սպի տա կուց նե րի, ճար պե րի, 
ինչ պես նաև ճար պա լույծ վի տա մին նե րի աղբ յուր է                    
(S. Kh. Tilami, S. Sampels, 2017): 

Հարկ է նշել, որ ձկան ո րա կի և  անվ տան գութ յան ցու
ցա նիշ նե րը պայ մա նա վոր ված են մի շարք գոր ծոն նե
րով, մաս նա վո րա պես ծանր մե տաղ նե րով աղ տոտ վա
ծութ յան աս տի ճա նով (M. Javed, N. Usmani, 2016): 

Ծանր մե տաղ նե րը ձկան օր գա նիզմ կա րող են ներ թա
փան ցել կե րի, ջրի, ինչ պես նաև է պի թե լա յին հյուս ված
քի մի ջո ցով (C. Qiao-qiao et al., 2007): 

ՀՏԴ  639.2 : 637.07       

Բանալի բառեր՝
ծանր մետաղ, 
ձկնամիս, 
օրական սպառում, 
կլաստերային վերլուծություն, 
ոչ քաղցկեղածին ռիսկ 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պ ղին ձը (Cu) հիմ նա կա նում կու տակ վում է ձկան մկա
նա յին հյուս վածք նե րում և ներ քին օր գան նե րում: Այն 
ո րոշ ֆեր մենտ նե րի, կո ֆակ տոր նե րի և ս պի տա կուց նե
րի բա ղադ րիչ նե րից է: Ցածր պա րու նա կութ յան դեպ քում 
վնա սա կար չէ մար դու հա մար, սա կայն մեծ քա նա կութ
յան դեպ քում կա րող է գոր ծել թու նա վոր ազ դե ցութ յուն 
(O.K. Adeyemo, O.T. Akomolafe, 2011): 

Կադ միու մը (Cd) ձկան օր գա նիզմ է ներ թա փան ցում 
կե րի և ջ րի մի ջո ցով՝ հիմ նա կա նում կու տակ վե լով 
խռիկ նե րում, ստա մոք սում, մաշ կում և մ կան նե րում                     
(P. Perera et al., 2015): Այն ջրային մի ջա վայ րի ա ռաջ
նա յին աղ տո տիչ նե րից է. ընդգրկ ված է  քաղց կե ղա ծին 
նյու թե րի A խմբում (IRIS, 2012): Մար դու օր գա նիզ մում 
կադ միու մը կու տակ վում է հա մե մա տա բար եր կար 
ժա մա նա կա հատ վա ծում` 2030 տար վա ըն թաց քում: 
Բարձր չա փա բաժ նի դեպ քում ա ռա ջաց նում է շնչա ռա
կան հա մա կար գի ախ տա հա րում և  ոսկ րա յին հի վան

 Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է գնա հա տել Եր ևա նի բնակ չության 
կողմից ձկնամ սի սպառ մամբ պայ մա նա վոր ված ծանր մե տաղ ների՝ 
կադմիու մի և պղն ձի ոչ քաղց կե ղա ծին ռիս կը: Կի րառ վել է Kmeans 
կլաստերա յին վեր լու ծութ յան մե թո դը: Ս ևա նի իշ խան, ստեր լեդ, սա զան 
ձկնատեսակ նե րի նմուշ նե րում հայտ նա բեր ված կադ միու մի և պղն ձի միջին 
օ րա կան ընդունման չա փա քա նակ նե րը չեն գե րա զան ցել մի ջազ գա յին 
ա ռող ջա պա հա կան ու ղե ցու ցա յին ար ժեք նե րը: Դ րանց ներ գոր ծութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված ոչ քաղց կե ղա ծին ռիս կեր չեն հայտ նա բեր վել: 

Կ լաս տե րա յին վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը կա րող են հիմք ըն դուն վել 
ընդհա նուր սննդա կար գա յին ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-109
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դութ յուն: Դ րա եր կա րատև ներ գոր ծութ յու նը կա րող 
է ու նե նալ տե րա տո գեն, մու տա գեն և քաղց կե ղա ծին 
ազդե ցութ յուն (E.A. Renieri et al., 2014): 

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Հա յաս տա նի 
ար հես տա կան լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում բուծ
վող ձկնե րի սպառ ման արդ յուն քում ծանր մե տաղ նե րի 
ռիս կը գնա հա տե լու նպա տա կով: Եր ևա նի բնակ չութ
յան շրջա նում գնա հատ վել են պղնձի և կադ միու մի  
օ րա կան ըն դուն ման չա փա քա նակն ու ոչ քաղց կե
ղածին ռիս կը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 20162017 
թվա կան նե րին: Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րի ար
հես տա կան լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում բուծ վող 
ձկնե րի նմու շա ռու մը կա տար վել է Սնն դամ թեր քի ան
վտան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից ի րա
կա նաց ված ձկնա տե սակ նե րում մնա ցոր դա յին նյու թե րի 
հսկո ղութ յան մո նի թո րին գա յին ծրագ րի շրջա նա կում՝ Եվ
րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԵՀ) խորհր դի 96/23/ԵՀ կանո
նա կար գի պա հանջ նե րի համա ձայն (Council Directive, 
1996): Ն մու շառ վել է չորս ձկնատե սակ՝ Ս ևա նի իշ խան 
(Salmo Ischchan), ստեր լեդ (Acipenser ruthenus), սա զան 
(Acipenser ruthenus) և կա րաս (Prussian carp): 

Ձկ նե րի 16 նմուշ նե րը տե ղադր վել են պլաստ մա սե 
տարա նե րի մեջ և սա ռեց նող կոն տեյ նե րով տե ղա փոխ
վել §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 յուննե
րի կենտ րոնի¦ լա բո րա տո րիա (հա վա տար մագր ված 
ISO/IEC 17025:2005 մի ջազ գա յին ստան դար տի պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան): Այդ նմուշ նե րը նախ 
մաքր վել են, լվաց վել իո նա զերծ ված (դեո նի զաց ված) 
ջրով, ա պա ա ռանձ նաց վել են մաշկն ու ոս կոր նե
րը: Այ նու հետև ձկնա մի սը մշակ վել է կե րա մի կա կան 
հա վան գով և խառ նի չի օգ նութ յամբ հա մա սե ռաց վել                                         
(EN 13804:2002):

Ձկ նե րի նմուշ նե րում ծանր մե տաղ նե րի՝ կադ միու մի և 
պղն ձի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է ա տո մա յին աբ
սորբ ման սպեկտ րա չա փի (Thermo iSE 3000, Thermo 
Fisher Scientific Inc., USA) մի ջո ցով` EN 14083-2003 
մեթո դի հա մա ձայն (EN 14083-2003):  Հայտ նա բեր ման 
շե մը (LOD) կադ միու մի հա մար կազ մել է 2·104 մգ/կգ, 
իսկ պղնձի հա մար՝ 5·103 մգ/կգ: 

Եր ևա նի բնակ չութ յան կող մից ձկնամ սի սպա ռումն ու
սում նա սի րե լու նպա տա կով հա մա պա տաս խան տվյալ
նե րի հա վա քագ րումն ի րա կա նաց վել է սննդի սպառ ման 
հա ճա խա կա նութ յան հար ցա թեր թի (FFQ) մե թո դով: 
Վեր ջինս կի րառ վում է սպա ռո ղի սննդա կար գի գնա հատ
ման նպա տա կով և  ո րո շում է, թե նշված ժա մա նա կա
հատ վա ծում տվյալ մթերքն ինչ հա ճա խա կա նութ յամբ 
է սպառ վում: 2018 թ. հարց մա նը մաս նակ ցել է Եր ևա նի  
12 հա մայնք նե րի 1865 տա րե կան 1040 բնա կիչ: Տվ յալ

նե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յունն ի րա կա նաց վել 
է SPSS ծրագ րա յին փա թե թով (տար բե րա կը՝ 22.0): Կի
րառ վել է K-means կլաս տե րա յին վեր լու ծութ յան մե թո
դը: Հարկ է նշել, որ կլաս տե րա յին վեր լու ծութ յան շնոր
հիվ կա րե լի է կազ մել սպա ռող նե րի միա տարր խմբեր և  
ա վե լի ճշգրիտ ո րո շել մի ջին սպա ռու մը (G. Ares, 2014): 

Կ լաս տեր նե րի վերջ նա կան քա նա կը ո րոշ վել է փորձ
նա կա նո րեն՝ Kի բնա կան ար ժեք նե րը 2ից մինչև 10ը 
փոփո խե լու մի ջո ցով:

Ոչ քաղց կե ղա ծին ռիս կի գնա հատ ման նպա տա կով 
ծանր մե տաղ նե րի օ րա կան ըն դու նու մը (EDI) ո րոշ վել է 
հետև յալ բա նաձ ևով.

                                  ,metal fishC C
EDI

BW
⋅

=                                                (1)

որտեղ Cmetalը ձկնամսի մեջ ծանր մետաղ նե րի պարու
նա կությունն է , մգ /կգ , Cfishը՝ ձկան օրական մի ջին 
սպառում ը, կգ/օ ր, BWն՝ մարմ նի զանգվածը, 65 կգ:

Այն նմ ուշների համար, որո նցո ւմ կադ միում ի և  պղնձի 
պարունակությունը թույ լա տրելի   սա հմանից ցած ր է 
(<LOD),  ոչ քաղց կեղածին ռիսկի հաշվարկ  կատարել իս  
կ իրառվել  է LOD/2 ա րժեք ը (IPCS, 2009):

Ծանր մետաղների տևակ ան (քր ոն իկ) ներգործությ ամբ 
պայման ավ որված ոչ քաղ ցկեղա ծի ն ռիսկը գնահա
տե լու նպա տակ ով թիրախային վտանգի գործ ակիցը    
(TH Q)  և վտան գի ինդեքսը (HI)  հաշվարկ վե լ են հետևյա լ 
բանաձև երով. 

                          
,Heavy metal

EDITHQ
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=
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որտեղ RfDն կադմիումի և պղնձի օրալ ռեֆերենս 
չափաբաժինն է` համապատասխանաբար 0 ,001 և 
0,01 մգ /կգ /օր (IRIS, 2012,  ATSDR, 200 4): Ընդու նվա ծ 
մեթոդա բանության համաձայն, եթե թիրախային 
վտանգի գործակցի և վտանգի  ինդեքսի արժեքն եր ը մեծ  
են 1 ից, ապա  ա ռկա  է առողջո ւթ յա ն համար հնա րավո ր 
վնաս ակար ազդեցության ռիսկ, իս կ եթե փոքր են  1 ից, 
ռիսկի մա կարդա կն ընդունելի է  (D. Pip oyan et al., 2018) : 

Արդյունքները և վերլ ու ծո ւթ յունը

Հե տա զոտված ձկնամսի նմուշների 50 %ում հայտ
նաբեր վել են  0,32 մգ/կգ պղ ին ձ և 5· 10-4-3·1 0-3  մգ /կգ 
կադմիում (աղ. 1) : Վերջինս չի գերա զանցում ԵՄ և ԵԱՏՄ 
կողմից սահմանված թույլա տր ելի չափաքանակնե րը ̀ 
համապատ աս խա նաբար 5·10-2 և 2 ·10-1 մգ /կգ (ТР  ТС 
02 1/ 201 1, C om missio n Regulation, 2006): Կադմիումի 
առավելագույն քանակություն հայտնաբերվել է Սևանի 
իշխան (FN3), նվազագ ու յն քան ակո ւթյուն՝ ս ազան 
տեսակներ ի ձկ նամսու մ (FN 12): Ընդ որում ՝ սազան 
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տեսակի ձկնա մսում (FN12) պղ ինձը ևս կա զմել  է 
նվազագույն ք անակությ ուն ( 0,3 մգ/կգ):

Ըստ երեք կլաստերային խմբերի հաշվարկների՝ 
մետաղների միջ ին օրական ըն դունման  չափա
քանակները չեն  գե րազանցե լ միջազգային ա ռող
ջապահական ու ղեցուցային արժեքներ ը: Կադմիու մի 
շաբաթակա ն ընդունման պայմանականորե ն թ ույ
լատրե լի  2,5·103 մ գ/կգ մ. զ/ օր  (EFSA, 2009) չա փա
քանակն օրակա ն տ վյալի վերած ել ու  համար բաժանվել 
է յոթի: Երկու մետաղների դեպքում էլ առա վե լագույն 
օրա կա ն ընդունման չա փաքան ակ  գրանց վել է  N3 
կ լաստերի հ աշվարկայ ին  տ վյալներո վ:  

Այսպ իսո վ՝ ոչ քա ղցկեղածին ռիսկի գնահատման 
նպա տակով  հ աշ վարկված թի րա խային վտանգի գոր
ծակցի և վտանգի  ինդեքսի  ար ժեքն երը զգալիո րեն 
փ ոքր են 1ից: Կադմի ումի և պղ նձի  ո չ քաղցկե ղածին  
ն վազագույն ռի ս կ  գրանցվել է N1, իսկ առավ ել ագու յն 
ռիսկ՝ N3 կլաս տեր նե րի հաշվա րկա յին տվյալներով:

Աղյուսակ 1. Ծան ր մետաղների պարունակու թյունը 
ձ կնա  մսում* 

Ն մուշի 
կո դը 

Նմուշ ի 
տեսակը

Ծա նր մետաղներ, 
մգ/կգ

Cd Cu

FN1  Սև անի  իշխան 1 ·1 0- 3 0, 498

FN2 Սևա նի իշխա ն  2·10-3 1,9

FN3 Սևանի իշխան 3·10-3 0,49

FN4 Սևանի իշխան չ/հ  չ/ հ

F N5 Սևանի իշխան 6·10-4  4

FN 6 Սևանի իշխան 1·10-3 2

 FN7 Ս ևանի իշխան չ/հ չ/հ

F N8 ստ երլեդ 2·10-3 0,48

FN 9 ստե րլեդ չ/հ չ/հ

FN10 ստե րլեդ չ/հ չ/հ

FN11 սազա ն  7·10-4 0,485 

FN12 սազան 5·10-4 0,3 

FN13 կարաս չ/հ չ/հ

FN14 կարաս չ/հ չ/հ

FN15 կարաս չ/հ չ/ հ

FN16 կարաս չ/հ չ/հ

§չ/հ¦ - չի հայտնա բե րվել

* Կազմվել է հեղինակներ ի կողմից:   

Ա ղյո ւսակ 2. Եր ևա նի բնակչ ությա ն կողմից ձկնա մսի 
օրական միջին սպառումն ըստ կլաս
տերների*

Կլաստերներ Oրական  միջին 
ս պառումը,

 կգ/օր 

Ստանդա րտ
շեղ ումը

N1 0,01 6  0,010

 N2 0 ,063 0 ,015

 N3 0, 156  0,020 

Աղ յո ւս ակ 3. Կադմիումի  և պ ղնձ ի միջին օրական  ը ն
դուն  ման չա փաքանակները, թիրախային 
վտանգի  գ ործ ակիցն ու վ տա նգի ին
դեքսը* 

Ծանր 
մետաղներ
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Կադմ իու մ

N 1 1,73·10-7 0,0002 0 ,01 3

N2 7,01·10-7 0, 000 7 0 ,04

N3  1, 73· 10-6 0,0017 0,1

Պղինձ

N1 9,82·10-5 0,01 -

N2 3,97·10-4 0,04 -

N3 9,73·10-4 0,10 -

*Կազմվել է հեղ ինակների կողմից: 

Երևանում իր ակա նացված հարց ումների համաձայն՝ 

բնակչության 83 %ն օգտագործում է ձկնամիս: Տ վյալ

ների ճշգրիտ բաշխման  նպա տակով կիր առված          

K-m eans կ լաստերային վերլուծո ւթյամ բ, ըս տ ձկնամս ի 

սպառ ման հաճախականո ւթյան և չափաբաժ նի  տվյալ

ների , առան ձ նացվել է սպ առողների ե րեք խո ւմբ  (աղ. 2):

Երեք կլաստերային խմբերի համար ծանր մետաղների 

միջին օրական ընդու նման չա փաքանակ ը (EDI) , 
ի նչպես ն աև  ոչ քաղցկեղա ծի ն ռիսկը , մա սնավորապես 

թիրախային վտանգի գործակցը (THQ) և վտանգի 

ինդե քսը (HI) նե րկայացված են աղյուսա կ 3 ում: 
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Ե զրակացություն

Ը ստ հարց ումներ ի՝ Երևանի բնակչության 83 % ն 
օ գտ ագոր ծու մ է ձկնամիս:  Հետա զոտված ձկ նամսի 
ն մուշներո ւմ ծանր մետ աղների՝ կա դմիում ի և պղնձ ի 
նե րգործու թյամբ պ այմա ն ավ որված ոչ  քաղցկե ղածին 
ռիսկե ր չեն հայտնաբերվել: 

Կլաստերային վերլուծութ յա ն արդյուն քները կարող  ե ն 
հիմք ը նդունվել ընդ հանո ւր սնն դա կար գային ո ւսում
նասի րու թյուննե ր կատարելու համար: 
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Оценка риска кадмия и меди при потреблении рыбы

Д.А. Пипоян, А.С. Абраамян, С.А. Степанян, А.С. Оганесян 
Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА 

Ключевые слова: тяжелые металлы, рыбное мясо, суточное потребление, кластерный анализ,          
неканцерогенный риск

А н н о т а ц и я .  Целью исследования является оценка неканцерогенного риска тяжелых металлов кадмия и 
меди в результате потребления рыбы населением Еревана. Использован метод кластерного анализа K-means. 
Обнаруженная в образцах севанской форели, стерляди, сазана суточная доза потребления металлов кадмия и 
меди не превышает допустимых международных здравоохранительных показателей. Неканцерогенные риски, 
связанные с их влиянием, не были обнаружены. 

Результаты кластерного анализа могут быть взяты за основание для проведения общего диетического анализа.

Risk Assessment of Cadmium and Copper via Fish Consumption

D.A. Pipoyan, A.S. Abrahamyan, S.A. Stepanyan, A.S. Hovhannisyan

Center for Ecological-Noosphere Studies of National Academy of Sciences, RA

Keywords: heavy metals, fish meat, daily consumption, cluster analysis, non-carcinogenic risk

A b s t r a c t .  The aim of the study is to assess the non-carcinogenic risk of heavy metals (Cd, Cu) through fish consumption 
by the population of Yerevan. The method of K-means cluster analyses has been applied. The amount of the average daily 
intake of cadmium and copper detected in the fish samples of Sevan Trout, Sterlet and Sazan didn᾿t exceed the standards 
of International Health Regulation (IHR). Non-carcinogenic risks related to their effect haven’t been recorded.

The results of cluster analyses can serve as a base for conducting general dietary investigations.

Ընդունվել է՝ 20.11.2020 թ.
Գրախոսվել է՝ 08.02.2021 թ.
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 Նա խա բան

Սնն դարդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման տե սանկ յու
նից ներ կա յումս կար ևոր վում է մարդ կութ յանն ա ռողջ 
սննդով ա պա հո վե լը: Դիե տիկ, սպի տա կուց նե րով և 
վի տա մին նե րով հա րուստ կաթ նամ թերքն օգ տա կար է 
ինչ պես ե րե խա նե րի, այն պես էլ տա րեց նե րի հա մար: 
Մար դու օր գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կութ յան նոր մալ 
ըն թացքն ա պա հո վող կար ևոր գոր ծոն նե րից է ա ռողջ, 
է կո լո գիա պես մա քուր սննդի օգ տա գոր ծու մը: Բ նա կան 
հա վե լում նե րով կաթ նաթթ վա յին մթերք նե րից ա ռա վել 
օգ տա գործ վում է կաթ նա շո ռը, ո րը դյու րա մարս է, ունի 
բարձր սննդա յին և կեն սա բա նա կան ար ժեք, ինչ պես 
նաև հա րուստ է ա մի նաթ թու նե րով, կալ ցիու մով, ֆոս
ֆո րով, միկ րո և մակ րո տար րե րով: 

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ստա նալ հա րուստ քի
միա կան կազ մով սպի տա կու ցա յին կաթ նամ թերք: 
Կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծի ար տադ րութ յու նում բու
սա կան հա վե լու մի՝ վար դաթ զի (ֆեյ խոա) և ս պի տակ 
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ջնա րա կի կի րա ռումն ու սում նա սիր վել է ա ռա ջին ան
գամ: Հարկ է նշել, որ բու սա կան հա վել ման շնոր հիվ 
սպի տա կու ցա յին կաթ նամ թեր քը հարս տա նում է դյու
րա մարս ած խաջ րե րով, վի տա մին նե րով, ան փո խա րի
նե լի ա մի նաթ թու նե րով, միկ րո, մակ րո և  այլ սննդա
տար րե րով: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան հա մար որ պես հումք օգ
տա գոր ծում են կո վի ա նա րատ կաթ և կաթ նաթթ վա յին 
ու բուր մունք ա ռա ջաց նող ստրեպ տա կո կե րի մա քուր 
կուլ տու րա նե րից բաղ կա ցած մա կարդ: Կաթ նա շո ռա
յին զանգ վա ծը ստաց վում է պատ րաս տի կաթ նա շո ռին 
տար բեր տե սա կի հա վե լան յու թեր ա վե լաց նե լով: Ըստ 
յու ղի պա րու նա կութ յան՝ կաթ նա շո ռը լի նում է յու ղա լի, 
կի սա յու ղա լի և  ան յուղ (Ռ.Ա. Բեգ լար յան, Ա.Ռ. Բեգ լար
յան, 2008, Զ.Ք. Դի լան յան, 1962): 

 Կաթնաշոռային պանրիկների արտադրությունում, որպես բուսական 
հավելում, վարդաթզի (ֆեյխոա) և սպիտակ ջնարակի կիրառումն 
ուսումնասիրվել է առաջին անգամ: 

Ըստ հետազոտությունների՝ բուսական հավելման շնորհիվ սպիտակու
ցային կաթնամթերքը հարստանում է դյուրամարս ածխաջրերով, 
վիտամիններով, անփոխարինելի ամինաթթուներով, միկրո, մակրո և 
այլ սննդատարրերով: Որպես հումք օգտագործվել է յուղազերծ կաթ, որը 
հեշտ է յուրացվում օրգանիզմի կողմից

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:10.52276/25792822-2021.1-114
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Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վող 
սննդա յին լցան յու թե րը մթեր քին հա ղոր դում են ցան
կա լի համ, հոտ և գույն, նպաս տում են անհ րա ժեշտ 
մա ծու ցի կութ յան ու կոն սիս տեն ցիա յի ա ռա ջաց մանը: 
Հա մա յին և բուր մուն քա տու նյու թե րի ա վե լա ցու մը 
բարձ րաց նում է լցան յու թե րով մթեր քի կեն սա բա նա
կան և սնն դա յին ար ժե քը (А. Булдаков, 1992):

Վար դա թուզն ար ժե քա վոր միրգ է, ա ճում է ար ևա
դար ձա յին և մեր ձար ևա դար ձա յին կլի մա յա կան գո
տի նե րում: Պ տու ղը մուգ կա նա չա վուն է, եր կա րա վուն, 
խո շոր՝ կազմ ված դոն դո ղան ման պտղամ սից, տրա մա
գի ծը 57 սմ  է, կշի ռը՝ 20120 գ: Հա սու նա ցած պտուղն 
ա վե լի հյու թա լի է՝ քիչ թթվութ յամբ: Պա րու նա կում է 
բազ մա թիվ վի տա մին ներ (C, B1, B2, B3, B6, PP), միկ րո 
և մակ րո տար րեր (յոդ, կալ ցիում, կա լիում, նատ րիում, 
ֆոս ֆոր, եր կաթ, պղինձ, ցինկ), թթու ներ, ե թե րա յին յու
ղեր և  այլն: Այն միակ պտուղն է աշ խար հում, ո րը յո
դի պա րու նա կութ յամբ գե րա զան ցում է ծո վամթեր քին. 
պա րու նակում է 0,71 մգ յոդ: Վար դաթ զի 100 գ թարմ 
պտու ղը  պա րու նա կում է 81,3 % ջուր,  512 % շա քար
ներ, 23 % օր գա նա կան թթու ներ, վի տա մին C, 1,5 % 
պեկ տին, 0,71 մգ յոդ (М.С. Гиляров, 1986):

Կաթ նա շո ռա յին պան րի կի ջնա րակ ման հա մար կի
րառ վում է շո կո լա դա յին ջնա րակ: Ըստ բա ղադ րագ րի 
և պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա յի՝ շո կո լա դա յին ար
տադ րա տե սակ նե րը լի նում են կաթ նա յին, քաղցր, դա
ռը, սպի տակ շո կո լադ և  այլն: Ս պի տակ շո կո լադն ար
տադր վում է կա կաո յի յու ղից, շա քա րից, կա թի փո շուց 
և վա նի լի նից՝ ա ռանց կա կաո յի փո շի ա վե լաց նե լու: 
Այն ու նի փղոսկ րի գույն, չի պա րու նա կում կո ֆեին և, 
ի տար բե րութ յուն դա ռը և կաթ նա յին շո կո լադ նե րի, 
ա վե լի դյու րա մարս է:

Վեր ջին տա րի նե րին ամ բողջ աշ խար հում լայն տա րա
ծում է ստա ցել DVS մա կարդ նե րի կի րա ռու մը: Որ պես 
ստան դար տաց ված մա կարդ ներ՝ դրան ցում բջիջ նե րի կոն
ցենտ րա ցիան պետք է կազ մի առն վազն 1001000 մլրդ/գ: 
Ար տադր վում են խո րը սա ռեց ված և չո րաց ված հա տիկ
նե րի տես քով: Ընդ ո րում՝ այս մա կարդ նե րի կի րա ռու մը 
չի փո խում կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան ա վան դա
կան տեխ նո լո գիա կան սխե ման, սա կայն զգա լիո րեն 
հեշ տաց նում է ողջ գոր ծըն թա ցը: Ի տար բե րութ յուն 
ար տադ րա կան մա կարդ նե րի՝ դրանք անհ րա ժեշտ է 
ակ տի վաց նել կի րա ռե լուց ա ռաջ և տա րո ղութ յան մեջ 
ա վե լաց նել հում քը լցնե լու ըն թաց քում կամ լցնե լուց հե
տո՝ ին տեն սիվ խառ նե լով այն: Հարկ է նշել, որ հիմ նա
կա նում հայ կա կան շու կա են ներ մուծ վում դա նիա կան 
Chr.Hansen ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ յան կող մից  
ար տադր վող DVS մա կարդ նե րը։

Կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յու նում DVS մա կարդ նե րից կի
րառ վում են CHN19, Flora Danicaն, ո րոնց շնոր hիվ մթեր
քը ստա նում է հա ճե լի համ, ար տա հայտ ված բուր մունք, 
լավ կազ մութ յուն: Կաթ նա շոռն ա րագ է եփ վում, իսկ 
մթեր քի ո րա կը հա մա պա տաս խա նում է հա մաշ խար հա
յին ստան դարտ նե րին (Л.А. Банникова и др., 1966): 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է պար զել վար դաթ զի և 
ս պի տակ ջնա րա կի կի րառ ման  հնա րա վո րութ յուն նե րը 
կաթ նա շո ռա յին պան րի կի ար տադ րութ յու նում: Փոր
ձե րը կա տար վել են § Դուստր Մա րիան նա¦ ՓԲԸում և 
ՀԱԱՀի ա նաս նա բու ծա կան մթերք նե րի հում քի վե րա
մշակ ման տեխ նո լո գիա նե րի ամ բիո նի ու սում նա փոր
ձա րա րա կան լա բո րա տո րիա յում: Ըն դուն ված կեն սա
տեխ նո լո գիա յով (գծ.) ար տադր վել են կաթ նա շո ռա յին 
պան րիկ նե րի խմբա քա նակ ներ՝ վար դաթ զի, սպի տակ 
ջնա րա կի կի րառ մամբ (փորձ նա կան տար բե րակ ներ) և  
ա վան դա կան ե ղա նա կով (ստու գիչ տար բե րակ): Կաթ
նա շո ռա յին պան րիկ նե րի ինչ պես փորձ նա կան, այն պես 
էլ ստու գիչ նմուշ նե րում ո րոշ վել են կեն սա քի միա կան, 
ֆի զի կա քի միա կան, ման րէա բա նա կան և զ գա յա բա
նա կան ցու ցա նիշ նե րը: Պան րիկ նե րի պատ րաստ ման 
հա մար օգ տա գործ վել է յու ղա զերծ կաթ, ո րի ցու ցա նիշ
նե րը հե տա զոտ վել են լա բո րա տո րիա յում՝ հա մա պա
տաս խան մե թոդ նե րով: Հե տա զո տութ յան արդ յուն քում 
ստաց վել են հետև յալ ցու ցա նիշ նե րը. յու ղայ նութ յուն՝ 
0,05 %, խտութ յուն՝ 1033 կգ/մ3, թթվութ յուն՝ 18 0Թ, չոր 
նյու թեր՝ 9,02 % (ա ռանց կողմ նա կի հա մի և հո տի):

Գծ. Կաթնաշոռի  արտադրության տեխնոլոգիական սխե
ման (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

 
Հումքի ընդունում, գնահատում, տեսակավորում 

 

Կեղտամաքրում (35-40 0C) 
 
 

Նորմալացում (35-40 0C) 
 
 

Պաստերացում (72-76 0C) 
 
 

DVS մակարդի ավելացում, մակարդում (30-32 0C) 
 
 

Մակարդվածքի մշակում 

 
 
 Շիճուկի անջատում 
 
 
 
 Զանգվածի փաթեթավորում 

 
 
 
 
 

Մամլում 
 

Պաղեցում 
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Նկ. Քաղցր պանրիկի արտադրություն:  

Աղյուսակ 3. Մթերքի զգայաբանական գնահատումը բալերով*

Քաղցր 
պանրիկ

Արժեքային գործակիցը
Ընդհանուր 

գնահատա կանը,
 բալ

1 1 2 3 3

ապրանքա յին տեսքը գույնը հոտը համը կոնսիս տենցիան

Ստուգիչ 3 2 3 3 3 29

Փորձնական 

տարբե րակ 1 3 2 3 3 3 29

տարբե րակ 2 3 2 1 2 2 19

տարբե րակ 3 2 1 1 1 1 11

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Աղյուսակ 1. Բուսական հավելման և սպիտակ ջնարակի 
օպտիմալ չափաքանակները*

Բաղադրությունը Ստուգիչ

Փորձնա կան
 տարբե րակներ

1 2 3

Յուղայնությունը, % 0,05 0,05 0,05 0,05

Մերան, % 5 5 5 5

Լցանյութ, %  6 7 5,5

Սև ջնարակ, % 6   

Սպիտակ ջնարակ, %  6 7 5,0

Աղյուսակ 2. Օգտագործված բաղադրատարրերի չա
փա քանակներն ըստ 100 կգ մթերքի* 

Բաղադրատարրեր Քանակը,
 կգ

Յուղայնությունը, 
%

Կաթնաշոռ 59 0,05

Կարագ 23 82,5

Շաքարավազ 16 

Վանիլին, գ 6 

Կայունացուցիչ 2,5 

Կաթ նա շո ռա յին պան րիկ նե րում վար դաթ զի լցան յու
թի և ս պի տակ ջնա րա կի օպ տի մալ չա փա քա նակ նե րը 
ո րոշ վել են ե րեք փորձ նա կան տար բե րակ նե րով: Որ
պես հումք օգ տա գործ վել է ան յուղ կաթ նա շոռ: 6 և 7 % 
լցան յու թի ա վե լաց ման դեպ քում վար դաթ զի յու րա հա
տուկ հա մը և հոտն ա ռա վել ար տա հայտ ված են, իսկ 
5,5 %ի դեպ քում՝ նուրբ և հա ճե լի: Ս պի տակ ջնա րա կի 
օպ տի մալ չա փա քա նակ է ընտր վել 5,0 %ը:

Բու սա կան հա վել ման և ս պի տակ ջնա րա կի, ինչ պես 
նաև 100 կգ մ թեր քի հաշ վար կով օգ տա գործ ված բա
ղադ րա տար րե րի չա փա քա նակ նե րը ներ կա յաց ված են 
աղ յու սակ 1 և 2ում։

Ըստ բա ղադ րագ րի՝ կաթ նա շո ռա յին պան րիկ պատ րաս
տե լիս նախ տա րո ղութ յան մեջ լցնում են սե րա կա րա գը, 
շա քա րա վա զը, հա մա յին և բու րա վետ նյու թե րը: Մ շա
կու մը շա րու նակ վում է այն քան ժա մա նակ, մինչև կաթ
նա շո ռա յին զանգ վա ծը դառ նա հա մա սեռ: 

Այ նու հետև պան րիկ նե րը հոս քագ ծում լցոն վում են նա
խա պես պատ րաստ ված վար դաթ զի խյու սով, ա պա 
պատ վում սպի տակ ջնա րա կով, փա թե թա վոր վում և 
մինչև ի րա ցու մը պահ պան վում 8 0C պայ ման նե րում 
(նկ.):
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Ու սում նա սիր վել են պատ րաս տի մթեր քի ֆի զի կա քի
միա կան և զ գա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը: Զ գա յա
բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը գնա հատ վել են 30 բա լա նոց 
հա մա կար գով (աղ. 3). ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը՝ գե
րա զանց՝ 2730, լավ՝ 1726, բա վա րար՝ 1016, բա լա յին 
գնա հա տա կա նը՝ գե րա զանց՝ 3, լավ՝ 2, բա վա րար՝ 1, 
վատ՝ 0, (Լ.Ա. Այ դին յան, Ն.Ռ. Չա տին յան, 2011):

Եզրակացություն

Բու սա կան հա վե լան յու թի օգ տա գործ մամբ կաթ նա շո
ռա յին մթեր քի կեն սա բա նա կան ար ժեքն ա վան դա կա
նի հա մե մա տութ յամբ ա վե լի բարձր է, ին չը պայ մա նա
վոր ված է վար դաթ զի և ս պի տակ շո կո լա դի քի միա կան 
կազ մով (ած խաջ րեր, վի տա մին ներ, փո խա րի նե լի և  
ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու ներ, միկ րո և մակ րո
տար րեր): Պան րիկ նե րի փորձ նա կան նմուշ ներն ա վե լի 
դյու րա մարս են և դիե տիկ: Որ պես հումք օգ տա գործ վել 
է յու ղա զերծ կաթ, ո րը երկ րոր դա յին հումք է և տն տե
սա պես բա վա կան արդ յու նա վետ:

DVS մա կարդ նե րի շնոր հիվ մշակ վել է բու ժիչ հատ կութ
յուն նե րով, բարձր է ներ գե տիկ և կեն սա բա նա կան ար

ժեք նե րով կաթ նամ թերք, որն է կո լո գիա պես անվ տանգ 
է և, որ պես հա վա սա րակշռ ված ման կա կան սնունդ, 
լայն պա հան ջարկ ու նի:
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Совершенствование биотехнологических процессов творожных сырков                                           
с применением белой глазури и растительной добавки 

Н.Р. Чатинян, Л.Ш. Алексанян, С.О. Геворгян
Национальный аграрный университет Армении

 Ключевые слова: творог, белая глазурь, фейхоа, растительная добавка, наполнитель

А н н о т а ц и я .  Использование фейхоа и белой глазури в качестве растительной добавки в производстве 
творожных сырков было изучено впервые. Согласно результатам исследования благодаря растительной добавке 
белковый продукт обогащается легкоусвояемыми углеводами, витаминами, незаменимыми аминокислотами, 
микро-, макро- и другими пищевыми элементами. В качестве сырья было использовано обезжиренное молоко, 
которое легко усваивается организмом.

Development of Biotechnological Processes in Curd Cheese Production via White Glaze                    
and Plant-Based Supplement 

N.R. Chatinyan, L.Sh. Aleksanyan, S.H. Gevorgyan

Armenian National Agrarian University

Keywords:  curd, white glaze, feijoa, plant based supplement, filling material

A b s t r a c t .  The use of feijoa and white glaze as a plant based supplement in the curd cheese production has been 
studied for the first time. 

According to the research results, the dairy product gets rich in easily digested carbohydrates, vitamins, essential amino 
acids, macro- and micro-nutrients and other nutritional elements due to the plant-based supplement. Skimmed milk has 
been used as a raw material, which is easily digested by human body.
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