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Նախաբան

Հո ղե րի սե փա կա նաշ նոր հու մից հե տո ամ բողջ հան րա
պե տութ յան տա րած քում զգա լի քա նա կութ յամբ գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան մշա կո վի հո ղա տես
քեր եր կար տա րի ներ մնա ցել են անմ շակ: Հա մա ձայն 
ՀՀ Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի՝ 2020 թ. Հա
յաս տա նում չմշակ վող վա րե լա հո ղե րը կազ մել են մոտ 
221339 հա կամ 49,85 %, ո րից 8202 հան՝ Ա րա րա տի 
մար զում (https://armstat.am): 

Հա յաս տա նը սա կա վա հող եր կիր է: Ուս տի, կար ևո րե
լով երկ րի պա րե նա յին անվ տան գութ յան խնդիր նե րը, 
անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել անմ շակ հո ղա տա րածք
նե րը, գնա հա տել դրանց մե լիո րա տիվ վի ճա կը և ն պա
տա կա յին օգ տա գործ ման հա մար ներ կա յաց նել ա ռա
ջար կութ յուն ներ:

Հո ղե րի մե լիո րա տիվ վի ճա կը պայ մա նա վո րող հիմ նա
կան գոր ծոն նե րից են գրուն տա յին ջրե րի մա կար դա
կը, ա ղա կալ վա ծութ յան և  ալ կա լիաց ման աս տի ճա նը: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ գոր ծոն նե րը բնակ լի մա յա

ՀՏԴ  631.41:631.425.2(479.25)   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՄԱՐԳ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՄՇԱԿ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼԻՈՐԱՏԻՎ ՎԻՃԱԿԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Մ.Հ. Բարսեղյան գ.գ.թ., Ս.Հ. Դավեյան տ.գ.թ., Ա.Շ. Էլոյան գ.գ.թ., Ս.Կ. Բաղդասարյան գ.գ.թ.

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

barseghyanmar83@mail.ru,  dasev@mail.ru,  elarev@mail.ru,  sanasarbaghdasaryan1948@mail.ru

կան, տնտե սա կան և  այլ պատ ճառ նե րով են թարկ վում 
են փո փո խութ յուն նե րի՝ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
գոր ծե լով հո ղե րի մե լիո րա տիվ վի ճա կի վրա: 

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է Ա րա րա տի մար զի Նո
րա մարգ հա մայն քի հո ղե րի օ րի նա կով ու սում նա սի րել 
եր կար տա րի ներ անմ շակ մնա ցած գյու ղատն տե սա
կան նշա նա կութ յան հո ղե րը, պար զել դրանց ներ կա 
վի ճա կը և հե տա գա օգ տա գործ ման հա մար մշա կել հա
մա լիր մի ջո ցա ռում ներ: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են դաշ տա յին և 
լա բո րա տոր մե թոդ նե րով: 

Ընտր ված 50 հա մա կե րե սով հո ղա տա րած քը գտնվում 
է ո ռո գե լի մար գա գետ նա յին գորշ հո ղե րի տա րած
ման սահ ման նե րում և վեր ջին 1012 տա րի նե րին չի 
մշակ վել: Ու սում նա սիր վող տա րած քում բաց վել է 
100120 սմ խո րութ յամբ 10 հիմ նա կան հո ղա փոս, 
050 և 50100 սմ շեր տե րից կա տար վել է նմու շա ռում: 

Բանալի բառեր՝
հող, 
ջրալույծ աղեր, 
գրունտային ջուր, 
հողային լուծույթ, 
մեխանիկական կազմ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մելիորատիվ վիճակի գնահատման նպատակով հետազոտություններն 
իրականացվել են Արարատի մարզի Նորամարգ համայնքում գտնվող 
50 հա անմշակ հողատարածքում: Գնահատվել են տարվա ընթացքում 
գրունտային ջրերի մակարդակի տատանումները, հողի ֆիզիկաքիմիական 
հատկությունները, որոշվել են ջրալույծ աղերի քանակը, միկրոտարրերի 
շարժուն ձևերը և այլն: 

Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ մատչելի սննդա և միկրո
տարրերով հարուստ, ինչպես նաև գրունտային ջրերով ապահովված հողա
տարածքները կարելի է օգտագործել այգեգործական նպատակներով:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:

https://armstat.am
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Ու սում նա սիր վել են հո ղան մուշ նե րի ֆի զի կա քի միա
կան հատ կութ յուն նե րը, հո ղա յին լու ծույ թի ռեակ ցիան 
(է լեկտ րա պո տեն ցա չա փա կան ե ղա նա կով), ջրա
լույծ ա ղե րի քա նա կը, փո խա նա կա յին Caի և Mgի 
քանակութ յու նը (А.Н. Баграмян, 1982): Կար բո նատ նե
րի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է Ս.Ա. Կուդ րի նի, մե խա
նի կա կան կազ մը՝ Ն.Ա. Կա չինս կու, մատ չե լի սննդա
տար րե րից Nը՝ Ի.Վ. Տ յու րի նի և Մ.Մ. Կո նո նո վա յի, 
Pն՝ Բ.Պ. Մա չի գի նի, Kն՝ Ա.Լ. Մաս լո վա յի մե թոդ նե րով               
(Е.В. Аринушкина, 1962), իսկ միկ րո տար րե րի շար ժուն 
ձևե րը՝ ա տո մաաբ սորբ ցիոն սպեկտ րա չա փի օգ նութ
յամբ (Д.Н. Иванов, Л.А. Лернер, 1974):

Գ րուն տա յին ջրե րի մա կար դա կի դի նա մի կան գնա

հատ վել է ըստ ա միս նե րի: Ո րոշ վել է դրա ազ դե ցութ յու
նը հե տա զոտ վող տա րած քի մե լիո րա տիվ վի ճա կի վրա:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Դաշ տա յին հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում հո ղա
փո սե րում և հե տա զոտ վող շեր տե րում չի նկատ վել 
ամ րա ցում, ինչ պես նաև քա րի և խ ճի առ կա յութ յուն: 
Ու սում նա սիր ված հո ղան մուշ նե րի հո ղա յին լու ծույ թի 
ռեակ ցիան հիմ նա յին է. pH=7,88,4, ջրա լույծ ա ղե րի 
պա րու նա կութ յու նը հո ղի 1 մ շեր տում կազ մում է 0,110
0,290 %, ընդ ո րում՝ 4 և 10 կտրվածք նե րի հո ղերն ա ղա
կալ ված չեն, 9 կտրված քի նը՝ հիմ նա կա նում թույլ ա ղա
կալ ված  (0,15 %), 2, 3, 5, 6, 7, 8 կտրվածք նե րի նը՝ մի ջին  

Աղյուսակ 1. Նորամարգ համայնքի հողերում հողանմուշների քիմիական կազմն ըստ ջրային քաշվածքի                                   
(0100 սմ շերտում)*

Կտրվածքի 
համարը

Խորութ յունը,
սմ

pH
Աղեր,

%

Ջրալույծ իոններ, մգ-էկվ/100գ հողում

2
3CO −

3HCO− Cl− 2
4SO − Ca2+ Mg2+ Na++K+

1 0100 8,1 0,200  1,16 1,92 0,03 0,50 0,80 1,81

2 0100 8,4 0,290 0,50 2,39 1,64 0,13 0,30 0,56 3,30

3 0100 8,2 0,269 0,48 2,20 1,27 0,17 0,35 0,40 2,89

4 0100 7.8 0,110  1,08 0,31 0,14 0,30 0,32 0,91

5 0100 8,0 0,240  1,25 2,40 0,08 0,45 0,72 2,56

6 0100 8.0 0,276  1,11 2.99 0,21 0,45 1,04 2,82

7 0100 8,3 0,273 0,11 0,97 2,76 0,57 0,35 0,72 3,23

8 0100 8.2 0,257 0,08 1,03 1,69 1,13 0,35 0,56 2,94

9 0100 8,4 0,159  1,08 1,16 0,06 0,25 0,32 1,73

10 0100 7,8 0,127  0,56 1,41 0,09 0,60 0,56 0,90

Աղ յու սակ 2. Նո րա մարգ հա մայն քի հո ղե րում կլան ված կա տիոն նե րի և կար բո նատ նե րի պա րու նա կութ յու նը*   

Կտրվածքի 
հա մարը

Խորութ յունը, 
սմ

Կլանված 
կատիոնների 

գումարը,
մգ-էկվ/100 գ հողում

Կլանված կատիոններ, % Կարբոնատայնու թյունը, %

Ca Mg Na K CaCO3 MgCO3

1 0100 47,0 66,3 28,6 2,5 2,6 10,1 4,2

2 0100 30,8 65,0 29,2 2,9 2,9 18,4 6,4

3 0100 43,2 66,2 28,3 2,5 3,0 13,2 5,3

4 0100 34,0 69,4 24,8 2,9 2,9 14,8 6,4

5 0100 51,2 67,2 26,4 3,1 3,3 16,6 5,6

6 0100 50,6 65,2 28,8 2,9 3,0 15,8 4,8

7 0100 33,7 65,9 27,4 3,2 3,5 15,0 5,0

8 0100 54,4 66,0 28,0 2,9 3,1 14,8 5,1

9 0100 38,1 66,7 27,3 3,1 2,9 16,9 4,5

10 0100 52,0 65,9 28,9 2,5 2,7 15,9 4,8

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Աղյուսակ 3. Մատչելի սննդատարրերի պարունակու
թյունը Նորամարգ համայնքի հողերում*

Կտրվածքի 
համարը

Խորությունը, 
սմ

Մատչելի սննդատարրեր, 
մգ/100գ հողում

N P2O5 K2O

2
050 2,65 1,33 51,52

50100 1,88 1,00 43,53

5
050 3,03 3,00 64,94

50100 2,26 2,00 47,46

6
050 4,18 1,32 78,27

50100 1,23 0,99 42,99

7
050 4,56 3,01 216,57

50100 1,72 2,33 80,92

8
050 4,18 1,66 87,32

50100 3,01 0,67 48,27

Աղյուսակ 4. Միկրոտարրերի շարժուն ձևերի պարունա
կությունը Նորամարգ համայնքի հողերում*

Կտրվածքի 
համարը

Խորությունը, 
սմ

Cu Zn B Mn

2 050 3,9 4,6 0,86 106,3

5 050 3,9 4,9 0,82 109,9

6 050 4,0 4,2 0,88 117,4

7 050 3,1 4,6 0,90 110,3

8 050 4,7 4,5 0,86 107,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

ա ղա կալ ված  (0,250,40 %), իսկ 2, 3, 7, 8 կտրվածք նե
րում առ կա է CO3 տոք սիկ իոն (աղ. 1), ո րը վնա սա կար 
է մշա կա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար:

Հո ղի կլա նող կոմպ լեք սում կլան ված կա տիոն նե րի հա
րա բե րակ ցութ յու նը կազ մել է Ca>60, Mg<30, Na<5,   
K<5 %: Այս ցու ցա նիշ նե րը բա րեն պաստ են գյու ղա
տնտե սա կան մշա կա բույ սե րի ա ճի, զար գաց ման և բեր
քատ վութ յան հա մար: Բա ցի այդ՝ նպաս տա վոր է նաև 
կար բո նատ նե րի պա րու նա կութ յու նը (աղ. 2):

Հողում սննդատարրերի հետազոտության արդյունք
ների համաձայն՝ հողերը մատչելի ազոտով և ֆոսֆորով 
թույլ են ապահովված, իսկ կալիումով` լավ (աղ. 3): 

Միկրոտարրերի պարունակության վերաբերյալ ստաց
ված տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 4ում:

Ըստ աղ յու սակ 4ի՝ հե տա զոտ վող հո ղե րում շար ժուն 
պղնձով ա պա հով վա ծութ յու նը թույլ է, ցին կով` լավ, 
ման գա նով և բո րով` մի ջին: 

Հե տա զոտ վող հո ղե րի վե րին (050 սմ) շեր տե րի մե խա
նի կա կան կազ մը թեթև կա վա վա զա յին է, իսկ ստո րին 
(50100 սմ) շեր տե րի նը՝ մի ջին կա վա վա զա յին (աղ. 5): 

Հե տա զոտ վող տա րած քում 2020 թ. ըն թաց քում գրուն
տա յին ջրե րի մա կար դա կի դի նա մի կա յի ու սում նա սի
րութ յուն նե րը ներ կա յաց ված են գծա պատ կե րում:

Ըստ գծա պատ կե րի՝ գրուն տա յին ջրե րի մա կար դա
կի տա տա նում նե րը տար վա ըն թաց քում կազ մում 
են մո տա վո րա պես 0,10,2 մ, ա մե նա բարձր մա կար
դա կին հաս նում են հու նի սին, այ նու հետև նվա զում: 
Դ րանց տա րե կան մի ջին խո րութ յու նը կազ մում է 1,8 մ: 

Աղյուսակ 5. Հետազոտվող հողերի մեխանիկական 
կազմը*

Կտրվածքի 
համարը

Հզորությունը, սմ
Ֆիզիկական կավի 

պարունակությունը,
<0,01 մմ

2
050 24,92

50100 34,16

5
050 27,72

50100 33.42

6
050 28,64

50100 40,56

7
050 28,64

50100 40,56

8
050 24,04

50100 34,24

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

մ

Գծ. Գրունտային ջրերի մակարդակի դինամիկան ըստ ամիս
ների (կազմվել է §Մելիորացիա¦ ՓԲԸի տվյալների 
հիման վրա):
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Այ սինքն՝ հնա րա վոր է լիո վին մշա կել հո ղե րը՝ պահ պա
նե լով ջրման, ո ռոգ ման ռե ժիմ ներն ու չա փա քա նակ նե րը:  

Եզ րա կա ցութ յուն

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ մատ չե լի սննդա և միկ րո
տար րե րով հա րուստ, ինչ պես նաև գրուն տա յին ջրե րով 
ա պա հով ված հո ղե րում կա րե լի է հիմ նել պտղա տու  այ
գի ներ: Այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է CO3 տոք սիկ 
իոն պա րու նա կող (0,080,50 մգ /էկվ) կտրվածք նե րի 
(2, 3, 7, 8) դեպ քում մինչև 120 սմ խո րութ յամբ և                   
100150 սմ լայ նութ յամբ հո ղա փո սում լցնել նա խա պես 
պատ րաստ ված հո ղա խառ նուրդ՝ 1520 կգ կի սա քայ
քայ ված գո մաղբ, 250 գ սու պեր ֆոս ֆատ, 100 գ կա լիու
մի քլո րիդ կամ 56 կգ կեն սա հու մուս, 200 գ սու պեր ֆոս
ֆատ և 100 գ կա լիու մի քլո րիդ:
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Изучение и оценка мелиоративного состояния необработанных земель                                                     
в сообществе Норамарг Араратской области

М.А. Барсегян,  С.Г. Давеян, А.Ш. Элоян, С.К. Багдасарян
Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации им. О. Петросяна НАУА

Ключевые слова: почва, растворенные соли, грунтовая вода, почвенный раствор, механический состав

А н н о т а ц и я .  Исследования с целью оценки мелиоративного состояния почвы проводились на 50 га 
необработанных земель в сообществе Норамарг Араратской области. Были оценены колебания уровня грунтовых 
вод в течение года, физико-химические свойства почвы, определено количество растворенных солей, подвижные 
виды микроэлементов и т. д.

Результаты исследований показали, что обеспеченные богатыми, доступными питательными и микроэлементами, 
а также грунтовыми водами земли могут быть использованы в садоводческих целях.

Ընդունվել է՝ 03.08.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 09.09.2021 թ.

Study and Evaluation of the Meliorative State in the Uncultivated Lands                                                                      
of Noramarg Community  in Ararat Region  

M.H. Barseghyan, S.H. Daveyan, A.S. Eloyan, S.K. Baghdasaryan
H. Petrosyan Scientific Center of Soil Science, Melioration and Agrochemistry, ANAU Branch

Keywords: soil, water-soluble salts, groundwater, soil solution, mechanical composition 

A b s t r a c t .  The research was conducted over 50 ha uncultivated land areas located in the Noramarg community of the 
Ararat region  to evaluate their meliorative state. The fluctuation rates of groundwater level throughout the whole year and 
the soil physicochemical properties have been assessed, as well as the amount of water-soluble salts, mobile forms of 
micronutrients and many other properties have been determined. 

According to the results of conducted investigations the land areas rich in affordable nutrients and micronutrients, as well 
as those provided with groundwaters can be used for horticultural purposes.

https://www.armstat.am
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Введение

В настоящее время для обработки почвы широкое 
применение нашли машины с ротационными почво
обрабатывающими рабочими органами. Этому в 
большей мере способствует тот факт, что почво
обрабатывающие фрезы наиболее полно соответствуют 
агротехнологическим требованиям по качеству 
крошения почвы и уничтожению сорной растительности. 
Однако надо заметить, что по энергетическим затратам 
они гораздо превосходят машины с пассивными 
рабочими органами. 

Как указывают авторы (Г.Н. Синеоков, И.М. Панов, 
1977), углы резания ротационных ножей на отдельных 
траекториях движения значительно превосходят углы 
резания обычных рабочих органов более чем в два раза 
(у плужных лемехов, культиваторных лап он равен 20
300). Этим фактом в значительной мере объясняется 
повышенный расход энергии на их работу. В то же время 

УДК:  631.316.022   

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА УГОЛ РЕЗАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО НОЖА                
ПРИ РОТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

А.С. Григорян к.т.н., А.В. Алтунян к.т.н.
Национальный аграрный университет Армении
algrig1968@mail.ru, artur_altunyan@mail.ru

надо также отметить, что изменчивость угла резания 
у ротационных ножей в весьма обширных интервалах 
не только повышает энергоемкость технологического 
процесса, но и отрицательно влияет на технологическое 
качество обработки почвы.

В статье рассмотрено влияние отдельных факторов 
(ширина крыла и угол заострения ножа, диаметр фрезы, 
кинематический параметр ротационной машины) на 
изменение величины угла резания и на технологическое 
качество процесса обработки почвы.

Материалы и методы

Изучением влияния угла резания на энергоемкость и 
качество технологического процесса при ротационной 
обработке почвы занимались многие исследователи: 
Г. Попов, П. Павлов, А. Далин, В. Зоне, И. Панов, 
Ф. Канарев, Ю. Матяшин и другие. Эксперименталь

При ротационной обработке почвы нож вертикальной фрезы постоянно 
находится в почвенном массиве. При жестком креплении ножей угол установки 
ножа выбирается с таким расчетом, чтобы в самой нагруженной части угол 
резания находился в оптимальном интервале значений 20300. При этом в 
остальных частях траектории, особенно за фронтальным участком, угол 
резания достигает недопустимых значений, и происходит сгребание уже 
обработанной почвы внутренним крылом ножа. 

В статье исследовано теоретическое влияние отдельных факторов 
на величину угла резания ножа: ширина крыла ножа, угол заострения, 
кинематический параметр и диаметр фрезы. 

Ключевые слова:
вертикальная фреза, 
угол установки, 
крыло ножа, 
диаметр фрезы, 
угол резания
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ными данными, полученными вышеперечисленными 
авторами, в основном подтверждается тот подход, 
при котором  потребная мощность фрезерования с 
увеличением угла резания нарастает. 

Так, по экспериментальным данным П. Павлова                  
(П.В. Павлов, 1952), при изменении угла резания с 
170 до 300 происходит относительно медленный рост 
потребной мощности, а начиная с 300 до 420 величина 
мощности резко возрастает. При угле резания 420 
мощность фрезерования на 6080 % больше, чем при 
β=300, и вдвое больше, чем при β=170. В результате 
аналогичных опытов с Гобразными ножами с углами 
резания 15; 19; 25; 300 и одинаковым углом заточки 
150, проведенных в почвенном канале, В. Зоне  
(W. Söhne, 1957) приходит к выводу, что допустимым 
является угол резания в пределах 20250. Примерно 
такие же зависимости были получены в опытах                        
А. Далина (А.Д. Далин, П.В. Павлов, 1950) и Ю. Ма
тяшина (Ю.И. Матяшин, 1988), на основе которых они 
приходят к выводу, что оптимальным является угол 
резания в интервалах 25350. В работе (Ф.М. Канарев, 
1983) исследовалась зависимость энергоемкости 
фрезерования от угла установки ножей во влажных 
почвах, отведенных под рис. Наименьшие показатели 
затраты энергии получены при отрицательных 
значениях заднего угла резания 350.

Обобщая и анализируя перечисленные данные,                    
И. Панов (Г.Н. Синеоков, И.М. Панов, 1977) считает, 
что оптимальной величиной угла резания для 
почвообрабатывающих фрез является 20300.

Однако надо отметить, что эти исследования прово
дились для фрез с горизонтальной осью вращения, у 
которых технологический процесс имеет прерывистый 
характер. А так как угол резания ножа непрерывно 
изменяется по мере вращения барабана, то 
некоторая часть этих изменений приходится на ту 
часть вращения барабана, когда нож фрезы уже 
находится вне почвенного массива, тем самым не 
оказывая существенного влияния на энергоемкость 
технологического процесса. Также допускается, что 
активный процесс резания приходится на еще не 
обработанную  почвенную зону, после чего нож пере
ме щается в уже разхрыленную зону, где энер гозатраты 
несравнимо малы. 

Иначе проходит технологический процесс у фрез с 
вертикальной осью вращения. Здесь в течение всего 
процесса ножи находятся в почвенном массиве, и 
интервал изменений угла резания в этом случае 
оказывает существенное влияние на энергозатраты и 
качество технологического процесса.  

На угол резания ножа влияют многочисленные 
кинематические и конструкционные факторы техно

логического процесса: кинематический параметр 
ротационной обработки  λ=V о ⁄V п, где V п  посту
пательная, а V о  окружная скорость ножа; радиус 
вращения  R, ширина крыла  L, угол заострения  i, 
угол установки  γ.

Для определения угла установки ножа с учетом ширины 
крыла в работе (3) предлагается зависимость (рис. 1):

                              1arccos
2
L
R

g
l

 = + 
 

.                          (1)

Автор исходит из того, что самым нагруженным 
участком резания является  точка пересечения А 
траектории движения ножа с прямой, проходящей 
через мгновенный центр вращения  (рис. 1). 

Рис. 1. Схема для определения угла установки ножа с учетом 
ширины крыла ножа (Г.Н. Синеоков, И.М. Панов, 1977). 

При таком подходе к вопросу об оптимальном угле 
установки ножа действительно обеспечивается 
минимальный угол резания в самой нагруженной точке 
траектории резания. Однако при расчете по  рис. 1 
угол установки ножа в противоположной от точки А 
стороне не обеспечивает оптимального угла резания, 
так как он получается слишком завышенным. Ввиду 
этого нарушается условие скользящего движения 
почвы относительно внутренней поверхности крыла 
ножа, вследствие чего почва сгребается внутренним 
крылом ножа и выносится из рабочей зоны фрезы, что 
приводит к оголению почвы. 
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Результаты и анализ

Для выявления основных соотношений между углами 
вертикального ножа воспользуемся схемой на рис. 2. Из 
схемы видно, что положение ножа в отдельных участках 
траектории непрерывно меняется, чем обусловлено 
также изменение угла резания. Ввиду того что при жестком 
креплении ножей на диске фрезы вышеописанное 
явление неизбежно, то надо хотя бы стремиться к 
тому, чтобы диапазон изменений угла резания не 
сильно варьировался при одном обороте ножа. Для 
соблюдения данного условия при проектировании машин 
по возможности необходимо выбрать соотвествующие 
конструктивные параметры и технологический режим 
работы.  

формуле (1) при различных значениях кинематического 
параметра ротационной машины.

Рис. 2. Определение углов установки и резания ножа верти
кальной фрезы (составлен авторами). 

Для определения угла резания ножа воспользуемся 
схемой (рис. 2). Из схемы видно, что

                               β=270-γ+i-τ-α,                         (2)               

где g  угол установки ножа, i  угол заострения,  a угол 
поворота ножа, t угол наклона касательной к циклоиде 
относительно оси абсцисс (3): 

                             
sinar .

1 cos
actg
a

lt  = −  + 
                     (3)

На рис. 3 и 4 показаны графики диапазона изменений 
угла резания вертикального ножа при одном обороте 
фрезы по условию определения угла установки по 
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Рис. 3. Изменение угла резания вертикального ножа от угла 
поворота при разных кинематических параметрах 
ротационной машины (R=20 см, L=7 см, i=200) 
(составлен авторами).
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Рис. 4. Диапазон  изменения  углов резания от кинемати чес
кого параметра ротационной машины (R=20 см, L=7 
см, i=200) (составлен авторами).

Из приведенных графиков видно, что разница значений 
углов резания, при неизменности геометрических и 
технологических параметров, значительно выше при 
низких значениях кинематического параметра (до 89). 
Дальнейшее увеличение кинематического параметра 
не оказывает существенного влияния на характер и 
величину этих изменений. Поэтому при выборе режима 
работы ротационной машины нецелесообразно выбирать 
кинематический параметр ниже 89. Однако даже 
при больших значениях кинематического параметра, 
конкретно в приведенном режиме работы, не удается 
обеспечивать такое значение угла резания, при котором 
он находился бы в оптимальных интервалах в 20300.
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Некоторого снижения значения угла резания можно 
достичь снижением угла заточки лезвия ножа и заднего 
угла резания, но ресурс первого способа ограничен, так 
как чрезмерное снижение угла заострения приводит 
к быстрому затуплению и выкрашиванию лезвия 
ножа. Возможности снижения заднего угла резания 
препятствует вертикальная стенка борозды. 

На угол резания  влияет также ширина крыла ножа. 
Возможность снижения заднего угла резания  обус лов
лена уменьшением ширины крыла ножа L (рис. 2), так как 
при этом можно выбрать максимально возможный угол 
установки ножа g. На рис. 5 приведена зависимость 
изменения угла установки ножа от соотношений  при 
разных значениях кинематического режима ротацион
ной машины.

вертикальной осью вращения диапазон изменений 
угла резания порой может достигать недопустимых 
величин, при которых в заднем секторе вращения 
может происходить сгребание внутренним крылом 
ножа уже обработанной почвы.

Негативное влияние этих изменений можно снизить 
путем выбора соответствующих конструктивных и 
кинематических параметров ротационной машины.

В результате теоретических исследований и анализа 
полученных зависимостей оптимальным можно считать 
значения следующих параметров ротационной фрезы:

L⁄D=0.1…0.15; λ≥9;  i=15…200.

Данные теоретического исследования послужат 
предпосылкой для разработки и проектирования 
принципиально нового рабочего органа фрезы с верти
кальной осью вращения, ножи которого будут способны 
авторегулироваться в течении всего процесса резания, 
тем самым обеспечивая постоянный угол резания. 
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Рис. 5. Зависимость угла установки ножа γ от соотношений 
L/D (составлен авторами).

Из графика видно (рис. 5), что для вертикальной 
фрезы оптимальными являются значения параметров 
L⁄D=0,1…0,15; λ≥9, при которых можно считать, что 
угол резания ножа находится в интервале допустимых 
значений.

Заключение
В зависимости от выбранных конструктивных и 
кинематических параметров ротационной машины с 
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Հողի ռոտացիոն մշակման ժամանակ որոշ գործոնների ազդեցությունը                                           
ուղղահայաց դանակի կտրման անկյան վրա

Ա.Ս. Գրիգորյան, Ա.Վ. Ալթունյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր՝ ուղղաձիգ ֆրեզ, տեղակայման անկյուն, դանակի թև, ֆրեզի տրամագիծ, կտրման անկյուն

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Ուղղահայաց ֆրեզի դանակը հողի ռոտացիոն մշակման ժամանակ մշտապես գտնվում է 
հողային զանգվածում: Դանակների կոշտ ամրացման դեպքում դանակի տեղակայման անկյունն ընտրվում է այն 
հաշվարկով, որ շարժման ամենածանր հատվածում դանակի կտրման անկյունը գտնվի արժեքների օպտիմալ 
միջակայքում՝ 20-300: Հետագծի մնացած՝ հատկապես ֆրեզի հետճակատային մասում, կտրման անկյունը 
ստանում է անթույլատրելի արժեքներ, և դանակի թևի ներքին մակերևույթով կատարվում է արդեն մշակված հողի 
քերաթափում:

Հոդվածում ուսումնասիրվել է տեխնոլոգիական գործընթացի առանձին գործոնների՝ դանակի թևի լայնության, 
սրման անկյան, ֆրեզի տրամագծի և կինեմատիկական ցուցիչի տեսական ազդեցությունը դանակի կտրման 
անկյան վրա:

The Effect of Some Factors on the Cutting Angle of the Vertical Blade during Rotary Soil Tillage    

A.S. Grigoryan, A.V. Altunyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: vertical cutter, setting angle, blade wing, cutter diameter, cutting angle                              

A b s t r a c t .  During the rotary soil tillage the blade of vertical cutter is constantly in the soil mass. In case of rigid 
attachment of the blades, the setting angle is selected so that in the most loaded part the cutting angle is in the optimal 
value range of 20300. At the same time, in the remaining parts of the trajectory, especially behind the frontal section, the 
cutting angle reaches unacceptable values and the already cultivated soil is raked with the inner blade of the knife.

The article considers the theoretical impact of individual factors, such as blade width, cuttingpoint angle, kinematic 
parameters and cutter diameter on the value of the blade cutting angle.

Статья опубликована в рамках научной темы 18Аp_2k13 комитета Науки МОН РА.
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Введение

Оптимизация мелиоративного режима орошаемого 
земледелия заключается не только в увеличении 
урожайности сельскохозяйственных культур, но и 
в сохранении и улучшении плодородия почвы при 
условии оптимального управления водным режимом 
в зоне аэрации. В современных условиях, когда 
приходится всесторонне исследовать влияние 
физико-химических и гидрофизических параметров 
на водный режим в зоне «грунтовая вода – растение 
– почва – воздух», необходимо пользоваться методом 
математического моделирования в виде одномерного 
дифференциального уравнения математической 
физики. В этом уравнении искомой функцией является 
полный потенциал влажности почвы, который 
определяется из следующего уравнения:

                                              H=φ-x,                               (1)

где H - полный потенциал почвенной влаги, φ - 
капиллярный адсорбционный потенциал, зависящий 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОТЕНЦИАЛА ВЛАЖНОСТИ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ 
В ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
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Национальный аграрный университет Армении
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от влажности почвы, x - вертикальная координата с 
положительным направлением от поверхности вниз. 

Всестороннему исследованию развития модели 
влагообмена в системе пахотного слоя почвы при 
наличии корневой системы посвящены многочисленные 
работы (С.Ф. Аверьянов, Л.М. Рекс, 1965, И.П. Айдаров, 
1985, Г.М. Егиазарян, 2006).    

Одномерная модель влагообмена записывается в 
следующем виде (С.Ф. Аверьянов, Л.М. Рекс, 1965, 
И.П. Айдаров, 1985, Г.М. Егиазарян, 2006): 

                       
ET

H HK e
t x x

w
j

∂ ∂ ∂ ∂ = − ∂ ∂ ∂ ∂ 
,                       (2)

где
w
j

∂
∂

 - дифференциальная влагоемкость, К - 

коэффициент влагопроводности почвы, зависящий от 
потенциала влажности, еЕТ - интенсивность поглощения 
влаги корнями растений.

Функциональные зависимости  К(ω(φ)) и  φ(ω)  для 
каждого типа почвы определяются индивидуально 

Рассматривается задача прогнозирования потенциала почвенной влаги 
с применением дифференциального уравнения влагопереноса в зоне 
аэрации. Предлагается аналитический подход вычисления потенциала 
влажности по глубине активного слоя почвы в период орошения. Полученный 
результат можно применить для различных типов почв с различными 
физико-химическими и гидрофизическими характеристиками. Для наглядной 
демонстрации предлагаемого подхода в конце работы приводятся численные 
результаты некоторых расчетов.
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экспериментальным путем. В частности (И.П. Айдаров, 
1985, Г.М. Егиазарян, 2006) предлагаются следующие 
зависимости:

    

3.5

0 0
0

0 0

,
4fK K tg

m m
w w w wπj j

w w
    − −

= =    − −    
,
    

(3)

где Kf – коэффициент фильтрации,  w - переменная 
влажность,  w0 -  максимальная гигроскопичность поч-
вы,  m- пористость почвы,  j0   - капиллярный адсорбцион-
ный потенциал при влажности, гигроскопичности. 

Материал и методы

Для решения уравнения (2) необходимо задать 
граничное и начальное условия на профиле почвы. В 
качестве начального условия задается распределение 
влажности или потенциала по глубине активного слоя 
почвы:

H(x,0)=φ(x,0)-x=q(x)-x,

где   q(x) - влажность в  начальный момент времени.

Граничное условие на верхней границе имеет вид

0
0

1 at

x

H q e
x

−

=

∂
− = −

∂
,

где q0 - максимальная скорость впитывания, a - 
параметр обратного времени, характеризующий темп 
впитывания в почву. Для установления оптимального 
водного режима и регулирования уровня грунтовых вод 
на нижней границе при наличии дренажа граничное 
условие принимает следующий вид:

                                                ( )D
x l

HK D h h
x =

∂
− = −

∂ g
 ,              (4)

где  D - модуль дренажного стока, hd - глубина 
расположения дренажа, hg- глубина грунтовых вод.

Из уравнения (3) имеем

                                                                        .                (5)

              

( ) ( )0
0

0

4 m
arctg

w jw j w
π j
−

= +

Разлагая уравнение (5) в ряд Тейлора в окрестности 
j0 и ограничиваясь линейным членом разложения, 
получим

            
( ) ( ) ( )0

0
0

2 m
m

w
w j j j

πj
−

= + − .               (6)

Отсюда имеем 

( )0
0

0

m ww θ
j πj

−∂
= =

∂
.

В качестве коэффициента влагопроводности почвы 
берем его усредненное значение: 

K(ω)=K0=cosnt.     

Предположим, что интенсивность поглощения влаги 
корнями растений постоянна (eET=e0=const).  
Результаты можно легко обобщить, когда eET зависит 
от времени и координат.

Окончательно уравнение (2) относительно искомой 
функции примет вид

                           

2
2

12a a
t x
w j∂ ∂

= −
∂ ∂

,                             (7)

где введены следующие обозначения:

2 0 0
1

0 0

, .K ea a
θ θ

= =
  

Теперь к уравнению (7) присоединим граничное и 
начальное условия

                     
( ) ( )1 2

0

,t t
x x l

q q
t t
j j

= =

∂ ∂
= =

∂ ∂ ,
           

(8)

                                    φ(x,0)=q(x).                             (9)                                                                                    

Здесь        

                         q1(t)=q0 e-αt,                       (10)

                            ( ) ( )
2 1D

f

D h h
q t

K
−

= − +g ,                  (11)

где q1(t)- скорость водoобмена  над поверхностью 
почвы, а  q2(t)- скорость влагообмена  на глубине почвы.

Водный режим, являющийся основным фактором 
управления воздушным, тепловым, химическим и 
биологическим режимами почвы, характеризируется 
влажностью (потенциала) и глубиной грунтовых вод. 
Именно этими параметрами определяется почвенно-
мелиоративное состояние орошаемых почв в разных 
гидрогеологических и климатических условиях 
Араратской долины. 

Начально-краевая задача (7-9) отличается от клас-
сической задачи (А.Н. Тихонов,  А.А. Самарский, 1977, 
Н.С. Пискунов, 1970) тем, что здесь граничные условия 
(8) накладываются не на искомую функцию j, а на ее 
производные. 
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Результаты и анализ

Введем новую функцию посредством 

               U(x,t)=φ(x,t)-A(t) x2-B(t)x,           (12)

где A(t) и B(t) - неизвестные функции и подлежат 
определению. Эти функции выбираем так, чтобы 
функция  U(x,t) удовлетворяла нулевым граничным 
условиям.

                            

0

0
x x l

U U
x x= =

∂ ∂
= =

∂ ∂
.                      (13)

Имеем

             ( ) ( ) ( )1
0 0

t
x x

U B t q B t
x x

j

= =

∂ ∂
= − = −

∂ ∂
. 

Отсюда следует, что

                            B(t)=q1 (t),                     (14)

                   

( ) ( )

( ) ( ) ( )2

2

2 0
x l x l

U A t l B t
x x

q t A t l B t

j

= =

∂ ∂
= − − =

∂ ∂

= − − =
,

           

  

или  
                              

( ) ( ) ( )2 1

2
q t q t

A t
l

−
= .                  (15)                  

Итак,

( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 1
1, , .

2
q t q t

U x t x t x q t x
l

j
−

= − −
  
 (16)

 

Теперь рассмотрим начальное условие (9).

Из φ(x,0)=q(x) следует, что
             

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

22 1

1

0 0
,0

2
0 .

q q
U x q x x

l
q x xψ

−
= − −

− ≡
                                                             (17)  

Таким образом, относительно функции U(x,t) мы 
приходим к следующей начально-краевой задаче: 

                    
( )

2
2

2 , ,U Ua f x t
t x

∂ ∂
= =

∂ ∂

                       
(18)

    

                    
0

0
x x l

U U
x x= =

∂ ∂
= =

∂ ∂
,                            (19)

                U(x,0)=Ψ(x),                              (20)

где    f(x,t)=2a2A(t)-a1-A´(t)x2-B´(t)x.                                                                 

Заметим, что если W(x,t) и V(x,t) являются реше-
ниями граничных  задач

               ( )

( )

2
2

2

0

,

0

,0 0
x x l

W Wa f x t
t x

W W
x x

W x
= =

∂ ∂
= + ∂ ∂

∂ ∂ = = ∂ ∂
 =



,

                              

(21) 

   

 

              

( )

2
2

2

0

0

,0 ( )
x x l

V Va
t x
V V
x x

V x xψ
= =

∂ ∂
= ∂ ∂

∂ ∂ = = ∂ ∂
 =



,                                   (22)
 

 

 

то в силу линейности задачи (18)-(20) ее решение 
можно представить в виде

               U(x,t)=W(x,t)+V(x,t).                        (23)

Займемся решением граничной  задачи (21). Ее реше-
ние ищем в виде

                  Wn(x,t)=Xn(x)Tn(t),                     (24)

( ) ( ) ( ) ( )cos , , .n n n n
nX x x f x t X x F t
l

π
= =

                                                  

Учитывая, что W(x,0)=0  для функции Tn(t),  получаем 
следующее обыкновенное дифференциальное урав-
нение:

             ( ) ( ) ( )
2

.n n n
a nT t T t F t

l
π ′ = − + 

 
,              (25)

c начальным условием

                             Tn(0)=0.                        (26)

Решение начальной задачи (25), (26) имеет вид

                 ( )
( )

( )
2

0

.
a nt t

l
n nT t e F d

π τ
τ τ

 − − 
 = ∫

             
(27) 

Теперь функцию f(x,t) продолжаем четно по аргументу 
x на интервале [-l,0]. Поскольку

   ( ) ( ) ( ) ( ), cos ,n n n n
nf x t X x F t x F t
l

π
= = ⋅    

(28)
  

то в качестве коэффициентов Фурье будут 

( ) ( )1 , cos
l

n
l

nF t f t d
l l

πξ ξ ξ
−

= =∫
           

( )
0

2 , cos .
l nf t d

l l
πξ ξ ξ= ∫

                                (29)
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( )

0

2 cos ,
l

n
nC d

l l
πψ ξ ξ ξ= ∫ .                (41)

Таким образом,

( ) ( ) ( ) ( )2 1 2
1

0

0 02 0
2

cos , 0,1,2,3...

l

n

q q
C q q

l l

n d n
l

ξ ξ ξ

π ξ ξ

  −  = − − ⋅ 
  

⋅ =

∫                                                                                       (42)

Следовательно,

( )

( )
( )

2

2

0

0 0 0

, cos

2( , cos )cos .

a n
l

n
n

a nt lt
l

n

nU x t C xe
l

n ne f d d x
l l l

π

π τ

π

π πξ τ ξ ξ τ

 ∞ − 
 

=

 ∞ − − 
 

=

= +

 
+  

 

∑

∑ ∫ ∫

                                                                                      (43)

Окончательное решение искомой задачи (8)-(9) примет 
вид 

          φ(x,t)=U(x,t)+A(t) x2+B(t)x,                  (44)                           

где функции  A(t) и B(t) задаются посредством урав-
нений (14), (15), а  U (x,t) согласно уравнению (43).

Рассмотрим следующий частный случай. В качестве  и 
берем их усредненные значения. 

           
1 21 2, .q q const q q const= = = =

            
(45)

Тогда имеем 

               ( )
( )2

2 1
1, .

a q q
f x t a const

l

−
= − =     

 (46)

Нетрудно убедиться, чти решение неоднородной 
задачи (21) примет вид

              ( )
( )2

2 1
1, 2 .

a q q
W x t a t

l

 −
 = −
 
 

       
 (47)

Теперь рассмотрим соответствующее однородное 
уравнение (22). 

Сперва вычислим коэффициенты Фурье C0 и  Cn, пред-
полагая, что в начальный момент  времени влажность 
допускает следующее представление q(x)= l2-x2,     
0≤x≤l.   

Подставляя выражение для f(x,t) из (20), получим

( )
( )

( ) ( )

2
1

2
0

22 cos .
l

n

a A t a nF t d
l lA t B t

π ξ ξ
ξ ξ

 − −
=  

′ ′− −  
∫

   
 (30)

Итак, решение задачи (21) записывается в виде

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

2

0

0 0 0

,

2( , cos )cos .

n n
n

a nt lt
l

n

W x t X x T t

n ne f t d d x
l l l

π τ π πξ ξ ξ τ

∞

=

 ∞ − − 

=

= =

 
=  

 

∑

∑ ∫ ∫

Теперь переходим к задаче (22). Здесь решение также 
ищем в виде

                      V(x,t)=X(x)T(t).                   (32)                   

Учитывая граничные условия из (22),  будем иметь

                        X´́ (x)+λX=0,                             (33)                                                     

                       X´(0)=X´(l)=0.                          (34)

Задача (33), (34) представляет собой задачу Штурма-
Лиувилля, решение которой допускает вид

      ( )
2

cos , ,n n n
n nX x C x
l l

π πλ λ  = = =  
 

.
      

(35)

Решение уравнения

                         
( ) ( )

2

0a nT t T t
l
π ′ + = 

 

                 
 (36)

можно записать в виде

                               
2

( ) .
a n

l
nT t D e

π − 
 ′ =

                    
(37)

Тогда общее решение задачи (22) представим в виде 
ряда

( ) ( )
2

0 0
, , cos ,

a n t
l

n n
n n

nV x t V x t C xe
l

ππ  ∞ ∞ − 
 

= =

= =∑ ∑     (38)

где коэффициенты Cn подлежат определению. Из 
начального условия  V(x,0)=Ψ(x) получаем

                             ( ) cos ,n
nx C x
l

πψ =                    (39)

где

( )1 cos ,
l

n
l

nC d
l l

πψ ξ ξ ξ
−

= ∫   n=0,1,2,3 ....             (40)

Функцию  Ψ также продолжаем четно на интервале 
{-l,0].  Имеем 

(31)
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Имеем

( )

( )
0

2 12 2
2

0 0 0

1

0

2 cos

22 cos cos cos

2 cos , 0,1,2,3, ...

l

n

l l l

l

nC x xdx
l l

q qn n nl xdx x xdx x xdx
l l l l l

q n xdx n
l l

πψ

π π π

π

= =

−
= − − −

− =

∫

∫ ∫ ∫

∫

Очевидно, что первый интеграл обращается в нуль. 
Используя значение интегралов

2

2 2

0

2 ,cos
0,

l lnx xdx nl
π

π


−= 


∫
    

если n=2k+1,

 
3

2 2
2

3
0

2 2

2 ,
cos

2 ,

l
l

n nx xdx
l l

n

π π

π


−= 




∫
                                                  если n=2k+1,

будем  иметь

( )

( )

2
2 1

2 2 2 2

2
2 11

2 2 2 2 2 2

2 4 ,

24 4 ,

n

l q q l
n nC

l q ql lq
n n n

π π

π π π

 −
− −
= 

−
+ +



( )2
0 2 1 1

4 1
3 3

C l q q l q l= − − − ,                       n=0.

Итак, решение исследуемой нами начально-краевой 
задачи в этом случае приобретает вид

( )
( )

( )2

2
2 1 0

1

2
2 1

1
1

,
2 2

cos 2
a n t

l
n

n

q q x Cx t q x
l

a q qnC xe a t
l l

π

j

π  ∞ − 
 

=

−
= + + +

 −
 + + −
 
 

∑
                                                                                     

,

где Cn  задаются посредством уравнения (51). Заметим, 
что соответствующий ряд сходится равномерно, 
поскольку для него мажорантой служит сходящийся 
числовой ряд вида  

( )2
1

1 .
n

c c const
n

∞

=

⋅ =∑ .

(48)

                  n≠0,    (49)      
если n=2k

                  n≠0,    (50)      
если n=2k

                  
если n=2k+1,
             n≠0, 

(50) если n=2k

Ниже для демонстрации развитого нами подхода 
приведем результаты некоторых численных расчетов. 
Пусть глубина почвы  l=2 м скорость влагообмена 
на глубине 2 1,5q = −  м/сут и 1 0,05q = −  м/сут на 
поверхности почвы грунта равны соответственно, 
a1=0,05 м/сут, a=0,5  м/сут. На рисунке 1. изображена 
зависимость капиллярно-адсорбционного потенциала 
почвы φ (x,t) от глубины 0≤x≤2 почвы за межполивной 
период влагообмена.
На рисунке 2 отображена аналитическое значение  
потенциала влажности  в виде графика функции с 
двумя переменными.
Численные расчеты выполнены на ЭВМ. Код написан 
на языке Python. 

Рис. 1. Динамика капиллярно-адсорбционного потенциала в 
межполивной период орошения за первыe, третьи и 
пятые сутки влагообмена.

Рис. 2. Двухмерное распределение потенциала влажности 
активного слоя почвы по глубине и по времени. 
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Заключение

Результаты численного расчета и их сопоставление 
с полевыми данными показывают, что в период 
орошения предлагаемый аналитический подход 
вычисления потенциала влажности активного слоя 
почвы по глубине с достаточной точностью выявляет 
динамику капиллярно-адсорбционного потенциала 
и позволяет применять его для разных типов почв с 
различными физико-химическими и гидрофизическими 
характеристиками.

Замечание. Созданию пакета программ по определению 
потенциала почвенной влаги для конкретных типов 
почв с конкретными физико-химическими параметрами  
предполагается посвятить отдельную работу. 
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շերտի խորության, խոնավության պոտենցիալի հաշվարկման անալիտիկ մոտեցում։ Ստացված արդյունքները 
կարելի է կիրառել տարբեր ֆիզիկաքիմիական և հիդրոֆիզիկական հատկություններով հողատիպերի համար։ 
Առաջարկվող մոտեցումն առավել ակնառու ներկայացված է աշխատանքի վերջում՝ որոշակի հաշվարկների 
թվային արդյունքների տեսքով։

Analytic Assessment of the Moisture Capacity Dynamics in the Aeration Zone of Irrigated Lands    

G.M. Yeghiazaryan,  A.Kh. Khachatryan,  R.A. Danielyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: capillary adsorption potential, moisture conductivity, moisture transfer equation, boundary and initial 
conditions, Fourier series                              

A b s t r a c t .  The issue of forecasting soil moisture capacity using differential equation of moisture transfer in the aeration 
zone has been considered. An analytical approach for estimating moisture capacity per the depth of active soil layer in 
the irrigation period has been recommended. The obtained outcomes can be used for different soil types with various 
physicochemical and hydrophysical properties. To make the recommended approach more demonstrative the results of 
some numerical computations are introduced at the end of the current work.
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Նախաբան

Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա ռա վար ման հա մա

կար գի հու սա լիութ յան ա պա հո վումն ու նի կար ևոր սո

ցիալտնտե սա կան նշա նա կութ յուն: Ճա նա պար հա յին 

ցան ցի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յունն ավ տո մո բիլ նե րով, 

բարդ և ծանր աս տի ճա նի ՃՏՊնե րը ստեղ ծում են կա

ռա վար ման լուրջ հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք հրա տապ լու

ծում են պա հան ջում: Քա նի որ ճա նա պար հա յին ցան ցի 

ըն դար ձակ ման հնա րա վո րութ յու նը չի հա մա պա տաս

խա նում տրանս պոր տային մի ջոց նե րի պա հան ջար կի 

ա ճին, գնա լով ա վե լա նում է տրանս պոր տա յին հոս քե րի 

խտութ յու նը: Ընդ ո րում՝ տրանս պոր տա յին կու տա կում

նե րը շա րու նա կա կան բնույթ են կրում և  ա ռա ջաց նում 

չկա ռա վար վող ի րա վի ճակ ներ, լուրջ ՃՏՊնե րի վտանգ: 

Ուս տի պա հանջ վում է կա ռա վար ման բարձ րարդ յու նա

վետ հա մա կար գե րի ներդ րում, ին չը հնա րա վո րութ յուն 

կտա կար գա վո րել տրանս պոր տա յին հոս քե րը և բա րե

լա վել երթ ևե կութ յու նը: 

ՀՏԴ  625.7(479.25)  

ՄԱՇՏՈՑԻ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ ԿՈՈՐԴԻՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

Խ.Գ. Խաչատրյան
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

xachatryanx.1998@gmail.com

Խաչ մե րու կում լու սա ցու ցա յին կար գա վո րու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս բարձ րաց նել երթ ևե կութ յան 
անվ տան գութ յու նը: Կար միր ազ դան շա նի ժա մա նակ 
կա նա չի միաց մա նը սպա սե լիս, ինչ պես նաև տե ղից 
շարժ վե լու ըն թաց քում գրանց վում է ավ տո մո բիլ նե րի 
ո րո շա կի ու շա ցում, ին չը հան գեց նում է խաչ մե րու կում 
թո ղու նա կութ յան ան խու սա փե լի նվազ ման: Լու սա ցու
ցա յին ազ դան շան ման օպ տի մալ կա ռա վա րու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս կրճա տել այդ ու շա ցում նե րը 
(Ե.Վ. Վար դան յան, 2019):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Մաշ տո ցի պո ղո տան գտնվում է Եր ևա նի Կենտ րոն 
վար չա կան շրջա նում, եր կա րութ յու նը 2600 մ  է, սկսվում 
է Հաղ թա նա կի կամր ջից (հա րա վում) և  ա վարտ վում 
Մա տե նա դա րա նի մոտ (հյու սի սում), հատ վում է Ի սա
հակ յան, Մոս կով յան, Բաղ րամ յան, Թու ման յան, Պուշ
կին, Ա միր յան, Խո րե նա ցի փո ղոց նե րի հետ: Ներ կա

Բանալի բառեր՝
երթևեկության կառավարման 
ավտոմատացված համակարգ 
(ԵԿԱՀ), 
ցիկլ, 
կոորդինացված կառավարում, 
ժամանակի ժապավեն, 
տեղաշարժ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է Երևանի գերծանրաբեռնված հատվածներից 
մեկում՝ Մաշտոցի պողոտայում, երթևեկության կազմակերպման կոոր
դինացված կառավարման համակարգի ներդրումը: 

Ուսումնասիրությունների համաձայն՝ առաջարկվող համակարգի ներ
դրումը հնարավորություն կտա պողոտայում բարձրացնել երթևեկության 
անվտանգությունը, կրճատել տրանսպորտային ուշացում ները, կանգառ
ների թիվը, խուսափել խցանումներից, ինչպես նաև նվազեցնել շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:
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յումս Մաշ տո ցի պո ղո տա յում գոր ծող կոոր դի նաց ված 
կա ռա վար ման հա մա կար գը չի բա վա րա րում երթ ևե
կութ յան պա հանջ նե րը: 

Ըստ 01.02.2021 թվա կա նից մինչև 01.03.2021 թվա կա
նը կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ գոր ծող հա
մա կարգն ու նի մի շարք թե րութ յուն ներ. կոոր դի նաց վող 
ուղ ղութ յամբ խաչ մե րուկ նե րի կար գա վոր ման ռե ժիմ նե
րը տար բեր են, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը հար կադ
րա բար ու շա նում են, մեծ թվով կան գառ նե րի պատ
ճա ռով ա վե լա նում է վա ռե լի քի ծախ սը, միա ժա մա նակ 
մե ծա նում է շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծութ յու նը:

Ա ռա ջարկ վում է ներդ նել կոոր դի նաց ված կա ռա վար
ման հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին ե ղա նակ: Տ րանս պոր
տա յին դե տեկ տոր նե րից ստաց ված տե ղե կատվութ յան 
հի ման վրա կա ռա վար ման կե տում մշակ վում է հա մա
պա տաս խան ծրա գիր, որն ու ղարկ վում է մա կեր ևու թա
յին սար քա վո րում նե րին:

Ու շա ցում ներն ու սում նա սիր վել են Մաշ տո ցի պո ղո տա յի 
ճա նա պար հափո ղո ցա յին ցան ցի (ՃՓՑ)՝ Մաշ տոցԱ միր
յան խաչ մե րու կից դե պի Փակ շու կա հատ վա ծի ուղ ղութ
յամբ: Դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում գրանցվել 
են խաչ մե րու կում կանգ նած՝ թույ լատ րող (կա նաչ) ազ
դան շա նին սպա սող, ինչ պես նաև ու սում նա սիր վող 
ուղ ղութ յամբ անց նող ավ տո մե քե նա նե րի քա նա կը: Այ
նու հետև փոր ձա րա րա կան մե թո դով ո րոշ վել է մեկ ավ
տո մե քե նա յի մի ջին ու շա ցու մը, ո րը կազ մել է 172 վ: 

Կոոր դի նաց ված կա ռա վար ման ժա մա նակ հոս քում 
ավ տո մո բիլ նե րը երթ ևե կում են ըստ կար գա ցու ցա
կի, հա ջորդ խաչ մե րու կին մո տե նում են, երբ միա նում 
է կա նաչ ազ դան շա նը: Կոոր դի նաց ված կա ռա վար ման 
ներդրման շնոր հիվ կրճատ վում են ավ տո մո բիլ նե րի 
ար գե լա կում նե րը, ա պա հով վում է ան կան գառ երթ ևե
կութ յու նը, և ն վա զում են տրանս պոր տա յին ու շա ցում
նե րը: Այս կա ռա վա րումն ան վա նում են կա նաչ ա լիք 
(А.А. Власов, А.М. Горелов, 2014): 

Կոոր դի նաց ված կա ռա վար ման հա մա կարգ ներդ նե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ են հետև յալ նախ նա կան պայ ման
նե րը (Ф. Хейт, 1966).

1. Կոոր դի նաց վող փո ղո ցը յու րա քանչ յուր ուղ ղութ յամբ 
պետք է ու նե նա եր կու սից ոչ պա կաս երթ ևե կե լի գո տի:

2. Կոոր դի նաց վող փո ղո ցի խաչ մե րուկ նե րի լու սա ցու
ցա յին կար գա վոր ման ցիկ լե րը պետք է լի նեն միև
նույ նը կամ միմ յանց բազ մա պա տի կը:

3. Կոոր դի նաց վող փո ղո ցի խաչ մե րուկ նե րի միջև հե
ռա  վո րութ յուն նե րը չպետք է գե րա զան ցեն 800 մ ը                          
(Н.В. Пеньшин, В.А. Гавриков, 2013):

Մաշ տո ցի պո ղո տան բա վա րա րում է նշված պայ ման
նե րից եր կու սին. երթ ևե կե լի գո տի նե րը եր կու սից ա վե լի 
են, խաչ մե րուկ նե րի միջև հե ռա վո րութ յու նը չի գե րա
զան ցում 800 մետ րը: Եր րորդ պայ մա նը բա վա րա րե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել խաչ մե րուկ նե րում 
կար գա վոր ման միև նույն ցիկ լի հաշ վարկ:

Մաշ տո ցի պո ղո տա յում կոոր դի նաց ված կա ռա վա րում 
ներդ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ են հետև յալ ե լա կե տա
յին տվյալ նե րը.

1. Կենտ րո նա կան փո ղո ցի երկ րա չա փա կան պա րա
մետ րե րը (նկ. 1):

2. Խաչմերուկներով տրանսպորտային հոսքի երթևե
կության ինտենսիվությունն ըստ ուղղությունների 
(աղ. 1):

3. Հետազոտվող մայրուղային փողոցում տրանսպոր
տա  յին միջոցների արագությունները (աղ. 2):    

Հետազոտվող մայրուղային փողոցի չափերը (աղ. 3):

Մայ րու ղա յին փո ղո ցի վրա լու սա ցույ ցե րի ազ դան շան
նե րի կոոր դի նաց ման հա մար կար ևոր վում է երթ ևե
կութ յան հաշ վար կա յին ա րա գութ յան ճիշտ ընտ րութ
յու նը: Ըստ ընդ հա նուր չա փում նե րի՝ յու րա քանչ յուր 
մի ջա կայ քի հա մար ո րոշ վում են ա րա գութ յուն նե րի 
հա ճա խութ յուն նե րը՝ ար տա հայտ ված տո կոս նե րով
(աղ. 2): Այ նու հետև այդ տվյալ նե րի հի ման վրա կա
ռուց վում են ավ տո մո բիլ նե րի ա րա գութ յուն նե րի հիս
տո գրա մը և բաշխ ման կո րը (նկ. 2):

Աղյուսակ 1. Տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվությունը*

Խաչմերուկներ

Ինտենսի վու թ յունը, մ/ժ

I II III IV

ուղիղ աջ ձախ ուղիղ աջ ձախ ուղիղ աջ ձախ ուղիղ աջ ձախ

Ա 26 28 34 128 84 164 586 282  1334 96 202

Բ 236 92 686 352 48 124 488 398 100 870 172 

Գ 900 264 88 572 76 268 616 200  1148 380 644

Դ  92 144 164 336 316 922 110  1462  

Ե 240 156 180    1342   1314 254 

Զ  150 198 200 480 464 1024 66 270 1050 150 

Է 184 324  186 300  1306 156 126 934 148 266

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Նկ. 1. Մաշտոցի պողոտայի երկրաչափական պարամետրերը (կազմվել է հեղինակի կողմից):
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8
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Աղյուսակ 2. Տրանսպորտային միջոցների արա գու
թյունները*
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Աղյուսակ 3. Մաշտոցի պողոտայի չափերը*
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Ա 27 0 20 3

Բ 38 98 20 3

Գ 97 86 20 3

Դ 32 195 20 3

Ե 23 227 20 3

Զ 19 247 20 3

Է 36 188 20 3

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Ա րա գութ յան հա ճա խութ յուն նե րը (աղ. 2) աճ ման կար
գով գու մա րե լու հի ման վրա կա ռուց վում է կու տակ ման 
կո րը (նկ. 3), ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շել 
կոոր դի նաց ված կա ռա վար ման հաշ վար կա յին ա րա
գութ յու նը ցան կա ցած տո կո սա յին ար տա հայ տութ յամբ: 
Հո րի զո նա կան ա ռանց քի վրա նշված են ավ տո մո բիլ նե
րի ա րա գութ յուն նե րը, իսկ ուղ ղա ձիգ ա ռանց քի վրա՝ 
հա ճա խութ յան կու տա կումն աճ ման կար գով: Կու տակ
ման կո րի բնո րոշ կե տերն են 15, 50 և 85 %ին հա մա
պա տաս խա նող մա կար դակ նե րը (В.В. Петров, 2007):

Արդյունքները և վերլուծությունը

Հերթականությամբ ուսումնասիրենք Մաշտոցի պողո
տայի խաչմերուկները.

1. §Ա¦ (ՄաշտոցԻսահակյան) խաչմերուկում երթևե  
կու   թյունը կազմակերպված է երկփուլ (հաշվար կային 
տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1ում): Փուլի 
ամենածանրաբեռնված գոտու ինտենսիվությունը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

                   N=Nուղ.+Nաջ+Nձախ /Kբզ
, մ/ժ,                (1)

որտեղ Nուղ., Nաջ, Nձախը համապատասխանաբար 
ուղիղ, աջ և ձախ երթևեկող տրանսպորտային հոսքերի 
առավելագույն ինտենսիվություններն են, Kբզն՝ 
բազմագոտիության գործակիցը, մեկ երթևեկելի գոտու 
դեպքում՝ 1,2, երկու երթևեկելի գոտու դեպքում՝ 1,9, 
երեք երթևեկելի գոտու դեպքում՝ 2,7, չորս երթևեկելի 
գոտու դեպքում՝ 3,5:

1ին փուլի ամենածանրաբեռնված գոտու ինտենսի
վությունը կազմում է՝

1
(124 202) 822 (388 96) 604

2,7
N + + + +

= = մ/ժ,

2րդ փուլինը՝

 2
(128 84) 164 197,8

1,9
N + +

= = մ/ժ,

կոշտ լուսացուցային կարգավորման ցիկլի տևողու
թյունը՝

T
ց.Ա

=
(604,4+197,8)

=57,3 վ:
14

Բոլոր հաշվարկները կատարվել են համանման սկզբուն
քով. արդյունքները ներկայացված են աղյու սակ 4ում:
Կոորդինացման պայմանի համաձայն՝ հանգուցային 
կլինի §Զ¦ (ՄաշտոցԱմիրյան) խաչմերուկը՝ T

ց.Ա
 վ: 

Կոորդինացման երկրորդ պայմանը բավարարելու 
համար բոլոր խաչմերուկներում որպես կարգավորման 
ցիկլի տևողություն է ընդունվում հանգուցային 
խաչմերուկի կարգավորման ցիկլի տևողությունը: 

Նկ. 2. Ա րա գութ յուն նե րի հիս տոգ րամ (կազմվել է հեղինակի 

կողմից):
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Աղյուսակ 4. Հաշվարկային ցուցանիշներ*

Հ/հ
Խաչմերուկի 
անվանումը

Ինտենսիվությունը, 
մ/վ Ցիկլը,  

Tց, վ
N1 N2 N3

1 Մաշտոց  
Իսահակյան՝   §Ա¦ 604 198  57,3

2 Մաշտոց  
Մոսկովյան՝    §Բ¦ 386 375  54

3 Մաշտոց  
Բաղրամյան՝  §Գ¦ 620 302 358 91,4

4 Մաշտոց  
Թումանյան՝   §Դ¦ 582 541 233 82,6

5 Մաշտոց   
Պուշկին՝         §Ե¦ 497 580,7  76,9

6 Մաշտոց  
Ամիրյան՝        §Զ¦ 424 504 444 97

7 Մաշտոց  
Խորենացի՝     §Է¦ 588 499 444 95

*Կազմվել է հեղինակի կողմից: 

Նկ. 3. Ա րա գութ յուն նե րի կու տակ ման կոր (կազմվել է հե

ղինակի կողմից):

Կանաչ ազդանշանի տևողությունը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով.

                 tկչ=t0-q+(N Tց/3600)q, վ,                         (2)

որտեղ t0ն վարորդի ռեակցիայի ժամանակն է, t0=2 վ, 
qն՝ ավտոմոբիլների միջև նվազագույն անվտանգ 
ժամանակային միջակայքը, խառը երթևեկության 
դեպ քում՝ q=3 վ, Nը՝ ամենածանրաբեռնված գոտու 
ինտենսիվությունը, Tցն՝ հանգուցային խաչմերուկի 
ցիկլի արժեքը: 

Հիմնական ցիկլի հաշվարկից հետո անհրաժեշտ է կա
տարել ստուգում.

               Tց-tկչ1-tմիջ.-tկչ2-tմիջ.-tկչ3-tմիջ.=0:                   (3)

Այս պայմանին չբավարարելու դեպքում ավելացած 
ժամանակահատվածը տոկոսային հարա բե րությամբ 
գումարվում է հիմնական ցիկլերին՝ կոորդինացվող 
ուղղությանը՝ 5070 %, եռափուլ կարգավորման դեպ
քում՝ 50 %, իսկ մյուս երկու ցիկլերի դեպքում՝ 25 %: 
Միջանկյալ ցիկլի տևողությունը Մաշտոցի պողոտայի 
խաչմերուկներում կազմում է 4 վ, §Ա¦ (Մաշտոց 
Իսա հակյան) խաչմերուկի կանաչ ազդանշանի տևո
ղությունները՝

tկչ1= 2-3 + (604∙97/3600) ∙ 3 = 47 վ,

tկչ2=2-3 + (198∙97/3600) ∙ 3=15 վ:

Ստուգվում է կարգավորման ցիկլը՝

 47+4+15+4=70 վ:

Ցիկլի տևողությունից ավելացած 27 վայրկյանի 70 %ը 
գումարվում է tկչ2ին, իսկ 30 %ը՝ tկչ3ին. 

 tկչ1=47+19=66 վ,     tկչ2=15+8=23 վ: 

Արդյունքում՝

97=66+4+23+4 վ:

Հաշվարկների ընթացակարգը նույնն է մյուս բոլոր 
խաչմերուկների համար (աղ. 5):

Կոորդինացված կառավարման գրաֆիկի կառուցումը: 
Ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգում §ճանա
պարհժամանակ¦ գրաֆիկի կառուցման համար հո
րի զոնական առանցքի վրա նշվում է ժամա նակը 
(վայրկյան), իսկ ուղղաձիգ առանցքից ձախ, պահպա
նելով մասշտաբը, գծագրվում է կոորդինացվող փողոցի 
հատակագիծը՝ §Ա¦ից §Է¦ խաչմերուկը: Նշվում են 
խաչմերուկների միջև հեռավորությունները, ուղեմասերի 
երկարությունները և յուրաքանչյուր խաչմերուկի 
կարգավորման ցիկլն ըստ տակտերի տևողությունների: 
Ուղղաձիգ առանցքի աջ կողմից՝ հորիզոնական 
առանցքին զուգահեռ գծվում են §Ա¦, §Բ¦, §Գ¦, §Դ¦, §Ե¦, 

§Զ¦, §Է¦ խաչմերուկների սահմանագծերը: Հորիզոնական 
առանցքի ուղղությամբ, պահպանելով մասշտաբը, 
ձախից աջ նշվում են կոորդինացման ուղղության 
հաջորդաբար փոփոխվող ազդանշանները (հիմնական 
և միջակա ցիկլերը): Կոորդինացված կառավարման 
գրաֆիկի կառուցման համար անհրա ժեշտ է նաև 
որոշել ժամանակի ժապավենի անկյան թեքությունը.           

tan φ=
(Vհ Mհ ) ,                         (4)
3,6Mուղղ.

որտեղ Vհն երթևեկության հաշվարկային արագու
թյունն է, Mհն՝ հորիզոնական մասշտաբը, Mուղղ.ն՝ ուղ
ղաձիգ մասշտաբը:

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

85

15

   10     20     30     40     50     60     70      80    90   100     կմ/ժ     
25 38 48



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N  3 (75)/2021

Ագրարային ճարտարագիտություն 246

tan φ=
38∙5

,   φ=590:
3,6∙30

Ժամանակի ժապավենի լայնությունը կազմում է՝

                            tկչ≥ tժ≥ 0,65tկչ վ,                             (5) 

Աղյուսակ 5. Հաշվարկային ցուցանիշներ*

Հ/հ Խաչմերուկի անվանումը

Կանաչ ազդանշանի տևողությունը,
  վ

Ցիկլի ստուգում
Կարգավորման ցիկլի 

կառուցվածքը
 tկչ1  tկչ2  tկչ3

1 Մաշտոց  Իսահակյան՝  §Ա¦ 47 15  474154 664234

2 Մաշտոց  Մոսկովյան՝    §Բ¦ 30 29  304294 514384

3 Մաշտոց  Բաղրամյան՝  §Գ¦ 58 26 27 584274 584344

4 Մաշտոց  Թումանյան՝   §Դ¦ 42 42 17 424174 634264

5 Մաշտոց   Պուշկին՝        §Ե¦ 45 23  454234 604294

6 Մաշտոց  Ամիրյան՝        §Զ¦ 33 39 34 394344 504394

7 Մաշտոց  Խորենացի՝     §Է¦ 46 39 14 464144 664234

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Նկ. 4. Մաշտոցի պողոտայում սահմանագծված ժամանակի ժապավենները (կազմվել է հեղինակի կողմից):

որտեղ t
կչ
ն հանգուցային խաչմերուկի առավելա գույն 

կանաչ ազդանշանի տևողությունն է,

tժ  = 0,65∙39 =25 վ:

Մ 1 սմ:30 մ tտ(ԶԱ)=97 վ 
 

tտ(ԶԲ)=97 վ 
 

tտ(ԶԳ)=76 վ 
 

tտ(ԶԴ)=53 վ 
 

tտ(ԶԵ)=27 վ 
 

tտ(ԶԷ)=22 վ 
 

t=20 վ

j=59o

62-4-31

59-4-34

61-4-32

45-4-48

46-4-47

54-4-39

46-4-45

Tց=97 վ

V
հ
=38 կմ/ժ

Ա

Բ

Գ

Ե

Դ

Զ

Է

Լ, Մ

t, վ
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Внедрение системы координированного управления на проспекте Маштоца

Х.Г. Хачатрян
Национальный университет архитектуры и строительства Армении

Ключевые слова: автоматизированная система управления движением (CECF), цикл, координированное 
управление, временная шкала, движение

А н н о т а ц и я .  В статье представлено внедрение системы координированного управления движением на одном 
из перегруженных участков Еревана - на проспекте Маштоца.   

Согласно проведенным исследованиям, внедрение предложенной системы может повысить безопасность 
движения на проспекте, сократить опоздания транспорта, количество остановок, избежать пробок, а также 
уменьшить загрязнение окружающей среды. 

Կոորդինացվող փողոցի ուղղությամբ տրանսպորտա
յին միջոցների անկանգառ երթևեկությունն ապա
հովելու համար լուսացույցերի կանաչ ազդանշանները 
պետք ունենան տեղաշարժեր՝ 

                               tտեղ. = 3,6∙L/Vհ,  վ,                                      (6)

որտեղ Vհն երթևեկության հաշվարկային արա
գությունն է, Lը՝ հաշվարկվող տարածության երկա
րությունը: 

Տեղաշարժերը հաշվարկվում են հանգուցային խաչ մե
րուկից (Н. Лысенко, 2013). 

1. §Զ¦ից §Է¦՝ t
տ(ԶԷ)

 = 3,6∙266
=25,2 վ:

38

2. §Զ¦ից §Ե¦՝ t
տ(ԶԵ)

 = 3,6∙289
=27,3 վ:

38

3. §Զ¦ից §Դ¦՝ t
տ(ԶԴ)

 = 3,6∙548
=51,9 վ:

38

4. §Զ¦ից §Գ¦՝ t
տ(ԶԳ)

 = 3,6∙840
=79,5 վ:

38

5. §Զ¦ից §Բ¦՝ t
տ(ԶԲ)

 = 3,6∙964
=96,4 վ:

38

6. §Զ¦ից §Ա¦՝ t
տ(ԶԱ)

 = 3,6∙1089
=103,1 վ:

38

Այնուհետև սահմանագծվում են ժամանակի ժապա

վենները (նկ. 4):

Կոորդինացված կառավարման գրաֆիկն ուղղվում է 

հետևյալ եղանակներով. փոքրացվում է ժամանակի 

ժապավենի լայնությունը, փոփոխվում է φ անկյունը 

և տվյալ խաչմերուկում կոորդինացված ուղղությամբ 

ավելացվում է կանաչ ազդանշանի տևողությունը: 
Քանի որ ժամանակի ժապավենը հաշվարկվել է 

0,65tկչի չափով, ապա խնդիրը կարելի է վերացնել՝ 
կոնֆլիկտային ուղղության հաշվին ավելացնելով 
կանաչ ազդանշանի տևողությունը:

Եզրակացություն

Ուսումնասիրությունների համաձայն՝ Մաշտոցի պո
ղո   տայում երթևեկության կազմակերպումը չի բա վա
րարում տրանսպորտային հոսքի պահանջները: Ուստի 
անհրաժեշտ է ներդնել կոորդինացված կառավարման 
հաշվարկի համակարգչային համակարգ, ինչը հնա
րավորություն կտա խաչմերուկներն անցնել առանց 
կանգառի, կրճատել տրանսպորտային ուշացումները, 
խուսափել խճողումային իրավիճակներից, նվազեցնել 
շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը:
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Introduction of a Coordinated Management System on the Mashtots Avenue  

Kh.G. Khachatryan
National University of Architecture and Construction of Armenia

Keywords: Automated Traffic Control System (ATCS), cycle, coordinated management, time band, movement 

A b s t r a c t .  The article considers the introduction of a coordinated management system for traffic organization on the 
Mashtots avenue - one of the heaviest traffic roads in Yerevan. 

According to the conducted studies, introduction of the recommended system would enable to increase the traffic safety 
on the mentioned avenue, reduce transport delays and number of stations, as well as to avoid congestions and reduce the 
environmental pollution.
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Введение

 В системе организации национального, региональных и 
местных агропродовольственных рынков большая роль 
отводится рынку зерна. Он влияет на функционирование 
других видов рынков и достижение сбалансированного 
состояния национальной продовольственной системы 
в целом.  Производство зерновых лежит не только в 
основе продовольственного рынка России, но и являет
ся одной из важнейших подсистем рынка зерна. 

Растущий уровень конкуренции на мировом рынке зерна 
и продуктов его переработки, а также другие глобаль
ные факторы вызывают необходимость постоянного 
изу чения причинноследственных взаимосвязей в 

УДК:  338.43:633.11(470)     

ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ РОССИИ

С.Н. Широков к.э.н., И.Р. Трушкина к.б.н.
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
В.С. Алексанян к.э.н.
Национальный аграрный университет Армении 
shirokovspbgau@mail.ru,  auriairina@mail.ru,  vardan.aleqsanyan@gmail.com

функционировании зернового комплекса. Трудности с 
получением для этого объективных эмпирических дан
ных значительно усложняют задачу исследования и 
вызывают потребность в использовании индикаторов 
на основе косвенных показателей. Поэтому рассмотрим 
вопросы формирования предложения на зерновом 
рынке Российской Федерации через показатели вало
вого сбора зерновых и зернобобовых культур, взятые 
в качестве соответствующих индикаторов. Тенденции 
и структурные сдвиги в формировании предложения на 
зерновом рынке в этом случае могут быть установлены 
на основе использования доступной официальной 
статистической информации, что позволяет осущест
вить их определенную экстраполяцию на перспективу. 

Изучение вопросов формирования предложения на зерновом рынке Россий
ской Федерации через показатели валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур, взятые в качестве соответствующих индикаторов, позволяет выявить 
тенденции и структурные сдвиги в формировании предложения на зерновом 
рынке.

На основе проведенных исследований можно судить как о результативности 
предпринимаемых на протяжении последних лет активных мер со стороны 
государства и бизнеса по увеличению объемов производства зерновых, так 
и о необходимости решения комплекса неотложных задач по обеспечению 
устойчивости в подсистеме рынка зерна со стороны предложения, включая, в 
первую очередь, реализацию потенциала пока отстающих регионов.

Ключевые слова:
зерно, 
валовой продукт, 
кривая Лоренца, 
рынок зерна, 
Российская Федерация

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я

doi:



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

Ագրարային ճարտարագիտություն 250

Материалы и методы

Теоретическую и методологическую основу иссле
дования составили работы российских и зарубежных 
авторов по проблемам обеспечения продовольствием 
населения и развития зернового подкомплекса. 
Информационной базой являлись государственные 
и ведомственные нормативные акты, материалы 
Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации. В ходе исследований 
были использованы методы анализа и синтеза, 
абстрактнологический и экономикостатистический, 
с применением в качестве технических средств 
программных продуктов Microsoft Office, что позволило 
более комплексно представить связанные со сферой 
проблемы и меры, направленные на их выявление.

Результаты и анализ

Проведенный анализ динамики валового сбора зерно
вых и зернобобовых культур с начала реализации 
Прио ри тетного национального проекта «Развитие АПК» 
20062007 гг. (Н.П. Воронина, 2019) по настоящее время 
показывает, что в целом по Российской Федерации 
его объемы в 20162020 гг., относительно 20062010 
гг., во всех категориях хозяйств выросли на 46,5 %, в 
том числе за счет пшеницы (50 %), кукурузы (224 %), 
гречихи (44 %), риса (31 %), ячменя (17 %), тритикале 
(185 %), сорго (256 %). При этом сократились объемы 

производства ржи, овса и проса, соответственно, на 
37,6; 4,9; 5,9 процента.

Рост объемов валового сбора зерновых и зернобо
бовых культур мог обеспечиваться одним из таких 
факторов как повышение спроса на отдельные виды 
зерна. Однако, несмотря на высокие темпы прироста 
объемов производства сорго, тритикале, риса и 
гречихи, их доля в структуре  валового сбора зерновых 
и зернобобовых культур (каждого в отдельности в 
среднегодовом исчислении в 20162020 гг. ) составляла 
менее одного процента. 

Зерновой баланс в годы рассматриваемой пятилетки, 
главным образом, состоял на 62,8 % из пшеницы,                    
15,5 %  ячменя, 10,9 %  кукурузы, суммарная доля 
которых достигла 89,2 % общего валового сбора 
зерновых и зернобобовых культур. При этом следует 
отметить, что среди остальных видов зерна в структуре 
его производства выделяются заметно низким 
удельным весом рожь  1,7 %, зернобобовые  2,8 % и 
овес  3,8 %.

Рост объемов производства зерна был вызван не 
только повышением внутреннего спроса на него, 
но и увеличением экспортных поставок к 2020 г. до                            
57,5 млн. т, в том числе пшеницы до 38,3, ячменя  до 
6,1 и кукурузы  до 3,7 млн. тонн. Из произведенных 
в стране для реализации на зарубежные рынки 
фактически поставлялось 44,6 % объема пшеницы, 
29,2 % ячменя, 26,6 % кукурузы.

Рис. Распределение валового сбора зерновых и зернобобо вых культур в хозяйствах всех категорий по группам субъектов РФ в 
2008 г. и 2020 г. (источник: https://fedstat.ru).

  0       10       20      30      40       50       60      70      80        90     100      

В
ал

ов
ы

й 
сб

ор
 з

ер
но

вы
х 

и 
зе

рн
об

об
о в

ы
х 

ку
ль

ту
р,

 %

Доля субъектов РФ, %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
O



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

Ագրարային ճարտարագիտություն251

Рост спроса на зерно положительно повлиял на 
размещение производства по регионам страны, так 
как несколько снизился уровень его территориальной 
дифференциации. На рисунке с помощью кривой 
Лоренца (В.С. Немчинов, 1968) показано, что в 2020 г. 
относительно 2008 г. размещение производства зер
новых по субъектам Федерации стало более рав
номерным.

Отметим, что на рисунке диагональ ОА представляет 
линию равновесия, кривая ОСА  распределение вало
вого сбора зерновых и зернобобовых культур в 2008 г., а 
кривая ОБА  распределение валового сбора зер новых 
и зернобобовых культур в 2020 г.

Тем не менее количественно на 20 % субъектов РФ   
(9 и 10 их децильные группы) в 2020 г. приходилось 62 % 
объема валового сбора зерновых и зернобобовых культур 
(хотя в 2008 г.  это составляло 67 %). В свою очередь, в 
20 % субъектов РФ с малыми объемами получаемых 
урожаев зерна (1 и 2 децильные группы) было 
произведено 0,5 % от общероссийского пока зателя 
(при 0,4 % в 2008 г.).

Данные расчёты показывают, что субъекты Федерации 
неоднородны по своему вкладу в формирование 
зернового рынка. Одни из них могут ориентироваться 
преимущественно на зарубежные рынки, другие  на 
нацио нальный рынок России в целом, третьи  на 
регио нальные рынки, четвертые  на потребление 
зерна на местном рынке для текущих потребностей и 
кормовых целей.

Для классификации субъектов РФ по потенциальным 
возможностям выхода на тот или иной уровень 

зернового рынка воспользуемся эталонным показа
телем «производство одной тонны зерна в расчёте на 
душу населения», который был предложен академиком 
B.C. Немчиновым. В основу расчета им были положены 
нормы потребления основных продуктов питания (зерно, 
картофель, мясо, молоко, яйца, сахар) и потребность 
в зерне в рационах кормления сельскохозяйственных 
животных для получения необходимого количества 
продукции животноводства, исходя из соотношения 
между кормовым и продовольственным зерном, 
равным 4 (О.И. Павлов, О.Ю. Павлова, 2016). 

По данным Росстата, зерновые и зернобобовые куль
туры в настоящее время возделываются в 74 субъектах 
РФ, группировка которых по показателям объемов 
валового сбора зерна в расчёте на душу населения в 
среднем за год в 20162020 гг. приведена в таблице. 

При производстве зерна в 20162020 гг. в среднем 
по России, равном 851 кг на человека в год (с учетом 
все го населения страны), в зерносеющих регионах в 
целом этот показатель был близок к одной тонне (988 
кг). Причем на 26 субъектов РФ, где производство 
превышало одну тонну, приходилось 78,8 % всего 
валового сбора зерна в Российской Федерации. Данные 
регионы  основные поставщики зерна на национальный 
и зарубежные рынки, образуют в Европейской части 
России два сплошных ареала: югозападный  от 
Курской и Орловской областей до Краснодарского и 
Ставропольского краев, и юговосточный  от Рязанской, 
Пензенской областей и Республики Мордовия до 
Республики Башкортостан и Оренбургской области. 
В Азиатской части страны  это Алтайский край, 
Курганская и Омская области.

Таблица. Группировка субъектов РФ по объемам валового сбора зерна в расчёте на душу населения (в среднем 
за год в 20162020 гг.)* 

Группы регионов
по показателю валового 

сбора зерна 
 в расчёте на 1 чел., кг

Субъекты РФ Валовой сбор Численность
населения

Средние объемы 
валового 

сбора зерна,                          
кг на 1 чел.количество в %                      

к итогу тыс. т. в %            
к итогу тыс. чел. в % к 

итогу
до 100 16 21,6 976,8 0,8 20061,5 15,9 49

от 101 до 200 10 13,5 2529,2 2,0 17665,3 14,0 143

от 201 до 500 12 16,2 7370,2 5,9 20490,8 16,3 360

от 501 до 1000 10 13,5 15486,3 12,4 21776,8 17,3 711

от 1001 до 1500 7 9,5 12016,4 9,7 9844,5 7,8 1221

от 1501 до 2000 8 10,8 25122,4 20,2 14461,8 11,5 1737

от 2001 до 3000 7 9,5 39970,6 32,1 15969,6 12,7 2503

свыше 3000 4 5,4 20968,1 16,8 5679,0 4,5 3692

Всего 74 100,0 124440 100,0 125949,3 100,0 988

*При составлении таблицы авторами использованы данные Федеральной службы государственной статистики                                      
(https://fedstat.ru/indicator/30950).

https://fedstat.ru/indicator/30950
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В 38 регионах (более половины субъектов РФ), произ
водящих менее 0,5 тонны зерна на душу населения, 
валовой сбор зерна суммарно был равен 8,7 % от всего 
объема общероссийского его производства. Основу 
данной группы регионов составили 18 областей и 
республик нечерноземной зоны, 14 регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Производство зерна здесь, 
преимущественно может быть ориентировано на 
реализацию на местном рынке или непосредственно 
в сельскохозяйственных предприятиях на корм скоту, 
семенные цели и др. Товаропроизводители в субъектах 
РФ с производством зерна от 500 до 1000 кг на душу 
населения вполне могут участвовать в формировании 
предложения на региональные зерновые рынки, а такие 
крупные производители данной группы, как Республика 
Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская и 
Самарская области  стать активными участниками 
национального рынка. 

Заключение

Рынок зерна влияет на функционирование других ви
дов рынков и достижение сбалансированного состояния 
национальной продовольственной системы в целом. 
Растущий уровень конкуренции на мировом рынке 
зерна и продуктов его переработки, другие глобальные 
факторы вызывают необходимость постоянного изучения 
взаимосвязей в функционировании зернового комплекса.

В настоящее время исследования, направленные на 
обоснование объемов производства зерновых для 
достижения необходимого уровня обеспечения на се 
ления продовольствием, позволяющие усовершенст
вовать систему управления национальной эко номикой, 
ее основополагающей составляющей  агропромыш

ленным комплексом, приобретают особую значимость.
Государственная стратегия обеспечения населения 
продовольствием, одной из задач которой является 
продовольственная безопасность, должна быть на
правлена на достижение сбалансированного (идеаль
ного) состояния национальной продоволь ст венной 
системы. Эта стратегия должна решать задачи 
не только развития собственного произ водства 
продовольствия, его хранения, переработки и внешней 
торговли, но и обоснованного распределения основных 
продуктов питания, устойчивого развития сельских 
территорий, вовлечения в хозяйственный оборот 
необрабатываемых годами земель. 
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A b s t r a c t .  Evaluation of gross yield indicators in grain and leguminous crops and the study of current issues, on the 
whole, enable to disclose the supply formation tendencies and structural shifts in the grain market of the RF.

Based on the studies, it can be inferred that the efforts of state and private sectors aimed at the increase of grain production 
dimensions have been efficient over the past years. Nevertheless, it is also necessary to solve the problem of ensuring 
stable supply in the grain market, as well as to use the potential of still lagging regions in the republic.
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Նա խա բան

Ցան կա ցած երկ րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի արդ
յու նա վե տութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
ռիս կե րի կա ռա վար ման արդ յու նա վետ գոր ծիք նե րի կի
րառ մամբ։ 

Ի տար բե րութ յուն տնտե սութ յան այլ ճյու ղե րի՝ գյու
ղատն տե սութ յու նում առ կա են բազ մա թիվ ռիս կեր, 
ո րոնք, ըստ բնույ թի և ծագ ման աղբ յուր նե րի, կա րե լի է 
բա ժա նել չորս հիմ նա կան խմբե րի՝ ար տադ րա կան, ֆի
նան սա կան, շու կա յա կան, օ րենսդ րա կան (ինս տի տու
ցիո նալ)։ Դ րանք բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են գոր
ծում ար ժեշղ թա յի բո լոր մաս նա կից նե րի վրա։ 

Գո յութ յուն ու նեն գյու ղատն տե սա կան ռիս կե րի կա ռա
վար ման տար բեր գոր ծիք ներ, ո րոնք նե րառ վում են 
չորս կա տե գո րիա նե րում.
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1.  Ռիս կե րի մեղ մում. ար տադ րա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
փո փո խում, բարձ րա կարգ սերմ նան յու թի օգ տա գոր
ծում, վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, պա հուստ նե րի 
ձևա վո րում, գյու ղա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և 
ճա նա պարհ նե րի բա րե լա վում և  այլն։

2. Ռիս կե րի փո խան ցում. ա պա հո վագ րութ յուն։

3. Ռիսկի կրկնապատկում. ռիսկային իրադրությունից 
և իրական վնասներ կրելուց հետո համեմատա
բար փոքր ֆերմերային տնտեսություններն արտա
դրության ընդհատումը կանխելու և եկամուտները 
մեղմելու համար դիմում են ռիսկի հաղթահարման 
տարբեր միջոցների (արտադրությունը վերսկսելու, 
շարու նա կ ելու և դրամական հոսքեր ապահովելու 
նպա տա կով վարկերի և կարճաժամկետ փոխառու
թյուն  ների ստացում): Հաճախ ֆերմերները ռիսկի 
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Հոդվածում ներկայացված են Հայաստանում պետական աջակցությամբ 
իրականացվող գյուղատնտեսության ապահովագրության արդի վիճակը, 
առկա խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: Գյուղատնտեսության 
ապահովագրության գրանցված ցուցանիշների վերլուծության հիման 
վրա հաշվարկվել է վնասաբերության մակարդակը և կատարվել հստակ 
գնահատում: 

Ներկայացված առաջարկությունների իրագործմամբ հնարավոր է խուսա
փել Հայաստանում պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության 
ապահովագրության օրինաչափ զարգացման շեղումներից և ապահովել 
իրականացվող ծրագրի երաշխավորված շարունակականություն:
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Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես255

հետ աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև զբաղ վում է սպա
ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ (Գ յու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի 
ներդր ման փորձ նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա
մար պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գիր, 2019)։ 

Պի լո տա յին ծրագ րի շրջա նա կում ա պա հո վագ րա կան 
ռիս կերն են կարկ տա հա րութ յու նը, հրդե հը և ցրտա
հա րութ յու նը։ Ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 5060 %ը 
սուբ սի դա վոր վում է պե տութ յան կող մից։ Սկզբ նա կան 
շրջա նում նա խա տես վում էր միայն խա ղո ղի և ծի րա
նի ա պա հո վագ րութ յուն մի քա նի մար զե րում, սա կայն 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հենց ա ռա ջին տա րում ընդ
լայն վեց ինչ պես ա պա հո վագր վող մշա կա բույ սե րի 
(դեղձ, խնձոր, հա ցա հա տիկ), այն պես էլ մար զե րի ցան
կը, ին չը, մեր կար ծի քով, խե լա միտ չէ: Փորձ կա տար
վեց ար հես տա կա նո րեն մե ծաց նել կնքվող ա պա հո
վագրութ յան պայ մա նագ րե րի քա նա կը, սա կայն դրա 
հա մար անհ րա ժեշտ էր ո րո շա կի ժա մա նակ և  ո լոր տում 
ձեռք բեր ված փորձ։ 

Մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի շնոր հիվ գյու
ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յունն ա վե լի ռիս
կա յին և  ոչ շա հու թա բեր է մաս նա վոր ըն կե րութ յուն
նե րի հա մար։ Այս ա ռու մով ռիս կայ նութ յու նը մեղ մե լու 
կարևոր գոր ծիք է վե րաա պա հո վագ րութ յու նը։ Հա յաս
տա նում գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան 
պի լո տա յին ծրագ րի շրջա նա կում նա խա տես ված է ռիս
կե րի 90 %ը վե րաա պա հո վագ րել Swiss Re ըն կե րութ
յու նում (Լ. Քո չար յան, 2020):

Ագ րա րա յին ո լոր տում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա
նութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա
նա վոր ված է բարձ րա կարգ և բա նի մաց մաս նա գետ նե
րի ներգ րավ մամբ։ Ու սում նա սի րութ յուն նե րը փաս տում 
են, որ գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան 
գործըն թա ցում ընդգրկ ված մաս նա գետ նե րը հիմ նա
կա նում չու նեն գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ
յան ո լոր տի մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում, ին չը բա
վա կա նին դան դա ղեց նում է գոր ծըն թա ցի զար գա ցու մը։ 

Կնք ված ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րե րի քա նա կը 
պայ մա նա վոր ված է ա պա հո վագ րութ յան տվյալ դա սի 
վե րա բեր յալ խորհր դատ վութ յան և տե ղե կատ վութ յան 
տրա մադր ման ընդգրկ վա ծութ յամբ, մե թոդ նե րով և  ե ղա
նակ նե րով։ Հարկ է նշել, որ մինչ օրս ֆեր մեր նե րի հետ 
ան մի ջա կան հան դի պում նե րի և հե ռուս տա հա ղոր դում
նե րի մի ջո ցով միայն տրա մադր վել է գյու ղատնտե սութ
յան ա պա հո վագրութ յան պի լո տա յին ծրագ րի վե րա բեր
յալ տե ղե կատվութ յուն։ Մինչ դեռ հիմ նա կան նպա տա կը 
պետք է լի ներ գյու ղա կան հա մայնք նե րում ա պա հո վա
գրա կան մշա կույ թի ձևա վո րու մը և տա րա ծու մը։  

Ֆեր մեր նե րի հետ հան դի պում նե րի ըն թաց քում պարզ է 
դար ձել, որ թեև նրանք տեղ յակ են, որ Հա յաս տա նում 
գոր ծում է գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յուն, 
այնուամենայնիվ նրանց մեծ մասն ա պա հո վագ րութ
յան տվյալ դա սի ման րա մաս նե րի ու  ա ռանձ նա հատ

հաղթա հարման համար վաճառում են արտա դրա
կան ակ տիվները կամ կենդանիներին, դրա մական 
հոսքերի պահանջը բավարարելու նպատակով 
տվյալ ժա մանակահատվածում ծախսում իրենց իսկ 
խնայո ղութ յունները:

4. Ռիս կե րի կա ռա վար ման պա հուստ նե րի ձևա վո րում. 
խնա յո ղութ յուն ներ (Using Digital Tools to Expand 
Access to Agricultural insurance, 2018)։

Ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա կարգն արդ յու նա վետ է, 
ե թե միա ժա մա նակ կի րառ վում են դրանց կա ռա վար
ման տար բեր գոր ծիք ներ։ Գ յու ղատն տե սութ յան ա պա
հո վագ րութ յու նը ռիս կե րի փո խանց ման մի ջոց է, երբ 
դրանք բաշխ վում են մի քա նի մաս նա կից նե րի (ֆեր մեր, 
ա պա հո վագ րող, վե րաա պա հո վագ րող, պե տութ յուն և  
այլն) միջև (R.A.J. Roberts, 2005)։ 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Գ յու ղատն տե սա կան ռիս կե րի ա պա հո վագ րութ յու նը, 
որ պես ռիս կե րի կա ռա վար ման գոր ծիք, ա ռա ջին ան
գամ՝ դեռևս 1820ա կան նե րին կի րառ վել է Ֆ րան սիա
յում և Գեր մա նիա յում, իսկ 1800ա կան նե րի վեր ջե րին՝ 
կար կու տի ռիս կից պաշտ պան վե լու հա մար նաև Միաց
յալ Նա հանգ նե րում (Agricultural Insurance, 2008)։ Ներ
կա յումս գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յունն 
աշ խար հի տար բեր երկր նե րում ի րա կա նաց վում է ինչ
պես կա մա վոր ( Կա նա դա, ՌԴ, Գեր մա նիա), այն պես էլ 
պար տա դիր ( Հու նաս տան, Կիպ րոս)։

Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ
յան ներդր ման ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք ներ կա տար
վել են ան կա խա ցու մից ի վեր։ Ու սում նա սի րութ յուն նե
րի հա մա ձայն՝ այդ աշ խա տանք նե րը շա րու նա կա կան 
բնույթ չեն կրել, հետ ևա բար և  արդ յունք չեն ա պա հո վել։ 

2019 թ. հոկ տեմ բե րի 24ին ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հաս
տա տեց §Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա պա հո վագ
րա կան հա մա կար գի ներդր ման փորձ նա կան ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար պե տա կան ա ջակ ցութ յան¦ 
ծրա գի րը, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը գյու ղատն տե սութ
յան ա պա հո վագ րութ յան մե խա նիզմ նե րի հստա կե ցու մը 
և  ամ բող ջա կան հա մա կար գի ներդր ման արդ յուն քում 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ռիս կե րի կա ռա վար
մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցումն է: 
Գ յու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան ներդր ման 
պա տաս խա նա տուն §Գ յու ղատն տե սութ յու նը Ա պա
հո վագ րող նե րի Ազ գա յին Գոր ծա կա լութ յուն¦ (ԳԱԱԳ) 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յունն է: Այն ի րա կա
նաց նում է գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագրութ յան 
ըն թա ցիկ ղե կա վա րու մը՝ հա մա կար գե լով և կազ մա կեր
պե լով հիմ նա կան շա հա ռու նե րի (պե տա կան կա ռա վար
ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, ՀՀ 
կենտ րո նա կան բանկ, Հա յաս տա նում գրանց ված մի
ջազ գա յին կամ օ տա րերկր յա կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
լի ցեն զա վոր ված ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն ներ) 
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կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ու նի սահ մա նա փակ տե ղե
կութ յուն և գի տե լիք։

Վ նա սի գնա հա տու մը գյու ղատն տե սութ յան ա պա
հո վագ րութ յան ա մե նա բարդ և պա տաս խա նա տու 
գործըն թաց նե րից է։ Այն ա պա հո վագ րա կան պայ մա
նագ րում նշված ռիս կե րի հետ ևան քով ա պա հո վա
գրված մշա կա բույ սե րին հասց ված վնա սի փոր ձա գի
տա կան գնա հա տումն է: 

Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագրութ
յան գծով վնա սի գնա հա տումն ի րա կա նաց նում են 
վե րա պատ րաստ ված փոր ձա գետ նե րը, ո րոնք հա
վաս տա գիր են ստա ցել ԳԱԱԳի կող մից: Վեր ջի նիս 
պաշ տո նա կան կայ քի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ հա
վաս տա գիր ստա ցած վնաս գնա հա տող նե րը 36ն  են 
(https://aina.am):

Վ նաս գնա հա տո ղին վար ձատ րում է նրա հետ պայ մա
նա գիր կնքած ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը։ Մի
ջազ գա յին փոր ձի հա մա ձայն՝ վնաս գնա հա տո ղը պետք 
է տի րա պե տի ոչ միայն ա պա հո վագ րա կան, այլև՝ ագ
րո նո միա կան գի տե լիք նե րի։ Սեր տի ֆի կաց ված վնաս 
գնա հա տող նե րի հետ հան դի պում նե րի արդ յուն քում 
պարզ վել է, որ նրանք ագ րո նո միա կան գի տե լիք նե րի 
չեն տի րա պե տում, ընդ ո րում՝ մեծ մասն աշ խա տում է 
այլ բնա գա վառ նե րում։ Բա ցի այդ՝ քա նի որ այս ո լոր
տում վար ձատ րութ յու նը ցածր է, նրանք նա խընտ րում 
են պահ պա նել ի րենց հիմ նա կան աշ խա տան քը։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հարկ է նշել, որ ար դեն հայտ նի են Հա յաս տա նում գյու
ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան ա ռա ջին տար
վա ցու ցա նիշ նե րը։ Քա նի որ ընդ հա նուր վեր լու ծութ յուն 
և  ո րո շա կի եզ րա կա ցութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ են եր կա րա ժամ կետ տվյալ ներ, ուս տի 
հակ ված ենք հե տա գա յում ևս շա րու նա կել այս ուղ
ղութ յամբ ու սում նա սի րութ յուն նե րը։ 

Գ ծա պատ կե րում ներ կա յաց ված են գյու ղատն տե սութ
յան ա պա հո վագ րութ յան գծով հա վա քագր ված ա պա
հո վագ րավ ճար նե րը և կա տար ված հա տու ցում նե րը 
2020 թ. ըն թաց քում։ 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 2020 թ. կնքվել 
է 1546 ա պա հո վագ րա կան պայ մա նա գիր, ո րոնց հաշ
վեգր ված ընդ հա նուր ա պա հո վագ րավ ճա րը կազե լ 
է մոտ 130,5 մլն դ րամ, սուբ սի դա վոր ված գու մա րը՝                 
69,0 մլն դ րամ։ Կնք ված պայ մա նագ րե րի արդ յուն քում 
ա պա հո վագր ված այ գի նե րի տա րած քը կազ մել է մոտ 
2500 հա, այդ թվում՝ Ար մա վի րի մար զում՝ 824,4 հա, 
Վա յոց ձո րի մար զում՝ 10,3 հա։ Ա պա հո վագր ված ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րի մեծ մա սը զբա ղեց րել է հա ցա
հա տի կը (1329,7 հա), իսկ դեղ ձի այ գի նե րը զբա ղեց րել 
են փոքր տա րածք (24,8 հա): Ծ րագ րի շրջա նա կում գյու
ղատն տե սութ յու նում պա տա հար նե րի հետ ևանք նե րը 
մեղ մե լու նպա տա կով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից տրա մադր վել է 300 ա պա հո վագ րա
կան հա տու ցում (151,3 մլն դ րամ)։ Ա պա հո վագ րա կան 
հա տու ցում նե րի գե րակ շիռ մա սը տրա մադր վել է Ար
մա վի րի մար զին՝ 47,3 մլն դ րամ, իսկ փոքր մա սը՝ Տա
վու շի մար զին՝ 0,4 մլն դ րամ (Գ յու ղատն տե սութ յան պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր, 2020, 2021): 

Ա պա հո վագ րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բնու թա
գրող կար ևոր ցու ցա նիշ նե րից է վնա սա բե րութ յան մա
կար դա կը, ո րը գանձ ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րի և 
կա տար ված հա տու ցում նե րի հա րա բե րակ ցութ յունն 
է՝ ար տա հայտ ված տո կոս նե րով։ Ըստ հաշ վարկ նե րի՝ 
գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան վնա սա բե
րութ յան մա կար դա կը 2020 թ. կազ մել է մոտ 116 %, 
ին չը մտա հո գիչ է։ Պատ ճառն այն է, որ գյու ղատն տե
սութ յան ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նագ րեր կնքած 
ա պա հո վագ րա կան (Ին գո Ար մե նիա, Ռոս գոսստ րախ 
Ար մե նիա, Սիլ Ին շու րանս) և վե րաա պա հո վագ րա
կան (Swiss Re) ըն կե րութ յուն նե րը մաս նա վոր առևտ
րա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ են, ո րոնց գոր ծու
նեութ յան հիմ նա կան նպա տա կը շա հույ թ ստա նալն է։ 

Գծ. Գյուղատնտեսության ապահովագրության գծով հավա քա գրված վճարները և կատարված հատուցում ները, ՀՀ դրամ 
(կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հրապարակած տվյալների հիման վրա)։
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Հետ ևա բար, ե թե հա ջոր դ մեկ կամ եր կու տա րի նե րի ըն
թաց քում վնա սա բե րութ յան ցու ցա նի շը կրկին բարձր 
լի նի, այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են պար զա
պես դա դա րեց նել գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ
րութ յան պայ մա նագ րերի կնքումը, և ծ րա գի րը շա րու
նա կա կան չի լի նի։ Ուս տի ինչ պես 2016 թվա կա նին, 
ներ կա յումս էլ ա ռա ջար կում ենք, որ գյու ղատն տե սութ
յան ա պա հո վագ րութ յամբ զբաղ վեն ոչ թե մաս նա վոր, 
այլ պե տա կան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը 
(Գ. Ոս կան յան, 2015)։ Կար ծում ենք, որ բա ցա սա կան 
զար գա ցում նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
կա տա րել գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը նպաս տող կշռա
դատ ված քայ լեր։

Եզ րա կա ցութ յուն

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գա ցու մը պայ մա
նա վոր ված է ոչ միայն ո լոր տում ա պա հո վագ րա կան 
հա մա կար գի զուտ ներդր մամբ, այլև այդ գոր ծըն թա ցի 
մշտա դի տար կու մով, արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ
մամբ, թե րա ցում նե րի վեր հան մամբ, խնդիր նե րի բա
ցա հայտ մամբ և ժա մա նա կին լուծ մամբ: 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ տնտե սա կան 
և սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան տե սանկ յու նից ա պա
հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդ րու մը նպաս տում է 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը (միջ նա ժամ կե
տում և  եր կա րա ժամ կե տում), միա ժա մա նակ դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է գոր ծում նաև գյու ղա կան բնակ չութ յան 
կյան քում: Ուս տի կար ծում ենք, որ  անհ րա ժեշտ է մո
տի վաց նել Հա յաս տա նում գրանց ված ա պա հո վագ րա
կան ըն կե րութ յուն նե րին, որ պես զի գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լեն գյու ղա կան հա մայնք նե րում և  ընդ լայ նեն հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը հատ կա պես գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռում:

Գ յու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան ո լոր տում 
տա րի նե րի ըն թաց քում մեր կա տա րած ու սում նա սի
րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում այդ ո լոր տի 
ար դի վի ճա կի վեր լու ծութ յու նը հիմք են տա լիս կա տա
րել ա ռա ջար կութ յուն ներ: Նպա տա կա հար մար է, որ 
գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան հա մա կար
գում ներգ րավ ված բո լոր կա ռույց նե րը (ա պա հո վագ րա
կան ըն կե րութ յուն ներ, ԳԱԱԳ, ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա
րա րութ յուն և  այլն) ու նե նան այն պի սի մաս նա գետ ներ, 
ո րոնք կհա մա պա տաս խա նեն ո րո շա կի չա փո րո շիչ նե
րի (բա զա յին կրթութ յուն, գի տա կան գոր ծու նեութ յուն, 
գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան ո լոր տում 
աշ խա տան քա յին փորձ, ո րա կա վո րում և  այլն) և տար
բեր ի րա վի ճակ նե րում կկա րո ղա նան կա յաց նել արդ յու
նա վետ ո րո շում ներ։

Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում §ա պա հո վագ րա կան մշա
կույ թի¦ ձևա վոր ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է պատ

րաս տել գո վազ դա յին հո լո վակ ներ, ո րոնց ծախ սե րը 
պետք է հո գան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը և ԳԱԱԳն։ Բա ցի այդ` պետք է 
մշա կել տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ, ո րոնք սե մի նար
նե րի ա վար տից հե տո կտրա մադր վեն ֆեր մեր նե րին։ 
Ընդ ո րում՝ սե մի նար նե րը պետք է կրեն ոչ միայն տե
ղե կատ վա կան բնույթ, այլև ման րա մասն ներ կա յաց նեն 
ա պա հո վագ րութ յան, մաս նա վո րա պես գյու ղատն տե
սութ յան ա պա հո վագ րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը (չա պա հո վագր վող ռիս կեր, չհա տուց վող գու մար, 
ա պա հո վագ րա կան ծած կույթ և  այլն)։

Մինչև ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նա գիր կնքելն 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցի չը 
պար տա դիր պետք է այ ցե լի այն տա րած քը, որ տեղ 
մշակ վում է ա պա հո վագր ման են թա կա մշա կա բույ սը։ 
Ա ռա ջին հեր թին նա պետք է պար զի՝ արդ յոք ֆեր մե րը 
պահ պա նել է ագ րո տեխ նի կա կան բո լոր պա հանջ նե րը 
և բա ցա հայ տի այն ռիս կե րը, ո րոնք սպառ նում են բեր
քի կորս տին։

Կար ևոր է, որ վնաս գնա հա տող նե րը տի րա պե տեն ագ
րո նո միա կան, ա պա հո վագ րա կան և գ յու ղատն տե սութ
յան ա պա հո վագ րութ յան գի տե լիք նե րի։ Ն րանց աշ խա
տա վար ձը պետք է լի նի մրցու նակ և տ րա մադր վի ոչ 
միայն ա պա հո վագ րող նե րի, այլև պե տութ յան կող մից։ 
Այս ա ռա ջար կութ յու նը հե տապն դում է եր կու հիմ նա
կան նպա տակ.

 ¨ հնա րա վո րութ յուն տալ, որ վնաս գնա հա տող նե
րը ներ կա յաց նեն ոչ միայն ա պա հո վագ րա կան ըն
կե րութ յուն նե րի շա հե րը (գո յութ յուն ու նի մի պարզ 
ճշմար տութ յուն՝ §Ով վճա րում է, նրա շա հերն էլ 
պաշտ պան վում են¦), այլև իս կա պես լի նեն ո րո շա
կիո րեն ան կախ,

 ¨ նվա զեց նել վնաս գնա հա տող նե րի վար ձատ րութ յան 
ծախ սե րը և ն պաս տել, որ մաս նա վոր ա պա հո վագ
րող ներն ա վե լի շա հագրգռ ված լի նեն զբաղ վել գյու
ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յամբ։

ԳԱԱԳն պետք է ակ տի վաց նի գոր ծու նեութ յու նը՝ վե
րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը, տե ղե կատ վության 
տա րա ծու մը, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սութ յան 
ա պա   հո  վագ րութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րի բա զա
յի ստեղծ  ման և  իր ին տեր նե տա յին կայ քում հրա պա
րակման մի ջո ցով բարձ րաց նի աշ խա տան քի արդ յու
նա վե տութ յու նը։

Քա նի որ գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րութ յան 
գծով ա պա հո վագ րավ ճար նե րը սուբ սի դա վոր վում են 
պե տութ յան կող մից, ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը, ի դեմս է կո
նո մի կա յի նա խա րա րութ յան, պետք է հետ ևո ղա կան 
վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նի գյու
ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րու թյան գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված բո լոր օ ղակ նե րի նկատ մամբ։

Անհ րա ժեշտ է աս տի ճա նա բար նվա զեց նել նաև գյու
ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րու թյու նում վե րաապա
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հո վագ րո ղի մաս նա բա ժի նը (90 %ից ցածր), քա նի որ 
վե րաա պա հո վագ րութ յան մի ջո ցով բա վա կան մեծ 
գու մար ներ են դուրս գա լիս երկ րից, ին չը հան գեց նում 
է ո րո շա կի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի։ Միև նույն 
ժա մա նակ մաս նա վոր ա պա հո վագ րող նե րի գոր ծու
նեութ յու նը չվտան գե լու հա մար պե տութ յու նը կա րող է 
ստանձ նել վե րաա պա հո վագ րո ղի գոր ծա ռույ թի մի մա
սը, ինչն ըն դուն ված է շատ երկր նե րում։

Գ րա կա նութ յուն
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А н н о т а ц и я .  В статье представлено текущее состояние сельскохозяйственного страхования при содействии 
государства РА, выявлены существующие проблемы и пути их решений. На основе анализа зарегистрированных 
показателей агрострахования был рассчитан уровень убыточности и дана четкая оценка.

При реализации представленных предложений возможно избежать отклонения от закономерного развития агро-
страхования при содействии государства в Армении и обеспечить гарантированное продолжение осуществляемой 
программы.
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The Current State of Agricultural Insurance in Armenia and Ways of Solving the Urgent Problems
A.E. Voskanyan, G.V. Voskanyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: agriculture, risk, risk management, insurance, subsidies

A b s t r a c t .  The article considers the current situation of state-funded agricultural insurance in Armenia, some pressing 
issues and ways of their solution. Based on the analysis of the indices recorded in the sector of agricultural insurance the 
loss rate has been estimated and clear evaluation has been conducted.

Upon the accomplishment of the introduced recommendations it would be possible to avoid the regular development 
deviations in the sector of state-funded agricultural insurance in Armenia and to ensure secure continuity of the implemented 
program.
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 Նա խա բան

Գ լուխ սո խը (Allium cepa L.) ա ռա վել տա րած ված, ար
ժե քա վոր և հ նա գույն բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա
բույ սե րից է: Այն մշակ վում է կլի մա յա կան բո լոր գո տի
նե րում։ Պա րու նա կում է ջուր, կար բո հիդ րատ ներ (այդ 
թվում՝ շա քար ներ, բջջան յութ), սպի տա կուց ներ, ֆո
լատ ներ, անն շան քա նա կութ յամբ ճար պեր, վի տա մին
ներ՝ C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, հան քա յին նյու թեր` Ca, Fe, 
Mg, Mn, P, K, Zn, ո րոնց սննդա յին ար ժե քը 100 գրա
մում կազ մում է 40 կկալ (worddisk.com/wiki/Onion/), 
ինչ պես նաև ման րէաս պան հատ կութ յուն ու նե ցող ֆի
տոն ցիդ ներ: 

Սոխն օգ տա գործ վում է կե րա կուր ներ պատ րաս տե լիս 
(թարմ և մ շակ ված վի ճա կում), բժշկութ յան բնա գա վա
ռում: Ընդ ո րում՝ չոր թե փուկ նե րը կի րառ վում են կոս մե
տո լո գիա յում, ինչ պես նաև որ պես գու նան յութ:

ՀՏԴ  635.25/.26:632      

ԳԼՈՒԽ ՍՈԽԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Գ.Վ. Ավագյան գ.գ.թ.
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ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր
պութ յան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ աշ խար հում գլուխ 
սոխ ար տադ րող ա ռա ջա տար երկր նե րում՝ Չի նաս տա
նում, Հնդ կաս տա նում, ԱՄՆում, Ե գիպ տո սում, Ի րա
նում, Պա կիս տա նում, Թուր քիա յում, Բանգ լա դե շում, 
Ռու սաս տա նում և Մեք սի կա յում, տա րե կան ար տա
դրվում է 64,3 մլն տոն նա սոխ (www.fao.org): 

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նում սո խի հա մա խառն ար
տադ րան քը չի բա վա րա րում ներ քին պա հան ջար կը: 

Ինչ պես վե գե տա ցիա յի, այն պես էլ պահ պան ման ըն
թաց քում գլուխ սո խը վա րակ վում է տար բեր հի վան
դութ յուն նե րով: Ընդ ո րում՝ պահ պա նե լիս, տար բեր 
պատ ճառ նե րով (պահ պան ման պայ ման նե րի խախ
տում, վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի զար գա ցում) պայ
մա նա վոր ված, գլուխ սո խի կո րուստ նե րը պա հես տում 
կազ մում են 928 % (Ж.Ж. Ташпулатов, 1994), իսկ 

Հետազոտությունների ընթացքում բացահայտվել է գլուխ սոխի ֆիտո
պաթոգեն ութ միկրոօրգանիզմ: 

Խաթունարխի տեղական սորտի սոխը պահպանման ընթացքում հիմնա
կանում վարակվում է բակտերիալ թաց, հազվադեպ՝ մոխրագույն և սև 
փտումներով (ընդհանուր վարակվածությունը՝ 18,4 %), իսկ ռուսական 
Կարատալսկի սորտի սոխը՝ առավելապես սև, հազվադեպ՝ բակտերիալ 
թաց և մոխրագույն փտումներով (ընդհանուր վարակվածությունը` 28,5 %):

Ի տարբերություն Խաթունարխի տեղական սորտի սոխուկների՝ ռուսական 
Կարատալսկի սորտի պահպանման ընթացքում բակտերիալ թաց փտու
մով և ասպերգիլիոզով վարակված սոխուկները ծլում են ժամանակից շուտ:

Բանալի բառեր՝
գլուխ սոխ, 
պահպանում, 
մոխրագույն փտում, 
ասպերգիլիոզ, 
բակտերիալ թաց փտում

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

doi:

https://anau.am/scientific-journal
https://worddisk.com/wiki/Onion/
http://www.fao.org
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վա րակ վա ծութ յու նը տար բեր փտում նե րով հաշ վարկ

վել է ֆի տո պա թո լո գիա յում ըն դուն ված մե թոդ նե րով                                       

(М.И. Дементьева, 1985, А.К. Чумаков и др., 1974): 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ 20182020 թթ. ձմե ռա յին 

պահ պան ման ըն թաց քում հայտ նա բեր վել և նույ նա

կա նաց վել է տար բեր գույ նի թե փուկ նե րով գլուխ սո խի 

ֆի տո պա թո գեն ութ միկ րոօր գա նիզմ՝ մեկ բակ տե րիալ, 

յոթ սնկա յին. 

 ¨ բակ տե րիալ թաց փտում` Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum (Jones, 1901) Hauben et al. (Erwinia 
carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al.)              
(en.wikipedia.org/wiki/),

 ¨ ֆու զա րիո զա յին հիմ քա յին փտում` Fusarium oxysporum 
Schltd. f. sp. cepae W.C. Snyder et. H.N. Yansen,

 ¨ աս պեր գի լիոզ կամ սև փ տում՝ Aspergillus niger van 
Tiegham.,

 ¨ վզի կա յին մոխ րա գույն փտում՝ Botrytis allii Munn.,

 ¨ մոխ րա գույն փտում՝ Botrytis cinerea Pers.,

 ¨ երկ նա գույն փտում կամ պե նի ցի լիոզ՝ Penicillium Link. 
(Penicillium chrysogenum Thom. и P. expansum Link.),

 ¨ ալ տեր նա րիոզ՝ Alternaria alternata (Fr.) Keissl.,

 ¨ կլա դոս պո րիոզ՝ Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 
(www.mycobank.org/):

Նշ ված ֆի տո պա թո գեն օր գա նիզմ նե րից հիմ նա կա նում 

հայտ նա բեր վել են բակ տե րիալ թաց, սև, վզի կա յին 

մոխ րա գույն և հիմ քա յին փտում նե րը (նկ. 14):

խիստ վնա սա կար հի վան դութ յուն նե րով (աս պեր գի

լիոզ, մոխ րա գույն և բակ տե րիալ թաց փտում ներ) 

վա րակ վա ծութ յան արդ յուն քում՝ 18,7 % (С.Э. Авазов, 

2018): 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է ու սում նա սի րել 

ձմե ռա յին պահ պան ման ըն թաց քում գլուխ սո խի հի

վան դութ յուն նե րը և  ո րո շել դրանց վնա սա կա րութ յան 

աս տի ճա նը: 

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 20182020 

թվա կան նե րին: Ա րա րա տի մար զի Ոս կե տափ հա մայն

քի պա հես տում՝ օ դա փո խութ յան բա ցա կա յութ յան, 

չկար գա վոր վող ջեր մաս տի ճա նի և  օ դի հա րա բե րա

կան խո նա վութ յան պայ ման նե րում գլուխ սո խի հի

վան դութ յուն նե րի տե սա կա յին կազ մը ո րո շե լու հա

մար ընտր վել են դեղ նա շա գա նա կա գույն (ռու սա կան՝ 

Կա րա տալս կի) և կար միր (տե ղա կան՝ Խա թու նար խի) 

թե փուկ նե րով սոր տե րը: Սո խը պա հեստ է տե ղա փոխ

վել ա ռանց նա խա պես չո րաց ման: 2530 կգ պ լաս տիկ 

կար միր պար կե րը պահ վել են կույ տե րով (պահ պան

ման ժամ կե տը՝ նո յեմ բերմարտ): 

Շու կա յից գնվել են դեղ նա շա գա նա կա գույն, կար

միր թե փուկ նե րով գլուխ սո խի խմբա քա նակ ներ և 

ստ վե րում չո րաց նե լուց հե տո 1015 կգ տա րո ղութ

յամբ պո լիպ րո պի լե նա յին սպի տակ պար կե րով նույն

պես պահ վել չկար գա վոր վող օ դա ջեր մա յին ռե ժի մի 

պայ ման նե րում (պահ պան ման ժամ կե տը՝ նո յեմ բեր

մարտ): Սո խը ստուգ վել է ամ սա կան եր կու ան գամ: 

Հի վան դութ յան ախ տա նիշ նե րով սո խուկ նե րի նմուշ

նե րը հե տա զոտ վել են ՀԱԱՀ այ գեպտ ղա բու ծութ յան 

և բույ սե րի պաշտ պա նութ յան ամ բիո նի, ինչ պես նաև 

Պես տի ցիդ նե րի սին թե զի և փոր ձաքն նութ յան հե տա

զո տա կան կենտ րո նի լա բո րա տո րիա նե րում: Սո խի 

Նկ. 1. Բակ տե րիալ թաց փտու մով վա րակ ված սո խուկ, սո խու
կի կտրվածք:

Նկ. 2. Ասպերգիլիոզով վարակված սոխուկներ, վարակված 
սոխուկի կտրվածք:

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.mycobank.org/
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Երկնագույն փտումով վարակված սոխուկներ                      

(www.forestryimages.org):

Նկ. 4. Ֆուզարիոզային հիմքային փտումով վարակված սոխուկ:

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ Խա
թու նար խի տե ղա կան սոր տի սո խը պահ պան ման ըն
թաց քում հիմ նա կա նում վա րակ վում է բակ տե րիալ թաց, 
հազ վա դեպ՝ մոխ րա գույն և սև փտում նե րով (վա րակ
վա ծութ յու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 11,3, 4,5, 2,6 %), 
իսկ ռու սա կան Կա րա տալս կի սոր տի սո խը՝ ա ռա վե լա
պես սև, հազ վա դեպ՝ բակ տե րիալ թաց և մոխ րա գույն 
փտում նե րով (վա րակ վա ծութ յու նը՝ հա մա պա տաս
խա նա բար 13,5,  9,7,  4,9 %): Ըստ 20182020 թթ. մի
ջին տվյալ նե րի՝ Խա թու նար խի տե ղա կան սոր տի սո խի 
ընդ հա նուր վա րակ վա ծութ յու նը տար բեր փտում նե
րով կազ մել է 21,6, իսկ Կա րա տալս կի սոր տի սո խի նը՝             
28,5 % (աղ. 1):  

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում գրանց վել է նաև 
Կա րա տալս կի սոր տի միև նույն սո խու կի վա րակ վա
ծութ յուն աս պեր գի լիո զով և հիմ քա յին, բակ տե րիալ 

Աղյուսակ 1. Գլուխ սոխի հիմնական հիվանդությունները պահպանման ընթացքում (20182020 թթ. միջին 
տվյալներ)* 

Գլուխ սոխի 
սորտեր

Սոխուկների վարակվածությունը (P) տարբեր փտումներով, 
%

բակտերիալ թաց 
փտում

սև 
փտում

մոխրագույն
 փտում

հիմքային
 փտում

ընդամենը

Խաթունարխի 
(տեղական)

11,3 2,6 4,5  18,4

Կարատալսկի 
(ռուսական)

9,7 13,5 4,9 0,4 28,5

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

թաց փտում նե րով (նկ. 5, 6): Բա ցի այդ՝ ստվե րում չո
րաց ված սո խի հա մե մա տութ յամբ պա հես տում ա ռանց 
չո րաց ման պահ պան վող ռու սա կան սո խի խմբա քա
նա կում հայտ նա բեր վել է նաև աս պեր գի լիո զով և մոխ
րա գույն փտու մով ա ռա վել բարձր վա րակ վա ծութ յուն: 
Հարկ է նշել, որ սո խուկ նե րի պահ պան ման ըն թաց քում 
գրանց վող հի վան դութ յուն նե րի զար գա ցու մը հիմ նա
կա նում պայ մա նա վոր ված է վե գե տա ցիա յի շրջա նում 
սո խի մշա կութ յան տեխ նո լո գիա յով, բեր քա հա վա քի, 
պահ պան ման պայ ման նե րով և  այլ գոր ծոն նե րով:

Դեղ նա շա գա նա կա գույն թե փուկ նե րով Կա րա տալս կի 
սոր տի պահ պան ման ըն թաց քում, ի տար բե րութ յուն 
մոխ րա գույն և ֆու զա րիո զա յին հիմ քա յին փտում նե
րով վա րակ ված սո խուկ նե րի, բակ տե րիալ թաց փտու
մով, աս պեր գի լիո զով վա րակ ված սո խուկ նե րը ծլել են 
ժա մա նա կից շուտ: 

Նկ. 3.
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 Վա րա կի շրջա նը և 
վա րակ վող սո խուկ նե րը

 Հի վան դութ յան
ախ տա նի շնե րը

Ն պաս տա վոր 
պայ ման նե րը
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 Սոխ, 
սխտոր, 

սոխ պո րեյ 
և սոխ 
շա լոտ 

 Հող, 
բու սա կան 

մնա ցորդ ներ 

 Սո խուկ նե րը վա րակ վում են վե գե
տա ցիա յի ա վար տին՝ բեր քա հա վա
քից ա ռաջ: Հի վան դութ յունն ար տա
հայտ վում է պա հես տում՝ պա հես տա
վո րու մից մոտ մեկ ա միս անց: Հա վա
նա կան է նաև մի սո խու կից մյու սին 
վա րա կի փո խան ցու մը: Հատ կա պես 
վա րակ վում են մե խա նի կա կան 
վնաս վածք նե րով կամ մի ջատ նե րի 
կող մից վնաս ված, գեր խո նավ, գեր
հա սու նա ցած սո խուկ նե րը:

Ար տա հայտ վում է սո խուկ նե րի 
վզի կա յին մա սում՝ մոխ րա գույն 
բծե րի տես քով, ո րոնց վրա խո
նավ պայ ման նե րում ա ռա ջա
նում է մոխ րա գույն փառ: Հ յուս
վածք նե րը փափ կում են, գոր
շա նում: Վա րակ ված սոխուկ
նե րը 12 ամ սից ամ բող ջո վին 
փտում են: Հե տա գա յում վզի
կա յին մա սում ա ռա ջա նում են 
սև սկ լե րո ցիում ներ: 

Օպ տի մալ են 
+15…+20 0C 
ջեր  մաս տի ճա նը 
և  օ դի հա րաբ ե
րա կան բարձր 
խո նա վութ յու նը: 
Կա րող է զար
գա նալ նաև 
+3…+4 0C պայ
ման նե րում: 
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 Սոխ  Հող, 
բու սա կան 

մնա ցորդ ներ, 
սեր մեր 

 Կա րող է զար գա նալ սո խի ա ճի և 
զար գաց ման տար բեր փու լե րում, 
հիմ նա կա նում՝ սո խուկ նե րի պահ
պան ման ըն թաց քում: Ա ռա վե լա
պես վա րակ վում են մե խա նի կա կան 
վնաս վածք նե րով կամ մի ջատ նե րի 
(հատ կա պես սո խի ճան ճի) կող մից 
վնաս ված, ինչ պես նաև գեր խո նավ 
հո ղում ա ճած, գեր հա սու նա ցած, 
վատ օ դա փոխ վող պա հեստ նե րում 
պահ վող սո խուկ նե րը:

 Վա րակ ված սո խուկ նե րի մեծ 
մա սը պա հեստ տե ղա փո խե
լիս տե սա նե լի ախ տա նիշ ներ չի 
ունե նում: Դ րանց հիմ քա յին մա
սում ա ռա ջա նում է սպի տա կա
վուն թա ղի քան ման փառ: Ժա
մա նա կի ըն թաց քում սոխուկ նե
րը փափ կում են և  աս տի ճա նա
բար փտում: 

Փ տու մը զար
գա նում է            
+13…+30 0C 
պայ ման նե րում, 
օպ տի մալ են 
+22…+23 0C ջեր
մաս տի ճա նը և  
օ դի հա րա բե րա
կան բարձր խո
նա վութ յու նը:
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 Մի շարք 
բու սա տե
սակ ներ, 

այդ թվում՝ 
լո լիկ, 

խա ղող, 
գետ ն

ընկույզ  
և  այլն

 Սեր մեր, 
բու սա կան 

մնա ցորդ ներ, 
հող

 Սո խուկ նե րը վա րակ վում են վե գե
տա ցիա յի ա վար տին՝ բեր քա հա վա
քից ա ռաջ: Հի վան դութ յու նը սո վո րա
բար զար գա նում է սո խուկ նե րի վզի
կա յին կամ կո ղա յին մա սում, երբ թե
փուկ նե րը սկսում են չո րա նալ: Պա
հես տում պահ պան ման ըն թաց քում 
վա րա կը մի սո խու կից փո խանց վում 
է մյու սին: Հիմ նա կա նում վա րակ վում 
են վնաս ված, այլ մա կա բույծ նե րով 
վա րակ ված, չհա սու նա ցած, գեր
խո նավ սո խուկ նե րը, հատ կա պես, 
երբ խախտ վում են պահ պան ման 
անհրա ժեշտ պայ ման նե րը: 

 Սո խուկ նե րի վա րակ ված հյուս
վածք նե րը գու նազրկ վում են, 
թե փուկ նե րը կնճռոտ վում են, 
իսկ օ դի հա րա բե րա կան բարձր 
խո նա վութ յան պայ ման նե րում 
վե րին շեր տի չոր թե փուկ նե րի 
վրա կամ չոր և հ յու թա լի թե
փուկ նե րի միջև ա ռա ջա նում է 
սնկի սպո րատ վութ յան սև բոր
բոս: Վա րա կը կա րող է վզի
կա յին մա սից տա րած վել նաև 
կենտ րո նա կան հատ վա ծի հյու
թա լի թե փուկ նե րի վրա:

 Հի վան դութ յունն 
ինտեն սի վո րեն 
զար  գա նում է 
+28…+34 0C 
ջեր մաս տի ճա
նի և  օ դի 80 % 
հա րա բե րա կան 
խո նա վութ յան 
պայ ման նե րում: 
Կա րող է զար
գա նալ նաև            
+3…+4 0C պայ
ման ներում:

 Բ
ա

կ
 տ

ե
 ր
ի
ա

լ 
թ

ա
ց
 փ

տ
ո
ւմ

(P
ec

to
ba

c t
er

iu
m

 c
ar

ot
ov

o
ru

m
 su

bs
p.

 c
ar

ot
ov

o r
um

)  Մի շարք 
բու սա տե
սակ ներ, 

այդ թվում՝ 
սոխ, 

գա զար, 
կար տո ֆիլ, 

կա ղամբ
 և  այլն 

 Հող,
 բու սա կան 

մնա ցորդ ներ, 
սո խուկ ներ,

 սեր մեր

 Հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է դեռևս 
դաշ տում և զար գա նում սո խի պահ
պան ման ըն թաց քում: Ա ռա վե լա պես 
վա րակ վում են մե խա նի կա կան վնաս
ված նե րով, արևա յին այր վածք նե րով, 
մի ջատ նե րի կող մից վնաս ված սո
խուկ նե րը: Հի վան դութ յան զար գաց
մա նը նպաս տում են բեր քի հա սու
նաց ման շրջա նում ջեր մաս տի ճա նի 
կտրուկ տա տա նում նե րը:

 Հի վան դութ յու նը նախ նա կան 
շրջա  նում ար տա հայտ վում է 
միայն սո խու կի կտրված քի 
վրա: Ա ռողջ, հյու թա լի թե փուկ
նե րի շեր տի տակ դիտ վում է 
փտող թե փուկ նե րի գոր շացած, 
լոր ձոտ 12 շերտ: 23 ամ սից սո
խուկն ամ բող ջո վին փտում է՝ 
ար ձա կե լով գար շա հո տութ յուն: 

Օպ տի մալ է 
+20…+30 0C 
ջեր մաս տի ճա
նը: Պա հես տում 
հի վան դութ յու նը 
կա րող է զար
գա նալ ան գամ 
+3 0C պայ ման
նե րում: 

Աղյուսակ 2. Պահպանման ժամանակ գլուխ սոխի առավել տարածված հիվանդությունների հարուցիչների համե
մատական վերլուծությունը* 

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Պա հեստ տե ղա փո խե լուց հե տո նո յեմ բերդեկ տեմ բեր 
ա միս նե րին ռու սա կան սոր տի ծլած բո լոր սո խուկ նե րը 
վա րակ ված են ե ղել տար բեր փտում նե րով: Ընդ ո րում՝ 
աս պեր գի լիո զով կամ բակ տե րիալ թաց փտու մով և  
աս պեր գի լիո զով վա րակ վա ծութ յու նը կազ մել է 90,6 %, 
իսկ բակ տե րիալ թաց փտու մով վա րակ վա ծութ յու նը՝ 
9,4 %: Խա թու նար խի տե ղա կան սոր տի սո խուկ նե րի` 
ժա մա նա կից շուտ ծլե լու և սն կա յին կամ բակ տե րիալ 
հի վան դութ յուն նե րով վա րակ վա ծութ յան միջև կապ չի 
բա ցա հայտ վել: 

Հարկ է նշել, որ Aspergillus Micheli ցե ղի սնկերն ար տա
զա տում են մար դու ա ռող ջութ յան հա մար խիստ վտան
գա վոր (քաղց կե ղա ծին) մի կո տոք սին՝ աֆ լա տոք սին: 
Սև փտու մով վա րակ վա ծութ յան դեպ քում թե փուկ նե րի 
խո տա նու մից հե տո անհ րա ժեշտ է սո խուկ ներն օգ տա
գոր ծել միայն ջեր մամ շա կու մից հե տո:     

Պահ պան ման ժա մա նակ գլուխ սո խի հիմ նա կան վա
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի հա մե մա տա
կան վեր լու ծութ յու նը ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 2ում: 

Եզրակացություն

Գ լուխ սո խի պահ պան ման ըն թաց քում բա ցա հայտ վել 
և նույ նա կա նաց վել է ֆի տո պա թո գեն ութ միկ րոօր գա
նիզմ՝ մեկ բակ տե րիալ, յոթ սնկա յին: Հիմ նա կա նում 
գրանց վել են բակ տե րիալ թաց, սև, վզի կա յին մոխ րա
գույն և հիմ քա յին փտում նե րը:

Խա թու նար խի տե ղա կան սոր տի սո խը պահ պան ման 
ըն թաց քում հիմ նա կա նում վա րակ վել է բակ տե րիալ 
թաց, հազ վա դեպ՝ մոխ րա գույն և սև փտում նե րով, իսկ 
ռու սա կան Կա րա տալս կի սոր տի սո խը՝ ա ռա վե լա պես 
սև փ տու մով, հազ վա դեպ՝ բակ տե րիալ թաց և մոխ րա
գույն փտում նե րով: Ընդ ո րում՝ եր կու սոր տե րի տար բեր 
փտում նե րով ընդ հա նուր վա րակ վա ծութ յու նը կազ մել 
է հա մա պա տաս խա նա բար 18,4 և 28,5 %: Գ րանց վել է 
նաև Կա րա տալս կի սոր տի միև նույն սո խու կի վա րակ վա

Նկ. 5. Հիմքային փտումով և ասպերգիլիոզով վարակված 
սոխուկ:

Նկ. 6. Բակտերիալ թաց փտումով և ասպերգիլիոզով վա
րակված սոխուկ:

ծութ յուն հիմ քա յին փտու մով և  աս պեր գի լիո զով կամ աս
պեր գի լիո զով և բակ տե րիալ թաց փտու մով: Ստ վե րում 
չո րաց ված սո խի հա մե մա տութ յամբ պա հես տում ա ռանց 
չո րաց ման պահ պան վող ռու սա կան սո խի խմբա քա
նա կում հայտ նա բեր վել է նաև աս պեր գի լիո զով և մոխ
րա գույն փտու մով ա ռա վել բարձր վա րակ վա ծութ յուն:

Կա րա տալս կի սոր տի պահ պան ման ըն թաց քում, ի 
տար բե րութ յուն մոխ րա գույն և ֆու զա րիո զա յին հիմ
քա յին փտում նե րով վա րակ ված սո խուկ նե րի, բակ
տե րիալ թաց փտու մով, աս պեր գի լիո զով վա րակ ված 
սո խուկ նե րը ծլել են ժա մա նա կից շուտ: Խա թու նար խի 
տե ղա կան սոր տի սո խուկ նե րի՝ ժա մա նա կից շուտ ծլե
լու և սն կա յին կամ բակ տե րիալ հի վան դութ յուն նե րով 
վա րակ վա ծութ յան միջև կապ չի բա ցա հայտ վել:

Սև փտու մով վա րակ վա ծութ յան դեպ քում թե փուկ նե րի 
խո տա նու մից հե տո անհ րա ժեշտ է սո խուկ ներն օգ տա
գոր ծել միայն ջեր մամ շա կու մից հե տո: 

Գ լուխ սո խի պահ պան ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցող հի
վան դութ յուն նե րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ մշա
կե լիս անհ րա ժեշտ է հիմք ըն դու նել հա րու ցիչ նե րի հա
մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յու նը: Միա ժա մա նակ 
խոր հուրդ է տրվում՝

 ¨ ցան քի և տնկ ման հա մար օգ տա գոր ծել ա ռողջ սերմ
նան յութ ու տնկան յութ,

 ¨ միև նույն դաշ տում սո խի մշա կութ յուն ի րա կա նաց
նել  ե րեք տար վա նից ոչ շուտ,

 ¨ մշա կութ յան ըն թաց քում խու սա փել հո ղի գեր խո նա
վութ յու նից և չ կի րա ռել ա զո տա կան պա րար տան յու
թե րի բարձր չա փա քա նակ ներ,

 ¨ խո նավ ե ղա նա կին բեր քա հա վաք չկա տա րել,

 ¨ բեր քա հա վա քից հե տո դաշ տում և հա րա կից տա
րածք նե րում ոչն չաց նել բու սա կան մնա ցորդ նե րը,

 ¨ պա հեստ տե ղա փո խե լուց ա ռաջ սո խուկ նե րը տե սա
կա վո րել և չո րաց նել ստվե րոտ վայ րում, պահ պա նել 
միայն չվնաս ված թե փուկ նե րով սո խուկ նե րը,
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 ¨ պա հեստ նե րը նա խա պես մաք րել, ախ տա հա նել, 

 ¨ սո խուկ նե րը պահ ել 0…+2 0C պայ ման նե րում, տե
ղա փոխ ման և պահ պան ման ըն թաց քում խու սա փել 
ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րից: 
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Most Common Diseases of Onion in the Storage Period and Preventive Measures

G.V. Avagyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: onion, storage, gray rot, black rot, bacterial soft rot  

A b s t a c t .  Throughout conducted investigations eight species of phytopathogenic micro-organisms in the bulb onion 
were detected.
The local onion variety “Khatunarkh” is mainly infected with bacterial soft rot and rarely with gray and black rots (total 
infectivity -18.4 %) during the storage period, while the Russian onion variety “Karatalski” is mostly infected with black rot 
and more seldom with bacterial soft and gray rots (total infectivity -28.5 %).
Unlike the bulbs of “Khatunarkh” local variety, those of the Russian variety “Karatalski” infected with bacterial soft rot and 
aspergillosis germinate prematurely during the storage time.

Наиболее распространенные болезни репчатого лука в период хранения                                              
и меры их предотвращения
Г.В. Авагян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: репчатый лук, хранение, серая гниль, аспергиллез, мокрая бактериальная гниль

А н н о т а ц и я .  В ходе исследований было обнаружено восемь фитопатогенных микроорганизмов у репчатого 
лука.
В период хранения лук местного сорта Хатунархи в основном заражается мокрой, реже серой и черной гнилью 
(общая зараженность 18,4 %), а лук русского сорта Караталский - преимущественно черной, реже мокрой 
бактериальной и серой гнилью (общая зараженность 28,5 %).
В отличие от луковиц местного сорта Хатунархи, луковицы русского сорта Караталский, зараженные мокрой 
бактериальной гнилью и аспергиллезом, прорастают раньше срока.

Ընդունվել է՝ 31.03.2021 թ.
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http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity
http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity
https://en.wikipedia.org/wiki/Pectobacterium_carotovorum
http://www.mycobank.org/
https://worddisk.com/wiki/Onion/
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5076066
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5076066


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

265 Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

Նա խա բան

Բու րա վետ ծա ռա տե սակ նե րը ոչ միայն փո շե պաշտ
պան, ծխա պաշտ պան, աղմ կա պաշտ պան և գե ղա գի
տա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, այլև այ գի ներ են §բե
րում¦ մեծ թվով փո շո տող մի ջատ ներ՝ նպաս տե լով այլ 
բու սա տե սակ նե րի կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րին: 

Վեր ջին տա րի նե րին կլի մա յի գլո բալ փո փո խութ յուն
նե րը, լայ նա մասշ տաբ քա ղա քա շի նութ յունը, ինչ պես 
նաև կա նա չա պատ ման գո տի ներ ներ մուծ ված բու րա
վետ նոր ծա ռա տե սակ նե րը ( Մագ նո լիա` Magnolia, Սա
կու րա` P. serrulata, և  այլն) նպաս տում են այ գի նե րում 
վնա սա տու նե րի նոր տե սակ նե րի տա րած մա նը:  

Դի լի ջա նի ֆաու նա յի հա մար ֆի տո ֆագ մի ջատ նե րի 
չորս նոր տե սակ նե րի, այդ թվում՝ ա կա ցիա յի գա լամլա
կի (Obolodiplosis robiniae, Haldeman, 1847, Diptera: 
Cecidomyiidae) և  ա կա ցիա յի սղո ցո ղի (Euura tibialis, 

ՀՏԴ  630*17:632.9      

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԲՈՒՐԱՎԵՏ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ. 
ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
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Newman, 1837, Hymenoptera: Tenthredinidae) մա սին 
ա ռա ջին ան գամ հի շա տա կել է Ա.Ի. Գու բի նը (A.I. Gubin, 
2021): 

Մեր հե տա զո տութ յուն նե րով նույն պես հաս տատ վել 
է կեղծ ա կա ցիա նե րին (Robinia pseudoacacia) զգա լի 
վնաս պատ ճա ռող այս վնա սա տու նե րի առ կա յութ յու նը 
Եր ևա նի տար բեր զբո սայ գի նե րում։ Ընդ ո րում՝ բու րա
վետ ծա ռա տե սակ նե րի վնա սա տու մի ջատ նե րից է նաև 
Հա յաս տա նում աս տի ճա նա բար տա րած վող շա գա նա
կա գույն մար մար յա մլու կը (Halyomorpha halys, Stal, 
1855, Hemiptera։ Pentatomidae)։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

20202021 թվա կան նե րին հե տա զո տութ յան են են
թարկ վել Եր ևա նի տար բեր կա նա չա պատ գո տի նե րում 

Երևանի զբոսայգիներում և պուրակներում իրականացված հետազո
տությունների համաձայն՝ ակացիայի  գալամլակի (Obolodiplosis robiniae), 
ակացիայի սղոցողի (Euura tibialis) և շագանակագույն մարմարյա մլուկի 
(Halyomorpha halys) կենսագործունեության արդյունքում բուրավետ 
ծառատեսակների աճը և զարգացումը դանդաղում են, դրանք կորցնում 
են նաև արտաքին գեղազարդային տեսքը: Բացի այդ՝ նպաստավոր 
պայմաններ են ստեղծվում այլ վնասատուների զարգացման համար: 

Ըստ փորձերի արդյունքների՝ BT մանրէաբանական պատրաստուկների 
նշված շտամները բավական արդյունավետ են, ուստի դրանք կարելի 
է կիրառել  E. tibialisի,  O. robiniaeի և H. halysի դեմ նախատեսվող 
կենսաբանական և ինտեգրացված պայքարում:

Բանալի բառեր՝
ակացիայի գալամլակ, 
ակացիայի սղոցող, 
մարմարյա մլուկ, 
Bacillus thuringiensis, 
կենսաբանական պայքար

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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կից մինչև հու լի սի սկիզբ, իսկ եր րորդ սերն դի նը՝ հու լի սի 
երկ րորդ կե սից մինչև օ գոս տո սի վերջ։ Ա ռա ջին եր կու 
սե րունդ նե րի թրթուր նե ր ն ա ռա վել բազ մա քա նակ են։ 

Մեկ պարզ տեր ևի վրա դիտ վում է 12, հազ վա դեպ՝            
35 գալ: Գա լե րը գո յա նում են հիմ նա կա նում տեր ևա
թի թե ղի հիմ քին մոտ, իսկ յու րա քանչ յուր գա լում  զար
գա նում է 13 ա ռանձն յակ։ 

Ըստ սա ղար թի հար կայ նութ յան՝ գա լե րի ա ռա ջա ցու
մը թույլ է ար տա հայտ ված (աղ. 1): Ո րո շա կի ին տեն սի
վութ յուն նկատ վում է սա ղար թի ստո րին հար կե րում, 
ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է լու սա վո րութ
յան աս տի ճա նով և  ա ռա վել ին տեն սիվ է սա ղար թի 
ստվե րա յին կող մում:

E. tibialis հայտնաբերվել  է Ա վան և Դավթաշեն  
վ արչական  շ րջաններու մ գտնվող զբոսայգիներ ու մ։ 
Նպաստավոր  պ այմաննե րի  դ եպ քում  այս վնասատուն 
կ արող է միչև երեք սերո ւնդ տ ալ (D.V . Alford, 2012): 

մեր կող մից հաշ վառ ված բու րա վետ ծա ռա տե սակ նե րը 
և դ րանց վնա սա տու նե րը: Հե տա զոտ վել է ծա ռե րի ողջ 
սա ղար թը, գրանց վել և հա վաք վել են հայտ նա բեր ված 
բո լոր ֆի տո ֆա գե րը (մոր ֆո լո գիա կան զար գաց ման 
տար բեր փու լե րում), ո րոշ վել են դրանց վնա սի բնույ
թը և զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Վաղ 
գար նա նը հե տա զոտ վող ծա ռե րի բնի վրա՝ գետ նից 
0,5 մ բարձ րութ յամբ փա թաթ վել են սոսն ձող գո տի
ներ: Կի րառ վել են նաև լու սա թա կարդ ներ: Վ նա սա տուի 
նա խա հա սուն փու լե րը (թրթուր ներ, հարսն յակ ներ) 
տե ղա փոխ վել են ԳԱԱ Կեն դա նա բա նութ յան և հիդ
րոէ կո լո գիա յի գի տա կան կենտ րո նի բնա հո ղի կեն դա
նա բա նութ յան և մի ջա տա բա նութ յան լա բո րա տո րիա, 
պահ վել մինչև զար գաց ման հա սուն փու լը: Տե սա կա
յին կազ մը ո րո շե լուց հե տո մի ջատ նե րը պահ վել են               
70 %անոց է թիլ սպիր տում: Հե տա զո տութ յուն նե րը կա
տար վել են 510 օր պար բե րա կա նութ յամբ։ 

Ըստ սա ղար թի հար կայ նութ յան՝ O. robiniaeի վա րա
կի աս տի ճա նը ո րոշ վել է Օ.Վ. Անտ յու խո վա յի ա ռա ջար
կած մե թոդ նե րով (О.В. Антюхова, 2010)։ 

Կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի ազ դե ցութ յունն 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով ծա ռե րի վրա յից հա վաք
ված վնա սա տու նե րը նույն օ րը տե ղա փոխ վել են ՀՀ ԳԱԱ 
§ Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա¦ գի տաար տադ րա կան կենտ
րո նի Ման րէ նե րի ա վան դադր ման կենտ րոն, տե ղադր վել 
Պետ րիի ստե րիլ թա սիկ նե րի մեջ և կե րակրվել Bacillus 
thuringiensis (BT) ման րէ նե րի տար բեր շտամ նե րով  վա
րակ ված տերև նե րով ու ծա ղիկ նե րով: Բակ տե րի անե րի 
պատ րաս տուկ նե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յու նը 
գնա հատ վել է ֆի տո ֆագ մի ջատ նե րի մա հա ցութ յան 
(LD) աս տի ճա նով (Л.И. Прищепа и др., 2008):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում O. robiniae հայտ նա
բեր վել է Եր ևա նի Ա վան վար չա կան շրջա նում գտնվող 
§Նոր այ գի¦ զբո սայ գում ա ճող կեղծ ա կա ցիա նե րի   
(R. pseudoacacia) վրա: Ա ռա վել վա րակ վա ծութ յուն դիտ
վել է ե րի տա սարդ ծա ռե րի մոտ։ Այս վնա սա տո ւի է գե րը 
ձվադ րում են տեր ևա թի թե ղի ստո րին մա կե րե սի եզ րե
րին: Այդ հատ վա ծում տեր ևը փոքրինչ ո լոր վում է, և  
աս տի ճա նա բար գո յա նում է գալ: Թր թու րի հա սու նաց
մա նը զու գա հեռ գա լը խո շո րա նում և ս տա նում է դե ղին 
ե րանգ, իսկ թրթու րի զար գա ցու մից հե տո տերևը չո րա
նում և  ընկ նում է։ 

Հարկ է նշել, որ թրթուրն ու նի զար գաց ման ե րեք հա
սակ (B. Molnár, 2009, О.В. Синчук и др., 2018): Ձ մե ռա
յին սերն դի թրթուր նե րը զար գաց ման ա վար տից հե տո, 
դուրս գա լով գա լից, ընկ նում են հո ղի մեջ և հարսնյա
կա վոր վում: Եր ևա նի կլի մա յա կան պայ ման նե րում O. 
robiniaeն տա լիս է ե րեք սե րունդ։ Ա ռա ջին սերն դի զար 
գա ցու մը տևում է մա յի սից մինչև հու նի սի սկիզբ, երկ
րորդ սերն դի զար գա ցու մը՝ հու նի սի ա ռա ջին տաս նօր յա

Աղ յու սակ 1. O. robiniaeի կող մից գա լե րի ա ռա ջա ցումն 
ըստ Robinia pseudoacaciaի սա ղար թի 
հար կայ նութ յան (20202021 թթ.)*
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2020

ստո րին 
հարկ

150

62 53,3

միջ ին 
հարկ

50 33,3

վերին  
հարկ

45 30,0

2021

ստորին 
հարկ

150

64 44,6

միջին 
հ արկ

 53 35,3

վերին 
հար կ

49 32,6

*Կազմվել է հ եղինակի  կո ղմից:

E. tibialisն ակտիվան ու մ է գարնա ն վե րջից մինչև 
ամառվա վե րջ ։ Ձվադրում է հիմնականում  երիտասարդ 
ը նձյուղների տեր ևների վրա։ Մի քանի  օրից  ձվե
րից դուրս եկող թրթո ւրները սնվու մ են  տեր ևներով։ 
Սնումն ա ռավել ակտի վանու մ է 30 0C ջերմաստիճան ի 
պայմաններու մ:  
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Այգու խոնա վ հատ վածներում վ արակված ությ ան 
ինտենսիվու թյ ունն ավ ելի բարձր  է ։ Ինտենսիվ ս նվ ելուց 
հետ ո թրթուրները թափ անցում են հող և հարսնյակա
վոր վում ։ Հասուն ա ռանձնյակները դո ւրս են գալի ս 23  
շաբաթից։ Գ երվարակված ությ ան դեպքում ծառ երի 
աճը դ անդ աղում է, դրանք կորցնում են գեղագիտակա ն 
տ եսքը: Պարզ  տե րևի վրա դիտվում է մ ինչև 4,  իսկ երի
տասարդ  բա րդ տերևի վր ա՝  10 վնասատու:

Շ ագանակագո ւյն  մարմարյա մլ ու կը (H. halys) հայտ
նաբերվել  է Կ ոմիտասի ա նվա ն զբոսայգու մ տնկված 
Հուդայի ծա ռի (Cercis siliquastrum) և Վահան Զա
տիկյա նի  ա նվ ան զբոս այգում աճո ղ Սոֆ որա ճապո
նական  ( Styphnolóbium japónicum) ծառերի վրա ։ 

H. halysը պոլիֆագ վն ասատու է, սնվում է 49 ընտանիքի 
պ ատկ անող բույ սերով (С. Duthie, 2012)։ Հասուն 
ա ռանձնյակները դո ւրս են գալի ս մայ իսին։ Զու գավո
րումի ց հե տո էգը ձվադր ում  է (2030 ձու) տերևաթիթեղի  
ստ որին մա կերեսին (T .C. Leskey,  2011, С. Duthie, 2012): 
Սակայն մ եր հետա զոտու թյունների  ժա մանակ կույ տերով 
ձվեր  նկատվել են ն աև տերևա թիթեղի վ երի ն մակ երեսին։ 
Թ րթուրներն ունեն զար գացման հ ին գ հա սակ ( https://
www.mpi.govt.nz, https://xn----8sbalgtaqconcpuji4ai0e.xn--
p1ai/sites/default/files/cc)։      

Վա րակ ված տերև նե րը գու նա թափ վում են, են թարկ
վում նեկ րո զի, դրանց վրա գո յա նում են քլո րո տիկ բծեր։  

BT ման րէ նե րի տար բեր շտամ նե րի պատ րաս տուկ նե րը 
կի րառ վում են բույ սե րի կեն սա բա նա կան պաշտ պա
նութ յան գոր ծում: Վ նա սա տու նե րի դեմ բակ տե րիա նե
րի պատ րաս տուկ ներ կի րա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
գնա հա տել ֆի տո ֆա գե րի զգա յու նութ յու նը պատ րաս

Նկ. 1. Bacillus thuringiensis  2291 շտա
մի փորձարկումը մարմարյա 

մլու   կի վրա (H. halys):

տուկ նե րի տար բեր շտամ նե րի նկատ մամբ և կար գա վո
րել դրանց օպ տի մալ չա փա բա ժի նը: 

Լա բո րա տո րիա յում Պետ րիի թա սե րի մեջ ա ռանձ նաց
վել է յու րա քանչ յուր տե սա կի 10ա կան մի ջատ, և դ րանց 
զար գաց ման հա մար ա պա հով վել են նպաս տա վոր պայ
ման ներ՝ անհ րա ժեշտ խո նա վութ յուն և ջեր մութ յուն (նկ. 1)։ 

Բո լոր շտամ նե րը կի րառ վել են 1 մլ ում 14 մլն ս պոր 
նոր մա յով՝ ե րեք կրկնո ղութ յամբ։ BTն  ար հես տա կան 
սննդա մի ջա վայ րում ա ճեց վել է 23 օր, ո րից հե տո կի
րառ վել վնա սա տու նե րի դեմ։ 

Բակ տե րիա նե րի շտամ նե րի փոր ձարկ ման արդ յունք
նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 2ում։

Աղ յու սակ 2ի և ն կար 2ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ փոր
ձարկ ված շտամ նե րից ա ռա վել բարձր ազ դե ցութ յուն 
ցու ցա բե րել է 2670ը: Այս պես՝ E. tibialisի դեպ քում 
գրանց վել է 100 %, O. robiniaeի և H. halysի դեպ քում՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 83,3  և 96,6 % մա հա ցութ
յուն: Հա մե մա տա բար ցածր ազ դե ցութ յուն է գոր ծել                   
2680  շտա մը. E. tibialisի դեպ քում մա հա ցութ յու նը 
կազ մել է 76,6, O. robiniaeի և H. halysի դեպ քում՝ 70 %: 

Պատրաստուկների ազդեցությունը նկատվել է կիրառ
ման արդեն երկրորդ օրը. մահացած վնասա տուները 
ստացել են սև գույն (նկ. 3)։

BTի վրա հիմնված պատրաստուկներն ունեն ազդե
ցության լայն սպեկտր: Բյուրեղային բակտե րիաների 
տեխնոլոգիական կիրառումը հեռանկա րային է, քանի 
որ դրանց հիման վրա մշակված են մանրէաբանական 
պատրաստուկների ընտրության և արդյունաբերական 
արտադրության մի շարք մեթոդներ:

Նկ. 2. Bacillus thuringiensis  պատրաստուկի շտամների ազդեցությունը ֆիտոֆագերի 
վրա (կազմվել է հեղինակի կողմից):
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Աղյուսակ 2. Բուրավետ ծառերի վնասատուների դեմ 
կիրառվող BT պատրաստուկի տարբեր 
շտամների ազդե ցությունը

Փորձարկման 
տարբերակներ
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թրթուրների 
քանակը,

 հատ

Վ
ն
ա

ս
ա

տ
ո
ւն

ե
ր
ի
  

մ
ա

հ
ա

ց
ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

%

2 օր 
անց

4 օր
 անց

Ակացիայի սղոցող (E. tibialis)

B. thuringiensis,            
2670 շտամ

30

28 2 100

B. thuringiensis,           
2291  շտամ

27 1
93,3

B. thuringiensis,           
2728  շտամ

20 6
86,6

B. thuringiensis,           
2680  շտամ

18 5
76,6

B. thuringiensis,              
2491 շտամ

20 5
83,3

Ստուգիչ 30   

Ակացիայի գալամլակ (O. robiniae)

B. thuringiensis, 
2670 շտամ

30

25
 83,3

B. thuringiensis, 
2291  շտամ

21
4 83,3

B. thuringiensis, 
2728  շտամ

21
3 80

B. thuringiensis, 
2680  շտամ

19
2 70

B. thuringiensis, 
2491 շտամ

22
1 76,6

Ստուգիչ 30   

Շագանակագույն մարմարյա մլուկ (H. halys)

B. thuringiensis, 
2670 շտամ

30

15
14 96,6

B. thuringiensis, 
2291  շտամ

11
12 76,6

B. thuringiensis, 
2728  շտամ

13
11 80

B. thuringiensis, 
2680  շտամ

15
6 70

B. thuringiensis, 
2491 շտամ

14
8 73,3

Ստուգիչ 30   

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Եզրակացություն

Եր ևա նի զբո սայ գի նե րում և պու րակ նե րում տա րած
ված O. robiniae, E. tibialis և H. halys վնա սա տու նե
րի կեն սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում դան դա ղում 
են բու րա վետ ծա ռե րի ա ճը և զար գա ցու մը, նվա զում 
է բույ սի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, ին չը նպաս տա վոր 
պայ ման ներ է ստեղ ծում երկ րոր դա յին վնա սա տու նե
րի զար գաց ման հա մար: Միա ժա մա նակ այդ ծա ռա տե
սակ նե րը կորց նում են գե ղա զար դա յին տես քը։ 

Պատ րաս տու կի տար բեր շտամ նե րի լա բո րա տոր փոր
ձար կում նե րի արդ յուն քում BT 2670 շտա մը նշված ե րեք 
վնա սա տու նե րի դեմ ցու ցա բե րել է ա ռա վել բարձր արդ
յու նա վե տութ յուն. E. tibialisի դեպ քում մա հա ցութ յու
նը կազ մել է 100 %, O. robiniaeի և H. halysի դեպ քում՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 83,3 և 96,6 %։ Մի ջատ նե րի 
մա հա ցութ յուն է գրանց վել պատ րաս տու կի կի րառ ման 
երկ րորդ օ րը։ 

Ըստ փոր ձե րի արդ յունք նե րի՝ BT ման րէա բա նա կան 
պատ րաս տուկ նե րի նշված շտամ նե րը բա վա կան արդ
յու նա վետ են: Դ րանք կա րե լի է կի րա ռել  E. tibialisի,              
O. robiniaeի և H. halysի դեմ նա խա տես վող կեն սա բա
նա կան և  ին տեգ րաց ված պայ քա րում:
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Несколько новых вредителей душистых пород деревьев в парках Еревана:                                    
меры биологической борьбы против них

А.О. Бабаян
Национальный аграрный университет Армении
Ключевые слова: акационная галлица, акационный пилильщик, мраморный клоп, Bacillus thuringiensis, 
биологическая борьба

А н н о т а ц и я .  Согласно исследованиям, проведенным в парках и садах Еревана, в результате жизнедеятель-
ности акационной галлицы (Obolodiplosis robiniae), акационного пилильщика (Euura tibialis) и коричневого 
мраморного клопа (Halyomorpha halys), рост и развитие душистых пород деревьев замедляется, они теряют свою 
внешнюю декоративную привлекательность. Кроме того были созданы благоприятные условия для развития 
других вредителей.

Согласно лабораторным исследованиям различных штаммов препарата BT, наиболее высокиие результаты 
показал штамм BT 26-70. В случае E. Tibialis - а смертность составляет 100 %, а в случаях O. Robiniae и H. Halys 
соответственно - 83,3 и 96,6 %.

Several New Pests of Fragrant Tree Species in Yerevan Parks: Biological Control Measures

A.H. Babayan
Armenian National Agrarian University
Keywords: black locust gall midge (Obolodiplosis robiniae), sawflies (Euura tibialis), brown marmorated stink bug 
(Halyomorpha halys), Bacillus thuringiensis, biological control 

A b s t a c t .  According to the investigations conducted in the Yerevan parks and public gardens, the growth and 
development of the fragrant tree species are retarded due to the life activity of Obolodiplosis robiniae (black locust gall 
midge), Euura tibialis (sawflies) and Halyomorpha halys (brown marmorated stink bug); they also lose their decorative 
appearance. Besides, favorable conditions are created for the development of other pests.

The results of trials have indicated that the mentioned strains of BT microbiological preparation are rather effective, and 
hence can be applied in the planned and integrated struggle against E. tibialis, O. robiniae and H. halys.

Ընդունվել է՝ 22.07.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 31.07.2021 թ.
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 Նա խա բան

 Կեն սա ծին տար րե րով (հատ կա պես ա զո տով և 
 ֆոս ֆո րով) Ս ևա նա լճի աղ տոտ ման հիմ նա կան 
աղբյու րը ջրհա վաք ա վա զանն է: Լ ճի ջրհա վաք ա վա
զա նի ներ կա սահ ման ներն ընդգր կում են նաև Ո րո
տան և Ար փա գե տե րի ջրհա վաք ա վա զա նի ո րոշ մա
սը` Ս պան դար յա նի և  Կե չու տի ջրամ բար նե րը շրջա կա 
տա րածք նե րով:  Կեն սա ծին աղ տո տու մը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է բնա կա վայ րե րի, ջրա ծածկ ման 
են թա կա ա ռափն յա հո ղագ րունտ նե րի, գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րութ յան` հո ղա տես քե րի, ա նաս նա պա
հա կան ֆեր մա նե րի և  հա մա լիր նե րի վնա սա կար ար
տա նե տում նե րով: 

 Հարկ է նշել, որ լճի օ լի գոտ րոֆ շրջա նի կեն սա ծին 
ծան րա բեռն վա ծութ յան գնա հա տում չի կա տար վել: 
 Սա կայն ներ կա յումս ջրի ծա վա լի կրճատ մամբ և վ նա

ՀՏԴ  502.51:574(479.25)      

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ս.Ջ. Թամոյան գ.գ.թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

samveltamoyang@gmail.com

սա կար ար տա նե տում նե րի ա վե լաց մամբ փո փոխ վել է 
լճի կեն սա ծին ծան րա բեռն վա ծութ յան մա կար դա կը, և 
 բարձ րա ցել է տրո ֆայ նութ յան աս տի ճա նը: Արդ յուն
քում ակ տի վա ցել են էվտ րո ֆաց ման գոր ծըն թաց նե րը:

Ն յու թը և  մե թոդ նե րը

Ու սում նա սի րութ յան նպա տա կը Ս ևա նա լճի կեն սա ծին 
ծան րա բեռն վա ծութ յան մա կար դա կի գնա հա տումն է: 
Խն դիր է դրվել գնա հա տել Հ րազ դան գե տով ա զո տի,  
ֆոս ֆո րի մուտ քի և  ել քի հաշ վեկ շի ռը լճում:

Բ նա կա վայ րե րից, ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րից, 
հա մա լիր նե րից և  կեր հան դակ նե րից մի ջա վայր ար տա
նետ վող ա զո տի ու ֆոս ֆո րի քա նա կութ յու նը գնա հատ
վել է ըստ Ռ.  Վո լեն վայ դե րի մե թո դի (R.A. Vollenweider, 
1968):  Վեր ջի նիս հա մա ձայն` կեն ցա ղա յին թա փոն նե րի 

Հետազոտություններն իրականացվել են Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի 
բնակավայրերի, անասնապահական ֆերմաների, համալիրների, կեր
հան դակների և առափնյա ջրածածկվող տարածքների վնասակար 
արտանետումների հետևանքով ջրային էկոհամակարգի կենսածին ծան
րա բեռնվածության գնահատման նպատակով:

Ըստ հաշվարկների՝ լճի ջրի դրական հաշվեկշռի դեպքում ջրաէկոհամա
կարգում կուտակվում է կենսածին տարրերի (ազոտ և ֆոսֆոր) 
մնացորդային քանակություն, որն ավելանում է ջրի մակարդակի շարու
նակական բարձրացմանը զուգընթաց: Ուստի լիճ թափվող հոսքերից 
կենսածին տարրերի հեռացումը և ջրածածկվող տարածքների մաքրումն 
առաջնահերթ միջոցառումներ են:

Բանալի բառեր՝
կենսածին տարրեր, 
ջրհավաք ավազան, 
էվտրոֆացում, 
կենսածին 
ծանրաբեռնվածություն, 
հոսքաջրեր

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

doi:
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Ըստ ներ կա յաց ված ցու ցա նիշ նե րի՝ ա զո տի և  ֆոս ֆո րի 
քա նա կութ յու նը կազ մում է՝

N = Nբ.ք + Nբ.գ + Nխ .ե + Nմ .ե + Nխ = 

=62040 · 10,22 + 153186 · 5,11 + 108420 · 70,2 + 
+97610 · 5,95 + 14290 · 12,0 = 634048,8 + 782780,5 + 
+7611084,0 + 580779,5 + 171480,0 = 9780172,8 կգ, 

P = Pբ.ք + Pբ.գ + Pխ .ե + Pմ .ե + Pխ = 62040 · 1,02 +
+153186 · 0,51 + 108420 · 7,65 + 97610 · 1 + 14290 · 3,6 =

= 63280,8+78124,9+829413,0+97610+51444,0 =
 =1022262,7 կգ,

որ տեղ բ.ք և բ.գն քա ղա քա յին և գ յու ղա կան բնակ
չութ յան թիվն են, խ .ե, մ .ե և խն՝ հա մա պա տաս խա նա
բար խո շոր և  մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, խո զե րի 
գլխա քա նա կը:

Այս պի սով` Ս ևա նա լճի ջրհա վաք ա վա զա նի բնա կա վայ
րե րից տա րե կան շրջա կա մի ջա վայր են ար տա նետ վում 
9780172,8 կգ  ա զոտ և 1022262,7 կգ  ֆոս ֆոր: Ընդ ո րում՝ 
նշված քա նա կութ յունն ամ բող ջութ յամբ կամ մա սամբ 
հայտն վում է լճում: Ըստ Ս.Ա.  Կոնդ րատ ևի՝ մա կեր ևու
թա յին ջրեր և  գետ նաջ րեր են թա փան ցում ֆոս ֆո րի 1,5, 
ա զո տի 1020 %ը (С.А. Кондратев и др., 1997):

 Հարկ է նշել, որ կեն սա ծին տար րե րի մի մա սը Ս ևա նա 
լճից ար տա հո սում է Հ րազ դան գե տով:  Սա կայն լճում 
կա րող է պահ պան վել ա զո տի և  ֆոս ֆո րի մնա ցոր դա
յին քա նա կութ յուն, ո րը հնա րա վոր է ո րո շել ջրա յին 
հաշ վեկշ ռի վեր լու ծութ յան մի ջո ցով:

20022016 թթ. մի ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Ս ևա
նա լճի ջրա յին հաշ վեկշ ռում տա րե կան մուտ քա յին 
մա սը գե տե րով կազ մել է 742, տե ղում նե րով՝ 571, Ար
փաՍևան ջրա տա րով՝ 175, ստոր գետն յա ներ հոս քով՝                      
94 մլն մ3: Ել քա յին մա սի հիմ նա կան բա ղադ րի չը` գո
լոր շա ցու մը, տա րե կան կազ մել է 1088, ստոր գետնյա 
ար տա հոս քը` 14,4, Հ րազ դան գե տով ար տա հոս քը`  
178 մլն մ3:  Հարկ է նշել, որ լճի տա րե կան ակ տիվ 
ջրատվութ յու նը 263 մլն մ3 է (Ս ևա նա լճի հիդ րո լո գիա
կան ռե ժի մը, 2017):

մի ջո ցով քա ղաք նե րից շրջա կա մի ջա վայր ար տա նետ
վող ա զո տը և  ֆոս ֆո րը մեկ շնչի հաշ վով տա րե կան 
կազ մում են 10,220 և 1,022 կգ, գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րից՝ հա մա պա տաս խա նա բար 5,110 և 0,511 կգ:

 Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ար տա թո րան քի մի
ջո ցով շրջա կա մի ջա վայր ար տա նետ վող ա զո տը և 
 ֆոս ֆո րը 1000 կգ  կեն դա նի զանգ վա ծի հաշ վով տա րե
կան կազ մում են 156 և 17 կգ, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի և  խո զե րի դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
119 և 20, 150 և 45 կգ: 

Ե թե խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մի ջին կեն դա նի 
զանգ վածն ըն դու նենք 450, մանր եղ ջե րա վոր նե րի նը` 
50, խո զե րի նը՝ 80 կգ, ա պա մի ջա վայր ար տա նետ վող 
կեն սա ծին տար րե րը կկազ մեն՝

Nխ .ե = 70,2 կգ, Pխ .ե = 7,65 կգ, Nմ .ե = 5,95 կգ,                               
Pմ .ե = 1 կգ, Nխ = 12,0 կգ, Pխ = 3,6 կգ:

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

Ս ևա նա լճի կեն սա ծին ծան րա բեռն վա ծութ յու նը ջրհա
վաք ա վա զա նի բնակ չութ յան թվի և գ յու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի հաշ վով գնա հա տե լու 
նպա տա կով, ըստ ըն դուն ված մե թո դի կա յի (С.А. Конд
ратев и др., 1997), հաշ վարկ վել է լի ճը սնող ջրա յին է կո
հա մա կար գեր թա փան ցող ա զո տի և  ֆոս ֆո րի տա րե
կան քա նա կութ յու նը:

Ս ևա նա լճի ջրհա վաք ա վա զա նի բնակ չութ յան և գ յու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի վե րա
բեր յալ 20172019 թթ. մի ջին տվյալ նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ ներ 1, 2ում:

Աղ յու սակ 1. Ս ևա նա լճի ջրհա վաք ա վա զա նի բնակ
չութ յան թիվն ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի, 
մարդ*

 Տա րա ծաշր ջան ներ
 Քա ղա քա յին 

բնա կա վայ րեր
Գ յու ղա կան 

բնա կա վայ րեր

 Մար տու նի 11739 78220

 Գա վառ 18721 34698

 Վար դե նիս 12501 27282

Ս ևան** 19079 10477

 Ճամ բա րակ** 0 2509

Ըն դա մե նը 62040 153186

* ՀՀ մար զե րը և Եր ևան քա ղա քը թվե րով, 2019 թ.: 

**Ս ևա նի և  Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջան նե րից ընտր վել են 
միայն լճի ջրհա վաք ա վա զա նի բնա կա վայ րե րը:

Աղ յու սակ 2. Ս ևա նա լճի ջրհա վաք ա վա զա նի ա նաս
նագլ խա քա նա կը, գլուխ*

 Խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի ներ

(այդ թվում` ձիեր)

 Խո զեր Ոչ խար ներ և  
այ ծեր

 Ձիեր

107090 14290 97610 1330

*ՀՀ մար զե րը և Եր ևան քա ղա քը թվե րով, 2019 թ.:  
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Այս պի սով՝ նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ջրի մուտ
քա յին և  ել քա յին մա սե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մել են 1582,0 և 1280,4 մլն մ3, լճում կու տակ վել է 
301,6330 մլն մ3 ջուր: Այ սինքն` ջրի դրա կան հաշ վեկշ ռի 
դեպ քում լճում կա րող է կու տակ վել կեն սա ծին տար րե
րի մնա ցոր դա յին քա նա կութ յուն, ո րը կա րե լի գնա հա
տել ըստ դրանց կոն ցենտ րա ցիա նե րի փո փո խութ յան:

Ջր հա վաք ա վա զա նի բնա կա վայ րե րից, ա նաս նա պա
հա կան ֆեր մա նե րից, հա մա լիր նե րից և կեր հան դակ
նե րից տա րե կան ար տա քին մի ջա վայր ար տա նետ վող 
ա զո տի մոտ 15, իսկ ֆոս ֆո րի 1,5 %ը (С.А. Кондратев 
и др., 1997) կա րող է թա փան ցել լիճ (լճի ծա վա լը`                 
32,92 մլրդ մ3):

Արդ յուն քում ա զո տի կոն ցենտ րա ցիան կկազ մի՝ 

9780172,8 · 0,15 : 32920000000 = 0,00004455 կգ/մ3,

ֆոս ֆո րի նը՝ 

1022262,7 · 0,015 : 32920000000 = 0,00000465 կգ/մ3: 

Ե թե ըն դու նենք, որ այդ տար րե րը ջրա լույծ են, ա պա 
տար վա ըն թաց քում լճում լրա ցու ցիչ կկու տակվեն 
301633000 · 0,00004455 = 13437,75 կգ  ա զոտ և 
301633000 · 0,00000465 = 1402,62 կգ  ֆոս ֆոր:

Լ ճի ջրհա վաք ա վա զա նում կեն սա ծին տար րե րի երկ
րա քի միա կան շրջապ տույ տը ջրաէ կո հա մա կար գում 
շա րու նակ վում է կեն սա բա նա կան շրջապ տույ տով: 
 Սա կայն այդ տար րերն ամ բող ջո վին չեն յու րաց վում 
օր գա նիզմ նե րի կող մից, ին չը հան գեց նում է տրո ֆայ
նութ յան զար գաց ման:  Միա ժա մա նակ լճի մա կար դա կի 
շա րու նա կա կան բարձ րաց ման պայ ման նե րում ջրաէ
կո հա մա կար գի կեն սա ծին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը մե
ծա նում է:

 Ներ կա յումս Ս ևա նա լճի կեն սա ծին աղ տոտ ման լրա ցու
ցիչ աղբ յուր են նաև ջրա ծածկ ման են թա կա ա ռափն յա 
հո ղագ րունտ նե րը: Ընդ ո րում՝ 6 մետ րով լճի մա կար դա
կի բարձ րաց ման դեպ քում դրանց 4550 հա կմնա ջրի 
տակ: Նշ ված տա րածք նե րում առ կա է բու սա կան կեն
սա զանգ վա ծով և մ նա ցորդ նե րով, օր գա նա կան նյու թե
րով, ման րա հո ղով հա րուստ շուրջ 5 մլն մ3 բու սա հող 
(ճմա շեր տի տես քով), ո րը պա րու նա կում է նաև մոտ 
364000 տ  հու մուս, 23700 տ  ընդ հա նուր ա զոտ, 7830 տ 
 ֆոս ֆոր:  Սա կայն այդ ար ժե քա վոր զանգ վա ծը ջրում 
վե րած վում է կեն սա ծին աղ տոտ ման և լ ճի էվտ րո ֆաց
ման ա ռաջ նա յին գոր ծո նի (С.Дж. Тамоян, 2008):

2003 թվա կա նից ի վեր Ս ևա նա լճի մա կար դա կը բարձ
րա ցել է շուրջ 4 մ, ին չի հետ ևան քով ջրա ծածկ վել է 
նշված մա կե րե սի մոտ 2/3 մա սը` 3033 հա: Արդ յուն քում  
ջրի տակ  է ան ցել 242667 տ  հու մու սի, 15800 տ  ընդհա 
նուր ա զո տի, 5220 տ  ֆոս ֆո րի պա րու նա կութ յամբ              
3,3 մլն մ3 բու սա հող:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ս ևա նա լճի կեն սա ծին աղ տոտ ման գնա հատ ման հա
մա ձայն՝ ջրա յին է կո հա մա կար գում առ կա են կեն սա
ծին ծան րա բեռն վա ծութ յուն (տա րե կան մնա ցոր դա յին 
հաշ վար կով 13437,75 կգ  ա զոտ և 1402,62 կգ  ֆոս ֆոր) 
և դ րա մա կար դա կի բարձ րաց ման ռիսկ (ջրա ծածկ
վող տա րածք նե րի հաշ վով՝ 15800 տ  ա զոտ, 5220 տ 
 ֆոս ֆոր):

Ս ևա նա լիճ թափ վող հոս քե րից կեն սա ծին տար րե րի 
հե ռա ցու մը և ջ րա ծածկ ման են թա կա տա րածք նե րի 
հիմ նո վին մաք րու մը, այդ թվում` ճմա շեր տի հե ռա ցու
մը, լճի կեն սա ծին ծան րա բեռն վա ծութ յան նվազ մանն 
ուղղ ված ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում ներ են:

Ուստի առաջարկում ենք այդ ռիսկի կառավարման և 
լճի կենսածին ծանրաբեռնվածության նվազեցմանն 
ուղղված հետևյալ միջոցառումները.

ա) Ս ևա նա լիճ թափ վող հոս քե րի աղ տո տու մը թու լաց
նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց նել ջրհա վաք ա վա
զա նում ար տադր վող գո մաղ բի և գո մաղ բա հե ղու կի 
է կո լո գիա կան կա ռա վա րում,

բ) լիճ թափ վող հոս քե րից կեն սա ծին տար րե րի հե ռաց ման 
նպա տա կով ստեղ ծել դրանց կեն սա բա նա կան կլան
ման մի ջա վայր՝ ջրա ճահ ճա յին է կո հա մա կար գեր,

գ) ջրա ծածկ ման են թա կա տա րածք նե րից լճի մա կար
դա կի բարձ րաց ման գրա ֆի կին հա մա պա տաս խան 
ծա ռե րի և թ փե րի հետ միա սին մաք րելհե ռաց նել 
նաև ճմա շեր տը:
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Evaluating the Biogenic Load of Water Ecosystem in the Lake Sevan

S.J. Tamoyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: biogenic elements, catchment basin, eutrophication, biogenic load, wastewaters  

A b s t a c t .  Investigations have been conducted to evaluate the biogenic load of water ecosystems caused by harmful 
emissions from the settlements near the catchment basin of the Lake Sevan, livestock farms and complexes, rangelands, 
as well as from coastal flooded areas. 

According to calculations, residual amount of biogenic elements (nitrogen, phosphorus) is accumulated in water ecosystem 
in case of positive lake water balance, which gets increased parallel to the continuous water level rise. Hence, discharging 
the biogenic elements from the streams flowing into the lake and cleaning the flooded areas are considered to be priority 
measures.

Оценка биогенной нагрузки акваэкосистемы озера Севан
С.Дж. Тамоян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: биогенные элементы, водосборный бассейн, эвтрофикация, биогенная нагрузка, сточные 
воды

А н н о т а ц и я .  Исследования были проведены в населенных пунктах водосборного бассейна озера Севан, 
животноводческих фермах, комплексах, кормушках и прибрежных территориях с целью оценки биогенной нагрузки 
водной экосистемы в результате вредных выбросов. 

Согласно расчетам, при положительном балансе воды озера в водной экосистеме накапливаются остаточные 
количества биогенных элементов (азот, фосфор), которые увеличиваются параллельно с непрерывным подъемом 
уровня воды. В этих условиях удаление биогенных элементов из стоков, впадающих в озеро, и очистка затопляемых 
территорий являются первоочередными мероприятиями.

Ընդունվել է՝ 25.03.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 12.04.2021 թ.
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Նախաբան

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րում օր գա նա հան քա յին պա
րար տան յու թե րի չա փա քա նակ նե րի ո րոշ ման կար ևոր 
նա խա պայ ման են սննդա տար րե րով հո ղի ա պա հով
վա ծութ յան աս տի ճա նը և հիմ նա կան սննդա տար րե
րի հաշ վեկ շի ռը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են մի շարք 
գոր ծոն նե րով (հո ղի պահ պան ման հա մա կարգ, կեն
սա բա նա կան ակ տի վութ յուն, ցան քաշր ջա նա ռութ յուն, 
ո ռոգ ման նոր մա ներ, է րո զիոն գոր ծըն թաց նե րի ին տեն
սի վութ յուն, մշա կա բույ սե րի տե սա կա յին, սոր տա յին 
կազմ և  այլն)։ Սնն դա տար րե րի հաշ վեկշ ռի հիմ նա կան 
մա սը կազ մում է մշա կա բույ սե րի ապ րան քա յին և  ոչ 
ապ րան քա յին կեն սա զանգ վա ծի մի ջո ցով հո ղից ա զո
տի և մոխ րա յին տար րե րի օ տա րու մը: Այ սինքն՝ սննդա
տար րե րի այն քա նա կութ յու նը, ո րը տա րե կան մի ջին 
հաշ վով դուրս է գա լիս 1 հա ֆի տո ցե նո զից։ Խա ղո ղի 
վա զե րը, տասն յակ տա րի ներ ա ճե լով և պտ ղա բե րե լով 

ՀՏԴ  634.8:631.8     

ԽԱՂՈՂԻ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻՑ ԱԶՈՏԻ, ՖՈՍՖՈՐԻ ԵՎ ԿԱԼԻՈՒՄԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕՏԱՐՈՒՄԸ 
ՀՈՂԱՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍԵՎ ՑԵԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Ս.Ս. Հարությունյան գ.գ.դ., Լ.Գ. Մաթևոսյան գ.գ.թ.

Երկրագործության գիտական կենտրոն

ss_harutyunyan@mail.ru,  lusnyak.matevosyan81@mail.ru

նույն հո ղակ տո րում, ա մեն տա րի հո ղից դուրս են բե
րում ո րո շա կի քա նա կութ յամբ սննդա տար րեր: Ուս տի  
հո ղում վեր ջին նե րիս անհ րա ժեշտ քա նա կութ յան վե
րա կանգ նու մը բույ սե րի բեր քատ վութ յան մա կար դա կը 
պահ պա նե լու կար ևոր նա խա պայ ման է։ 

Տար բեր գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 1 տ  ապ
րան քա յին և հա մա պա տաս խա նա բար ոչ ապ րան քա յին 
ար տադ րան քի մի ջո ցով օ տար վող ա զո տի, ֆոս ֆո րի և 
կա լիու մի քա նա կութ յու նը տա տան վում է բա վա կան 
լայն սահ մա նում. աշ նա նա ցան ցո րեն՝ հա մա պա տաս
խա նա բար 2437, 1013, 1823 կգ/ հա, գա րի՝ 2224, 910, 
1723 կգ/ հա, ե գիպ տա ցո րեն՝ 23, 12, 23 կգ/ հա,  ե րեք
նուկ (խոտ)՝ 1822, 56, 1418 կգ/ հա, շա քա րի ճակն դեղ՝ 
46, 1,01,5, 7 կգ/ հա, կար տո ֆիլ՝ 46, 1,51,6, 47 կգ/ հա, 
բամ բա կի հումք՝ 45, 15, 45 կգ/ հա (А.В. Петербургский, 
1979, А.Ф. Маринчик, В.В. Захарова, 1987, А.И. Донос, 
1988, F. Asmus at al., 1988): 

Արմավիրի մարզի Տալվորիկ համայնքի խաղողի Կանգուն և Հաղթանակ 
սորտերի տնկարկներում 20182020 թթ. ուսումնասիրվել է վազերի կողմից 
հիմնական սննդատարրերի արտադրական օտարումը հողապահպանման 
սև ցել համակարգում:

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Կանգուն սորտի 7 տ/հա բերքի 
և վեգետատիվ զանգվածի դեպքում օտարվում են 35 կգ N, 9 կգ P2O5 և  

34 կգ K2O, իսկ Հաղթանակ սորտի 10 տ/հա բերքի և վեգետատիվ զանգվածի 
դեպքում՝ համապատասխանաբար 49, 15 և 67 կգ: 

Սև ցելի պայմաններում տեղի են ունենում սննդատարրերի ոչ արտա
դրական կորուստներ, ինչը պետք է հաշվի առնել պարարտանյութերի 
չափաքանակները որոշելիս:

Բանալի բառեր՝
խաղող, 
սորտ,
հիմնական սննդատարրեր, 
արտադրական օտարում, 
սև ցել

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

doi:
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2020 թվա կան նե րին: Ար մա վի րի մար զի Տալ վո րիկ 
հա մայն քում 2008 թ. հիմն ված մոտ 50 հա Կան գուն և 
Հաղ թա նակ տեխ նի կա կան սոր տե րի այ գում որ պես 
միջ շա րա յին տա րա ծութ յուն նե րում հո ղի պահ պան ման 
հա մա կարգ կի րառ վում է սև ցե լը: Այ գին ո ռոգ վում է 
Թա լի նի ջրանց քի ջրե րով՝ ա կո սա յին ե ղա նա կով (ո ռոգ
ման նոր ման՝ մոտ 5000 մ3/հա)։ Վա զե րը ձմռա նը թաղ
վում են։ Վա զե րի ձևա վո րու մը բազ մաթև հով հա րաձև 
է, է տը` ըստ վա զի հզո րութ յան։ Այ գի նե րում ա մե նամ յա 
պա րար տա ցում չի կա տար վում, հիմ նա կա նում կի րառ
վում է ա մո նիա կա յին սե լիտ րա (5060 կգ/ հա ազ դող 
նյու թի հաշ վով), իսկ ա ռան ձին տա րի նե րին՝ նաև ո րո
շա կի քա նա կութ յամբ գո մաղբ։

Տն կարկ նե րից օ տար վող կեն սա զանգ վա ծը հաշ վառ վել 
է կշռա յին մե թո դով։ Բու սա կան նմուշ նե րի (գար նա նա
յին է տից, կա նաչ հա տում նե րից ստաց ված զանգ ված, 
վե գե տա ցիա յի վեր ջի տեր ևա յին զանգ ված, ող կույ զի 
չանչ, սերմ) թաց մոխ րա ցու մը կա տար վել է Գինզ բուր
գի մե թո դով, ո րից հե տո Nը ո րոշ վել է միկ րոկ յել դա լով, 
P2O5

ը՝ Մալ յու գի նի և Խ րե նո վա յի մե թո դով, K2Oն՝ բո
ցա յին ֆո տո մետ րով։ Կա տար վել են հո ղե րի ա նա լիզ
ներ. հու մու սը ո րոշ վել է Տ յու րի նի, ընդ հա նուր ա զո տը՝ 
Կ յել դա լի, հեշտ հիդ րո լիզ վող Nը՝ Տ յու րի նի և Կո նո նո
վա յի, մատ չե լի P2O5ը և K2Oն՝ Մա չի գի նի, ջրա յին քաշ
ված քի չոր մնա ցոր դը՝ կշռա յին մե թոդ նե րով (Практикум 
по агрохимии, 1987):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են ըստ հո ղե րի 
գե նե տի կա կան հո րի զոն նե րի: Քա նի որ տնկարկ նե
րը գտնվում են միա տարր հար թութ յան վրա, ուս տի 
դրանց կենտ րո նա կան հատ վա ծում կա տար վել է մեկ 
կտրվածք։ Հո ղերն ու նեն մի ջին կա վա վա զա յին մե խա
նի կա կան կազմ, ո ռո գե լի մար գա գետ նա յին գորշ տի պի 
են, թույլ կար բո նա տա յին, ցե մեն տա ցած շեր տը բա ցա
կա յում է, C հո րի զո նում առ կա են ոչ մեծ չա փի քա րեր 
(Л.Н. Александрова, О.А. Найденова, 1976)։

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ հո ղե րը հա րա բե րա կա նո րեն հզոր 
են (А+B=65 սմ): 

Խա ղո ղի վա զի տար բեր սոր տե րի 100 ց/ հա բեր քի և վե
գե տա տիվ զանգ վա ծի մի ջո ցով տա րե կան հո ղից օ տար
վում են 54110 կգ/ հա ազոտ՝ N, 1740 կգ/ հա ֆոսֆոր՝ 
P2O5

, 70130 կգ/ հա կալիում՝ K2O (А.С. Мержаниан, 
1951, Н.П. Малахова, 1980, К.А. Серпуховитина, 1982, 
В.М. Уэль ский, О.Н. Кононыхина, 1983, С.Г. Бондаренко, 
1986):

Վեր ջին 40 տա րի նե րին Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր
ծա կան տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի բազ մամ յա 
տնկարկ նե րում հիմ նա կան սննդա տար րե րի ար տադ
րա կան և կեն սա բա նա կան օ տար ման, ինչ պես նաև 
հաշ վեկշ ռա յին ու սում նա սի րութ յուն ներն ի րա կա նաց
վել են հո ղա պահ պան ման տար բեր հա մա կար գե րում՝ 
սև ցե լի և բ նա կան խո տա ծած կի պայ ման նե րում, 
պա րար տաց ման և  ո ռոգ ման տար բեր ռե ժիմ նե րով 
(Ս.Ս. Հա  րութ յուն յան, 1998, Ս.Ս. Հա րութ յուն յան,  
Ա.Ֆ. Հա  րութ յուն յան,  2002, Ս.Ս. Հա րութ յուն յան, Ա.Մ. Գ րի
գոր յան, 2005,  Ս.Ս. Հա րութ յուն յան, Ա.Հ. Գ րի գոր յան, 2009, 
С.С. Арутюнян, А.С. Арутюнян, 1985, С.С. Арутюнян, 
1995, С.С. Арутюнян, А.М. Григорян, 2005):

Թեք հո ղա տա րածք նե րում խա ղո ղի և պտ ղա տու ծա ռե
րի միջ շա րա յին տա րա ծութ յուն նե րում խո տի ա ճե ցու
մը հո ղա պահ պան ման կար ևոր մի ջո ցա ռում է։ Սա կայն 
ար տադ րա կան խո տա ծած կով տնկարկ նե րից օ տար վող 
սննդա տար րե րի քա նա կութ յու նը 25 ան գամ գե րա զան
ցում է սև ցե լից օ տար վող սննդա տար րե րի քա նա կութ
յու նը. պա րար տան յու թե րով չփոխ հա տու ցե լու դեպ քում 
տե ղի են ու նե նում հու մու սի ու սննդա տար րե րի դե ֆի ցի
տի խո րա ցում և բույ սե րի բեր քատ վութ յան ան կում։ 

Մի շարք եվ րո պա կան երկր նե րում խա ղո ղի տնկարկ
նե րը հիմն վում են աղ քատ, քար քա րոտ, թեք հո ղա տա
րածք նե րում՝ միջ շա րա յին տա րա ծութ յուն նե րում խո
տա ծած կի պար տա դիր պահ պան մամբ: Հնձ ված խո տը 
մնում է տե ղում, պա րար տան յու թե րը կի րառ վում են մա
կե րե սա յին ձևով, ին չի շնոր հիվ պահ պան վում է խա ղո ղի 
ո րա կը (Ю.Н. Новосадюк, 1988, А.А. Батукаев, 1999):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Դաշ տա յին հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են 2018

Աղյուսակ 1. Հողերի ֆիզիկամեխանիկական և ագրոքիմիական բնութագիրը*

Գենետիկական 
հորիզոնը և 

հզորությու նը, 
սմ

Ֆիզիկա կան կավ 
(<0,01 մմ), 

%

Հումուս, 
%

Ընդհա նուր 
ազոտ, 

%

Ջրային քաշվածքի 
չոր մնացորդ, 

%

Մատչելի սննդատարրեր,
մգ (100 գ հողում)

N P2O5 K2O

A 046 35,4 1,68 0,097 0,123 3,84 2,81 53,0

B 4665 37,2 1,52 0,073 0,138 3,61 1,73 46,0

C 65107 38,6 1,08 0,051 0,152 2,29 1,02 48,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Հու մու սի (1,68 %) և  ընդ հա նուր ա զո տի (0,097 %) պա
րու նա կութ յու նը վե րին շեր տե րում բա վա կան ցածր է, 
քա նի որ օր գա նա կան պա րար տան յու թեր քիչ են օգ
տա գործ վում, իսկ միջ շա րա յին տա րա ծութ յուն նե րում 
որ պես հո ղա պաշտ պան հա մա կարգ է կի րառ վում սև 
ցե լը։ Ջ րա յին քաշ ված քի չոր մնա ցոր դը (հեշտ լուծ վող 
ա ղե րի գու մա րա յին քա նա կութ յուն) բույ սե րի հա մար 
վտան գա վոր չէ։ Բա ցի այդ՝ մատ չե լի ա զո տի և ֆոս ֆո
րի պա րու նա կութ յու նը թույլ է, իսկ K2Oով ա պա հով վա
ծութ յու նը՝ լավ  (ըստ Տ յու րին Կո նո նո վա յի և Մա չի գի նի 
մե թոդ նե րի սանդ ղա կի): 

Աղյուսակ 2. Խաղողի բերքը և վեգետատիվ զանգվածը սև ցելի պայմաններում*

Ցուցանիշներ
Խաղողի Կանգուն սորտ Խաղողի Հաղթանակ սորտ

2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. միջինը 2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. միջինը

Բերքը, ց/հա,
  այդ թվում՝

քաղցու (պտղամաշկով), ց/հա

չանչ (օդաչոր), կգ/հա

սերմեր (օդաչոր), կգ/հա

57,6

55,7

37,2

126,5

72,4

68,7

47,5

198,6

70,8

67,6

47,3

165,4

66,9

64,0

44,0

163,5

85,6

75,3

144,6

273,4

105,3

92,6

152,5

295,6

110,2

97,4

154,3

301,5

100,4

88,4

150,5

290,2

Գարնանային էտված զանգված, կգ/հա 1365 1285 1406 1352 1345 1310 1396 1350

Կանաչ հատումների զանգված (օդաչոր), կգ/հա 326 348 361 345 412 398 384 398

Տերևային զանգված վեգետացիայի վերջում
 (օդաչոր), կգ/հա

782 813 846 814 916 1043 1128 1029

Աղյուսակ 3. Խաղողի վազի տարբեր բաղադրիչներում պարունակվող հիմնական սննդատարրերը և տնկարկներից 
դրանց արտադրական օտարումը սև ցելի պայմաններում (20182020 թթ.)*

Սորտեր
Սննդա
տարր եր

Քանա
կութ
յունը

Քաղցու
(պտղա
մաշկով)

Չանչ
(օդաչոր)

Սերմեր
(օդաչոր)

Գարնանային
էտից 

ստացված
զանգված
(օդաչոր)

Կանաչ
հատումներից 

ստացված
զանգված
(օդաչոր)

Տերևային
զանգված
(օդաչոր)

Ընդամենը,
կգ/հա

(արտա դրական 
օտա րում)

Կան գուն

N
% 0,082 0,76 1,52 0,72 1,53 1,51

35,4
կգ/հա 5,30 0,33 2,49 9,73 5,28 12,29

P2O5

% 0,029 0,24 0,55 0,21 0,31 0,22
8,6

կգ/հա 1,90 0,11 0,90 2,84 1,07 1,79

K2O
% 0,23 2,49 0,56 0,59 1,29 0,64

34,4
կգ/հա 14,7 1,10 0,92 7,98 4,45 5,21

Հաղ թա նակ

N
% 0,102 0,88 1,64 0,69 1,80 1,72

49,3
կգ/հա 9,02 1,32 4,76 9,32 7,16 17,70

P2O5

% 0,038 0,28 0,65 0,21 0,49 0,31
14,7

կգ/հա 3,36 0,42 2,91 2,84 1,95 3,19

K2O
% 0,39 2,56 0,60 0,74 1,46 1,05

66,7
կգ/հա 34,48 3,85 1,74 9,99 5,81 10,80

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Ու սում նա սիր ված տնկարկ նե րում խա ղո ղի ար մատ
նե րը տա րած վում են մինչև 1 մ: Ա ռան ձին ար մատ ներ 
ա վե լի խո րագ նա են, սա կայն դրանց հիմ նա կան զանգ
վա ծը (մոտ 8090 %) տա րած ված է հո ղի 060 սմ շեր
տե րում։ Տն կարկ նե րում նոս րութ յու նը կազ մում է մոտ 
15 %, սա կայն բեր քի և վե գե տա տիվ զանգ վա ծի հաշ
վա ռում նե րի նպա տա կով ընտր վել են լիար ժեք շար քեր։

Ըստ աղ յու սակ 2ի՝ Կան գուն սոր տի ե րեք տար
վա մի ջին բեր քը կազ մել է 66,9, իսկ Հաղ թա նակ 
սորտի նը՝ 100,4 ց/ հա, քաղ ցո ւում պա րու նակ վում 
են գրե թե հա վա սար քանա կութ յամբ չանչ և սեր մեր:
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Նշ ված սոր տե րից ա մեն տա րի հե ռաց վում է նաև նույն
քան վե գե տա տիվ զանգ ված, սա կայն վե գե տա ցիա յի 
վեր ջում Հաղ թա նակ սոր տը տեր ևա յին զանգ վա ծով 
մոտ 200 կգ ով գե րա զան ցում է Կան գուն սոր տին։ 

Խա ղո ղի ու սում նա սիր ված սոր տե րի կող մից ընդ հա
նուր Nի, P2O5ի և K2Oի ար տադ րա կան օ տա րու մը 
հաշ վար կե լու նպա տա կով 2019 թ. կա տար վել են բեր
քի և վե գե տա տիվ զանգ վա ծի տար բեր բա ղադ րիչ նե րի 
լա բո րա տոր ա նա լիզ ներ: Հաշ վարկ նե րը կա տար վել են 
ե րեք տա րի նե րի մի ջին տվյալ նե րի հի ման վրա (աղ. 3)։ 
Հարկ է նշել, որ վե գե տա ցիա յի վեր ջում թեև տեր ևա յին 
զանգ վա ծը չի հե ռաց վում տնկար կից, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դրա նում պա րու նակ վող ա զո տի մեծ մա սը մթնո լորտ է 
ներ թա փան ցում N2ի, NH3ի և  ա զո տի օք սիդ նե րի տես
քով, իսկ P2O5ը և K2Oն մ նում են հո ղում։ 

Ըստ աղ յու սակ 3ի՝ Հաղ թա նակ սոր տը գրե թե բո լոր 
բա ղադ րիչ նե րում առ կա հիմ նա կան սննդա տար րե րի 
պա րու նա կութ յամբ գե րա զան ցում է Կան գուն սոր տին: 
Այ սինքն՝ Հաղ թա նակ սոր տի կող մից սննդա տար րե րի 
օ տա րումն ա վե լի ին տե նսիվ է։

Կան գուն սպի տակ սոր տի 66,9 ց/ հա բեր քի և վե գե
տա տիվ զանգ վա ծի մի ջո ցով տնկար կից օ տար վում են  
35,4 կգ/ հա N, 8,6 կգ/ հա P2O5 և 34,4 կգ/ հա K2O, իսկ 
Հաղ թա նակ սև սոր տի 100,4 ց/ հա բեր քի և վե գե տա տիվ 
զանգ վա ծի մի ջո ցով՝ 49,3 կգ/ հա N, 14,7 կգ/ հա P2O5 և 
66,7 կգ/ հա K2O: Ընդ հան րա պես խա ղո ղի սև սոր տերն 
ա վե լի շատ K2O են յու րաց նում, քան սպի տակ սոր տե րը, 
ինչն ըստ եր ևույ թին պայ մա նա վոր ված է դրանց գե նո
տի պով։ Հարկ է նշել, որ հո ղա պահ պան ման սև ցե լի 
պայ ման նե րում սննդա տար րե րի ոչ ար տադ րո ղա կան 
կո րուստ նե րը (լվա ցում և գա զա յին ար տա նե տում ներ) 
կա րող են հաս նել զգա լի չա փե րի, ուս տի անհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել օր գա նա հան քա յին պա րար տան յու
թե րի օպ տի մալ չա փա քա նակ նե րով ա մե նամ յա պա
րար տա ցում։ 

Եզ րա կա ցութ յուն

Խաղողի այգիներում ամենամյա կանոնավոր պարար
տացման բացակայության պայմաններում հնարավոր 
չէ ապահովել բարձր բերք։ Բացի այդ՝ սև ցելի պայ
մաններում տեղի են ունենում սննդատարրերի զգալի 
քանակությամբ ոչ արտադրական կորուստներ. Կան
գուն սորտի 7 տ/հա բերքի և վեգետատիվ զանգվածի 
դեպքում օտարվում են 35 կգ N, 9 կգ P2O5 և 34 կգ 
K2O, իսկ Հաղթանակ սորտի 10 տ/հա բերքի դեպքում՝ 
համապատասխանաբար 49, 15 և 67 կգ։
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Производственный вынос азота, фосфора и калия из насаждений винограда в системе 
сохранения почвы «черный пар»

С.С. Арутюнян, Л.Г. Матевосян
Научный центр земледелия

Ключевые слова: виноград, сорт, основные питательные вещества, производственный вынос, черный пар

А н н о т а ц и я .  На виноградных насаждениях сортов Кангун и Ахтанак села Талворик Армавирской области в 
2018-2020 гг. был изучен производственный вынос основных питательных элементов в системе сохранения почвы 
“черный пар”. 

Исследования показали, что при урожае в 7 т/га и соответствующей вегетативной массе сорта Кангун вынос 
N составил 35 кг, P2O5 - 9кг и K2O - 34 кг, а у сорта Ахтанак при 10 т/га урожае и эквивалентной вегетативной 
массой соответственно - 49, 15 и 67 кг. Однако, надо учитывать также, что в условиях “чёрного пара” происходят 
значительные непроизводственные потери питательных элементов, которые необходимо учитывать при 
определении доз удобрений.

Industrial Extraction of Nitrogen, Phosphorus and Potassium from Vineyards in the Bare Fallow 
System of Soil Conservation

S.S. Harutyunyan, L.G. Matevosyan
Scientific Center of Agriculture

Keywords: grape, variety, primary nutrients, industrial extraction, bare fallow 

A b s t a c t .  In 2018-2020 the industrial extraction of primary nutrients from the vineyards of grape varieties “Kangun” and 
“Haghtanak” cultivated in the Talvorik community of Armavir region was investigated in conditions of bare fallow system 
of soil conservation. According to the investigations, in case of 7 t/ha yield and vegetative mass of the “Kangun” variety,              
35 kg N, 9 kg P2O and 34 kg K2O is extracted, while in case of 10 t/ha yield and vegetative mass of the “Haghtanak” variety 
49 kg, 15 kg and 67 kg respective nutrients are discharged. 
In bare fallow conditions non-industrial nutrient losses are also recorded, which should be considered when determining 
the doses of fertilizers.

Ընդունվել է՝ 05.05.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 27.05.2021 թ.
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Նախաբան

Տաք դե ղը բան ջա րա յին մշա կա բույս է, դիե տիկ սննդի 
կար ևոր բա ղադ րիչ: Այն բան ջա րե ղե նի մյուս տե սակ
նե րի հա մե մա տութ յամբ C վի տա մի նի բարձր պա
րու նա կութ յամբ գրա վում է ա ռա ջին տե ղը (100 գ կա
նաչ տաք դե ղում՝ 150 մգ, 100 գ կար միր տաք դե ղում՝                               
250 մգ կամ օ րա կան չա փա բաժ նի 250 %): Միա ժա մա
նակ 6 ան գամ ա վե լի շատ C վի տա մին է պա րու նա կում, 
քան ցիտ րու սա յին նե րը: 

Վեր ջին 2025 տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում 
տաք դե ղի վնա սա տու նե րի վե րա բեր յալ գի տա կան հե
տա զո տութ յուն ներ չեն կա տար վել: Հարկ է նշել, որ 
տաք դե ղը, ինչ պես և մոր մազ գի բան ջա րա յին մյուս 
մշա կա բույ սե րը, զգա լիո րեն վնաս վում են բազ մա թիվ 
վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի կող մից:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 20192020 
թվա կան նե րին Ար մա վի րի մար զի Ա ռա տա շեն, Ար շա

ՀՏԴ  635.649:631.544.4        
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լույս, Խո րոնք, Տա րո նիկ, Ա պա գա, Լու սա ռատ, Ակ նա
լիճ, Ակ նա շեն, Գ րի բո յե դով հա մայնք նե րի ջեր մատ նա
յին տնտե սութ յուն նե րում: Հե տա զո տութ յան նպա տակն 
է ե ղել ու սում նա սի րել տաք դե ղի վնա սա կար և  օգ տա
կար էն տո մոա կա րի ֆաու նան ջեր մա տան պայ ման նե
րում: Եր թու ղա յին հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց
վել են շա բա թա կան 12 ան գամ, ո րոնց ըն թաց քում 
վնա սա տու նե րը և  օգ տա կար մի ջատ նե րը հա վաք վել 
ու ֆիքս վել են ըստ մի ջա տա բա նութ յու նում ըն դուն
ված մե թոդ նե րի (Прогноз появления и учет вредителей 
и болезней сельскохозяйственных культур, 1958): 
Հայտ նա բեր ված էն տո մոա կա րի ֆաու նա յի նույ նա կա
նացու մը կա տար վել է Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 
ո լոր տի ռիս կե րի գնա հատ ման և վեր լու ծութ յան, Կեն
դա նա բա նութ յան և հիդ րոէ կո լո գիա յի գի տա կան կենտ
րոն նե րի մաս նա գետ նե րի օգ նութ յամբ՝ մի ջա տա բա
նութ յան բնա գա վա ռում ըն դուն ված մե թոդ նե րով: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

20192020 թթ. ի րա կա նաց ված եր թու ղա յին հե տա զո

Հոդվածում ներկայացված են 20192020 թվականներին Արմավիրի մարզի 
տարբեր համայնքների ջերմատնային տնտեսություններում իրականացված 
հետազոտությունների արդյունքները: Տաքդեղի վնասակար և օգտակար 
էնտոմոակարիֆաունայի բացահայտման ընթացքում գրանցվել ու նույնա
կա նացվել են վնասատուների 17 և օգտակար միջատների 11 տեսակներ:

Օգտակար միջատներից 2ը՝ Cryptolaemus montrouzieriն և Euplectrus 
ցեղը, Հայաստանում գրանցվել են առաջին անգամ:

Բանալի բառեր՝
տաքդեղ, 
ջերմատուն, 
էնտոմոակարիֆաունա, 
նույնականացում, 
հետազոտություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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9. Կարտոֆիլի ցիկադ  Empoasca fabae (https://
en.wikipedia.org):

10. Լոլիկի տերևային ականող  Liriomyza sativae 
(https://www.cabi.org): 

11. Ծլաճանճ  Delia platura (Л.М. Копанева, 1981):

12. Ծխախոտի թրիպս  Thrips tabaci (Л.М. Копанева, 
1981):

13. Արևմտյան ծաղկային թրիպս  Frankliniella 
occidentalis (https://www.ivami.com):

14. Սովորական արջուկ  Gryllotalpa-gryllotalpa (https://
kubsau.ru):

15. Դաշտային կուրամլուկ  Lygus pratensis (Л.М. 
Копанева, 1981):

16. Սովորական ոստայնատիզ  Tetranychus urticae 
(Л.М. Копанева, 1981):

17. Բուսակեր կողինջներ  Limacidae ( Հա յաս տա նի 
գյու ղատն տե սա կան կուլ տու րա նե րի, ան տառ նե րի 
և պա հեստ նե րի վնա սա տու նե րը, 1976):  

Նույ նա կա նաց ված տե սակ նե րի լու սան կար նե րը ներ
կա յաց ված են նկար 1ում: 

Աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված են ջեր մա տան պայ
ման նե րում տաք դե ղի վրա վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի 
հայտ նա բեր ման տա րեթ վե րը և վ նաս ված օր գան նե րը:

տութ յուն նե րի ըն թաց քում հայտ նա բեր վել ու նույ նա կա

նաց վել են վնա սա տու նե րի 17 և  օգ տա կար մի ջատ նե րի 

11 տե սակ ներ: Ընդ ո րում՝ օգ տա կար մի ջատ նե րի եր կու 

տե սակ նե րը (Cryptolaemus montrouzieri և Euplectrus) 

գրանց վել են ա ռա ջին ան գամ:

Նույ նա կա նաց վել են վնա սա տու նե րի հետև յալ տե սակ
նե րը.

1. Բամբակենու կնգուղակեր  Helicoverpa armigera  
(https://www.cabi.org):

2. Կարադրինա  Spodoptera exigua (https://kubsau.ru):

3. Լոլիկի հարավամերիկյան ցեց  Tuta absoluta 
(https://www.cabi.org):

4. Բանջարանոցային բվիկ  Lacanobia oleracea (http://
www.wildlifeinsight.com):

5. Դեղձենու լվիճ   Myzodes persicae (Определитель 
насекомых Европейской части СССР, 1964):

6. Բոստանային լվիճ  Aphis gossypii (Определитель 
насекомых Европейской части СССР, 1964):

7. Ջերմատնային սպիտակաթևիկ  Trialeurodes 
vaporariorum (Определитель насекомых европей
ской части СССР, 1964):

8. Balclutha impicta (https://bugguide.net):

Աղ յու սակ 1. Վ նա սա կար էն տո մոա կա րի ֆաու նա յի տե սա կա յին կազ մը տաք դե ղի վրա*

Հ/հ Վնասատուներ
Հայտնաբերման 

տարեթիվը
Բույսի վնասված

օրգանները

1 Բամբակենու կնգուղակեր 2019, 2020 Տերև, պտուղ

2 Կարադրինա 2019 Տերև, պտուղ

3 Լոլիկի հարավամերիկյան ցեց 2019, 2020 Տերև

4 Բանջարանոցային բվիկ 2019 Տերև

5 Դեղձենու լվիճ 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

6 Բոստանային լվիճ 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

7 Ջերմատնային սպիտակաթևիկ 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

8 Balclutha impicta 2020 Տերև

9 Կարտոֆիլի ցիկադ 2019, 2020 Տերև

10 Լոլիկի տերևային ականող 2019, 2020 Տերև

11 Ծլաճանճ 2019, 2020 Պտուղ

12 Ծխախոտի թրիպս 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

13 Արևմտյան ծաղկային թրիպս 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

14 Սովորական արջուկ 2019, 2020 Արմատ

15 Դաշտային կուրամլուկ 2019 Տերև

16 Սովորական ոստայնատիզ 2019, 2020 Տերև, ծաղիկ, պտուղ

17 Բուսակեր կողինջներ 2019 Տերև, պտուղ

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

https://en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org
https://www.cabi.org
https://www.ivami.com
https://kubsau.ru
https://kubsau.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetranychus
https://www.cabi.org
https://kubsau.ru
https://www.cabi.org
http://www.wildlifeinsight.com
http://www.wildlifeinsight.com
https://bugguide.net
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Նկ. 1. Տաքդեղի վնասակար էնտոմոակարիֆաունան ջերմա
տան պայմաններում.
1  սովորական ոստայնատիզ, 2  դեղձենու լվիճ, 
3  բոստանային լվիճ, 4  Balclutha impicta, 5  կարտոֆիլի 
ցիկադ, 6  արևմտյան ծաղկային թրիպս, 7  ծխախոտի 
թրիպս, 8  լոլիկի տերևային ականող, 9  ծլաճանճ, 
10  բամբակենու կնգուղակեր, 11  կարադրինա, 
12  լո լիկի հարավամերիկյան ցեց, 13  բանջարանոցային 
բվիկ,14  ջերմատնային սպիտակաթևիկ, 15  դաշտային 
կուրամլուկ, 16  սովորական արջուկ, 17  մերկ կողինջ 
(լուսանկարումը կատարվել է հեղինակի կողմից):

Նկ. 2. Տաքդեղի օգտակար էնտոմոակարիֆաունան ջերմա
տան պայմաններում.

1  յոթկետանի զատկաբզեզ, 2  Harmonia axyridis,                       
3  Coccinella magnifica, 4  փոփոխական զատկաբզեզ,             
5  երկկետանի զատկաբզեզ, 6  Cryptolaemus montrouzieri, 
7  Aphidius colemani, 8  Euplectrus sp., 10  սովորական 
ոսկեաչիկ, 11  աղոթարար սովորական (լուսանկարումը 
կատարվել է հեղինակի կողմից), 9  Amblyseius finlandicus 
(https://www.biolib.cz):

Նույնականացվել են օգտակար միջատների հետևյալ 
տեսակները.

1. Փոփոխական զատկաբզեզ  Hippodamia variegata 
(Опре делитель насекомых европейской части 
СССР, 1965):

2. Յոթկետանի զատկաբզեզ  Coccinella 
septempunctata (Определитель насекомых евро
пейской части СССР, 1965):

3. Երկկետանի զատկաբզեզ  Adalia bipunctata f. 
sexpustulata (Определитель насекомых европейской 
части СССР, 1965):

4. Coccinella magnifica (https://influentialpoints.com):

5. Harmonia axyridis (https://influentialpoints.com):

6. Cryptolaemus montrouzieri (https://influentialpoints.
com):

7. Սովորական ոսկեաչիկ  Chrysoperla carnea (Опре
делитель насекомых европейской части СССР, 1987):

8. Aphidius colemani (https://www6.inrae.fr):

9. Euplectrus sp. (Определитель насекомых европей
ской части СССР, 1981):

10. Աղոթարար սովորական  Mantis religiosa (https://
bugguide.net):

11. Amblyseius finlandicus (https://www1.montpellier.inra.fr):

Cryptolaemus montrouzieri տեսակը և Euplectrus 
ցեղը Հայաստանում գրանցվել են առաջին անգամ: 
Cryptolaemus montrouzieriը սնվում է լվիճներով, իսկ 
Euplectrus ցեղի ներկայացուցիչները տաքդեղի գլխա
վոր վնասատուներ բամբակենու կնգուղակերի և կա
րադրինայի արտաքին մակաբույծներ են:

https://influentialpoints.com/biocontrol /Coccinella_magnifica_scarce_seven-spot_ladybird.htm
https://influentialpoints.com
https://influentialpoints.com
https://influentialpoints.com
https://www6.inrae.fr
https://bugguide.net
https://bugguide.net
https://www1.montpellier.inra.fr
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Նույնականացված տեսակների լուսանկարները ներ
կա յացված են նկար 2ում:

Աղյուսակ 2ում ներկայացված է ջերմատան պայ
մաններում օգտակար էնտոմոակարիֆաունայի հայտ
նաբերման տարեթիվը, փոխհարաբերության տեսակը 
և վնասվող օրգանիզմը: 

Եզրակացություն

Այս պի սով՝ Ար մա վի րի մար զի տար բեր հա մայնք նե րի 

ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց ված 

հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում գրանց վել ու նույ

նա կա նաց վել են վնա սա կար և  օգ տա կար էն տո մոա կա

րի ֆաու նա յի 17 և 11 տե սակ ներ: Վ նա սա կար նե րից 4ը 

պատ կա նել են թե փու կաթ ևա վոր նե րի (Lepidoptera), 5ը` 

հա վա սա րաթ ևա վոր նե րի (Homoptera),  2ը` երկթևե

րի (Diptera), 2ը` ծո պաթ ևա վոր նե րի  (Thysanoptera) 

կար գե րին և մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ՝ ուղ ղաթ ևա

վոր նե րի (Orthoptera), կի սա կարծ րաթ ևա վոր նե րի 

(Hemiptera) կար գե րին ու սար դա կեր պե րի (Arachnida),  

փո րո տա նի նե րի (Gastropoda) դա սե րին: Օգ տա կար 

էն տո մո ֆաու նա յից 6ը պատ կա նել են կարծ րաթ ևա

վոր նե րի (Coleoptera), 2ը` թա ղան թաթ ևա վոր նե րի 

(Hymenoptera) կար գե րին, իսկ մե կա կան ներ կա յա ցու

ցիչ` ցան ցաթ ևա վոր նե րի (Neuroptera), ա ղո թա րար նե

րի (Mantodea) և տ զե րի կար գե րին (Acarina): Կարծ

րաթևա վոր նե րի կար գից Cryptolaemus montrouzieri 
տե սա կը և թա ղան թաթ ևա վոր նե րի կար գից Euplectrus 

ցե ղը Հա յաս տա նում գրանց վել են ա ռա ջին ան գամ:

Աղյուսակ 2. Օգտակար էնտոմոակարիֆաունայի տեսակային կազմը տաքդեղի վրա*

Հ/հ Էնտոմոակարիֆագեր
Հայտնաբերման 

տարեթիվը
Փոխհարաբերության 

տեսակը
Վնասված օրգանիզմները

1 Փոփոխական զատկաբզեզ 2019, 2020 Գիշատիչ Լվիճներ

2 Յոթկետանի զատկաբզեզ 2019, 2020 Գիշատիչ Լվիճներ

3 Երկկետանի զատկաբզեզ 2019, 2020 Գիշատիչ Լվիճներ

4 Coccinella magnifica 2020 Գիշատիչ Լվիճներ

5 Harmonia axyridis 2019 Գիշատիչ Լվիճներ

6 Cryptolaemus montrouzieri 2020 Գիշատիչ Լվիճներ

7 Սովորական ոսկեաչիկ 2019, 2020 Գիշատիչ Լվիճներ, թրիպսներ,  ջերմատնային սպիտակաթևիկ

8 Aphidius colemani 2019, 2020 Մակաբույծ Լվիճներ

9 Euplectrus sp. 2019, 2020 Մակաբույծ Բամբակենու կնգուղակեր, կարադրինա

10 Աղոթարար սովորական 2019 Գիշատիչ Կարադրինայի թրթուր, մլուկներ

11 Amblyseius finlandicus 2020 Գիշատիչ Սովորական ոստայնատիզ

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

Գրականություն

1. Հայաստանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների, 
անտառների և պահեստների վնասատուները.  Եր., 
1976:

2. Копанева Л.М. Определитель вредных и полезных 
насекомых и клещей технических культур в СССР. 
 Л., 1981.

3. Определитель насекомых европейской части 
СССР. В пяти томах.  Л.: Наука, 1964.

4. Определитель насекомых европейской части СССР. 
 Том 2: Жесткокрылые (Coleoptera) и веерокрылые. 
 Л.: Наука, 1965.

5. Определитель насекомых европейской части СССР. 
 Том 3: Перепончатокрылые.  Л.: Наука, 1981.

6. Определитель насекомых европейской части 
СССР.  Том 4.  Ч. 6. Большекрылые. Верблюдки. 
Сетчатокрылые. Скорпионовые мухи. Ручейники.  
Л.: Наука, 1987.

7. Прогноз появления и учет вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур / Под ред. В.В. Ко
сова, И.Я. Полякова.  М., 1958. 

8. https://www.biolib.cz/en/taxon/id76253/: Species 
Euseius finlandicus (Oudemans, 1915) (դիտվել է՝ 
10.08.2021 թ.). 

9. https://bugguide.net/node/view/18669: Species 
Balclutha impicta (դիտվել է՝ 31.07.2021 թ.): 
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Harmful and Useful Entomoacarifauna of Pepper in Grenhouse Conditions

M.H. Ghazaryan
Armenian National Agrarian University

Keywords: pepper, greenhouse, entomoacarifauna, identification, research  

A b s t a c t .  The article considers the research results conducted within the period of 20192020 in the greenhouse farms 
of different communities in Armavir region. During the detection of harmful and useful pepper entomoacarifauna, 17 pests 
and 11 useful insect species were recorded and identified.
Among the useful insects, two genera  Cryptolaemus montrouzieri and Euplectrus  have been recorded for the first time 
in Armenia.

Ընդունվել է՝ 31.08.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 03.09.2021 թ.

Вредная и полезная энтомоакарифауна перца в условиях теплицы
M.Г. Казарян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: перец, теплица, энтомоакарифауна, идентификация, исследование

А н н о т а ц и я .  В статье представлены результаты исследований, проведенных в тепличных хозяйствах  различ
ных сообществ Армавирской области в 20192020 годах. В ходе выявления вредной и полезной энтомоакари
фауны перца было зарегистрировано и идентифицировано 17 видов вредных  и 11 видов полезных насекомых. 
2 вида полезных насекомых, Cryptolaemus montrouzieri и род Euplectrus,  в Армении были зарегистрированы 
впервые.
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Նա խա բան

Չոր կլի մա ու նե ցող երկր նե րում, այդ թվում՝ Հա յաս
տա նում գե րա կա խնդիր է բնութ յան պահ պա նութ յու
նը (Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, Ս.Լ. Հա րութ յուն յան, 1986,                  
Ժ.Հ. Վար դան յան, 2005):

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում, օ դի աղ տոտ վա ծութ յան 
ա ճով և բ նութ յան պահ պա նութ յան հրա տապ խնդիր
նե րով պայ մա նա վոր ված, կար ևոր վում են քա ղա քա յին 
այ գի նե րի հիմ նումն ու քա ղա քա մերձ տա րածք նե րի 
ձևա վո րու մը: Տա րեց տա րի ա վե լա նում է հատ կա պես 
ծա ռաթ փա տե սակ նե րի տնկի նե րի պա հան ջար կը, և  
ա վե լի ու ա վե լի է կար ևոր վում դրանց ար տադ րութ յան 
ժա մա նա կա կից ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը: Լայ նո րեն 
տա րած ված է բույ սե րի ան հող մշա կութ յու նը, ո րը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
(23 տա րում) կազ մա կեր պել տնկան յու թի ա րա գաց
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ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

mairap12@mail.ru,  annaeghiazaryan64@mail.ru,  ahakobjanian@gmail.com

ված ար տա դրութ յուն (Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013, 
Г.С. Давтян, 1980, С.Х. Майрапетян, 1989): Ընդ ո րում՝ 
վեր ջինս կա րող է էա պես նպաս տել հան րա պե տութ յան 
նոս րա ցած ան տառ նե րի, այ գի նե րի, կա նաչ պու րակ
նե րի վե րա կանգն մա նը և նոր տա րածք նե րի կա նա չա
պատ մա նը:

Սո սին (Platanus L.) բու սա կան աշ խար հի հսկա նե րից է. 
բարձ րութ յու նը հաս նում է մինչև 50 մ: Այն տա րած ված 
է Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում, մի ջերկր ծով յան ա վա զա
նում, Մեր ձա վոր Ար ևել քում, Հայ կա կան բարձ րա վան
դա կում: 

ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ծավ գյու ղի մոտ է գտնվում Հա
յաս տա նի խո շոր սո սի նե րի միակ պու րա կը, ո րը ներ
կա յումս ար գե լոց է և զ բա ղեց նում է 60 հա տա րա ծութ
յուն (Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, Ս.Լ. Հա րութ յուն յան, 1985,                 

Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013, Ժ.Հ. Վար դան յան, 2005, 

Երկարամյա փորձերն իրականացվել են Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդ
րոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի փորձարարական կայանում 
(Արարատյան հարթավայր) և Դիլիջանի անտառային գոտու հիդրոպոնիկ 
պայմաններում: Մշակվել է արևելյան սոսու տնկիների անհող աճեցման 
կենսատեխնոլոգիա:

Արարատյան հարթավայրում տնկիներն աճով 2,02,3 անգամ գերազանցել 
են Դիլիջանի անտառային գոտում աճեցված տնկիներին: Սոսու տնկիների 
հիդրոպոնիկ արտադրության՝ մեր կողմից մշակված կենսատեխնոլոգիան 
արդյունավետ է և հեռանկարային: Առաջարկվում է այն կիրառել տնկիների 
արագացված մեծաքանակ արտադրություն կազմակերպելու համար:

Բանալի բառեր՝
սոսի, 
տնկանյութ, 
հիդրոպոնիկա, 
սննդարար լուծույթ, 
արդյունավետություն

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

doi:

https://anau.am/scientific-journal
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Ս.Լ. Հա րութ յուն յան, 1985, Ժ.Հ. Վար դան յան, 2005): Հե
տա զո տութ յուն նե րի հա մար ընտր վել է ար ևել յան սո սին:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Ար ևել յան սո սին (Platanus orientalis L.) սո սազ գի նե
րի (Platanaceae Lindl) ըն տա նի քի ծա ռա տե սակ է: Այն 
բազ մաց վում է սեր մե րով: Ի տար բե րութ յուն մյուս ծա
ռա տե սակ նե րի՝ ինչ պես կտրոն նե րը, այն պես էլ սեր մե րը 
մթեր վում են երկ րորդ տար վա ճյու ղե րից և սեր մե րից:

Գի տա փոր ձե րը կա տար վել են 20112019 թթ. ՀՀ ԳԱԱ 
Գ.Ս. Դավթ յա նի ան վան հիդ րո պո նի կա յի պրոբ լեմ նե
րի ինս տի տու տում: Որ պես լցան յութ օգ տա գործ վել են 
315 մմ մաս նիկ նե րով հրաբ խա յին սև և կար միր խա
րամ, գլա քար:

Սո սու սեր մե րի ցան քը կա տար վել է գար նա նը՝ մարտ
ապ րիլ ա միս նե րին: Ծ լու նա կութ յու նը բարձ րաց նե
լու նպա տա կով ցան քից ա ռաջ սեր մե րը 1 օր թրջվել 
են ջրով: Սև խա րա մում 1015 սմ հե ռա վո րութ յամբ 
բաց ված 23 սմ խո րութ յամբ ա կոս նե րում լցվել է գե
տի ա վազ: Սեր մե րը ցան վել են խիտ (քա նի որ սեր մե
րի ծլու նա կութ յու նը ցածր է) և ծածկ վել ա վա զի բա
րակ շեր տով: Մինչև ծլե լը՝ 1518 օր վա ըն թաց քում, 
լցանյութն ա նընդ հատ խո նա վաց վել է: 

Ա ռա ջին տա րում միա վոր մա կե րե սի հաշ վով հրաբխա
յին սև խա րա մում ստաց վել է 53 սմ բարձ րութ
յամբ և բ նի 3 մմ տ րա մագ ծով 250300 սերմ նա բույս                            
(նկ. 1): Գար նա նը բու սակ ներն Ա րա րատ յան հար թա
վայ րի հրաբ խա յին սև, կար միր խա րա մում, գլա քա րում 
և Դի լի ջա նի ան տա ռա յին գո տու հրաբ խա յին կար միր 
խա րա մում տնկվել են 20 բու սակ/մ2 սխե մա յով՝ լաս
տակ նե րի վրա: Կպ չո ղա կա նութ յու նը Դի լի ջա նի ան տա
ռա յին գո տում կազ մել է 100 %, իսկ Ա րա րատ յան հար
թա վայ րում՝ 9398 % (աղ. 1):

А.А. Григорян, 1973): Ու շագ րավ է, որ Հա յաս տա նի 
հնա գույն մայ րա քա ղաք Ար մա վի րում գտնվող Ա նա հիտ 
աստ վա ծու հու մեհ յա նը շրջա պատ ված է ե ղել հռչա կա
վոր Սոս յաց ան տա ռով: 

Ե րի տա սարդ սո սին ա րագ է ա ճում և մի քա նի տաս
նամ յա կի ըն թաց քում հաս նում է հսկա յա կան չա փե րի: 

Հարկ է նշել, որ բնա կան պայ ման նե րում սո սին լավ 
է ա ճում ալ յու վիալ հո ղե րում. տա րած ված է գե տա
հո վիտ նե րում, լճե րի ա փե րին և կիր ճե րի խոր քե րում: 
Հ զոր, խո րագ նա, խիտ ճյու ղա վոր ված, ա ռանց քա յին 
ար մա տա յին հա մա կար գի շնոր հիվ դի մա նում է ժա
մա նա կա վոր ե րաշ տին: Բա վա կան ցրտա դի մաց կուն 
է. կա յուն է մինչև 25 0C սառ նա մա նի քին: Հա յաս տա նի 
պայ ման նե րում լավ է ա ճում ծո վի մա կեր ևույ թից մինչև 
1400 մ բարձ րութ յան վրա. ա վե լի բարձ րա դիր գո տի նե
րում ամ բող ջո վին ցրտա հար վում է: 

Որ պես հզոր, լայ նա սա ղարթ, գե ղե ցիկ և  եր կա րակ յաց 
ծա ռա տե սակ՝ սո սին լայ նո րեն կի րառ վում է դե կո րա
տիվ պար տե զա գոր ծութ յու նում և բ նա կա վայ րե րը կա
նա չա պա տե լիս: Հա յաս տա նում այն կա նա չա պատ ման 
նպա տա կով օգ տա գործ վող հիմ նա կան ծա ռա տե սակ
նե րից է, քա նի որ լավ է հար մար վում քա ղա քի է կո լո
գիա կան պայ ման նե րին (գա զե րի, ծխի, փո շու առ կա
յութ յուն և  այլ գոր ծոն ներ): 

Սո սին բազ մա նում է սեր մե րով, ան դա լի սով, ինչ պես 
նաև կտրո նա վոր մամբ (Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, Ս.Լ. Հա
րութ յուն յան, 1985, Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, Ս.Լ. Հա րութ
յուն յան, 1986, Ժ.Հ. Վար դան յան, 2005):

Հայտ նի է սո սու շուրջ 10 տե սակ: Հա յաս տա նում մշակ
վում է սո սու ե րեք տե սակ՝ սո սի ար ևել յան (P. orientalis 
L.), սո սի արևմտ յան (P. occidentalis L.) և սո սի հիբ րի
դա յին (P. hybrid կամ P. accrifolia): Վեր ջինս նա խորդ 
եր կու տե սակ նե րի հիբ րիդն է (Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, 

Աղ յու սակ 1. Ար ևել յան սո սու սերմ նա բույ սե րի ծա ռա չա փա կան ցու ցա նիշ նե րը կլի մա յա կան տար բեր գո տի նե րի 
բա ց օթ յա հիդ րո պո նի կա յի պայ ման նե րում*

Լ ցա նյու թեր

 Բու սակ նե րի ծա ռա չա փա կան ցու ցա նիշ նե րը
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1ին տար ի տ ար եկ ան միջ ին աճ ը

բարձ րու
թյունը, 

սմ

 բնի տրա
մա գիծը, 

մմ

 բարձ րու
թյունը, 

սմ

 բնի տրա
մա գիծը, 

մմ

 Հրաբխա  յ ին  սև խ ա րամ 20 98 53,0 3,0 203,6 23,6 150,6 20,6 19,6

Հրաբխա յի ն կար միր խա րամ 20 95 53,0 3,0 215,6 25,0 162,6 22,0 19,0

Գլաքար 20  93 53,0 3,0 217,2 23,6 164,2 20,6 18,6

Դիլիջա նի  ան տ ա  ռայի ն  
գոտի , կարմ իր խարամ

20 10 0 53,0 3,0 104,0 6,7 51,0 3,7 20,0

*Կազմվել է  հե ղինակների կ ող մից՝ փորձարարական  տվ յալների հ իմ ան վր ա:
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Նկ. 1. Սոսու բուսակների ընդհանուր տեսքը բացօթյա հիդրո
պոնիկայի պայմաններում:

Ու սում նա սիր վել է տար բեր գոր ծոն նե րի (լցան յութ, 
սննդա րար լու ծույթ, սնման մա կե րես, հիմ նա կան 
սննդա տար րե րի խտութ յուն) ազ դե ցութ յու նը սերմ նա
բույ սե րի կպչո ղա կա նութ յան, աճ ման դի նա մի կա յի, 
ինչ պես նաև տնկի նե րի ա ճի, ե լի և  ո րա կի վրա: Միա
ժա մա նակ մշակ վել է սո սու ան հող ար տադ րութ յան 
կեն սա տեխ նո լո գիա:

Հարկ է նշել, որ կար ևոր վում են բույ սե րի տնկման 
խտութ յու նը և ճիշտ փոխ դա սա վոր վա ծութ յու նը, քա
նի որ դրան ցով են հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված 
միա վոր ար տադ րան քի հաշ վով կա տար ված ծախ սե րը: 
Ան հող մշա կութ յան շնոր հիվ կրճատ վում են մի շարք 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ (փխրե ցում, սնու
ցում, քաղ հան, ջրում և  այլն), ին չը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս սո սու տնկար կի խտութ յու նը մե ծաց նել 45 ան
գամ՝ միա ժա մա նակ կրճա տե լով նաև տնկի նե րի ար
տադ րութ յան ժամ կե տը (12 տա րով) և ծախ սե րը (23 
ան գամ), ա պա հո վե լով վեր գետն յա և ս տոր գետն յա 
օր գան նե րի լու սաօ դա յին ու ջրա սննդա յին օպ տի մալ 
պայ ման ներ (Լ.Վ. Հա րութ յուն յան, Ս.Լ. Հա րութ յուն յան, 
1986, Г.С. Давтян, 1980): 

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում ա մեն ա միս կա տար վել են 
փոր ձի բո լոր տար բե րակ նե րի ֆե նո լո գիա կան դի տար
կում ներ և կեն սա չա փում ներ: Մինչև վե գե տա ցիա յի 
ա վար տը բույ սե րը սնուց վել են Գ.Ս. Դավթ յա նի կող մից 
ա ռա ջարկ ված լու ծույ թով (Г.С. Давтян, 1980). գար նա
նը և  ամ ռա նը՝ օ րա կան 12, իսկ աշ նա նը՝ 1 ան գամ:

Տն կի նե րի ճյու ղե րի փայ տաց ման նպա տա կով, սեպ
տեմ բե րից սկսած, սննդա րար լու ծույ թից ամ բող ջութ
յամբ հան վել է ա զո տը, այ նու հետև աս տի ճա նա բար 

կրճատ վել է սնուց ման (ջրման) հա ճա խա կա նութ յու նը, 
ին չը նպաս տել է նաև տնկի նե րի ցրտա դի մաց կու նութ
յան բարձ րաց մա նը (Ա.Հ. Հով սեփ յան և  ու րիշ., 2013):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ա րա րատ յան հար թա վայ րի և Դի լի ջա նի ան տա ռա յին 
գո տու բա ցօթ յա հիդ րո պո նի կա յի պայ ման նե րում սո սու 
բու սակ նե րի ա ճեց ման ա ռա ջին տար վա ցու ցա նիշ նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ ներ 1, 2ում: 

Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ Ա րա րատ յան 
հար թա վայ րում սո սու տնկի նե րի ա ճի հա մար նպաս
տա վոր են կար միր հրաբ խա յին խա րա մը և գ լա քա րը: 
Տն կի նե րի բարձ րութ յու նը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մել է 215,6 և 217,2 սմ, բնի տրա մա գի ծը՝ 25,0 և 
23,6 մմ: 

Դի լի ջա նի ան տա ռա յին գո տու պայ ման նե րում ա ճեց
ված սո սու բու սակ նե րի տա րե կան մի ջին բարձ րութ յու
նը կազ մել է 104 սմ, բնի տրա մա գի ծը՝ 6,7 մմ (նկ. 24):

Ամ սա կան ա ճի ա ռա վե լա գույն ցու ցա նիշ ներ գրանց
վել են օ գոս տոսսեպ տեմ բեր ա միս նե րին. Ա րա րատ յան 
հար թա վայ րում՝ 41,362,8 սմ, Դի լի ջա նի ան տա ռա յին 
գո տու պայ ման նե րում՝ 8,911,6 սմ (աղ. 2, նկ. 3): 

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ փոր ձարկ ված լցան յու թե րով և  ա ճի 
ին տեն սի վութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ տար բե րությու
նը զգա լի չէ (203,623,6, 215,625,0, 217,223,6 մմ), 
ին չը հիդ րո պո նի կա յի ա ռա վե լութ յուն նե րից է: Տար
բե րութ յուն նկատ վում է տնկի նե րը հո ղագ րունտ տե
ղա փո խե լուց հե տո: 

Հ րաբ խա յին սև և կար միր խա րա մում ա ճեց ված տնկի
նե րի ար մա տա յին հա մա կարգն ա վե լի զար գա ցած է, 
լցան յու թի մանր մաս նիկ նե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ 
միա ձուլ վում են ար մա տա յին հա մա կար գին, ին չի շնոր
հիվ վե րատնկ ման ժա մա նակ ա պա հո վում են 95100 % 
կպչո ղա կա նութ յուն: Արարատ յան հարթավայրի բնակլի
մա յակ ան  պ այ    մաններու մ տնկի ներն աճով  2 ,02, 3 
անգամ գերա զան ց ում ե ն անտառային գ ոտու տնկի
ներին, ինչը պայմանավ որ ված  է հատ կապես բարձր 
ջերմ աստի ճանով և  հ զոր  արմատա  յին համակարգի 
ձևավոր  մամբ (նկ. 4): 

Ըստ հետազոտություն ներ ի՝ Արարատյան հարթավայրի 
բացօթ յա հի դրոպոնիկայի պայ ման ներում սոսու բ ուսակ
ն երից  ա ռաջին  տարում հնարավոր է 1 մ 2 մակերեսից 
ստան ալ ստանդարտին համա պատասխանող և զար
գացած ար մատայ ին համա կարգով (ն կ. 4)  1819 տնկի 
(աղ. 1): 

Այսպիսով՝ լիա ր ժ եք տ նկիներ են ստա ցվում առաջին 
իսկ տա րում: Դրանց միջին բ արձրու թյու նը կազմում է 
203,6 217,2 սմ, բնի տրամագիծը՝ 23,6 25 ,0 մմ (աղ. 1, 

2, նկ. 3, 4): 
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Նկ. 3. Արևելյան սոսու միամյա տնկիները 
բացօթյա հիդրո պոնիկայի պայման
ներում:

Աղյուսակ 2. Արևելյան սոսու աճի դինամիկան տարբեր գոտիների բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում և 
լցանյութերում* 

Եզրակացություն 

Սո սու  տնկի նե րը հիդրոպոնիկ եղան ակո վ նպ ատակա
հարմա ր է բա զմ ացնել Արա ր ատ յան հարթավայրի 
բնակ լիմա յակ ան պա յմ աններում: Բ աց օթյա հիդրո պո
նի կա յի  պայմաններում տն կի ներն աճով  2 ,02, 3 անգամ 
գերազանց ում ե ն անտա ռային գո տո ւմ աճեցված 
տնկիներ ին (աղ . 1, 2, նկ. 4): Վեգետացիայի ընթ աց
քում 1 մ2 մ ակերեսի հաշ վով  սոսու սերմնա բույսերից  
հնարավո ր է ստա նալ զ արգ աց ած ա րմատային 
համակա րգով 18 19 տնկի:

 Ամիսներ 

Ար ար ատյան հարթա վայր Դ իլ իջանի անտա ռային գո տի

կարմիր հրաբխա յին խար ամ գլաքար կարմիր  հրաբխ ային խարամ

բարձր ու թյունը, 
սմ

բնի  տրամագիծը, 
մմ 

բարձրու թյունը,  
սմ

բնի  տրամագիծը, 
մմ 

բարձրու  թյուն ը, 
սմ

բնի  տրամագիծը, 
մմ 

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

ընդհա 
նուր

ամսա
կա ն

Մա յիս 72,3  19 ,3 3,8 0,8 77,4 24,4 4,2 1,2 54,8 1,8 3,0 

Հունիս 84,8  12 ,5 6,5 2,7 91,6 14,2 6,1 1,9 63,2 9,1 3,3 0,3

Հուլիս 98,9  14 ,1 11,0 4,5 110,3 18,7 11,2 5,1 72,3 12,9 3,6 0,3

Օգոստոս 161,7 6 2,8 18,9 7,9 163,3 63,0 15,0 3,8 85,2 8,9 4,2 0,6

Սեպտեմ բեր 2 03 ,0 41,3 20,2 1,3 210,0 46,7 22,5 7,5 96,8 11,6 5,9 1,7

Հոկտեմ  բեր 2 15,6 12,6 25,0 4,8 217,2 7,2 23,6 1,1 104,0 7,2 6,7 0,8

*Կազմվել է հե ղին ակների կողմից՝  փորձար արական տ վյալ ների հիմ ան վր ա: 

Նկ. 4.  Արևելյան սոսու միամյա տնկիներ՝ 
աճեցված Դիլիջանի անտառային 
գոտու (1) և Արարատյան հարթա
վայրի (2, 3, 4) բացօթյա հիդրո
պոնիկայի պայմաններում: 

Սոսու տնկինե րի հիդրոպ ոն իկ  ա րտադրության կենսա
տեխ նոլոգի ան արդյ ունավետ է և հե ռանկարային: 
Ա ռաջ արկվում է այն կ իրառել արևե լյա ն սոս ու տնկի
ների արագացվ ած, մ եծաքանակ ար տադ րություն 
կազմակե րպելու համար:

Գրականություն 

1. Հա րու թյուն յա ն Լ.Վ., Հարությունյա ն Ս.Լ . Հ այաս տանի 
դենդ րո ֆլորան.  Գիրք 1.  Ե ր., 1985.  Էջ 139144:

Նկ. 2. Արևելյան սոսու միամյա տնկիները 
Դիլիջանի անտա ռային գոտու բաց
օթյա հիդրոպոնիկայի պայման
ներում:
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Эффективность производства саженцев восточного платана в условиях открытой 
гидропоники в Армении

Х.С. Майрапетян, А.А. Овсепян, А.С. Егиазарян, А.А. Акопджанян
Институт проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна, НАН РА

Ключевые слова: платан, посадочный материал, гидропоника, питательный раствор, эффективность

А н н о т а ц и я .  Многолетние эксперименты проводились в гидропонической экспериментальной станции 
Института проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна (Араратская долина) и в гидропонических делянках лесной зоны 
Дилижана. Была разработана биотехнология производства беспочвенного выращивания саженцев восточного 
платана.

Рост саженцев в Араратской долине 2.0-2.3 раза превысил рост саженцев выращенных в лесной зоне Дилижана. 
Разработанная нами биотехнология гидропонического производства саженцев платана эффективна и перспективна. 
Предлагается использовать ее для организации ускоренного оптового производства саженцев.

5. Григорян А.А. Ценные виды деревьев и кустарников 
лесов Армении. - Ер., 1973. - 230 с.

6. Давтян Г.С. Гидропоника. В кн.: Справочная книга по 
химизации сельского хозяйства. - М.: Колос, 1980.              
- С. 382-385.

7. Майрапетян С.Х. Культура эфиромасличных расте -
ний  в условиях открытой гидропоники.  - Ер.,  1989. 
- 314 с.
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Efficiency of Producing Oriental Plane Tree Saplings in Conditions of Outdoor                                  
Hydroponics in Armenia

Kh.S. Mayrapetyan, A.H. Hovsepyan , A.S. Yeghiazaryan, A.A. Hakobjanyan
G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems, NAS RA
Keywords: plane tree, planting material, hydroponics, nutrient solution, efficiency  

A b s t a c t .  Long-term experiments have been conducted at the testing station of G.S. Davtyan Institute of Hydroponics 
Problems (Ararat plain) and in hydroponic conditions of Dilijan forest belt. Soilless growing biotechnology for saplings of 
oriental plane tree has been developed.

Growing index of the saplings produced in Ararat plain has exceeded that of grown in Dilijan forest belt in 2.0-2.3 times. The 
biotechnology developed for the production of plane tree saplings in hydroponic way is rather effective and perspective. 
Thus, it is recommended to apply it in the fast track procedure of large-scale saplings production.
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Նախաբան

Ֆե րո մոն նե րը (գրավ չան յու թեր) ցնդող օր գա նա կան 
միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք սին թեզ վում են կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րում և  ար տա զատ վում շրջա կա մի ջա
վայր՝ հա կա ռակ սե ռի և  այլ օր գա նիզմ նե րի վար քի վրա 
ազ դե լու և դ րանց միջև զգա յա կան կապ ա պա հո վե լու 
հա մար։ 

Երկ րագն դի վրա ա վե լի քան 300 մլն տա րի բնա կութ
յուն հաս տա տած տա րա տե սակ մի ջատ նե րի կյան քի, 
կեն սաձ ևի, վար քի, միմ յանց հետ և շր ջա կա մի ջա վայ
րում հա րա բեր վե լու վե րա բեր յալ առ կա են սահ մա նա
փակ տե ղե կութ յուն ներ։ 

Ֆե րո մոն բա ռը կազմ ված է հու նա րեն եր կու՝ pherein 
(տե ղա փո խում) և horman (գրգռում) բա ռե րի հա մակ
ցութ յամբ։

Ֆե րո մոն նե րի մո լե կուլ նե րի քի միա կան կա ռուց

վածք նե րի հայտ նա բե րու մը, դրանց սին թե զի ե ղա
նակ նե րի մշա կու մը, կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան 
ուսում նա սի րու մը և կի րա ռու մը զար գա ցող գի տա
կան ուղ ղութ յուն նե րից է (В.М. Балаян, Р.М. Короткий, 
1987, М. Джекобсен, 1976, К.В. Лебедева и др., 1984,                             
Э.Р. Мыттус, Д.А. Гранат, 1983):

Ըստ ազ դե ցութ յան բնույ թի՝ ֆե րո մոն նե րը լի նում են 
սե ռա կան, ագ րե գա ցիոն, տագ նա պի, հետ քի, պաշտ
պա նութ յան, վտան գի, ագ րե սիա յի և  այլն: 

Հատ կա պես կար ևոր ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յուն 
ունեն էգ մի ջատ նե րի կող մից ար տա զատ վող սե ռա կան 
ֆե րո մոն նե րը: Ա րու նե րին §գայ թակ ղե լու¦ և բեղմ նա
վոր ման նպա տա կով կան չի ազ դան շան հա ղոր դե լու 
նպա տա կով էգ մի ջատ նե րի այդ հատ կութ յան հի ման 
վրա կազ մա կերպ վում է ա րու նե րի որ սը կեն սա թա
կարդ նե րով (նկ. 1)։ 

doi:
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Հոդվածում ներկայացված են ցածրամոլեկուլային կենսակարգավորիչնե
րից սեռական ֆերոմոնների սինթեզի եղանակները և գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի վնասատուների դեմ պայքարում դրանց կիրառման 
արդյունավետությունը: 

Ըստ հետազոտությունների՝ սեռական ֆերոմոնները թունավոր չեն, 
շրջա կա միջավայրի աղտոտում չեն առաջացնում, էկոլոգիապես ան
վտանգ են և տնտեսապես շահավետ: Ուստի արդյունաբերական ծավալ
ներով թողարկման դեպքում դրանք կարող են լայնորեն կիրառվել 
գյուղատնտեսությունում՝ անտառային, ջերմատնային և այլ տնտե
սություններում:

Բանալի բառեր՝
ֆերոմոններ, 
սեռական ֆերոմոններ, 
էկոլոգիա, 
բույսերի պաշտպանություն, 
կենսաթակարդներ

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

https://anau.am/scientific-journal
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Պայ քա րի նշված մե թո դը նա խա տես ված է մի ջատ նե րի 
բեղմ նա վո րու մը և բազ մա ցումն ա ռա վե լա գույնս կան
խե լու հա մար։

Գ յու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի վնա սա տու նե րի 
դեմ պայ քա րում տա րեց տա րի ա վե լի լայ նո րեն են կի
րառ վում ֆե րո մո նա յին կեն սա թա կարդ նե րը. որ պես 
ազ դող նյութ է օգ տա գործ վում տվյալ վնա սա տու մի
ջա տի՝ սին թե տիկ ճա նա պար հով ստաց ված սե ռա կան 
ֆե րո մո նը։

Ներ կա յումս բազ մա թիվ երկր նե րի գիտ նա կան նե
րի ջան քերն ուղղ ված են գյու ղատն տե սութ յա նը վնաս 
պատ ճա ռող մի ջատ նե րի  դեմ պայ քա րի է կո լո գիա պես 
անվ նաս (այդ թվում՝ մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա
մար) միա ցութ յուն նե րի սին թե զի նո րա գույն մե թոդ ներ 
մշա կե լուն։

Սե ռա կան ֆե րո մոն նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի ընթաց 
քում ա ռա ջին գի տա կան ձեռք բե րում նե րը գրանց վել են 
20րդ դա րի 5060ա կան թվա կան նե րին։ 1959 թվա
կա նին Բու տե նան դի ղե կա վա րութ յամբ շուրջ 10 տար
վա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի  արդ յուն քում  
հնա րա վոր ե ղավ ան ջա տել թթե նու մե տաք սա գոր ծի 
(Bombyx mori, նկ. 2) սե ռա կան ֆե րո մո նը, կա տա րել 
նույ նա կա նա ցում և  ո րո շել դրա քի միա կան կա ռուց
ված քը (Э.Р. Мыттус, Д.А. Гранат, 1983)։ Ս տաց ված 
նյութն ան վան վեց բոմ բի կոլ. 

Նկ. 1. Արու միջատների որսը կենսաթակարդի կիրառմամբ:

Բոմ բի կոլ ֆե րո մո նի մո լե կու լի քի միա կան կա ռուց
ված քի նույ նա կա նաց ման հա մար օգ տա գոծ վել է թթե
նու մոտ 500 000 չբեղմ նա վոր ված էգ մե տաք սա գործ: 
Ս տաց ված ակ տիվ նյու թը կազ մել է չնչին քա նա կութ
յուն (մգ)։ Նույ նա կա նա ցու մը կա տար վել է ֆի զի կա քի
միա կան մե թոդ նե րով: 

(10E, 12Z)-հեքսդեկա-10,12-դիեն-1-ոլ

Հե տա գա յում գի տա գործ նա կան հե տաքրք րութ յուն 
ա ռա ջա ցավ հե տա զո տութ յուն նե րում նե րա ռել ան
զույգ մե տաք սա գործ (Porthetra Dispar) վնա սա տո ւին  
(նկ. 3): Այն ան տառ նե րի և պտ ղա տու ծա ռե րի հիմ նա
կան վնա սա տու նե րից է,  տա րած վե լու դեպ քում կա րող 
է ոչն չաց նել լայ նա ծա վալ մասշ տաբ նե րով ան տա ռա յին 
զանգ ված (А. Butenandt, 1959)։

Գի տա փոր ձե րով ան ջատ ված սե ռա կան ֆե րո մոնն ան
վան վեց դիս պար լուր.

Նկ. 2. Թթենու մետաքսագործ:

Նկ. 3. Անզույգ մետաքսագործ:

ցիս-7,8-էպօքսի-2-մեթիլօկտադեկան
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1

OH

 

O 
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Ներ կա յումս մտա հո գիչ է աշ խար հով մեկ կար տո ֆի
լի ցե ցի (Phthorimaea operculella Zell, նկ. 4) և լո լի կի 
հա րա վա մե րիկ յան ցե ցի (Tuta absoluta, նկ. 5) տա րա
ծումը (T.L. Payne, J.C. Dickens, 1976, Jamaoka Ryohei 
et al., 1976)։ Վեր ջին տա րի նե րին այդ վնա սա տու նե րը 
ներ թա փան ցել են նաև Հա յաս տան և զ գա լի վնաս են 
հասց նում գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րին։

Հարկ է նշել, որ գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րում ֆե րո մո նա յին կեն սա
թա կարդ նե րի կի րա ռումն արդ յու նա վետ է, է կո լո գիա
պես անվ տանգ և տն տե սա պես շա հա վետ։

Զար գա ցած երկր նե րում վեր ջին տա րի նե րին վնա սա
տու մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րում լայ նո րեն կի րառ վում 
են ֆե րո մո նա յին կեն սա թա կարդ ներ: Ընդ ո րում՝ դրան
ցում ազ դե ցութ յուն գոր ծող նյու թե րը հենց այդ մի ջատ
նե րի կող մից ար տա զատ վող և սին թե զի ճա նա պար հով 
ստաց ված բնա կան միա ցութ յուն ներն են։

Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում տա րած
ված է ֆե րո մոն նե րի կի րառ ման ե րեք մե թոդ. 

• Ազ դան շա նա յին մե թոդ. մշտա դի տարկ վում է կեն սա
թա կարդ նե րի մի ջո ցով  կա տար վող մի ջատ նե րի որ սը:

• Ա րու նե րի վա կո ւու մա յին մե թոդ. կեն սա թա կարդ նե
րի կի րառ մամբ կա տար վում է մի ջատ նե րի զանգ վա
ծա յին որս:

• Ա րու նե րի ա պա կողմ նո րոշ ման մե թոդ. կան խար գել
վում է մի ջատ նե րի սե ռա կան բազ մա ցու մը։

Ֆե րո մո նա յին կեն սա թա կարդ նե րի կի րառ ման ազ դա
նշա նա յին մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հետ ևել 
վնա սա տու նե րի թռիչ քին, զար գաց ման (քա նա կի ա ճի) 
դի նա մի կա յին, ո րո շել դաշ տե րի և  այ գի նե րի վա րակ
վա ծութ յան աս տի ճա նը, ինչ պես նաև քի միա կան պայ
քա րի ճիշտ ժամ կետ նե րը։ Մ շա կա բույ սե րի վնա սա
տու նե րի հայտ նա բեր ման մշտա դի տա րկու մը լայ նո րեն 
կի րառ վում է մի շարք զար գա ցած երկր նե րում։

ԱՄՆում, եվ րո պա կան երկր նե րում, Ռու սաս տա նում 
վնա սա տու նե րի դեմ ֆե րո մո նա յին պայ քա րի մե թո դը 
ներդր վել է պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րում հատ
կա պես խա ղո ղի ող կու զա կե րի (Lobesia botrana, նկ. 6), 
խնձո րե նու (Laspeyresia pomonella, նկ. 7) և  ար ևել յան 
(Grapholitha molesta, նկ. 8) պտղա կեր նե րի (M. Puigmartí 
et al., 2015, G. Cassani et al., 1980, Morton Beroza et al., 
1974, A.M. Cardé et al., 1979) դեմ ին տեգր ված պայ քար 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով։

 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Դեռևս 1980ա կան թվա կան նե րին ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական 
քի միա յի ինս տի տու տի բնա կան չհա գե ցած միացու թ
յուն նե րի լա բո րա տո րիա յում ա կա դե մի կոս Շ.Հ. Բա  դան
յա նի ղե կա վա րութ յամբ ձեռ նարկ վեց և նա խա  պատ
րաստ վեց հան րա պե տութ յու նում գյու ղա տն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի ա ռա վել տա րած ված վնա սա տու նե րի՝ 
խա ղո ղի ող կու զա կե րի, խնձո րե նու և  ար ևել յան պտղա
կեր նե րի սե ռա կան ֆե րո մոն նե րի սին թե զի ե ղա նակ նե
րի մշակ ման և փոր ձարկ ման հա մա պար փակ ծրա գիր։ 
Իսկ 1983ին ՀՀ ԳԱԱ Օր գա նա  կան քի միա յի և ՀԽՍՀ 

Նկ. 4. Կարտոֆիլի ցեց:

Նկ. 5. Լոլիկի ցեց:

Նկ. 6. Խաղողի ողկուզակեր: Նկ. 7. Խնձորենու պտղակեր: Նկ. 8. Արևելյան պտղակեր:
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գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան ինս տի տուտ նե րի միջև կնքվեց սին
թեզ ված ֆե րո մոն նե րի փոր ձարկ ման գի տա տեխ նի կա
կան պայ մա նա գիր։ 

Խա ղո ղի ող կու զա կե րի սե ռա կան ֆե րո մո նի սին թե զը 
կա տար վել է ըստ C7+C5 սխե մա յի՝ C

7
 բա ղադ րա մա սի 

((2E, 4Z)հեպ տա2,4դիեն1իլ ա ցե տատ) սին թե զի հա
մար որ պես ե լան յութ է ընտր վել բու տին դիո լը, ո րի հի
ման վրա կա տար վել են հետև յալ փո խար կում նե րը.

(2E, 4Z)-հեպտա-2,4-դիեն-1-իլ ացետատ
ստերեոքիմիական մաքրությունը՝ 99,7 %

 

OH 

OH SOCl2 

Cl 

Cl Na/NH3 
1.EtI 

2.CH2O 

OH 
Zn/Cu OH LiAlH4 

OH 
CH3COCl 

OAс Et3N 

C5 բա ղադ րա մա սի ((5((տետ րա հիդ րո2Hպի րան2իլ)

օք սի)պեն տիլ)մագ նե զիում քլո րիդ) սին թե զի հա մար 

որ պես ե լան յութ է ընտր վել տետ րա հիդ րո պի րա նը, ո րը 

են թարկ վել է հետև յալ փո խար կում նե րի.

 

O O Cl O O MgCl 

O 
ACO Cl HO Cl 

O 

(5-((տետրահիդրո-2H-պիրան-2-իլ)օքսի)պենտիլ)
մագնեզիում քլորիդ

Խա ղո ղի ող կու զա կե րի սե ռա կան ֆե րո մո նի՝ (7E, 9Z)
դո դե կա7,9դիեն1իլ ա ցե տա տի սին թե զը կա տար վել 
է C

7
 և C5 բա ղադ րա մա սե րի հա մակց մամբ (C7+C5).

 

OAс + ClMg O O 

Li2CuCl4 

O O 

CH3OH 
պ-տոլուոլսուլֆաթթու 

OH CH3COCl 
Et3N 

OCOCH3 

(7E, 9Z)-դոդեկա-7,9-դիեն-1-իլ ացետատ

Վե րը նշված սխե մա յով սին թեզ ված բո լոր նյու թե րի 

մաք րութ յու նը ստուգ վել է նրբա շերտ և գա զա հե ղու

կա յին քրո մա տոգ րա ֆիա կան մե թոդ նե րով, իսկ քի միա

կան կա ռուց վածք նե րը (նե րառ յալ երկ րա չա փա կան՝ Z, 

Eի զո մեր նե րը) հաս տատ վել են ՄՄՌ 1H, ԻԿսպեկտրա

չա փա կան մե թոդ նե րով։

Ն պա տա կա յին նյու թի՝ խա ղո ղի ող կու զա կե րի սե ռա կան 

ֆե րո մո նի՝  (7E, 9Z)դո դե կա7,9դիեն1իլ ա ցե տա տի 

մո լե կու լի կա ռուց ված քի ֆի զի կա քի միա կան հաս տա

տուն ներն են՝ 

1. t° եռմ. 140145/15 մմ, nD25 1,4714,  Rf  0,53 (հեք սան

ե թեր 1։1)։

2. ԻԿ, ν/սմ1։ 3100250, 1743, 1650, 1610, 1240, 1040, 

970, 950, 730։

3. ՈւՄ, λmax/նմ։ 235 (ε=16750)։

4. ՄՄՌ 1H, δ, մ.բ, (J, Հց)։ 0,98 (t, J=7,5 Հց), 3H, HC (12), 

1,21,8 (m, 8H, 4×CH2), 2,02 (s, 3H, CH3CO), 2,102,20 

(m, 4H, HC(6) և HC(11)), 4,15 (t, J=7,0 Հց), 2H, HC(1), 

5,29 (dt, J=11,5 Հց և 7,5 Հց, 1H, HC(10)), 5,60 (dt, 
J=15,0 Հց և 7,5 Հց, 1H, HC(7)), 5,91 (tt, J=11,0 Հց և 2,0 

Հց, 1H, HC(9)), 6,30 (dddt, J=15,0 Հց, 11,0 Hz, 1,5 Հց և 

1,5 Հց, 1H, HC(8)):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Մեր կող մից սին թեզ ված խա ղո ղի ող կու զա կե րի ֆե րո
մո նի ակ տի վութ յու նը փաս տե լու նպա տա կով հարկ եմ 
հա մա րել ստորև ներ կա յաց նել ՀԽՍՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան բույ սե րի պաշտ պա նութ յան ինս
տի տու տի աշ խա տա կից նե րի կող մից Հա յաս տա նի և 
Վ րաս տա նի ո րոշ վար չա կան շրջան նե րում ի րա կա նաց
ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը (աղ. 15)։

Աղյուսակ 1. Նոյեմբերյանի շրջանի §Լալվարի¦ սովխո
զում փորձանմուշների ակտիվության գնա 
հատումը (25.04.198418.05.1984 թթ.)

Փորձանմուշի 
ծածկագիրը

Մեկ թակարդում
 որսված թիթեռների 

միջին քանակը

АН52* 457,3

АН-53* 359,7

КМЕК** 380,3
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Աղյուսակ 2. Արտաշատի շրջանի Նորաշեն գյուղի Աթա
բեկյանի անվան կոլտնտեսությունում 
փորձանմուշների ակտիվության գնահա
տումը (27.06.198412.07.1984 թթ.)

Փորձանմուշի 
ծածկագիրը

Մեկ թակարդում 
որսված թիթեռների

 միջին քանակը

АН59* 121,4

АН60* 113,8

КМЕК** 116,0

Աղյուսակ 3. Արտաշատի շրջանի Այգեզարդ գյուղի Փա 
րիզյան կոմունայի կոլտնտեսությունում 
փորձանմուշների ակտիվության գնա հա
տումը (04.08.198404.09.1984 թթ.)

Փորձանմուշի 
ծածկագիրը

Մեկ թակարդում 
որսված թիթեռների

 միջին քանակը

АН59* 1632,0

АН60* 1546,0

КМЕК** 1405,0

Աղյուսակ 4. Վրաստանի Գուրդջանի շրջանի Վեդժինի 
գյուղում փորձանմուշների ակտիվության 
գնահատումը (1985 թ.)

Փորձանմուշի 
ծածկագիրը

Մեկ թակարդում
 որսված թիթեռների

 միջին քանակը

Երևանյան փորձանմուշ 209,0

КМЕК** 212,0

Աղյուսակ 5. Մցխեթի շրջանի Վաշլադջվարա գյու ղում 
գտնվող այգեգործության, խաղողագոր
ծության գիտահետազոտական փորձա
րարա կան բազայում փորձանմուշների 
ակ տի վության գնահատումը (1985 թ.)

Փորձանմուշի
 ծածկագիրը

Մեկ թակարդում 
որսված թիթեռների 

միջին քանակը

Երևանյան փորձանմուշ 397,0

КМЕК** 388,0

* Առավել ակտիվ երևանյան փորձանմուշ:
**Ստանդարտ փորձանմուշ:

Ըստ աղ յու սակ նե րի տվյալ նե րի՝ մեր կող մից սին թեզ ված 
փոր ձան մուշ ներն ակ տի վութ յամբ չեն զի ջում մի ջազ գա
յին ստան դար տով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին։

Եզ րա կա ցութ յուն

Սե ռա կան ֆե րո մոն նե րը սին թե տիկ բնա կան միա ցութ
յուն ներ են և, որ պես գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ
սե րի վնա սա տու մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րի մի ջոց, 
ու նեն մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ՝ թու նա վոր չեն,  
շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տում չեն ա ռա ջաց նում, է կո
լո գիա պես անվ տանգ են և տն տե սա պես շա հա վետ: 
Միա ժա մա նակ բնու թագր վում են բարձր ընտ րո ղա կա
նութ յամբ՝ ոչն չաց նում են միայն մի ջատ նե րի վնա սա
տու տե սակ նե րին։ Ուս տի դրանց կի րա ռու մը տա րեց
տա րի ընդ լայն վում է: 

Ֆե րո մոն նե րի՝ արդ յու նա բե րա կան ծա վալ նե րով թո
ղար կու մը և դ րանց լայ նա մասշ տաբ կի րա ռու մը 
կնպաս տի գյու ղատն տե սութ յու նում վնա սա տու մի
ջատ նե րի ոչն չաց մա նը և մի շարք մշա կա բույ սե րից 

ա ռա վել ո րակ յալ բեր քի ստաց մա նը:   
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Применение феромонов в борьбе против вредителей сельскохозяйственных культур

Д.А. Мкртчян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: феромоны, половые феромоны, экология, защита растений, защита растений, 
биоловушки

А н н о т а ц и я .  В статье представлены способы синтеза половых гормонов из  низкомолекулярных биорегуля
торов и эффективность их использования в борьбе с вредителями сельскохозяйственных посевов. 

Согласно исследованиям, половые гормоны не ядовиты, не вызывают загрязнения окружающей среды, 
экологически безопасны и экономически выгодны. Следовательно, при производстве в промышленных масштабах 
их можно использовать в сельском хозяйстве   в лесных, тепличных и других хозяйствах.

Application of Pheromones in Combating Agricultural Crop Pests

D.A. Mkrtchyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: pheromones, sex pheromones, ecology, plant protection, bio traps 

A b s t a c t .  The article discusses synthesis method of sex pheromones as lowmolecular weight bioregulators, as well 
as their application efficiency in combating pests of the agricultural crops.  

According to the conducted investigations, the sex pheromones are nontoxic, do not cause any environmental pollution; 
they are also ecologically safe and economically efficient. Hence, in case of industrial production they can be widely used 
in agriculture  forestry, greenhouse and other farms.

Ընդունվել է՝ 13.07.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 19.09.2021 թ.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

295 ²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý µÅßÏ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¢ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ

Կ³Ûքէջ՝ anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Հա յաս տա նում տա վա րա բու ծութ յունն ա նաս նա բու ծութ
յան հիմ նա կան ճյուղն է: Ա նաս նա բու ծա կան մթեր քի ար
տադ րութ յու նում տա վա րա բու ծա կան մթեր քը կազ մում 
է ա վե լի քան 70 %, իսկ ար տադր վող մսի 64,4 %ը ստաց
վում է տա վա րա բու ծութ յու նից: Հան րա պե տութ յու նում 
բուծ վող տա վա րի ընդ հա նուր գլխա քա նա կի ա վե լի քան 
90 %ը կով կաս յան գորշ ցե ղի ցածր մթե րատ վութ յամբ 
կեն դա նի ներ են: Ուս տի մսա յին մթե րատ վութ յան բարձ
րաց ման տե սանկ յու նից գե րա կա խնդիր է մաս նա գի
տաց ված բարձրմթե րա տու ցե ղի կեն դա նի նե րի գլխա
քա նա կի ա վե լա ցու մը (Վ.Լ. Վ լա դի մի րով, 1989):

ՀՏԴ  636.22/28.033       

ՄՍԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎԱՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՍՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

Ա.Վ. Ազիզյան գ.գ.թ. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ա.Մ. Պողոսյան

§Մաունթեն Բիֆ Քոմփանի¦ ՍՊԸ

arevik.azizyan.72@mail.ru,  ashotboghossian@gmail.com

Հա յաս տա նում տա վա րի մսի տա րե կան պա հան ջար կը 
կազ մում է մոտ 60,000 տ, ո րից ներկր վում է առնվազն 
10,00012,000 տ: Հան րա պե տութ յու նում մսա յին ուղ
ղութ յան տա վա րի մաս նա գի տաց ված ցե ղեր քիչ են 
բուծ վում: Տա վա րի մի սը հիմ նա կա նում ստաց վում է 
կով կաս յան գորշ ցե ղի կեն դա նի նե րից, ո րոնց 2530 %ը 
կազ մում են խո տան ված լիա տա րիք կո վե րը և ցու լե րը, 
իսկ 7075 %ը՝ նախ րի վե րար տադ րութ յան հա մար ոչ 
պի տա նի մատ ղա շը: Ս պան դա յին ե լուն քը կազ մում է 
5255 %, մեկ կգ քա շա ճի հաշ վով ծախս վում է 7,6 կե
րա միա վոր (Խ.Մ. Սի մոն յան, 2004):

ԱՄՆում, Կա նա դա յում, Բել գիա յում և  այլ զար գա ցած 

Բանալի բառեր՝
ցեղ, 
հատկանիշ, 
սնվածություն, 
կերակրում, 
պահվածք

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Նախրի սնվածության գնահատումն ըստ ստանդարտի հնարավորություն է 
տալիս վերահսկել կենդանիների ընդհանուր վիճակը և դրանց օրգանիզմում 
պահուստային նյութերի կուտակումը: Սնվածությունը գնահատվում է 
110 բալային համակարգով: Ըստ տարվա եղանակի և ֆիզիոլոգիական 
վիճակի՝ նախրի կովերի միջին սնվածությունը գնահատվում է 57 բալ, իսկ 
հյուծվածությունն ու գերսնվածությունը՝ համա պատասխանաբար 3 և 8 բալ: 
Նշված բալային համակարգը կիրառվում է մսային ուղղության տավարի 
տարբեր ցեղերի և դրանց խառնածինների մսային մթերատվության 
գնահատման նպատակով: 

Ուսումնասիրությունները շարունակվում են: Արդյունքները կներկա յացվեն 
առաջիկա հոդվածներում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:
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հորթ: Հոր թերն ա ճեց վում են մինչև 18 ամ սա կա նը, 
ա պա ի րաց վում: Մայ րա կան գլխա քա նա կը պար բե
րա բար թար մաց վում է: Մայ րե րին ծնե լու և հոր թե րին 
խնա մե լու օգ նութ յուն չի տրա մադր վում: Հոր թե րը §մոր 
տակ¦ պահ վում են մինչև 68 ամ սա կա նը. պահ ված քը 
և  ա ճեց մու մը պարզ են (Խ.Մ. Սի մոն յան, 2012):

Մ սա յին ուղ ղութ յան տա վա րը դի մաց կուն է, օր գա
նիզ մում պա հուս տա յին նյու թե րի կու տակ ման շնոր
հիվ կա րո ղա նում է ոչ բա րեն պաստ պայ ման նե րում 
դի մա նալ՝ սնվա ծութ յու նը չկորց նե լով (ե թե մինչ այդ 
վեր ջի նիս մա կար դա կը ե ղել է բարձր): Կաթ նա յին ուղ
ղութ յան կո վե րի մոտ սնվա ծութ յու նը միշտ 0,5 բա լով 
ցածր է պա հանջ վող ստան դար տից: Ընդ ո րում՝ 4 բա
լը նվա զա գույն շեմն է: Նախ րի սնվա ծութ յան գնա հա
տումն ըստ ստան դար տի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
վե րահսկել կեն դա նի նե րի ընդ հա նուր վի ճա կը և դ րանց 
օր գա նիզ մում պա հուս տա յին նյու թե րի կու տա կու մը                        
(https://beeflambnz.com): 

Սն վա ծութ յու նը գնա հատ վում է 110 բա լա յին հա մա
կար գով: Ըստ տար վա ե ղա նա կի և ֆի զիո լո գիա կան 
վի ճա կի՝ նախ րի կո վե րի մի ջին սնվա ծութ յու նը գնա
հատ վում է 57 բալ, իսկ հյուծ վա ծութ յունն ու գերսն վա
ծութ յու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 3 և 8 բալ:

Նշ ված բա լա յին հա մա կար գը կի րառ վում է մսային ուղ
ղութ յան տա վա րի տար բեր ցե ղե րի և դ րանց խառ նա
ծին նե րի մսա յին մթե րատ վութ յան գնահատման նպա
տա կով (https://www1.agric.gov.ab.ca,   https://beeflambnz.
com):

Արդյունքները և վերլուծությունը

Կեն դա նի զանգ վա ծի գնա հատ ման հա մե մա տութ
յամբ սնվա ծութ յան գնա հա տու մը գործ նա կա նո րեն 
նա խընտ րե լի է: Ա ռա ջին հեր թին այն մարմ նի վի ճա կի 
ա վե լի ճիշտ գնա հա տումն է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ
վա ծի հաշ վար կով և կախ ված չէ հղիութ յան ժամ կե տից, 
պտղի չա փե րից ու զանգ վա ծից: Մ սա յին ուղ ղութ յան 
տա վա րի ա ճը տևում է մինչև 6 տա րե կա նը. կեն դա նի 
զանգ վածն ա վե լա նում է, իսկ սնվա ծութ յու նը՝ ոչ: 

Ի տար բե րութ յուն կեն դա նի զանգ վա ծի՝ սնվա ծութ յու
նը հնա րա վոր է գնա հա տել հեռ վից՝ ակ նա դի տա կան 
ե ղա նա կով: Բարձ րաոտ նի հար և ցած րաոտ լե ցուն կո
վե րը կա րող են ու նե նալ միև նույն կեն դա նի զանգ վա ծը 
(https://futurebeef.com.au): 

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 520 կգ լիա տա րիք կո
վե րի սնվա ծութ յու նը գնա հատ վում է 48 բալ՝ 30 կգ կեն
դա նի զանգ վա ծի հաշ վով 1 բալ (https://beeflambnz.com):

Ծ նից մինչև զու գա վո րում ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծում (սեր վի սի շրջան) մսա յին ուղ ղութ յան տա վա
րի սնվա ծութ յան բարձ րա ցու մը նպաս տում է հոր թե րի 
աճն ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ 
կաթ նատ վութ յա նը և բեղմ նա վոր մա նը: Այդ ժա մա նա

երկր նե րում բուծ վում են տա վա րի մաս նա գի տաց
ված մսա յին ուղ ղութ յան  ցե ղեր (հե րե ֆորդ, շորթ հորն, 
ա բեր դինան գուս, շա րո լե, լի մու զին և  այլն), ո րոնք ու
նեն կա յուն ժա ռան գա կան հատ կա նիշ ներ:

Նշ ված երկր նե րում ամ բողջ տար վա ըն թաց քում կեն դա
նի ներն ա րո տա վայ րում պահ վում են ա զատ: Մոր թից 
ա ռաջ դրանց մսա յին մթե րատ վութ յու նը գնա հատ վում 
է սնվա ծութ յան բա լա յին հա մա կար գով, այն է՝ ո րո շա կի 
մարմ նա մա սե րի զննում, շո շա փում և  ակ նա դի տա կան 
ե ղա նա կով գնա հա տում: Մարմ նա մա սե րի մշակ ված 
ձևա բա նա կան և  ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի հի ման 
վրա նախ րի միս ար տադ րող հիմ նա կան միա վոր նե
րի (մայր կո վե րի) սնվա ծութ յան մա կար դա կի բա լա յին 
գնա հա տումն ա պա հո վում է տնտե սութ յան արդ յու նա
վե տութ յու նը և, ա մե նա կար ևո րը` մսի ո րա կը (Խ.Մ. Սի
մոն յան, 2012, https://www1.agric.gov.ab.ca):

Նյութը և մեթոդները

Հա յաս տա նի ո րոշ շրջան նե րում ա րո տա վայ րե րը թույլ 
են տա լիս մսա յին ուղ ղութ յան ցե ղեր ա ճեց նել ա ռանց 
հա վել յալ կե րի, ին չը կրճա տում է կե րակր ման և պահ
ված քի ծախ սե րը: Ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րի լեռ նա յին 
լանդ շաֆ տի բազ մա զա նութ յան շնոր հիվ հնա րա վոր 
է լի նում կեն դա նի նե րին լեռ նա յին բարձ րո րակ կա նա
չով ա պա հո վել տար վա 10 և  ա վե լի (եր բեմն 11) ա միս
նե րին: Բ նակ լի մա յա կան պայ ման նե րով ստեղծ վում է 
ձմե ռա յին ա րա ծեց ման հնա րա վո րութ յուն, ին չը նվա
զեց նում է կե րի պա հես տա վոր ման և  ա նաս նա գո մե
րում կե րակ րում կազ մա կեր պե լու ծախ սե րը: Լեռ նա յին 
բազ մա թիվ գե տակ նե րի և  առ վակ նե րի առ կա յութ յամբ 
նաև կրճատ վում են կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո վե լու 
ծախ սե րը (Խ.Մ. Սի մոն յան, 2012):

2020 թ. հուն վարին ՌԴ Լե նինգ րա դի մար զի Վի բորգս կի 
շրջա նի Լոս ևո գյու ղում գտնվող §Լոս ևո¦ ԲԲԸ գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յու նից ՀՀ Տա վու շի մար զի Դի լի ջա
նի տարածաշրջա նի Գոշ գյուղ են ներկր վել մաք րա ցեղ 
ա բեր դինան գուս ցե ղի 30 գլուխ ե րինջ և 2 գլուխ ցուլ: 

Տա վու շի մար զը հա րուստ է օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յան հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րով: Կ լի ման 
չա փա վոր տաք է՝ չոր մեր ձար ևա դար ձա յի նից (շոգ ա մառ, 
մեղմ ձմեռ) մինչև բա րե խառն (մեղմ ա մառ)։ Ըստ ծո վի մա
կեր ևույ թից բարձ րութ յան՝ հեր թա փոխ վում են լեռ նա տա
փաս տա նա յին, լեռ նաան տա ռա յին և մեր ձալպ յան լանդ
շաֆ տա յին գո տի նե րը։ Տա րած քի 51 %ը զբա ղեց նում են 
անտառները: Նոսրանտառային և լեռների գագաթնային 
գոտիները հարուստ են ալպյան բուսականությամբ։

Ա բեր դինան գուս ցե ղի կեն դա նի նե րը լավ են հար մար
ված ինչ պես չա փա վոր շոգ, այն պես էլ ցուրտ կլի մա
յա կան պայ ման նե րին: Դ րանք պահ վում են ա զատ՝ 
§է լեկտ րա կան հով վի¦ օգ նութ յամբ հսկվող տա րած
քում: Միս ար տադ րող հիմ նա կան միա վո րը մայր կովն 
է: Այն տարեկան տա լիս է մեկ (հազ վա դեպ` եր կու) 

https://beeflambnz.com
https://www1.agric.gov.ab.ca
https://beeflambnz.com
https://beeflambnz.com
https://futurebeef.com.au
https://beeflambnz.com
https://www1.agric.gov.ab.ca
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC
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կա հատ վա ծում պետք բարձ րաց նել կո վե րի կե րակրման 
մա կար դա կը՝ ա պա հո վե լով 6 բա լից ոչ պա կաս սնվա
ծութ յուն: Ա ռատ կե րակր ման դեպ քում հնա րա վոր է 
օ րա կան ստա նալ մի ջի նը 1 կգ քա շաճ: Յու րա քանչ յուր 
մեկ բա լի դեպ քում մի ջին օ րա կան քա շա ճը կազ մում է 
0,4 կգ: Ե թե կո վե րի սնվա ծութ յու նը չի հաս նում 6 բա լի, 
ա պա զու գա վո րու մը հե տաձգ վում է, նվա զում է կաթ
նատ վութ յու նը, ին չի հետ ևան քով դան դա ղում է հոր թե
րի ա ճը (https://beeflambnz.com):

Կա թի դա դա րի (ցա մա քի) շրջանն ա րո տա յին պահ
ված քի դեպ քում հա մընկ նում է ձմե ռա յին շրջա նին: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում սնվա ծութ յու նը պայ մա նա
վոր ված է ա մա ռա յին ա րո տի շրջա նով և պետք է կազ
մի 68 բալ: 7 բալ սնվա ծութ յամբ կեն դա նի նե րը կա թի 
դա դա րի շրջա նում կորց նում են ըն դա մե նը 2 բալ: 4 բալ 
և պա կաս սնվա ծութ յամբ կեն դա նի նե րին անհրա ժեշտ 
է լրա ցու ցիչ կե րակ րել, որ պես զի ծնի պա հին դրանց 
սնվա ծութ յու նը կազ մի 5 բալ: Բա ցի այդ՝ բարձր սնվա
ծութ յամբ կեն դա նի նե րը դի մա նում են խստա շունչ 
ձմռա նը: Անհ րա ժեշտ է գնա հա տել  յու րա քանչ յուր կո
վի սնվա ծութ յու նը, այլ ոչ թե նախ րի սնվա ծութ յան մի
ջին մա կար դա կը:

Սն վա ծութ յան նպա տա կա յին գնա հատ ման կո րա գի ծը 
ներ կա յաց ված է նկար 1ում:

Անհրաժեշտ է սնվածության նպատակային գնահա
տումը կատարել որոշակի ժամանակահատված ներում 
(https://beeflambnz.com). 

Կա թի դա դա րի շրջա նում սնվա ծութ յու նը գնա հատ վում 

է աշ նա նը՝ ձմռան ա միս նե րին կեն դա նի նե րի դի մաց կու
նութ յու նը և կե րի պա շա րը ո րո շե լու  նպա տա կով:

Ձ մե ռա յին շրջա նում սնվա ծութ յան գնա հա տու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս վե րահս կել սնվա ծութ յան կո
րուս տը և կազ մա կեր պել 4 բալ սնվա ծութ յամբ կո վե րի 
լրա ցու ցիչ կե րակ րում:

Ծ նից եր կու ա միս ա ռաջ կա տար վող գնա հա տու մը սնվա
ծութ յան բարձ րաց ման վեր ջին հնա րա վո րութ յունն է: 

Ծ նից մինչև զու գա վո րու մն անհ րա ժեշտ է վե րահս կել 
սնվա ծութ յու նը՝ զու գա վոր ման պա հին 6 բալ սնվա
ծութ յուն ա պա հո վե լու հա մար: Նա խընտ րե լի է, որ աշ
նա նա յին շրջա նում մայ րա կան կազ մի սնվա ծութ յու նը 
կազ մի 7 բալ, քա նի որ մինչև ծին ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում 2 բալ կորս տի դեպ քում հնա րա վոր է խու
սա փել լրա ցու ցիչ կե րակր ման ծախ սե րից: 560 կգ կեն
դա նի զանգ վա ծով և 7 բալ սնվա ծութ յամբ կո վը 19 %ով 
քիչ է ներ գիա է ծախ սում, քան նույն զանգ վա ծով, բայց     
7 բա լից ցածր սնվա ծութ յամբ կո վը: Ձմ ռան ժա մա նա
կա հատ վա ծի հա մար 19 %ով քիչ է ներ գիա յի ծախ սը           
(9 ՄՋ/կգ) հա մար ժեք է 12 հակ (16 կգ անոց) խո տին 
(https://beeflambnz.com):

Վեր ջի նիա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից
նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ծնից մինչև 
զու գա վո րումն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կեն դա
նի նե րի սնվա ծութ յամբ են պայ մա նա վոր ված հա սուն 
ձվաբջ ջի ար տադ րութ յու նը և  արդ յու նա վետ բեղմ նա վո
րու մը (նկ. 2): 

Նկ. 1. Սնվածության նպատակային գնահատման կորագիծը (https://beeflambnz.com)։
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Ծնից մինչև զու գա վո րումն ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծում սնվա ծութ յան վե րահս կո ղութ յու նը կնպաս տի 
նախ րում հղի կո վե րի գլխա քա նա կի ա վե լաց մա նը և 
հոր թատ վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը (https://
vtechworks.lib.vt.edu):

Եզ րա կա ցութ յուն

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ կեն դա նի զանգ վա ծի գնա
հատ ման 48 բալ սնվա ծութ յան դեպ քում մեկ բա լը հա
մա պա տաս խա նում է մոտ 30 կգ կեն դա նի զանգ վա ծին: 
Անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
կա տա րել սնվա ծութ յան նպա տա կա յին գնա հա տում:

Մինչև ծինն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մայ րա
կան կազ մի սնվա ծութ յան 2 բալ կորս տի դեպ քում 
լրա ցու ցիչ կե րակր ման ծախ սե րից խու սա փե լու հա
մար անհրա ժեշտ է աշ նա նը դրանց սնվա ծութ յու նը 
հասց նել 7 բա լի: 560 կգ կեն դա նի զանգ վա ծով և 7 բալ 
սնվածութ յամբ կո վը 19 %ով քիչ է ներ գիա է ծախ սում 
(9 ՄՋ/կգ), քան նույն զանգ վա ծով, բայց 7 բա լից ցածր 
սնվա ծութ յամբ կո վը:

Ներկայացված բալային համակարգը կիրառվում 
է մսա յին ուղղության տավարի տարբեր ցեղերի և 
դրանց խառ նածինների մսային մթերատվության գնա
հատման նպատակով: 

Գ րա կա նութ յուն

1. Սի մոն յան Խ.Մ. Հա յաս տա նում բուծ վող տա վա րի ցե
ղե րը և ն րանց բա րե լավ ման ու ղի նե րը.  Եր., 2004. 
 558 էջ: 

2. Սի մոն յան Խ.Մ., Սի մոն յան Ա.Խ. Տա վա րի պահ ված քի 
տեխ նո լո գիան.  Եր., 2012.  125 էջ:

3. Վ լա դի մի րով Վ.Լ. Ա նաս նա բու ծա կան մթերք ների ար 
տադ րութ յան ին տեն սի վաց ման հի մունք ներ /  Թարգ. 
Վ.Բ. Ոս կան յա նի.  Եր., 1989.  235 էջ:

4. https://beeflambnz.com/knowledge-hub/PDF/beef-
cow-body-condition-scoring Beef Cow Body Condition 
Scoring (դիտվել է 2020 թ. օգոստոսին).

5. https://futurebeef.com.au/knowledge-centre/body-
condition-score-for-beef-cattle/ Body Condition Score 
For Beef Cattle (դիտվել է 2020 թ. օգոստոսին).

6. h t t p s : / / v t e c h w o r k s . l i b . v t . e d u / b i t s t r e a m /
handle/10919/74359/Body%20Condition%20Scoring%20
Beef%20Cows.pdf?sequence=1 Body Condition Scoring 
Beef Cows (դիտվել է 2020 թ. օգոստոսին).

7. https://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.
nsf/all/agdex9622/$FILE/bcs-beef-cow.pdf What’s the 
Score: Beef Cow Body Condition Scoring (BCS) Guide 
(դիտվել է 2020 թ. օգոստոսին).

Նկ. 2. Սնվածությամբ պայմանավորված արդյունավետ բեղմնավորման ապահովումը (https://vtechworks.lib.vt.edu)։
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Оценка продуктивности мясного скота по балльной системе упитанности

А.В. Азизян
Национальный аграрный университет Армении
А.М. Погосян
ООО ʺМаунтен Биф Компаниʺ 

Ключевые слова: порода, признак, упитанность, кормление, содержание

А н н о т а ц и я .  Оценка упитанности стада по стандарту дает возможность контролировать общее состояние 
животных и накопление в их организме резервных веществ. Упитанность оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. 
В зависимости от сезона и физиологического состояния, средняя упитанность коров стада оценивается 5-7 баллов, 
а истощение и ожирение - соответственно 3 и 8 баллов.  Отмеченная балльная система применяется с целью 
оценки мясной продуктивности различных пород мясных коров и их помесей. 

Исследования продолжаются. Результаты будут представлены в следующих статьях.

Ընդունվել է՝ 11.05.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 08.09.2021 թ.

Estimation of Beef Cattle Productivity per Body Condition Scoring System
A.V. Azizyan

Armenian National Agrarian University

A.M. Poghosyan

ʺMountain Beef Companyʺ, LLC 

Keywords: breed, feature, body condition, feeding, keeping

A b s t r a c t .  Estimation of the cattle’s body condition per the standard enables to control the general state of the animals 
and storage of the reserve substances in their bodies. The body condition is rated through 1-10 scoring scale system. 
According to the weather conditions and physiological state, the average body condition of the herd’s cows is estimated 
as 5-7 points, while emaciation and overfeeding - 3-8 points accordingly. The mentioned scoring system is applied for the 
productivity estimation in different breeds of beef cattle and their crossbreeds. 

The studies are still in process and the findings will be published in the upcoming articles.
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Նա խա բան

Հա յաս տա նի թռչնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում 
թռչուն նե րի ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րից տա
րած ված է հատ կա պես աս ցի տը, ո րը պատ ճա ռում է 
տնտե սա կան մեծ վնաս՝ ա ռա ջաց նե լով բրոյ լեր նե րի 
գլխա քա նա կի զգա լի ան կում ներ: Սո վո րա բար աս
ցի տը ախ տո րոշ վում է 45 շա բա թա կան թռչուն նե րի 
մոտ (H.W.  Yoder, 1992, R.J. Julian & B. Wilson, 1992,                   
H.W. Yoder, 1996): 

Աս ցի տի հա մախ տա նի շի հետ ևան քով ան կում նե րի 
մա կար դակն ա վե լի բարձր է ա քա ղաղ նե րի մոտ, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է դրանց ա ճի ա րագ տեմ պե րով և 
մեծ մկա նա յին զանգ վա ծով:

Բ րոյ լեր նե րի մոտ աս ցի տի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում 
են ա նո թա յին ցածր կո լոի դային օս մո տիկ ճնշու մը, 

ՀՏԴ  636.5:[619: 616.381-003.217]   

Բանալի բառեր՝
ասցիտ, 
բրոյլեր, 
սթրես, 
պոլիցիտեմիա, 
հիպօքսիա, 
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Biotronic
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թռչնա նոց նե րի ոչ բա վա րար օ դա փո խութ յու նը: Ընդ 
ո րում, թռչնա նոց նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված, օ դում թթված նի ոչ բա վա րար քա
նա կութ յան հետ ևան քով թռչուն նե րի օր գա նիզ մում 
բարձ րա նում է ա մո նիա կի կոն ցենտ րա ցիան, թո քերն 
ախ տա հար վում են, և  ա ռա ջա նում է հի պօք սիա: 

Թռչ նա նոց նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յու նը, բարձր 
կամ ցածր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րը, գլխա քա
նա կի տե ղա փո խութ յու նը նպաս տում են նաև սթրե սի 
ա ռա ջաց մա նը: Վեր ջի նիս հետ ևան քով բարձ րա նում է 
ար յան ճնշու մը, ա րա գա նում է ա նո թա զար կի հա ճա
խա կա նութ յու նը, և  ախ տա հար վում են ար յու նա տար 
ա նոթ նե րը: Բարձ րա դիր վայ րե րում թռչուն նե րի մոտ 
ա ռա ջա նում է երկ րոր դա յին պո լի ցի տե միա, ո րի ժա մա
նակ ար յու նը խտա նում է՝ հան գեց նե լով ար յան շրջա
նա ռութ յան դան դա ղեց ման և հի պօք սիա յի: 

 Բրոյլերների ասցիտի բուժման և կանխարգելման արդյունավետ եղանակ 
մշակելու նպատակով հետազոտություններն իրականացվել են 20192020 
թվականներին: Հետազոտության է ենթարկվել 500 գլուխ 45 շաբաթական 
բրոյլեր: 

Ասցիտով հիվանդ բրոյլերների մի խմբին տրվել է Biotronic Top, մյուս խմբին` 
մեր կողմից առաջարկվող Տերմովետ պատրաս տուկը: Միաժամանակ 
կիրառվել են հիվանդության կանխարգելման հիմնական սխեմայով 
նախատեսված դեղամիջոցներ: Կատարվել են արյունաբանական հե տա
զոտություններ: Երկրորդ խմբում կլինիկական ցուցանիշները կարգա
վորվել են ավելի արագ, ինչը փաստում է Տերմովետ պատրաստուկի 
բուժկանխարգելիչ բարձր արդյունավետության մասին:
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Աս ցի տի հետ ևան քով, ինչ պես նաև շրջա կա մի ջա վայ
րի ազ դե ցութ յամբ, գե նե տի կա յով, կե րակր մամբ պայ
մա նա վոր ված՝ թռչուն նե րի օր գա նիզ մում տե ղի են ու
նե նում զգա լի ֆի զիո լո գիա կան փո փո խութ յուն ներ, 
այդ թվում՝ նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում ներ, 
ո րոնք նպաս տում են ո րո վայ նի խո ռո չում հե ղու կի կու
տակ մա նը (R.J. Julian, 1991).

Աս ցի տի բուժ ման ե ղա նակ նե րը դեռևս վերջ նա կա նո
րեն մշակ ված չեն: Ուս տի խնդիր է դրվել մշա կել բրոյ լեր 
հա վե րի աս ցի տի բուժ ման և կան խար գել ման արդ յու
նա վետ ե ղա նակ ներ, ո րոնք կնպաս տեն գլխա քա նա
կի պահ պան մա նը, աս ցի տի վե րաց մա նը և կան խար
գել մա նը (R.J. Julian, J. Summers & J.B. Wilson, 1986,                 
R.J. Julian, G.W. Friars, H. French & M. Quinton 1987): 

Հարկ է նշել, որ թռչնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում 
աս ցի տի հա մախ տա նի շի ա րագ զար գա ցու մը հան
գեց նում է գլխա քա նա կի զանգ վա ծա յին ան կում նե րի 
և պատ ճա ռում տնտե սա կան մեծ վնաս: Աս ցի տի հա
մախ տա նի շով հի վանդ թռչ նի մի սը չի թույ լատր վում 
օգ տա գոր ծել որ պես սննդամ թերք: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են 20192020 թվա
կան նե րին: Ա րա գա ծոտ նի մար զի §Շի րառ¦ ՍՊԸ 
թռչնա ֆաբ րի կա յում հե տա զո տութ յան է են թարկ վել 
500 գլուխ 45 շա բա թա կան բրոյ լեր: Թռ չուն նե րը պահ
վել են վան դակ նե րում և  ընտր վել հա ման մա նութ յան 
կար գով: Հի վան դութ յունն ախ տո րոշ վել է կլի նի կա կան 
և լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա: Ար յու նա
բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են մար
զա յին ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա յում: Թ ևի 
ե րա կից նմու շառ ված ար յան մեջ ո րոշ վել են է րիթ րո
ցիտ նե րի, լեյ կո ցիտ նե րի, հե մոգ լո բի նի, հե մա տոկ րի
տի քա նա կութ յու նը, է րիթ րո ցիտ նե րի նստեց ման ա րա
գութ յու նը (ԷՆԱ): Տն տե սութ յու նում մեկ օ րա կա նից 
մինչև 45 շա բա թա կան բրոյ լեր նե րի մոտ հի վան դութ
յան կան խար գել ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել են 
բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ (աղ. 1):

Առանձնացվել է ասց իտ ով հիվանդ 45 շաբա թական 
բրոյ լե ր հավերի երկու խու մբ: 1ին խմբին տրվել է 
Biotronic Top պատրաստուկը (100 0 լ կերի հաշվով               
1,5 0 լ) , 2րդ խմբին` մեր կողմ ից առաջարկված Տեր
մովետ  պա տրաստ ուկը (1 կգ կենդ անի զանգ վածի 
հաշվով 0 ,07 գ):

Biotronic® արտադրատեսակներ ը ներ առ ում են օրգա
նական թթուն երի , դրանց աղ երի, ֆիտոքիմիա կան 
ն յու թերի և նո ր թափ անցելիութ յամբ բաղադրիչ Biomin ® 
permeabilizing Complexի հատուկ մշակված խառնուրդ
ներ, որ ոնք մեծացնում են բջ ջա թաղանթի թա փա նցե
լիո ւթ յու նը և բարձ րացնում սիներգի ական ազ դե ցու
թյան արդյունավետությո ւն ը: Bio min® permeabilizing 
Complexն ակտիվացնում է օրգա նական թթու նե րի ու 

ֆիտոքիմիական բա ղադ րի չների գործունեու թյ ու նը  և 
հեշ տացնում դ րանց ն երթափա նցում ը բջջի մեջ:

Biotronic® Topն օրգանական թթ ու ներ ի և թ ափանցելի 
նյութ ի համադրությամբ ջ րա լու յծ հեղ ու կ է, ո րը կարո ղ 
է կիրառվ ել խմելո ւ ջրի, կեր ի և կաթի հետ:

Օրգ անական թթուներ ը կարգավո րում են ջրի և կերի 
հիգիենան ̀ նվազ եց նելով pHը և բո ւֆերայնութ
յու նը: Բացի այդ՝ գոր ծում են հակամանրէական 
ա զդեց ու թյուն (գրամբացասական մանրէ ներ ի, այդ  
թ վում՝ Salmone llaի և E. coliի նկատմամբ): Permea
bilizing նյութը թուլացնում  է  գ րա մբացասակա ն 
մանր էնե րի արտաքին  բ ջջաթ աղանթը՝ դ րանո վ իսկ 
բ արձրացնելով օրգ ան ական թթուների հակաման
րէական ազդեցութ յունը: 

Խմելու ջ րի հի գիենայի  բ ար ել ավման նպատակով              
1000 լ  ջրի հաշվով ավելացվու մ է 0,06 1,8 0 լ Biotronic 
(ըստ pHի և ջրի կարծրությա ն) :

Տ երմ ովետը ջրալույծ  փոշի է , որը թռ չուններ ի, խոզերի  
և մատղա շ կենդա նի ների բո րբ ո քա յին և ցավային 
ախտանիշ ների, շ նչառակա ն և ստ ամո ք սաաղիքային 
հիվա ն դու թ յո ւնների, ջե րմայ ին սթրեսով, մկանների  
և հետվի րա հատա կա ն    ցավերով ուղեկցվ ող ախտա
բանական եր ևո ւյթ ների ժամանակ կիրառվ ում է որ
պես ցավազրկող, հակա բոր բոքայի ն և ջեր մ իջեց ն ող 
միջոց։ Տե րմովե տի բ աղա դրիչ ացե տիլսալիցիլ աթ թո ւն 
հակաբորբոքային,  հակ ասե պ տիկ, անա լգետիկ ազդե
ցու թյան շնոր հիվ կանխում է թրոմբո զը:

Հակաբո րբ ոքա յին  և ցավ ազ րկող ( անալգետիկ) ազդե
ց ությունները պայմ անա վորված են  բրադ կինինի և 
պրոս  տա գլանդին նե րի թո ւյլ սինթեզով, ինչ պե ս նաև 
պերիֆերիկ  նյար դայ ին համակարգի ցավի ռեցեպ
տ որների վրա ներ գործությամբ, իսկ  ջե րմ իջեցնող 
ազդե ցո ւթ յունը ՝ էնդոգ են  պիրոգ ենի (ինտե րլեյ կին1 ) 
լ եյկոցիտների ար տադր ությամբ և ջերմատ վությա ն 
բարձ րաց մամբ:

Ացե տիլսալիցիլ աթ թվ ի հ ակաագրեգ ատայի ն ա զդեցու
թյո ւն տեղի է  ունենու մ արա խ իդոնիկ  թթվի  փո
խանակային պրոցե սնե րի արգ ելա փա կմամբ, ին չն 
ակտիվացնում է պ րոստ ացիկլինի  սինթ եզ ը, կանխում 
թրոմբոցի տների ագ րե գացո ւմը և թրոմ բոզ ը:

Տերմովետը թռչ ու ննե րին տրվում է խմելու ջրի հետ՝  
35 օր, հետևյալ չափա քա ն ակներ ով ՝ 0,07  գ / 1 կգ կեն
դանի զանգվ ած ի (50 մգ ացետիլսալիցի լաթ թո ւ /  1  կգ 
կեն  դանի զանգ վածի)  կ ամ 250 550 գ / 1 տ ջրի հաշ
վով: Դե ղա մի ջոցի  կ իր առ ումից հետո ացե տիլսալի ց ի
լա թթուն  արագորեն ներծծ վու մ է ստամոքսա ա ղիքային  
համա կար գում և  ն եր թա փանցու մ օրգաննե ր ու  հ յուս
վածքներ:  Այն  մա սնակցում է լյարդո ւմ ընթացող  
նյութա փոխանակութ յա ն պ րոցեսներին՝ առա ջա ց նելով  
ս ալիցիլ ուրաթ թու , սալ իցիլգլյուկուր ոնիդ և գ ենտիս իկ 
թթու: Արտազատվում է հ իմնա կանում մե զի  միջոցով:
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Աղ յու սակ 1. Բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման սխե ման*

Բ րոյ լեր ներ, 
օ րա կան

Բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե ր  Չա փա քա նա կը, 
1 տ ջ րի հաշ վով

 Մե թո դը

տե սա կը ան վա նու մը

0 Պատվաստանյ ու թ  Ibird + VitobronL/ Broiler NDK Սփրեյ/ ներար կում

 1 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Էն րո ֆլոկսացին+Կոլի ստին  0,5 լ Խմելու ջրի հետ

2 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Էն րո ֆլոկսացին+Կոլի ստին  0,5 լ Խմելու ջրի հետ

3 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Էն րո ֆլոկսացին+Կոլի ստին  0,5 լ Խմելու ջրի հետ

4 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Տի լո զին տա րտ րատ 0,5 լ Խմելու ջրի հետ

5 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Տի լո զին տա րտ րատ 0,5 լ  Խմելու ջրի հետ

6 Հակաբորբոք այի ն դեղո րայք Տի լո զին տա րտ րատ 0,5 լ  Խմելու ջրի հետ

7 Վիտամին Վի տամ ին С  0,5 լ Խմելու ջրի հետ

8 Վիտամին Վի տամ ին С  0,5 լ Խմելու ջրի հետ

9
Պատվաստանյ ու թ

 MassL (ԻԲ) կամ (Ма5/Ibird) + 
+ NewL (ՆՀ)

Սփրեյ

Կոկցի դիոստ ատ իկ Ամպրոլիում 125  գ Խմելու ջրի հ ետ

10 Կոկ ցիդիոստ ատիկ  Ամպրոլ իում 12 5 գ Խմելու ջրի հ ետ

11
Պատ վաստանյ ութ IB DL (ԻԲՀ) Խմելու ջրի հ ետ

Կոկցիդ իոստա տի կ Ամպր ոլ իում 125 գ Խմելու ջրի հե տ

12 Կոկցիդիոստատ իկ Ամպր ոլիում 125 գ  Խմելու ջրի հե տ

13 Վիտամին Վիտա մին  С  0,5 լ Խմելու ջրի հե տ

14 Պատվաստանյու թ  IB DL  (ԻԲՀ) Խմելու ջրի հե տ

15 Վիտամինային խառ նու րդ Vitaminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հե տ

16
Պատվաստանյու թ  Ib ir d (ՀԻԲ) Սփրեյ

Վիտամին ային խառ նուր դ Vitaminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

17 Վիտամինային խ առն ուր դ Vi taminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

18 Վիտամինային խ առն ուր դ Vi taminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

19 Վիտամինային խ առն ուր դ Vi taminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

20 Վիտամինային խ առն ուր դ Vi taminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

21 Վիտամինային խ առն ուր դ Vi taminօ Lamons Plus 0,25 լ Խմելու ջրի հետ 

22 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

23 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

24 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

25 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

26 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

27 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

28 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

29 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

30 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

31 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

32 Օրգանական թթուն եր  Biotronic Top 1 լ Խմելու ջրի հետ 

*Կազմվել է հեղ ինա կների կողմ ից: 
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Արդյո ւնքները և վերլո ւծությունը 

Հե տազ ոտ ութ յո ւնների ընթացքում տնտե սո ւթյունում 
հայտնաբե րված բոլ որ հի վանդ թռչունների մոտ նկատ
վել է որովայնի ծավալ ի մե ծա ցում, լարվածություն, 
հ ևոց, գրեթե ա նշարժութ յուն, թո ւլություն, շարժում ների 
լար վածութ յո ւն, ծ անր շնչառութ յուն, կերից հրաժարում, 
գնդի և կատարի կապտու թյո ւն : Բացահայտվել է , ո ր 
թ ռչնա ֆաբրիկայում ասցի տի առաջաց մա ն հիմնական 
պատ ճառ ները ոչ բավարար  օդա փո խությու նն  է , 
ա ղաջրային հավասար ակշռության խախտ ումը, երի
կամներ ի, ս րտի աշխատանքի  և լյարդի  ֆունկցիայ ի 
խանգար ումները: 

Ըստ ա ղյուսակ 2ի՝ ասցի տով հիվանդ  թ ռչուն ների 
մարմնի ջե րմ աստիճանը չի փո փոխ վե լ, անոթազարկն 
ու շ նչա ռո ւթյունն  ա րագա ցած են: Բո ւժ ման ընթ ացքում 
նշված ցո ւցանիշներն աստիճ ան աբար կ արգավոր վել են : 

Եթ ե մինչև բուժումը թռչուններ ի մարմ նի ջեր մաս տիճանը 
40,5 0C  էր , անոթազարկը՝ 200 զարկ/ ր, շնչառական 
շարժումնե րի հաճախ ակա նո ւթ յունը՝ 6 0, ապա ա վան
դա կան  եղանակով բուժման  8 րդ օրը մարմնի ջեր մաս
տիճան ը եղե լ է 40,5 0C , անոթա զարկը՝ 150  զարկ/ր , 
շնչառական շարժումնե րի հաճախ ակա նո ւթ յունը՝  3 0, 

Աղյուսակ  2. Ասց իտ ով հիվանդ թռչուննե րի կլինիկակա ն 
ց ուց ան իշներ ը*

Ցուցան իշներ

 Մ
ի
 ն
չև

բ
 ո
ւժ

ո
 ւմ

ը

Բու ժմ ան ըն թացքո ւմ

1-ին խ ումբ, 
բուժման  
8-րդ օր

2- րդ խումբ , 
բուժմա ն 
8-րդ օր

Մ արմնի 
ջե րմաստիճան ը

 40, 5  40,5 40,5

Անոթազարկը, զարկ /ր  20 0 150 120

Շնչառական շարժում ներ ի 
հաճա խականություն ը 
1 ր ոպե ում

60 30  15

իսկ մ եր կողմից առաջ արկված  եղա նակով բուժմ ան  
8րդ օրը գրանցվել է  40,5 0C մարմնի ջերմաստիճան,  
ա նո թա զարկը կազմել է 120  զ ար կ/ր, շնչառա կան 
շարժումն եր ի հաճա խականություն ը՝  15 :

Հ իվանդ թռչունների  ավանդական  բուժմ ան  դեպքում 
8րդ օրը դ եռևս նկա տվել են ասցիտի կլինիկական  
նշաննե ր: Մինչդեռ մեր կո ղմի ց առաջարկված եղա
նակ ով բուժ վ ած թռչունների կլինիկակա ն ցուցանիշ
ն երը բար ելավվել են  բու ժմ ան արդեն իսկ 4 րդ 
օ րվանից սկսած : Թ ռչունները բուժման 5 8րդ օրե րին 
եղել ե ն բավական  ակտիվ,  հե շտությ ամբ են շարժվել, 
ջրգողությա ն երևույ թնե րը վեր ացել են: 

Աղ յո ւսակ 3 ի համաձայն՝ թռչունների ասցիտն ընթացե լ 
է սակ ավարյո ւնութ յա ն պա յ ման ներում, ինչը կարելի է 
բացատր ել ՝

 օ րգանիզմ ի ջրազրկմամբ,
 ոչ բավարար ա րյունագոյաց մամբ,
 ինքնա թու նավորմամբ,
 ա րյ ան կա նգ ով: 

Մեր կողմից ա ռաջար կվող դե ղամիջոց ով բուժվող 
թռ չունների մոտ  արյու նա բա նա կան ցուցանիշները 
կարգավորվ ել ե ն բուժմ ան 45րդ օրվանից սկսած: 
Թռ չունն երը կլինիկապես ապաքի նվե լ ե ն Տերմովետ 
պատր աստո ւկով բուժման 7 8ր դ օրերին : Ըստ ար
յունա բանական ցուցա ն իշ ներ ի՝ գրա նցվե լ է էրիթրո
ցիտների և հեմ ոգ լոբի նի քանակի ավելաց ու մ,  լե յկո
ցիտների նվազում: 

Մինչև  բուժու մը էր իթրո ցիտն երը կազմել են  1,4· 10 12 /լ, 
հեմոգլոբինը՝ 63 գ/լ, ԷՆ Ան ՝ 10 մմ/ժ, լեյկոցիտները՝  
60·109 գ /լ, հեմատոկրիտը՝ 60 %, ավ անդա կան եղա
նակով բու ժմ ան 8 րդ  օրը՝ համ ա պա տաս խա նաբար 
2,8·1012/լ, 67 գ/լ, 4 մմ/ժ, 45,0·109 գ/լ, 50 %: Իսկ 
Տերմովետ պատրաստուկ ով  բուժման  8 րդ օրը գրան
ցվել են հ ե տևյալ ցուցանիշներ ը. էրիթրո ցիտ ներ՝ 
3,2· 10 12 /լ, հեմո գլոբին՝ 100 գ/լ, ԷՆ Ա՝ 3 մմ/ժ, լեյկոցիտներ՝ 
30·109 գ/ լ, հ եմատոկրիտ՝ 49 %, ի նչը  ց ույց է տալիս, որ մ եր 
կողմից  առաջարկ վող դե ղա միջոցով բուժումն ա վելի  
արդյունավետ է: 

Աղյու սակ 3. Ասցի տով հիվանդ թ ռչ ուննե րի արյունաբա նա կան ցո ւցանիշները*

Ցուցան իշ ներ
Մ ին չև

 բուժումը

Բուժմա ն ըն թա ցքո ւմ

1-ին խումբ 2-րդ խումբ

1 օր 3 օր  5 օր 8 օր 1 օր 3 օր 5 օր 8 օր

Էրիթրոցիտներ,  x1012/ լ  1,4  1,6 1,9 2,0 2,8 1,8 2,4 2,6 3,2

Հեմոգլոբին,  գ/լ 63  64 6 5 66 67 64 69 80 100

ԷՆԱ,  մմ/ժ 10 9 7 6 4 9 5 4 3

Լեյկոցիտներ,  x109/լ 6 0 55 50 45 40 60 50 40 30

Հեմատոկրիտ,  % 60 60 63 5 5 50 62 60 58 49

*Կազմվել է հեղինակնե րի կողմից: 
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Причины возникновения асцита у кур и методы его лечения
В.М. Шахсуварян, К.А. Сукиасян, Э.А. Никогосян, М.Э. Амирханян
Национальный аграрный университет Армении
Ключевые слова: асцит, бройлер, стресс, полицитемия, гипоксия, Термовет, Biotronic

А н н о т а ц и я .  В 2019-2020 годах с целью разработки эффективных методов лечения и профилактики асцита у 
бройлеров были проведены исследования. Исследованию подверглись 500 голов 4-5 недельных бройлеров.
Одной группе больных асцитом бройлеров был дан препарат Biotronic Top, другой группе - предложенный 
нами препарат Термовет. Одновременно были применены препараты, предусмотренные основной схемой 
профилактики асцита. Были проведены гемотологические исследования. Во второй группе клинические показатели 
нормализовались быстрее, что свидетельствует о высокой терапевтической и профилактической эффективности 
препарата Термовет.

Եզրա կաց ություն

Ըստ հե տազոտո ւթյունների՝ բր ոյլերների ասցիտի 
բու ժումը Տե րմովետ պատ րա ս տու կով ավելի արդյու
նա վետ է,  քանի ո ր վերջինիս բա ղադրիչ ացե
տիլսալիցիլա թթու ն գո րծո ւմ է հակաբորբոքային, 
հա  կա նե խիչ , ցավազրկող ազդեցությու ն և  կանխում 
է  թրոմբոզի առաջացումը: Բո րբոքա յին  և  ցա վային 
ախտանիշներով, շնչառակ ան և  ստամոքսաաղիքային 
հիվա նդ ությո ւններով , ջերմայ ին ս թրեսով, մկանների 
և հետ վի ր ահ ատական ցավերով ուղե կցվող ա խտա
բանակ ան ե րևույթնե րի ժամանակ Տեր մ ո վե տ պ ատ
րաստուկը  կարող է կիրառվե լ որպ ես ցավա զրկող, 
հակաբորբ ոքային, ջերմ իջեցնող  միջոց և նպա ստ ել 
բուժման ա րդյունավետության բարձրաց ման ը:
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Causes and Treatment Methods of Ascites in Poultry 

V.М. Shakhsuvaryan, K.A. Sukiasyan, E.A. Nikoghosyan, M.E. Amirkhanyan
Armenian National Agrarian University
Keywords: ascites, broiler, stress, polycythemia, hypoxia, Termovet, Biotronic

A b s t r a c t .  The research was carried out in 2019-2020, which is aimed at the development of efficient ways of treating and 
preventing ascites in broilers. Experiments were conducted with 45week old broilers (500 heads).   
A group of ascitesstricken chickens was treated with Biotronic Top preparation, while the other group was treated with the 
recommended Termovet preparation. At the same time medications intended per the basic scheme for the disease preven
tion were administered. Hematological investigations were also carried out. The clinical indices in the poultry of the second 
group were regulated much faster than those of the first one, which proves the high health properties of Termovet preparation.

Ընդունվել է՝ 29.03.2021 թ.
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 Նա խա բան

Ար հես տա կան լճա կա յին տնտե սութ յու նը գյու ղատն տե
սութ յան ա մե նաա րագ զար գա ցող ո լորտ նե րից է: Ընդ 
ո րում՝ ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ
մա կեր պութ յան տվյալ նե րով, ար հես տա կան ձկնա բու
ծութ յու նը կազ մում է ձկան հա մաշ խար հա յին ար տադ
րութ յան մոտ 47 %ը (www.fao.org): 

Հա յաս տա նում բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը բա վա
կան նպաս տա վոր են ձկնա բու ծութ յան, հատ կա պես 

ՀՏԴ  637.56       
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սաղ մո նազ գի նե րի և թա ռա փազ գի նե րի բուծ ման ու 
ա ճեց ման հա մար: Ս տո րերկր յա ջրե րի նպա տա կա յին 
օգ տա գործ ման դեպ քում տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին 
հնա րա վոր է ա պա հո վել ապ րան քա յին ձկան ար տադ
րութ յուն: Վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տութ յու նում 
ձկնա բու ծութ յան զար գաց ման մի տում նե րը վկա յում 
են, որ ո լոր տը հե ռան կա րա յին է և շա հու թա բեր: ՀՀ 
է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան 2021 թ. տվյալ նե րով՝ 
ներ կա յումս Հա յաս տա նում տա րե կան ար տադր վում 
է մոտ 16,017,0 հազ. տոն նա ապ րան քա յին ձուկ, ո րի 

Հետազոտության նպատակն է որոշել Հայաստանի խոշոր արհեստա
կան լճակային տնտեսություններում բուծվող ձկան մսում առկա աճի 
խթանիչների, մասնավորապես հորմոնների մնացորդային պարունա
կությունը և գնահատել դրանց սննդակարգային ներգործությունը:

Աճի խթանիչների մնացորդային քանակությունը որոշվել է իմունաֆեր մեն
տային անալիզի մեթոդով և հաստատվել հեղուկային քրոմատոգրա ֆիա յի 
մաս սպեկտրաչափական եղանակով: Որոշ ձկնանմուշներում հորմոնների 
պարունակությունը գերազանցել է թույլատրելի չափաքանակը, սակայն 
սննդակարգային ներգործությամբ պայմանավորված հնարավոր առող
ջական ռիսկեր չեն հայտնաբերվել։ 

Առաջարկվում է ձկնաբուծությունում արգելված աճի խթանիչների 
ապօրի  նի կիրառումը կանխարգելելու նպատակով խստացնել պետական 
վերա հսկողությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:

http://www.fao.org
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գե րակ շիռ մա սը կազ մում է ծիա ծա նա փայլ իշ խա նը 
(www.mineconomy.am):

Հա մաշ խար հա յին պա րե նա յին անվ տան գութ յան տե
սանկ յու նից ձկնար տադ րութ յունն ունի կար ևոր նշա
նա կութ յուն։ Ձկ նա միսն ա ռող ջա րար սննդա կար գի 
ար ժե քա վոր բա ղադ րիչ նե րից է: Վեր ջին տա րի նե րին 
բնակ չութ յան, մաս նա վո րա պես ա ռողջ սննդա կար գի 
հետ ևող նե րի թվի ա վե լաց մամբ կրկնա պատկ վել է ձկան 
պա հան ջար կը: Ձկ նա բու ծութ յան ար տադ րա կան ծա
վալ նե րի ա վե լաց ման նպա տա կով ներ կա յումս կի րառ
վում են ա ճի խթա նիչ ներ, հիմ նա կա նում հոր մոն ներ, 
ո րոնք ազ դե ցութ յուն են գոր ծում սպա ռող նե րի ա ռող
ջութ յան վրա (C.A. Hoga et al., 2018): Սե ռա կան դի մոր
ֆիզ մի հի ման վրա ձկնար տադ րութ յան ընդ լայն ման 
հա մար ա ռա վե լա պես օգ տա գործ վում են էստ րո գեն ներ 
և  անդ րո գեն ներ: Շր ջա կա մի ջա վայ րի, կեն սա բա նա
կան և սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
հա մար պետք է այդ նյու թե րը ման րակրկիտ գնա հատ
վեն։ Դ րանք կա րող են նպաս տել էն դոկ րին հա մա կար
գի փո փո խութ յուն նե րին` բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
գոր ծե լով սպա ռո ղի ա ռող ջութ յան վրա: Կար ևոր խնդիր 
է նաև բուծ ված ձկնե րի մսում հոր մոն նե րի մնա ցոր դա
յին պա րու նա կութ յուն նե րի հայտ նա բե րու մը և/ կամ քա
նա կա կան գնա հա տու մը (R. GuedesAlonso et al., 2014, 
2017): 

Հա յաս տա նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
(ԵԱՏՄ) ան դամ է, հետ ևա բար ձկնա բու ծութ յան բնա
գա վա ռում ա ճի խթա նիչ նե րի կի րա ռու մը կար գա վոր
վում է սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ 
տեխ նի կա կան կա նո նա կար գով (ТР ТС 021/2011)։ Վեր
ջի նիս հա մա ձայն՝ կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քում 
չպետք է պա րու նակ վեն բնա կան կամ սին թե տիկ հոր
մո նա յին նյու թեր: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի ար հես տա կան լճա կային 
տնտե սութ յուն նե րում հոր մոն նե րի կի րառ ման, ձկնամսի 
սպառ ման արդ յուն քում դրանց սննդա կար գա յին ազ
դե ցութ յան և  ա ռող ջա կան ռիս կի գնա հատ ման վե րա
բեր յալ ու սում նա սի րութ յուն նե րը սա կա վա թիվ են ու 
սահ մա նա փակ: Հետ ևա բար սույն հե տա զո տութ յան 
նպա տակն է գնա հա տել հան րա պե տութ յան ար հես
տա կան լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում ա ճեց ված 
ձկան մսում հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին պա րու նա կութ
յուն նե րը և դ րանց սննդա կար գա յին ներ գոր ծութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված ռիս կե րը: 

  

Նյութը և մեթոդները

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ՀՀ մար զե րում 
գոր ծող՝ ձկնա բու ծութ յամբ զբաղ վող ար հես տա կան 
լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում: Ձկ նե րի նմու շա ռու մը 
կա տար վել է 2017 թ. մարտնո յեմ բեր ա միս նե րին` ՀՀում 
կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քում մնա ցոր դա յին նյու թե
րի հսկո ղութ յան մո նի տո րին գի ծրագ րի շրջա նա կում     

(www.irtek.am) և Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԵՀ) 
խորհր դի 96/23/ԵՀ կա նո նա կար գի պա հանջ նե րի հա
մա ձայն (Council Directive, 1996): Հա յաս տա նի տար բեր 
մար զե րում գտնվող ար հես տա կան լճա կա յին տնտե
սութ յուն նե րից պա տա հա կա նութ յան սկզբուն քով նմու
շառ վել է մի քա նի ձկնա տե սակ (աղ. 1): Ն մու շառ ված 
ձկնե րի եր կա րութ յու նը կազ մել է 3569 սմ (մի ջին եր
կար ութ յու նը՝ 49,3 սմ), քա շը՝ 390897 գ (մի ջի նը՝ 637 գ): 

Աղյուսակ 1. Նմուշառված ձկնատեսակներ* 

Ձկնատեսակներ
Նմուշների 
քանակը, 

հատ

Սևանի իշխան (Salmo Ishkhan) 12

Ծիածանափայլ իշխան (Oncorhynchus mykiss) 5

Ոսկեփայլ իշխան (Parasalmo mikissa) 3

Դեղին իշխան (Salmo trutta m. Fario) 1

Կումժա` գետի իշխան (Salmo trutta) 1

Թառափ (Acipenseridae) 1

Սիբիրյան թառափ (Acipenser baerii) 2

Ստերլյադ (Acipenser ruthenus) 2

Կարմրախայտ (Salmo trutta lacustris) 2

Սազան` ծածան (Cyprinus carpio) 5

Ընդամենը 34 նմուշ

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Ձ կան նմուշ նե րը տե ղադր վել են պլաստ մա սե տա րա նե
րի մեջ, ո րոնք հեր մե տիկ փակ վել են, ա պա դրանց վրա 
նշվել են նմու շառ ման ամ սա թի վը, ժա մը, տնտե սութ
յան ան վա նու մը: Այ նու հետև տա րա նե րը տե ղադր վել 
են սա ռեց նող կոն տեյ նե րի մեջ և տե ղա փոխ վել ISO/IEC 
17025:2005 մի ջազ գա յին ստան դար տի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա
սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր 
ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նի լա բո րա տո րիա: Ձ կան 
նմուշ նե րը նախ մաքր վել են, լվաց վել իո նա զերծ ված 
ջրով, ա պա ա ռանձ նաց վել են դրանց մաշկն ու ոս կոր
նե րը: Ձկ նա 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:

Ն մուշ նե րում հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին պա րու նա
կութ յուն նե րը ո րոշ վել են ի մու նա ֆեր մեն տա յին ա նա
լի զի (ELISA, Thermo Fisher Scientific, USA) մի ջո ցով` 
Ridascreen (R Biopharm Inc.) հա վա քա ծո ւի կի րառ
մամբ: Արդ յունք նե րը հաս տատ վել են հե ղու կա յին քրո
մա տոգ րա ֆիա յի մաս սպեկտ րա չա փա կան մե թո դով 
(LC MS/MS, Thermo Fisher Scientific, USA):

Ռիս կի գնա հատ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել է 
նաև ձկան սպառ ման ու սում նա սի րութ յուն. կի րառ վել 

http://www.irtek.am
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է սննդի սպառ ման հա ճա խա կա նութ յան հար ցա թեր թի 
(FFQ) մե թո դը (D.A. Pipoyan et al., 2020, www.fao.org): 

Բ նակ չութ յան կող մից ձկան սպառ ման տվյալ նե րի հա
վա քագր ման նպա տա կով հար ցում նե րը և հա մա պա
տաս խան վեր լու ծութ յուն նե րը կա տար վել են 2018 թ. 
ՀՀ ԳԱԱ Է կո լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նի Սնն դի շղթա յի ռիս կե րի գնա հատ ման տե ղե
կատ վա կան վեր լու ծա կան կենտ րո նի կող մից: Սնն դա
կար գա յին հարց մա նը Եր ևան քա ղա քի 12 հա մայնք նե
րից մաս նակ ցել է 1865 տա րե կան 1040 բնա կիչ: 

Տվ յալ նե րը վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յան են են
թարկ վել ըստ SPSS ծրագ րա յին փա թե թի (տար բե րակ 
22.0): Ձ կան սպառ ման ար ժեք նե րի նոր մալ բաշխ ման 
հա մար կի րառ վել է Kmeans կլաս տե րա յին վեր լու ծութ
յան մե թո դը (G. Ares, 2014):

Հե տա զոտ ված ձկնամ սում հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին 
պա րու նա կութ յուն նե րի և ձկ նամ սի սպառ ման տվյալ
նե րի հա մե մա տութ յամբ գնա հատ վել են հոր մոն նե րի 
օ րա կան ըն դուն վող չա փա քա նակը (EDI) և հա վա նա
կան ա ռող ջա կան ռիս կե րը (HQ).  

                                     /EDI C IR BW= ⋅ ,                     (1)

որտեղ Cն ձկնամսում տվյալ հորմոնի պարունա
կությունն է, մգ/կգ, IRն՝ ձկնամսի սպառումը, կգ/օր, 
BWն՝ մարմնի միջին զանգվածը, 70 կգ:

            

                                      

EDIHQ
ADI

= ,                               (2) 

որ տեղ ADIն տվ յալ հոր մո նի օ րա կան ըն դուն ման թույ
լատ րե լի չա փա քա նակն է, մգ/կգ/օր: 

Ու սում նա սիր ված նոր տես տոս տե րոն և մե թօք սիպրո
գես տե րոն հոր մոն նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան 
ու ղեն շա յին ար ժեք նե րը՝ ADIն հա մա պա տաս խա նա
բար կազ մել են 02 և 030 մգ/կգ (Evaluation of certain 
veterinary drug residues in food, 2000):  

Հոր մոն նե րի մնա ցորդ ներ չպա րու նա կող ձկնամ սի 
նմուշ նե րի հա մար EDIն և HQն չեն հաշ վարկ վել:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին պա րու նա կութ յուն նե րը։ 
Հե տա զոտ ված ձկան նմուշ նե րի 90 %ում հոր մոն նե րի 
մնա ցոր դա յին պա րու նա կութ յուն նե րը հայտ նա բեր ման 
շե մից (LOD) ցածր են ե ղել  (աղ.  2): 

Հե տա զոտ ված ձկնամ սի նմուշ նե րում դիէ թիլս տիլ բեն 
(DES), դիէ նեստ րոլ (DE), էստ րա դիոլ, հեք սէս տոլ (HEX), 
բոլ դեոն, տրեն բո լոն, մե թիլ տես տոս տե րոն և պ րո գես
տե րոն հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին պա րու նա կութ յուն ներ 
չեն հայտ նա բեր վել։ Եր կու նմուշ նե րում (ծիա ծա նա փայլ 
իշ խան և կարմ րա խայտ) հայտ նա բեր վել են նոր տես

Աղյուսակ 2. Ձկնամսի նմուշներում հորմոնների մնա
ցոր դային պարունակությունները*

Հորմոններ 
Պարունակությունը, 

մկգ/կգ

Դիէթիլստիլբեն (DES) չ/հ

Հեքսէստոլի (HEX) չ/հ

Դիէնեստրոլ (DE) չ/հ

Էստրադիոլ չ/հ

Բոլդեոն չ/հ

Տրենբոլոն չ/հ

Մեթիլ տեստոստերոն չ/հ

Պրոգեստերոն չ/հ

Նորտեստոստերոն
4,7 (կարմրախայտ)

5,2 (իշխան) 

Մեթօքսիպրոգեստերոն
3 (կարմրախայտ)

5 (իշխան)

չ/հ  չի հայտնաբերվել (<LOD)

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

տոս տե րո նի և մե թօք սիպ րո գես տե րո նի մնա ցոր դա յին 
պա րու նա կութ յուն ներ, ո րոնք գե րա զան ցում են թույ
լատ րե լի սահ մա նը՝  MPRL=1 մկգ/ կգ (www.arlis.am):

Ձկ նամ սի սպա ռու մը։ Սնն դի սպառ ման հա ճա խա կա
նութ յան հար ցա թեր թի հա մա ձայն՝ հարց ման մաս
նա կից նե րի 83 %ը սպա ռում է ձուկ: Ըստ ստաց ված 
տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան՝ Եր ևա նի բնակ չութ յան 
շրջա նում ձկան սպա ռումն ա մե նօր յա բնույթ չի կրում։    

Ձ կան սպառ ման տվյալ նե րի կլաս տե րա յին վեր լու ծութ
յան հի ման վրա ձևա վոր վել է սպա ռող նե րի ե րեք կլաս
տե րա յին խումբ (գծ. 1).

 ► 1ին խմբում նե րառ վել է 681 մարդ (հարց ված նե րի 

84 %ը): Ձ կան օ րա կան մի ջին սպա ռու մը կազ մել է 

0,016 կգ /օր: 

 ► 2րդ խմ բում նե րառ վել է 140 մարդ (հարց ված նե րի 

11 %ը): Ձ կան օ րա կան մի ջին սպա ռու մը կազ մել է 

0,063 կգ /օր: 

 ► 3րդ խմ բում նե րառ վել է 46 մարդ (հարց ված նե րի 

5 %ը): Ձ կան օ րա կան մի ջին սպա ռու մը կազ մել է 

0,156 կգ /օր:

http://www.fao.org
http://www.arlis.am
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      Կլաստեր 1       Կլաստեր  2         Կլաստեր 3     

Ձկան սպառում                   

Իշխան Կարմրախայտ
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Աղյուսակ 3. Ձկնամսի նմուշներում հորմոնների մնա
ցորդային պարունակությունները*

Ձկնա-
տեսակներ

Սպառողների 
խմբեր

Վտանգի գործակիցը, 
HQ

նորտես-
տոստերոն

մեթօքսի -
պրոգեստերոն

Իշխան

Կլաստեր 1 5.94E04 3.81E05

Կլաստեր 2 2.34E03 1.50E04

Կլաստեր 3 5.79E03 3.71E04

Կարմրախայտ

Կլաստեր 1 5.37E04 2.29E05

Կլաստեր 2 2.12E03 9.00E05

Կլաստեր 3 5.24E03 2.23E04

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Գծ. 2. Նորտեստոստերոնի և մեթօքսիպրոգեստերոնի օրա կան 
ընդունման հաշվարկված չափաքանակները (կազմ վել է 
հեղինակների կողմից):
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      Կլաստեր 1       Կլաստեր  2         Կլաստեր 3     

Ձկան սպառում                   

Ռիս կի գնա հա տում։ Հոր մոն նե րի մնա ցոր դա յին պա րու

նա կութ յուն ներ չհայտ նա բեր ված ձկնամ սի նմուշ նե րի 

հա մար սննդա կար գա յին ներ գոր ծութ յան և դ րա նով պայ

մա նա վոր ված հնա րա վոր ա ռող ջա կան ռիս կե րի գնա հա

տում չի ի րա կա նաց վել: 

Իշ խա նի և կարմ րա խայ տի սպառ ման դեպքում ա ռող ջա

կան ռիս կե րի գնա հա տու մը ներ կա յաց ված է գծա պատ

կեր 2ում և  աղ յու սակ 3ում: 

0,20E-02

1,00E-02

8,00E-02

6,00E-02

4,00E-02

0,00E-02

0,20E-02

1,00E-02

8,00E-02

6,00E-02

4,00E-02

0,00E-02

Գծ. 1. Սպառողների երեք կլաստերային խմբերի կողմից ձկան 
օրական միջին սպառումը (կազմվել է հեղինակների 
կողմից):

                             Կլաստեր 1       Կլաստեր  2     Կլաստեր 3                
օրական միջին
  սպառում                  0,156                0,063               0,016
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0,18
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0,14
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0,1

0,08
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0,04
0,02

0

Բնակչության կողմից ձկան սպառման դեպքում նոր
տեստոստերոն և մեթօքսիպրոգեստերոն հոր մոն  ների 
օրական ընդունման հաշվարկված չա փա քա նակները 
չեն գերազանցում ADIն և համապա տասխանաբար 
կազմում են 02 և 030 մկգ/կգ/օր:

Նոր տես տոս տե րոն և մե թօք սիպ րո գես տե րոն հորմոն
նե րի՝ սննդա կար գա յին ներ գոր ծութ յամբ պայ մա նա
վոր ված հնա րա վոր ա ռող ջա կան ռիս կեր չեն հայտ
նա բեր վել, քա նի որ հաշ վարկ ված HQ գոր ծակ ցի 
ար ժեք ներն անվ տան գութ յան շե մից զգա լիո րեն ցածր 
են ե ղել (HQ < 1):  

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ ձկան սպառ ման դեպ քում, նոր տես տոս
տե րոն և մե թօք սիպ րո գես տե րոն հոր մոն նե րի պա րու
նա կութ յամբ պայ մա նա վոր ված, ա ռող ջա կան խնդիր
նե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նութ յու նը ցածր է: 
Սա կայն ա ռա ջարկ վում է ձկնա բու ծութ յու նում ար
գել ված ա ճի խթա նիչ նե րի ա պօ րի նի կի րա ռու մը կան
խար գե լե լու նպա տա կով խստաց նել պե տա կան վե
րահս կո ղութ յու նը: 

Գրականություն

1. ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յուն (2021). Ձկ նա բու
ծութ յուն, https://www.mineconomy.am/page/1332:

2. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 21ի 
898Ն որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=92398:

https://www.mineconomy.am/page/1332
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=92398
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=92398


ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

ԱնասնաµáõÅաÏան µÅßÏագիտáõÃյáõն ¢ անասնաµáõÍáõÃյáõն309

Определение остаточного  количества гормонов в организме рыб, разведенных в искусственных 
прудовых хозяйствах,  и оценка риска для здоровья в результате потребления рыбы

Д.А. Пипоян, М.Р. Бегларян
Центр Эколого-ноосферных исследований НАН РА
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А н н о т а ц и я .  Цель данного исследования – определить  содержание остаточного количества стимуляторов 
роста, в частности гормонов, в образцах мяса рыбы, разведенной в  искусственных прудовых хозяйствах Арме
нии, и оценить воздействия на здоровье. Остаточное количество стимуляторов роста было опред елено методом 
иммуноферментного анализа и подтверждено спектрометрическим методом части жидкой хроматографии. 
В некоторых образцах рыбы содержание стимуляторов роста превышало допустимый уровень, однако 
возможных  рисков для здоровья, вызванных потреблением рыбы,  не было обнаружено. Рекомендуется усилить 
государственный контроль в целях предотвращения незаконного использования  в рыбоводстве запрещенных 
стимуляторов роста.
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Determination of Residual Hormone Contents in Fish Produced in Artificial Pond Farms                           
and Health Risk Assessment via Dietary Exposure

D.A. Pipoyan, M.R. Beglaryan
Center for Ecological-Noosphere Studies, NAS RA

A.Y. Abovyan, S.H. Altunyan
Armenian National Agrarian University

Keywords:  fish meat, daily consumption, hormone, safety, risk assessment

A b s t r a c t .  The research aims to determine the content of growth promoters, particularly residual hormone content in 
the meat samples of fish bred in the large artificial pond farms of Armenia and to assess their dietary exposure.

The residual amounts of growth promoters were detected through the enzymelinked immunosorbent assay method 
and confirmed upon the liquid chromatography–mass spectrometry method. In some fish samples the hormone content 
exceeded the permissible level, but no health risks were found as a result of fish consumption.

It is recommended to strengthen the state control in order to prevent the illegal usage of prohibited growth promoters in 
fish farming.

Ընդունվել է՝ 20.07.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 14.09.2021 թ.
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 Նա խա բան

Մեղ վա բու ծութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ե կամ տաբեր 
ճյու ղե րից է: Հարկ է նշել, որ մեղ րը, մեղ վա մո մը, մեղ
վի թույ նը, ակ նա մո մը, մայ րա կա թը, ծաղ կա փո շին  կի
րառ վում են նաև բու ժիչ նպա տա կով (Ա.Հ. Մար կոս յան 
և  ու րիշ., 2014):

Մե ղու նե րը կար ևոր դեր են կա տա րում գյու ղատն տե
սա կան մշա կա բույ սե րի  փո շոտ ման գոր ծում՝ նպաս
տե լով դրանց բեր քատ վութ յան բարձ րաց մա նը (նկ. 1): 
Այս պես՝ հնդկա ցո րե նի, բամ բա կի, ար ևա ծաղ կի, կե րա
յին լո բազ գի նե րի սեր մե րի բեր ք ն ա վե լա նում է ա վե լի 
քան 2030 %ով (B. Perry et al., 2013):

ՀՏԴ  638.15(479.25)       

Բանալի բառեր՝
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փոշոտում
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Մե ղու նե րի աշ խա տու նա կութ յան, մեղ վա նո ցի ե կա
մտա բե րութ յան վրա զգա լի ազ դե ցութ յուն են գոր ծում 
հի վան դութ յուն նե րը, ո րոնք բուժ կան խար գե լիչ մի ջո
ցա ռում ներ չձեռ նար կե լու դեպ քում կա րող են տնտե սա
կան վնաս պատ ճա ռել։

Մեղ րը ան փո խա րի նե լի սննդա րար հատ կութ յուն նե
րով, յու րա հա տուկ հա մով դիե տիկ սնունդ է։ Այն պա
րու նա կում է ֆեր մենտ ներ, վի տա մին ներ, հան քա յին 
ա ղեր, ո րոնք կար գա վո րում են օր գա նիզ մի նյու թա փո
խա նա կութ յու նը, բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն են գոր
ծում ար յան, նյար դա յին հա մա կար գի վրա: 

Մեղ րի հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են այն 

Ըստ Հայաստանի չորս մարզերի ութ համայնքների համաճարակա
բանական հետազոտությունների՝ որոշվել է պարկաձև թրթուրի և 
մեղուների քրոնիկ կաթված վիրուսային հիվանդությունների տարած
վածությունը: Վարակվածության բարձր մակարդակ է գրանցվել Սյունիքի 
մարզում: Ախտահարված փեթակներում հայտնաբերված թրթուրների և 
մեղուների կլինիկական նշանները համընկել են նշված հիվանդություն
ների ախտանշաններին:

Մեղուների անկումները կարող են հանգեցնել բերքատվության նվազման 
և վնաս պատճառել գյուղատնտեսությանը։ Ուստի անհրաժեշտ է 
բացահայտել տարածված վիրուսային հիվանդությունները և մշակել 
դրանց դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցառումներ։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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բու սա կա նութ յան կազ մով, ո րից հա վաք վում է նեկ տա
րը: Նա խա պատ վութ յու նը տրվում է տար բեր մեղ րա
տու բույ սե րից ստաց ված մեղ րին: 

Հա յաս տա նում մեղ րը հիմ նա կա նում ստաց վում է ալ
պիա կան մար գա գե տին նե րի տա րազ գի բույ սե րից: 
Այդ պի սի մեղ րը ան վա նում են բազ մա ծաղ կա յին (Վ. Աբ
րա համ յան և  ու րիշ., 2008): 

Մինչ օրս Հա յաս տա նում մե ղու նե րի վի րու սա յին հի վան
դութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն ներ չեն ի րա կա նաց վել: 
Մեր նպա տակն էր բա ցա հայ տել հան րա պե տութ յան մի 
շարք մար զե րում մե ղու նե րի վի րու սա յին հի վան դութ
յուն նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան ի րա վի ճա կը, միա
ժա մա նակ պար զել տա րա ծում գտած հի վան դութ յուն
նե րը և  ախ տա հար ված փե թակ նե րի քա նա կը։

Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ
յուն քում, ըստ կլի նի կա կան նշան նե րի, ա ռանձ նաց վել 
են պար կաձև թրթու րի և մե ղու նե րի քրո նիկ կաթ ված 
վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րը (SBV և CBPV)։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Տա վու շի, Շի
րա կի, Ս յու նի քի և Ա րա գա ծոտ նի մար զե րի տար բեր 
հա մայնք նե րում։ Հի վան դութ յուն նե րից ան կած մե ղու
նե րի դիակ նե րն ու նե լիով հա վաք վել և  են թարկ վել են 
դի տարկ ման։ Մե ղու նե րի անկ ման պատ ճա ռը պար զե
լու նպա տա կով հաշ վարկ վել է փե թակ նե րի քա նա կը, 
ո րոշ վել է դրանց ախ տա հար ման աս տի ճա նը, ախ տո
րոշ վել են մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը։ Ու սում նա սի
րութ յուն նե րը կա տար վել են դաշ տա յին և լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում։

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ ան կած մե ղու նե րի մի մա
սը հի վանդ է ե ղել պար կաձև թրթու րի, իսկ մյուս մա սը՝ 
քրո նիկ կաթ ված վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րով։

Մե ղու նե րը պար կաձև թրթու րի վի րու սա յին հի վան
դութ յամբ վա րակ ված թրթուր նե րը փե թա կից հե ռաց
նե լու ժա մա նակ են թարկ վում են ա ռաջ նա յին վա րակ
ման։ Վի րու սը տե ղա կայ վում է կե րակ րող մե ղու նե րի 
հի պոֆրանգ յալ գեղ ձե րում, ինչ պես նաև կու տակ վում 
է մե ղու նե րի գլխու ղե ղում։ Վա րա կի հիմ նա կան աղբ
յու րը կերն է։ Հի վան դութ յու նը փո խանց վում է տրանս
օվարիալ ճա նա պար հով, ինչ պես նաև հի վանդ մե ղու
նե րի ար տա թո րան քի մի ջո ցով (նկ. 2)։ 

Նկ. 1. Առողջ մեղու (https://naturae.ru):

Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը լի նում են վա րա կիչ և  
ոչ վա րա կիչ: Ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներն ա ռա
ջա նում են սխալ կե րակր ման և խ նամ քի դեպ քում                  
(А.С. Пономарев, 2009): Ա ռա վել հա ճախ մե ղու նե րը կե
րի և ջ րի մի ջո ցով հի վան դա նում են վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րով: Հա րու ցիչ նե րը մե ղու նե րի օր գա նիզմ են 
ներ թա փան ցում նաև շնչա ռա կան ու ղի նե րով: Վա րակ
ման ա ռաջ նա յին օ ջախ են հի վանդ մե ղու նե րը: Վա րա
կու մը կա րող է լի նել ուղ ղա կի, այն է՝ մե ղու նե րի շփման, 
և  ա նուղ ղա կի՝ վա րակ ված կե րի, ջրի և փո խան ցող նե րի 
մի ջո ցով (M. SimoneFinstrom et al., 2016): 

Հա ճախ վա րա կ ն ան մի ջա պես տա րած վում է մե ղու նե
րի մի ջո ցով՝ մեղր §գո ղա նա լու¦ ըն թաց քում, կամ մեղ
վա պա հի կող մից՝ տար րա կան հի գիե նա յի կա նոն նե րը 
չպահ պա նե լու հետ ևան քով: Հի վան դութ յան գաղտ նի 
շրջա նի տևո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ախ տած նի 
տե սա կով, քա նա կով, ար տա քին գոր ծոն նե րով և մեղ վի 
դի մադ րո ղա կա նութ յամբ: Մե ղու նե րի ըն կա լու նա կութ
յու նը հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ տար բեր է: Ի 
տար բե րութ յուն ա ռույգ մեղ վաըն տա նիք նե րի՝ պա սիվ 
մեղ վաըն տա նիք ներն ա վե լի դան դաղ են մաք րում մեղ
վա հա ցի շրջա նա կը, ա վե լի քիչ նեկ տար են հա վա քում, 
ա ռա վել հա ճախ են հի վան դա նում և դժ վար են բուժ
վում (C.M. Grozinger, M.L. Flenniken, 2019): 

Վի րու սի օ ջախ են նաև ծա ղիկ նե րի վրա բնակ վող մա
կա բույծ մի ջատ նե րը, ո րոնք կա րող են նպաս տել վա րա
կի տա րած մա նը: Ուս տի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե
րը բա վա կան տևա կան են և դժ վար ի րա գոր ծե լի:    

Նկ. 2. Պարկաձև թրթուրի վիրուսային հիվանդություն (https://
clinica-opora.ru):



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

ԱնասնաµáõÅաÏան µÅßÏագիտáõÃյáõն ¢ անասնաµáõÍáõÃյáõն313

Վա րակ ված մե ղու նե րը փե թա կում հի վան դութ յու նը 
տա րա ծում են թրթուր նե րի կե րակր ման ժա մա նակ։ Հի
վանդ թրթու րի մարմ նի և թա ղան թի միջև կու տակ վում 
է մեծ քա նա կութ յամբ բաց դեղ նա վուն հե ղուկ։ Ան կած 
թրթուր նե րը գու նա փոխ վում են, դառ նում մուգ շա գա
նա կա գույն, իսկ գլու խը սևա նում է։ 

Վի րու սա յին քրո նիկ կաթ վա ծով վա րակ վում են չա փա
հաս մե ղու նե րը։ Հի վան դութ յան ժա մա նակ տե ղի է ու
նե նում թևե րի և մարմ նի դո ղէ րոցք, ին չի հետ ևան քով 
մե ղու նե րը կորց նում են թռչե լու ու նա կութ յու նը, սո ղում 
են գետ նին, բույ սե րի ցո ղուն նե րի եր կայն քով, հա ճախ 
հա վաք վում կույ տե րով: Բա ցի այդ՝ դրանց ո րո վայնն 
այ տուց վում է, չա փե րով մե ծա նում: Վա րա կը տա րած
վում է հի վանդ մե ղու նե րի ան մի ջա կան շփման արդ
յուն քում, ինչ պես նաև կե րի մի ջո ցով։ Ան կած մե ղու նե րի 
թևե րը լի նում են շրջված և լայն բաց ված (նկ. 3)։

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ան կած մե ղու նե րը 
և թր թուր նե րը ու նե լիով ա ռանձ նաց վել են։ Մե ղու նե րի 
ո րո վայ նի խո ռո չի հատ վա ծում նշտա րի օգ նութ յամբ 
կա տար վել է կտրվածք, իսկ գու նա փոխ ված թրթուր նե
րի մոտ կտրվել է պար կը։ Եր կու դեպ քում էլ հայտ նա
բեր վել է մեծ քա նա կութ յամբ դեղ նա վուն հե ղուկ։ 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են հան րա պե
տութ յան չորս մար զե րի ութ հա մայնք նե րում.

1. Տա վու շի մարզ՝ Չին չին և Բերդ: 

2. Շի րա կի մարզ՝ Ա մա սիա և Թո րոս: 

3. Ս յու նի քի մարզ՝ Գո րիս և Հար թա շեն: 

4. Ա րա գա ծոտ նի մարզ՝ Ա վան և Թա լին։ 

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում նշված հա մայնք
նե րում հա վա քել ենք ան կած, կի սաա ռողջ մե ղու ներ։ 
Հայտ նա բեր ված կլի նի կա կան նշան նե րը հա մըն կել են 
պար կաձև թրթու րի և մե ղու նե րի քրո նիկ կաթ ված վի
րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի ախ տան շան նե րին։

Հաշ վարկ վել է մեղ վա բույծ նե րի փե թակ նե րի քա նա
կը, ո րոշ վել է վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րով ախ
տա հար ման աս տի ճա նը: Ախ տա հար ված փե թակ նե րը 
հաշ վարկ վել են ըստ փե թակ նե րի ընդ հա նուր քա նա կի։ 
Պարզ վել է, որ 438 փե թակ նե րից ախ տա հար ված է 79ը, 
ո րը կազ մում է ու սում նա սիր ված փե թակ նե րի  18 %ը։ 

Հետա զոտութ յունների  համաձա յն՝ մեղվաբո ւծություն ն 
առա վել տարածվ ած է Սյուն իքի մ արզում ։

Տավո ւշի մարզի Բ երդի տ արածա շրջանի Չ ինչին 
համայն քում գրանցվել են մեղուն երի ք րոնիկ կաթված 
վիրուս ային հիվանդ ության ախտանշ աններ։  Բերդ  և 
Չինչ ին համայն քներում  ախտահա րված մեղուն երի 
կ լինիկա կան նշանները  համընկ ել են։

Շիրա կի մարզի Ա մասիայ ի տարածա շրջանի Թ որոս և 
Ամասի ա համայն քներում  հիվանդ  մեղուն երի կ լինիկա
կան նշաները  նման են եղել պարկաձև  թրթուրի 
վ իրուսային հիվանդ ության ախտանշ անների ն։ 

Սյուն իքի մ արզի Գ որիսի  տարածա շրջանի Հ արթաշե ն 
և Գորի ս համա յնքներում  վարակվ ած մեղուն երի 
կ լինիկա կան նշանները  համընկ ել են պարկաձև  թրթու
րի և  մեղուն երի ք րոնիկ կաթված վիրուս ային հի վան
դություն ների ա խտանշանն երին։  

Արագա ծոտնի մ արզի Թ ալինի  տարածա շրջանի Ա վան 
և Թալի ն համա յնքներում  գրանցվել են մեղուն երի 
ք րոնիկ կաթված վիրուս ային հիվանդ ությանը  բնորոշ 
ախտանշ աններ։

  

Եզրակա ցություն 

Ըստ համաճա րակաբա նական հետազո տությունների՝ 
ՀՀ Տավո ւշի, Շիրա կի, Սյուն իքի և  Արագա ծոտնի մ ար
զերի  մի շարք համայն քներում  տարածվ ած են պարկաձև  
թրթուրի և  մեղուն երի ք րոնիկ կաթված վիրուսայի ն 
հիվանդություն ները։ Ընդ որում ՝ նշված հիվանդություն
ներով վարակվ ածութ յան բարձր մակար  դ ակ է գրանցվել 
Սյուն իքի մ արզում :

Չորս  մարզերի  ութ համայն քների մ եղվաբո ւծության 
համաճա րակայի ն իրա վիճակի  գնահատմ ան համա

Աղ յու սակ. Հաշ վար կա յին տվյալ ներ*  
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Ախ տա հար ված 
փե թակ ներ

հատ %

Տավո ւշ Բերդ Չինչ ին
Բերդ 

24
65

5 
7 

20,8
10,8

Շիրա կ Ամասի ա Թորո ս
Ամասի ա

40
52

8 
11 

20 
21,1 

Սյուն իք Գորի ս Հարթ աշեն
Գորի ս

57
83

12 
17

21 
20,5 

Արագածոտն Թալի ն Ավան
Թալի ն

49
68

9 
10 

18,4
14,7

*Կազմ վել է հեղինա կների կ ողմից։ 

Նկ. 3. Վիրուսային քրոնիկ կաթված (https://dompchel.ru):



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

ԱնասնաµáõÅաÏան µÅßÏագիտáõÃյáõն ¢ անասնաµáõÍáõÃյáõն 314

Эпизоотологические особенности вирусных заболеваний пчел в некоторых областях 
республики Армения
Дж.Т. Симонян
Инспекционный орган продовольственной безопасности
О.Е. Восканян, Л.Л. Симонян
Научный центр оценки и анализа рисков  в области безопасности пищевой продукции

Ключевые слова: эпизоотология, вирус, пчела, улей, опыление

А н н о т а ц и я .  Согласно эпизоотологическому исследованию в восьми общинах  четырех областей Армении 
было обнаружено распространение вирусных заболеваний  мешотчатого расплода и  хронического паралича у 
пчёл. Высокий уровень заражения был зафиксирован в Сюникской области. Клинические признаки  у личинок и 
пчел в зараженных ульях совпали с признаками отмеченных болезней. Гибель пчел может привести  к уменьшению 
урожайности и  нанести урон сельскому хозяйству. Следовательно, необходимо обнаружить распространенные 
вирусные заболевания и разработать эффективные меры по борьбе с ними.

Epizootological Features of Viral Bee Diseases in Some Regions of Armenia
J.T. Simonyan
Food Safety Inspectorate
H.Ye. Voskanyan, L.L. Simonyan
Food Safety Risk Analysis and Assessment Research Center
Keywords:  epizootology, virus, bee, beehive, pollination

A b s t r a c t .  Based on the epizootological research conducted in eight communities of four Armenian regions the 
prevalence rate of viral diseases of larva sacbrood and chronic bee paralyses has been determined. High infection rate 
has been recorded in the Syunik region. The clinical signs of the larvae and bee detected in the infected beehives coincided 
with the symptoms of the mentioned diseases.
Bee deaths can lead to the yield reduction and cause damage to agriculture. Thus, it is necessary to detect the common 
viral diseases and develop efficient struggling measures.

Ընդունվել է՝ 14.09.2021 թ. 
Գարախոսվել է՝ 19.09.2021 թ.

ձայն՝ իրակա նացվող ուսում նասիրո ւթյունները  պետք 
է լինեն լայնածա վալ և կրեն շարուն ակակա ն բնույ թ: 
Միաժ ամանա կ անհ րաժեշտ  է բացահա յտել տարած
ված վիրուս ային հիվանդ ություն ները և  մշակել դրանց 
դեմ պայքարի  արդյուն ավետ միջոցա ռումներ։ 
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Նա խա բան

Հ ղիութ յան վեր ջին ա միս նե րին և լակ տա ցիա յի սկզբում 
(ծնին հա ջոր դող 60 օ րե րին) կաթ նա յին ուղ ղութ յան 
ա ռաջ նա ծին և 4-7 տա րե կան բարձ րա կիթ կո վե րի 
կաթն ար տադ րութ յան ըն թաց քում նյու թա փո խա նա-
կութ յան խան գա րում նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում 
է սուր (կլի նի կա կան) և  են թա սուր (են թա կլի նի կա կան 
կամ գաղտ նի) կե տոզ։

Կե տո զը կո վե րի ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ-
յուն նե րից է. պայ մա նա վոր ված է կե րա բաժ նում դյու-
րա մարս ած խաջ րե րի ան բա վա րա րութ յամբ, սպի-
տա կուց նե րի ա վել ցու կով և  ու ղեկց վում է կտրի չում 
քա ցա խաթթ վի, պրո պիո նաթթ վի ու յու ղաթթ վի ֆի զիո-

ՀՏԴ  636.22/.28։[619։616.9]  

Բանալի բառեր՝
կետոզ, 
կետոնային մարմիններ, 
հիպոգլիկեմիա, 
ացետոն, 
քացախաթթու, 
հիպերկետոնեմիա
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
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լո գիա կան հա վա սա րա կշռութ յան խախ տու մով: Ե թե, 
ըստ նոր մա յի, կտրի չում քա ցա խաթ թուն կազ մում է 75, 
պրո պիո նաթ թուն՝ մինչև 15, յու ղաթ թուն՝ 10 %, ա պա 
կե տո զի դեպ քում վեր ջինս ա վե լա նում է 1,5 և  ա վե լի 
ան գամ: Միա ժա մա նակ 2-3 ան գամ ա վե լա նում է նաև 
գլյու կո զից ստաց ված է ներ գիա յի պա հան ջը  (1 կգ կաթ 
սին թե զե լու հա մար կաթ նա գեղձն ար յու նից կլա նում է 
60 գ գլ յու կոզ): 

Ար յան մեջ գլյու կո զի պա րու նա կութ յան՝ նոր մա յից 
զգա լիո րեն ցածր լի նե լու (նոր ման՝ 40-60 մգ/100 մլ կամ 
մգ/%) դեպ քում կե տո զով հի վանդ կո վե րի մոտ նկատ-
վում է հի պոգ լի կե միա: Ե թե   կե րը չի պա րու նա կում բա-
վա րար քա նա կութ յամբ գլյու կոզ, ա պա օր գա նիզմն 
այն վերց նում է ճար պա յին պա շար նե րից: 

 Հետազոտությունների նպատակը ՀՀ մարզերում բարձրակիթ կովերի 
ենթասուր կետոզի հնարավոր դեպքերի բացահայտումը և ֆերմերներին 
մասնագիտացված օգնության ցուցաբերումն է: 

Տնտեսություններում իրականացվել են կենդանիների կլինիկական, ինչ-
պես նաև Լեստադեի և Լիբենի մեթոդների, URIPATH-10 և SERVOTEST-
KETOLAC թեստերի կիրառմամբ արյան, մեզի, կաթի լաբորատոր հետա-
զոտություններ: 

Հայտնաբերված կետոզի բոլոր դեպքերը պայմանավորված են եղել 
սպիտակուցային գերկերակրմամբ և կերաբաժնում դյուրամարս ածխա-
ջրերի բացակայությամբ:

Բուժման նպատակով առաջարկվում է կերաբաժինները հարստացնել 
դյուրամարս ածխաջրերով, նշանակել գլյուկոզի 5 %-անոց լուծույթ, 
E-selenium և դեքսամետազոն:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:
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Լ յար դում ճար պե րի տրոհ ման արդ յուն քում արյան 
մեջ տե ղի է ու նե նում ճար պա թթու նե րի ոչ լրիվ օք-
սի դաց ման ար գա սիք նե րի` ա ցե տո նի, ա ցե տոքա-
ցա  խաթթ վի և β-օք սի յու ղաթթ վի ա վել ցու կի կու տա-
կում, ին չի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է հի պեր կե տո նե-
միա: Ե թե, ըստ նոր մա յի, բարձ րա կիթ կո վե րի ար յան 
մեջ կե տո նա յին մար մին նե րի քա նա կը տա տան վում է                                                                                                                                  
1-6 մգ/100 մլ (մգ/%) սահ մա նում, ա պա են թա սուր և սուր 
կե տո զի դեպ քում հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 
8,2-20 և 25-80 մգ/100 մլ (մգ/%) և  ա վե լի: Հաճախ կե-
տոզն ուղեկց վում է լյար դի բոր բո քու մով (И.П. Конд  
рахин, 2009, Ռ. Մո համ մադ ռե զա, 2013):

Սուր կե տո զի դեպ քում բարձ րա կիթ կո վե րի մե զի մեջ 
կե տո նա յին մար մին նե րի քա նա կը (նոր ման՝ մինչև                   
9 մգ/%) տա տան վում է 150-300 մգ/% սահ մա նում, իսկ 
կա թում (նոր ման՝ մինչև 6-8 մգ/%) հաս նում է մինչև               
80 մգ/%: Արդ յուն քում ա ռա ջա նում է կե տո նու րիա կամ 
կե տո նո լակ տիա: 

Կե տո զով հի վանդ կո վե րի ախ տո րո շու մը կա տար վում 
է ար յան մեջ և կա թում կե տո նա յին մար մին նե րի պա-
րու նա կութ յու նը ո րո շե լու մի ջո ցով (С.И. Смирнов, 1984, 
К.А. Гревцева, 2009, K. Sukiasyan, V. Mkrtchyan, 2015):

Կե տո զի ախ տո րոշ ման կլի նի կա կան ցու ցա նիշ նե րից 
է կո վի կա թում, մե զում և  ար տաշն չած օ դում ա ցե տո-
նի հո տի առ կա յութ յու նը: Ա ցե տո նի պա րու նա կութ-
յու նը մե զում կա րե լի է ո րո շել Լի բե նի մե թո դով: Ա ռա-
վոտ յան նմու շառ ված 5 մլ մե զի վրա ա վե լաց վում են 
մի քա նի կա թիլ կծու կա լիու մի 10 %-ա նոց և լ յու գո լի 
լու ծույթ ներ: Ա ցե տո նի առ կա յութ յան դեպ քում մե զը 
պղտոր վում է` ար ձա կե լով յո դո ֆոր մի հոտ (А.В. Жаров,                                 
И.П. Кондрахин, 1983):

Կե տո զը կա րե լի է ախ տո րո շել նաև Լեստ րա դեի՝ Lestré 
ռեա գեն տի մի ջո ցով կո վի մե զի, կա թի և  ար յան մեջ 
կե տո նա յին մար մին նե րի քա նա կի ո րոշ ման էքսպ րես 
մե թո դով: Lestré ռեա գեն տը խառն վում է քիչ քա նա-
կութ յամբ մե զի, կա թի կամ ար յան շի ճու կի հետ: Ե թե 
վեր ջին ներս ստա նում են մա նու շա կա գույն ե րանգ, 
ա պա կե տո նա յին մար մին նե րի մա կար դա կը բարձր է 
(О.В. Батанова, А.А. Эленшлегер, 2006):

Մի շարք հե տա զո տող ներ կո վե րի կե տո զի բուժ ման 
նպա տա կով ա ռա ջար կում են կա տա րել գլյու կո զի ներե-
րա կա յին, ինչ պես նաև են թա մաշ կա յին կամ ներ ո րո վայ-
նա յին նե րար կում ներ (0,11 գ/կգ չա փա քա նա կով): Գլ յու-
կո զի 40 %-ա նոց լու ծույ թը նե րարկ վում է նե րե րա կա յին, 
իսկ 5 %-ա նոց ջրա յին լու ծույ թը՝ հիմ նա կա նում նե րո-
րո վայ նա յին ե ղա նակ նե րով, 300-500 մլ չա փա քա նա-
կով: Գլ յու կո զի պատ րաս տուկ նե րից օգ տա գործ վում է 
նաև նատ րիու մի լակ տատ (400-500 գ չա փա քա նա կով, 
5-10 օր շա րու նակ, օ րա կան մեկ ան գամ, կե րի հետ): 
Կե տո զի սուր փու լում օ րա կան 1-2 ան գամ տրվում է 
500 մլ գլ յու կո զի 30 %-ա նոց լու ծույթ, եր բեմն՝ շա քա-
րա յին լու ծույթ, ո րից մեկ ժամ հե տո լյար դի գլի կո գե-
նա գո յաց ման ֆունկ ցիա յի կար գա վոր ման նպա տա կով 

ներմ կա նա յին ե ղա նա կով նե րարկ վում է 100-300 միա-
վոր ին սու լին:

Կե տո զը հնա րա վոր է բու ժել նաև հետև յալ սխե մա-
յով. 3-5 օր (օ րա կան մեկ ան գամ) կա տար վում են 200 
միա վոր ին սու լի նի են թա մաշ կա յին, իսկ 15   րո պե հե-
տո` 400 մլ գլ յու կո զի 40 %-ա նոց լու ծույ թի նե րե րա կա-
յին նե րար կում ներ: Միա ժա մա նակ 5-7 օր նե րարկ վում 
է նաև նատ րիու մի լակ տատ (Ա.Վ. Մա նաս յան, 2000,                      
Ю.А. Кумар и др., 1989):

Բարձ րա կիթ կո վե րի լակ տա ցիա յի սկզբնա կան շրջա -
նում լյար դի ճար պա կա լու մից խու սա փե լու հա մար 
ա ռա ջարկ վում է հինգ շա բաթ օ րա կան մեկ ան-
գամ կե րա բաժ նին ա վե լաց նել 4400 ՄՄ վի տա մին E                             
(И.П. Кондрахин, 1989):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րի նպա տակն է ՀՀ Ս յու նի քի, Տա-
վու շի, Լո ռու, Կո տայ քի, Ար մա վի րի, Ա րա րա տի մար զե-
րի տա վա րա բու ծա կան ին տեն սիվ կաթ նապ րան քա յին 
ուղ ղութ յան ֆեր մա նե րում բա ցա հայ տել բարձ րա կիթ 
կո վե րի են թա սուր կե տո զի հնա րա վոր դեպ քե րը, ինչ-
պես նաև ֆեր մեր նե րին տրա մադ րել կե տո զի ախ տո-
րոշ ման, բուժ ման և կան խար գել ման վե րա բեր յալ մաս-
նա գի տա կան խորհր դատ վութ յուն:

Դիս պան սե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ո րոշ վել են կե տո զով հի վանդ կո վե րի գլխա քա նա կը, 
հի վան դութ յան տա րած վա ծութ յու նը, ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը և կազ մա կերպ վել են կե տո զի դեմ բուժ-
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: 

Կե տո զի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ ման և  
ախ տո րոշ ման նպա տա կով տնտե սութ յուն նե րի բարձ-
րա կիթ կո վե րի գլխա քա նա կի 15-25 %-ը են թարկ վել է 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան, կա տար վել են կե րա-
բա ժին նե րի վեր լու ծութ յուն, ար յան, մե զի և կա թի լա-
բո րա տոր ու սում նա սի րութ յուն ներ: Հե տա զո տութ յան 
հա մար ընտր վել են մաս տի տի, էն դո մետ րի տի, տրավ-
մա տիկ ռե տի կու լի տի, պե րի կար դի տի, նա խաս տա-
մոքս նե րի ա տո նիա յի ար տա հայտ ված ախ տա նիշ ներ 
չու նե ցող կո վեր: 2019-2020 թթ. կո վե րի ծնից մեկ ա միս 
ա ռաջ և ծ նից հե տո՝ սկսած 7-րդ  օր վա նից, 2-3 ամս վա 
ըն թաց քում՝ եր կու շա բա թը մեկ ան գամ, ի րա կա նաց վել 
են այ ցե լութ յուն ներ ֆեր մա ներ: 

Կե տո զի ախ տո րո շու մը կա տար վել է Լի բե նի մե թո դով՝ 
կո վե րի կա թում, մե զում և  ար տաշն չած օ դում ա ցե տո-
նի առ կա յութ յան ո րոշ ման մի ջո ցով: Կի րառ վել է նաև 
Lestré ռեա գեն տի մի ջո ցով կո վի մե զի, կա թի և  ար յան 
մեջ կե տո նա յին մար մին նե րի քա նա կի ո րոշ ման էքսպ-
րես մե թո դը:

Փոր ձե րի ըն թաց քում կո վե րի կե տոզն ախ տո րոշ վել է 
URIPATH-10 և SERVOTEST-KETOLAC ախ տո րո շիչ 
թես տե րի (թես տա յին շեր տա ձո ղե րի կի րառ մամբ մե զի 
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և կա թի մեջ կե տո նա յին մար մին ներ հայտ նա բե րե լու և 
դ րանց խտութ յու նը չա փե լու կի սա քա նա կա կան գու նա-
չա փա կան մե թոդ նե րի) մի ջո ցով:

URIPATH-10 և SERVOTEST-KETOLAC ախ տո րո շիչ 
թես տե րի շեր տա ձո ղե րով կե տո նա յին մար մին նե րի 
խտութ յու նը ո րո շե լու հա մար կո վե րի մե զի ու կա թի 
նմու շա ռում նե րը կա տար վել են ա ռա վոտ յան: Թես տե րի 
շեր տա ձո ղի ռեակ տիվ մասն ընկղմ վել է յու րա քանչ յուր 
նմու շի մեջ, ա պա ստաց ված գու նա վո րու մը հա մե մատ-
վել է բետ տա-հիդ րօք սի բու տի րա տի թես տա յին հա վա-
քա ծո ւի գու նա յին սանդ ղա կի հետ:

Ն մուշ նե րը դա սա կարգ վել են ըստ բետ տա-հիդ րօք սի-
բու տի րա տի առ կա յութ յան և խ տութ յան՝ 0, 50, 100, 
200, 500 և 1000 միկ րո մոլ/լ: 

Են թա սուր կե տո զով հի վան դա ցութ յու նը՝ ար տա հայտ-
ված տո կոս նե րով, ո րոշ վել է հետև յալ բա նաձ ևով.

թեստի դրական արդյունքով կենդանիների գլխաքանակը
100:

նմուշառված կովերի ընդհանուր գլխաքանակը

Ար յան մեջ գլյու կո զի ո րոշ ման նպա տա կով օգ տա գործ-
վել է Delta DIAGNOSTIC TESTS GLUCOSE liquichrom 
Delta G-COL թես տը:

Ար յան մեջ գլյու կո զի քա նա կութ յու նը ո րոշ վել է նաև 
ՀԱԱՀ թե րա պիա յի, վի րա բու ժութ յան և ծնն դա գի տութ-
յան ամ բիո նի լա բո րա տո րիա յում: Միա ժա մա նակ կա-
տար վել է կե րի ո րա կի գնա հա տում: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Կո տայ քի մար զի Բա լա հո վի տի ու սում նա փորձ նա կան 
տնտե սութ յու նում հիմ նա կա նում գե րակշ ռում են կով-
կաս յան գորշ ցե ղի կո վե րը, ո րոնց տա րե կան մի ջին 
կաթ նատ վութ յու նը ցածր է: 

Տն տե սութ յու նում հե տա զոտ ված բարձ րա կիթ կո վե րի 
մոտ կե տոզ հի վան դութ յուն չի գրանց վել (ար յան, կա թի 
և մե զի մեջ նոր մա յից բարձր կե տո նա յին մար մին ներ և 
հի պոգ լի կե միա չեն հայտ նա բեր վել): 

Ու սում նա սի րութ յուն ներ են կա տար վել նաև ՀՀ Ս յու-
նի քի մար զում: Հե տա զոտ վել են մաս նա վոր տնտե-
սութ յան ֆլեկ վի ցե ղի կաթ նա տու կո վե րը. գրանց վել է 
են թա սուր կե տո զի մի քա նի ծանր դեպք: Ա ռա վոտ յան 
նմու շառ ված կա թում բե տտա-հիդ րօք սի բու տի րա տի 
հայտնաբերման նպատակով կիրառվել են Ketolac®
թես տա յին շեր տա ձո ղեր: Ն մու շառ ված 60 կո վե րից 23-ի 
(6 ա ռաջ նա ծին և 17 բազ մա ծին) մոտ, ըստ բետ տա-
հիդ րօք սի բու տի րա տի 100 միկ րո մոլ/լ շե մա յին ար ժե քի, 
գրանց վել է դրա կան արդ յունք (են թա սուր կե տոզ), հի-
վան դա ցութ յու նը կազ մել է 38,3 %: 200 միկ րո մոլ/լ շե-
մա յին ար ժե քի դեպ քում դրա կան արդ յունք է գրանց վել 

8 գլուխ (1 ա ռաջ նա ծին և 7 բազ մա ծին) կեն դա նի նե րի 

մոտ, հի վան դա ցութ յու նը կազ մել է 13,3 %: Հե տա զոտ-

վող կո վե րի մե զի մեջ կե տո նա յին մար մին նե րի խտութ-

յու նը ո րոշ վել է URIPATH-10 ախ տո րո շիչ թես տի շեր-

տա ձո ղե րի մի ջո ցով: Այս դեպ քում նույն պես գրանց վել 

են նոր մա յից բարձր ցու ցա նիշ ներ:

Են թա սուր կե տո զով հի վանդ կո վե րի ար յան մեջ գլյու-

կո զի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է Delta DIAGNOSTIC 

TESTS GLUCOSE liquichrom Delta G-COL թես տի կի-

րառ մամբ: 35-37,8 մգ/100 մլ (մգ/%) տա տա նում նե րով 

գրանց վել է հի պոգ լի կե միա:

Կա տար վել է նաև կե րի ո րա կի գնա հա տում: Տն տե սութ-

յուն նե րում հիմ նա կա նում գե րիշ խել է սպի տա կու ցա յին 

գեր կե րակ րու մը: Կե րա բա ժին նե րում չեն պա րու նակ վել 

բա վա րար քա նա կութ յամբ դյու րա մարս ած խաջ րեր: 

Հա մակց ված կե րա բա ժին նե րը 0,5 կգ/ կով/օր կե րա մա-

թով հա վե լե լուց հե տո կա տար վել է կե տո զով հի վանդ 

կո վե րի բու ժում: Ն շա նակ վել են գլյու կո զի 5 %-ա նոց 

լու ծույթ (2000 մլ չա փա քա նա կով, 12 ժա մը մեկ ան-

գամ, նե րո րո վայ նա յին ե ղա նա կով, 3 օր շա րու նակ), 

E-selenium պատ րաս տուկ (15 մլ չա փա քա նա կով, 

երկն վագ, ներ մկա նա յին, 10 օր ընդ մի ջու մով), դեք սա-

մե տա զոն (10 մգ չա փա քա նա կով, 24 ժա մը մեկ ան գամ, 

ա ռա ջին նե րար կու մը՝ նե րե րա կա յին, հա ջորդ չորս նե-

րար կում նե րը` ներմ կա նա յին): 

Բու ժու մից 10 օր անց կո վե րի ար յան մեջ գլյու կո զի մա-

կար դա կը մո տե ցել է նոր մա յի սահ մա նին` կազ մե լով 

56,8 մգ/100 մլ: Դ րա կան արդ յունք ներ գրանց վել են 

նաև ըստ բետ տա-հիդ րօք սի բու տի րա տի ո րոշ ման թես-

տա յին հա վա քա ծո ւի գու նա յին սանդ ղա կի: Ա խոր ժա կի 

ան կում չի նկատ վել, բարձ րա ցել է նաև կո վե րի կաթ-

նատ վութ յու նը:

ՀՀ Ս յու նի քի, Տա վու շի, Լո ռու, Կո տայ քի, Ար մա վի րի, 

Ա րա րա տի մար զե րի տա վա րա բու ծա կան ին տեն սիվ 

կաթ նապ րան քա յին ուղ ղութ յան ֆեր մա նե րում և կաթ 

ար տադ րող այլ տնտե սութ յուն նե րում կա տար վել է մո-

նի տո րինգ: Դիս պան սե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 

մի  ջո ցով ո րոշ վել են նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա-

րում նե րով, մաս նա վո րա պես՝ կե տո զով հի վանդ կո վե րի 

գլխա քա նա կը, հի վան դութ յան տա րած վա ծութ յու նը և 

պատ ճառ նե րը: Տն տե սութ յուն նե րում գրանց վել են սուր 

կե տո զի ե զա կի դեպ քեր: Են թա սուր կե տո զով հի վան դա-

ցութ յուն բա ցա հայտ վել է այն մար զե րի կաթ ար տադ րող 

տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ հիմ նա կա նում բուծ վում  

են բարձ րա կիթ ցե ղա տե սակ նե րի (հոլշ տին, սի մեն թալ, 

սևաբ ղետ, ֆլեկ վի) կո վեր կամ խառ նա ծին կեն դա նի ներ, 

ո րոնց կե րակ րու մը, խնամ քը և պահ ված քը ճիշտ չի կազ-

մա կերպ վում: Են թա սուր կե տո զով հի վան դա ցութ յունն 

ա ռաջ նա ծին բարձ րա կիթ կո վե րի մոտ մի ջի նը կազ մել է 

11 %, իսկ բազ մա ծին կո վե րի մոտ՝ 24 %:
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Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при субклиническом кетозе коров

К.А. Сукиасян, Ф.Б. Адамян, Э.А. Никогосян
Национальный аграрный университет Армении
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А н н о т а ц и я .  Цель исследования заключалась в выявлении возможных случаев субклинического кетоза у 
высокомолочных коров, а также оказание специализированной помощи фермерам в областях Армении.

В хозяйствах проводились клинические и лабораторные исследования крови, мочи и молока с использованием 
методов Лестаде и Либена, тестов URIPATH10 и SERVOTESTKETOLAC. Все случаи кетоза оказались 
обусловлены белковым перекармливанием, при недостатке легкоусваиваемых углеводов в рационе. Для лечения 
было предложено обогатить рационы легкоусваиваемыми углеводами, назначить 5 % раствор глюкозы, препарат 
E-selenium и дексаметазон.

Եզ րա կա ցութ յուն

Կե տոզն ախ տո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տա րե-
կան մի քա նի ան գամ կա տա րել բարձ րա կիթ կո վե րի 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն ներ և կե րա բա ժին նե րի, 
մե զի, կա թի, ար յան կան խար գե լիչ լա բո րա տոր ստու-
գում ներ: Են թա սուր կե տո զի վաղ հայտ նա բե րու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ժա մա նա կին կազ մա կեր պել 
բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ:

Են թա սուր կե տո զի կան խար գել ման նպա տա կով 
անհրա ժեշտ է կեն դա նի նե րի կե րա բաժ նից հա նել ա նո-
րակ կե րա տե սակ նե րը, նվա զեց նել սպի տա կուց նե րով 
ու ճար պե րով հա րուստ կե րա տե սակ նե րի քա նա կութ-
յու նը և կե րա բա ժին նե րում ա վե լաց նել ած խաջ րե րի 
պա րու նա կութ յու նը: Հի վանդ կեն դա նի նե րի կե րա բաժ-
նում, որ պես դիե տո թե րա պիա, պետք է նե րա ռել դյու-
րա մարս ած խաջ րա յին կե րա տե սակ ներ՝ կե րի և շա քա-
րի ճակն դեղ, կար տո ֆիլ, բարձ րո րակ խոտ (8-10 կգ), 
խտաց ված սնունդ՝ ման րաց ված վար սակ կամ գա րի            
(1 կգ) և  այլն: Կար ևոր է, որ կե րա բաժ նում շա քար ներն 
ու սպի տա կուց նե րը պա րու նակ վեն 1:1 հա րա բե րակ-
ցութ յամբ: Ծ նից 3-4 շա բաթ ա ռաջ և հե տո անհ րա ժեշտ 
է ա վե լաց նել կե րի է ներ գե տիկ ար ժե քը, մի փոքր տա-
քաց նել ջու րը: Կո վե րի ա ռող ջութ յան հա մար կար ևոր 
նա խա պայ ման է ան կապ պահ ված քը: Կե տո զի ախ-
տա նիշ նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում պետք է ան մի-
ջա պես սկսել բու ժու մը: 

Կե տո զի արդ յու նա վետ բուժ ման նպա տա կով ա ռա-
ջարկ վում է կե րա բա ժին նե րում նե րա ռել դյու րա մարս 
ած խաջ րե րով հա րուստ կե րա տե սակ ներ, նշա նա կել 
գլյու կո զի 5 %-ա նոց լու ծույթ (2000 մլ չա փա քա նա կով, 
3 օր, օ րա կան 2 ան գամ, նե րո րո վայ նա յին ե ղա նա-
կով), E-selenium պատ րաս տուկ (15 մլ չա փա քա նա կով, 
երկնվագ, ներմ կա նա յին, 10 օր ընդ մի ջու մով), դեք սա-
մե տա զոն (10 մգ չա փա քա նա կով, 24 ժա մը մեկ ան գամ, 
ա ռա ջին նե րար կու մը՝ նե րե րա կա յին, իսկ հա ջորդ չորս 
նե րար կում նե րը` ներմ կա նա յին): 
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Diagnosis and Prevention-Care Interventions for Subclinical Ketosis in Cows
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A b s t r a c t .  The research aims to detect the possible cases of subclinical ketosis in the heavy milk producing cows bred 
in the regions of the RA and to provide professional support to the farmers.

Clinical and laboratory tests of the animal blood, urine and milk were conducted in the farms by using Lestrade’s and Liben’s 
methods, as well as URIPATH10 and SERVOTESTKETOLAC tests.

All cases of identified ketosis were induced by protein overfeeding and lack of digestible carbohydrates in the feed ration.

For curative purposes it is recommended to supplement the food ration with easy digested carbohydrates and administer 5 % 
glucose solution, E-selenium and dexamethasone.

Ընդունվել է՝ 29.03.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 05.04.2021 թ.
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 Նա խա բան

Բու սա կան հում քի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը պայ մա
նա վոր ված են դրա նում պա րու նակ վող բարդ օր գա
նա կան նյու թե րով, ո րոնք ֆի զիո լո գիա կան ազ դե ցութ
յուն են գոր ծում մար դու օր գա նիզ մի վրա: Սո վո րա բար 
այդ նյու թե րը կու տակ վում են բույ սե րի ար մատ նե րում, 
պալար նե րում, տերև նե րում և  այլն: 

Բույ սե րում պա րու նակ վող օգ տա կար նյու թե րը բա ժան
վում են ալ կա լոիդ նե րի, գլյու կո զիդ նե րի, տա նին նե րի, 
ե թե րա յու ղե րի, վի տա մին նե րի, ճար պա յին յու ղե րի և  
այլ խմբե րի: Դ րանց քա նա կութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է հում քի հա վաք ման տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե
րով (Т.В. Матвеева, 2012, А.В. Куркина, 2012):

Հա յաս տա նում ա ճում է 150 ըն տա նի քի պատ կա նող 
շուրջ 3500 բու սա տե սակ, ո րից մոտ 108ը հան դի պում է 
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միայն մեր տա րա ծաշր ջա նում: Շատ բույ սեր ու նեն հայ
կա կան ա նուն ներ: Դ րան ցից յու րա քանչ յու րից կա րե լի է 
ստա նալ տար բեր էքստ րակտ ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
կա րող են կի րառ վել հա ցաթխ ման ար տադ րութ յու նում:

Հա ցա բուլ կե ղե նի տե սա կա նին հնա րա վոր է ընդ լայնել 
նաև կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի պա րու նա
կութ յունն ա վե լաց նող բնա կան բա ղադ րիչ նե րի կի րառ
մամբ: Հա ցաթխ ման ար տադ րութ յու նում հիմ նա կա նում 
օգտա գործ վում են ցո րե նի, հազ վա դեպ՝ այլ հա ցա հա
տի կից ստաց վող ալ յու րի տե սակ ներ: Մինչ դեռ միկ րո 
և մակ րո տար րե րով հա րուստ են մի շարք հա ցա հա տի
կա յին  մշա կա բույ սեր:

Ա ռա վել քա նա կութ յամբ՝ մինչև 15,87 % սպի տա կուց
ներ է պա րու նա կում հա ճա րը: Դ րա նում ած խաջ րե
րի պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 42,5, ճար պե րի նը՝ 

 Ներկայումս հացի շուկան տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ 
ավելի է ընդլայնվում: Հացի նոր, ոչ ավանդական տեսակներն ունեն լայն 
պահանջարկ: 

Հետազոտությունների ընթացքում լրացուցիչ հումքատեսակների՝ հաճարի 
ալյուրի և անանուխի էքստրակտի կիրառմամբ կրճատվել են խմորման 
ու հասունացման տևողությունները, ստացվել է որակյալ, օգտակար, 
սպառողական բարձր հատկություններով հաց։ Բացի այդ՝ հավելյալ 
տեխնոլոգիական սարքավորումներ և ներդրումներ չեն պահանջվում:

Ֆունկցիոնալ նշանակության հացամթերքի առաջարկվող տեխնոլոգիան 
կարող է ներդրվել արտադրության մեջ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi:
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3,58, հան քան յու թե րի նը՝ 14,3, սննդա յին ման րա թե
լե րի նը՝ 5,4 %: Այն նաև ա վե լի շատ եր կաթ և B խմբի 
վի տա մին ներ է պա րու նա կում, քան ցո րե նի հա տի կը                     
(Т.В. Матвеева, 2012, https://eda-land.ru):

Ս պի տա կուց նե րը մար դու օր գա նիզմն ա պա հո վում են 
ան փո խա րի նե լի ա միա նաթ թու նե րով, իսկ պո լի սա խա
րիդ նե րը նպաս տում են օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նութ յան բարձ րաց մա նը:

Հա ճա րի կարծր տե սա կի ալ յու րը սպի տակ է՝ գորշ 
ե րան գով: Դ րա նից պատ րաստ ված խմորն ա րագ մգա
նում է, ին չը պայ մա նա վոր ված է պո լի ֆե նոլ նե րի պա
րու նա կութ յամբ: 

Չ նա յած մի շարք ա ռա վե լութ յուն նե րին՝ հա ճա րի ալ
յուրն այ նո ւա մե նայ նիվ հա ցա բուլ կե ղե նի ար տադրութ
յու նում չի կի րառ վում, քա նի որ չի պա րու նա կում 
սոսն ձան յութ։ Հարկ է նշել, որ վեր ջինս հա ցաթխ ման 
ար տադ րութ յու նում §խմորկմախ քի¦ ձևա վոր ման հիմ
նա կան բա ղադ րիչն  է (Т.В. Матвеева, 2012, https://eda-
land.ru):

Ներ կա յումս հա ցի ար տադ րութ յու նում գե րա կա խնդիր 
է նաև խմո րիչ նե րի քա նա կութ յան կրճատ ման նպա տա
կով նոր տեխ նո լո գիա նե րի մշա կու մը։ Միա ժա մա նակ 
կար ևոր վում է հա ցաթխ ման տևո ղութ յան կրճա տու մը: 
Խ մոր ման դեպ քում այն կազ մում է ամ բողջ ար տադ րա
կան գոր ծըն թա ցի 70 % (Н.Г. Оганисян, 2020):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան են են թարկ վել ցո րե նի ալ յու րից 
ա վան դա կան ե ղա նա կով, հա ճա րի և ցո րե նի բարձր 
տե սա կի ալ յու րի խառ նուր դով (50։50 հա րա բե րակ
ցութ յամբ) թխված հա ցա տե սակ նե րը և  ա նա նու խի 
էքստ րակ տի հա վե լու մով հա ցի նոր նմու շը։ 

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է հա ճա րի ալ յու րի և  ա նա
նու խի էքստ րակ տի կի րառ մամբ մշա կել հա ցաթխման 
նոր տեխ նո լո գիա, ինչ պես նաև ու սում նա սի րել այդ 
բաղադ րիչ նե րի ազ դե ցութ յու նը հա ճա րի ալ յու րից 
պատ րաստ ված խմո րի և թխ ված հա ցի տեխ նո լո գիա
կան հատ կութ յուն նե րի վրա:

Խն դիր է դրվել՝ 

 ընտ րել բու սա կան ծագ ման այն պի սի բա ղադ րիչ, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ա րա գաց նել սպիր տա
յին խմո րու մը,

 ո րակ յալ հաց ստա նա լու հա մար մշա կել հա ճա րի 
ալ յու րի կի րառ ման հնա րա վոր ե ղա նակ ներ,

 խմո րիչ նե րի կրճատ ման նպա տա կով սահ մա նել 
ա նա նու խի էքստ րակ տի հա վել ման օպ տի մալ չա
փա բա ժին,

 մշա կել նոր ար տադ րա տե սա կի բա ղադ րա գիր և 
տեխ նո լո գիա,

 ու սում նա սի րել ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա
նիշ նե րը։

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում կի րառ վել են հա
ցաթխ ման հա մար նա խա տես ված և  ո րա կի նոր
մա տի վա յին պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
հում քա տե սակ ներ՝ ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յուր 
(ԳOՍՏ 265742017), ամ բող ջա հա տիկ հա ճա րի ալ յուր     
(ՏՊ 92930148975141411), հա ցաթխ ման մամ լած խմո
րիչ ներ (ԳՕՍՏ 17181), կե րակ րի աղ (ՀՍՏ 2392005):            

Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թացն ա պա հով վել է հա ցի 
ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան հրա հան գին հա մա
պա տաս խան: Պատ րաս տի ար տադ րան քի ո րա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րը գնա հատ վել են ըստ ո լոր տում գոր ծող 
կա նո նա կարգ ված ստան դարտ նե րի (С.Я. Корячкина, 
2010):

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ՀԱԱՀի 
Սննդա գի տութ յան և կեն սա տեխ նո լո գիա նե րի ԳՀԻի 
բու սա կան ծագ ման մթեր քի և հում քի վե րամ շակ ման 
տեխ նո լո գիա յի բաժ նում։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փոր ձե րը կա տար վել են հա ցի ստու գիչ և փորձ նա կան 
նմուշ նե րի թխման, ու սում նա սի րութ յուն նե րի ու հա
մե մա տա կան գնա հատ ման հի ման վրա: Ն մուշ նե րը 
թխվել են ա ռանց խաշխ մո րի:     

Որ պես ստու գիչ տար բե րակ (1ին նմուշ) ընտր վել 
է ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու րով և սահ ման ված 
ստան դարտ բա ղադ րագ րով հա տա կա թուխ ար տա
դրա տե սա կը, իսկ որ պես խմո րիչ նե րի կրճատ ման 
այլընտ րան քա յին տար բե րակ կի րառ վել է 70 %ա նոց 
է թի լա յին սպիր տով պատ րաստ ված ա նա նու խի էքստ
րակտ: 

Ա ռա ջին փոր ձի ըն թաց քում ցո րե նի հա տա կա թուխ հա
ցի հա մար կի րառ վել է հետև յալ բա ղադ րա գի րը՝ 100 կգ 
ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յուր, 2,5 կգ մամ լած խմո րիչ, 
1,0 կգ կե րակ րի աղ։

Երկ րորդ փոր ձի ըն թաց քում 2րդ և 3րդ ն մուշ նե րը 
թխվել են ա վան դա կան ե ղա նա կով, ա ռանց խաշխ մո րի 
և  էքստ րակ տի, 50:50 հա րա բե րակ ցութ յամբ հա ճա րի և 
ցո րե նի բարձր տե սա կի ալ յու րով: Խ մո րիչ նե րը կի րառ
վել են ըստ ստան դարտ բա ղադ րագ րի՝ 100 կգ  ալ յու
րի հաշ վով 2,5 կգ: 3րդ ն մու շը թխե լիս բա ղադ րագ րում 
ա վե լաց վել է սպիր տա յին հիմ քով ա նա նու խի էքստ
րակտ՝ ջրի հաշ վարկ ված քա նա կութ յան 15 % չա փա
բաժ նով (գծ. 1)։ 

Հա ցաթխ ման ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա ա նա
նու խի էքստ րակ տի ազ դե ցութ յան ու սում նա սի րութ յան 
արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ ներ 1, 2ում:

https://eda-land.ru
https://eda-land.ru
https://eda-land.ru
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Գծ. 1. Հացաթխման տեխնոլոգիական սխեման և բաղադրագիրը (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Աղյուսակ 1. Անանուխի էքստրակտի ազդեցությունը խմորի որակական ցուցանիշների վրա*

Ցուցանիշներ 

1-ին նմուշ՝ 
ստուգիչ 

տարբերակ

2-րդ նմուշ՝ 
50:50 

հարաբերակցությամբ 
հաճարի և ցորենի 

բ/տ ալյուր 

3-րդ նմուշ՝ 
50:50 հարաբերակցությամբ 

հաճարի և ցորենի 
բ/տ ալյուր, 

անանուխի էքստրակտ

Ալյուրի խառնուրդի սոսնձանյութի ձգելիությունը, սմ 13 13 14

Ալյուրի խառնուրդի սոսնձանյութի որակը լավ բավարար լավ

Խմորման տևողությունը, ր 90 98 80

Հասունացման տևողությունը, ր 100 120 95

Թխման տևողությունը, ր 25 30 23

Աղյուսակ 2. Պատրաստի արտադրատեսակների որակական փոփոխությունների գնահատումը*

Ցուցանիշներ

1-ին նմուշ՝ 
ստուգիչ 

տարբերակ

2-րդ նմուշ՝ 
50:50 հարաբերակցությամբ 

հաճարի և ցորենի
 բ/տ ալյուր 

3-րդ նմուշ՝ 
50:50 հարաբերակցությամբ                 

հաճարի և ցորենի բ/տ ալյուր, 
անանուխի էքստրակտ

Խմորի թթվայնությունը, 0Ն         3,0 3,2 3,1

Խմորի խոնավությունը, %        44,0 44,2 44,8

Ծակոտկենությունը, %        72,2 72,0 80,5

Տեսակարար ծավալը, սմ3/գ         3,0 2,9 4,0

Չորացում, %         4,0 3,6 3,1

Ելք, կգ        130,5 129,5 135,2

  *Կազմվել է հեղինակների կողմից:  

50:50 հարաբերակցությամբ
 հաճարի և ցորենի բ/տ ալյուր`

100 կգ

Անանուխի էքստրակտ՝ 
ջրի հաշվարկված քանակության

15 % չափաբաժնով

Չոր խմորիչ՝
1,25 կգ

Կերակրի աղ՝
1,0 կգ

Չորացրած ռեհան՝
0,015 կգ Թխում՝

25 ր

Հասունացում՝
95 ր

Մասնատում, 
ձևավորում

Խմորում՝
80 ր

Խմորի շաղախում՝
20 ր

Հումքի բաժանում և
բաղադրագրի կազմում

Հումքի ընդունում և
նախապատրաստում
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Աղյուսակ 3. Փորձնական նմուշների զգայաբանական գնահատականը*

Ցուցանիշներ

1-ին նմուշ՝ 
ստուգիչ տարբերակ

2-րդ նմուշ՝ 
50:50 հարաբերակցությամբ 

հաճարի և ցորենի բ/տ ալյուր 

3-րդ նմուշ՝  
50:50 հարաբերակցությամբ 

հաճարի և ցորենի բ/տ ալյուր, 
անանուխի էքստրակտ

Մակերեսը Առանց ճաքերի Աննշան ճաքերով Առանց ճաքերի

Թխվածությունը Թխված Թխված Թխված

Միջուկի ծակոտկենությունը
Հավասարաչափ 

ծակոտկեն
Ոչ բավարար հավասարաչափ 

ծակոտկեն 
Մանր, հավասարաչափ ծակոտկեն, 

փափուկ կազմությամբ

Համը և հոտը
Համապատասխանում 
են արտադրատեսակին

Համապատասխանում են 
արտադրատեսակին

Համապատասխանում են 
արտադրատեսակին, հաճելի 
համային հատկություններով

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Գծ. 2. Արտադրատեսակների բալային գնահատումը  (կազմ
վել է հեղինակների կողմից):

       Նմուշ 1                      Նմուշ 2                      Նմուշ 3                        

Բ
ա

լե
ր

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ նոր ար տադ րա տեսակ
նե րից 3րդ ն մու շում զգա լիո րեն բա րե լավ վել են ո րա
կա կան ցու ցա նիշ նե րը։ Մաս նա վո րա պես լրա ցու ցիչ 
հում քա տե սա կի՝ ա նա նու խի էքստ րակ տի կի րառ մամբ 
կրճատ վել են խմոր ման և հա սու նաց ման տևո ղութ
յուն նե րը, ին չը տեխ նո լո գիա կան ծախ սա տա րութ յան 
ա ռու մով արդ յու նա վետ է: Քա նի որ էքստ րակ տը պա րու
նա կում է սպիր տա յին մաս, ուս տի կա րող է լրա ցու ցիչ 
ազ դե ցութ յուն գոր ծել խմոր ման վրա: 

Ս պիր տա յին խմո րու մը խմոր ման հիմ նա կան տե սակն 
է: Խ մո րիչ բջիջ նե րի ֆեր մենտ ներն ա մե նա պարզ շա
քար նե րը (մո նո սա խա րիդ ներ) վե րա ծում են է թի լա յին 
սպիր տի և  ած խաթ թու գա զի: Խ մո րի չի ֆեր մենտ նե րը 
էքստ րակ տում պա րու նակ վող է թի լա յին սպիր տի ազ դե
ցութ յամբ ին տեն սի վո րեն ա ռա ջաց նում են սպիր տա յին 
խմո րում: Արդ յուն քում հնա րա վոր է լի նում հա ցի ստան
դարտ բա ղադ րագ րե րով նա խա տես ված 100 կգ  ալ յու րի 

հաշ վով կի րառ վող 2,5 կգ չոր խմո րի չը կրճա տել 50 %ով 
և սահ մա նել 1,25 կգ։ 

2րդ ն մու շում ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի փո փո
խութ յուն գրե թե չի նկատ վել: Սա կայն գրանց վել է ո րա կի 
ան կում, ին չը պայ մա նա վոր ված է հա ճա րի ալ յու րի քի
միա կան կազ մութ յամբ, մաս նա վո րա պես սոսն ձանյու
թի բա ցա կա յութ յամբ: Հա ճա րի ալ յու րը թեև հա րուստ 
է միկ րո և մակ րո տար րե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ ար տա
դրան քի սպա ռո ղա կան բա վա րար տեսք չի ա պա հո վում։ 
Էքստ րակ տի հա վե լու մով հնա րա վոր է ե ղել ստա նալ 
սպա ռո ղա կան հատ կա նիշ նե րով ո րակ յալ հաց: Միա ժա
մա նակ հարս տաց վել է դրա քի միա կան կազ մութ յու նը:

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ փորձ նա կան նմուշ ներն 
ու նեն հա վա սա րա չափ ծա կոտ կե նութ յուն, փա փուկ 
կա ռուց վածք, հա ճե լի համ և հոտ (աղ. 3):   

Զգայաբանական գնահատմանը զուգահեռ նմուշները 
գնահատվել են նաև ըստ բալային համակարգի (գծ. 2): 

Եզրակացություն

Այս պի սով՝ տե ղա կան հում քից էքստ րակտ նե րի հա վե
լու մով կա րե լի է կրճա տել հա ցաթխ ման հա մար կի րառ
վող խմո րի չի քա նա կութ յու նը, միա ժա մա նակ ար տադ
րել ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րով բարձ րո րակ հաց:
Ա նա նու խի էքստ րակտն ա րա գաց նում է խմո րու մը, ին
չի արդ յուն քում կրճատ վում է հա ցի ար տադ րութ յան 
տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի ա մե նաեր կար փու լե
րից մե կի տևո ղութ յու նը: 

Նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի, հա ճա րի ալ յու րի բա վա
կան բարձր չա փա բաժ նի (50:50 հա րա բե րակ ցութ յամբ) 
կի րառ մամբ հնա րա վոր է ստա նալ ո րակ յալ, օգ տա
կար, սպա ռո ղա կան բարձր հատ կութ յուն նե րով հաց։ 
Բա ցի այդ՝ չեն պա հանջ վում հա վել յալ տեխ նո լո գիա
կան սար քա վո րում ներ և ներդ րում ներ:

25

24,5

24

23,5

23

22,5

22

21,5

21
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Разработка хлебопекарной технологии с использованием альтернативных видов сырья
Н.Г. Ованнисян, А.К. Соломонян, З.О. Овеян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: хлеб, технология, полбяная мука, экстракт мяты, рецепт

А н н о т а ц и я .  В настоящее время хлебный рынок расширяется благодаря улучшению технологий. Новые, 
нетрадиционные виды хлеба имеют широкий спрос. В результате исследования при применении дополнительных 
видов сырья - полбяной муки и экстракта мяты - сократилось время замеса и созревания теста, был получен 
качественный, полезный хлеб с высокими потребительскими свойствами. Кроме того не требуется дополнительных 
технологических устройств и инвестиций.
Предлагаемая для хлебных изделий технология функционального назначения может быть внедрена в произ-
водство. 

Ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան հա ցամ թեր քի ա ռաջարկ
վող տեխ նո լո գիան կա րող է ներդր վել ար տադրութ յան 
մեջ: 
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Development of Baking Technology by Using Alternative Raw Materials
N.G. Hovhannisyan, A.K. Solomonyan, Z.H. Hoveyan
Armenian National Agrarian University

Keywords:  bread, technology, spelt flour, mint extract, recipe

A b s t r a c t .  The grain market is currently being expanded due to the technological development. The new and non-
traditional bread types are in great demand now. 

When applying supplemental raw materials during the research, such as spelt flour and mint extract, fermentation and 
maturation times are reduced, and high quality, useful bread products with high consumer properties are produced. 
Besides, no additional technological equipment and investments are required.

Thus, the recommended functional bread production technology can be introduced in the production sector. 
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 Նա խա բան

Գ յու ղատն տե սա կան հում քը մար դիկ չո րաց րել են 
դեռևս վաղ ժա մա նակ նե րից (չո րաց ված մի սը, ձուկը, 
սուն կը, բան ջա րե ղե նը և միր գը կազ մել են սննդի ան
բա ժա նե լի մաս): Սա կայն կի րառ վող տեխնոլոգիայի 
մասին ա ռա ջին հրա պա րա կում նե րը կա տար վել են 
1770ա կան թվա կան նե րին: 

Մ թեր քի չո րաց ման գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր ե ղավ 
բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րել  հատ կա պես հում քի և 
դ րա նից հե ռաց վող խո նա վութ յան միջև կա պե րի բացա
հայտ ման հի ման վրա: Այ սօր ար դեն գյու ղատնտե
սական հում քի չո րա ցու մը լավ ու սում նա սիր ված է և 
գի տա կա նո րեն հա մա կող մա նի հիմ նա վոր ված:

Չո րաց վող պտուղ նե րը և բան ջա րե ղե նը դա սա կարգ

ՀՏԴ  664.844: 664.854       
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

վում են ըստ տե սա կի, սոր տի, չո րաց ման ե ղա նա կի, 
մնա ցոր դա յին ջրի քա նա կութ յան և  անվ տան գութ յան 
ցու ցա նիշ նե րի:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Պ տուղ բան ջա րե ղե նա յին հում քա տե սակ նե րի վե րա
մշակ ման ա մե նա տա րած ված մե թոդ նե րից մե կը չո րա
ցումն է: Այն կա տար վում է բնա կան (ար ևա յին), ար հես
տա կան (կոն վեկ տիվ, միկ րոա լի քա յին, ճա ռա գայ թա յին 
և  այլն), հա մակց ված (տար բեր ե ղա նակ նե րի հա մա տեղ 
կի րա ռում) ե ղա նակ նե րով։

Չո րաց ման բո լոր ե ղա նակ նե րի դեպ քում բուն չո րաց
ման գոր ծըն թա ցին նա խոր դում են հում քի նա խա

 Չորացումը պտուղբանջարեղենի վերամշակման տեխնոլոգիական 
գործընթաց է, որի արդյունքում ստացվող մթերքը կարող է պահպանվել 
մինչև մեկ տարի: Չորացված մրգերի և բանջարեղենի անվտանգության 
ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն սահմանված ստան դարտ
ներին: 

Որպես նորարարություն՝ չորացման նախապատրաստվող հումքը վերա
մշակվել է նատրիումի պիրոսուլֆիտով: Ուսումնասիրվել են վերջինիս 
հատկությունները և քիմիական կազմը, իսկ պտուղների չորացումից 
հետո կատարվել է փորձաքննություն: Ի տարբերություն ծծմբի փոշու՝ 
նատրիումի պիրոսուլֆիտի հավելումով վերամշակումն անվտանգ է: 
Բացի այդ՝ պահպանվում է վերամշակվող մթերքի բնական գույնը, 23 
ժամով կրճատվում է չորացման տևողությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա327

պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը՝ 
տե սա կա վո րում, ջեր մա յին մշա կում (ջեր մա հա րում), 
ծխա հա րում, հում քի մշա կում ծծմբի եր կօք սի դով (SO2): 
Վեր ջինս ախ տա հա նում և հա ճե լի դե ղին գույն է հա
ղոր դում հում քա տե սա կին։

Ա ռա վել տա րած ված է հում քա տե սակ նե րի վե րամ շա
կու մը ծծմբա յին ան հիդ րի դով, ո րը սա կայն ու նի մի 
շարք թե րութ յուն ներ: Գոր ծըն թա ցի բար դութ յու նից 
բա ցի՝ նշված ե ղա նա կով վե րամ շակ ված և չո րաց ված 
պտուղբան ջա րե ղե նը կա րող է բա ցա սա բար անդ րա
դառ նալ սպա ռո ղի ա ռող ջութ յան վրա: Ուս տի անհ րա
ժեշտ է կա տա րե լա գոր ծել կի րառ վող տեխ նո լո գիան 
կամ մշա կել նոր, ա ռա վել անվ տանգ մե թոդ ներ։

Ծծմ բա հար ման հա մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ծխա
հար ման հեր մե տիկ խուց: Աշ խա տող ան ձը պետք է 
պահ պա նի անվ տան գութ յան կա նոն նե րը, քա նի որ 
ծծմբի այ րու մից ա ռա ջա ցող SO2 գա զը հեղ ձու ցիչ է 
և թու նա վոր։ Դժ վար և բարդ է ինչ պես խցում հում քի 
տեղա բաշ խու մը, այն պես էլ վե րամ շակ ված հում քի 
դուրսբե րու մը խցից (Г.К. Филоненко и др., 1971)։ 

Գոր ծըն թա ցի լիար ժե քութ յան հա մար ծծմբա հար ման 
խցում մթեր քը պահ վում է 13 ժամ։  

Հարկ է նշել, որ պատ րաս տի ար տադ րան քում դժվար 
է պահ պա նել պե տա կան ստան դար տով սահ ման ված 
ծծմբի մնա ցոր դա յին քա նա կութ յու նը, քա նի որ գո յութ
յուն չու նեն դրա ո րոշ ման հա մա պա տաս խան տեխ նի
կա կան մի ջոց ներ և չա փիչ սար քեր։

Որ պես ծծմբա հար մամբ չո րաց վող պտուղբան ջա րե
ղե նի մշակ ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ՝ ա ռա ջարկ
վում է հում քը մշա կել նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տով                 
(E223), որը սպի տակ, բյու րե ղա յին կա ռուց վածք ու նե
ցող փո շու տես քով թույ լատ րե լի սննդա յին հա վե լում է։ 
Այս ոչ օր գա նա կան միա ցութ յու նը (Na2S2O5) սննդարդ
յու նա բե րութ յու նում կի րառ վում է որ պես կոն սեր վանտ 
կամ հա կաօք սի դիչ (https://dobavkam.net)։

Նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տը ստաց վում է ծծմբա յին ան
հիդ րի դի սո դա սուլ ֆի տա յին լու ծույ թի մի ջո ցով. 

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O,

Na2SO3  + SO2  = Na2S2O5:

Նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տը, խառն վե լով 65 0C ջրի 
հետ, ա ռա ջաց նում է հա կա դարձ ռեակ ցիա: Արդ յուն
քում ան ջատ վում է SO2 գազ, ո րը կա րող է հան գեց նել 
ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րի: Ուս տի այն դաս վում է վնա սա
կար և գրգ ռիչ նյու թե րի շար քին։

Նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տը մար դու օր գա նիզ մի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն չի գոր ծում, օ րա կան սահ
մա նա յին թույ լատ րե լի քա նա կութ յու նը 0,7 մգ/կգ է։ Օր
գա նիզ մում հայտն վե լու դեպ քում այն ա րագ օք սի դա
նում է լյար դում, վե րած վում անվ նաս սուլ ֆի տի և դուրս 
գա լիս մե զի հետ։ Հետ ևա բար սննդարդ յու նա բե րութ

յու նում՝ հատ կա պես չա մի չի, զե ֆի րի, մար մե լա դի, ջե
մե րի, հյու թե րի, գի նու և գա րեջ րի ար տադ րութ յու նում, 
լայ նո րեն կի րառ վում է որ պես ախ տա հա նիչ՝ բա ցա ռե
լով ման րէ նե րի բազ մա ցու մը։

Հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա ա ռա ջարկ վում է 
չո րաց ման նա խա պատ րաստ վող հում քը վե րամ շա կե
լիս ծծմբի եր կօք սի դի փո խա րեն կի րա ռել նատ րիու մի 
պի րո սուլ ֆիտ, ո րը նպաս տում է մշակ վող մթեր քի բնա
կան գույ նի պահ պան մա նը և պաշտ պա նում այն ման
րէ նե րով վա րակ վե լուց։ 

Փոր ձե րի արդ յուն քում մշակ վել է պտուղ բան ջա րե ղե
նա յին հում քը նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տով նա խա
պատ րաս տե լու տեխ նո լո գիա, ո րը նե րա ռում է հետևյալ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը.

 հում քի տե սա կա վո րում (վնաս ված, թեր հաս, գեր հա
սու նա ցած պտուղ նե րի հե ռա ցում),

 քար շիչ պա հա րա նում նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տի 
լու ծույ թի նա խա պատ րաս տում. պա հա րա նում տե
ղադր ված 3 լ տա րո ղութ յամբ ա նո թի մեջ լցվում է 
մինչև 60 0C տա քաց ված ջուր,

 ջրում նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տի լու ծում (ըստ աղ յու
սակ 1ում ներ կա յաց ված թու յլատ րե լի քա նա կութ յան),

 տա րո ղութ յան մեջ 1020 րո պե թող նե լու ըն թաց քում 
հում քի պար բե րա բար խառ նում,

 տա րո ղութ յու նից հա նե լուց հե տո ջրքամ վե լու նպա
տա կով ցան ցա վոր տակ նոց նե րի վրա հում քի փռում,

 վե րամ շակ ված և ջր քամ ված հում քի՝ ըն դուն ված 
ե ղա նա կով չո րա ցում։

Տար բեր ար տադ րա տե սակ նե րում պա րու նակ վող նատ 
րիու մի պի րո սուլ ֆի տի թույ լատ րե լի քա նա կութ յու նը 
(ըստ ԳՕՍՏ 1168376ի) ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 
1ում։ 

Աղյուսակ 1. Տարբեր արտադրատեսակներում պարու
նակվող նատրիումի պիրոսուլֆիտի թույ
լատրելի քանակությունը*

Արտադրատեսակներ
1 կգ հումքի հաշվով 

թույլատրելի քանակությունը, մգ

Պահածոյացվող մրգեր 
և բանջարեղեն

20100

Խաղողի հյութ 10

Չորացվող մթերք 200

Չորացվող սունկ 100

Հրուշակեղեն 50

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

https://dobavkam.net/additives/e223,06.02.2020
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Գծ. Չրերի պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացի 
սխեման (կազմվել է հեղինակի կողմից):

Արդյունքները և վերլուծությունը

Բեր քի պահ պան ման և  ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վե
տութ յամբ սպառ ման հիմ նա կան ու ղի նե րից մե կը դրա 
զգա լի մա սի, մաս նա վո րա պես մրգե րի վե րամ շա կումն 
է չո րաց ման մի ջո ցով: Վեր ջի նիս շնոր հիվ զգա լիո րեն 
ընդ լայն վում է ձմեռվաղ գա րուն ժա մա նա կա հատ վա
ծի հա մար նա խա տես վող սննդամ թեր քի տե սա կա նին։

Հե տա զո տութ յան են են թարկ վել հետև յալ ար տադ րա
տե սակ նե րը՝ խնձոր, կտրտած և  ամ բող ջա կան տանձ, 
կիս ված, ամ բող ջա կան և  ա ռանց կո րի զի ծի րան։ 

Մր գե րի չո րաց ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցը 
ներ կա յաց ված է գծա պատ կերում:

Աղյուսակ 2. Չորացված մրգերի սննդային և էներգետիկ 
արժեքները*

Մրգեր 
Ս

պ
ի
տ

ա
կ
ո
ւց

ն
ե
ր
, 
գ

Ա
ծ
խ

ա
ջր

ե
ր
, 
գ

Վիտամիններ

Է
ն
ե
ր
գ

ե
տ

ի
կ
 

ա
ր
ժ

ե
ք
ը
, 
կ
կ
ա

լ

կ
ա

ր
ո
տ

ի
ն

B1 C PP

Տանձ 2,3 49,0  0,03 8,0 0,5 207

Խնձոր 3,2 48,0   2,0 0,9 199

Ծիրան 3,4 62,6 3,6 0,015 1 1,5 241

Դեղձ 3,0 54,5 1,0 0,03 5,0 2,1 227

Աղ յու սակ 3. Հաշ վար կա յին տվյալ ներ*

 Ցու ցա նիշ ներ

 Սահ ման ված
նոր մը

 Փոր ձե րի
արդ յունք նե րը

ծ
ի
ր
 ա

ն

դ
ե
ղ

ձ

տ
ա

ն
ձ

խ
ն
ձ
ո
ր

ծ
ի
ր
 ա

ն

դ
ե
ղ

ձ

տ
ա

ն
ձ

խ
ն
ձ
ո
ր

Խ ոն ավ ությ ան 
զանգվ ած այ ին 
մաս ը, %, 
ոչ ավ ել ի

20 23 24 20 19,5 20 22 19

Ն ատր իում ի 
պիր ոս ուլֆ իտ ի 
զանգվ ած այ ին 
մաս ը, %, 
ոչ ավ ել ի

0,2 0,2 0,06 0,06 0,19 0,17 0,05 0,05

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակ ի կողմ ից:

100 գ չորացրած մրգերի սննդային և էներգետիկ ար
ժեքը ներկայացված է աղյուսակ 2ում (http://frs24.ru):

Վերց ված նմուշ ներն ու սում նա սիր վել են §Ստանդար
տաց ման և չափագիտության ազգային մարմին¦ 
ՓԲԸի լա բո րա տո րիա յում: Փոր ձե րը կա տար վել են եր

կու ան գամ: Արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րը հա մե
մատ վել են տվյալ ար տադ րան քի հա մար սահ ման ված 
ստան դարտ նե րի հետ: Նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տի կի
րառ ման դեպ քում գրանց վել են չոր նյու թե րի 3 %ով 
ա վե լի քա նա կա կան փո փո խութ յուն ներ, քան ծծմբի 
եր կօք սի դի դեպ քում: Միա ժա մա նակ նվա զել է ծախ սա
տա րութ յու նը, ա պա հով վել է բարձր ո րակ: 

Ն ատր իում ի պիր ոս ուլֆ իտ ի սահմ ան այ ին թույլ ատրել ի 
քան ակ ությ ուն ը հաշվարկվ ել է ծծմբայ ին թթվի որ ոշ
ման մեթ ոդ ով: Այն ուհ ետև կատ արվ ել է երկ ու փորձ եր ի 
արդյ ունքն եր ի միջ ին մաթ եմ ատ իկ ակ ան հաշվ արկ և 
հ ամ եմ ատվ ել ըստ ԳՕՍՏ 328962014ի (աղ. 3):                                                                                                   

Հումքի ընդունում, պահպանում

Տեսակավորում

Կեղևի հեռացում

Լվացում

Կտրատում և արկղերի մեջ դարսում 

Նատրիումի պիր ոս ուլֆ իտով (E223) մշակում

Չորացում

Պահեստավորում և փաթեթավորում

http://frs24.ru
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Պտուղների և դրանց վերամշակումից ստացված մթեր
քի որակը գնահատվել է զգայաբանական եղանակով՝ 
ըստ արտաքին տեսքի, համի, հոտի:

Նոր տեխնոլոգիայով չորացված մրգերի (տանձ, 
խնձոր, ծիրան և դեղձ) զգայաբանական ցուցանիշները  
համապատասխանում են ԳՕՍՏ 328962014ին (աղ. 4)։ 

Կա պա րի և կադ միու մի թույ լատ րե լի քա նա կութ յու նը 
ո րոշ վել է ԳՕՍՏ 26932ի և ԳՕՍՏ 26933ի հա մա ձայն, 
իսկ պա րու նա կութ յու նը՝ ըստ փոր ձան մու շի չոր հան

Աղյուսակ 5. Անվտանգության ցուցանիշներ*

Նյութեր

Ն
ո
ր
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ը

Փորձերի արդյունքները

ծ
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ն
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ղ

ձ

տ
ա

ն
ձ

խ
ն
ձ
ո
ր

Կապար, մգ/կգ 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1

Կադմիում, մգ/կգ 0,03 0,01 0,01 0,015 0,015

Արսեն, մգ/կգ 0,2 0,05 0,04 0,03 0,03

Սնդիկ, մգ/կգ 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Ռադիոնուկլիդներ

Ցեզիում137, Բկ/լ 200 120 130 130 140

Ստրոնցիում90, Բկ/լ 150 130 90 100 110

*Կազմվել է հեղինակի կողմից:

քայ նաց ման մե թո դի. որ պես հա վել յալ նյութ կի րառ վել 
է ա զո տաթ թու: 

Ար սե նի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է ԳՕՍՏ 26930ի 
հա մա ձայն՝ գու նա չա փա կան մե թո դով։ 

Սն դի կը ո րոշ վել է ըստ ԳՕՍՏ 26927ի՝ գու նա չա փա կան 
և  ա տո մակ լան ման մե թո դով. փոր ձան մու շը քայ քայ
վում է ա զո տաթթ վի և ծծմ բաթթ վի խառ նուր դի մի ջո
ցով, սնդի կը նստեց վում է պղնձի յո դի դով, այ նու հետև 
գու նա չափ ման օգ նութ յամբ հա մե մատ վում ստան
դարտ սանդ ղա կի հետ: 

Փոր ձե րի արդ յուն քում ստաց ված անվ տան գութ յան 
ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 5ում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ չո րաց վող մրգե րի և բան ջա րե ղե նի վերա
մշա կու մը նատ րիու մի պի րո սուլ ֆի տի հա վե լումով, ի 
տար բե րութ յուն ծծմբի փո շով վե րամ շակ ման, անվտանգ 
է: Փոր ձե րի արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րի և տվ յալ 
ար տադ րան քի հա մար սահ ման ված ստան դարտ նե րի 
հա մե մա տութ յան հա մա ձայն՝ զգայա բա նա կան ցու ցա
նիշ նե րը բա րե լավ վել են: Հաս տատ վել է, որ չո րաց վող 
հում քը նա խա պատ րաստ ման փու լում նատ րիու մի պի
րո սուլ ֆի տով մշա կե լու դեպ քում 23 ժա մով կրճատ վում 
է չո րաց ման տևո ղութ յու նը։

Ա ռա ջարկ վում է չո րաց ման նա խա պատ րաստ վող 
հում քը վե րամ շա կե լիս ծծմբի եր կօք սի դի փո խա րեն 
կի րա ռել նատ րիու մի պի րո սուլ ֆիտ: Այն կպահ պա նի 
մշակ վող մթեր քի բնա կան գույ նը և հում քա տե սա կը 
կպաշտ պա նի ման րէ նե րով վա րակ վե լուց։

Աղյուսակ 4. Չորացված մրգերի զգայաբանական ցուցանիշները*

Ցուցանիշներ
Բնութագիրը

Փաստացի
տանձ և խնձոր ծիրան դեղձ

Արտաքին 
տեսքը

Ամբողջական չորացված մրգեր՝ 
կորիզով, ամբողջական չորացված 

մրգեր՝ առանց կորիզի, կիսած 
չորացված մրգեր՝ շերտատած 
երկարավուն օղակներով կամ 
օվալաձև, չվնասված կեղևով, 

սեղմելուց չեն կպչում

Ամբողջական 
չորացված մրգեր՝ 

կորիզով, 
առանց կորիզի

Կիսած չորացված մրգեր՝ 
երկարավուն  շերտատած, 

սեղմելուց չեն կպչում

Համապա
տասխանում է

Գույնը
Բաց դեղնավունից
 բաց կրեմագույն

Միատեսակ վառ 
գազարագույն, 

ծիրանին բնորոշ

Միատեսակ բաց 
դեղնավուն, 

բաց շագանակագույն, 
կորիզի հատվածում

 մուգ երանգով

Համապա
տասխանում է

Համը և
 հոտը

Տվյալ տեսակի մրգին բնորոշ, 
առանց կողմնակի համի և 

հոտի (ծծմբի երկօքսիդի թեթև                        
հոտը չի համարվում կողմնակի)

Տվյալ տեսակի 
մրգին բնորոշ, 

առանց կողմնակի 
համի և հոտի

Տվյալ տեսակի մրգին 
բնորոշ, 

առանց կողմնակի                 
համի և հոտի

Համապա
տասխանում է



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (75)/2021

Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա 330

Альтернативный метод предварительной обработки фруктов и овощей
перед сушкой
Н.В. Явруян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: фрукты и овощи, предварительная подготовка сырья для сушки, обработка двуокисью 
серы, обработка пиросульфитом натрия, пищевая добавка

А н н о т а ц и я .  Сушка является технологическим процессом переработки фруктов и овощей, в результате 
которого срок годности продуктов увеличивается до года. Показатели безопасности сушеных фруктов и овощей 
должны соответствовать установленным стандартам. В качестве инновации  подготовленное к сушке сырье 
было обработано пиросульфитом натрия. Был исследован химический состав последнего, а также проведены 
экспериментальные   исследования обработанных и сушеных фруктов. В отличие от диоксида серы, обработка 
добавкой пиросульфита натрия безопасна. Кроме этого сохраняется естественный цвет сырья и на 2-3 часа 
сокращается время сушки.

Alternative Way of Preparing Fruit and Vegetable Raw Material for Drying

N.V. Yavruyan
Armenian National Agrarian University

Keywords:  fruit and vegetable, raw material preparation for drying, treating with sulfur dioxide, treating with sodium 
pyrosulfite, food additive

A b s t r a c t .  Drying is a fruit and vegetable processing technological procedure as a result of which food products with up to 
1 year shelf life can be manufactured. Safety indices of the dried fruits and vegetables should comply with the stated standards. 

As a novelty, the raw material, to be dried, was treated with sodium pyrosulfite. The latter’s properties and chemical 
composition was studied, and after drying of fruits, expert examination was conducted. Unlike the sulfur powder, the 
processing with sodium pyrosulfite is much safer; besides the natural color of processed product is preserved and the 
drying time is reduced by 2-3 hours. 

Ընդունվել է՝ 22.07.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 07.09.2021 թ.

Գրականություն

1. ГОСТ 11683-76 Пиросульфит натрия технический. 
Технические условия / Дата введения 1977-01-01.

2. ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие техни-
ческие условия  (переиздание) / ГОСТ от 20 августа 
2014 г. № 32896-2014.  

3. ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 
определения мышьяка (с изменением N1) / ГОСТ от 
25 июня 1986 г. № 26930-86.

4. ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 
определения свинца (с изменением N1) / ГОСТ от  
25 июня 1986 г. № 26932-86.

5. ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения кадмия (с изменением N1) / ГОСТ от  
25 июня 1986 г. № 26933-86.

6. ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 
определения ртути (с изменением N1) / ГОСТ от    
25 июня 1986 г. № 26927-86.

7. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки. Энциклопедия. 
- М., 2004.

8. Филоненко Г.К. и др. Сушка пищевых растительных 
материалов. - М.: Пищевая промышленность, 1971. 
- 435 с.

9. https://dobavkam.net/additives/e223: E223 - пиросульфит 
натрия (դիտվել է՝ 06.02.2020 թ.).

10. http://frs24.ru/st/kalorijnost-suhofruktov/: Калорийность 
сухофруктов (դիտվել է՝ 12.03.2020 թ.).

https://dobavkam.net/additives/e223 
http://frs24.ru/st/kalorijnost-suhofruktov/


ПОРЯДОК ПРИЁМА СТАТЕЙ           
1. Статьи принимаются на армянском, русском и английском языках.
2. Объём статьи не должен превышать 10 компьютерных страниц (включая аннотации).
3. Число авторов не должно превышать четырёх.
4. В сведениях об авторах должны быть включены имя (имена), фамилия, отчество, научная степень, место работы, эл.адрес.
5. Статья представляется в печатном и электронном (в формате WORD) вариантах.
6. Статья должна быть изложена следующим образом: заглавие, 5 ключевых слов, «Введение», «Материал и методы», «Результаты                                  

и анализ», «Заключение», «Литература».
7. Ссылки на литературу производятся в тексте с указанием  в скобках автора и год издания.
8. Статьи, написанные на русском и армянском языках,  должны содержать аннотацию на армянском, русском и английском языках, в статье на 

английском аннотация пишется на английском языке. 
9. Объём представленных аннотаций на каждом языке не должен превышать 600 знаков (без пробелов).
10. Заглавия, данные автора (авторов) и ключевые слова статей  на армянском и русском языках представляются на армянском, русском                                 

и английском языках.
11. Список литературы представляется в алфавитном порядке, сначала на языке статьи, затем на иностранном языке.
12. При ссылке в статье на интернет-ресурс как источник информации, в списке литературы необходимо отметить дату просмотра.
Технические требования к статьям: для статей на английском и русском языках - шрифт Times New Roman, для армянского - GHEA Grapalat; 
размер букв - 12; межстрочное расстояние - 1.5; заголовок - прописными буквами; графические изображения - программой Word, Excel; таблицы - 
вертикально (Portrait); формулы - в формате Microsoft Equation 3.0; 

Статьи, не отвечающие требованиям, не будут приняты. Статьи передаются на рецензирование. Статьи, не принятые к печати, не возвращаются 
автору. Статьи не будут опубликованы, если ранее были полностью или частично опубликованы в других периодических изданиях.

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
2. Հոդվածի առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 10 համակարգչային էջը (ներառյալ ամփոփագրերը):
3. Հեղինակների թիվը չպետք է գերազանցի չորսը:
4. Հեղինակների տվյալներում պետք է ներառվեն հեղինակ(ներ)ի անունը, ազգանունը, հայրանունը, գիտական աստիճանը, աշխատավայրը,                 

էլ. հասցեն:
5. Հոդվածը ներկայացվում է տպագիր և էլեկտրոնային (WORD ձևաչափով) տարբերակներով:
6. Հոդվածը շարադրվում է հետևյալ կառուցվածքով. վերնագիր, 5 բանալի բառ, §Նախաբան¦, §Նյութը և մեթոդները¦, §Արդյունքները և 

վերլուծությունը¦, §Եզրակացություն¦, §Գրականություն¦:
7. Գրականության հղումները կատարվում են տեքստում՝ փակագծում նշվում են հեղինակը և հրատարակման տարեթիվը:
8. Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր. հայերենով և ռուսերենով ներկայացված հոդվածների դեպքում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, 

անգլերենի դեպքում՝ անգլերեն լեզվով:
9. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը (առանց բացատների):
10. Հայերեն և ռուսերեն հոդվածների վերնագրերը, հեղինակ(ներ)ի տվյալները և բանալի բառերը ներկայացվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 

լեզուներով:
11. Գրականության ցանկը ներկայացվում է այբբենական կարգով:
12. Էլեկտրոնային հղումը որպես աղբյուր մեջբերելիս գրականության ցանկում նշվում է դիտման ամսաթիվը:
Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են. անգլերեն և ռուսերեն հոդվածների տառատեսակը՝ Times New Roman, հայերեն 
հոդվածներինը՝ GHEA Grapalat, տառաչափը՝ 12, միջտողային տարածությունը՝ 1.5, վերնագիրը՝ մեծատառերով,  գծապատկերները՝ Word, Excel 
ծրագրերով, աղյուսակները՝ ուղղահայաց դիրքով (Portrait), բանաձևերը՝  Microsoft Equation 3.0 ձևաչափով:

Կարգին չհամապատասխանող հոդվածները չեն ընդունվում: Հոդվածներն ուղարկվում են գրախոսման: Մերժված հոդվածները չեն վերադարձվում 
հեղինակին: Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:

THE  STANDARDS  FOR SUBMITTING  ARTICLES
1. The articles are accepted in Armenian, Russian and English languages.
2. The size of the article shouldn’t exceed 10 PC pages (including summaries).
3. The number of authors should not exceed four.
4. Full name, academic degree, workplace and e-mail of the author (s) should be included in the information about the authors.
5. The article is submitted in a hard copy and electronically (WORD format).
6. The article should have the following structure:  title, 5 keywords, “Introduction”, “Materials and Methods”, “Results and Discussions”,  “Conclusion”, 

“References”.
7. References to the literature should be indicated in the text (the author and the date of publication in the parentheses).
8. Articles should have abstracts; for Armenian and Russian articles they should be in Armenian, Russian and English languages, for English articles only 

abstracts in English language are required. 
9. The volume of the abstracts presented in each language should not exceed 600 characters (no spaces).
10. The titles, information about the author(s) and keywords should be presented in Armenian, Russian and English languages.
11. The list of references should be arranged in alphabetical order.
12. When citing internet links as a literature source the date of access should be mentioned.
Technical requirements for articles: font for English and Russian articles: Times New Roman, for Armenian articles: GHEA Grapalat,  font size: 12, 
interstitial spacing: 1.5, title: with capital letters, charts: with Word, Excel, tables: vertical (Portrait), formulas: in Microsoft Equation 3.0 format.

Articles that do not meet the requirements are not accepted. Articles are sent for review. Refused articles are not returned to the authors.                          
The articles which are already published in other scientific journals (completely or partially) can’t be valid for publication in our journal. 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ ՆԵ ՐԱՌ  ՎԱԾ Է ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ  ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲՈԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ: 

ИЗДАНИЕ ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ ВАК МНОКС РА, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК.

THE JOURNAL IS INVOLVED IN THE LIST OF SCIENTIFIC PERIODICALS RELEVANT FOR PUBLICATIONS OF THE RESULTS AND PROVISIONS              
OF DOCTORAL  AND PHD THESES AND APPROVED BY THE HIGHER EDUCATION QUALIFICATION COMMITTEE OF THE RA  MoESCS.

))    (+374 12) 56-07-12,  (+374 12) 58-79-82
**                        agrisciencе@anau.am
URL: https://anau.am/scientific-journal

Հասցե՝  Երևան 0009, Տերյան 74, IV հարկ, 421 սենյակ

Адрес:     Ереван 0009, Терян 74, IV этаж, 421 кабинет
Address:    74  Teryan, Yerevan  0009, IV floor, room 421

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ УКАЗАНИЯ АВТОРУУКАЗАНИЯ АВТОРУ AUTHOR GUIDELINESAUTHOR GUIDELINES


	Page 1

