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Введение

Одним из способов механизации и автоматизации 
процесса полива земельных участков является ис-
пользование искусственного дождевания. Необходи-
мость такого способа орошения ощущается в услови-
ях ограниченного количества воды, наличия сложного 
рельефа местности, малоустойчивых к размыву почв и 
других факторов. В настоящее время при орошении зе-
мельных участков используются различные конструк-
ции дождевальных устройств (ՀՀ գյուտի արտոնագիր 
N 736, РФ Изобретение RU 22375223).

В институте водных проблем и гидротехники разра-
ботана конструкция дождевального устройства, за-
щищенная авторским свидетельством (ՀՀ գյուտի 
արտոնագիր N 736), которое отличается простотой 
конструкции и предназначено для работы при напорах 
воды в оросительной сети, меньших 15 м. В настоящее 

УДК  631.347.3    

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДОЖДЕВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Э.П. Ащиянц д.т.н.

Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егиазарова 

ashchiyants.e@post.com

время конструкция этого дождевателя несколько усо-
вершенствована, что позволило улучшить его техни-
ко-экономические показатели. 

Материалы и методы

В предлагаемой статье приводятся некоторые ре-
зультаты экспериментальных исследований работы 
разработанной конструкции (рис. 1). Схема его показа-
на на рис. 2. Устройство крепится к стояку напорного 
трубопровода с помощью муфты 2 и втулки 3, которая 
связана со стаканом 4 дождевателя, представляющим 
из себя короткий патрубок со сквозным внутренним 
отверстием малого диаметра. К стакану с противопо-
ложных сторон навинчиваются изогнутые под прямым 
углом трубки малого диаметра (стволы дождевально-
го аппарата, согласно общепринятой терминологии                       
(О.М. Саноян, 1961). 

Ключевые слова:
дождевальное устройство, 
расход, 
напор, 
радиус орошаемой площади, 
интенсивность полива, 
угол наклона

С В Е Д Е Н И Я

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований работы 
разработанного в институте дождевального устройства, отличающегося 
простотой конструкции и надежностью работы. В процессе исследований 
выявлены численные значения углов наклона к горизонту стволов 
устройства, при которых обеспечивается максимальный радиус захвата 
орошаемой площади и лучшая степень распределения дождя на участке 
полива. Получены некоторые технические зависимости, характеризующие 
работу дождевателя при напорах воды в нем, меньших 15 м.

А Н Н О ТА Ц И Я
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Участки этих стволов после изгиба (рис. 4) составляют 
с горизонтальной плоскостью различные углы a1 и a2. 
Один из стволов с углом наклона к горизонту a2  (рис. 4) 
обеспечивает поливом в основном орошаемые участки 
земли, расположенные ближе к стояку дождевального 
устройства, а другой ствол с углом наклона a1 обеспе-
чивает поливом участки, расположенные ближе к гра-
ницам орошаемой площади a1 <a2. Сопла 6 представ-
ляют из себя приплюснутые концевые участки стволов 
(рис. 3, 4).

Дождевальное устройство работает следующим обра-
зом. При поступлении воды под давлением в стакан 4 
дождевателя (рис. 2) и ее последующем истечении из 
сопел 6 в атмосферу, при различных значениях углов  
возникают неодинаковые по величине силы реакций 
струй воды на стволы дождевателя (Сборник задач по 

машиностроительной гидравлике, 1981), благодаря ко-
торым создается крутящий момент, обеспечивающий 
вращение дождевального устройства вокруг централь-
ной вертикальной оси. При равенстве углов  вращения 
дождевателя не происходит. При выходе струй из сопел 
они расширяются и в виде капель падают на поверх-
ность земли, обеспечивая ее орошение по кругу опреде-
ленного радиуса R, длина которого зависит от давления 
воды на входе в дождеватель и величины угла a1.

Для увеличения продолжительности работы дождева-
теля на втулку 3 (рис. 2) насажена шайба 7, изготов-
ленная из материала, изнашиваемость которого при 
трении больше изнашиваемости материала втулки.

Экспериментальные исследования работы дождеваль-
ного устройства проводились в открытой лаборатории 
института на горизонтальном земельном участке при 
безветренной погоде. В экспериментах использовался 
переносной дождеватель, укрепленный на стояке 
высотой 0.45 м. Вода к нему поступала от водоисточника 
с помощью гибкого шланга длиной 7 м и внутренним 
диаметром, равным 16 мм. Для определения величины 
давления воды на входе в дождеватель и расхода 
Q, пропускаемого через него во время работы, 
использовались механический манометр и водомер, 
рассчитанный на номинальное давление не более  
1 МПа с диаметром условного прохода, равным 15 мм, 
и минимальной ценой деления счетного механизма, 
равной 0.0001 м3. Для подачи воды из водоисточника в 
гибкий шланг и регулирования напора и расхода в дож-
девателе использовался полдюймовый вентиль, подсо-
единенный к водоисточнику. Выходной патрубок этого 
вентиля подсоединялся к тройнику, на ветках которого 
монтировались манометр и водомер. Из водомера вода 
поступала в вышеуказанный гибкий шланг длиной 7 м. 

Рис. 1. Двухсопловое дождевальное устройство системы ИБПиГ.

Рис. 2. Схема конструкции дождевателя. Рис. 3. Вид по 1-1. Рис. 4. Вид по 2-2.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Ագրարային ճարտարագիտություն11

При исследовании работы дождевальных аппаратов, 
как правило, определяются диаметры капель дождя 
и его интенсивность – Р (высота слоя воды в милли-
метрах, возникающая на поверхности орошаемой пло-
щади за время, равное одной минуте). Интенсивность 
полива и крупность капель дождя должны по возмож-
ности не допускать эрозии почвы и соответствовать ее 
водопроницаемости.

В настоящей работе при проведении экспериментов 
диаметры капель дождя не определялись, а интен-
сивность дождя определялась с помощью металли-
ческих дождемеров цилиндрической формы высотой  
11 см и диаметром 10.6 см. Площадь А, через кото-
рую капли воды попадали в дождемеры, составляла 
88.2 см2. Дождемеры устанавливались по диаметраль-
ным лучам орошаемой площади, и расстояние между 
ними было равно один метр. По окончании дожде-
вания с помощью мензурки измерялся объем воды                                             
W см3, поступивший в дождемеры за время t=20 мин, а 
интенсивность дождя в них определялась по формуле 
(О.М. Саноян, 1961):

                                   10 ,wP
At

=  мм/мин.                 (1)

 

Результаты и анализ

На рис. 5 представлен график изменения интенсивно-
сти дождя в дождемерах в зависимости от их удаления 
от стояка дождевального устройства при использова-
нии следующих экспериментальных данных: напор 
воды на входе в дождевальное устройство Н=12.3 м, 
внутренние диаметры стволов равны 5 мм, площадь 
выходного сечения сопел w=0.135 см2, суммарный 
расход воды, вытекающей из сопел Q=0.24 л/сек, 
a1=650 и  a1=800, радиус полива R=5.5 м, число оборо-
тов вращения дождевателя 90n ≈  об/мин.

Приведенный график дает представление о степени 
равномерности распределения дождя на орошаемой 
площади.

Величина дальности полета R и расхода Q струй воды, 
пропускаемой через устройство, зависит от напора 
воды Н на входе в дождеватель. При работе разрабо-
танного устройства величина этих параметров зависит 
также от значений углов a1, a2 и от скорости вращения 
дождевателя.

Проведенные эксперименты показали, что если при 
фиксированных величинах давления воды на входе в 
дождевальное устройство изменять значения углов на-
клона его стволов  соответственно в пределах 600...700 
и 750...900, то в указанных диапазонах их изменения 
достигается максимальная длина радиуса полива R и 
лучшая степень равномерности распределения дождя 
на орошаемом участке. 

На рис. 6 представлены графики зависимостей R=f(H)  
и Q=f(H),  построенные с помощью полученных экспе-
риментальных данных при фиксированных значениях 
углов a1=650 и a2=800.

Р, мм/мин.0.3

0.2

0.1

0
                 1                2                3                4                5

        ℓ, м

Рис. 5.  График изменения интенсивности дождя в дождемерах 
в зависимости от их удаления от стояка дождевального 
устройства (составлен автором).

● – экспериментальные значения интенсивности

Рис. 6. Экспериментальные зависимости R=f(H) и Q=f(H) 
(составлен автором).

+ – длина радиуса полива R
● – экспериментальные значения интенсивности

Заключение

Результаты экспериментальных исследований следу-
ет рассматривать как предварительные, однако они 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. Разработанная конструкция дождевального устрой-
ства отличается простотой конструкции и надежностью 
работы.
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2. Экспериментальные исследования позволили вы-
явить условия, при выполнении которых при работе 
дождевального устройства обеспечиваются хорошие 
технико-экономические показатели полива.

3. Полученные зависимости, представленные на рис. 4 
и 5, позволяют решать практические задачи, возника-
ющие при использовании рекомендуемого устройства.

4. Разработанное дождевальное устройство рекоменду-
ется использовать при орошении приусадебных участков 
земли, а также при озеленении в садово-парковых зонах.
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Experimental Research of Water-Sprinkler Device Operation 

E.P. Ashchiyants  
I.V. Yeghiazarov Institute of Water Problems and Hydro-Engineering

Keywords: water-sprinkler device, consumption, pressure, radius of irrigated area, inclination angle

A b s t r a c t . The article considers the results of experimental research related to the study of operational peculiarities 
of water-sprinkler device developed by our research group. The device is distinguished by its simple design and reliable 
operation. Throughout the investigations the numerical values of inclination angle to the horizon of device hoses have been 
estimated at which the maximum radius of irrigation area capture and the best sprinkling degree along the irrigated area 
are ensured. Some technical dependencies have been derived, that characterize the operation of water-sprinkler device 
with water pressure of less than 15 m.

Литература

1. РФ Изобретение RU 22375223. 2003 г. 7В 05В1/26.

2. Саноян О.М. Дождевание и самонапорная закрытая 
сеть. - Ер., 1961. - 159 с.

3. Сборник задач по машиностроительной гидравлике 
/ Д.А. Бутаев, А.З. Калмыкова, Л.Г. Подвиз и др. - М.: 
Машиностроение, 1981.- 464 с.

4. ՀՀ գյուտի արտոնագիր N 736, ՄԱԴ B05B9/00. 
Անձրևացման սարք / Է. Աշչիյանց, Հ. Թոքմաջյան, 
Յու. Մանվելյան, 2000:

Անձրևացման սարքի աշխատանքի փորձարարական հետազոտումը

Է.Պ. Աշչիյանց

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ

Բանալի բառեր՝ անձրևացման սարք, ելք, ճնշում, ոռոգվող տարածքի շառավիղ, ոռոգման ինտենսիվություն, 

թեքման անկյուն

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Հոդվածում ներկայացված են մեր կողմից մշակված անձրևացման սարքի աշխատանքի 

փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները: Սարքը տարբերվում է կոնստրուկցիայի պարզությամբ 

և աշխատանքի հուսալիությամբ: Հետազոտությունների ընթացքում բացահայտվել են սարքի փողերի թեքման 

անկյունների թվային արժեքները, որոնց դեպքում ապահովվում են ոռոգման տարածքի ընդգրկման առավելագույն 

շառավիղը և ոռոգվող մակերեսի անձրևացման լավագույն աստիճանը։ Ստացվել են որոշ տեխնիկական կախվա

ծություններ, որոնք բնութագրում են անձրևացման սարքի աշխատանքը ջրի` 15 մից պակաս ճնշման պայմաններում:
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Կայքէջ՝ anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում բնա
ծին (գլո բալ տա քա ցում, մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի 
նվա զում, բնա կան մի ջա վայ րի խա թա րում, քա մի նե
րի ու ժե ղա ցում և  այլն) ու մար դա ծին (սե փա կա նաշ
նորհ մամբ պայ մա նա վոր ված՝ հո ղե րի մաս նա տում և  
ա նարդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում, ստո րերկր յա ջրա յին 
պա շար նե րի տնօ րին ման ան հե ռա տես քա ղա քա կա
նութ յուն) գոր ծոն ներն ան վե րահս կե լի բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն են գոր ծել Ա րա րատ յան հար թա վայ րի 
Մեր ձա րաքս յան են թա գո տու հո ղա տա րածք նե րի ֆի զի
կա մե խա նի կա կան կազ մի, ագ րո քի միա կան հատ կութ
յուն նե րի վրա՝ նպաս տե լով այդ հո ղե րի դեգ րա դա ցիոն 
պրո ցես նե րի ակ տի վաց մա նը, մե լիո րա տիվ վի ճա կի 
վատ թա րաց մա նը և  ոչ արդ յու նա վետ օգ տա գործ մա
նը։ Նշ ված գոր ծոն նե րի հետ ևան քով Ա րա րատ յան հար
թա վայ րում նաև կտրուկ նվա զել է ստո րերկր յա ջրե րի 
մա կար դա կը, կրճատ վել են ջրա յին պա շար նե րը, հար

ՀՏԴ  631.42 (479.25)        
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յու րա վոր հեկ տար գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան 
հո ղա տա րածք ներ վե րած վել են անմ շակ տա րածք նե րի
(Մ.Հ. Բար սեղ յան և  ու րիշ., 2021)։ Միա ժա մա նակ ան
հե ռա տես կա ռա վար ման արդ յուն քում դրանց զգա լի 
մա սը ստա ցել է ար տադ րա կան, ըն դերք օգ տա գործ
ման կամ բնա կա վայ րե րի ըն դար ձակ ման հո ղե րի կար
գա վի ճակ: Հարկ է նշել, որ հո ղե րի նման ոչ խե լա միտ, 
գի տա կա նո րեն և տն տե սա պես չհիմ նա վոր ված շա հա
գոր ծու մը նաև հան գեց րել է գյու ղատն տե սա կան մթեր
քի ար տադ րութ յան նվազ ման: 

Ն յու թը և մե թո դները

Հե տա զո տութ յան են են թարկ վել Մեր ձա րաքս յան են
թա գո տու Էջ միած նի շրջա նի Ջ րա ռատ գյու ղի վար չա
կան տա րած քում գտնվող ո ռո գե լի մար գա գետ նա յին 
գորշ (կուլ տուրո ռո գե լի) հո ղե րը (Է.Մ. Հայ րա պետ յան, 
2000, Атлас почв Республики Армения, 1990): Խն դիր 

Մերձարաքսյան ենթագոտու չմշակված հողերի ֆիզիկաքիմիական և 
մելիորատիվ վիճակի գնահատման նպատակով հետազոտվել են 8 հա 
ընդհանուր մակերեսով չորս տարբեր հողատարածքներ: Ուսումնասիրվել 
են հողանմուշների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ջրային քաշ
վածքի քիմիական կազմը, ջրալույծ աղերի և մատչելի սննդատարրերի 
պարունակությունը:

Առաջարկվում է գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկելու համար 
կատարել անմշակ հողատարածքների ֆիզիկաքիմիական և ագրոքիմիական 
գնահատում։ Թույլ աղակալած հողերում կիրառել մելիորանտներ, սակա
վազոր հողերի վրա հիմնել ջերմատնային տնտեսու թյուններ, ոռոգումն 
իրականացնել միայն կաթիլային եղանակով և անձրևացմամբ: 

Բանալի բառեր՝
հողաշերտ, 
հողանմուշ, 
ոռոգում, 
գրունտային ջուր, 
ֆիզիկաքիմիական կազմ

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-13
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Աղյուսակ 1. Հողանմուշների ջրային քաշվածքի քիմիական կազմը* 

Կտրվածքի 
համարը

Խորությու նը,
սմ

pH  Աղեր,
%

Ջրալույծ իոններ, մգ·էկվ/100 գ հողում

2
3CO −

3HCO− Cl- 2
4SO − Ca2+ Mg2+ Na++K+

2 0120 8,0 0,42  0,80 2,28 4,78 0,85 2,56 4,45

3 050 7,8 0,17  0,48 2,00 1,44 1,10 2,08 0,74

5 050 7,8 0,57  0,61 4,99 3,84 0,80 3,36 6,22

6 050 8,0 0,10  0,80 0,59 0,07 0,40 0,40 0,66

7 050 8,2 0,34  0,97 1,89 2,23 0,60 0,72 3,75

*Կազմվել է հեղինակների կողմից: 

Pն՝ Բ.Պ. Մա չի գի նի, Kն՝ Ա.Լ. Մաս լո վա յի մե թոդ նե րով     
(Е.В. Аринушкина, 1962):

Գ նա հատ վել է գրուն տա յին ջրե րի մա կար դա կի դի նա
մի կան տար վա ըն թաց քում (ըստ ա միս նե րի) և հե տա
զոտ վել դրա ազ դե ցութ յու նը հո ղե րի մե լիո րա տիվ վի
ճա կի վրա:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Դաշ տա յին և լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի հա
մա ձայն՝ ու սում նա սիր վող հո ղա տա րածք նե րում հո ղա
շեր տի խո րութ յու նը, հո ղե րի ֆի զի կա մե խա նի կա կան 
և քի միա կան կազ մը տար բեր են: Ա ռա ջին ե րեք հո ղա
տա րածք նե րը վեր ջին 15 տա րի նե րին դուրս են մնա ցել 
գյու ղատն տե սա կան շրջա նա ռութ յու նից, իսկ 4րդ հո
ղա տա րած քում տնկվել և մ շակ վում են Պավ լով նիա դե
կո րա տիվ ծա ռեր:

Ըստ լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե րի՝ 
հո ղան մուշ նե րի ագ րո քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը միան
գա մայն տար բեր են (աղ. 1): 

Տար բեր հո րի զոն նե րից վերց ված 27րդ հո ղան մուշ
նե րի հո ղա յին լու ծույ թի ռեակ ցիան (pH) տա տան վում 

է թույլ հիմ նա յի նից հիմ նա յին սահ մա նում (7,88,2), 

է դրվել ու սում նա սի րել անմ շակ վա րե լա հո ղե րի օգ
տա գործ ման փաս տա ցի վի ճա կը, ա ռան ձին հո ղա
տա րածք նե րի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րը, 
գյու ղատն տե սա կան շրջա նա ռութ յան մեջ ընդգրկ ման 
հնա րա վո րութ յուն ներն ու հե ռան կար նե րը:

Հո ղա յին հաշ վեկշ ռի (հաշ վետ վութ յուն՝ Ձև N22ա) հա
մա ձայն՝ Ջ րա ռատ գյու ղի վա րե լա հո ղե րը կազ մում են 
296 հա, բազ մամ յա տնկարկ նե րը՝ 1,4 հա, տնա մերձ հո
ղե րը՝ 207,3 հա, ըն դա մե նը՝ 408 հա (www.armstat.am): 
Տար բեր պատ ճառ նե րով (հիմ նա կա նում ո ռոգ ման ջրի 
պա կաս և հո ղե րի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի վատ թա
րա ցում) վա րե լա հո ղե րն ամբողջությամբ չեն մշակվում:

Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են դաշ տա յին պայ
ման նե րում և լա բո րա տոր մե թոդ նե րով: Ու սում նա սի
րութ յան հա մար ընտր վել են հա մայն քի հյու սի սար ևել
յան հատ վա ծի՝ Եր ևան Մար գա րա ավ տո մայ րու ղուն 
հա րա կից 8 հա ընդ հա նուր մա կե րե սով (4,0, 3,2, 0,5 և 
0,3 հա) չորս տար բեր հո ղա տա րածք ներ (բարձ րութ յու
նը ծո վի մա կեր ևույ թից՝ 825830 մ): 

Ու սում նա սիր վող հո ղա տա րածք նե րում փոր վել է 6 հո
ղա փոս։ Ըստ հո ղա շեր տի փաս տա ցի վի ճա կի՝ յու րա
քանչ յուր հո ղա փո սից հո ղի նմու շա ռու մը կա տար վել է 
050 և 50120 սմ շեր տե րից։ Վերց ված 12 հո ղան մուշ նե
րից 5ը են թարկ վել է լա բո րա տոր հե տա զոտ ման:

1ին և 4րդ հո ղա տա րածք նե րում փոր վել է 120 սմ խո
րութ յամբ եր կո ւա կան, 2րդ և 3րդ հո ղա տա րածք նե
րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 50 և 120 սմ խո րութ
յամբ մե կա կան հո ղա փոս (նկ.): 

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 կութ յունն ըստ ըն դուն ված մե թո դի (Е.В. Ари нушкина, 
1962), ինչ պես նաև փո խա նա կա յին Caի և Mgի քա
նա կութ յու նը (А.Н. Баграмян, 1982): Կար բո նատ նե րի 
պա րու նա կութ յու նը հաշ վարկ 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, 

Նկ. Հողատարածքների հատակագծաքարտեզագրական պատ
կերը:
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այ սինքն՝ նպաս տա վոր է գյու ղատն տե սա կան մշա կա
բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար: Ջ րա լույծ ա ղե րի 
գու մա րը կազ մում է 0,100,57 %, ին չը նշա նա կում է՝ հո
ղե րը թույլ և մի ջին ա ղա կալ ված են: Ա ղա կալ վա ծութ յան 
բարձր տո կոս գրանց վել է 2րդ (0,42 %), 5րդ (0,57 %) և 
7րդ (0,34 %) հո ղան մուշ նե րում։ Հետ ևա բար այդ հո ղերն 
ան բա րեն պաստ են մշա կա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման 
հա մար։ Ա ռա վել ցածր ցու ցա նիշ ներ գրանց վել են 6րդ 
(0,10 %) և 3րդ (0,17 %) հո ղան մուշ նե րում: Հարկ է նշել, 
որ բո լոր հո ղան մուշ նե րում բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման 
հա մար վնա սա կար CO3 իոն չի հայտ նա բեր վել:

Հե տա զոտ ված հո ղերն ու նեն թեթև կա վա վա զա յի նից 
ծանր կա վա վա զա յին մե խա նի կա կան կազմ։ Կտրվածք 
3ի հո ղան մու շում ֆի զի կա կան կա վը կազ մում է              
46,62 %, կտրվածք ներ 5ի և 6ի հո ղան մուշ նե րում՝ հա
մա պա տաս խա նա բար 62,56 և 39,36 %:

Ու սում նա սիր վել են նաև հո ղան մուշ նե րում պա րու նակ
վող փո խա նա կա յին կա տիոն նե րի կազ մը և հա րա բե
րակ ցութ յու նը: Հո ղի կլա նող կոմպ լեք սում գե րակ շիռ 
մաս է կազ մում Caը (>60 %), իսկ Mgի (<30 %), Naի և 
Kի քա նա կը (<5 %) թույ լատ րե լի սահ մա նում է:

Ըստ աղ յու սակ 2ի՝ հո ղի կլա նող կոմպ լեք սում փո խա նա

կա յին կա տիոն նե րի պա րու նա կու թյու նը և հա րա բե րակ
ցութ յու նը միան գա մայն բա րեն պաստ են մշա կա բույ սե րի 
ա ճի, զար գաց ման և բեր քատ վութ յան հա մար: Ու սում նա
սիր վող հո ղա տա րածք նե րը բույ սե րի սննդա ռութ յան հա
մար անհ րա ժեշտ մակ րոսնն դա տար րե րից Kով լավ են 
ա պա հով ված, իսկ Nով և Pով՝ ոչ բա վա րար:

Ըստ հո ղան մուշ նե րի մե խա նի կա կան կազ մի ու սում նա
սի րութ յան՝ Ջ րա ռատ հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղե րը բնո րոշ վում են մի ջին կար բո
նա տայ նութ յամբ (աղ. 3):

Աղ յու սակ 4ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ հե տա զոտ վող 
հո ղա տա րածք նե րում առ կա ջրաղբ յուր նե րը (1ին 
հո ղա տա րած քում ջրաղբ յուր է ծա ռա յում լի ճը, իսկ 
մյուս ե րեք հո ղա տա րածք նե րում՝ ար տեզ յան հո րը) 
միան գա մայն պի տա նի են ո ռոգ ման հա մար։ Ինչ պես 
pHը (7,17,2), այն պես էլ ա ղե րի պա րու նա կութ յու նը  
(0,340,73 գ/լ), է լեկտ րա հա ղոր դա կա նութ յու նը (EC) և  ի ռի
գա ցիոն գոր ծա կի ցը (SAR) ո ռոգ ման նպա տա կով ջուրն 
օգ տա գոր ծե լու հա մար թույ լատ րե լի սահ մա նում են: 

Մեր ձա րաքս յան են թա գո տում բազ մամ յա տնկարկ նե
րի մշա կութ յան հա մար կար ևոր գոր ծոն է գրուն տա յին 
ջրե րի մա կար դա կը: 

Աղյուսակ 2. Հողի կլանող կոմպլեքսում փոխանակային կատիոնների պարունակությունը* 

Կտրվածքի 
համարը

Խորությունը,
սմ

Փոխանակային կատիոններ, 
մգ·էկվ/100գ Գումարը,

մգ·էկվ/100 գ հողում

Փոխանակային կատիոններ, %

Ca Mg Na K Ca Mg Na K
2 0120 34,6 14,0 1,09 1,04 50,7 68,2 27,6 2,1 2,1

3 050 30,5 15,4 2,4 1,6 49,9 61,1 30,9 4,8 3,2

5 050 36,6 19,7 1,9 1,6 59,8 61,3 32,9 3,2 2,6

6 050 32,4 17,1 2,3 1,9 53,7 60,4 31,8 4,3 3,5

7 050 32,5 16,4 2,5 1,5 53,0 61,3 31,0 4,8 2,9

Աղյուսակ 3. Հողերում մատչելի ազոտի, ֆոսֆորի, կալիումի և կարբոնատների պարունակությունը*

Կտրվածքի 
համարը 

Խորությունը,
սմ

Պարունակությունը մգ/100 գ հողում Կարբոնատայնությունը, %

N P2O5 K2O CaCO3 MgCO3

2 0120 2,65 1,33 51,52 10,1 3,2

3 050 3,03 3,00 64,94 9,4 3,4

5 050 2,26 1,32 47,46 8,2 3,3

6 050 3,01 3,01 42,99 8,8 3,4

7 050 2,19 1,33 48,27 9,6 2,6

Աղյուսակ 4. Ջրառատ համայնքի ջրային պաշարների ֆիզիկաքիմիական կազմը*

Ջրաղբյուրներ Աղերի գումարը, գ/լ pH EC SAR
Ոռոգման ջուր 0,34 7,2 2,0 2,6

Լճի ջուր 0,73 7,1 1,15 0,38

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Основные проблемы земель сельскохозяйственного назначения общины Джрарат 
Армавирской области и пути их решения

С.К. Багдасарян, С.Г. Давеян, А.Ш. Элоян, Р.Д. Григорян 

Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации имени О. Петросяна НАУА

Ключевые слова: почвенный слой, образец почвы, орошение, грунтовая вода, физико-химический состав

Աղ յու սակ 5ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 
2020 թ. Ջ րա ռատ հա մայն քի վար չա կան տա րած քում 
գրուն տա յին ջրե րի տա րե կան մի ջին խո րութ յու նը կազ
մել է 3,02 մ, սա կայն վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում գրանց
վել են մա կար դա կի զգա լի տա տա նում ներ: Ընդ ո րում՝ 
գրուն տա յին ջրե րի ա ռա վել բարձր մա կար դակ (1,6
1,72 մ) գրանց վել է սեպ տեմ բերդեկ տեմ բեր ա միս նե րին:

Այս պի սով՝ հե տա զոտ վող հե ղա տա րածք նե րում գրուն
տա յին ջրե րի մա կար դա կը նույն պես նպաս տա վոր 
պայ ման ներ է ստեղ ծում բազ մամ յա տնկարկ նե րի մշա
կութ յան հա մար:

Եզ րա կա ցութ յուն

Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ Մեր ձա րաքսյան են
թա գո տու, մաս նա վո րա պես Ար մա վի րի մար զի Ջ րա
ռատ հա մայն քի վա րե լա հո ղե րը վեր ջին 15 տա րի նե րին 
գյու ղատն տե սա կան շրջա նա ռութ յան (դաշ տա վա րութ
յան) նպա տա կով չեն օգ տա գործ վել։ Ուս տի անհ րա
ժեշտ է մինչև դրանց մշա կութ յու նը ի րա կա նաց նել 
ֆի զի կա մե խա նի կա կան և  ագ րո քի միա կան հե տա զո
տութ յուն ներ: Քա նի որ այդ հո ղերն աղ քատ են Nով և 
Pով, կար ևոր է, ըստ մշա կա բույ սի տե սա կի, սննդան
յու թե րի նկատ մամբ դրա պա հան ջի և նա խա տես վող 
բեր քի քա նա կի, պա րար տաց նել օր գա նա կան ու հան
քա յին պա րար տան յու թե րով: 

Պտ ղա տու այ գի ներ հիմ նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է 
նա խա պես փո րել 120150 սմ խո րութ յամբ, մոտ 7080 սմ 
շա ռավ ղով հո ղա փո սեր և լց նել հան քա յին ու օր գա
նա կան պա րա րա տան յու թե րի հո ղա խառ նուր դով՝  
1520 կգ  օր գա նա կան պա րար տան յութ (կի սա քայ քայ
ված գո մաղբ, թռչնաղբ, կոմ պոստ, կեն սա հու մուս), 250

Աղյուսակ 5. Գրունտային ջրերի խորությունն ըստ ամիսների*

Գտնվելու 
վայրը

II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
Միջին 

տարեկան

Ջրառատ 3,96 3,93 3,76 3,71 3,7 3,67 3,7 1,6 1,68 1,72 1,75 3,02

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

300 գ կրկ նա կի սու պեր ֆոս ֆատ, 100120 գ կա լիու մի 
քլո րիդ (Մ.Հ. Բար սեղ յան և ու րիշ., 2021):

Թույլ հզո րութ յան հո ղա տա րածք նե րի վրա նպա տա
կա հար մար է հիմ նել ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն ներ: 
Մ շա կա բույ սե րը պետք է ո ռո գել կա թի լա յին ե ղա նա կով 
և  անձր ևաց մամբ։ 

Ա ղե րի հա մե մա տա բար բարձր պա րու նա կութ յան 
դեպ քում անհ րա ժեշտ է ի րա կանաց նել ա ղա զերծ ման 
հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ՝ նա խա պես ո րո շե լով ա ղա
կալ ման աս տի ճա նը: Ջ րա լույծ ա ղե րի քա նա կութ յու
նը նվա զեց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել                  
1200 մ3/հա չա փա քա նա կով բար դա: 

Գ րա կա նութ յուն

1. Հայ րա պետ յան Է.Մ. Հո ղա գի տութ յուն.  Եր., 2000: 

2. Մ.Հ. Բար սեղ յան և  ու րիշ. Ա րա րա տի մար զի Նո րա
մարգ հա մայն քի անմ շակ հո ղե րի մե լիո րա տիվ վի ճա
կի ու սում նա սի րութ յունն ու գնա հա տու մը // Ագ րո գի
տութ յուն և տեխ նո լո գիա.  N 2.  2021.  Էջ 226229: 

3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому ана-
лизу почв. - М., 1962. - С. 492.

4. Атлас почв Республики Армения. - Ер.: МСХ РА, 
НИИ Почвоведения и Агрохимии, 1990.

5. Баграмян А.Н. Ферментативная активность некото-
рых типов почв Армении при их развитии и эволю-
ции: Автореферат. - Ер., 1982.

6. https://www.armstat.am   Հայաստանի  Հանրապետու թ
յան վիճակագրական կոմիտե (դիտվել է՝ 19.11.2021 թ.):



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Ագրարային ճարտարագիտություն17

The Issues of Agricultural Lands in the Jrarat Community of Armavir Region and their Solution Ways

S.K. Baghdasaryan, S.H. Daveyan, A.Sh. Eloyan, R.D. Grigoryan
H. Petrosyan Scientific Center of Soil Science, Melioration and Agrochemistry, ANAU Branch

Keywords: soil layer, soil sample, irrigation, ground water, physicochemical composition

A b s t r a c t .  Four different land plots with 8 ha total area have been explored to evaluate the physicochemical and 
ameliorative state of uncultivated soils in the subzones of Araks riverside. The physicochemical properties of the soil 
samples, chemical composition of water extract, content of water-soluble salts and available nutrients have been studied.

It is recommended to conduct physicochemical and agrochemical evaluation of the fallow soils in order to include them in 
the agricultural activities. Besides, ameliorants should be introduced in weakly salinized soils, greenhouse farms should 
be established in poor soils, while the irrigation should be implemented only through drip and sprinkling irrigation methods.

Ընդունվել է` 24.01.2022 թ.
Գրախոսվել է` 04.03.2022 թ.

А н н о т а ц и я .  С целью оценки физико-химического и мелиоративного состояния невозделываемых земель су-
баракской подзоны былм исследованы четыре разных земельных участка общей площадью 8 гектаров. Изучены 
физико-химические свойства образцов почвы, химический состав почвенных вод, содержание в них растворимых 
солей и доступных элементов питания. 

Предлагается провести физико-химическую и агрохимическую оценку невозделываемых земельных участков с 
целью вовлечения их в оборот. Рекомендуется в слабозасоленных почвах использовать мелиоранты, на скудных 
землях создавать тепличные хозяйства, применять только системы капельного и дождевого орошения.
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Նախաբան

Ա նաե րոբ խմոր ման արդ յու նա վե տութ յան վրա ո րո շա
կի ազ դե ցութ յուն է գոր ծում մե թան տենկ մա տուց վող 
հե ղուկ գո մաղ բի օ րա կան բաժ նա չա փը: Գի տա փոր ձե
րով հաս տատ վել է, որ գո մաղ բա կու տա կիչ ամ բա րից 
մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի օ րա կան բաժ նա
չա փը պետք է կազ մի մե թան տեն կում պա րու նակ վող 
գո մաղ բի 515 %ը: Քա նի որ նշված մի ջա կայ քը բա
վա կան մեծ է, ուս տի ճշգրիտ տո կո սա յին հա րա բե րու
թյուն ընտ րե լու նպա տա կով ներ կա յաց նում ենք հե տա
զո տութ յուն նե րի տվյալ ներն ըստ հա մա պա տաս խան 
հաշ վարկ նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հ նա րա վո րինս շատ կեն սա գազ ստա նա լու նպա տա կով 
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հա ճախ ա վե լաց նում են մե թան տենկ մա տուց վող գո
մաղ բի քա նա կութ յու նը՝ հասց նե լով նույ նիսկ 2030 %: 
Արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում գո մաղ բի ոչ բա վա րար 
խմո րում և ֆեր մեն տա ցում։ Ընդ ո րում՝ ար տադր ված 
կեն սա գա զի տե սա կա րար ել քը և մե թա նի պա րու նա
կութ յու նը նվա զում են, ստաց վում է ա նո րակ օր գա նա
կան պա րար տան յութ, և տա րած վում գար շա հո տու թյուն: 
Օր վա ըն թաց քում մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի 
բաժ նա չա փը փոք րաց նե լու դեպ քում նվա զում է ա նաե
րո բ ման րէ նե րի սննդա տար րե րի պա րու նա կութ յու նը, ին
չը նույն պես հան գեց նում է կեն սա գա զի ել քի կրճատ ման: 

Այս պես՝ մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի 5 % օ րա
կան բաժ նա չա փի դեպ քում գա զի մեջ մե թա նի պա րու
նա կութ յու նը կազ մում է 6568 %, 10, 15, 20, 25 % բաժ
նա չա փե րի դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 6163, 
5459, 5158, 4956 % և  այլն (А.А. Ковалев, 1998):

Բանալի բառեր՝
տեղակայանք, 
կենսագազ, 
գոմաղբակուտակիչ ամբար, 
սուբստրատ, 
անաերոբ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված են մեթանտենկ մատուցվող գոմաղբի օրական 
բաժնաչափերի և բաժնամասերի՝ անաերոբ խմորման, կենսագազի և 
խմորված սուբստրատի որակի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման մեթոդներն ու արդյունքները:

Հաշվարկների միջոցով որոշվել են մեկ օրում գոմաղբակուտակիչ ամբա
րից մեթանտենկ մատուցվող գոմաղբի օպտիմալ բաժնաչափերը և բաժ
նամասերը: Գիտափորձերի արդյունքները հնարավորություն են տալիս 
օպտիմալացնել կենսագազային տեղակայանքների շահագործման ռե
ժիմները, ավելացնել կենսագազի ելքը, բարձրացնել օրգանական պարար
տանյութի որակը և  տնտեսական արդյունավետությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-18
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Մի շարք հե տա զո տող ներ մե թան տենկ մա տուց վող 
սուբստ րա տի օ րա կան բաժ նա չա փի վե րա բեր յալ ներ կա
յաց րել են տար բեր ա ռա ջար կութ յուն ներ (В. Баадер и др., 
1982, В.С. Дубровский, У.Э. Виестур, 1988, А.А. Ковалев, 
1998, О.М. Осмонов, 2012, R. Braun, J. Meyrath, 1981): 
Ըստ գի տա փոր ձե րի՝ որ պես զի մե թան տեն կում ջեր
մա յին ռե ժի մը չխախտ վի, և նոր մալ պայ ման նե րում 
պահ պան վի միկ րո տար րե րի ակ տի վութ յու նը, նպա տա
կա հար մար է, որ սուբստ րա տի նա խա տես ված բաժ
նա չափն օր վա ըն թաց քում մե թան տեն կ մա տուց վի մի 
քա նի ան գամ՝ փոքր բաժ նա մա սե րով: Մա տուց ման 
նման կար գը դրա կան ազ դե ցութ յուն է գոր ծում խմոր
ման ին տեն սի վութ յան և գա զան ջատ ման վրա: Սա կայն 
միա ժա մա նակ մե ծա նում են աշ խա տան քա յին ծախ
սում նե րը և  է լեկտ րաէ ներ գիա յի ծախ սը (խառ նի չի աշ
խա տան քով պայ մա նա վոր ված): Ուս տի ա ռա ջարկ վում 
է մա տու ցու մը կա տա րել 46 բաժ նա մա սե րով:

Մե թան տեն կին մա տուց վող սուբստ րա տի օ րա կան 
բաժ նա չա փը, բաժ նա մա սե րի քա նա կը և ծա վա լը 
ճշտվել են հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րով: Որ պես 
օ րի նակ հաշ վար կել ենք մեկ գլուխ կո վի հաշ վով 92 % 
խո նա վութ յամբ հե ղուկ  գո մաղ բի ծա վա լը՝ 0,11 մ3, և 
20 գլուխ կո վի գո մաղ բի (2,2 մ3) ա նաե րոբ մշակ ման 
հա մար նա խա տես ված մե թան տեն կի ծա վա լը՝ 27,5 մ3, 
ե թե գո մաղ բը մա տուց վում է օ րա կան 10 % բաժ նա չա
փով (Ս.Ե. Մար գար յան, 2020): Օպ տի մալ բաժ նա չա փը 
և բաժ նա մա սե րը ո րո շե լու նպա տա կով հաշ վարկ նե րը 
կա տար վել են ըստ 5, 10 և 15 % բաժ նա չա փե րի և հա
մա պա տաս խան բաժ նա մա սե րի:

Տեխ նո լո գիա կան պրո ցե սի ըն թաց քում խմոր ման ա ռա
վել բարձր ին տեն սի վութ յուն է գրանց վում, երբ միա վոր 
ժա մա նա կում մե թան տեն կի պա րու նա կութ յանն ա վե
լաց վում է օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նի այն քան գո մաղբ, 
ո րի դեպ քում մե թան տեն կում դիտ վում է ջեր մաս տի ճա
նի նվա զա գույն փո փո խութ յուն և նոր մալ ջեր մաս տի
ճանն ա րագ է վե րա կանգն վում:

Հե տա զո տութ յուն նե րի (Ս.Ե. Մար գար յան, 2020, В. Баа-
дер и др., 1982) արդ յունք նե րով հիմ նա վոր վել են մե թա
նա յին խմոր ման կեն սա գա զա յին տե ղա կա յան քի ջեր
մաստիճանայինռեժիմները.մեզոֆիլայինը՝33…380C, 
թերմոֆիլայինը՝53…550C, ջեր մաս տի ճա նա յին տա տա
նում ներն աշ խա տան քի ըն թաց քում՝ ±2 0C: Ե թե թարմ 
գո մաղբ ա վե լաց նե լուց հե տո մե թան տեն կում ջեր մաս
տի ճա նը խախտ վում է, մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում 
պետք է նոր մա լաց նել:

Մե թան տենկ մա տուց վող տար բեր ջեր մաս տի ճա նի 
սուբստ րատ նե րի բաժ նա չա փե րի և բաժ նա մա սե րի 
օպտիմալ քա նա կու թյուն նե րը ո րոշ վել են ըստ մուտ քա
յին տվյալ նե րի հաշ վարկ նե րի.

 մե թան տենկ մա տուց վող սուբստ րա տի օ րա կան 
բաժ նա չա փե րը՝ 5, 10, 15 %, մե թան տեն կում սուբստ
րա տի պա րու նա կութ յու նը՝ 22 մ3, 

 բաժ նա մա սե րը 5 % բաժ նա չա փի դեպ քում՝ 1,0, 1,5, 

2,5, և 5 %, մե թան տենկ մա տուց վող սուբստ րա տի 
բաժ նա մա սե րը՝ 0,22, 0,33, 0,55, և 1,10 մ3,

 բաժ նա մա սե րը 10 % բաժ նա չա փի դեպ քում՝ 2, 3, 5 
և 10 %, մե թան տենկ մա տուց վող սուբստ րա տի բաժ
նա մա սե րը՝ 0,44, 0,66, 1,10 և 2,20 մ3,

 բաժ նա մա սե րը 15 % բաժ նա չա փի դեպ քում՝ 3, 5, 7 
և 15 %, մե թան տենկ մա տուց վող սուբստ րա տի բաժ
նա մա սե րը՝ 0,66, 1,10, 1,54 և 3,30 մ3:

Ա ռա ջին ե րեք թվե րը հիմ նա կան բաժ նա մա սերն են, իսկ 
5, 10, 15 %ը և 1,10, 2,20, 3,30 մ3ը՝ մեկ բաժ նա մա սով 
մա տուց վող քա նա կութ յուն նե րը: Այ սինքն՝ նա խա պես 
ընտր վել է մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի 3 բաժ նա
մաս, ա պա ա վե լաց վել մա տուց վող տար բե րակ նե րը:

Յու րա քանչ յուր բաժ նա չա փի հա մար կա տար վել են 
ջեր մաս տի ճա նի հաշ վարկ ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ
յուն են տա լիս օպ տի մա լաց նել ստաց վող տվյալ նե րը: 
Ընդ ո րում՝ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում բաժ նա մա սե
րի թի վը կա րե լի է մե ծաց նել: Հաշ վի է առն վել նաև այն 
հան գա ման քը, որ մե թան տենկ լցված սուբստ րատն 
անհ րա ժեշտ է օ րա կան 56 ան գամ խառ նել, մինչև 
ստաց վի հա մա սեռ զանգ ված։ Միա ժա մա նակ պետք է 
թույլ չտալ, որ ա ռա ջա նա նստվածք, մա կեր ևույ թը կեղ
ևա կա լի և խան գա րի կեն սա գա զի ա ռա ջաց մա նը: Ըստ 
ա նաե րոբ մշակ ման տեխ նո լո գիա յի՝ մե թան տեն կում 
սուբստ րա տը հա մա սեռ վի ճա կում պա հե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է խառ նել նաև յու րա քանչ յուր բաժ նա մա
սի մա տու ցու մից ա ռաջ և հե տո:

Գո մաղ բա կու տա կիչ ամ բա րը տե ղա կայ ված է ա նաս
նա շեն քի նա խա մուտ քում: Ամ բա րում գո մաղ բի ջեր
մաս տի ճա նը միշտ 0 0Cից բարձր է և, ար տա քին 
մի ջա վայ րի ջերմ աս տի ճա նով պայ մա նա վոր ված, տա
տանվումէ+2…25 0C սահ մա նում: Հաշ վարկ նե րը կա
տար վել են մե թան տենկ մա տուց վող սուբստ րա տի 5, 
10, 15, 25 0C ջեր մաս տի ճան նե րի հա մար:

Բաժ նա մա սե րի թի վը (nբմ) և ծա վա լը (Vբմ) էա կան ազ
դե ցութ յուն են գոր ծում ա նաե րոբ պրո ցե սի ջեր մաս տի
ճա նա յին ռե ժի մի, հետ ևա բար նաև գո մաղ բի խմոր ման 
ին տեն սի վութ յան ու մե թա նա գո յաց նող ման րէ նե րի ակ
տի վութ յան վրա:

Մե թան տեն կում խմոր վող գո մաղ բի ջեր մաս տի ճա նի 
փո փո խու թյունն ա ռա ջարկ վում է հաշ վար կել հետև յալ 
ար տա հայ տութ յամբ.
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որ տեղ Vբմ ն մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի բաժ
նա մա սի ծա վալն է, մ3, tմ.մն՝ մե թան տենկ մա տուց վող 
գո մաղ բի ջեր մաս տի ճա նը, 0C, Vմ.գն՝ մե թան տեն կում 
գո մաղ բի ծա վա լը, մ3, Vհ.գն՝ մե թան տենկ մա տուց վող 
գո մաղ բի բաժ նա մա սին հա մար ժեք 34 0C ջեր մաս տի ճա
նի հե ռաց վող գո մաղ բի ծա վա լը, Vբմ=Vմ.գ, մ3, tմ.գն՝ մե
թան տեն կում գո մաղ բի ջեր մաս տի ճա նը, 0C,   tմ.գ=34 0C: 

բմ

բմ
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հի ման վրա կա տար ված հաշ
վարկ նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են գծա պատ
կե րի տես քով։ 

Ըստ գծապատկերի՝ մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի 
օ րա կան օպ տի մալ բաժ նա չա փը 1015 %ն  է: Սա կայն, 
հաշ վի առ նե լով կեն սա գա զի և  օր գա նա կան պա րար
տան յու թի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը, ե րաշ խա վոր վում 
է գո մաղ բի օ րա կան մա տուց ման 10 % բաժ նա չա փը:

Գ ծա պատ կե րի բո լոր տար բե րակ նե րում ստվե րագ ծե
րով պատ ված հատ ված նե րը ցույց են տա լիս, որ օ րա
կան մշակ վող գո մաղ բի ցան կա ցած ե րեք հիմ նա կան 
բաժ նա մա սե րի մա տու ցու մից հե տո մե թան տեն կում 
ջերմ աս տի ճա նի փո փո խութ յու նը գտնվում է թույ լատ
րե լի՝ ±2 0C սահ մա նում: Կո րե րը նշված հատ ված նե րից 
դուրս են ե կած հիմ նա կա նում ա, բ և գ տար բե րակ նե
րում, այ սինքն՝ մեկ բաժ նամասով գո մաղ բի մա տուց
ման դեպ քում:

Այս պես, ե թե գո մաղ բը մե թան տենկ է մա տուց վում նա
խա տես ված ե րեք հիմ նա կան բաժ նա մա սե րով, ա պա  
մատուցվող գոմաղբի ջերմաստիճանի 5…25 0C և 
մ շակ ման են թա կա գո մաղ բի բաժ նա չա փե րի 515 % 
տա տա նում նե րը չեն խան գա րում, որ մե թան տեն կում 
խմոր ման ջեր մաս տի ճան նե րի տար բե րութ յուն նե րը 
կազ մեն մինչև ±2 0C: Հարկ է նշել, որ կեն սա գա զի և  օր
գա նա կան պա րար տա նյու թի ո րա կա կան հատ կա նիշ

նե րը բարձ րաց նե լու նպա տա կով հնա րա վոր է ա պա հո
վել նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ ներ:

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ձմռանն ար տա քին մի
ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ
նում չտա քաց վող ա նաս նա շեն քի ներ սի, ինչ պես նաև 
ըն դու նա րա նում կու տակ վող և մե թան տենկ մա տուց
վող գո մաղ բի ջեր մաս տի ճան նե րի վրա: Գ րանց վում են 
5…250C, եր բեմն ա վե լի ցածր տա տա նում ներ: 

Ըստ գծա պատ կե րի՝ դ և ե տար բե րակ նե րում օ րա կան 
մինչև 15 % մշակ վող գո մաղ բը կա րե լի է մե թան տենկ 
մա տու ցել մեկ բաժ նա մա սով:

Մե թան տեն կում սուբստ րա տի ջեր մաս տի ճա նի փո
փո խութ յան վրա էա կան ազ դե ցու թյուն է գոր ծում մա
տուց վող գո մաղ բի ջեր մաս տի ճա նը (tմ.մ): Ընդ ո րում`

 օ րա կան 515 % 5 0C ջեր մաս տի ճա նի գո մաղ բը մեկ 
բաժ նա մա սով մե թան տենկ մա տու ցե լիս սուբստ րա
տի նա խա տես ված 34 0C ջեր մաս տի ճա նը նվա զում է 
32,55 29,65 0C, 10, 20, 15, 25 0Cի դեպ քում` հա մա
պա տաս խա նա բար 32,8030,40, 33,05 31,05, 33,30
31,90, 33,5532,67 0C,

 օ րա կան 515 % 5 0C ջեր մաս տի ճա նի գո մաղ բը ե րեք 
բաժ նա մա սով մե թան տենկ մա տու ցե լիս սուբստ րա
տի նա խա տես ված 34 0C ջեր մաս տի ճա նը նվա զում է 
33,71 31,97 0C, 10, 20, 15, 25  0Cի դեպ քում` հա մա
պա տաս խա նա բար 33,7632,32, 33,91 32,67, 33,86
33,02, 33,9133,37 0C:

Գծ. Մեթանտենկում խմորվող գոմաղբի tմ.խ.գ ջերմաստիճանի փոփոխություններն ըստ մեթանտենկ մատուցվող գոմ աղբի 
օրական Vբչ բաժնաչափի,  Vբմ բաժնամասի, բաժնա մասի tմ.մ ջերմաստիճանի և բաժնամասերի nբմ թվի(կազմ վել է հե ղի նակ
նե րի կող մից):

Երբ tմ.մ =20 0C, Vբչ, % 
tմ.խ.գ,

0C
դ

Երբ tմ.մ =25 0C, Vբչ, % 
ե tմ.խ.գ,

0C

ա
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Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ նպա տա կա հար մար է 25 0C ջեր մաս տի ճա նի 
գոմաղբըմեթանտենկմատուցելերկու,15…200Cի դեպ
քում`երեք,իսկ5…100Cի դեպ քում` նույ նիսկ չորս բաժ
նա մա սե րով: Արդ յուն քում խմոր վող սուբստ րա տի ջեր
մաս տի ճա նը նվա զում է 2 0Cով և  ա րագ նոր մա լա նում:

Մե թան տեն կի մեջ գո մաղբ ա վե լաց նե լուց ա ռաջ և հե
տո խմոր վող սուբստ րատն անհ րա ժեշտ է խառ նել և 
հա մա սե ռաց նել: Ընդ ո րում՝ հա մա սե ռաց նե լու, միկ րո
տար րե րի և ջեր մութ յան հա վա սա րա չափ բաշխ վա ծու
թյուն ա պա հո վե լու, մե թան տեն կի հա տա կում նստված
քի ա ռա ջա ցու մը և մա կեր ևու թա յին կեղ ևա կա լու մը 
կան խե լու նպա տա կով հար կա վոր է օր վա ըն թաց քում 
սուբստ րա տը խառ նել 45 ան գամ: Ըն թաց քում պետք 
է հա մա կար գել գո մաղ բի մա տուց ման և սուբստ րա տի 
խառն ման տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րը:

Հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով ո րոշ վել են սուբստ րա տի նոր
մալ ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման հնա րա վո րու թյուն
նե րը, մեկ օ րում մե թան տենկ մա տուց վող գո մաղ բի 
օպ տի մալ բաժ նա չա փե րը և բաժ նա մա սե րը: Գի տա
փոր ձե րի արդ յունք նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
օպ տի մա լաց նել կեն սա գա զա յին տե ղա կա յանք նե րի 
շա հա գործ ման ռե ժիմ նե րը, ա վե լաց նել կեն սա գա զի ել

Оптимизация суточного объёма доз и дробностей подаваемого в метантенк навоза
С.Е. Маркарян, А.В. Алтунян, А.Г. Мазманян, Г.А. Даниелян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: установка, биогаз, навозонакопительный амбар, субстрат, анаэробный

А н н о т а ц и я .  В статье представлены суточные дозы и дробности подачи навоза в метантенк, процессы анаэ-
робной ферментации, качество биогаза и ферментированного субстрата, а также методы оценки и результаты 
влияния на окружающую среду.
С помощью расчетов определены оптимальные суточные дозы и дробности подачи навоза в метантенк из на-
возонакопительного амбара. Результаты научных опытов дают возможность оптимизировать режимы эксплуатации 
биогазовых установок, увеличить выход биогаза, повысить качество органических удобрений и их экономическую 
эффективность.
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Optimization of the Daily Dose and Fractionality of the Supplied Manure to the Digester
S. E. Margaryan, А.V. Аltunyan, A.G. Mazmanyan, G.H. Danielyan  
Armenian National Agrarian University

Keywords: plant, biogas, manure storage, substrate, anaerobic

A b s t r a c t .  The article considers the assessment methods and outcomes of daily doses and fractionality of the manure 
supplied to digester, particularly those of anaerobic fermentation, biogas and fermented substrate quality, as well as the 
environmental impact.

The optimal doses and fractions of manure supplied to the digester from the manure storage facility have been determined 
through calculations.The results of scientific experiments enable to optimize the operational regimes of biogas plants, 
increase the biogas yield, improve the quality and economic efficiency of organic fertilizer.
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Նախաբան

Չո րա յին կլի մա ու նե ցող տա րա ծաշր ջան նե րում գյու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի կեն սա պա հով ման 
հիմ նա կան նա խա պայ մա նը հո ղի խո նա վութ յան ռե ժի
մի կար գա վո րումն է, որն ի րա կա նաց վում է ո ռոգ ման 
մի ջո ցով: Ընդ ո րում՝ ո ռոգ ման նոր մե րը և ժամ կետ նե
րը պայ մա նա վոր ված են տվյալ տա րա ծաշր ջա նի կլի
մա յով, մշա կա բույ սե րի տե սա կով, ա ճի ու զար գաց ման 
փու լե րով, ինչ պես նաև հո ղի հատ կութ յուն նե րով: 

Ո ռոգ ման հա մա կար գե րում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել 
ջրա յին ռե սուրս նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր
ծում ա պա հո վող ջրման այն պի սի ե ղա նակ ներ, ո րոնք 
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նվա զա գույ նի կհասց նեն ջրի ար տադ րա կան կո րուստ
նե րը: Ոչ լիար ժեք ո ռո գու մը կա րող է կրճա տել մշա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը, վա տաց նել բեր քի ո րա կը 
(www.netafim.com): 

Արդ յու նա վետ ո ռոգ ման հա մար անհ րա ժեշտ է նա խա
պես մշա կել ո ռոգ ման ռե ժի մը, ո րի բա ղադ րիչ նե րից են 
ո ռոգ ման ու ջրման նոր մե րը, ջրում նե րի թի վը և ժամ
կետ նե րը: Հայտ նի է, որ մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման ռե
ժի մը մշակ վում է ըստ մշա կա բույ սե րի գու մա րա յին 
ջրաս պառ ման նոր մի։ Ուս տի բույ սե րի տե ղա յին ո ռոգ
ման շի թա յին ե ղա նա կի հաշ վար կա յին պա րա մետ րե րի 
ճշգրտու մը և կի րառ ման հնա րա վո րութ յան բա ցա հայ

Բանալի բառեր՝
ոռոգման կաթիլային եղանակ, 
շիթային եղանակ, 
հիդրավլիկական հաշվարկ, 
անցքի տրամագիծ, 
ջրամատակարարում, 
տնտեսական 
արդյունավետություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բազմամյա տնկարկներում կաթիլային ոռոգման փոխարեն հնարավոր է 
կիրառել ջրման շիթային եղանակը, որի դեպքում կաթոցիկները փոխա
րինվում են խողովակի վրա բացված անցքերով, և ջուրը մատուցվում է 
շիթերով: Հիդրավլիկական հաշվարկներով որոշվել են ջրամա տակա
րարման խողովակներում ջրի հոսքի ճնշումը, մատուցվող ջրի ելքերը 
և բացված անցքերի տրամագիծը, որոնց միջոցով ապահովվում է մշա
կաբույսերի հավասարաչափ ջրամատակարարումը: 

Առաջարկվող շիթային եղանակի ներդրումը հնարավորություն կտա 
զգալիորեն կրճատել ոռոգման համակարգերի շահագործման ծախսերը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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Ագրարային ճարտարագիտություն23

տու մը տե սա կան ու գործ նա կան կար ևոր նշա նա կութ
յուն ու նեն։

Հայտ նի են մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման մա կե րե սա յին, 
կա թի լա յին և  են թա հո ղա յին ե ղա նակ նե րը (Բ. Տեր տեր
յան և  ու րիշ., 2007)։

Մա կե րե սա յին ո ռո գում։ Ջու րը մա տա կա րար վում է 
ո ռոգ վող դաշ տի մա կե րե սին և ներծծ վում հո ղի մեջ։ 
Գործ նա կա նում ո ռոգ ման այս ե ղա նա կի դեպ քում կի
րառ վում է ջրման տա բեր տեխ նի կա։ Հա յաս տա նում 
լայ նո րեն տա րած ված են ա կոս նե րով, մար գե րով և կո
րի նե րով ջրում նե րը, ո րոնց դեպ քում ստաց վում են բա
վա կան բարձր ջրման և  ո ռոգ ման նոր մեր։

Անձր ևաց մամբ ո ռո գում։ Հո ղի ակ տիվ շեր տը խո նա
վաց վում է ար հես տա կան անձր ևաց ման մի ջո ցով։ 
Ջրման նոր մե րի, անձր ևաց ման ին տեն սի վութ յան և 
տ ևո ղութ յան կա նո նա վոր կար գա վոր մամբ հնա րա վո ր  
է ա պա հո վել մշա կա բու յե րի օպ տի մալ ջրում:

Կա թի լա յին ո ռո գում։ Ջու րը մա տուց վում է ան մի ջա պես 
բույ սի ար մա տա յին հա մա կար գին։ Այդ ըն թաց քում հո
ղի ակ տիվ շեր տը խո նա վաց վում է նոր մա վոր ված ար
տադ րո ղա կա նութ յամբ փոքր ջրթող նե րի՝ կա թո ցիկ նե
րի մի ջո ցով։ Արդ յուն քում խո նա վաց վում է ո ռոգ ման 
դաշ տի ընդ հա նուր մա կե րե սի միայն փոքր մա սը:

Են թա հո ղա յին ո ռո գում։ Մ շա կա բույ սե րի ար մա տա յին 
հա մա կար գին ջու րը մա տուց վում է հո ղի վե րին շեր տի 
տակ անց կաց ված խո նա վա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով։ Ո ռոգ
ման այս ե ղա նա կի դեպ քում հո ղի մա կե րե սը գտնվում է 
օ դա չոր վի ճա կում, ին չը նպաս տում է ջրի կո րուստ նե րի 
նվա զեց մա նը։

Ո ռոգ ման կա թի լա յին և  են թա հո ղա յին ե ղա նակ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ բույ սե րի ար մա
տա յին հա մա կար գը զար գա նում է խո նա վաց ման գո
տում։ Արդ յուն քում զար գա նում է ոչ խո րը ար մա տա յին 
հա մա կարգ։ Խո նա վաց ման աղբ յու րից հե ռա վո րութ

յան ա վե լաց մա նը զու գըն թաց նվա զում է հո ղի խո նա
վութ յու նը, հետ ևա բար՝ նաև ար մա տա յին հա մա կար գի 
խտութ յու նը: Ուս տի պա հանջ վում է պա րար տա նյու թե
րը հող ներ մու ծել ան մի ջա պես ջրման ըն թաց քում, ին չը 
նպաս տում է բույ սե րի կող մից դրանց ա րագ յու րաց մա
նը և մ շա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան բարձ րաց մա նը: 

Հաշ վի առ նե լով Ա րա րատ յան հար թա վայ րում և դ րա 
նա խա լեռ նա յին գո տում ջրա յին ռե սուս նե րի խիստ 
պա կա սը՝ կար ևոր վում է կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա
կար գե րի ներդ րու մը: Սա կայն հարկ է նշել, որ այն պա
հան ջում է զգա լի ֆի նան սա կան և ն յու թա կան մի ջոց
ներ: Սո վո րա բար կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի 
հաշ վար կը կա տար վում է ըստ մշա կա բույ սե րի օ րա
կան ա ռա վե լա գույն ջրա պա հան ջի, ո րը վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում ո րոշ վում է համաձայն գու մա րա յին ջրա
սպառ ման նոր մի: Հա յաս տա նում բազ մամ յա տնկարկ
նե րի ջրման նոր մը կազ մում է 8001000 մ3/հա, որն ամ
ռան ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում տրվում է մի ջի նը 15 օր 
ընդ մի ջում նե րով (Բ. Տեր տեր յան և  ու րիշ., 2007): 

Այս պի սով՝ օ րա կան ջրա պա հան ջը մի ջին հաշ վով կազ
մում է 900:15=60 մ3/հա, ո րը ծախս վում է ֆի զի կա կան 
գո լոր շաց ման և բույ սե րի տրանս պի րա ցիա յի դեպ քում: 

Կա թի լա յին ո ռոգ ման ժա մա նակ ջու րը տրվում է ծա ռե
րի սնման մա կե րե սին: Ընդ ո րում՝ ե թե պտղա տու այ
գի նե րում այն ըն դու նենք 1,5 մ2, ա պա 1 բույ սի սնման 
մա կե րե սի հաշ վով օ րա կան ջրա պա հան ջը կկազ մի                  
60: 10 000 .1,5 = 9 լ, 3 օր վա նը՝ 27 լ, իսկ 7 օր վա նը՝ 63 լ:

Աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված են մի շարք բազ մամ յա 
տնկարկ նե րի ջրման նոր մե րը և ջ րում նե րի մի ջա կայ քը 
կա թի լա յին ո ռոգ ման դեպ քում (Н.В. Давыденко, 2000): 

Ըստ դաշ տա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ կա թի լա յին 
ո ռոգ ման դեպ քում մշա կա բույ սե րի ջրում նե րի օպ տի
մալ մի ջա կայ քը կազ մում է 3 օր, ե թե ո ռոգ ման ջու րը 
մա տա կա րար վում է մշտա պես: 

Այուսակ 1. Բազմամյա տնկարկների ջրման նորմերը և ջրումների միջակայքը*

Մշակա-
բույսեր

Տնկման 
սխեման,

մxմ

Քանակը
1 հա-ում,

հատ

Քանակը
1 շարքում,

հատ

Ջրման նորմերն ըստ տարբեր ոռոգման ռեժիմների,
 մ3/հա 

1 3 7 15

Ծիրան 3,5x5,5 504 28 4,5 13,5 31,5 68,0

Կեռաս 3x4 825 33 7,5 22,5 52,5 112,5

Դեղձ 3,5x5 560 28 5,1 15,3 35,7 76,5

Խնձոր 2x3,5 1400 50 12,6 37,8 88,2 189

Ընկույզ 3,5x5 560 28 5,1 15,3 35,7 76,5

Խաղող 1,5x3 2267 66 20,4 61,2 142,8 306,0

*Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ըստ Ն.Վ. Դավիդենկոյի տվյալների։
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գույն թո ղու նա կութ յան: Օ րի նակ՝ d=20 մմ տ րա մագ ծի 
դեպ քում թո ղու նա կութ յու նը կազ մում է 15 լ/ րո պե, իսկ 
d=25 մմ դեպ քում՝ 30 լ/ րո պե: Տն տե սա կան արդ յու նա
վե տութ յան տե սանկ յու նից ընտր վում է D=20 մմ տ րա
մագ ծով խո ղո վակ, շար քե րի եր կա րութ յու նը՝ 100 մ, ծա
ռե րի միջև հե ռա վո րութ յու նը՝ 4 մ: Ե թե N = 25, ա պա             
q= Q/25=15/25 = 0,6 լ/ րո պե:

Նկ. Շիթային եղանակով ջրման հաշվարկային սխեման 
(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Հա յաս տա նում ջրօգ տա գոր ծող տար բեր ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից սահ ման ված է ջրի մա տա կա րար ման 
հետև յալ հա ճա խա կա նութ յու նը. բան ջա րա յին մշա կա
բույ սեր՝ 7 օր, բազ մամ յա տնկարկ ներ՝ 15 օր ընդ մի ջում
նե րով: Հաշ վի առ նե լով կա թի լա յին ո ռոգ ման դեպ քում 
մշա կա բույ սե րի ար մա տա յին հա մա կար գի սահ մա նա
փակ տա րած վա ծութ յու նը, կա րե լի է հիմ նա վո րել, որ 
15 օր ընդ մի ջու մով ո ռո գու մը կնվա զեց նի մշա կա բույ
սե րի խո նա վա պա հով վա ծութ յու նը (Գ.Մ. Ե ղիա զար յան,            
Վ.Ս. Կո բել յան, 2011): Ուս տի նպա տա կա հար մար է 
ջրում նե րի մի ջա կայ քը սահ մա նել 7 օր: 

Այս պի սով՝ անհ րա ժեշտ է ծա ռե րի հա մար կա թի լա յին 
ո ռոգ մամբ ա պա հո վել 31,588,2, իսկ խա ղո ղի հա մար՝ 
142,8 մ3/հա ջրման նորմ կամ 1 բույ սի հա մար ա պա հո
վել 63 լ ջուր: 

Հիմք ըն դու նե լով, որ կա թի լա յին ո ռոգ ման դեպ քում 
օպ տի մալ ջրման տևո ղութ յու նը կազմում է 1620 ժամ 
(https://www.promgidroponica.ru/kappoliv_rasthet), 
բազ մամ յա մշա կա բույ սե րի հա մար կա րե լի է կի րա ռել 
4 լ/ ժամ ար տադ րո ղա կա նութ յամբ կա թո ցիկ ներ: Ընդ 
ո րում՝ 1 բույ սի ջրման տևո ղութ յու նը կկազ մի 16 ժամ, 
ո րը անհ րա ժեշտ է կրճա տել: Պետք է նաև հաշ վի առ
նել, որ ո ռոգ ման ջու րը պա րու նա կում է զգա լի քա նա
կութ յամբ կախ ված նյու թեր, ո րոնք խցա նում են կա թո
ցիկ նե րը, և հարկ է լի նում տե ղա կա յել ջրի ֆիլտր ման 
թան կար ժեք սար քա վո րում ներ: Նշ ված թե րութ յուն նե
րից խու սա փե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կա թի լա յին 
հա մա կար գի փո խա րեն կի րա ռել ջրման շի թա յին ե ղա
նա կը, ո րի դեպ քում կա րող են օգ տա գործ վել ոչ թան
կար ժեք ֆիլտ րեր: 

Ջր ման շի թա յին ե ղա նա կը կա թի լա յին հա մա կար գից 
տար բեր վում է նրա նով, որ կա թո ցիկ նե րի տե ղա կայ
ման փո խա րեն խո ղո վա կի վրա բաց վում են անց քեր, և 
ջու րը մա տուց վում է շի թով՝ ա պա հո վե լով ջրման բարձր 
ին տեն սի վութ յուն։ Բա ցի այդ՝ խո ղո վակ նե րը չեն խցան
վում, և նման եղանակող ջրումը տն տե սա պես արդ յու
նա վետ է: Միակ խնդի րը յու րա քանչ յուր մշա կա բույ սի 
հա մար ջրի հա վա սա րա չափ բաշ խում ա պա հո վելն է:

Նյութը և մեթոդները

Խն դիր է դրվել ո րո շել ծա ռե րի շար քե րի եր կա րութ յամբ 
անց նող H ճնշու մով, Q ել քով և D տրա մագ ծով ո ռոգ
ման խո ղո վա կի վրա յու րա քանչ յուր ℓ հե ռա վո րութ
յամբ (ծա ռի բնա յին մա սում) բաց ված՝ մա տուց վող ջրի 
q ել քով անց քե րի տրա մա գի ծը (հաշ վար կա յին սխե ման 
ներ կա յաց ված է նկա րում), ո րի դեպ քում յու րա քանչ յուր 
ծա ռի հա մար կա պա հով վի միև նույն քա նա կութ յամբ 
ջուր կամ հետև յալ պայ մա նը՝ q1 = q2 = … qn: Վեր ջի նիս 
հա մա ձայն՝

                              
, :QQ nq q

n
= =

 
                          (1)

Q մե ծութ յունն ընտր վում է ըստ խո ղո վա կի ա ռա վե լա

Անցքից մատուցվող ջրի ելքի մեծությունը որոշվում է (2) 

բանաձևով (Справочник по гидравлическим расчетам, 
1972).

                                

2 2
,

4
d gH

q
µπ

=                          (2)

որտեղ Hը խողովակում ճնշումն է, gն՝ ազատ անկ

ման արագացումը, dն՝ խողովակի վրա բացված 

անցքի տրամագիծը, µն՝ չափողականություն չունեցող 

գործակից, µ=0,62: 

Ներ կա յաց ված բա նաձ ևում ան հայտ են խո ղո վա կում H 

ճնշու մը և  անց քի d տրա մա գի ծը: Ըստ Բեռ նու լիի հա

վա սար ման՝ ո րոշ վում է 1ին և nրդ կե տե րի պա րա

մետ րե րի կա պը.
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որ տեղ ΔZը եր կու կե տե րի միջև նի շե րի տար բե րութ
յունն է: 

Պայ մա նա կա նո րեն ըն դու նե լով, որ դաշ տը լավ հա ր

թեց ված է, ΔZ = 0, H1 և Hnը խո ղո վա կում՝ 1ին և nրդ 

կե տե րում ճնշում ներն են, V1 և Vnը նույն կե տե րում ջրի 

հոս քի ա րա գութ յուն ներն են, α գոր ծա կի ցը հա վա սար է 

1ի՝ (4) բա նաձ ևի հի ման վրա կա րե լի է հաշ վար կել Hn 

ճնշու մը.
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որ տեղ ∑HLն  ընդ հա նուր կո րուստ ներն են (6) և նե րա
ռում են ճա նա պար հա յին ու տե ղա կան կո րուստ նե րը, 
ո րոնք հաշ վարկ վում են հա մա պա տաս խա նա բար (7) և 
(8) բա նաձ ևե րով.

                            ∑∑∑ += wlL HHH ,                      (6)
                                  

                                      g
v

D
lH

2

2

λω = ,                                   (7) 

                                         g
vH L 2

2

ζ= ,                                       (8)

որ տեղ lը տվյալ հատ վա ծի եր կա րութ յունն է, Dն՝ խո
ղո վա կի տրա մա գի ծը, λն՝ հիդ րավ լի կա կան շփման 
գոր ծա կի ց, ո րը վերց վում է տե ղե կա տո ւից (Справочник 
по гидравлическим расчетам, 1972):

Խո ղո վա կում ջրի հոս քի ա րա գութ յուն նե րը հաշ վարկ
վում են ըստ (9) և (10) հայտ նի բա նաձ ևե րի.

                                   2
4
D
QV

π
= ,                                      (9) 

                ( 1)Q Nq n q= − − , Nn ,....3,2,1= ։                   (10)

Ջ րի տե ղա կան կո րուստ նե րը հոս քի ըն թաց քում չա փա
զանց փոքր են, ուս տի կա րե լի է հաշ վի չառ նել:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Խո ղո վա կա շա րում ջրի ճնշման ճա նա պար հա յին կո
րուստ նե րի և 125 կե տե րում հոս քի ա րա գութ յուն նե րի 
հաշ վարկ ներն ամ փոփ ված են աղ յու սակ 2ում: Ըստ 

ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ ջրի հոս քի ա րա գութ յուն
նե րը ել քի շա րու նա կա կան կրճատ ման հետ ևան քով 
նվա զում են: Այս պես՝ ջրի հոս քի ա րա գութ յու նը մուտ
քում (1ին կետ) կազ մում է 0,79 մ/վ, իսկ վերջ նա մա սում 
(25րդ կետ)` 0,03 մ/վ: Արդ յուն քում խո ղո վա կի եր կա րութ
յամբ նվա զում են նաև ճա նա պար հա յին կո րուստ նե րը: 

Ե թե խո ղո վա կա շա րի 12 հատ վա ծում նշված կո րուստ
նե րը կազ մում են 0,18 մ, ա պա 1112 հատ վա ծում կամ 
մուտ քից մոտ 4550 և 100 մ հե ռա վո րութ յամբ՝ հա մա պա
տաս խա նա բար 0,06 և 0,0001 մ: Ընդ ո րում՝ գու մա րա յին 
ճա նա պար հա յին կո րուստ նե րը կազ մում են 1,254 մ: 

(5) բա նաձ ևով Hn ճնշու մը հաշ վար կե լու հա մար 
անհրա ժեշտ է նախ ո րո շել H1 ճնշու մը: Հաշ վար կը կա
տար վում է ըստ (11) բա նաձ ևի։ Անց քի տրա մա գի ծը 
պայ մա նա կա նո րեն ըն դու նե լով d=1,5 մմ, տե ղադ րե լով 
հա մա պա տաս խան ար ժեք նե րը՝

                              

2

1 2

4 1 :
2

qH
d gµπ

 
=  
                          (11)

Հա մա ձայն (11) բա նաձ ևի՝ H1=4 մ: (5) բա նաձ ևով հաշ
վարկ վում է խո ղո վա կի n կե տում ջրի ճնշու մը, իսկ (2) 
բա նաձ ևով՝ մա տուց վող ջրի q ել քը։ Ընդ ո րում՝ 

Hn =(0,790,03)2/19,6 + 4  1,254 = 0,03 +4 1,254 =2,78 մ։

Արդ յուն քում ստաց վում է 0,000008 մ3/վ կամ 0,48 լ/ րո
պե, մինչ դեռ ամ բողջ խո ղո վա կի եր կա րութ յամբ հա
վա սա րա չափ ելք ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է
0,6 լ/ րո պե: Ըստ (4) բա նաձ ևի՝ հաշ վարկ վում է այն d 
տրա մա գի ծը, ո րը 2,78 մ ճնշ ման պայ ման նե րում կա
պա հո վի 0,6 լ/ րո պե ելք: Ս տաց վում է d=1,67 մմ: 

Աղյուսակ 2. Ոռոգման խողովակաշարում ջրի ճնշման ճանապարհային կորուստների և հոսքի արագությունների 
հաշվարկը* 

n Q, լ/րոպե Q, մ3/վ V, մ/վ Hճ, մ n Q, լ/րոպե Q, մ3/վ V, մ/վ Hճ, մ

1 15,0 0,00025 0,79 0 13 7,8 0,00013 0,41 0,05

2 14,4 0,00024 0,76 0,18 14 7,2 0,00012 0,38 0,04

3 13,8 0,00023 0,73 0,16 15 6,6 0,00011 0,35 0,03

4 13,2 0,00022 0,70 0,15 16 6,0 0,0001 0,32 0,02

5 12,6 0,00021 0,67 0,13 17 5,4 0,00009 0,29 0,01

6 12,0 0,0002 0,64 0,12 18 4,8 0,00008 0,25 0,0079

7 11,4 0,00019 0,60 0,11 19 4,2 0,00007 0,22 0,0060

8 10,8 0,00018 0,57 0,10 20 3,6 0,00006 0,19 0,0044

9 10,2 0,00017 0,54 0,09 21 3,0 0,00005 0,16 0,0031

10 9,6 0,00016 0,51 0,08 22 2,4 0,00004 0,13 0,0020

11 9,0 0,00015 0,48 0,07 23 1,8 0,00003 0,10 0,0011

12 8,4 0,00014 0,44 0,06 24 1,2 0,00002 0,06 0,0005

25 0,6 0,00001 0,03 0,0001

∑Hճ 1,254

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։
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Այս պի սով՝ 100 մ խո ղո վա կով ջրի հա վա սա րա չափ՝ 
0,6 լ/ րո պե ելք ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
սկզբնա կան 50 մ հատ վա ծի վրա բա ցել 1,5 մմ, իսկ հա
ջորդ 50 մ հատ վա ծի վրա՝ 1,67 մմ տ րա մագ ծով անց
քեր: Արդ յուն քում յու րա քանչ յուր ծա ռին 1 ժա մում կա րող 
է տրվել 0,6 լ/ րո պե կամ 36 լ/ ժամ ջուր, իսկ 63 լ ծա վա լով 
ջուր ա պա հո վե լու հա մար դաշ տը պետք է ջրել 1 ժամ          
45 րո պե տևո ղութ յամբ: 

Ե թե խնձո րի և խա ղո ղի այ գի նե րում 100 մ  եր կա րութ յամբ 
շար քում տնկվում է 50 և 66 տնկի, խո ղո վա կի թո ղու նա
կութ յու նը չի կա րող ա պա հո վել կրկնա կի ելք: Խնդրի լուծ
ման հա մար ա ռա ջարկ վում է եր կու տար բե րակ.

1. 20 մմ տ րա մագ ծով խո ղո վա կի փո խա րեն վերց նել 
25 մմ տ րա մագ ծով խո ղո վակ, ո րի թո ղու նա կութ յու
նը կրկնա կի բարձր է՝ 30 լ/ րո պե:

2. Յու րա քանչ յուր շար քի խո ղո վա կի եր կա րութ յու նը 
100 մ ի փո խա րեն վերց նել 50 մ: 

Ա ռա ջին դեպ քում հարկ կլի նի 20 մմ տ րա մագ ծով       
2500 մ խո ղո վա կը փո խա րի նել 25 մմ տ րա մագ ծով 
նույն քան եր կա րութ յամբ խո ղո վա կով, ին չը տնտե սա
պես արդ յու նա վետ չէ: Երկ րորդ դեպ քում կպա հանջ վի 
անց կաց նել մոտ 150 մ  եր կա րութ յամբ մայր խո ղո վակ, 
ին չը տնտե սա պես ա ռա վել նպա տա կա հար մար է:

1 հա դաշ տի ո ռոգ ման հա մար անհ րաժեշտ ջրի ել քը
կկազ մի 15 լ/ րո պե . 25 (շարք) = 375 լ/ րո պե = 6,25 լ/վ, 
իսկ ո ռոգ ման հա մա կար գի ճնշու մը՝ 5 մ: 

Այս պի սով՝ ա ռա ջարկ վող շի թա յին ե ղա նա կով ջրման 
տևո ղութ յու նը (1 ժամ 45 րո պե) կա թի լա յին ո ռոգ ման 
(16 ժամ) հա մե մա տութ յամբ կրճատ վում է 9, իսկ խո
ղո վա կում ջրի ճնշու մը՝ 2 ան գամ, ին չի արդ յուն քում 
կրճատ վում են նաև է ներ գա ծախ սե րը: Բա ցի այդ՝ 
կա թի լա յին հա մա կար գի դեպ քում տե ղա կայ վող կա
թո ցիկ նե րի ար ժե քը 1 հա դաշ տի հա մար կազ մում է                 
360 հազ. դրամ, իսկ ա ռա ջարկ վող ե ղա նա կի դեպ
քում կա թո ցիկ ներ անհ րա ժեշտ չեն: Միա ժա մա նակ, ի 
տար բե րութ յուն ջրի ֆիլտ րաց ման հա մար կատր վող                                               
85 հազ. դրամ ծախ սի, շի թա յին ե ղա նա կով ջրե լիս կա
րե լի է կի րա ռել 25 հազ. դրամ ար ժո ղութ յամբ ֆիլտր: 

Ա ռա ջարկ վող շի թա յին ե ղա նա կը խնձո րե նու և խա ղո ղի 
այ գի նե րում ներդ նե լու հա մար պա հանջ վում է D=63 մմ 
տ րա մագ ծով 150 մ  եր կա րութ յամբ լրա ցու ցիչ խո ղո վակ, 
ո րի ար ժե քը կկազ մի 150.700=105 հազ. դրամ: Ն շա նա
կում է՝ բազ մամ յա տնկարկ նե րում ջրման շի թա յին ե ղա
նա կը կի րա ռե լու դեպ քում կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մե
մա տութ յամբ ծախ սե րը կնվա զեն 315 հազ. դրամ/հաով:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ջր ման շի թա յին ե ղա նա կի դեպ քում կա թո ցիկ նե րը փո

խա րին վում են խո ղո վա կի վրա բաց ված անց քե րով, 
որ տե ղից ջու րը մա տուց վում է շի թե րով: Հաշ վարկ վել 
է, որ յու րա քանչ յուր մշա կա բույ սի սնման մա կե րե սի 
(1,5 մ2) հաշ վով ջրա պա հան ջը 7 օր մի ջա կայ քով ջրման 
դեպ քում կազ մում է 63 լ, 1 հա պտղա տու այ գու ջրա
պա հան ջը, ըստ տնկման սխե մա յի, տա տան վում է     
31,588,2 մ3/հա սահ մա նում, իսկ խա ղո ղի այ գու նը 
կազ մում է 142,8 մ3/հա:

Ջ րա մա տա կա րար ման խո ղո վակ նե րի հիդ րավ լի կա
կան հաշ վար կի հա մա ձայն՝ 20 մմ տ րա մագ ծով 100 մ  
եր կա րութ յամբ խո ղո վա կում ջրի հոս քի 4 մ ճնշ ման և 
15 լ/ րո պե ել քի դե քում յու րա քանչ յուր մշա կա բույ սի հա
մար հա վա սա րա չափ 0,6 լ/ րո պե ջրի ելք ա պա հո վե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է խո ղո վա կի սկզբնա կան                          
50 մ հատ վա ծի վրա բա ցել 1,5, իսկ հա ջորդ 50 մ հատ
վա ծի վրա՝ 1,67 մմ տ րա մագ ծով անց քեր: 

Բազ մամ յա տնկարկ նե րում ա ռա ջարկ վող շի թա յին 
ե ղա նա կի ներդ րու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կա
թի լա յին ո ռոգ ման հա մե մա տութ յամբ ջրա ման տևո
ղութ յու նը կրճա տել 9, խո ղո վա կում ջրի ճնշու մը՝ 
2 ան գամ, իսկ նյու թա կան ծախ սե րը նվա զեց նել
315 հազ. դրամ/հաով։ 
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Национальный университет архитектуры и строительства Армении

Т.С. Саакян
Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии

С.А. Мироян
Водный комитет Министерства территориального управления и инфраструктур

Ключевые слова: способ капельного орошения, струйной способ, гидравлический расчет, диаметр 
отверстия, водоснабжение, экономическая эффективность

А н н о т а ц и я .  Для орошения многолетних насаждений возможно применение вместо капельного орошения 
струйного способа полива, при котором капельницы заменяются отверстиями на трубе, откуда вода поступает 
струйным способом. Гидравлическими расчетами определены давление потока воды в водоснабжающих трубах, 
выходы поступающей воды и диаметр открытых отверстий, посредством которых обеспечивается равномерное 
водоснабжение насаждений. 

Внедрение предлагаемого способа полива даст возможность значительно сократить расходы по эксплуатации оро
сительной системы.

Ընդունվել է` 27.01.2022 թ.
Գրախոսվել է` 17.02.2022 թ.

Possibilities of Applying Spray Irrigation Method in Perennial Plantings
S.V. Sahakyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia  

T.S. Sahakyan 
Rsearch Center of Soil Science,  Amelioration and Agrochemistry, ANAU branch 

S.A. Miroyan  
Water Committee of the RA Ministry of Territorial Adminisatrion and Infrastructure

Keywords: drip irrigation method, spray irrigation method, hydraulic calculation, hole diameter, water supply, economic 
efficiency

A b s t r a c t .  In the perennial plantations it is possible to apply spray irrigation method instead of drip irrigation, in case 
of which the drippers are replaced with the holes made on the pipes, wherefrom the water is supplied through the spraying 
jet. Upon the hydraulic calculations water flow pressure in water supply pipes, supplied water yields and diameter of the 
opened holes have been estimated by means of which the balanced water supply is ensured.

Introduction of the recommended spray method will enable to significantly reduce the operational costs of irrigation systems.
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Նախաբան

Գա զա բա լո նա յին ավ տո մո բիլ նե րի կա ռուց ված քա
յին անվ տան գութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից 
մե կը հետվ թա րա յին, հատ կա պես հա կահր դե հա յին 
անվ տան գութ յունն է: Հայտ նի է, որ ժա մա նա կա կից 
բեն զի նա յին շար ժիչ նե րով ավ տոտ րանս պոր տա յին մի
ջոց նե րը, որ պես վա ռե  լա նյութ, հա ճախ օգ տա գոր ծում 
են մե թան կամ պրո պանբու թա նա յին խառ նուրդ, ին չը 
տնտե սա պես նպա տա կա հար մար է (գա զա յին վա ռե
լան յու թե րի ցածր գնով պայ մա նա վոր ված): Գա զա բա
լո նա յին ավ տո մո բիլ նե րի հա կահր դե հա յին անվ տան
գութ յան բա րե լա վու մը կար ևոր վում է հատ կա պես 
Հա յաս տա նում, որ տեղ նման սար քա վո րում նե րով կա
հա վոր ված ավ տո մո բիլ նե րը կազ մում են ընդ հա նուր 
շար ժա կազ մի 75 %ից ա վե լին։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

 Գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում ներն ավ տոտ րանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի վրա տե ղադր վում են հա տուկ 
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մաս նա գի տաց ված (լի ցեն զա վոր ված) ար հես տա նոց
նե րում և  ար տադ րա մա սե րում՝ հա մա ձայն ՀՀ կա
ռա  վա րութ յան որոշմամբ հաս տատ ված՝ սեղմ ված 
բնա կան կամ հե ղու կաց ված նավ թա յին գա զով աշ խա
տե լու հա մար ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե
րա սար քա վոր ման տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի և 
 գա զա բա լո նա յին ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան շա հա գործ ման հրա հան գի (www.arlis.am): 
Շա հա գործ ման փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ժա մա նա կի ըն
թաց քում գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում նե րի միա ցում
նե րը թու լա նում են, և  ա ռա ջա նում է գա զի ար տա հոսք: 
Ուս տի ավ տո մո բիլ նե րի շա հա գործ ման անվ տան գութ
յան հար ցում կար ևոր վում է գա զի ար տա հոս քը գրան
ցող/հայտ նա բե րող և  կան խար գե լող ավ տո մա տաց ված 
սար քե րի կամ հա մա կար գի մշա կու մը։ Այս ա ռու մով գի
տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քում մշակ ված մե թո դա
բա նութ յու նը հիմն ված է գա զի ար տա հոաս քի հայտ նա
բեր ման և  է լեկտ րա կան ազ դան շա նի վե րած ման խնդրի 
վրա։ Մ շակ ված ե ղա նա կը թույլ կտա ավ տո մատ ան ջա
տել գա զի մա տու ցու մը բա լո նից։

Բանալի բառեր՝
գազ, 
տվիչ, 
կոնտրոլեր, 
էլեկտրամագնիսական փական, 
հսկողություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Հա յաս տա նում գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում նե րով կա հա վոր ված ավ
տո մո բիլ նե րը կազ մում են ընդ հա նուր շար ժա կազ մի 75 %ից ա վե լին։ Ուս
տի այդ սար քա վո րում նե րի շա հա գործ ման անվ տան գութ յու նը գե րա կա 
խնդիր է։

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում նե րի ան սար
քութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի դա սա կար գու մը և վեր լու ծութ
յու նը։ Ա ռա ջարկ վում է գա զա բա լո նա յին ավ տո մո բի լի գա զի սար քա վո րում
նե րից ար տա հոս քի հայտ նա բեր ման և կան խար գել ման սարք, ո րը գա զի 
ար տա հոս քի դեպ քում ավ տո մատ կփա կի բա լո նի ծախ սի ծո րա կը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-28
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հայտ նի է, որ գա զա մո տո րա յին վա ռե լան յու թե րից Հա
յաս տա նում հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում են բնա
կան սեղ մած գազ, մե թան (www.ais.ua): Մե թա նը (քի
միա կան բա նաձ ևը՝ CH4) կազ մում է բնա կան գա զի                 
9298 %ը: Այն ա ռանց հա մի և հո տի քի միա կան պար
զա գույն ած խաջ րա ծին է: Կեն ցա ղա յին օգ տա գործ ման 
ժա մա նակ դրան ա վե լաց վում են օ դո րանտ ներ (սո վո
րա բար թիոլ ներ):

Հարկ է նշել, որ մե թա նի ինք նա բո ցա վառ ման ջեր մաս
տի ճանն ա վե լի բարձր է, քան բեն զի նի նը և դի զե լա յին 
վա ռե լի քի նը (նկ. 1), իսկ պայ թու նավ տանգ կոն ցեն տրա
ցիան կազ մում է 5ից մինչև 15 %: Սա կայն բաց տա
րած քում պայթ յուն տե ղի չի ու նե նում:

 վա րոր դի կող մից ինք նա կամ կա տար վող նո րո գու մից 
հե տո չի ստուգ վում ավ տո մո բի լի գա զա բա լո նա յին 
սար քա վո րում նե րի սպասք նե րի հեր մե տի կութ յու նը,

 վա րոր դի կող մից ինք նա կամ կա տար վում են կա
ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն ներ,

 լծոր դում նե րի հատ վա ծում խախտ վում է ռե տի նե 
գա զա տար խո ղո վակ նե րի հեր մե տի կութ յու նը,

 չեն ի րա կա նաց վում ավ տո մո բի լի գա զա բա լո նա յին 
հա մա կար գի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման աշ խա
տանք ներ։

ՌԴ Սա մա րա յի մար զում կա տար ված հե տա զո տութ
յուն նե րի հա մա ձայն՝ գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում
նե րով կա հա վոր ված 400.0 հազ. ավ տո մո բի լի հաշ վով 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում գրանց վել է հրդե հի 112 
դեպք (Г.В. Васюков, 2015), ընդ ո րում՝ հիմ նա կա նում 
ավ տո մո բի լի գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում նե րի և 
ս պասք նե րի նո րոգ ման ժա մա նակ: 

Թեև Հա յաս տա նում շա հա գործ վող ավ տո մո բիլ նե րի 
գրե թե 2/3ը կազ մում են գա զա բա լո նա յին ավ տո մո
բիլ նե րը, մինչ օրս չի կա տար վել հրդե հի բռնկման դեպ
քե րի վի ճա կագ րա կան հաշ վա ռում: Քա նի որ օ րե ցօր 
ա վե լա նում է գա զա բա լո նա յին, այդ թվում՝ գա զա դի
զե լա յին ավ տո մո բիլ նե րի թի վը, անհ րա ժեշ տութ յուն է 
ա ռա ջա նում մշա կել ավ տո մո բիլ նե րի գա զա բա լո նա
յին, ինչ պես նաև գա զալ ցա կա յան նե րի սար քա վո րում
նե րի և ս պասք նե րի գա զի ար տա հոս քի հսկո ղութ յուն 
ի րա կա նաց նող սար քա վո րում կամ հա մա կարգ:

Ի տա լա կան Tartarini ըն կե րութ յան կող մից ար տա
դրվում է ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի գա զի 
ար տա հոս քի տվիչ (www.ais.ua), ո րը տե ղա կայ վում է 
մար դա տար ավ տո մո բի լի սրա հում: Այն ամ բողջ տա րի 
օ րա կան 24 ժամ աշ խա տում է 12 Վ լար ման հո սան քով: 
Սա կայն ձայ նա յին ազ դան շա նը միա նում է բա ցա ռա
պես սրա հում գա զի առ կա յութ յան դեպ քում: Գո յութ յուն 
չու նի այն պի սի սարք, ո րը կա րող է ազ դան շա նի միաց
մամբ ավ տո մատ փա կել գա զի բա լո նի ծախ սի ծո րա կը, 
ե թե գա զի ար տա հոս քը չի գե րա զան ցում նկար 1ում 
ներ կա յաց ված սահ ման նե րը:

Նկ. 1. Տարբեր վառելանյութերի ինքնաբոցավառման ջերմաս
տիճաններն ըստ վառելիքաօդային խառնուրդի կոն
ցենտրացիայի (www.ais.ua):
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բնական 
 

15,0 5,0 

Կոնց..  

t, 0C

Մե թա նի ինք նա բո ցա վառ ման նվա զա գույն ջեր մաս
տի ճա նը բաց տա րած քում կազ մում է 537 0C (ГОСТ 
5602.1-2014), իսկ բռնկման նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա
նը՝ 187,8 0C: Ավ տո մո բի լի շա հա գործ ման ժա մա նակ 
գա զա մո տո րա յին նման վա ռե լան յու թի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է հրդեհ ա ռա ջաց նել հատ կա պես շար ժի չի և գա
զա բա լոն նե րի տե ղա կայ ման հատ ված նե րում: 

Հր դեհ նե րի մեծ մասն ա ռա ջա նում է գա զա բա լո նա յին 
ավ տո մո բի լի շար ժի չի գոր ծարկ ման ժա մա նակ՝ բարձր 
ճնշման, լցա վոր ման և ծախ սի փա կան նե րի շրջա
նում գա զի ար տա հոս քի պատ ճա ռով, եր բեմն էլ շար
ժի չի շա հա գործ ման կար գա վո րում նե րի խախտ ման 
հետևան քով։ Այս պես՝ օ դա գա զա յին լից քը կու տակ վում 
է կարբ յու րա տո րի խառ նա րա նում կամ նե րած ման 
տրակ տում, որ տե ղից հե տա գա յում տա րած վում է շար
ժի չի տե ղա կայ ման հատ վա ծում։

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ հրդեհ նե րը 
ա ռա ջա նում են հիմ նա կա նում մարդ կա յին գոր ծո նի 
պատ ճա ռով.

Նկ. 2. Գազի արտահոսքի հսկման և կանխարգելման սարքի 
սխեման (կազմվել է հեղինակների կողմից)։

տվիչ

կոնտրոլեր փական
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Գա զա բա լո նա յին ավ տո մո բիլ նե րի հա կահր դե հա յին 
անվ տան գութ յան բա րե լավ ման նպա տա կով մշակ ված 
սար քի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կտա նվա զեց նել, 
ան գամ բա ցա ռել պայթ յու նի ա ռա ջաց ման և հր դեհ ման 
դեպ քե րը։

Գրականություն

1. www.arlis.am/documentview.aspx?docid=64099 
§Սեղմ ված բնա կան կամ հե ղու կաց ված նավ թա յին 
գա զով աշ խա տե լու հա մար ավ տոտ րանս պոր տա
յին մի ջոց նե րի վրա գա զա բա լո նա յին սար քա վո րում
նե րի տե ղադր ման տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը և 
գա զա բա լո նա յին ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե
րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման հրա հան գը հաս
տա տե լու մա սին¦ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շու մ,                
18 փետր վա րի 2006 թ. (դիտվել է՝ 24.10.2021 թ.):

1. www.ais.ua/news/gas-leak-detection Автомобильный 
датчик обнаружения утечки газа – еще один шаг к 
безопасности (դիտվել է՝ 27.10.2021 թ.).

2. Васюков Г.В. Пожарная опасность газобаллонных 
автомобилей // Пожаровзрывобезопасность. - 2015. 
- N 1. - С. 33-37. 

3. ГОСТ 56021-2014. Газ горючий природный сжижен-
ный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания 
и энергетических установок.

Նկ. 3. Տվիչ։

Մեր կող մից մշակ վել է հա տուկ սարք, ո րի սխե ման 
ներ կա յաց ված է նկար 2ում:

Գազի արտահոսքի սարքի տվիչը ներկայացված է 
նկար 3ում:

Տ վի չի չա փա բե րու մը կա տար վել է գա զի ար տա հոս քի 
515 % կոն ցենտ րա ցիա յի հա մար: Գա զի ար տա հոս քի 
դեպ քում կոնտ րո լե րը (նկ. 4) ռե լեին (նկ. 5) միաց ման 
հրա հանգ է տա լիս: Վեր ջի նիս գոր ծադր ման արդ յուն
քում ու ժա յին հո սանք է մա տուց վում է լեկտ րա մագ նի
սա կան փա կա նին (նկ. 6), և գա զի բա լո նի ծախ սի ծո
րա կը փակ վում է:

Կոնտ րո լե րի աշ խա տան քի ալ գո րիթ մը միա ժա մա նակ 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գա զի ար տա հոս քի մա սին 
ձայ նա յին կամ լու սա յին ազ դան շա նով զգու շաց նել 
նաև ավ տո մո բի լի վա րոր դին: Ընդ ո րում՝ գա զի տվիչ
նե րը տե ղադր վում են շար ժի չի և գա զի բա լո նի տե ղա
կայ ման հատ ված նե րում: Մ շակ ված սար քի փորձ նա
կան նմու շը պատ րաստ վել և փոր ձարկ վել է ՀԱԱՀի 
ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի լա բո րա տո րիա յում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ մեր կող մից մշակ վել է հա տուկ սարք, ո րը 
գա զա բա լո նա յին ավ տո մո բի լի գա զի սար քա վո րում նե
րից ար տա հոս քի հայտ նա բեր ման դեպ քում ավ տո մատ 
կփա կի բա լո նի ծախ սի ծո րա կը:

Նկ. 4. Կոնտրոլեր: Նկ. 5. Ռելե: Նկ. 6. Էլեկտրամագնիսական 
փական։

Улучшение пожарной безопасности газобаллонных автомобилей

А.Р. Симонян, К.Г. Мосикян, С.А. Асоян, В.А. Шагоян 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: газ, датчик, контроллер, электромагнитный клапан, контроль

А н н о т а ц и я .  В Армении количество автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, составляет 
более чем 75 % от общего числа подвижного состава, следовательно, безопасность эксплуатации этого оборудо-
вания является задачей первостепенной важности.
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Ընդունվել է` 11.01.2022 թ.
Գրախոսվել է` 17.02.2022 թ.

Improving Fire Safety System in Gas-Powered Vehicles

A.R. Simonyan, K.H. Mosikyan, S.A. Asoyan, V.A. Shaghoyan 
Armenian National Agrarian University 

Keywords: gas, sensor, controller, solenoid valve, control

A b s t r a c t .  In Armenia the share of vehicles with gas-powered equipment make up more than 75 % of the overall rolling 
stock. Thus, the operational safety of the mentioned equipment is a high priority issue.

The current work deals with the classification and analyses of refusal causes/malfunctions in gas equipment. A device 
for the detection and prevention of gas leakage from the car’s gas-powered equipment is recommended, which will 
automatically close the gas cylinder valve in case of gas leak.

В статье представлены анализ и классификация причин возникновения неисправностей газобаллонного обору-
дования. Для обнаружения и предотвращения утечки газа из газового оборудования автомобиля предлагается 
прибор, который в случае утечки газа автоматически закроет клапан потока баллона.
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Նա խա բան

Հո ղի մշա կութ յան գոր ծըն թաց նե րի ին տեն սիվ մե քե
նա յաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ երկ րա գոր ծութ յու նում 
առ կա հիմ նախն դիր նե րից մե կը հո ղի մե քե նա յա կան 
դեգ րա դա ցիան է, ո րը նշա նա կում է գյու ղատն տե սա
կան մե քե նա նե րի և տ րակ տոր նե րի ըն թաց քա յին մա
սե րով ու բա նող օր գան նե րով հո ղի բեր րի շեր տի գեր
պնդա ցում, միա ժա մա նակ քայ քա յում և փո շիա ցում: 
Ընդ ո րում՝ հո ղամ շակ մե քե նա նե րի բա նող օր գան նե րի, 
ա նիվ նե րի և թր թուր նե րի հա ճա խա կի ազ դե ցութ յամբ 
հո ղի խտաց ման և պն դաց ման աս տի ճա նի բարձ րաց
ման հետ ևան քով նվա զում է մշա կա բույ սե րի բեր քա
տվութ յու նը, ա վե լա նում հո ղի հե տա գա մշակ ման է ներ

ՀՏԴ  631.372     

§ՀՈՂԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ - ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ¦ ՇՂԹԱՅԻ  
ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ա.Մ. Եսոյան տեխ.գ.դ., Պ.Ա. Տոնապետյան տեխ.գ.դ.
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esoyan.62@mail.ru,  tonapetyan.pargev@mail.ru,  gegam.mikayelyan@bk.ru

գե տիկ ծախ սե րը  (Б.И. Прядкин,  2013, Суан Хай Нгуен,  
2000): 

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նում և Ար ցա խում բույ սե րի 
մշա կութ յան բազ մա կի գոր ծո ղութ յուն նե րով տեխ նո
լո գիա յի կի րառ ման հետ ևան քով պնդա ցած հո ղե րը 
կազ մում են մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րի մոտ 80 %ը            
(М.В. Карапетян, 2010):

Մե քե նատ րակ տո րա յին ագ րե գա տի ըն թաց քա յին մա
սե րի ազ դե ցութ յամբ ա ռա վե լա պես խտա նում է հո
ղի մա կե րե սա յին շեր տը (010 սմ), ին չը հան գեց նում 
է կոշ տե րի մե ծաց ման և  ագ րո նո մի կան ար ժե քա վոր                    
(100,25 մմ և 31,5 մմ) ֆրակ ցիա նե րի քա նա կի նվազ
ման (В.А. Заленский, Я.У. Явоцкий, 2004):     

Բանալի բառեր՝
ընթացքային մաս, 
գերպնդացում, 
մեքենայական դեգրադացիա, 
գիտափորձ, 
քարշային դիմադրություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հետազոտություններով հիմնավորվել է Հայաստանում և Արցախում շահա 
գործվող ԴՏ75, ՄՏԶ80 և Տ150 Կ տրակտորների ընթացքային մասերի վնա
սակար ազդեցությունը հողի խտության և մշակաբույսերի բերքատվության 
վրա: Գիտափորձերի հիման վրա մշակվել է հողամշակ տրակտորների 
թույլատրելի տեսակարար ճնշման և անցումների օպտիմալ քանակի 
որոշման եղանակ:

Հողի նվազագույն մշակության ներդրումը հնարավորություն կտա կանխել 
մակերեսային հողաշերտի գերպնդացումը, բերքահավաքի ժամանակ 
նվազեցնել պալարահողային զանգվածում հողակոշտերի քանակը, բարե
լավել պալարապտուղների զտման գործընթացը և բարձրացնել բերքա
հավաքի արդյունավետությունը:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-32
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Հե տա զո տութ յուն նե րով պարզ վել է, որ ժա մա նա կի ըն
թաց քում հո ղի խտաց ման աս տի ճա նը բարձ րա նում է, 
քա նի որ յու րա քանչ յուր տա րի տե ղի ու նե ցած խտա ցու
մը լրիվ չի վե րա նում։ Մե քե նատ րակ տո րա յին ագ րե գա
տի ըն թաց քա յին մա սե րի ազ դե ցութ յամբ  տե սա կա րար 
ճնշման մե ծաց մա նը զու գա հեռ նկատ վում է հո ղի խտաց
ման ին տեն սի վաց ման և ջ րա թա փան ցե լիութ յան նվազ
ման մի տում (М.В. Карапетян, 2010, А.М. Есоян, 1999):

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում հո ղի գերպն դա ցու մը և 
դեգ րա դա ցիան բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են գոր
ծում պա լա րապ տուղ նե րի, հատ կա պես կար տո ֆի լի 
բեր քա հա վա քի վրա: Քա նի որ պա լա րապ տուղ նե րի 
բեր քա հա վաքն ի րա կա նաց վում է պա լա րա հան մե քե
նա յով պա լա րա հո ղա յին զանգ վա ծի զտմամբ, ուս տի 
գերպն դա ցած հո ղե րում հո ղա կոշ տե րի ա վե լա ցու մը 
խո չըն դո տում է զտման գոր ծըն թա ցին և դժ վա րաց նում 
բեր քա հա վա քի երկ րորդ փու լը՝ հո ղի մա կե րե սից պա
լար նե րի հա վա քու մը։ Պետք է նշել, որ Հա յաս տա նում և 
Ար ցա խում այդ աշ խա տանք նե րը մե քե նա յաց ված չեն և 
կա տար վում են ձեռ քով:

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ տար բեր ֆի զի կա մե խա
նի կա կան հատ կութ յուն նե րով հո ղե րում տա րա տե սակ 
մշա կա բույ սեր տար բեր ձևով են են թարկ վում տրակ
տոր նե րի ըն թաց քա յին մա սե րի ազ դե ցութ յա նը: Ուս տի 
հո ղի խտաց ման գոր ծըն թա ցը և մե քե նա յա կան դեգ
րա դա ցիան տար բեր հո ղա տես քե րում, միա ժա մա նակ 
դրանց վնա սա կար հետ ևանք նե րը տար բեր մշա կա
բույ սե րի հա մար պետք է ու սում նա սիր վեն ա ռան ձին
առան ձին, և  ըստ այդմ ո րոշ վի տվյալ հո ղի մշա կութ յան  
օպ տի մալ տեխ նո լո գիան:

Հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նում և Ար ցա խում հո ղի 
մե քե նա յա կան դեգ րա դա ցիան հնա րա վո րինս նվա
զեց նե լու ուղ ղութ յամբ կա տար վել են ոչ բա վա րար գի
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ, խնդիր է դրվել 
գի տա փոր ձե րով հիմ նա վո րել  հո ղի նվա զա գույն մշակ
ման տեխ նո լո գիա յի կի րառ ման նպա տա կա հար մա
րութ յու նը և մ շա կել օպ տի մալ տեխ նո լո գիա յի ընտ
րութ յան ե ղա նակ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

§Հո ղի նվա զա գույն մշա կութ յուն  մե քե նա յա կան դեգ
րա դա ցիա¦ շղթան կա րե լի է դի տար կել ըստ առ կա 
ե րեք հիմ նախն դիր նե րի.

1. Հո ղի գերպն դաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ մշա կա
բույ սե րի բեր քատ վութ յան ան կում։

2. Պն դա ցած հո ղե րի մշակ ման է ներ գե տիկ ծախ սե րի 
ա վե լա ցում։

3. Հո ղի գերպն դաց ման հետ ևան քով տնտե սա կան 
վնա սի նվազ ման ու ղի նե րի մշա կում:

Հո ղի նվա զա գույն մշա կութ յան նպա տա կով ա ռա ջին 
հեր թին պետք է կրճա տել տրակ տոր նե րի ան ցում նե

րի քա նա կը: Այդ նպա տա կով տրակ տոր նե րի տար բեր 
թվով ան ցում նե րից հե տո ո րոշ վել են 010 սմ հո ղա շեր
տի խտութ յու նը, ինչ պես նաև պնդա ցած հո ղե րում գու
թա նի քար շա յին դի մադ րութ յան փո փոխ ման օ րի նա չա
փութ յուն նե րը:

Ըստ գի տա փոր ձե րի պլա նա վոր ման տե սութ յան՝ գնա
հատ վել է տրակ տոր նե րի տե սա կա րար ճնշման և  ան
ցում նե րի քա նա կի ազ դե ցութ յու նը մշա կա բույ սի բեր
քատ վութ յան վրա: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

010 սմ հո ղա շեր տի խտութ յան փո փո խութ յան ու սում
նա սի րութ յան հա մա ձայն՝ ԴՏ75, ՄՏԶ80 և Տ150 Կ 
տրակ տոր նե րի մեկ ան ցու մից հե տո միև նույն հետ քում 
հո ղի խտութ յու նը ստու գիչ տար բե րա կի (չպնդա ցած 
հո ղա շեր տի) հա մե մա տութ յամբ ա վե լա նում է հա մա
պա տաս խա նա բար 11,7, 15,8 և 18,5 %ով, եր կու ան
ցու մից հե տո՝ 15,6,  20,2,  24,5 %ով, իսկ չորս ան ցու մից 
հե տո՝ 17,3, 22,4 և 28,1  %ով (նկ. 1):

Նկ. 1. 010 սմ հողաշերտի խտության փոփոխությունն ըստ 
տրակտորների անցումների քանակի (կազմվել է հեղի
նակների կողմից)։
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Տ150 Կ տրակ տո րի հա մա տա րած ան ցում նե րով պնդա 
ցած հո ղե րում ԴՏ75+ՊԼՆ35 ագ րե գա տի  քար շա յին 
դի մադ րութ յու նը երկ րորդ և  եր րորդ ան ցում նե րից հե տո 
ա վե լա նում է հա մա պա տաս խա նա բար 5,3 և 2,2 %ով 
(նկ. 2):

Մ շա կա բույ սի բեր քատ վութ յան վրա տրակ տոր նե րի 
տե սա կա րար ճնշման և  ան ցում նե րի քա նա կի ազ դե
ցութ յան ու սում նա սիր ման ժա մա նակ որ պես օպ տի մա
լաց վող պա րա մետր է ըն դուն վել գա րու բեր քատ վութ
յու նը՝ Y, որ պես ան կախ գոր ծոն ներ՝ տրակ տոր նե րի 
տե սա կա րար ճնշու մը՝  X1, և  ան ցում նե րի քա նա կը՝ X2։    
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դեպ քում՝ մոտ 2 ցենտ նե րով: Իսկ ստու գիչ տար բե րա
կի հա մե մա տութ յամբ բեր քատ վութ յան ան կու մը ԴՏ75, 
ՄՏԶ82 և Կ700Ա տրակ տոր նե րի չորս ան ցում նե րից հե տո 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում է 3,37, 4,22, և 4,92 ց: 

Մ շակ ված ե ղա նա կը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շել 
տվյալ հո ղի մշա կութ յան հա մար շա հա գործ վող տրակ
տոր նե րի թույ լատ րե լի տե սա կա րար ճնշու մը և  ան ցում
նե րի օպ տի մալ քա նա կը: Միա ժա մա նակ ո րոշ վում են 
հո ղի մշա կութ յան այն տեխ նո լո գիան և մե քե նա նե րը, 
ո րոնց  կի րառ մամբ  հո ղի բեր րիութ յան և մ շա կա բույ
սի բեր քատ վութ յան վրա  բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը 
կհասց վի նվա զա գույ նի: 

Այս պի սով, անհ րա ժեշտ է ընտ րել հո ղի մշա կութ յան 
այն պի սի տեխ նո լո գիա, ո րի դեպ քում տրակ տոր նե
րի տե սա կա րար ճնշու մը կազ մի 90 կ Պաից ոչ ա վե
լի, իսկ ան ցում նե րի թի վը չգե րա զան ցի եր կու սը: Կամ 
ընտ րել այն պի սի տար բե րակ, ո րի դեպ քում հո ղի մշա
կութ յու նը կի րա կա նաց վի 90 կ Պաից ա վե լի տե սա կա
րար ճնշմամբ և մե կից ոչ ա վե լի ան ցում ներ կա տա րող 
տրակ տո րով։ Ընդ ո րում՝ մեծ տե սա կա րար ճնշմամբ 
տրակ տոր կի րա ռե լիս  պետք է ընտ րել հո ղի զրո յա կան 
մշա կութ յան տեխ նո լո գիան:  

Եզ րա կա ցութ յուն

Հա յաս տա նում և Ար ցա խում ա վան դա կան տեխ նո
լո գիա նե րով հո ղը մշա կե լիս տեխ նի կա յի բազ մա թիվ 
ան ցում նե րը հան գեց նում են մի շարք բա ցա սա կան հե
տևանք նե րի,  մաս նա վո րա պես  զգա լիո րեն ա վե լա նում 
է հո ղի խտութ յու նը, նվա զում է մշա կա բույ սե րի բեր
քատ վութ յու նը, նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղծ
վում հո ղի մե քե նա յա կան դեգ րա դա ցիա յի հա մար: Բա
ցի այդ՝ գերպն դա ցած հո ղե րը մշա կե լիս մե ծա նում է 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի քար շա յին դի մադ րութ յու նը: 

Տ րակ տոր նե րի ըն թաց քա յին մա սե րով հո ղի վրա ազ դե
ցութ յան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը կամ 
նվա զե ցու մը հնա րա վոր է ան ցում նե րի թվի կրճատ
մամբ։ Ընդ ո րում՝ ա ռա վել ի րա տե սա կան է հո ղի նվա
զա գույն մշա կութ յան տեխ նո լո գիա յի ներդ րու մը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա կան խել հո ղի մա կե րե սա յին 
շեր տի գերպն դա ցու մը և դեգ րա դա ցիան։ Միա ժա մա
նակ այն տնտե սա պես նպա տա կա հար մար է և բ նա
պահ պա նա կան տե սանկ յու նից՝ նա խընտ րե լի:

Մ շակ ված ե ղա նա կը կօգ նի կոնկ րետ մշա կա բույ սի հա
մար նախ ո րո շել տվյալ հո ղա յին պայ ման նե րում շա
հա գործ վող տրակ տոր նե րի թույ լատ րե լի տե սա կա րար 
ճնշու մը և  ան ցում նե րի քա նա կը, ա պա՝ հո ղի մշա կութ
յան այն տեխ նո լո գիան և տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը, 
ո րոնց կի րառ մամբ հո ղի վրա վնա սա կար ազ դե ցութ յու
նը կհասց վի նվա զա գույ նի, իսկ մշա կա բույ սի բեր քատ
վութ յու նը՝ ա ռա վե լա գույ նի:

Ներ կա յաց ված ե ղա նա կով պա լա րապ տուղ նե րի մշա

Նկ. 2. ԴՏ75+ՊԼՆ435 ագրեգատի քարշային դիմադրությունը 
Տ150 Կ տրակտորի համատարած անցումներով պնդա
ցած հողերում (կազմվել է հեղինակների կողմից)։
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Երկ րորդ կար գի մա թե մա տի կա կան մո դե լի կի րառ
մամբ ստաց վել է ռեգ րե սիա յի հետև յալ հա վա սա րու մը.

Y–20,4=-0,003X1 – 0,0001X1
2– 0,23X2

2 :                                        

Հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա մշակ վել  են  գրա
ֆի կա կան կախ վա ծութ յուն ներ (նկ. 3), ո րոնք  հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս տվյալ հո ղա յին պայ ման նե րում  
ո րո շել  մշա կա բույ սի, իսկ տվյալ դեպ քում՝ գա րու բեր
քատ վութ յան փո փոխ ման օ րի նա չա փութ յունն ըստ վե
րոնշ յալ ան կախ գոր ծոն նե րի: 

Գի տա փոր ձե րի համաձայն՝ տրակ տոր նե րի տե սա կա
րար ճնշման մե ծա ցու մը 45ից մինչև 135 կ Պա  (ԴՏ75  
45 կ Պա, ՄՏԶ82  90 կ Պա, Կ700Ա  135 կ Պա) մեկ անց
ման դեպ քում գա րու բեր քատ վութ յու նը նվա զեց նում է 
մոտ 1, եր կու անց ման դեպ քում՝ մոտ 1,5, չորս անց ման 

Նկ. 3.  Գարու բերքատվության վրա տրակտորների տեսակարար 
ճնշման և անցումների քանակի ազդեցության որոշման 
գրաֆիկներ (կազմվել է հեղինակների կողմից)։
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Оптимизация цепи “машинная деградация - минимальная обработка почвы”
в земледелии Армении и Арцаха
А.М. Есоян, П.А. Тонапетян 
Национальный аграрный университет Армении
Г.М. Микаелян
Университет “Григор Нарекаци” Степанакерта

Ключевые слова: ходовая часть, переуплотнение, машинная деградация, научный эксперимент, тяговое 
сопротивление
А н н о т а ц и я .  Исследованиями обосновано вредоносное воздействие ходовых частей тракторов ДТ-75, МАЗ-
80 и Т-150, используемых в Армении и Арцахе, на плотность почвы и на урожайность культур. На основе научных 
опытов разработан метод определения допустимого удельного давления и оптимального количества проходов 
земледельческих тракторов. 
Внедрение минимальной обработки почвы позволит предотвратить переуплотнение поверхностного слоя почвы, 
уменьшить количество комьев в клубнепочвенной массе при сборе урожая, улучшить процесс очистки корнеплодов 
и поднять эффективность урожая.

Ընդունվել է՝ 26.11.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 07.02.2022 թ.

Optimizing the Pattern of “Machine - Induced Soil Degradation - Minimum Cultivation”                             
in the Agriculture of Armenia and Artsakh
A.M. Yesoyan, P.A.  Tonapetyan 
Armenian National Agrarian University 
G.M. Mikayelyan
“Grigor Narekatsi University”, Stepanakert
Keywords: working part, over-compaction, machine-induced degradation, scientific experiment, traction resistance
A b s t r a c t .  Upon the conducted research, the adverse effect of working parts in DT-75, MTZ-80 and T-150 K tractor 
series commissioned in the Republic of Armenia and Artsakh on the soil density and crops yield capacity has been justified.
Based on the scientific experiments a method for the determination of maximum permissible specific pressure and optimal 
number of passes for the tilling machine has been developed.
The introduction of minimum tillage system would enable to prevent the over-compaction of the topsoil, reduce the amount of soil 
clods in the tuber-soil mass during the harvest time, improve the sifting process of tuber crops and increase efficiency of harvest. 

Հետազոտություններն իրականացվել են Արցախի գիտական կենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ՝ SCS 21007  
ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակում:

կութ յան օպ տի մալ տեխ նո լո գիա յի ընտ րութ յու նը և 
ներդ րու մը հնա րա վո րութ յուն կտա կան խել հո ղի մա
կե րե սա յին շեր տի գերպն դա ցու մը, բեր քա հա վա քի 
ժա մա նակ նվա զեց նել պա լա րա հո ղա յին զանգ վա ծում 
հո ղա կոշ տե րի քա նա կը և պն դութ յան աս տի ճա նը, բա
րե լա վել զտման գոր ծըն թացն ու բարձ րաց նել բեր քա
հա վա քի արդ յու նա վե տութ յու նը:

Գրականություն
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Նա խա բան

Հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան զար գա ցու մը, ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան ընդ լայ նու մը և 
բ նակ չութ յան հա րա ճուն պա հանջ մունք նե րը թե լադ
րում են ար տադ րա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման 
ծա վալ նե րի ա վե լա ցում, ին չը բա ցա սա բար է անդ րա
դառ նում շրջա կա մի ջա վայ րի վրա։ Ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում կա յուն զար գա ցու մը հիմն ված է տնտե
սա կան, սո ցիա լա կան և  է կո լո գիա կան բա ղադ րիչ նե րի 
հա վա սա րակշռ վա ծութ յան վրա։ Նշ ված հիմ նախնդ րի 
կեն սա կան կար ևո րութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ 2015 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25ին ՄԱԿի 193 պե տութ
յուն նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կող մից ըն դուն վեց Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե
րի (ԿԶՆ) հռչա կա գի րը։ Այն նե րա ռում է 17 նպա տակ 
և 169 խնդիր։ Ն պա տակ ներն են՝ աշ խարհն ա ռանց 
աղ քա տութ յան, աշ խարհն ա ռանց սո վի, ա ռողջ ապ
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րե լա կերպ, ո րակ յալ կրթութ յուն, կա նանց և տ ղա մարդ
կանց ի րա վունք նե րի հա վա սա րութ յուն, մա քուր ջրի և 
կո յու ղու հա սա նե լիութ յուն, է ներ գիա յի վե րա կանգնվող 
աղբ յուր ներ, աշ խա տա տե ղեր և տն տե սա կան աճ, նո
րա րա րութ յուն ներ և  են թա կա ռուց վածք, աշ խարհն 
ա ռանց ան հա վա սա րութ յան, քա ղաք նե րի անվ տան
գութ յուն և մատ չե լի բնա կա րան, խե լա միտ սպա ռում, 
կլի մա յի փո փո խութ յան դեմ պայ քար, ջրա յին ռե սուրս
նե րի պահ պա նում, ցա մա քում է կո հա մա կար գի պահ
պա նութ յուն, խա ղա ղութ յուն ու օ րեն քի գե րա կա յութ
յուն (https://armenia.un.org):

Թ վարկ ված հա մա լիր նպա տակ նե րի ա ռաջ նա հեր թութ
յու նը, ըստ սո ցիա լա կան (15րդ և 10րդ ն պա տակ ներ), 
բնա պահ պա նա կան (6րդ և 1315րդ ն պա տակ ներ), 
տնտե սա կան (79րդ և 12րդ ն պա տակ ներ) և կա ռու
ցա կար գա յին (11, 16 և 17րդ ն պա տակ ներ) հիմ քե րի, 
կա յուն զար գա ցում ա պա հո վելն է: 

Բանալի բառեր՝
ագրարային, 
շրջանաձև, 
թափոններ, 
կայուն զարգացում, 
նպատակներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Շր ջա նաձև տնտե սութ յան պայ ման նե րում ար տադ րան քի ար տադ րութ յու նը 
և ս պա ռումը ի րա կա նաց վում են փակ ցիկ լով, ին չը թույլ է տա լիս նվա զա գույ
նի հասց նել ծախս վող ռե սուրս ներն ու ա պա հո վել ան թա փոն ար տադ րութ
յուն։ Ներ կա յաց ված կա ռու ցա կար գերն ու նեն տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և բ նա պահ պա նա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն, քա նի որ, ի տար բե րութ յուն 
ա վան դա կան գծա յին տնտե սութ յան, շրջա նաձև տնտե սութ յան պայ ման նե
րում թա փոն նե րը վե րած վում են ար տադ րա կան ռե սուր սի:

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա ռա վել արդ յու նա վետ է շրջա նաձև տնտե
սութ յան մե խա նիզմ նե րի կի րա ռու մը, քա նի որ դրանք նպաս տում են պա
րե նա յին անվ տան գութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը և բ նակ չութ յան 
ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-36
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Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Հա յաս տա նում բա վա րար ու շադ րութ յուն չի դարձ վում 
շրջա նաձև տնտե սութ յան կա ռու ցա կար գե րի կի րա ռութ
յա նը, հետ ևա բար ար տադ րա կան և սնն դա յին թա փոն
նե րը, պա րե նի կո րուստ նե րը գրե թե չեն նվա զում: Այս 
ա ռու մով, թերևս, ո րո շա կի ա ռա ջըն թաց է նկատ վում 
ագ րա րա յին ո լոր տում: Այս պես՝ ու շագ րավ են պե տա
կան ա ջակ ցութ յամբ նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րով 
ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմ նադ րու մը, ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն նե րի և խե լա ցի ա նաս նա շեն քե րի կա ռու ցու մը, 
բու սա կան մնա ցորդ նե րի և կեն սա բա նա կան թա փոն նե
րի փակ ցիկ լով օգ տա գոր ծու մը (կա նաչ պա րար տան յու
թի, կեն սա հու մու սի, կեն սա գա զի ստա ցում և  այլն): 

Տա րա ծաշր ջա նում ա ռա ջին ան գամ շրջա նաձև տնտե
սութ յան կա ռու ցա կար գե րի ներդր մամբ կեն սա գա զի և  
օր գա նա կան պա րար տան յու թի ար տադ րութ յուն գոր
ծարկ վել է Հա յաս տա նում 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 24ին 
Լու սա կեր տի տոհ մա յին թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա յում 
(ԼՏԹՖ): Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել է ԼՏԹՖ ՍՊԸի, Vekst 
Project Financing Facility AS ընկերության (Նորվեգիա), 
Bigadan A/S և Industrialization Fund for Developing 
Countries  IFU հիմնադրամի (Դանիա) համատեղ ֆի
նանսավորմամբ (http://www.nature-ic.am):

ԼՏԹՖի կեն սա գա զի կա յա նում մշակ վում էր օ րա կան մոտ 
250 տ հե ղուկ թռչնաղբ, ին չի արդ յուն քում ստաց վում էր 
6070 % մե թա նի պա րու նա կութ յամբ կեն սա գազ (https://
www.regions4growth.am): Կա յա նում նաև ար տադր վում 
էր ար ժե քա վոր օր գա նա կան պա րար տանյութ, ո րը նա
խա տես վում էր ամ բար ներ և դաշ տեր հասց նել ինք նա
հոս ե ղա նա կով՝ խո ղո վա կա շա րի մի ջո ցով: Փոր ձար կու
մը կա տար վել է Ե րաս խա վա նի 130 հա ե գիպ տա ցո րե նի 
ցան քա տա րա ծութ յու նում: Ջր ման ժա մա նակ ո ռոգ ման 
ջրին 1:14 հա րա բե րութ յամբ հե ղուկ պա րար տան յութի 
խառ նումն ա պա հո վել է բա վա կան բարձր արդ յունք
(Ա. Յա. Մար գար յան, Ա.Ա. Գ ևորգ յան, 2014):

Հարկ է նշել, որ նա խա տես վում էր կեն սա գա զի նմա
նա տիպ կա յան կա ռու ցել նաև Ա րաք սի և Արզ նու 
թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա նե րում, մինչ դեռ ծրա գիրն 
ա նա վարտ մնաց: Ընդ ո րում՝ ծրագ րի դա դա րեց ման 
հետ ևան քով վեր ջին տաս նամ յա կում չի գոր ծում նաև 
ԼՏԹՖի կեն սա գա զի կա յա նը, ին չը թե՛ տնտե սա կան, 
թե՛ տեխ նո լո գիա կան ա ռու մով մեծ հար ված է թռչնա
բու ծութ յան նո րա րա րա կան զար գաց մա նը: Մեր կար
ծի քով այս ա ռանձ նա հա տուկ ծրագ րի ըն թաց քի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծեց նաև սե փա կա
նա տե րե րի փո փո խութ յու նը, իսկ ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի նկատ մամբ ոչ պատ շաճ 
վե րա բեր մուն քը: Ինչ ևէ, ձեռն պահ մնա լով մե ղա վոր
ներ փնտրե լուց, ա ռա ջար կում ենք այ սու հետ մի ջազ
գա յին դրա մաշ նորհ նե րով ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի 
շա հա ռու նե րին ա ռա ջադ րել այն պի սի պա հանջ ներ կամ 
օ րեն քով սահ մա նել ո րո շա կի պար տա վո րութ յուն ներ, 
որ նրանք գույ քա յին պա տաս խա նատ վութ յուն կրեն 
դրա մաշ նորհ նե րի սխալ օգ տա գործ ման հա մար: Ն ման 
մո տե ցու մը միան գա մայն ար դա րաց վում է, քա նի որ 
ա ջակ ցութ յու նը ցուցաբերվում է ոչ միայն ֆի զի կա կան 

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են շրջա նաձև տնտե
սութ յան կա ռու ցա կար գե րի կի րառ ման մի ջո ցով Հա
յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րի լուծ ման հետև յալ հնա րա վո րութ յուն նե րը. 

1. Սահ մա նա փակ ար տադ րա կան ռե սուրս նե րի ռա ցիո
նալ օգ տա գոր ծում, հատ կա պես փակ ցիկլ կի րա ռե
լով՝ ար տադ րո ղա կա նութ յան և տն տե սա կան արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում։

2. Ար տադ րա կան թա փոն նե րի և ջեր մո ցա յին գա զե րի 
ար տա նե տում նե րի կրճա տում։ 

3. Ռե սուր սախ նա յո ղա կան տեխ նո լո գիա նե րի, բնա
պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան նո րա րա րա կան 
ծրագ րե րի հի ման վրա գյու ղատն տե սութ յան արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Շր ջա նաձև տնտե սութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս ար տադ րութ յու նը և ս պա ռու մը ի րա կա նաց նել փակ 
ցիկ լով, ո րի հիմ նա կան նա խա պայ մանն է ա պա հո վել՝

 ար տադ րա կան ռե սուրս նե րի լիար ժեք օգ տա գոր ծում,

 ան թա փոն ար տադ րութ յուն,

 շրջա կա մի ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ
յան վե րա ցում:

Հարկ է նշել, որ շրջա նաձև տնտե սութ յան հա յե ցա կար
գը հա կադր վում է դա սա կան գծա յին տնտե սութ յան՝ 
§ար տադ րել¦, §սպա ռել¦, §թա փոն նե րը ոչն չաց նել¦ 
սկզբունք նե րին, միա ժա մա նակ առնչ վում է եր կու գի
տա կան ուղ ղութ յուն նե րին՝ տնտե սա գի տութ յա նը և 
բ նա պահ պա նութ յա նը (https://viafuture.ru): Շր ջա նաձև 
տնտե սութ յու նում թա փոն նե րը դի տարկ վում են որ պես 
հե տա գա յում ար տադ րութ յան հա մար հում քի վե րած
վող ռե սուրս ներ (Գ. Ա թո յան, 2021): Ըստ վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րի՝ բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով աղ բի 
ցու ցա նի շով Հա յաս տանն աշ խար հի մասշ տա բով ա ռա
ջին տասն յա կում է (https://www.paulsrubbish.com): 

Շր ջա նաձև տնտե սութ յան ա ռա վե լութ յուն ներն ակնհայտ 
են հատ կա պես Եվ րա միութ յան (ԵՄ) երկր նե րի ագ րո պա
րե նա յին ո լոր տում։ Դ րա վկա յութ յու նը պե տա կան մա
կար դա կով շրջա նաձև տնտե սութ յան զար գաց ման ռազ
մա վա րութ յան ըն դու նումն է (https://news.unipack.ru): 
Այդ տե սանկ յու նից հետ խորհր դա յին երկր նե րից աչ քի 
են ընկ նում հատ կա պես Մերձ բալթ յան հան րա պե տութ
յուն նե րը, Ուկ րաի նան և Բե լա ռու սը: Հա յաս տա նում 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում փակ ցիկ լով ար տադ
րութ յան ներդր ման փոր ձեր կա տար վել են հատ կա պես 
խո շոր թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա նե րում։ 

Քա նի որ ագ րա րա յին ո լոր տում շրջա նաձև տնտե սութ
յան կա ռու ցա կար գե րի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն
նե րը կա րե լի է գնա հա տել հիմ նա կա նում փորձ նա կան 
մե թո դով, ուս տի դի տար կել ենք ար դեն իսկ գո յութ յուն 
ու նե ցող փոր ձը: Այ սինքն՝ թե մա յի վե րա բեր յալ նյու թե
րը, փաս տե րը և  ու սում նա սի րութ յան տվյալ նե րը հա
վա քագ րել և  ո րո շա կի ընդ հան րա ցում ներ ենք կա տա
րել էմ պի րիկ մե թո դով:
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Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես 38

կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց, այլև պե տութ յա նը: 

Վեր ջին տա րի նե րին, հատ կա պես Միա վոր ված Ազ գե րի 
Կազ մա կեր պութ յան Զար գաց ման Ծ րագ րի (ՄԱԶԾ) ան
մի ջա կան օ ժան դա կութ յամբ Հա յաս տա նում ներդր վում 
են գյու ղատն տե սա կան թա փոն նե րը որ պես երկ րոր դա
յին հումք օգ տա գոր ծե լու տեխ նո լո գիա ներ: Դ րանց լա
վա գույն օ րի նա կը Շի րա կի և Լո ռու մար զե րի ա ռան ձին 
բնա կա վայ րե րում գյու ղատն տե սա կան թա փոն նե րից 
բրի կե տա յին վա ռե լի քի ստա ցումն է: 

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը և բու սա բու ծա կան թա փոն նե րի ել քի նոր
մա տիվ նե րը՝ հաշ վարկ վել են գյու ղատն տե սա կան թա
փոն նե րից բրի կե տա յին վա ռե լի քի ստաց ման հնա րա
վոր ծա վալ նե րը (Ս. Ա վե տիս յան, Գ. Պետ րոս յան, 2018): 
Ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան հա
մա ձայն՝ Հա յաս տա նում մի ջին տա րե կան տվյալ նե րով 
հա ցա հա տի կա յին և հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րից 
ստաց վում է շուրջ 700 հազ. տոն նա ծղոտ: Ե թե ըն դու
նենք, որ դրա մո տա վո րա պես կե սը յու րաց վում է որ պես 
ա նաս նա կեր և ցամ քար, ա պա է ներ գե տիկ նպա տակ նե
րով կա րե լի է օգ տա գոր ծել մոտ 350 հազ. տոն նա ծղոտ 
և ցամ քար: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև տեխ նի կա կան ու 
կե րա յին մշա կա բույ սե րից ստաց վող մնա ցորդ նե րը և  այլ 
կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը, ինչ պես նաև մսու րա յին 
շրջա նում ստաց վող գո մաղ բի մի մա սը, ա պա կա րե լի 
է ար տադ րել առն վազն 1 մլն տոն նա պե լետ և բ րի կետ 
(ՄԱԶԾ, Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի է ներ գիա
յի օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րի հա յե ցա կար գա յին 
գնա հա տում ( Լո ռի, Տա վուշ և Շի րակ), 2017): Նշ ված թա
փոն նե րի զգա լի մա սը ներ կա յումս ուղ ղա կի թափ վում 
կամ այր վում է՝ նպաս տե լով ջեր մո ցա յին գա զե րի ա վե
լաց մա նը, հո ղի վե րին շեր տի փո շիաց մա նը, բնութ յան 
աղ տոտ մա նը, շրջա կա մի ջա վայ րի բնատն տե սա կան 
հա մա կար գի խա թար մա նը և բազ մա թիվ վտան գա վոր 
ազ դե ցութ յուն նե րի ակ տի վաց մա նը: 

Զար գա ցած այ գե գոր ծութ յուն և խա ղո ղա գոր ծութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րում է տի աշ խա տան քը վա ղուց մե քե
նա յաց ված է: Ընդ ո րում՝ կտրված ճյու ղե րը §ար քատ 
խո րո վա ծի¦ հա մար կամ այլ նպա տակ նե րով չեն այր
վում, այլ նույն է տի ագ րե գա տի մի ջո ցով ման րաց վում 
են և  որ պես պա րար տան յութ խառն վում այ գու միջ շա
րա յին տա րա ծութ յուն նե րի հո ղին։ 

Հա յաս տա նում գյու ղատն տես նե րին քա ջա ծա նոթ է 
կեն սա հու մու սը, ո րը ստաց վում է  գո մաղ բից և  օր գա
նա կան թա փոն նե րից: Կա լի ֆոր նիա կան կար միր որ դե
րի մի ջո ցով օր գա նա կան թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից 
ստաց վող մա քուր կեն սա հու մու սը խթա նում է ան թա
փոն ար տադ րութ յու նը։ Բա ցի այդ՝ այն հումք է ծա ռա
յում օր գա նա կան պա րար տան յու թե րի ստաց ման հա
մար, ո րոնք սննդա տար րե րի հա րուստ կազ մի շնոր հիվ 
բա րե լա վում են հո ղի հատ կա նիշ նե րը, բարձ րաց նում 
մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը և ն պաս տում դրանց 
ա ռողջ ա ճին ու զար գաց մա նը (https://orwaco.am):

 Ներ կա յումս փորձ է կա տար վում  Հա յաս տա նի խո շոր 
քա ղաք նե րում ներդ նել աղ բի տե սա կա վոր ման հա մա
կարգ, ո րը աղ բի վե րամ շակ ման ա ռա ջին կար ևոր քայլն 
է: Ե թե կեն ցա ղա յին կոշտ աղ բի, մաս նա վո րա պես պլաս

տի կի և պ լաստ մա սա յի  մնա ցորդ նե րի վե րամ շակ մամբ 
պատ րաստ վում են տար բեր տե սա կի դույ լեր, ծաղ կա
ման ներ և  այլ կեն ցա ղա յին ի րեր, ա պա օր գա նա կան 
թա փոն նե րի վե րամ շակ ման արդ յուն քում ստաց վում են 
բարձ րո րակ օր գա նա կան պա րար տանյու թեր:

Շր ջա նաձև տնտե սութ յան սկզբուն քով են գոր ծում նաև 
վեր ջերս  Հա յաս տա նում ին տեն սի վո րեն հիմն վող հիդ
րո պո նիկ ջեր մատ նե րը և  դեռևս նոր ներդր վող ակ վա
պո նիկ և  աե րո պո նիկ տեխ նո լո գիա նե րը:  Հիդ րո պո նիկ 
ջեր մատ նե րում բույ սերն անհ րա ժեշտ բո լոր սննդա
տար րե րը ստա նում են պա րար տաց նող ա ղե րը ջրում 
լու ծե լու մի ջո ցով: Ս նու ցիչ լու ծույ թի կի րա ռու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս բա րե լա վել բույ սե րի ա ճը, խնա
յո ղա բար օգ տա գոր ծել ար տադ րա կան ռե սուրս նե րը և 
 խու սա փել թա փոն նե րից:  Բա ցի այդ՝ ա ռա վել արդ յու
նա վետ են ի րա կա նաց վում նաև հի վան դութ յուն նե րի և 
վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը: Ակ
վա պո նիկ հա մա կար գը հիմն ված է գյու ղատն տե սա
կան մշա կա բույ սե րի մշա կութ յան նո րա րա րա կան և 
 ռե սուր սախ նա յո ղա կան տեխ նո լո գիա նե րի վրա:  Փակ 
ջեր մո ցում հո ղի փո խա րեն օգ տա գործ վում է ջուր, ո րը 
հարս տաց վում է հար ևա նութ յամբ բուծ վող ձկնե րի ար
տա թո րան քով: Շր ջա նաձև շղթան հետև յալն է. կա րաս 
ձկնա տե սա կով լցված ա վա զա նից ջու րը մա տա կա
րար վում է ջեր մոց: Մ շակ վող բույ սե րը որ պես պա րար
տան յութ ջրից վերց նում են ձկնե րի ար տա թո րան քը, 
իսկ մաքր ված ջու րը հետ է հո սում ձկնա բու ծա րան: 
 Ներ կա յումս նմա նա տիպ ջեր մոց ներ գոր ծում են Ար մա
վի րի, Ա րա րա տի,  Գե ղար քու նի քի և  այլ մար զե րում:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ ագ րա րա յին ո լոր տում շրջա նաձև մե թո
դով ար տադ րութ յան կազ մա կեր պումն ա պա հո վում 
է ոչ միայն լրա ցու ցիչ տնտե սա կան արդ յունք, այլև 
սահ մա նա փա կում է ար տադ րա կան թա փոն նե րի և  
ար տա նետ վող գա զե րի ծա վա լը, ին չը շրջա կա մի ջա
վայ րի աղ տոտ ման և կ լի մա յի փո փո խութ յան ռիս կե րը 
նվա զեց նե լու կար ևոր գոր ծոն է:  Հետ ևե լով զար գա ցած 
երկր նե րի փոր ձին՝ շրջա նաձև տնտե սութ յան կա ռու
ցա կար գե րի ներդ րու մը խթա նե լու, ո րո շա կի ար տո
նութ յուն ներ սահ մա նե լու և  թա փոն նե րի նոր մա նե րի 
գե րա զան ցու մը կան խար գե լե լու նպա տա կով անհ րա
ժեշտ է ըն դու նել Շր ջա նաձև տնտե սութ յան խթան ման 
մա սին օ րենք, հա մա պա տաս խան են թաօ րենսդ րա կան 
ակ տեր և շր ջա նաձև տնտե սութ յան զար գաց ման ծրա
գիր:  Թեև շրջա նաձև տնտե սութ յանն առնչ վող ա ռան
ձին դրույթ ներ տեղ են գտել շրջա կա մի ջա վայ րի, ըն
դեր քի և բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման, ինչ պես 
նաև կլի մա յի փո փո խութ յան վե րա բեր յալ օ րենք նե րում 
և  այլ ի րա վա կան ակ տե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ անհ րա
ժեշտ է ըն դու նել դրանք ընդ հան րաց նող օ րենք: Որ պես 
լա վա գույն օ րի նակ՝ կա րե լի է նշել, որ  Չի նաս տա նը 
2008 թվա կա նին ըն դու նեց և  կի րա ռեց §Շր ջա նաձև 
տնտե սութ յան մա սին¦ օ րեն քը։ Ն մա նա տիպ ի րա վա
կան ակ տեր են ըն դու նել նաև ԱՄՆն,  Կա նա դան և ԵՄ 
երկրնե րը, իսկ հետ խորհր դա յին երկր նե րից այդ ա ռու
մով ա ռա վել շա հագր գիռ են Ուկ րաի նան և  Բե լա ռու սը:



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես39

 Հարկ է նշել, որ  Հա յաս տա նում ագ րա րա յին ո լոր տում 
առ կա են շրջա նաձև տնտե սութ յան կա ռու ցա կար գե րի 
ներդր ման և  զար գաց ման լուրջ նա խադր յալ ներ ու գի
տակր թա կան նե րուժ:

Գ րա կա նութ յուն
1. Ա թո յան Գ. Շր ջա նաձև տնտե սութ յուն.  Եր., 2021.  61 էջ:

2. Ա վե տիս յան Ս.,  Պետ րոս յան Գ.  Կեն սա վա ռե լի քի ար
տադ րութ յան բիոէ ներ գե տիկ նե րու ժը  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում //  Ֆի նանս ներ և  է կո նո մի կա. 
 Եր.  N 8.  2018.  10 էջ։

3.  Մար գար յան Ա. Յա., Գ ևորգ յան Ա.Ա. Օր գա նա կան հե
ղուկ պա րար տան յու թի տրու մը հո ղա տա րած քին ու 
մշա կա բույ սե րին //  Տե ղե կա գիր ՃՇՀԱՀ.  Եր.  N 1.         
 2014.  Էջ 2125:

4. ՄԱԶԾ,  Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի է ներ գիա յի 
օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րի հա յե ցա կար գա յին 
գնա հա տում ( Լո ռի,  Տա վուշ և  Շի րակ), 2017:

5. https://armenia.un.org/hy/sdgs Կայուն զարգացման 

նպա  տակները Հայաստանում (դիտվել է՝ 02.02.2022 թ.):

6. http://www.nature-ic.am/hy/ccinarmenia/CDM-in-
Armenia/15#section53 ՄԶՄ Հայաստանում: Հայաս
տանի ՋԳ արտանետումների գործակից (դիտվել 
է՝ 02.02.2022 թ.): https://www.regions4growth.am/%
D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%
D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BF Կենսագազի 
կայանի վերա գործարկում (դիտվել է՝ 02.02.2022 թ.):

7. https://news.unipack.ru/77975 Нидерланды: нацио
наль ная стратегия экономики замкнутого цикла 
(դիտվել է՝ 02.02.2022 թ.).

8. https://viafuture.ru/sozdanie-startapa/tsirkulyarnaya-
ekonomika Циркулярная экономика: что это такое, 
где распространена и какое место занимает в Рос
сии  (դիտվել է՝ 02.02.2022 թ.).

9. https://orwaco.am Organic Fertilizers (դիտվել է՝ 
02.02.2022 թ.).

10. https://www.paulsrubbish.com.au/top-countries-
produce-most-waste Top 10 Countries that Produce 
the Most Waste (դիտվել է՝ 02.02.2022 թ.).

Возможности применения механизмов циркулярной экономики в аграрной сфере
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А н н о т а ц и я .  В условиях циркулярной экономики производство и потребление продукции осуществляются по 
замкнутому циклу, что позволяет минимизировать используемые ресурсы и добиться безотходного производства. 
Представленная схема имеет важное экономическое, социальное и экологическое значение, поскольку, в отличие 
от линейной экономики, в условиях циркулярной экономики отходы превращаются в производственный ресурс.
В сфере сельского хозяйства применение механизмов экономики замкнутого цикла более эффективно, так как 
способствует повышению уровня продовольственной безопасности и сохранению здоровья населения.

Ընդունվել է՝ 31.01.2022 թ.
Գրախոսվել է՝ 22.02.2022 թ.

Possibilities of Using the Mechanisms of Circular Economy in the Agricultural Sector
S.S. Avetisyan
“Amberd” Research Center, ASUE
Keywords: agrarian, circular, waste, sustainable development, goals
A b s t r a c t .  In conditions of circular economy production and consumption procedures are implemented in a closed 
cycle, which enables to minimize the used resources and ensure zero waste industry. The introduced mechanisms are of 
high economic, social and environmental significance, since unlike the traditional linear economy, the wastes are turned 
into production resources in case of closedloop economy.
Thus, it is more efficient to apply the mechanisms of circular economy in the agricultural sector, as they promote the in
crease of food security level and protection of population health.
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 Նա խա բան

Պա րե նա յին ա պա հո վու մը յու րա քանչ յուր պե տութ յան 
գե րա կա խնդիր նե րից է։ Դ րա լուծ մամբ է պայ մա նա
վոր ված տնտե սութ յան հե տա գա զար գա ցու մը, բնակ
չութ յան անհր ա ժեշտ կեն սա մա կար դա կի և սո ցիա լա
կան պայ ման նե րի բա րե լա վու մը:

Գ յու ղատն տե սութ յու նում թռչնա բու ծութ յունն ա մենա
ա րագ զար գա ցող, ա ռա վել շա հու թա բեր, կարճ ժամ կե
տում վե րար տադ րութ յուն ա պա հո վող և ներդ րում նե րը 
փոխ հա տու ցող ճյուղ է։

Թռչ նա բու ծութ յան ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից մե կը լիա
կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուր դի օպ
տի մա լաց ումն է, իսկ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված և 

ՀՏԴ   338.43: 637.42(479.25)       

ՁՎԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆՈՐ ԼԻԱԿԵՐԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ 
ԿԵՐԱԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
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ս պի տա կուց նե րով ու հա վել յալ սննդան յու թե րով հա
վա սա րակշռ ված կե րա յին բա զա յի ստեղ ծու մը պա րե
նա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման կար ևոր նա խադր յալ
նե րից է: Ու սում նա սի րութ յուն նե րին զու գա հեռ խնդիր 
է դրվել տնտե սա մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րի օպ տի
մալ լուծ մամբ հիմ նա վո րել և  ա ռա ջար կել նոր լիա կե
րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուրդ և ձ վի ինք
նար ժե քի նվա զեց ման ու ղի ներ։ 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուր դը 
թռչնա բու ծա կան ար տադ րան քի ա վե լաց ման և  ինք
նար ժե քի ի ջեց ման հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է։ Դ րա 

Բանալի բառեր՝
ամարանտ, 
լիակերաբաժնային համակցված 
կերախառնուրդ, 
փոխանակային էներգիա, 
ձվի ինքնարժեք, 
տնտեսամաթեմատիկական 
մեթոդներ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Թռչ նա բու ծութ յան հիմ նախն դիր նե րից մե կը լիա կե րա բաժ նա յին հա
մակց ված կե րա խառ նուր դի օպ տի մա լա ցումն է, քա նի որ գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված և ս պի տա կուց նե րով ու հա վել յալ սննդան յու թե րով հա
վա սա րակշռված կե րա յին բա զա յի ստեղ ծու մը պա րե նա յին ծրագ րի ի րա
կա նաց ման կար ևոր նա խադր յալ նե րից է: 

Տնտե սա մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րի օպ տի մալ լուծ մամբ հիմ նա վո րել 
և  ա ռա ջար կել ենք թռչուն նե րի կե րակր ման չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա
տաս խա նող, ձվա յին մթե րատ վութ յա նը նպաս տող նոր լիա կե րա բաժ նա յին 
հա մակց ված կե րա խառ նուրդ, ինչ պես նաև ձվի ինք նար ժե քի նվա զեց ման 
ու ղի ներ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-40
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յան ա վե լա ցու մը և տն տե սա կան արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րա ցումն էա պես պայ մա նա վոր ված են կե րի 
կա յուն բա զա յի ստեղծ մամբ, թռչուն նե րի լիար ժեք կե
րակր ման կազ մա կերպ մամբ:

Ըստ աղ յու սակ 1ի՝ ըն կե րութ յու նում ա ծան հա վե րին 
տրվող կե րա բաժ նի կազ մում մեծ չա փա բա ժին են կազ
մում չջարդ ված և մանր ջարդ ված կե րա հա տիկ նե րը 
(6575 %): Կո պիտ կե րա տե սակ նե րի հիմ նա կան մա
սը կազ մում է առ վույ տը՝ 78 %։ Ընդ հա նուր առ մամբ 
1 ա ծան հա վին տրվող օ րա կան կե րա բա ժի նը կազ մում 
է 120125 գ։    

օպ տի մա լա ցու մը պայ մա նա վոր ված է յու րա քանչ յուր 
տնտ ե սութ յան ար տադ րատն տե սա կան գոր ծու նեութ
յան հնա րա վո րութ յուն նե րով, ինչ պես նաև առ կա հո
ղա յին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման մա կար դա կով։ 
Լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուրդ 
կազ մե լու խնդրի լուծ ման նպա տակն է ո րո շել կե րա յին 
մշա կա բույ սե րի այն պի սի օպ տի մալ հա մադ րութ յուն, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա սահ մա նա փակ ռե սուրս
նե րի պայ ման նե րում ստա նալ ա ռա վե լա գույն ար տադ
րանք և դ րա ի րա ցու մից ստաց վող շա հույթ: 

Լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուր դը 
թռչուն նե րի հա մար ընտր վող և մեկ օր վա ըն թաց քում 
օգ տա գործ վող կե րա տե սակ նե րի ընդ հա նուր քա նա
կութ յունն է։ Այն կազ մե լիս  հաշ վի են առն վում թռչուն
նե րի մթե րատ վութ յու նը, տե սա կը, ֆի զիո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, զոո տեխ նի կա կան գոր
ծոն նե րը և տն տե սա կան ցու ցա նի շնե րը: 

Տն տե սութ յու նում կե րա խառ նուր դը կազմ վում է 710 օր
վա հաշ վար կով։ Այն պետք է հա գե ցած լի նի վի տա մի նա
յին կազ մով, պրո տեի նով, մակ րո և միկ րո տար րե րով, 
ինչ պես նաև ա պա հո վի կե րա տե սակ նե րի և սնն դանյու
թե րի տար բեր խմբե րի ո րո շա կի օպ տի մալ հա րա բե
րակ ցութ յուն: Բա ցի այդ՝ կե րա բա ժի նը պետք է ու նե նա 
նվա զա գույն ար ժեք:

Հա յաս տա նում բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով տա րե
կան 183 ձվի (10,65 կգ) սպառ ման նոր մա յի պա րա գա
յում ձվի պա հան ջար կը ներ կա յումս կազ մում է շուրջ 
542,3 մլն հատ (www.armstat.am)։ 

Թռչ նա բու ծութ յան ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից է՝ ձվի և 
թռչ նի մսի ար տադ րու թյու նը հասց նել այն պի սի մա
կար դա կի, որ ա պա հով վեն բնակ չութ յան սննդի նոր մա
նե րը և ս տեղծ վեն ար տա հան ման ո րո շա կի հնա րա վո
րութ յուն ներ։ 

Որ պես հե տա զո տութ յան օբ յեկտ ընտր վել է §Լու սա
կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸն, իսկ ա ռար կա՝ ձվի ար տադ րան
քի ինք նար ժե քի նվա զեց ման տե սա կան և գործ նա
կան հիմ նախն դիր նե րը։ Հարկ է նշել, որ §Լու սա կեր տի 
Է լիտ¦ ՍՊԸն չու նի կե րար տա դրութ յան սե փա կան բա
զա, այդ պատ ճա ռով ձվի ինք նար ժե քի կա ռուց ված քում 
մեծ է կե րի ծախ սը: 

Ա ծան հա վե րի կե րա բաժ նի օպ տի մալ կազ մը և կա ռուց
ված քը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում: Կե րա բաժ նի 
հիմ նա կան բա ղա դրիչ ներն են ցո րե նը, գա րու հա տի
կը, ե գիպ տա ցո րե նը, սո յա յի, ար ևա ծաղ կի քուս պը և  
այլն, ո րոնք ըն կե րութ յու նը ձեռք է բե րում ար տերկ րից 
( Ռու սաս տան, Հո լան դիա)։ Թերևս միայն առ վույտն է 
մշակ վում  ըն կե րութ յան կող մից։ 

§Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸն  ու նի սե փա կան կե րա յին 
խո հա նոց, որ տեղ պատ րաստ վում են թռչուն նե րի կե
րակր ման հա մար նա խա տես ված հա մա կցված կե րա
տե սակ ներ։ Հարկ է նշել, որ թռչ նա բու ծութ յան հե տա գա 
զար գա ցու մը, թռչնա բու ծա կան մթեր քի ար տա դրութ

Աղյուսակ 1. Ածան հավերի կերաբաժնում կերատե
սակների հարաբերակցությունը*

Կերատեսակներ Կերաբաժին, %

Չջարդված հատիկ 3540

Մանր ջարդված հատիկ 3035

Կենդանական ծագման չոր 
կերատեսակներ 78

Կոպիտ կերատեսակներ 20

Հանքային կերատեսակներ 3

1 օրվա ընթացքում 1 ածան հավի 
հաշվով կերատեսակներ, գ 120125

* Կազմվել է §Լուսակերտի Էլիտ¦ ՍՊԸի 20182020 թթ. տարե
կան հաշվետվությունների հիման վրա։

§ Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸում 20182020 թվա կան նե
րին ձվի ար տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յան մի ջին 
ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 2ում։ Ըն
կե րութ յու նում ձվի ինք նար ժե քը 2020 թվա կա նի տվյալ
նե րով կազ մել է 37,2 դրամ, վա ճառքն ի րա կա նաց վել 
է 44,3 դրա մով։ Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ձուն վե րա վա
ճառ վել է 5560 դրա մով, ա պա վե րա վա ճա ռո ղի շա հույ
թը կազ մել է 1014, իսկ ար տադ րո ղի նը՝ 7,1 դրամ։

Աղյուսակ 2. Ձվի արտադրության արդյունավետութ
յունն ըստ 20182020 թթ. միջին տվյալների*
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Ձու 37,2 44,3 7,1 19,1

* Կազմվել է §Լուսակերտի Էլիտ¦ ՍՊԸի 20182020 թթ. տարե
կան հաշվետվությունների հիման վրա։
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Ըն կե րութ յան ար տադ րան քի ինք նար ժե քի կա ռուց ված
քի վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ 1000 ձվի հաշ վով ա մե
նա շատ հատ կա ցում նե րը կա տար վել են կե րա տե սակ
նե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով՝ 71,2 %, գա զի ծախ սը 
կազ մել է 5,24 %, ա նուղ ղա կի ծախ սե րը, մաս նա վո րա
պես վար չա կան ա պա րա տի աշ խա տող նե րի վար ձատ
րութ յու նը՝ 5,4 %: 

Ար տա դ րա կան ծախ սե րի կազմն ու կա ռուց ված քը ներ
կայ աց ված են աղ յու սակ 3ում։

վում է հա վա կա տա րազ գի և բակ լազ գի մշա կա բույ սե
րի ձեռք բեր ման նպա տա կով։ Այս պա րա գա յում գրե թե 
անհ նա րին է միև նույն կե րա բաժ նով զգա լիո րեն նվա
զեց նել կե րի ծախ սը։ Ուս տի անհ րա ժեշտ է միա վոր 
ար տադ րան քի (1 ձվի) ինք նար ժե քի նվա զեց ման նպա
տա կով կա տա րել լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե
րա խառ նուր դի ո րո շա կի փո փո խութ յուն։

Աղյուսակ 3. 1000 ձվի հաշվով արտա դ րական ծախսերի 
կազմն ու կառուցվածքն ըստ 20182020 թթ. 
միջին տվյալների*

Արտադրական ծախսեր

1000 ձվի հաշվով

կազմը,
դրամ

կառուցվածքը,
 %

20182020 թթ. 20182020 թթ.

Աշխատավարձ 930 2,5

Կերի արժեքը 26490 71,2

Էլեկտրաէներգիա 1090 2,93

Վառելանյութեր 1030 2,77

Բուժանյութեր 1240 3,33

Ջրի ծախս 800 2,15

Գազի ծախս 1950 5,24

Այլ ուղղակի ծախսեր 1100 2,95

Ընդամենը ուղղակի 
ծախսեր

34630 93,1

Անուղղակի ծախսեր 2570 6,9

Ընդամենը (ինքնարժեքը) 37200 100

* Կազմվել է §Լուսակերտի Էլիտ¦ ՍՊԸի 20182020 թթ. տարե
կան հաշվետվությունների հիման վրա։

§Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸում հա մակց ված կե րի կազ
մում գե րակշ ռում է հում ե գիպ տա ցո րե նը (50 %): Օգ
տա գործ վում են նաև մեծ քա նա կութ յամբ ցո րեն և 
գա րի (1020 %), ար ևա ծաղ կի քուսպ (815 %), ցո րե նի 
թեփ (5 %)։ Կե րա բաժ նին նաև ա վե լաց նում են քիչ քա
նա կութ յամբ սո յա, խո տալ յուր (առ վույտ), ձկնալ յուր, 
մար մար։ Հաշ վի առ նե լով, որ 1 ա ծան հա վին օ րա կան 
տրվում է 120125 գ հա մակց ված կեր, նշված կե րա
խառ նուր դի պա րա գա յում մեկ ձվի ինք նար ժե քը կկազ
մի 37,2 դրամ։ 

§Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸում թռչուն նե րի հա մակց
ված կե րա բաժ նում նե րառ ված հիմ նա կան կե րա տե
սակ նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը ներ կա յաց ված է աղ
յու սակ 4ում։

Թռ չուն նե րի կե րա բաժ նի գե րակ շիռ ծախ սը կա տար

Աղյուսակ 4. Համակցված կերաբաժնում հիմնական 
կե րատեսակների հարաբերակցությունը 
2020 թ. դրությամբ

Կերատեսակներ Կերաբաժին, %

Եգիպտացորեն 50

Ցորեն 1020

Գարի 1020

Արևածաղկի քուսպ 815

Ցորենի թեփ 5

* Կազմվել է §Լուսակերտի Էլիտ¦ ՍՊԸի 20182020 թթ. տարե
կան հաշվետվությունների հիման վրա։

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պար զել ենք, որ 
զար գա ցած թռչնա բու ծութ յուն ու նե ցող մի շարք երկր
նե րում ( Չի լի, Ար գեն տի նա, Մեք սի կա) կե րա խառ նուր
դում նե րառ վում է ա մա րանտ հա վա կա տա րազ գի մշա
կա բույ սը, ո րը հայտ նի է ոչ միայն որ պես կեն դա նի նե րի 
կե րա բաժ նի բա ղադ րա մաս, այլև՝ բժշկա կան և պա րե
նա յին հումք։ Այն պա րու նա կում է մի շարք ե զա կի նյու
թեր, միկ րո տար րեր, վի տա մին ներ և մեծ քա նա կութ
յամբ սպի տա կուց ներ։ Ու շագ րավ է, որ Մեք սի կա յում, 
ԱՄՆում, Կենտ րո նա կան և Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում 
սկսել են ընդ լայն վել ա մա րան տի մշա կութ յան տա
րածք նե րը: Սնն դա յին և բու ժիչ հատ կութ յու ննե րի շնոր
հիվ այս մշա կա բույ սը ՄԱԿի Պա րե նա յին հա մա կար գե
րի գա գաթ նա ժո ղո վի կող մից  ճա նաչ վել է որ պես XXI 
դա րի բույս (www.ourfood.world): 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ Գե ղար քու նի քի (Դդ մա շեն, Վար դե
նիս), Տա վու շի ( Բեր դա վան) և Ա րա րա տի մար զե րում 
ար դեն 20 տա րի զբաղ վում են ա մա րան տի մշա կութ
յամբ. 1 հաից ստաց վում է շուրջ 60 տ բերք, իսկ մշա
կութ յան ծախ սե րը կազ մում են մոտ 180 հազ. դրամ։ 
Ընդ ո րում՝ ա մա րան տի մշա կութ յու նը նպա տա կա հար
մար է ի րա կա նաց նել ոչ միայն նա խա լեռ նա յին պայ
ման նե րում, այլև՝ հար թա վայ րա յին անմ շակ հո ղե րում։ 
Որ պես ա նաս նա կեր օգ տա գործ վում է ա մա րան տի ցո
ղու նը, ո րից ստաց ված խո տալ յու րը նե րառ վում է հա
մակ ցված կե րա բաժ նում։ Կե րա խառ նուր դին 3 % ա մա
րան տի խո տալ յուր ա վե լաց նե լու դեպ քում թռչուն նե րի 
ձվատ վութ յու նը բարձ րա նում է 4,29,2 %ով, ա վե լա
նում է ձվի կշի ռը, միա ժա մա նակ պահ պա նվում է սպի
տա կու ցի և դեղ նու ցի նոր մա վոր ված հա րա բե րակ ցութ
յու նը (http://earthpapers.net/): 
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Նոր լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուրդ 
կազ մե լու խնդրի լու ծու մը պետք է հիմ նա վո րել տնտե
սա մա թե մա տի կա կան մո դե լի մշակ մամբ։ Անհ րա ժեշտ 
է տնտե սութ յու նում առ կա, ձեռք բեր ված կե րա տե սակ
նե րից, ինչ պես նաև կե րա յին լրա ցում նե րից կազ մել 
սննդան յու թե րով հա րուստ այն պի սի կե րա բա ժին, ո րը 
լիար ժեք կբա վա րա րի թռչուն նե րի կեն սա բա նա կան 
պա հան ջը։ 

Խնդ րի լու ծու մը թույլ է տվել ո րո շել, թե թռչուն նե րին 
կե րակ րե լու նպա տա կով ինչ քա նա կութ յամբ և  ինչ հա
րա բե րակ ցութ յամբ կե րա տե սակ ներ պետք է կի րառ
վեն դրանց ձեռք բեր ման հա մար կա տար վող  ծախ սե
րը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես 
խնդիր է դրվել ներ կա յաց նել և հիմ նա վո րել թռչուն նե
րի կե րա խառ նուր դում նոր մշա կա բույ սի՝ ա մա րան տի 
հա վել ման տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յու նը, այն է՝ 
ձվի ինք նար ժե քի նվա զե ցու մը։ Կե րա բա ժի նը կազմ վել 
է ա ծան հա վե րի հա մար, ո րոնց կե րակր ման նոր ման     
1 ա ծան հա վի հաշ վով կազ մում է օ րա կան 120125 գ։

Կե րա խառ նուր դում նե րառ վել են այն բո լոր կե րա տե
սակ նե րը, ո րոնք ըն կե րութ յան կող մից կազմ ված կե րա
բաժ նի ան բա ժա նե լի մասն են և  էա կան ազ դե ցութ յուն 
են գոր ծում ընդ հա նուր կե րի ծախ սի վրա։ Տն տե սա մա
թե մա տի կա կան մո դե լի մշակ ման հա մար թռչուն նե րի 
կե րա ցան կում կա տար վել են պայ մա նա կան նշա նա
կում ներ. ե գիպ տա ցո րեն՝ x1, գ, ցո րեն՝ x2, գ, ցո րե նի 
թեփ՝ x3, գ, գա րի՝ x4, գ, ար ևա ծաղ կի քուսպ՝ x5, գ, սո յա՝ 
x6, գ, առ վույտ՝ x7, գ, ձկնալ յուր՝ x8, գ, ա մա րանտ՝ x9, գ  
(J.H.M. Thornley and J. France, 2006):

Աղ յու սա կ 5ում ներ կա յաց ված է ածան հավերի համա
կց ված կե րում սննդա նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը. 
հիմք են ըն դուն վել գյու ղա տնտե սա կան կեն դա նի
ների կե րակր ման հա մա պա տաս խան տե ղե կագ րե րը                      
(Լ. Դուրստ, Մ. Վիտ ման, 2005): 

Աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են կե րա տե սակ նե րի գոր
ծող շու կա յա կան գնե րը։ Նշ ված կե րա տե սակ նե րը, բա
ցա ռութ յամբ առ վույ տի, ներկր վում են ար տերկ րից։ 
Ա ռա վել թանկ են ար ևա ծաղ կի քուս պը (400 դրամ/կգ), 
ձկնալ յու րը (280 դրամ/կգ) և սո յան (250 դրամ/կգ)։ Ա ծան 
հա վի՝ 120125 գ /օ րա կան կե րա բաժ նում ա ռա վել շատ է 
ե գիպ տա ցո րե նի, գա րու և ցո րե նի չա փա բա ժի նը։ Հարկ 
է նշել, որ մո դե լի հե տա գա մշակ ման փու լում հաշ վարկ
նե րը կա տար վել են ըստ 100 գ կե րում պա րու նակ վող 
սննդա նյու թե րի քա նա կութ յան և գ նի։

Թռ չուն նե րի բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ յու նը և 
մ թե րատ վութ յունն ա պա հո վե լու ա մե նա կար ևոր նա
խա պայ մա նը լիար ժեք կե րա բա ժին նե րով կե րակ րումն 
է: Ուս տի խնդրի մո դե լում յու րա քանչ յուր սննդան յու թի 
հաշ վով կա տար վել են նաև սահ մա նա փա կում ներ.

1. Փոխանակային էներգիայի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

330 341 168 267 255
368 108 125 404 37422 :

x x x x x
x x x x
+ + + + +

+ + + + ≥

2. Հում պրոտեինի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 13 15 11 421 19,03 :
100 33 18 14,8 18

x x x x x
x x x x

 + + + + +
≥ 

+ + + + 

3. Հում թաղանթանյութի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

2,2 3 9 4 141 6,042 :
100 5,7 23 6,8 21,7

x x x x x
x x x x

 + + + + +
≥ 

+ + + + 

4. Կալցիումի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

0,05 0,06 0,07 0,06 0,081 0,079 :
100 0,27 0,18 0,07 0,16

x x x x x
x x x x

 + + + + +
≥ 

+ + + + 

Աղ յու սա կ 5. 100 գ կե րում սննդանյութերի պա րու նակությունը*

Կերատեսակներ Եգիպտացորեն Ցորեն Ցորենի թեփ Գարի Արևածաղկի քուսպ Սոյա Առվույտ Ձկնալյուր

Սննդանյութեր x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8

Փոխանակային 
էներգիան, կՋ

330 341 168 267 255 368 108 125

Հում պրոտեին 10 13 15 11 42 33 18 14,8

Հում թաղանթանյութ 2,2 3 9 4 14 5,7 23 6,8

Կալցիում 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 0,27 0,18 0,07

Ֆոսֆոր 0,3 0,4 0,29 0,34 0,25 0,01 0,003 0,06

Նատրիում 0,03 0,02 0,002 0,04 0,01 0,002 0,001 0,02

Գին, դրամ 10,8 10 7,7 12 40 25 3,7 28

Օրական 1 հավին տրվող  
համակցված կեր, % 

49,84 14,22 4,99 14,15 11,97 1,28 2,11 1,44

* Կազմվել է հեղինակի կողմից։
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5. Ֆոսֆորի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

0,3 0,4 0,29 0,34 0,251 0,376 :
100 0,01 0,003 0,06 0,5

x x x x x
x x x x

 + + + + +
≥ 

+ + + + 

6. Նատրիումի սահմանափակում՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

0,03 0,02 0,002 0,04 0,011 0,022 :
100 0,002 0,001 0,02 0,001

x x x x x
x x x x

 + + + + +
≥ 

+ + + + 

7. Փոփոխականների ոչ բացասական լինելու պայմանը՝

1 2 3 4 5

6 7 8 9

0; 0; 0; 0; 0;

0; 0; 0; 0 :

x x x x x

x x x x

≥ ≥ ≥ ≥ ≥

≥ ≥ ≥ ≥ 

Խնդրի նպատակային ֆունկցիան հետևյալն է.

( ) 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10,8 10 7,7 12 401 min :
25 3,7 2,8 6100

x x x x x
F x

x x x x
+ + + + + 

= → + + + + 

Խնդ րի լուծ ման հա մար կի րառ վել է MS EXCEL ծրագ
րա յին փա թե թի SOLVER հրա մա նը, ո րի մի ջո ցով 

ստաց վել է լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա
խառ նուրդ կազ մե լու խնդրի օպ տի մալ արդ յուն քը կամ 
նպա տա կա յին ֆունկ ցիա յի լու ծու մը։ Այ սինքն՝ ստաց
վել է վե րը նշված բո լոր սահ մա նա փա կում նե րը բա վա
րա րող՝ 1 ա ծան հա վին օ րա կան տրվող հա մակց ված 
կե րի նվա զա գույն ար ժե քը։ 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

§Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸում ա ծան հա վե րին տրվող 
կե րա բաժ նի բա ղադ րութ յունն ու կե րի ո րա կը հա մա
պա տաս խա նում են կե րակր ման բո լոր չա փո րո շիչ նե
րին և ն պաս տում թռչուն նե րի ձվա յին մթե րա տվութ
յա նը։ Մաս նա վո րա պես հա մակց ված կե րա բա ժնում 
սննդան յու թե րի քա նա կութ յու նը բա վա րա րում է սահ
ման ված նոր մա նե րը։ 

Տն տե սա մա թե մա տի կա կան գնա հատ ման նպա տա կով 
վեր լու ծութ յան է են թարկ վել ա ծան հա վե րին տրվող 
հա մակց ված կե րի օ րա կան ծախ սը. հաշ վի է առն վել 
ըն կե րութ յու նում առ կա կե րա յին բա զան։

Աղ յու սա կ 6. Նոր լիակերաբաժնային համակցված կերախառնուրդ կազ մելու խնդրի լուծման արդյունքները*

* Կազմվել է հեղինակի կողմից։

Կերատեսակներ
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Սննդանյութեր x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Փոխանակային 
էներգիան, կՋ

330 341 168 267 255 368 108 125 404 37422,2 ≥ 37422

Հում պրոտեին 0,1 0,13 0,15 0,11 0,42 0,33 0,18 0,148 0,18 19,293 ≥ 19,03

Հում թաղանթանյութ 0,022 0,03 0,09 0,04 0,14 0,057 0,23 0,068 0,217 11,490 ≥ 6,042

Կալցիում 0,0005 0,0006 0,0007 0,0006 0,0008 0,0027 0,0018 0,0007 0,0016 0,10885 ≥ 0,079

Ֆոսֆոր 0,003 0,004 0,0029 0,0034 0,0025 0,0001 0,00003 0,0006 0,005 0,40032 ≥ 0,376

Նատրիում 0,0003 0,0002 0,00002 0,0004 0,0001 0,00002 0,00001 0,0002 0,00001 0,022 ≥ 0,022

Գին, դրամ 0,108 0,1 0,077 0,12 0,4 0,25 0,037 0,28 0,06 14,711   

Օրական 1 հավին 
տրվող  համակցված 
կեր, գ 

39,8 13 5,64 13,677 10,5 1,18 6,44 2,31 27,623    

Օրական 1 հավին 
տրվող  համակցված 
կեր, % 

33,119 10,818 4,693 11,381 8,737 0,981 5,359 1,922 22,986    

Նախկին գին, դրամ 0,108 0,1 0,077 0,12 0,4 0,25 0,037 0,28 0,06 18,147   

Օրական 1 հավին 
տրվող  համակցված 
կեր,գ 

62,5 17,833 6,260 17,75 15 1,6 2,648 1,8 0    

Օրական 1 հավին 
տրվող  համակցված 
կեր,% 

49,84 14,22 4,99 14,15 11,97 1,28 2,11 1,44 0    
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Պարզ վել է, որ 1 ա ծան հա վին օ րա կան տրվող օպ տի
մալ կե րա բաժ նի ծախ սը կազ մում է 18,1 դրամ կամ 
1 ձվի հաշ վով՝ 26,4 դրամ։ Հիմք ըն դու նե լով 
§ Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸի ար տադ րան քի ինք նար ժե
քի կա ռուց ված քը, ո րի հա մա ձայն՝ 1 ձվի հաշ վով կե րա
տե սակ նե րի ծախ սը կազ մում է ա վե լի քան 71 %, խնդիր 
է դրվել ա ռա ջար կել նոր կե րա բա ժին։ Նոր կե րա տե սա
կի՝ ա մա րան տի տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յու նը 
գնա հա տվել է ըստ մշակ ված տնտե սա մա թե մա տի կա
կան մո դե լի։ 

Ա ռա ջարկ վող լիա կե րա բաժ նա յին հա մակց ված կե
րա խառ նուր դի խնդրում ներ մու ծել ենք ևս մեկ փո փո
խա կան՝ 9x  (ա մա րանտ), միա ժա մա նակ նշե լով բո լոր 
սննդան յու թե րի չա փա բա ժին նե րը տվյալ կե րա տե սա
կում։ Մո դե լում կա տա րել ենք նաև բո լոր այն սահ մա
նա փա կում նե րը, ո րոնք ար դեն սահ մա նել էինք խնդրի 
մշակ ման փու լում։ 

Խնդ րի հա մա կարգ չա յին լուծ ման արդ յունք նե րը ներ
կա յաց ված են աղ յու սա կ 6ում։ Ակն հայտ է, որ ստաց
ված օպ տի մալ լու ծու մը հա մա պա տաս խա նում է բո լոր 
սննդան յու թե րի նոր մա նե րի սահ մա նա փա կում նե րին։ 
Նոր կե րա տե սա կը՝ ա մա րան տը, սննդան յու թե րի կազ
մով զգա լիո րեն գե րա զան ցում է նշված բո լոր կե րա տե
սակ նե րին, ինչն էլ հիմ նա վո րում է օ րա կան 1 հա վին 
տրվող օպ տի մալ հա մակց ված կե րում դրա նե րա ռու մը 
մեծ չա փա բա ժնով։ 

1000 ա ծան հա վին տրվող օ րա կան կե րա բաժ նում օպ
տի մալ կե րա տե սակ նե րի չա փա բա ժի նը և գի նը ներ կա
յաց ված են աղ յու սակ 7ում։

 Նոր կե րա բաժ նում գե րակ շիռ մաս են կազ մում ե գիպ
տա ցո րե նը (33,1 %), ա մա րան տը (23 %), գա րին (11,3 %) 
և  ցո րե նը (10,8 %)։ Ընդ ո րում՝ կե րա բաժ նում ա մե նա
ծախ սա տար կե րա տե սակ ներն են ե գիպ տա ցո րե նը և  
ար ևա ծաղ կի քուս պը (հա մա պա տաս խա նա բար 4300 և 
4200 դրամ)։ Ե գիպ տա ցո րե նի ծախ սա տա րութ յու նը բա
ցատր վում է ընդ հա նուր կե րա բաժ նում գե րակ շիռ քա
նա կութ յամբ, իսկ ար ևա ծաղ կի քուս պի նը՝ թանկ գնով։

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ ա ռա ջարկ վող նոր լիա կե րա բաժ նա յին հա
մակց ված կե րա խառ նուր դի օպ տի մալ գի նը 1000 հա
վին տրվող հա մակց ված կե րի հաշ վով կազ մել է 
14710 դրամ։ § Լու սա կեր տի Է լիտ¦ ՍՊԸում հա վե րի 
տա րե կան ձվատ վութ յու նը կազ մում է 250 հատ հավ
կիթ, ուս տի կե րի ծախ սը 1 ձվի ինք նար ժե քում կկազ
մի 21,48 դրամ (14,71×365÷250): § Լու սա կեր տի Է լիտ¦ 
ՍՊԸի ներ կա յիս կե րի ծախ սի և  հա մա կարգ չա յին լուծ
ման օպ տի մալ արդ յուն քի հա մե մա տութ յամբ ակն հայտ 
է, որ կե րա բաժ նում ա մա րան տի նե րառ ման դեպ քում 
կե րի ինք նար ժե քը կնվա զի 4,92 դրա մով։  Նոր լիա կե
րա բաժ նա յին հա մակց ված կե րա խառ նուր դի կազ մու մը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նախ կին 37,2 դրա մի փո խա
րեն 1 ձվի հաշ վով  սահ մա նել 32,3 դրամ ինք նար ժեք։
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Աղյուսակ 7. 1000 ածան հավի հաշվով օրական կերա
բաժնում օպտիմալ կերատե սակ ների չա
փա բա ժինը և գինը* 

Հիմնական 
փոփոխականներ

Օպտիմալ 
գինը, 
դրամ

Օպտիմալ  
չա փա բա ժինը, 

գ

 
x1  եգիպտացորեն 4300 39,8 

 
x2  ցորեն 1300 13  

 
x3 ցորենի թեփ 430 5,64  

 
x4  գարի 1640 13,7 

 
x5  արևածաղկի քուսպ 4200 10,5 

 
x6  սոյա 290 1,18  

 
x7  առվույտ 240 6,44  

 
x8  ձկնալյուր 650 2,31 

 
x9   ամարանտի 

խոտալյուր
1660 27,62

Ընդամենը կերաբաժին 14710 120,2 

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես 46

Применение нового полнорационного комбинированного корма с целью снижения 
себестоимости яиц

Т.А. Глиджян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: амарант, пищевой рацион, обменная энергия, себестоимость яиц, экономико-
математические методы

А н н о т а ц и я .  Одна из важнейших задач птицеводства – оптимизация полнорационных комбинированных кор
мов, так как создание научно обоснованной кормовой базы, сбалансированной белком и дополнительными пище
выми веществами, является одним из важнейших условий реализации продовольственной программы. 

Посредством оптимального применения экономикоматематических методов мы обосновали и представляем от
вечающий нормам кормления птиц и способствующий повышению яичной продуктивности новый полнорационный 
комбинированный корм, а также предлагаем пути снижения себестоимости яиц.

Ընդունվել է` 31.01.2022 թ.
Գրախոսվել է` 11.03.2022 թ.

Application of a New Full Diet Feed Mixture for the Reduction of Egg Prime Cost

T.A. Ghlijyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: amaranths, full diet feed mixture, metabolic energy, egg prime cost, economic and mathematical methods

A b s t r a c t .  Optimization of a full diet feed mixture is one of the main issues of poultry farming, since the creation of forage 
base with balanced proteins and nutritional supplements is primary prerequisite for implementing the agrifood program. 

Through the optimal solutions of economic and mathematical methods, a new full diet compound feed in compliance with 
poultry feeding standards, promoting egg productivity has been recommended, as well as ways for the reduction of egg 
prime cost has been justified and introduced.
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Введение

Сельское хозяйство является одним из основных направ-
лений экономики Армении. Так, в 2020 году сельское хо-
зяйство обеспечило 12.5 % ВВП страны (1073 млрд дра-
мов) (https://www.armstat.am). Однако в последние годы 
этот показатель имеет тенденцию к спаду.

Развитие аграрного сектора обусловлено развитием 
как сельских общин, так и тех подотраслей, которые 
имеют значительную долю в цепочке добавленной сто-
имости производства продуктов питания, базируются 
на местной сельскохозяйственной продукции и обла-
дают значительным экспортным потенциалом. Тем не 
менее экспорт сектора в настоящее время довольно 
низок. Доля экспорта в валовой сельскохозяйственной 
продукции составила около 7.8 % (https://www.armstat.am). 
Однако следует отметить, что в последние годы доля 

УДК  338.43     

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                                                    
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Г.А. Мелконян
Российско-Армянский Университет 

georgi.melkonyan@gmail.com

сельскохозяйственной продукции в общем объеме 
экспорта несколько увеличилась.

Сельскохозяйственный сектор Республики Армения 
имеет огромный потенциал для развития, но в этой 
сфере есть множество проблем, которые не позволяют 
использовать все возможности его развития.

Материалы и методы

В данной исследовательской работе используются как 
общенаучные методы синтеза и индукции, так и каче-
ственные методы, относящиеся к области экономиче-
ской науки. В работе применяется контент-анализ доку-
ментов, относящихся к теме исследования. Основной 
информационной базой для этого метода послужили 
международные источники и официальные данные 

В структуре экономики РА сельское хозяйство имеет существенное значение. 
Из 443.42 тыс. га пахотных земель в Армении в 2020 году по целевому назна-
чению использовалось всего 227.2 тыс. га, или около 51.24 %, что является 
довольно низким показателем для нашей страны. Анализ состояния сельско-
хозяйственной техники в Армении показывает, что средний уровень техниче-
ской оснащенности составляет около 82.0 %. Конкурентоспособность сельско-
хозяйственной продукции зависит от многих факторов в секторе.

В качестве эффективных мер для поднятия уровня целевого использования 
сельскохозяйственных земель предлагаются политика укрупнения земельных 
участков, модернизация системы орошения и целевая государственная поли-
тика помощи сельскому населению.

Ключевые слова:
сельское хозяйство, 
производительность, 
техническая оснащенность, 
экспорт, 
дефицит
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ответственных государственных органов Республики 
Армения: материалами являются статистические еже-
годники, аналитические записки о социально-экономи-
ческом состоянии РА, подготовленные Статистическим 
комитетом РА, а также научные исследования по теме 
данной работы. Используется статистический метод 
анализа данных для более удобного представления 
информации. Применяется также институциональный 
метод, позволяющий рассмотреть вопрос через призму 
понимания всей системы государственного управления.

Результаты и анализ

Мы попытаемся провести обзор основных проблем, 
которые актуальны для сельскохозяйственной отрасли 
Армении. Таким образом, выделим некоторые из них.
Вначале отметим низкий уровень производительности 
и эффективности. Об этом свидетельствует сравнение 
эффективности сельского хозяйства, а также показа-
телей сельскохозяйственной продукции РА с соответ-
ствующими показателями стран с развитым сельским 
хозяйством. 

Так, в Армении годовая производительность одного 
занятого в сельском хозяйстве работника (созданная 
добавленная стоимость) в 2020 г. составила 5.393 дол-
лара США, в то время как в Дании этот показатель со-
ставил 62.894 доллара США, в Израиле - 94.454 долла-
ра США. Среднегодовая удойность 1 коровы в Армении 
составляет 2.615 кг (https://www.armstat.am).

Причин низкой производительности и недостаточной 
эффективности использования ресурсов много: низкий 
уровень автоматизации, внедрения современных тех-
нологий и инновационных решений, укрепления произ-
водственно-сбытовой цепочки, недостаточно крупные 
фермы, отсутствие профессиональных кадров, знаний, 
эффективных решений и т.д (www.gov.am).

Из 443.42 тыс. га пашни в Армении в 2021 году по це-
левому назначению использовалось всего 227.2 тыс. 
га (www.cadastre.am), или около 51.24 %, что является 
довольно низким показателем для нашей страны. Сель-
скохозяйственные угодья не обрабатываются по многим 
причинам: недоступность или недостаточная подача 
поливной воды, недоступность сельскохозяйственной 
техники, низкий уровень плодородия почвы, отсутствие 
землепользователя или землевладельца, низкая уро-
жайность, недостаток оборотных средств и др. Ороше-
ние сельскохозяйственных угодий в Армении до сих пор 
остается одной из важнейших проблем в этой области. 

Еще одной проблемой является широкое применение 
традиционных методов и технологий сельскохозяй-
ственной деятельности. Одним из важнейших направ-
лений решения этих системных задач является устра-
нение таких факторов, как дефицит ресурсов в стране 

(С.И. Колесников, 2007), низкий уровень продуктивно-
сти сельского хозяйства, относительно высокая себе-
стоимость сельскохозяйственной продукции и многое 
другое (А.В. Хоецян, Р.С. Мкртчян, 2006). Внедрение 
инновационных технологий в Армении пока находит-
ся в зачаточном состоянии. Современные технологии 
и инновационные решения в основном используются 
частично. Недостаток финансирования, низкий уро-
вень знаний фермеров, небольшие размеры хозяйств, 
отсутствие опыта внедрения и применения инноваци-
онных технологий, низкий уровень распространения 
существующих передовых практик являются суще-
ственными препятствиями для их более эффективной, 
масштабной организации. Отметим также низкий уро-
вень технического оснащения (www.osce.org).

Одной из главных предпосылок развития сельского 
хозяйства является повышение уровня механизации 
сельскохозяйственных работ. Последнее является 
также одной из основных предпосылок конкуренто-
способности отрасли, повышения ее эффективности, 
роста объемов сельскохозяйственного производства, 
полного использования производственного потенциа-
ла. Существующая сельскохозяйственная техника ха-
рактеризуется низким КПД, высоким износом, низким 
уровнем оснащенности и дополнительными затратами, 
необходимыми для ремонта.

Анализ состояния сельскохозяйственной техники в Ар-
мении показывает, что средний уровень технической 
оснащенности составляет около 82.0 % (https://www.
armstat.am). При этом около 90-93 % оборудования было 
приобретено в 1976-1991 гг., они сделаны в СССР, сле-
довательно, морально и физически изношены. Хотя в 
последние годы и проделана определенная работа по 
модернизации сельскохозяйственной техники, однако 
ее все же недостаточно. В 1997-2010 гг. 885 единиц раз-
личных тракторов и 116 единиц зерноуборочных комбай-
нов (всего около 1000 единиц) было импортировано из 
Японии, Китая и Индии за счет безвозмездных средств 
и грантов. В 2013-2015 гг. по инициативе Министерства 
сельского хозяйства Республики Армения в результате 
переговоров с компаниями, производящими сельскохо-
зяйственную технику в Республике Беларусь, в Арме-
нию по прямым продажам и финансовому лизингу было 
ввезено 434 единицы сельскохозяйственной техники по 
ценам ниже их рыночной стоимости. В рамках первой и 
второй программ “Общинного управления аграрными 
ресурсами и конкурентоспособности” (начиная с 2011 
года) сельскохозяйственным кооперативам передано 
около 1330 единиц сельскохозяйственной техники. При 
внедрении и применении современной высокопроизво-
дительной сельскохозяйственной техники, а также пере-
даче соответствующих знаний об их эксплуатации можно 
будет обеспечить высокую эффективность, непрерывное 
развитие и рост отрасли (С.И. Колесников, 2007).
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Проблемы профессионального обучения также явля-
ются серьезным фактором, задерживающим развитие 
отрасли. Развитие аграрного сектора и внедрение но-
вейших технологий в отрасль может быть обеспечено 
специалистами, вооруженными достаточными знания-
ми. В настоящее время в Армении низкий уровень сель-
скохозяйственного образования, зачастую даже полное 
отсутствие знаний и профессиональных навыков в этой 
области, что напрямую способствует внедрению неэф-
фективных и несовременных практик. Для обеспечения 
стратегического развития отрасли в первую очередь не-
обходимо обеспечить ее высококвалифицированными 
специалистами с аграрным образованием.

Серьезным препятствием является нехватка ответ-
ственных кадров в аграрной сфере или низкий уровень 
их квалификации, что объясняется низкой заработной 
платой. Одной из ключевых гарантий обеспечения 
устойчивого, инклюзивного роста в сельском хозяйстве 
в течение длительного периода времени является на-
ращивание потенциала государственных директивных 
органов в этом секторе и повышение квалификации ра-
ботников (А.М. Никоноров, Т.А. Хоружая, 2001).

Учитывая стратегическое значение аграрного сектора 
в развитии экономики, Правительство Республики Ар-
мения постоянно реализует программы, направленные 
на развитие сектора, как за счет собственных инве-
стиций (включая государственные субсидии), так и за 
счет международной поддержки. Ряд проектов разви-
тия сельского хозяйства поддерживается международ-
ными организациями, такими как ООН, Европейский 
Союз, USAID и другими. С 2010 года в Армении при 
поддержке международных организаций реализованы 
сельскохозяйственные проекты на сумму более 200 
миллионов долларов, они курируются и реализуются 
различными международными организациями, а так-
же Министерством экономики РА. Следует отметить, 
что эффективность ряда программ остается низкой 
(https://www.un.org). Основными причинами этого яв-
ляются системные недостатки соответствующих госу-
дарственных органов, отсутствие четких структур взаи-
модействия между ними.

Рынок сельскохозяйственных кредитов в Армении ха-
рактеризуется большим количеством кредитополуча-
телей с хорошо подготовленной клиентской кредитной 
историей. В то же время доля долгосрочных кредитов в 
общем кредитном портфеле низка, а процентные ставки 
высоки, что сдерживает у мелких фермерских хозяйств 
заимствование средств для высокорисковой или дол-
госрочной сельскохозяйственной инвестиционной дея-
тельности. Фактически, многие сельскохозяйственные 
кредиты сегодня конвертируются в потребительские 
кредиты, т. е. только часть суммы кредита используется 
в качестве краткосрочного оборотного капитала для ин-
вестиций в сельское хозяйство (www.e-gov.am).

В течение 2021 года была реализована программа 
субсидирования процентных ставок по кредитам аграр-
ному сектору, в рамках которой в 2021 году было пре-
доставлено 29487 единиц кредитов общим объемом 
около 72.9 млрд драмов, по которым общая сумма суб-
сидий составила около 9.8 млрд драмов.

Сумма общего пакета лизинговых сделок в 2021 году 
по государственной программе поддержки лизинга по 
финансовому лизингу сельскохозяйственной техники 
составила около 3.2 млрд драмов, общая сумма субси-
дий составила около 498 млн драмов (www.e-gov.am).

По программе господдержки лизинга техники в агро-
продовольственном секторе в 2021 году одобрено 342 
заявки на общую сумму около 10.6 млрд драмов, заку-
плено 776 единиц техники, сумма субсидии составила 
около 967.5 млн драмов.

Как краткосрочные меры будут предложены существу-
ющие схемы поддержки, такие как программы субсиди-
рования процентной ставки по сельскохозяйственным 
кредитам, замена целевых грантов схемами поддерж-
ки (например, лизинг сельскохозяйственной техники и 
оборудования, животноводства, кредиты, предостав-
ленные на развитие теплиц, современных ороситель-
ных систем и др.).

У фермеров также возникают проблемы из-за налого-
вого законодательства. Несмотря на то, что налоговая 
политика в сфере сельского хозяйства оценивается как 
льготная (в связи с освобождением от уплаты налога 
на прибыль и подоходного налога сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, льготным режимом уплаты 
НДС, льготами по налогу на имущество и др.), она по 
своей функциональности и инструментам не является 
стимулирующей. В целях минимизации существующих 
барьеров для развития может быть эффективным при-
менение следующих мер:

• внедрение специальной системы документарного 
оформления сделок с агропродовольственными то-
варами и зачета НДС;

• совершенствование действующего налогового зако-
нодательства для производителей первичной сель-
скохозяйственной продукции;

• определение стимулов для переработки и экспорта 
сельскохозяйственной продукции;

• совершенствование правил налогообложения иму-
щества или другие меры.

К вышеперечисленным проблемам добавилась потеря 
огромной доли производственного потенциала Армении 
из-за Второй арцахской войны: в контексте продоволь-
ственной безопасности целесообразно рассматривать 
сельскохозяйственный потенциал Армении вместе с 
возможностями Республики Арцах, исходя из существу-
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ющей тесной взаимосвязанности наших экономик. Та-
ким образом, из 7 районов Республики Арцах под пол-
ным контролем Арцаха находятся столица Степанакерт, 
в основном Мартакертский район, частично Мартунин-
ский район, под полный контроль Азербайджана пере-
шли Гадрутский, Шаумянский, Кашатагский районы, в 
основном Шушинский и Аскеранский районы. 

Согласно ежегоднику за 2020 год, опубликованному Го-
сударственной статистической службой Арцаха, струк-
тура производства ВВП Республики Арцах в 2019 году 
выглядит следующим образом: промышленность – 30 %, 
сельское хозяйство – 9.4 %, торговля и услуги – 45.2 %, 
строительство – 10.7 %, налоги на производство (без 
учета субсидий) – 4.7 %. В 2019 году на Степанакер-
тский район пришлось 75.4 % торговли и услуг, 48.2 % 
промышленности, 39.7 % – на Мартакертский район. 

Следует отметить, что 97.8 % горнодобывающей про-
мышленности и добычи открытым способом относится 
к Мартакертскому району, тогда как по показателям 
обрабатывающей промышленности (71 %), электро-, 
газо-, пароснабжения (53.6 %), а также водоснабжения, 
канализации, управления отходами (51.5 %) Степана-
керт является крупнейшим игроком. В результате ок-
купации территорий отмечены значительные потери в 
сельскохозяйственном секторе: в оккупированных рай-
онах Гадрута, Шаумяна и Кашатага было сконцентри-
ровано 47.4 % общего потенциала зерновых культур 
страны (560241.5 ц), а если прибавить к этому лишь 
частично оккупированные регионы Шуши, Аскерана и 
Мартуни, где потеряно не менее половины валового 
урожая регионов (235948.1 ц или 20 % от общего коли-
чества), тогда станет ясно, что Арцах потерял не менее 
67.4 % валового потенциала зерновых культур. 

В Республике Арцах имелось 132 000 га пахотных зе-
мель, из которых использовалось 100 000 га, по дан-
ным Министерства сельского хозяйства Арцаха; 70 % 
этих территорий, т. е. 70 000 га, оккупированы. В жи-
вотноводческой сфере есть такая же проблема, так как 
подавляющее большинство домашних животных было 
полностью или частично сосредоточено на оккупиро-
ванной Азербайджаном территории Арцаха. В Гадрут-
ском, Шаумянском и Кашатагском районах выращива-
лось 44.4 % поголовья коров, 35.6 % свиней, 49.5 % 
овец и коз и 20.7 % домашних птиц. А если к этому до-
бавить ровно половину оставшегося в Арцахе животно-
водческого потенциала Аскеранского, Мартунинского и 
Шушинского районов, то станет очевидным, что в целом 
Арцах потерял не менее 64 % поголовья коров, 59.5 % 
свиней, 68.4 % овец и коз и 52.2 % птиц.

Заключение

Основным императивом сельскохозяйственной стра-
тегии Армении является повышение конкурентоспо-
собности и эффективности сельского хозяйства. Кон-
курентоспособность определяется как преимущество 

любого человека, компании, отрасли, региона или стра-
ны в продаже товаров или услуг. Конкурентоспособ-
ность страны, подсектора или сельскохозяйственной 
продукции зависит от многих факторов в секторе. Таки-
ми факторами являются деловая среда, предложение 
рабочей силы и ее качество, природные ресурсы (осо-
бенно качество и доступность воды, качество земли), 
предсказуемость сельскохозяйственной политики (что 
поможет поднять уровень использования сельскохо-
зяйственных угодий по целевому назначению), сбалан-
сирование бюджета, качество сельскохозяйственных 
проектов, уровень развития рынка (насколько рынок 
открыт, доступен для всех производителей), отрасле-
вые риски, стратегия их снижения, развитие ключевых 
институтов поддержки, наличие финансовых ресурсов 
для тех, кто занимается сельским хозяйством. В част-
ности, для поднятия уровня целевого использования 
сельскохозяйственных земель необходимо принять 
эффективные и оперативные меры, из которых наибо-
лее важными являются политика укрупнения земель-
ных участков, модернизация системы орошения и го-
сударственная политика помощи сельским жителям с 
целью увеличения добавленной стоимости продукции, 
полученной на их земельных участках (государствен-
ная программа по культивированию особо ценных рас-
тений, специальные образовательные программы).
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A b s t r a c t .  Agriculture has a crucial function in the structure of the RA economy, since the food security of population, 
living conditions and development perspectives of rural community are ensured by the quality and development level of 
agricultural sector. Agricultural production, like any other type of production, is based on labor, creative minds and on the 
symbiosis of nature and human innovative ideas.

As effective measures to raise the level of targeted use of agricultural land, a policy of land consolidation, modernization of 
the irrigation system and a targeted state policy of assistance to the rural population are proposed.

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները 2020-2021 թթ. ճգնաժամային շրջանում

Գ.Ա. Մելքոնյան

Հայ-Ռուսական համալսարան 

Բանալի բառեր՝ գյուղատնտեսություն, արտադրողականություն, տեխնիկական ապահովվածություն, 

արտահանում, դեֆիցիտ

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  ՀՀ տնտեսության կառուցվածքում առանցքային նշանակություն ունի գյուղատնտեսությունը. 

գյուղատնտեսության որակով և զարգացման մակարդակով են պայմանավորված բնակչության պարենային 

անվտան  գությունը, գյուղական բնակչության կենսամակարդակը և զարգացման հեռանկարները։ Ինչպես և 

ցանկացած ապրանքի արտադրությունը, գյուղմթերքի արտադրությունը նույնպես հիմնված է աշխա տանքի, 

ստեղ ծագործ մտքի, բնության ու մարդու նորարարական գաղափարների սիմբիոզի վրա։

Որպես գյուղատնտեսական հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման արդյունավետ մի-

ջոց՝ առաջարկվում է իրականացնել հողատարածքների խոշորացում, ոռոգման համակարգերի արդիականացում 

և գյուղական բնակչության աջակցության պետական քաղաքականություն:
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Введение

Плодовые деревья являются хозяевами для многих 
организмов, некоторые из которых смертельны для 
деревьев. Деревья – благоприятная среда для мхов и 
лишайников, когда их стволы и ветви затенены (www.
homeguides.sfgate.com).

Одним из самых первых растений на Земле был мох 
(Bryophyta). Его возраст насчитывает почти триста 
миллионов лет. Мхи – это крошечные многолетние 
растения длиной до 50 мм. У них нет цветков, а вместо 
корней – корневые волоски (ризоиды), которые служат 
для прикрепления растения к базисной поверхности и 
впитывания влаги. Существует огромное количество 
разновидностей мха. Oн может расти повсеместно, в 
любой климатической зоне. При временных неблаго
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МХИ (BRYOPHYTA) И ЛИШАЙНИКИ (LICHENES) НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ                           
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
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прият ных изменениях в окружающей среде мох 
принимает состояние анабиоза. Когда же условия 
меняются в лучшую для него сторону, его жизненные 
процессы восстанавливаются (www.botanichka.ru).

Лишайник (Lichenes) относится к особой группе 
сложных организмов, которые состоят из грибов и 
микроскопических водорослей, тесно связанных между 
собой. Описано более 20 тысяч видов лишайников. 
Живут они долго: от нескольких десятилетий до сотен 
лет. Растут медленно. Они лучше видны во влажную 
погоду, когда становятся ярче и рельефнее (www.
podmoskovje.com). 

Лишайник стоек. Он способен выжить в тех условиях, в 
которых не могут существовать другие растения. Они 
выдерживают жару (+60  – +70 0С) и мороз (50 0С). Самая 

В настоящей статье была изучена частота встречаемости мхов и лишай
ников на диких и культурных плодовых деревьях (яблоня, груша, слива, 
алыча, вишня, черешня), в лесных массивах бассейна реки Мармарик, в 
приусадебных хозяйствах, производственных и интенсивных садах Котайк
ского и Гегаркуникского регионов РА.

На фоне санитарных и механических мероприятий однократное опрыски
вание яблоневых деревьев полностью защитило деревья от повторного 
появления мхов и лишайников или обеспечило высокую биоло гическую 
эффективность. Опыты, проведенные без механической очистки деревьев 
и с применением санитарных, химических мероприятий, также показали 
высокую биологическую эффективность.
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плодовые деревья, 
мхи, 
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С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я

doi: 10.52276/25792822-2022.1-52



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա53

комфортная температура воздуха для лишайника – 
от +10 до +20 0С. При неблагоприятных условиях 
(длительной засухе, критических температурах воз
духа) они высыхают, съёживаются и снова оживают, 
впитав влагу из воздуха (www.podmoskovje.com).

Мхи и лишайники, растущие на коре, любят затененные 
места, старые деревья, но не являются паразитами. 
Они не питаются тканями дерева, растут лишь на 
поверхности коры (Мох (мхи) на плодовых деревьях, 
2021). Однако лишайники и мхи могут становиться 
убежищем для клещей, пауков и жужелиц, личинок и 
куколок различных насекомых (www.podmoskovje.
com), бактерий и спор грибов (www.botanichka.ru).

Материалы и методы

Исследования проводились в 2019 году в лесных 
мас сивах бассейна реки Мармарик (на диких пло
довых: яблоня, груша и алыча), в приусадебных 
хозяйствах города Цахкадзор (на разных плодовых 
культурах: семечковые, косточковые) и общины Нор 
Гехи Котайкского региона (на яблоне), в приусадебных 
хозяйствах (на яблоне и груше) и в производственных 
садах (на яблоне) общины Чамбарак, а также в интен
сивных яблоневых садах общины Гагарин Гегаркуник
ского региона.

Обследования плодовых деревьев на предмет пора
жения лишайниками и мхами проводились осенью, 
после листопада (во время жаркого летнего перио да и 
интенсивного солнечного облучения мхи и лишайники 
могут на короткое время подсыхать, как бы исчезать) 
общерпринятыми в фитопатологии методами. Вычис
ляли частоту встречаемости мхов и лишайников в 
процентах. 

Распространенность, или частота встречаемости бо
лез ней, представляет собой долю пораженных де
ревьев от общего числа учтенных и вычисляется по 
следующей формуле:

100 %nP
N

= ⋅ ,

где P – распространенность, или частота встречаемости 
болезней (лишайников, мхов), n – число больных де
ревьев в саду (в лесу), N – общее число учтенных 
деревьев в саду (в лесу) (www.slideshare.net).

Частота встречаемости подразделяется на следующие 
группы (Н.А. Наумов, 1937, О.А. Сердюк, Л.А. Горлова, 
2021): 
+      – низкая (поражено до 20.0 % деревьев);
++    – средняя (поражено от 20.1 до 60.0 % деревьев);
+++  – высокая (поражено 60.1 % и более деревьев);
       – отсутствие лишайников и мхов на деревьях.

Полевые опыты на предмет применения защитных 
мероприятий против мхов и лишайников проводились в 
2020 году в производственных яблоневых садах общи
ны Чамбарак. Биологическую эффективность защитных 
мероприятий против мхов и лишайников определяли 
по общепринятой формуле (Т.Л. Доброзракова, 1974).

Результаты и анализ

Исследования, проведенные в лесных массивах 
бассейна реки Мармарик, в разных садах хозяйств 
города Цахкадзор, общинах Нор Гехи, Чамбарак и 
Гагарин показали, что наиболее сильным поражениям 
лишайниками и мхами подвержены старые плодовые 
деревья с недостаточно освещенной кроной, растущие 
в наиболее загущенных лесных массивах или в 
загущенных посадках приусадебных хозяйств, а также 
в условиях выращивания без применения фунгицидов. 

Была зарегистрирована связь между густотой леса и 
поражением мхами и лишайниками (вблизи лесных 
полян и дорог деревья менее интенсивно подвержены 
заражению). 

Исходя из результатов обследований, частоту встре
чаемости мхов и лишайников на деревьях подраз
деляли на следующие группы. 

 x В интенсивных молодых яблоневых садах (сорт 
Голден Делишес (Golden Delicious)) было зарегист
рировано отсутствие лишайников и мхов (). Отсутствие 
этих организмов в благоприятной для их развития 
климатической зоне (община Гагарин Гегаркуникского 
региона) обусловлено возрастом, соответствующей 
технологией выращивания деревьев, а также ин
тенсивным применением фунгицидов в течение ве
гетационного периода (при 810кратных и более 
опрыскиваниях).

 x В приусадебных хозяйствах общины Нор Гехи была 
зарегистрирована низкая частота встречаемости 
(18.2 % (+)) на яблоне (таблица). Климатические 
условия этой общины не очень благоприятны для 
мхов и лишайников изза высокой температуры и 
низкой относительной влажности воздуха в течение 
вегетационного периода. Яблоневые деревья старые 
(3542летнего возраста), посажены с нормальной 
густотой, но крона сильно загущена, вентиляция – 
плохая. Фунгициды используются редко (максимум            
34 опрыскивания за вегетационный период) и в 
основном в первой половине вегетации (осенью, после 
сухого летнего периода, с наступлением сырой погоды 
с умеренной или низкой температурой возобновляется 
развитие мхов и лишайников).

 x В г. Цахкадзор была зарегистрирована средняя 
частота встречаемости (от 29.4 до 41.2 % (++), на 
черешне – 29.4 %, на вишне – 32.5 %, на сливе –  38.3 %, 
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на груше – 40.5 % и на яблоне – 41.2 %). Климатические 
условия этой зоны очень благоприятны для развития 
мхов и лишайников: деревья в приусадебных хозяйст
вах средних возрастов или старые (2530летнего 
возраста), густота посадки средняя, крона загущена, 
вентиляция плохая, частота применения фунгицидов 
низкая (34кратное опрыскивание) или средняя (в 
единичных случаях – 56кратное опрыскивание 
за вегетационный период). В некоторых садах 
применяются только инсектициды.

 x В производственных садах общины Чамбарак 
также была зарегистрирована средняя частота 
встречаемости на яблоне (42.6 % (++)). Климатические 
условия этой зоны очень благоприятны для мхов 
и лишайников: деревья стареющие (2530летнего 
возраста), посажены со средней густотой, но крона 
загущена, вентиляция плохая, а частота применения 
фунгицидов низкая (34кратное опрыскивание за 
вегетационный период). В некоторых садах также 
применяются только инсектициды. 

 x В приусадебных хозяйствах общины Чамбарак была 
зарегистрирована высокая частота встречаемости 
на груше и яблоне (74.775.6 (+++)). Условия те же, 
но более загущенная посадка яблоневых деревьев 
в большей степени способствует развитию мхов и 
лишайников. 

 x В лесных массивах реки бассейна Мармарик 
зарегистрирована наивысшая частота встречаемости 
мхов и лишайников на плодовых деревьях (97.6 % – на 
дикой груше, 98.4 % – на дикой яблоне и 99.1 % – на 
алыче (+++)).

Таблица. Частота встречаемости мхов и лишайников на плодовых деревьях (2019)*

Местность
Частота встречаемости мхов и лишайников на деревьях, %

яблоня груша алыча слива вишня черешня

Лесные массивы бассейна реки 
Мармарик 98.4 +++ 97.6 +++ 99.1 +++   

Приусадебные хозяйства города 
Цахкадзор 41.2 ++ 40.5 ++  38.3 ++ 32.5 ++ 29.4 ++

Приусадебные хозяйства общины                
Нор Гехи 18.2 +     

Приусадебные хозяйства общины 
Чамбарак 75.6 +++ 74.7 +++    

Производственные сады общины 
Чамбарак 42.6 ++     

Интенсивные молодые сады общины 
Гагарин 0      

Надо также отметить, что на одном и том же дереве 
могут развиваться мхи и несколько видов лишайников 
(рис.).

Примечание: ()  отсутствие лишайников и мхов, (+)  низкая частота встречаемости, (++)  средняя частота встречаемости,    
(+++)  высокая частота встречаемости.

*Таблица составлена автором. 

Рис. Деревья, пораженные мхами и лишайниками (https://
fermer.blog).
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Факторы, провоцирующие появление мхов и лишай
ников, могут быть разные: загущенная крона или 
посадка деревьев; чрезмерная затененность деревьев; 
повышенная кислотность почвы; чрезмерный полив, 
чрезмерная влажность и плохое дренирование 
почвы; близкое расположение грунтовых вод; высокая 
влажность воздуха, продолжительные дожди, тума
ны; ослабленная и изнурённая корневая система; 
промерзание или солнечные ожоги коры (https://fermer.
blog, http://bryophytes.science.oregonstate.edu).

В результате разрастания наростов возникают 
негативные последствия: затрудняется вентиляция, 
застаивается влага, появляется дефицит света; 
начинаются процессы гниения; под бляшками зимуют 
вредители (https://fermer.blog).

Ученые до недавнего времени считали, что лишайники 
используют субстрат только как место прикрепления. 
Но биохимические исследования показали, что 
лишайники выделяют во внешнюю среду ферменты, 
способные расщеплять целлюлозу и полисахариды, 
следовательно, лишайники могут извлекать из 
древесины некоторые питательные вещества, необхо
димые для их жизнедеятельности. Разросшиеся на 
дереве лишайники, как и мхи, закупоривают устьица, 
расположенные на коре, что отрицательно сказы
вается на состоянии дерева. В «лишайниковых 
зарослях» охотно поселяются многие как полезные, так 
и вредные беспозвоночные животные, споры грибов, 
бактерии, так что в борьбе с вредными организмами 
сада не стоит забывать и про лишайники, как место 
укрытия насекомых (https://7dach.ru). Присутствие мхов 
может способствовать повышению восприимчивости 
деревьев к повреждениям изза ветра (http://bryophytes.
science.oregonstate.edu): последнее очень актуально в 
Армении.

Ввиду того что изобилие лишайников и мхов скорее 
вредит растению, лучше не давать им возможности 
расселиться по всему саду и своевременно бороться 
с ними. Нами были проведены полевые опыты, 
направленные на защиту яблоневых деревьев от этих 
организмов. 

Принимая во внимание тот факт, что в нашей 
республике не проводились исследования по борьбе с 
лишайниками и мхами, а также то, что в справочнике 
“Химические и биологические средства защиты рас
тений, разрешенные для применения в Республике 
Армения” не включены средства для борьбы с этими 
организмами, основой для применения химических 
средств защиты растений стала информация из веб
сайтов. 

В первом варианте опыта ранней весной 2020 г. до 
набухания почек в производственном яблоневом саду 

общины Чамбарак была проведена прореживающая 
обрезка деревьев: тщательно обрезали заросшие вет
ки, избегая загущения кроны, способствуя вентиляции, 
проникновению воздуха и света в крону. После проре
живания при влажной погоде механическим способом 
удалили лишайники и мхи. Во избежание сохранения в 
саду инфекционного начала, землю под деревьями за
ранее покрыли полиэтиленовой пленкой. Для механи
ческой очистки веток и стволов использовали тыльную 
сторону ножа и хозяйственную щетку. Все остатки тща
тельно собрали и сожгли. Далее стволы и скелетные 
ветки деревьев очистили от отмершей коры. Все раны 
и срезы на деревьях покрыли садовой замазкой. Затем 
при сухой погоде стволы и скелетные ветки побелили 
20 % раствором известкового молока с добавлением 
0.5 кг медного купороса – для дезинфекции (www.
supersadovnik.ru).

До набухания почек деревья опрыскивали 4 % раст
вором медного купороса (CuSO4). 

4 % раствор медного купороса может вызвать ожоги 
на молодых деревьях, так что опрыскивать молодые 
деревья этим раствором нельзя (www.ogorod.ru).

Во втором варианте опыта на фоне вышеперечис
ленных санитарных и механических мероприятий до 
набухания почек яблоневые деревья опрыскивали 5 % 
раствором железного купороса (FeSO4) (3 % раствор 
для косточковых культур (https://countryhouse.pro). 

В третьем варианте опыта на фоне вышеперечис
ленных санитарных и механических мероприятий до 
набухания почек деревья опрыскивали 3 % раствором 
Бордосской жидкости (https://countryhouse.pro).

В четвертом варианте опыта на фоне вышепе
речисленных санитарных мероприятий (прорежива
ющая обрезка, очистка стволов и скелетных веток от 
отмершей коры, побелка 20 % раствором известкового 
молока) до набухания почек деревья опрыскивали 5 % 
раствором железного купороса (FeSO4).

В контрольном варианте опыта вышеперечисленные 
санитарные, механические и химические мероприятия 
не проводились. 

Как показали результаты исследований (график), в 
первом и во втором вариантах опыта на фоне сани
тарных и механических мероприятий однократные 
опрыскивания деревьев 4 % раствором медного купо
роса или 5 % раствором железного купороса полностью 
защитили деревья от повторного появления мхов и 
лишайников, по сравнению с контрольным вариантом. 
В третьем варианте опыта опрыскивание деревьев 3 % 
раствором Бордосской жидкости обеспечило высокую 
биологическую эффективность (96.8 %), а в четвертом 
варианте опыта без механической очистки деревьев 
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опрыскивание 5 % раствором железного купороса 
обеспечило 92.6 % биологической эффективности 
против мхов и лишайников. 
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График. Биологическая эффективность защитных меропри
ятий против мхов и лишайников на яблоне (общинa 
Чамбарак, производственные сады, 2020 г.) (со-
ставлен автором).

Заключение

Лишайники и мхи чаще встречаются на стволах взрос
лых и старых деревьев и могут становиться убежищем 
для клещей, пауков и жужелиц, личинок и куколок 
различных насекомых, бактерий и спор грибов. 

В интенсивных молодых яблоневых садах (сорт Голден 
Делишес) в связи с применением соответствующей 
технологии выращивания и опрыскивания деревьев 
было зарегистрировано отсутствие лишайников и мхов. 

В приусадебных хозяйствах общин Нор Гехи и 
Чамбарак была зарегистрирована, соответственно, 
низкая и высокая, в г. Цахкадзор – средняя, в 
производственных садах общины Чамбарак – средняя 
частота встречаемости мхов и лишайников (в зави
симости от климатических условий и технологии 
выращивания, в частности, применения фунгицидов), 
а в лесных массивах реки бассейна Мармарик была 
зарегистрирована высокая частота встречаемости 
мхов и лишайников.

На одном и том же дереве могут развиваться мхи и 
несколько видов лишайников.

На фоне санитарных и механических мероприятий 
однократное опрыскивание яблоневых деревьев 4 % 
раствором медного купороса или 5 % раствором же
лезного купороса полностью защитило деревья от 
повторного появления мхов и лишайников, а опрыс
кивание деревьев 3 % раствором Бордосской жидкости 
обеспечило высокую биологическую эффективность. 

Опыты, проведенные без механической очистки де
ревьев, с применением санитарных и химических ме
роприятий (опрыскивание 5 % раствором железного 
купороса), также обеспечили высокую биологическую 
эффективность.

Результаты опытов, проведенных на яблоне, при
менимы для груш, а также для косточковых (за исклю
чением железного купороса, который нужно применять 
для косточковых в концентрации 3 % раствора). 
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Mosses (Bryophyta) and Lichens (Lichenes) on Fruit Trees and Their Control Measures

G.V. Avagyan 
Armenian National Agrarian University

Keywords: fruit trees, mosses, lichens, frequency of occurrence, control measures

A b s t r a c t .  The article discusses frequency of occurrence of mosses and lichens on wild and cultivated fruit trees 
(apple, pear, plum, cherry plum, cherry, sweet cherry) in the forests of the Marmarik River basin, private farms, as well as 
in industrial and intensive gardens of the Kotayk and Gegharkunik regions of the RA.

Against the background of sanitary and mechanical measures, a single spraying of apple trees with fungicides completely 
protected the trees from the mosses and lichens or provided high biological effectiveness. Experiments carried out without 
mechanical cleaning of trees and with the use of sanitary and chemical measures also showed high biological effectiveness.

Պտղատու ծառերի մամուռներ (Bryophyta) և քարաքոսեր (Lichenes), դրանց դեմ պայքարի 
միջոցառումները

Գ.Վ. Ավագյան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր՝ պտղատու ծառեր, մամուռներ, քարաքոսեր, հանդիպման հաճախություն, պայքարի միջոցառումներ

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Հոդվածում ամփոփված է Մարմարիկ գետի ավազանի անտառներում, ՀՀ Կոտայքի և Գեղար
քունիքի մարզերի տնամերձ հողամասերում, արդյունաբերական ու ինտենսիվ այգիներում վայրի և մշակովի 
պտղատու ծառերի վրա (խնձորենի, տանձենի, սալորենի, մամխենի, բալենի, կեռասենի) մամուռների ու 
քարաքոսերի հանդիպման հաճախության ուսումնասիրությունը:

Սանիտարական և մեխանիկական միջոցառումներին զուգահեռ խնձորենու սրսկումը ամբողջությամբ պաշտ
պանել է ծառերը մամուռից և քարաքոսից: Առանց ծառերի մեխանիկական մաքրման սանիտարական և քիմիական 
միջոցառումների կիրառումը նույնպես ապահովել է կենսաբանական բարձր արդյունավետություն:

Принята: 23.09.2021 г.
Редактирована: 19.12.2021 г.
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 Նա խա բան

 Կա նա չա պատ տա րածք նե րը ժա մա նա կա կից քա ղա քի 
պլա նա վոր ման անհ րա ժեշտ կա ռուց ված քա յին մասն 
են։ Այ գի նե րի, պու րակ նե րի և  ճամ փեզ րե րի կա նա չա
պա տումն ու նի ոչ միայն գե ղա գի տա կան, այլև բնա
պահ պա նա կան, ա ռող ջա պա հա կան, աղմ կա պաշտ
պան, հո գե բա նա կան նշա նա կութ յուն։

 Կեղծ ա կա ցիան (Robinia pseudoacacia) այ գի նե
րի ու  պու րակ նե րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է և 
 կա նա չա պատ ման նպա տա կով լայ նո րեն կի րառ վում 
է դե կո րա տիվ այ գե գոր ծութ յու նում (Л.С. Плотникова, 
1994): Այս ծա ռա տե սա կը տա րած ված է նաև Եր ևա նի 
տար բեր կա նա չա պատ գո տի նե րում։ Որ պես մեղ րա տու 
այն այ գի է §բե րում¦ մեծ թվով փո շո տող մի ջատ ներ՝ 

ՀՏԴ  632.934:932.937(479.25-25)      

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԱԿԱՑԻԱՅԻ ԳԱԼԱՄԼԱԿԻ ԵՎ ԱԿԱՑԻԱՅԻ ՍՂՈՑՈՂԻ 
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐԴԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ա.Հ. Բաբայան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Վ.Ս. Հովհաննիսյան կ.գ.դ., Լ.Ս. Միրումյան կ.գ.թ.

ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

babayanarman9627@gmail.com,  varugh_zool52@mail.ru,  lmirumyan@mail.ru

նպաս տե լով այլ բու սա տե սակ նե րի կեն սա բա նա կան 
գոր ծըն թաց նե րին (Ф. Сауткин, 2021, Ա.Հ.  Բա բա յան, 
2021): 

Զ բո սայ գի նե րում կեղծ ա կա ցիան հա ճախ վնաս վում 
է մի շարք վնա սա տու նե րի կող մից, ին չի հետ ևան քով 
կորց նում է գե ղա զար դա յին տես քը, ան գամ՝ չո րա նում։ 

 Հա յաս տա նի, մաս նա վո րա պես  Դի լի ջա նի ֆաու նա յի 
հա մար ֆի տո ֆագ մի ջատ նե րի նոր տե սակ նե րի, այդ 
թվում՝ ա կա ցիա յի գա լամ լա կի (Obolodiplosis robiniae, 
Haldeman, 1847, Diptera: Cecidomyiidae) և  ա կա ցիա յի 
սղո ցո ղի (Euura tibialis, 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 րի ըն թաց քում հաս տատ վել է 

Ակացիայի գալամլակի (Obolodiplosis robiniae) և ակացիայի սղոցողի 
(Euura tibialis) դեմ պայքարի նպատակով փորձարկվել են քիմիական ու 
մանրէաբանական պատրաստուկներ: Ակացիայի սղոցողի դեմ կիրառվող 
միջատասպաններից առավել բարձր կենսաբանական արդյունավետություն 
են ապահովել 1,7 լ/հա ծախսի նորմայով Անթիո (91,1 %) քիմիական 
պատրաստուկը և խտանյութի 3 լ/հա չափաքանակով Bt 2670 (90,0 %) 
շտամը: Ակացիայի գալամլակի դեմ պայքարում համեմատաբար բարձր 
ցուցանիշներ են գրանցվել նաև 1 լ/հա ծախսի նորմայով Ակպելին (92,2 %) 
պատրաստուկը և խտանյութի 3 լ/հա չափաքանակով Bt 2670 շտամը  
(82,4 %) կիրառելիս։

Բանալի բառեր՝
ակացիա, 
գալամլակ, 
սղոցող, 
պայքար, 
կանաչապատ գոտիներ

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-58
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(Ф. Сауткин, 2021)։ Ա ռա ջին սերն դի զար գա ցու մը տևում 
է մա յի սից մինչև հու նի սի սկիզբ, երկ րորդ սերնդի նը՝ 
հու նի սի ա ռա ջին տաս նօր յա կից մինչև հու լի սի սկիզբ, 
իսկ եր րոր դի նը՝ հու լի սի երկ րորդ կե սից մինչև օ գոս
տոս։  Բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո վե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է մի ջա տաս պան պատ րաս տուկ նե րը 
սրսկել մինչև գա լե րի գո յա նա լը։

Ա կա ցիա յի սղո ցո ղը օ լի գո ֆագ է, տա լիս է եր կու սե
րունդ (A.D. Liston, 2011)։ Ակ տի վա նում է մա յի սի ա ռա
ջին տաս նօր յա կից մինչև օ գոս տոս։ Ձ վադ րում է հիմ
նա կա նում ե րի տա սարդ շի վե րի տերև նե րի վրա։  Մի 
քա նի օ րից ձվե րից դուրս ե կող թրթուր նե րը սնվում 
են տերև նե րով։ Ընդ ո րում՝ այ գու խո նավ հատ ված
նե րում վա րակ վա ծութ յան ին տեն սի վութ յունն ա վե լի 
բարձր է։ Սն վե լուց հե տո թրթուր նե րը թա փան ցում են 
հող և  հարսն յա կա վոր վում։  Հա սուն ա ռանձն յակ նե
րը դուրս են գա լիս 23 շա բա թից (A.D. Liston, 2011)։ 
 Գեր վա րակ վա ծութ յան դեպ քում ծա ռե րի ա ճը դան դա
ղում է, դրանք կորց նում են գե ղա գի տա կան տես քը: 

Ուս տի վնա սա տու նե րի դեմ ա ռա վել արդ յու նա վետ 
պայ քար ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա
ռել ագ րո տեխ նի կա կան, կեն սա բա նա կան, մե խա նի կա
կան, քի միա կան և  այլ հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ։

Զ բո սայ գի նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գում կա
րևոր վում են սա նի տա րա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում նե րը։ Անհ րա ժեշտ է սա նի տա րա կան հա տում նե
րը կա տա րել ճիշտ և  ժա մա նա կին։ Դ րանց նպա տա կը 
վա րա կի աղբ յուր նե րը վե րաց նելն ու վնա սա տու նե րի 
օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը կան խելն է։  Հարկ է նշել, որ 
վա րա կի ձևա վոր վող օ ջախ նե րի ժա մա նա կին վե րա
ցու մը կան խար գե լում է վնա սա տո ւի բազ մա ցու մը և 
 տա րա ծու մը՝ նպաս տե լով պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 
արդ յու նա վե տութ յա նը։  Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ 
է ժա մա նա կին հա վա քել և  ոչն չաց նել բու սա կան մնա
ցորդ նե րը, ինչ պես նաև ծա ռե րի մերձբ նա յին հատ վա
ծում կա տա րել բա ժա կա փոր։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին զգա լի ա վե լա ցել է կա նա չա պատ
ման նպա տա կով տար բեր երկր նե րից  Հա յաս տան 
տնկան յու թե րի ներ մուծ ման ծա վա լը, ին չը նպաս տում է 
տար բեր վնա սա տու նե րի տա րած մա նը։ Ուս տի կար ևոր 
է ծա ռա տունկ կա տա րե լիս օգ տա գոր ծել բա ցա ռա պես 
ա ռողջ տնկանյութ։  Կեն սա բա նա կան պայ քա րի շրջա
նա կում անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել այ գի նե րում առ կա 
է տո մո ֆա գե րի պահ պա նու մը և  զար գա ցու մը։  Մի շարք 
էն տո մո ֆա գե րի հա մար պա հանջ վում է լրա ցու ցիչ 
սննդի աղբ յուր՝ նեկ տար և  ծաղ կա փո շի։  Հետ ևա բար 
այ գի նե րում պետք է տնկել լրա ցու ցիչ նեկ տա րա տու 
բույ սեր, ինչ պես նաև մի ջա տա կեր թռչուն նե րի հա մար 
տե ղադ րել ար հես տա կան բներ և  կե րա ման ներ։ 

 Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ա կա ցիա յի սղո ցո
ղի և  ա կա ցիա յի գա լամ լա կի դեմ պայ քա րում կի րառ վել 
են լա բո րա տոր փոր ձար կում նե րի ըն թաց քում կեն սա
բա նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ցու ցա բե րած 

կեղծ ա կա ցիա ծա ռա տե սակ նե րին զգա լի վնաս պատ
ճա ռող նշված վնա սա տու նե րի առ կա յութ յու նը նաև 
Երևա նի տար բեր զբո սայ գի նե րում։ 

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 
մեր կող մից հաշ վառ ված բու րա վետ ծա ռա տե սակ նե րը 
և դ րանց վնա սա տու նե րը:  Բաժն յա կա յին փոր ձե րի ըն
թաց քում ա կա ցիա յի սղո ցո ղի և  ա կա ցիա յի գա լամ լա կի 
դեմ պայ քա րի նպա տա կով կեղծ ա կա ցիա ծա ռա տե
սակ նե րի վրա փոր ձարկ վել են Ակպելին (պի րի մի ֆոս
մե թիլ), Անթիո (ֆոր մո տիոն) և  Ագրոր (դի մե տոատ) քի
միա կան պատ րաս տուկ նե րը, ինչ պես նաև լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում ա ռա վել բարձր արդ յու նա վե տութ յուն 
ցու ցա բե րած Bacillus thuringiensis (Bt) 2670, 2291,           
2728 շտամ նե րը (Ա.Հ.  Բա բա յան, 2021)։ Որ պես ստու
գիչ տար բե րակ են ընտր վել հար ևա նութ յամբ գտնվող 
այ գու ծա ռե րը։  Յու րա քանչ յուր պատ րաս տուկ կի րառ
վել է ե րեք կրկնո ղութ յամբ։ Ա մեն մի կրկնո ղութ յան 
ժա մա նակ փոր ձար կում նե րը կա տար վել են կեղծ ա կա
ցիա յի եր կո ւա կան ծա ռի վրա։ 

Եր ևա նի Ա վան վար չա կան շրջա նում գտնվող 
§ Բա րե կա մութ յուն¦ զբո սայ գում բաժն յա կա յին փոր ձե
րի ըն թաց քում բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ցու ցա բե
րած Bt 2670, Bt 2291 շտամ նե րը և  Ակպելին (1 լ/ հա), 
Անթիո (1,5 լ/ հա) մի ջա տաս պան պատ րաս տուկ նե րը 
կի րառ վել են նաև ար տադ րա կան փոր ձե րի ժա մա նակ 
(մե ծա ծա վալ ցո ղում ներ)։ Ընդ ո րում՝ ար տադ րա կան 
փոր ձե րը նույն պես ու նե ցել են ստու գիչ տար բե րակ, 
յու րա քանչ յուր պատ րաս տուկ կի րառ վել է ե րեք կրկնո
ղութ յամբ։ Ա մեն մի կրկնո ղութ յան ժա մա նակ փոր ձար
կում նե րը կա տար վել են չոր սա կան ծա ռի վրա։ 

 Պատ րաս տուկ նե րի փոր ձար կում նե րը կա տար վել են ըստ 
ըն դուն ված մե թոդ նե րի (G.J. Smith, 1993, G.L. Wayne, 
2004):  Կի րառ վող մե թո դի կա յի հա մա ձայն՝ նա խա տես
ված սրսկում նե րը կա տար վել են վաղ ա ռա վոտ յան՝  
PS20B մո դե լի սրսկի չով։

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

Ա կա ցիա յի գա լամ լա կը մո նո ֆագ է (Г.В. Попов, А.И. Гу-
бин, 2012)։ 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 թր թու րի դուրս գա լուց հե տո գո յա նում 
է գալ։ Այ նու հետև թրթու րի հա սու նաց մա նը զու գա
հեռ վեր ջինս խո շո րա նում և ս տա նում է դե ղին ե րանգ, 
իսկ թրթու րի զար գա ցու մից հե տո տեր ևը չո րա նում է և  
ընկ նում։ 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  հարսն յա կա վոր վում: 

Ա կա ցիա յի գա լամ լա կը տա լիս է ե րեք սե րունդ                           
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Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա 60

Bt ման րէա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի շտամ նե րը: 
 Միա ժա մա նակ տար բեր չա փա քա նակ նե րով փոր ձարկ
վել են Ակպելին, Անթիո և  Ագրոր քի միա կան պատ րաս
տուկ նե րը:  

 Բաժն յա կա յին փոր ձե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ 1ում։

Այսպիսով՝ բաժն յա կա յին փոր ձե րի ըն թաց քում ա կա
ցիա յի սղո ցո ղի դեմ կի րառ ված մի ջա տաս պան նե րից 
կեն սա բա նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն են ա պա
հո վել 1 լ/ հա ծախ սի նոր մա յով Ակ պե լին (արդ յու նա վե
տութ յու նը՝ 92,4 %), 1,7 լ/ հա ծախ սի նոր մա յով Ան թիո 
(արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 94,8 %) քի միա կան պատ րաս
տուկ նե րը, ման րէա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րից՝ 
խտան յու թի 3 լ/ հա չա փա քա նա կով Bt 2670 և Bt 2291 
շտամ նե րը (արդ յու նա վե տութ յու նը՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 93,1 և 90,3 %): Ա կա ցիա յի գա լամ լա կի դեմ կի
րառ ված մի ջա տաս պան նե րից կեն սա բա նա կան բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն ցու ցա բե րել են 1 լ/ հա ծախ սի 
նոր մա յով Ակ պե լին (արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 94,8 %),  
1,7 լ/ հա ծախ սի նոր մա յով Ան թիո (92,8 %) քի միա կան 
պատ րաս տուկ նե րը, իսկ ման րէա բա նա կան պատ րաս
տուկ նե րից՝ խտան յու թի 3 լ/ հա չա փա քա նա կով Bt 2670 
և Bt 2291 շտամ նե րը (արդ յու նա վե տութ յու նը՝ հա մա
պա տաս խա նա բար 82,1 և 81,6 %):

 Հիմք ըն դու նե լով բաժն յա կա յին փոր ձե րի արդ յունք նե
րը՝ նշված ֆի տո ֆա գե րի դեմ ար տադ րա կան փոր ձե րի 
ըն թաց քում կի րառ վել են քի միա կան Ակ պե լին (1 լ/ հա), 
Ան թիո (1,7 լ/ հա) պատ րաս տուկ նե րի ջրա յին կա խույթ
նե րը, ման րէա բա նա կան Bt 2670 և Bt 2291 շտամ
նե րի (խտան յու թի չա փա քա նա կը՝ 3 լ/ հա) կուլ տու րալ 
հե ղուկ նե րը (14 մլրդ  կեն սու նակ սպոր/մլ  աշ խա տան
քա յին հե ղու կում)։ 

Ար տադ րա կան փոր ձե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ 2ում։

Կի րառ ված պատ րաս տուկ ներն ա պա հո վել են կեն սա
բա նա կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն, և  էա կան տա
տա նում ներ չեն գրանց վել։ Ա կա ցիա յի սղո ցո ղի դեմ 
պայ քա րի նպա տա կով փոր ձարկ ված մի ջա տաս պան նե
րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը տա տան վել 
է 88,890,7 % սահ մա նում:   Քի միա կան պատ րաս տուկ նե
րից ա ռա վել բարձր կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ
յուն գրան ցել է 1,7 լ/ հա ծախ սի նոր մա յով Ան թիո (91,1 %) 
մի ջա տաս պա նը, իսկ բակ տե րիա կան պատ րաս տուկ նե
րից՝ խտան յու թի 3 լ/ հա չա փա քա նա կով Bt 2670 շտա
մը (90,0 %) կի րա ռե լու դեպ քում: Ա կա ցիա յի գա լամ լա կի 
դեմ պայ քա րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը 
տա տան վել է 80,492,2 % սահ մա նում. ա ռա վել բարձր 
ցու ցա նիշ ներ գրանց վել են 1 լ/ հա ծախ սի նոր մա յով Ակ
պե լին (արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 92,2 %) պատ րաս տու կը 
և խ տան յու թի 3 լ/ հա չա փա քա նա կով Bt 2670 շտա մը 
(82,4 %) կի րա ռե լիս:

Աղ յու սակ 1.  Բաժն յա կա յին փոր ձե րի ըն թաց քում ա կա
ցիա յի սղո ցո ղի և  ա կա ցիա յի գա լամ լա կի 
դեմ կի րառ ված քի միա կան ու ման րէա բա
նա կան մի ջա տաս պան նե րի կեն սա բա նա
կան արդ յու նա վե տութ յու նը*

 Փոր ձարկ ված
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%
Ա կա ցիա յի սղո ցող (Euura tibialis)

Ակ պե լին, 
ԽԷ (500 գ/լ)  
Պի րի մի ֆոսմե թիլ

0,5 22,0 4,5 84,4

1,0 20,3 2,2 92,4

Անթ իո, 
ԽԷ (250 գ/լ) 
Ֆ որմ ոտ իոն

1,5 23,0 2,4 91,7

1,7 29,8 1,5 94,8

Ագրո ր, 
ԽԷ (400 գ/լ)
Դի մե տո ատ

1,5 25,2 5,0 82,7

2,0 28,0 4,6 84,1

Bt 2670 3,0 29,1 2,0 93,1

Bt 2291 3,0 20,3 2,8 90,3

Bt 2728 3,0 26,8 5,3 81,7

Ստու գիչ
(առան ց սրսկման )

 29,0  

Ակաց իայի  գալամ լակ (Obolodiplosis robiniae)

Ակպել ին, 
ԽԷ (500 գ/լ) 
Պիր իմիֆ ոսմեթիլ 

0,5 38,0 5,5 85,5

1,0 37,0 1,9 94,8

Անթիո,  
ԽԷ (250 գ/լ) 
Ֆորմ ոտիոն 

1,5 34,5 3,9 88,6

1,7 35,0 2,5 92,8

Ագրոր,  
ԽԷ (400 գ/լ)
Դիմետ ոատ

1,5 38,3 7,3 81,0

2,0 40,0 4,1 89,7

Bt 2670 3,0 37,8 6,8 82,1

Bt 2291 3,0 34,4 6,3 81,6

Bt 2728 3,0 38,5 10,9 71,6

Ստուգիչ 
( առանց ս րսկման)

 44  

*Կազմվե լ է  հեղինակն երի կող մի ց:
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Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ Եր ևա նի զբո սայ գի նե րում և  պու րակ նե րում 
վնա սա տու նե րի զար գա ցու մը կան խար գե լե լու նպա
տա կով կար ևոր վում են սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում

Աղյուսակ  2 . Արտադրակ ան  փորձերի ը նթացքում ա կա
ցիայի  սղ ոցողի  և  ակացիայ ի գալամլակ ի 
 դեմ կիրառված  ք իմիակ ան և մանրէա բա
նական մի ջատասպան նե րի կենսաբանա
կան  ա րդյունավետո ւթյ ունը*
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ը
, 

%
 Ակացիայի  սղո ցող (Euura tibialis)

Ակպելին,
 ԽԷ (500 գ/լ) 
Պիրիմիֆ ոս մեթիլ

1,0 18,0 2,5 90,7

Անթիո, 
ԽԷ  (250 գ/լ) 
Ֆորմոտի ոն 

1,7 23,7 2,4 91,1

Bt 2670 3,0 14,0 2,7 90,0

Bt 2291 3,0 21,5 3,0 88,8

Ստուգիչ
 (ա ռանց սրսկման)

 27,0  

Ակացիայի  գալ ամլակ (Ob olodiplosis robiniae)

Ակպելին,  
ԽԷ (500 գ/լ) 
Պիրիմիֆ ոս մեթիլ

1,0 36,0 2,8 92,2

Անթիո,
ԽԷ  (250 գ/լ) 
Ֆորմոտի ոն 

1,7 33,0 3,2 90,3

Bt 2670 3,0 35,9 6,3 82,4

Bt 2291 3,0 29,6 5,8 80,4

Ստուգիչ 
 (ա ռանց սրսկման)

 41,0  

*Կազմվե լ է  հեղինակն երի կող մի ց:

նե րի (հա տում ներ, վա րա կի ձևա վոր վող օ ջախ ների 
վե րա ցում, բու սա կան մնա ցորդ նե րի հա վա քում և  
ոչնչա ցում) ճիշտ և  ժա մա նա կին ի րա կա նա ցու մը, ինչ
պես նաև այ գի նե րում առ կա է տո մո ֆա գե րի պահ պա
նու մը և  զար գա ցու մը։ 

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի՝ քի միա կան և ման րէա
բա նա կան մի ջա տաս պան նե րի ա ռա ջարկ վող չա փա
քա նակ ներն ա պա հո վել են կեն սա բա նա կան բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն։ Ուս տի դրանք կա րե լի է կի րա
ռել ա կա ցիա յի գա լամ լա կի և  ա կա ցիա յի սղո ցո ղի դեմ 
պայ քա րու մ։
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Contemporary Control Measures against the Euura Tibialis and Obolodiplosis Robiniae in Green 
Spaces of Yerevan City
A.H. Babayan
Armenian National Agrarian University

V.S. Hovhannisyan, L.S. Mirumyan 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology, NAS RA

Keywords: false acacia, gall midge, sawfly, fight, green spaces

A b s t r a c t .  Chemical and microbiological preparations have been tested to fight against black locust gall midge 
(Obolodiplosis robiniae) and sawflies (Euura tibialis). Among the insecticides applied against the sawflies, chemical 
preparation “Anthio” with 1.7 L/ha consumption rate and Bt 26-70 strain with the dose of 3 L/ha concentrate have provided 
the highest efficiency, the indices of which were 91.1 % and 90.0 % respectively. In the struggle against the black locust 
gall midge, relatively higher indices were recorded when applying “Akpelin” preparation (92.2 %) with 1 L/ha consumption 
rate and 3 L/ha Bt 26-70 strain (82.4 %).

Современные мероприятия по борьбе с белоакациевой галлицей и акациевым пилильщиком  
в озелененных территориях Еревана

А.Г. Бабаян 
Национальный аграрный университет Армении

В.С. Оганесян, Л.С. Мирумян
Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА

Ключевые слова: акация, галлица, пилильщик, борьба, озелененные территории

А н н о т а ц и я .  С целью борьбы с белоакациевой галлицей (O. robiniae) и акациевым пилильщиком (E. tibialis) 
были испытаны химические и бактериологические препараты. Среди химических препаратов, применяемых против 
акациевых пилильщиков, наибольшую биологическую эффективность проявил химический препарат “Антио” (91.1 
%) с нормой расхода 1.7 л/га, а среди бактериологических препаратов - штамм Bt 26-70 в концентрированном количе-
стве 3 л/га (90.0 %). В случае с белоакациевой галлицей высокую эффективность проявил “Акпелин”   (92.2 %) с нор-
мой 1 л/га, а из бактериологических препаратов - опять штамм Bt 26-70 в концентрированном количестве (82.4 %).

Ընդունվել է` 25.01.2022 թ.
Գրախոսվել է` 23.02.2022 թ.
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Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

Նա խա բան

Հա յաս տա նը խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան 
հնա գույն բնօր րան նե րից է: Այդ մա սին են վկա յում հնա
գի տա կան պե ղում նե րով հայտ նա բեր ված խա ղո ղա
գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման նա խա
պատ մա կան ժա մա նակ նե րի հա րուստ նյու թե րը, այդ 
թվում` 6000 տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող Ա րե նի1 
քա րան ձա վը (www.vwfa.am)։ 

Շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ար դի պայ ման նե
րում խա ղո ղա գոր ծութ յա նը և գի նե գոր ծութ յանն ա ռա
ջադր ված պա հանջ նե րը փոխ վել են։ Այ սօր քա նակ 
ա պա հո վե լու փո խա րեն նա խա պատ վութ յու նը տրվում 
է ո րակ ա պա հո վե լուն։ Իսկ ո րակ յալ գի նի ար տադ րե լու 
հա մար նախ և  ա ռաջ կար ևոր վում է խա ղո ղի ո րակ յալ 
հում քի կի րա ռու մը:

Տն կարկ նե րից այս կամ այն գի նու ար տադ րութ յան 

ՀՏԴ  634.8:631.532.1      

ԱՉՔԵՐՈՎ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՂՈՂԻ ԱՃԻ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա.Ի. Օհանյան գ.գ.թ., Բ.Ա. Գրիգորյան գ.գ.թ. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

 artem.ohanyan1953@mail.ru,  bellagrigoryan24@mail.ru

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ո րակ յալ բերք 
ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հա մա լիր 
ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ներ, այդ թվում՝ կար
գա վո րել վա զե րի աչ քե րով բեռն վա ծութ յու նը (Պ.Կ. Այ
վազ յան, Գ.Պ. Այ վազ յան, 2003):

Հե տա զո տութ յան նպա տա կով Ար մա վի րի մար զի պայ
ման նե րում ու սում նա սիր վել է վա զե րի աչ քե րով բեռն
վա ծութ յան ազ դե ցութ յու նը խա ղո ղի Չա րեն ցի սոր տի 
ա ճի և բեր քատ վութ յան վրա: 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են Ար մա վիր 
մար զի §Ոս կե հա տի խա ղո ղա գի նե գոր ծութ յան գի
տա կան կենտ րոն¦ մաս նաճ յու ղի Նալ բանդ յա նի փոր
ձա կա յա նի այ գի նե րում: Ու սում նա սիր վել է բարդ միջ
տե սա կա յին հիբ րի դաց ման մի ջո ցով Ս.Հ. Պո ղոս յա նի,             

Հետազոտության նպատակով Արմավիրի մարզի պայմաններում ուսում
նասիրվել է վազերի աչքերով բեռնվածության ազդեցությունը խաղողի 
Չարենցի սորտի աճի և բերքատվության վրա: 

§Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն¦ մասնաճյուղի 
Նալբանդյանի փորձակայանի այգիներում ուսումնասիրվել են 2,5x1,5 մ 
խտությամբ տնկված և առանց բնի բազմաթև հովհարանման համակարգով 
ձևավորված 40, 50, 60 աչք բեռնվածությամբ վազերը:

Շիվերի աճի, հասունացման, բերքի քանակի և որակի ուսումնասիրման 
արդյունքների համաձայն՝ որակյալ և բարձրարժեք գինի պատրաստելու 
համար առաջարկում ենք որպես օպտիմալ տարբերակ կիրառել 40 աչք 
բեռնվածությամբ վազեր:

Բանալի բառեր՝
սորտ, 
էտ, 
բեռնվածություն, 
բերք, 
շիվ

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-63
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18ին։ Բո լոր տար բե րակ նե րում պտուղ նե րը սկսել են 
լրիվ հա սու նա նալ սեպ տեմ բե րի 17ին:

Բեռն վա ծութ յան ա վե լաց մա նը զու գըն թաց ֆե նո լո
գիա կան փու լերն էա կան փո փո խութ յան չեն են թարկ
վել: Ո րո շա կի տար բե րութ յուն նկատ վում է միայն 60 
աչք բեռն վա ծութ յան դեպ քում. տե ղի է ու նե ցել մեկ 
կամ եր կու օր ու շա ցում: 40, 50 աչք բեռն վա ծութ յամբ 
տար բե րակ նե րում աչ քե րի բաց վե լուց մինչև պտուղ
նե րի լրիվ հա սու նա ցու մը տևել է 145 օր, ակ տիվ ջեր
մաս տի ճան նե րի գու մա րը կազ մել է 3041 0C, իսկ 60 աչք 
բեռն վա ծութ յամբ տար բե րա կում՝ հա մա պա տաս խա
նա բար 146 օր և 3062 0C: Ըստ Ս. Խա չատր յա նի ու սում
նա սի րութ յան տվյալ նե րի՝ Չա րեն ցի սոր տը դաս վում 
է գի նու ու շա հաս սոր տե րի շար քին (Պ.Կ. Այ վազ յան,                          
Գ.Պ. Այվազ յան, 2003):

Ու սում նա սիր վել է ո րակ յալ գի նի պատ րաս տե լու հա
մար բեռն վա ծութ յան ազ դե ցութ յու նը խա ղո ղի Չա րեն
ցի սոր տի ա ճի և բեր քատ վութ յան վրա: 

Աղ յու սակ 2ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 40, 50 աչք բեռն
վա ծութ յուն նե րի դեպ քում ա ճած շի վե րի քա նա կը կազ
մել է հա մա պա տաս խա նա բար 18, 29, իսկ 60 աչք բեռն
վա ծութ յան դեպ քում՝ 45 հատ: 

Ող կույզ նե րի քա նա կը բեռն վա ծութ յան ա վե լաց մա նը 
զու գըն թաց ա վե լա ցել է՝ 40 աչք տար բե րա կում կազ մե
լով 14 հատ, 50 աչք տար բե րա կում՝ 8ով ա վե լի, իսկ 60 
աչք տար բե րա կում՝ նա խորդ տար բե րակ նե րից հա մա
պա տաս խա նա բար 19ով և 11ով ա վե լի: Շի վի պտղա
բե րութ յան գոր ծա կի ցը 40, 50 աչք բեռն վա ծութ յուն նե րի 
դեպ քում կազ մել է 0,78, 0,76, իսկ 60 աչք բեռն վա ծութ
յան դեպ քում՝ 0,73: Շի վի ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը 
բեռն վա ծութ յան ա վե լաց մա նը զու գըն թաց նվա զել է:

40 աչք բեռն վա ծութ յան դեպ քում շի վի ընդ հա նուր եր
կա րութ յու նը կազ մել է 153,5 սմ, հա սու նա ցած մա սը՝ 
116,7 սմ (76 %), 50 և 60 աչք բեռն վա ծութ յուն նե րի դեպ
քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 125,5, 94,1 սմ (75 %) և 
108,8, 80,4 սմ (73,9 %):

Ս.Ս. Խա չատր յա նի, Հ.Ա. Մել յա նի և Կ.Ս. Պո ղոս յա նի 
կող մից ստաց ված Չա րեն ցի սոր տը:

Հարկ է նշել, որ Չա րեն ցի սոր տը դաս վում է գի նու ուշա
հաս սոր տե րի շար քին: Բ նո րոշ վում է ու ժեղ ա ճե ցո ղութ
յամբ և բարձր ցրտա դի մաց կու նութ յամբ։ Դի մա նում է 
28 0C ցրտին: Պ տու ղը մի ջին մե ծութ յամբ է, կլոր կամ 
օ վա լաձև, սև, հյու թա լի: Պտ ղա մաշ կը հաստ է, պտղա
հյու թը՝ ին տեն սիվ կար միր (Գ. Մել յան և  ուրիշ., 2019): 

Նալ բանդ յա նի փոր ձա կա յա նի շպա լե րա յին այ գի նե
րում ա ռանց բնի բազ մաթև հով հա րան ման հա մա կար
գով ձևա վոր ված վա զե րը տնկված են ե ղել 2,51,5 մ 
խ տութ յամբ: Ու սում նա սիր վել են 40, 50, 60 աչք բեռն
վա ծութ յամբ տարբերակները: Է տի եր կա րութ յու նը 
կազ մել է 36, փո խա րի նող մա տի նը՝ 23 աչք: Փոր ձերը 
կա տար վել են ե րեք կրկնո ղութ յամբ՝ Լա զարևս կու մե
թո դի կա յով, յու րա քանչ յուր տար բե րա կում՝ 15 վազ 
(М.А. Лазаревский, 1963):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Տար բեր բեռն վա ծութ յամբ վա զե րի ֆե նո լո գիա կան 
փու լե րի ժամ կետ ներն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով 
կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան դի տում ներ:

Հատ կան շա կան է, որ վա զե րի ֆե նո լո գիա կան հիմ նա
կան փու լե րի ժամ կետ նե րը պայ մա նա վոր ված են հո
ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րով, ինչ պես նաև սոր տի 
կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 

Ըստ աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րի՝ 40, 50 աչք բեռն վա
ծութ յուն նե րի դեպ քում աչ քերն սկսել են բաց վել ապ
րի լի 24ին, 60 աչք բեռն վա ծութ յան դեպ քում՝ ապ րի լի 
25ին։ 40, 50 աչք բեռն վա ծութ յամբ վա զե րի ծաղ կու մը 
տևել է հու նի սի 19ը, 60 աչք բեռն վա ծութ յամբ վա զե
րի նը սկսել և  ա վարտ վել է հա մա պա տաս խա նա բար                                   
1 և 2 օր ու շա ցու մով։ Պ տուղ նե րի հա սու նա ցու մը 40, 
50 աչք բեռն վա ծութ յուն նե րի դեպ քում սկսել է օ գոս տո
սի 16ին, 60 աչք բեռն վա ծութ յան դեպ քում՝ օ գոս տո սի            

Աղ յու սակ 1. Խաղողի Չարենցի սորտի ֆենոլոգիական փուլերի ժամկետները*

Աչքերով
 բեռնվա ծությունը, 

հատ

Աչքերի 
բացման 
սկիզբը

Ծաղկում Պտուղների
 հասունացում

Վեգետա ցիայի 
տևողութ յունը, 

օր

Ակտիվ 
ջերմաստիճանների 

գումարը, 
0Cսկիզբ ավարտ սկիզբ ավարտ

40 24.04 01.06 09.06 16.08 17.09 145 3041

50 24.04 01.06 09.06 16.08 17.09 145 3041

60 25.04 02.06 11.06 18.08 17.09 146 3062

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Միա ժա մա նակ ու սում նա սիր վել է բեռն վա ծութ յան ազ
դե ցութ յու նը խա ղո ղի Չա րեն ցի սոր տի վա զե րի բեր քի 
ցու ցա նիշ նե րի վրա, ինչ պես նաև ո րակ յալ գի նի պատ
րաս տե լու հա մար ո րոշ վել են պտղահ յու թի շա քա րայ
նութ յու նը, տիտր վող թթվութ յու նը, pHը և ֆ լա վո նոիդ
նե րի ու ան տո ցիա նին նե րի քա նա կութ յու նը:

Ըստ աղ յու սակ 3ի տվյալ նե րի՝ բեռն վա ծութ յան ա վե
լաց մա նը զու գըն թաց ա վե լա ցել է բեր քի քա նա կը։ Ե րեք 
տար բե րակ նե րում 1 վա զից հա մա պա տաս խա նա
բար ստաց վել է 3,4, 5,3, 7,9 կգ բերք: Բեռն վա ծութ յան 
ա վե լաց մա նը զու գըն թաց նվա զել են պտղահ յու թի շա
քա րայ նութ յու նը, ֆլա վո նոիդ նե րի և  ան տո ցիա նին նե
րի քա նա կութ յու նը՝ տար բե րակ նե րում հա մա պա տաս
խա նա բար կազ մե լով 26, 25, 24 գ/100 սմ3, 11752,56, 
11750,52, 11748,42 և 1733,36, 1732,35, 1730,27 մգ/կգ: 
Բեռն վա ծու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ ա վե լա ցել է 
թթվութ յու նը՝ 40 աչ քի դեպ քում կազ մե լով 7,3 գ/դմ3, 50 
և 60 աչ քե րի դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 7,4 և 
7,7 գ/դմ3: pHը բո լոր տար բե րակ նե րում տա տան վում է 
3,23,28 սահ մա նում, ին չը հա մա պա տաս խա նում է գի
նի պատ րաս տե լու պա հանջ նե րին:

Աղյուսակ 2. Աչքրով բեռնվածության ազդեցությունը խաղողի Չարենցի սորտի վազերի աճած շիվերի երկարության 
և հասունացման վրա*

Աչքերով 
բեռնվածու թյունը, 

հատ

Մեկ վազի միջին տվյալները
Շիվի 

պտղաբեր ման 
գոր ծակի ցը, 

K1

Մեկ շիվի երկարությունը

աճած շիվերի 
քանակը,  

հատ

ողկույզների 
քանակը, 

հատ

ընդա մենը, 
սմ

հասունա ցած 
մասը, 

սմ

հասունացած 
մասը,

 %

40 18 14 0,78 153,5 116,7 76,0

50 29 22 0,76 125,5 94,1 75,0

60 45 33 0,73 108,8 80,4 73,9

Աղյուսակ 3. Խաղողի Չարենցի սորտի վազերի բերքատվության քանակական և որակական ցուցանիշները*

Աչքերով 
բեռնվա ծու թյունը, 

հատ

Բերքը, 
կգ

Մեկ 
ողկույ զի 
կշիռը,

 գ

Պտղահյութ

շաքարայ նու թյունը, 
100գ/սմ3

թթվութ յու նը, 
գ/դմ3

pH ընդհա նուր 
ֆլավոնոիդ ներ, 

մգ/կգ

ընդհանուր 
անտոցիանին ներ, 

մգ/կգ

40 3,4 243 26 7,3 3,22 11752,56 1733,36

50 5,3 241 25 7,4 3,25 11750,52 1732,35

60 7,9 239 24 7,7 3,28 11748,42 1730,27

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Եզ րա կա ցութ յուն

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ 
փորձի բո լոր տար բե րակ նե րում շա քա րայ նութ յու նը, 
թթվութ յու նը, ֆլա վո նոիդ նե րի և  ան տո ցիա նին նե րի քա
նա կութ յու նը հա մա պա տաս խա նում են գի նու պատ
րաստ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին։ Սա կայն 
ո րակ յալ և բարձ րար ժեք գի նի ստա նա լու հա մար ա ռա
ջար կում ենք որպես օպտիմալ տարբերակ կիրառել                        
40 աչք բեռնվածությամբ վազեր: 

Գրականություն 
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The Effect of Bud Loading per Vines on the Grape Growth and Yield Capacity

A.I. Ohanyan, B.A. Grigoryan
Armenian National Agrarian University

Keywords: variety, pruning, loading, yield, shoot

A b s t r a c t .  The research aims to study the effect of vines’ load with buds on the growth and yield capacity of “Charentsi” 
grape variety in conditions of Armavir region. 

At the Nalbandyan experimental station of the ANAU branch “Voskehat Educational and Research Center of Enology”, 
grapevines planted with 2.5x1.5 m spacing and trained to the trunkless multi-armed fan-shaped system with 40, 50 and 60 
buds loading were investigated.

Per the studied results of the shoots growth and development, yield amount and quality, it was recommended to use the 
optimal variant of vines with 40 buds loading for the production of high-quality and best value wines.

Влияние нагрузки глазками на рост и продуктивность винограда

А.И. Оганян, Б.А. Григорян 

Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: сорт, обрезка, нагрузка, урожайность, побег

А н н о т а ц и я .  С целью исследования было изучено влияние нагрузки лоз глазками на рост и урожайность вино-
града сорта “чаренци” в условиях Армавирского региона. 

В садах Налбандянской опытной станции отделения НИИ центра виноградарства и виноделия Воскеата были 
изучены виноградные лозы с нагрузкой 40, 50, 60 глазков и густотой посадки 2.5 x 1.5 м, сформированные по низ-
коштамбовой многорукавной веерообразной формировке. 

Исходя из результатов изучения роста, вызревания побегов, количества и качества урожая, для получения 
качественного и дорогостоящего вина предлагаем применять как оптимальный вариант нагрузку лозы 40 глазков.

Ընդունվել է` 22.10.2021 թ.
Գրախոսվել է` 16.12.2021 թ.

3. Лазаревский М.А. Изучение сортов виноград. - Ро-
стов на Дону, 1963. - 151 с. 

4. www.vwfa.am Vine & Wine Foundation of Armenia 
(դիտվել է՝ 05.09.2021 թ.):
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Նախաբան

Դդ մի կը պատ կա նում է դդմազ գի նե րի (Cucurbitaceae) 
ըն տա նի քի Cucurbita pepo L. բու սա բա նա կան տե սա

կին: Հայտ նի չորս այ լա տե սակ նե րից մշակ վում են հիմ

նա կա նում եր կու սը՝ դդմի կը (var. giraumontia Duch.) և 

պա տի սո նը (var. patisson Duch.) (Ա.Շ. Մե լիք յան, 2005, 

T.W. Whitaker, G.N. Davis, 1962):

Դդ մի կը գեր վա ղա հաս մշա կա բույս է, աչ քի է ընկ նում 

բարձր բեր քատ վութ յամբ: Ցածր կա լո րիա կա նութ յան և 

ՀՏԴ  635.621.3        

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍԱԾԻԼՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԴՄԻԿԻ ԱՐԱԼ F1 ՀԻԲՐԻԴԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա.Մ. Թադևոսյան գ.գ.թ.
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դ յու րա մար սութ յան շնոր հիվ դիե տիկ է, պա րու նա կում 
է մար դու օր գա նիզ մի հա մար անհ րա ժեշտ մեծ քա նա
կութ յամբ ած խաջ րեր, վի տա մին ներ (C, B), հան քա յին 
ա ղեր (Fe, Ca, K, P),  կա րո տին, օր գա նա կան թթու ներ 
և ս պի տա կուց ներ (К. Гельмут, 2000):

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րը նպաս տա վոր են դդմազ գի այս մշա կա բույ
սի ա ճեց ման հա մար: Կար ճատև վե գե տա ցիա յի շնոր
հիվ վաղ գար նա նը հնա րա վոր է լի նում բնակ չութ յանն 
ա պա հո վել թարմ բան ջա րե ղե նով: 

Դդմիկը մշակվում է Հայաստանի գրեթե բոլոր գյուղատնտեսական 
գոտիներում, սակայն դրա մշակության ագրոտեխնիկան դեռևս բավարար 
ուսումնասիրված չէ:

Հետազոտությունների համար ընտրվել է դդմիկի Արալ F1 հիբրիդը: 
Ուսումնասիրվել է թաղանթապատ ծածկի տակ սածիլման տարբեր ժամ
կետների ազդեցությունը դդմիկի աճի, զարգացման, բերքատվության 
ցուցանիշների վրա:

Գիտափորձերով հիմնավորվել է, որ Արարատյան հարթավայրի պայման
ներում դդմիկի վաղ բերք ստանալու նպատակով Արալ F1 կամ նմանատիպ 
այլ հիբրիդների սածիլները պետք է տնկել թաղանթապատ ծածկի տակ, 
մարտի առաջին տասնօրյակում, ինչը հնարավորություն կտա ստանալ 
բարձր բերք:

Բանալի բառեր՝
դդմիկ, 
սածիլ, 
հիբրիդ, 
ապրանքային բերք, 
արդյունավետություն

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-67
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նը գի շե րը կազ մել է +4…+5 0С, ցե րե կը՝ +15…+16 0С, 
ուս տի թա ղան թա պատ ծած կը կի րառ վել է 1520 օր:

Բույ սի նոր մալ ա ճի և զար գաց ման հա մար նպաս տա
վոր պայ ման ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով ագ րո տեխ
նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րը կա տար վել են ըն դուն ված 
ագ րո կա նոն նե րի հա մա ձայն (В. Волощенко и др., 2015):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Բույ սե րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րից կար ևոր է հատ կա պես վե գե տա ցիա յի տևո ղութ
յու նը, ո րը փո փոխ վում է ըստ ցան քի ու սա ծիլ ման 
ժամ կետ նե րի, հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րի և  ագ
րո տեխ նի կա յի (В.Ф. Белик, 2000, В.И. Фатьянов, 2005)։

Վե գե տա ցիա յի տևո ղութ յու նը ստույգ ո րո շե լու նպա
տա կով ծլու մից մինչև բեր քա հա վաքն ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծում կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան դի
տար կում ներ, ստաց ված արդ յունք ներն ամ փոփ վել են 
աղ յու սակ 1ում:

Դդ մի կը նաև ար ժե քա վոր հումք է պա հա ծո նե րի ար տադ
րութ յան հա մար. այլ բան ջա րե ղեն նե րի սե զո նայ նութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ պա հան ջար կը մեծ է հատ կա պես 
գար նա նը: Սա կայն, չնա յած պա հա ծո նե րի ար տադ րութ
յան պա հանջ ներն օ րե ցօր ա ճում են, դդմի կի ցան քա տա
րա ծութ յուն նե րը դեռևս շատ չեն Հա յաս տա նում:

Ցան քի և սա ծիլ ման ժամ կետ նե րի՝ գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված լու ծում նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա
լիս բարձ րաց նել մշա կա բույ սի արդ յու նա վե տութ յու
նը: Դդմի կի մշա կութ յու նը նաև ե կամ տա բեր է: Բեր
քատ վութ յու նը բարձր է հատ կա պես հար թա վայ րա յին 
գո տում: Սա կայն բարձր և  ո րակ յալ բերք ստա նա լու 
հա մար կար ևոր վում է տվյալ հո ղակ լի մա յա կան պայ
ման նե րին հա մա պա տաս խան արդ յու նա վետ ագ րո մի
ջո ցա ռում նե րի  կի րա ռու մը: 

Դդ մի կի մշա կութ յան ագ րո տեխ նի կան մինչ օրս բա վա
րար ու սում նա սիր ված չէ: Ուս տի մեր հե տա զո տութ յան 
նպա տակն է ու սում նա սի րել վաղ գար նա նը թա ղան թա
պատ ծած կի տակ դդմի կի մշա կութ յան խնդիր ներն ու 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 20182020 թթ.: 
Փոր ձե րը կա տար վել են Ա րա րա տի մար զի Հով տա շատ 
հա մայն քի ջրո վի հո ղա տա րածք նե րում՝ ծո վի մա կեր
ևույ թից 832 մ բարձ րութ յան վրա: Մ շա կութ յան հա մար 
ընտր վել է դդմի կի Ա րալ F1 հիբ րի դը, ո րը մինչ այդ տվյալ 
գո տում չի ա ճեց վել: Փոր ձարկ վել են դդմի կի սա ծիլ ման 
մի քա նի ժամ կետ ներ, և դ րան ցից լա վա գույնն ընտր վել 
է ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում ներդ նե լու հա մար: 

Դաշ տա յին փոր ձե րը կա տար վել են ըստ ըն դուն ված 
մե թո դի կա յի` 3ա կան տար բե րա կով և կրկ նո ղութ յամբ, 
յու րա քանչ յուր փոր ձա մար գի հաշ վար կա յին մե ծութ յու
նը կազ մել է 10 մ2 (Б.А. Доспехов, 1985): 

Վաղ գար նա նը բերք ստա նա լու հա մար ցան քը կա
տար վել է տա քաց վող ջեր մո ցում՝ թա ղա րա յին ե ղա
նա կով, ե րեք ժամ կետ նե րում՝ փետր վա րի 1ին, 10ին և 
20ին: Սա ծիլ նե րը դաշտ են տե ղա փոխ վել 30 օր հե տո: 
Սա ծի լու մը կա տար վել է մար տի 2ին, 12ին և 22ին՝ 
թա ղան թա պատ ծած կի տակ, 90+70/2 x 50 սմ սն ման 
մա կե րե սով: Բո լոր տար բե րակ նե րից ստաց ված ցու ցա
նիշ նե րը հա մե մատ վել են: Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 
պար բե րա բար կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան դի տար
կում ներ և բեր քի հաշ վա ռում: Ընդ հա նուր և  ապ րան
քա յին բեր քի հաշ վառ ման հա մար կի րառ վել է կշռման 
մե թո դը (Б.А. Доспехов, 1985): 

Հե տա զո տութ յուն նե րով ո րոշ վել է թա ղան թա պատ 
ծած կի տակ սա ծիլ ման տար բեր ժամ կետ նե րի ազ դե
ցութ յու նը դդմի կի ա ճի, զար գաց ման և բեր քատ վութ
յան ցու ցա նիշ նե րի վրա:

20182020 թթ. մարտ ամ սին օ դի մի ջին ջեր մաս տի ճա

Աղյուսակ 1. Սածիլման ժամկետների ազդեցությունը 
դդմիկի ֆենոփուլերի տևողության վրա*

Սածիլման 
ժամկետը

Սածիլումից մինչև

Վեգետացիայի 
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02.03 18.03 22.03 05.04 63

12.03 26.03 30.03 14.04 61

22.03 05.04 08.04 20.04 59

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Ու սում նա սիր վել է սա ծիլ ման տար բեր ժամ կետ նե
րի ազ դե ցութ յու նը դդմի կի ֆե նո փու լե րի տևո ղութ յան 
վրա: Պարզ վել է, որ սա ծիլ ման տար բեր ժամ կետ նե րի 
դեպ քում մշա կա բույ սե րի ա ճի ու զար գաց ման ըն թաց
քը տար բեր է ե ղել։

Վաղ սա ծիլ ման դեպ քում (02.03) ի գա կան ծա ղիկ նե րը 
ծաղ կել են մար տի 18ին, այ սինքն՝ սա ծի լու մից մոտ         
16 օր հե տո, մար տի 12-ին սա ծիլ ման դեպ քում՝ մար-
տի 26-ին կամ սա ծի լու մից 14 օր հե տո, իսկ մար տի            
22ին սա ծիլ ման դեպ քում՝ ապ րի լի 5ին կամ սա ծի լու
մից մոտ 14 օր հե տո: Այ սինքն՝ մի ջին և  ուշ ժամ կետ նե
րի ցան քե րում նշված փուլն ա րա գա ցել է 2 օ րով: 

Պ տուղ նե րի ձևա վո րու մը վաղ սա ծիլ ման դեպ քում 
սկսվել է մար տի 22ին կամ ի գա կան ծա ղիկ նե րի ծաղ
կու մից 4 օր հե տո, մինչ դեռ մի ջին ժամ կե տում սա
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ծիլ ման դեպ քում այդ փու լը վաղ սա ծիլ ման հա մե մա
տութ յամբ սկսվել է 8 օր ու շա ցու մով կամ ի գա կան 
ծա ղիկ նե րի ծաղ կու մից մոտ 4 օր հե տո, իսկ ուշ ժամ
կե տում սա ծիլ ման դեպ քում՝ 3 օր հե տո: Պ տուղ նե րի 
տեխ նի կա կան հա սու նա ցու մը վաղ սա ծիլ ման դեպ քում 
դիտ վել է ապ րի լի 5ին կամ մի ջին և  ուշ ժամ կետ նե րում 
սա ծիլ ման տար բե րակ նե րի հա մե մա տութ յամբ՝ հա մա
պա տաս խա նա բար 9 և 15 օր ա վե լի շուտ։ Այ սինքն՝ վաղ 
սա ծիլ ման դեպ քում պտուղ նե րի տեխ նի կա կան հա սու
նա ցու մը տե ղի է ու նե ցել սա ծի լու մից 34 օր հե տո, իսկ 
մար տի 12ին և 22ին սա ծիլ ման դեպ քում՝ սա ծի լու մից 
հա մա պա տաս խա նա բար 33 և 29 օր հե տո։ 

Հարկ է նշել, որ, ըստ ցան քի ժամ կետ նե րի, փո փոխ վում 
է ինչ պես վա ղա հաս, այն պես էլ մի ջա հաս սոր տե րի վե
գե տա ցիա յի տևո ղութ յու նը։

Վաղ սա ծիլ ման դեպ քում վե գե տա ցիա յի տևո ղութ յու
նը կազ մել է 63 օր, մի ջին և  ուշ ժամ կետ նե րում սա ծիլ-
ման դեպ քում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 61 և 59 օր։ 
Այ սինքն՝ վաղ սա ծիլ ման դեպ քում վե գե տա ցիա յի տևո
ղութ յու նը մի ջին և  ուշ ժամ կետ նե րում ցան քե րի հա մե
մա տութ յամբ կազ մել է 24 օ րով ա վե լի։ 

Միա ժա մա նակ վե գե տա ցա յի տևո ղութ յու նը պայ մա
նա վոր ված է օ դի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յամբ: 
Ա ռա ջին ժամ կե տում օ դի ջեր մաս տի ճանն ա վե լի ցածր 
է ե ղել, քան փոր ձարկ վող մյուս ժամ կետ նե րում, ին չը և 
ն պաս տել է ա ճի և զար գաց ման փու լե րի տևո ղութ յան 
եր կա րաց մա նը:

Ֆե նո լո գիա կան դի տարկում նե րին զու գա հեռ կա տար
վել են նաև կեն սա չա փում ներ։ Ո րոշ վել են տերև նե
րի քա նա կը և  ա սի միլ յա ցիոն մա կե րե սը, ինչ պես նաև 
ի գա կան ծա ղիկ նե րի, մեկ բույ սի պտուղ նե րի քա նա կը 
և մեկ պտղի մի ջին զանգ վա ծը (աղ. 2)։ 

Մար տի 3ին սա ծիլ ման տար բե րա կում հաշ վառ վել է 
45 տերև, իսկ մար տի 12ին և 22ին սա ծիլ ման տար

բե րակ նե րում կազ մա վոր ված տերև նե րի քա նա կը հա
մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 1 և 5 հա տով պա կաս: 
Նույն օ րի նա չա փութ յու նը նկատ վել է կազ մա վոր ված 
ի գա կան ծա ղիկ նե րի և մեկ բույ սի պտուղ նե րի դեպ
քում: Այս պես, ե թե ի գա կան ծա ղիկ նե րի քա նա կը վաղ 
սա ծիլ ման դեպ քում կազ մել է 19,7 հատ, ա պա մի ջին 
ժամ կե տում սա ծիլ ման դեպ քում՝ 17,8 հատ կամ 2,8ով 
պա կաս, իսկ ուշ սա ծիլ ման դեպ քում՝ 16,9 հատ, ո րից էլ 
հե տա գա յում ձևա վոր վել է 13 պտուղ:

Վաղ սա ծիլ ման տար բե րա կում մեկ բույ սի վրա ձևա
վոր վել է 16,3 պտուղ, ո րը հա մա պա տաս խա նա բար 1,3 
և 3,3 պտղով ա վե լի է մի ջին ժամ կե տում և  ա վե լի ուշ 
սա ծիլ ված բույ սե րի պտուղ նե րից։ 

Այ նու հետև ո րոշ վել է պտղա կա լու մը (ար տա հայտ ված 
տո կոս նե րով)։ 

Վաղ սա ծիլ ման դեպ քում մեկ պտղի մի ջին զանգ վա ծը 
կազ մել է 240 գ, ո րը չնչին տար բե րութ յամբ (5 գրա մով) 
է ա վե լի մար տի 12ին սա ծիլ ված բույ սե րի մեկ պտղի 
զանգ վա ծից։ Ուշ սա ծիլ ված բույ սե րի մեկ պտու ղը 
կշռել է 232 գ, ո րը հա մա պա տաս խա նա բար 8 և 3 գրա
մով է պա կաս վաղ և մի ջին ժամ կե տում սա ծիլ ված բույ
սե րի պտուղ նե րի զանգ վա ծից:

Ըստ վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն նե րի՝ սա ծիլ ման 
տար բեր ժամ կետ ներն ազ դել են դդմի կի բեր քատ վութ
յան վրա (նկ., աղ. 3):

Աղյուսակ 2. Սածիլման ժամկետների ազդեցությունը 
դդմիկի կենսաչափական ցուցանիշների 
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02.03 45 19,7 16,3 82,7 240

12.03 44 17,8 15,0 84,3 235

22.03 40 16,9 13,0 77,0 232

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Աղյուսակ 3. Սածիլման ժամկետների ազդեցությունը 
դդմիկի բերքատվության վրա* 

Սածիլման 
ժամկետը

Բերքատվությունը, 
ց/հա

Ապրանքային բերքը

ց/հա %

02.03 352,1 332,5 94,4

12.03 339,2 305,4 90,0

22.03 330,0 271,5 82,2

Sx %=0,6 %      ԱԷՏ095=7,02 ց

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Նկ. Սածիլման ժամկետների ազդեցությունը դդմիկի բերքա
տվության վրա (կազմվել է հեղինակների կողմից):
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Влияние разных сроков пикирования на урожайность гибрида F1 кабачка в условиях общины 
Овташат Араратского региона РА
А.М. Тадевосян
Национальный аграрный университет Армении
Л.М. Тадевосян
Научный центр овоще-бахчевых и технических культур
Т.Б. Алоян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: кабачок, саженцы, гибрид, товарный урожай, эффективность

А н н о т а ц и я .  Кабачок культивируется почти во всех с/х поясах Армении, однако агротехника его выращивания 
пока недостаточно изучена.
Для исследования был выбран гибрид “арал F1”. Было изучено влияние разных сроков пикирования рассады под 
пленочным покрытием на показатели роста, развития и урожайности кабачка.
Научными опытами было обосновано, что в условиях Араратской равнины для получения раннего урожая кабачка 
саженцы “арал F1” или других подобных гибридов необходимо пикировать под пленочным покрытием в первые 
десять дней с 1 марта, что даст возможность получить большой урожай.

Ըստ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի՝ բեր քատ
վութ յան բարձր ցու ցա նի շով աչ քի են ըն կել վաղ ժամ
կե տում սա ծիլ վող բույ սե րը, այ սինքն, երբ ցան քը կա
տար վել է փետր վա րի 1ին, սա ծի լու մը՝ մար տի 2ին, 
բույ սերն ա պա հո վել են 352,1 ց/ հա բերք։

Նույն օ րի նա չա փութ յու նը նկատ վել է նաև ապ րան քա
յին բեր քի ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում։ Վաղ ժամ կե տում 
սա ծիլ ված բույ սե րի ա ռա վե լա գույն ապ րան քա յին բեր
քը կազ մել է 332,5 ց/ հա, ո րը 27,1 և 61,0 ց -ով ա վե լի 
է մի ջին և  ուշ ժամ կետ նե րում սա ծիլ վող բույ սե րի ապ
րան քա յին բեր քից (նկ.)։ Ա ռա ջին ժամ կե տում բեր քատ
վութ յան տևո ղութ յունն ա վե լի եր կար է ե ղել, ինչն էլ 
նպաս տել է բեր քի ա վե լաց մա նը:

Ա րա րատ յան հար թա վայ րում հու լի սի մի ջին ջեր մաս
տի ճա նը բարձր է 30 0Сից, ին չը բա ցա սա բար է ազ դում 
դդմի կի գե նե րա տիվ օր գան նե րի կազ մա վոր ման վրա:  
Փոր ձե րի ըն թաց քում դդմի կի վեր ջին բեր քա հա վա քը 
ե րեք տար բե րակ նե րում էլ ա վարտ վել է հու լի սի 15ին:

Այս պի սով՝ ստաց ված տվյալ նե րը հաս տա տում են, որ 
թա ղան թա պատ ծած կի տակ դդմի կի մշա կութ յան հա
մար սա ծիլ ման լա վա գույն ժամ կետ պետք է սահ մա նել 
մար տի 2ը, քա նի որ այն ա պա հո վում է բարձր բեր
քատ վութ յուն։ 

 

Եզ րա կա ցութ յուն

Սա ծիլ ման տար բեր ժամ կետ նե րը ո րո շա կի ազ դե ցութ
յուն են գոր ծում դդմի կի բույ սի ֆե նո փու լե րի տևո ղութ յան 
վրա, ինչ պես նաև ա ռա ջաց նում են մեկ բույ սի հաշ վով 

տերև նե րի, ի գա կան ծա ղիկ նե րի, պտուղ նե րի քա նա կի, 
մեկ պտղի մի ջին զանգ վա ծի փո փո խութ յուն ներ:

Դդ մի կի բարձր բեր քատ վութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
սա ծիլ ման ճիշտ ժամ կե տի ընտ րութ յամբ: Վաղ սա ծիլ
ման դեպ քում ստաց վում են ինչ պես ընդ հա նուր, այն
պես էլ ապ րան քա յին բարձր բերք և  ե կա մուտ:

Ա ռա ջար կում ենք Ա րա րատ յան հար թա վայ րի պայ ման
նե րում դդմի կի վաղ բերք ստա նա լու հա մար Ա րալ F1 
և ն մա նա տիպ այլ հիբ րիդ նե րի սա ծիլ նե րը տնկել թա
ղան թա պատ ծած կի տակ, մար տի ա ռա ջին տաս նօր յա
կում, ին չը կա պա հո վի  բարձր բերք և  ե կա մուտ:
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The Effect of Different Times of Seedling Emergence on the Yield of Squash Hybrid Aral F1 in Hovtashat 
Community of the RA Ararat Region
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A b s t r a c t .  Squash is cultivated almost in all agricultural zones of Armenia; anyhow, the agrotechnology of its cultivation 
is not sufficiently studied yet.

The squash hybrid Aral F1 has been selected as a study subject for the research work. The effect of different times of 
seedling emergence under film coating on the squash growth, development and yield indicators has been studied.

Upon the scientific experiments it has been found out that for the early squash harvest in conditions of Ararat valley the 
seedlings of Aral F1 or other similar hybrids should be planted under the film-coated area in the first decade of March, which 
will enable to harvest a rather high squash yield.

Ընդունվել է` 01.12.2021 թ.
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Նա խա բան

Մի ջազ գա յին առևտ րաշր ջա նա ռութ յան ծա վալ ների 
ա ճը, ներ մուծ վող բույ սերն ու բու սա կան ծագ ման ար
տադ րան քը, տնտե սութ յան զար գա ցու մից և բ նակ չութ
յանն անհ րա ժեշտ ար տադ րա տե սակ նե րով ա պա  հո վե
լուց բա ցի, միա ժա մա նակ նպաս տում են մշա կա բույ սե րի 
ին վա զիվ վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի՝ հատ կա պես մի
ջատ նե րի ներ թա փանց մա նը: 

ՀՀ Ա րա րա տի, իսկ հե տա գա յում նաև Ար մա վի րի մար
զե րի մի շարք հա մայնք նե րում 20122013 թվա կան նե
րին հայտ նա բեր վել է լո լի կի հա րա վա մե րիկ յան ցեց 
վնա սա տուն։ Այն նե րառ ված է կա րան տի նա յին վնա
սա կար օր գա նիզմ նե րի ցան կում և տն տե սա կան մեծ 
վնաս է հասց նում մոր մազ գի մշա կա բույ սե րի մշա կութ
յամբ զբաղ վող տնտե սութ յուն նե րին (A. TerGrigoryan, 
2015, Հա յաս տա նում առ կա և  ակն կալ վող կա րան տին 
վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի և թու նա վոր մո լա խո տե րի 
մա սին ձեռ նարկ, 2015):

ՀՏԴ  635.64:632.934      

ԼՈԼԻԿԻ ՀԱՐԱՎԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՑԵՑԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ               
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Ջ. Տեր-Գրիգորյան գ.գ.թ., Ա.Ա. Մանվելյան գ.գ.թ.  

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

armenak.tergrigoryan@gmail.com,  armjes77@mail.ru

Հաշ վի առ նե լով լո լի կի ցե ցի ա րագ տա րա ծու մը, վնա
սա կա րութ յան բարձր ցու ցա նի շը, բե ղու նութ յու նը, 
սերն դատ վութ յու նը, կի րառ վող մի ջա տաս պան նե րի 
նկատ մամբ կա յու նութ յու նը և տն տե սա վա րող նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վող պայ քա րի ցածր արդ յու նա վե
տութ յու նը՝ խնդիր է դրվել մշա կել և ներդ նել լո լի կի ցե
ցի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ (անհ րա ժեշտ բա ղադ
րիչ նե րի նե րառ մամբ) հա մա կարգ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը 

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են ար տադ րա
կան պայ ման նե րում՝ Ա րա րա տի մար զի Ոս կե տափ և 
Ար մա վի րի մար զի Ակ նա լիճ հա մայնք նե րի 5ա կան հեկ
տար լո լի կի դաշ տե րում: 

Վ նա սա տո ւի նույ նա կա նաց ման և զար գաց ման ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան նպա  տակով 
ի րա կա նաց վել են տար բեր մի ջոց նե րի ու մե թոդ ների 

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափ և Արմավիրի 
մարզի Ակնալիճ համայնքներում լոլիկի հարավամերիկյան ցեցի դեմ 
պայքարի քիմիական միջոցների կիրառման համակարգը: Ըստ վնասատուի 
զարգացման տարբեր փուլերի վրա ազդեցության բնույթի, մեխանիզմի, 
օրգանիզմ ներթափանցման առանձնահատկության և սպասման ժամ
կետի՝ ընտրվել և պայքարի համակարգում ներառվել են Ամպլիգո, Բելտ, 
Վոլիամ Տարգո, Քվանտ, Սպինտոր, Կորագեն միջատա սպանները: 
Փորձադաշտերից ստացված լոլիկի բերքի հաշվարկի համաձայն՝ Ակնա
լիճ համայնքում լրացուցիչ բերքը կազմել է 411 ց/հա, իսկ Ոսկետափ 
համայնքում՝ 545 ց/հա:

Բանալի բառեր՝
լոլիկի ցեց, 
քիմիական պայքար, 
ֆերոմոնային թակարդ, 
միջատասպան, 
կենսաբանական 
արդյունավետություն

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-72
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կի րառ մամբ դի տար կում ներ (Ա.Ջ. ՏերԳ րի գոր յան, 
2012, В.Н. Жимерикин и др., 2009, H. Terlemezyan,                                  
L. Sargsyan, 2017, https://www.cabi.org):

Երկու մարզերում էլ աշխատանքները սկսվել են 
մայիս ամսից. Ոսկետափ հա մայնքում մայիսի 12ին, 
իսկ Ակնալիճ համայնքում մայիսի 16ին կատարվել 
է սածիլների տնկում: Դաշտերից լոլիկի ցեցի ներ թա
փանցումը փորձադաշտեր սահմանափակելու համար 
վեր ջիններիս շուրջ ստեղծվել է եգիպտացորենի բարձր
աճ բույսերի բուֆերային շերտ (Ա.Ջ. ՏերԳրիգորյան, 
2012, 2019, Ш.X. Равашдех, 2014):

Արդյունքները և վերլուծությունը

Լոլիկի ցեցի դեմ պայքարի արդյունավետություն ապա
հովելու նպատակով ֆերոմոնային թակարդների կի
րառմամբ (նկ. 1) որոշվել են դրա զարգացման տար բեր 
փուլերի ժամկետները, թրթուրների վնասակարության 
աստիճանն ու դինամիկան: Ստացված տվյալների վեր
լուծությունը հնարավորություն է տվել ստույգ որոշել 
և կիրառել համապատասխան քիմիական միջոցներ՝ 
ըստ հերթափոխության  (Ա.Ջ. ՏերԳրիգորյան, 2019):

Աղյուսակ 1. Լոլիկի ցեցի դեմ պատրաստուկների կիրառման ժամանակացույցը*

Պատրաստուկներ Ազդող նյութը
Ծախսի նորման,

լ/հա, կգ/հա
Վնասատուի 

զարգացման փուլը
Սրսկման 

ամսաթիվը

Ամպլիգո 150 ՄԿԿ
քլորանտրանիլիպրոլ

100 գ/լ + լյամբդա ցիհալոտրին 50 գ/լ
0,4 ձու, թրթուր 13.06.19

Բելտ ԽԿ ֆլուբենդիամիդ 480 գ/լ 1,0 թրթուր 28.06.19

Վոլիամ Տարգո
063 ԽԿ

աբամեկտին 18 գ/լ + 
քլորանտրանիլիպրոլ 45 գ/լ

1,0 ձու, թրթուր 12.07.19

Քվանտ 330 ԹՓ աբամեկտին 30 % + ցիրոմազին 30 % 0,8 ձու, թրթուր 26.07.19

Սպինտոր 240 ԽԿ սպինոսադ 240 գ/լ 0,4 թրթուր, հասուն 07.08.19

Կորագեն 200 ԽԿ քլորանտրանիլիպոլ 200 գ/լ 0,5 ձու, թրթուր 19.08.19

Նկ. 1. Ֆե րո մո նա յին թա կարդ:

Մա յի սի 25ին փոր ձա դաշ տե րում տե ղադր վել են ա ռա
ջին ֆե րո մո նա յին թա կարդ նե րը, ո րոնց օգ նութ յամբ դի
տարկ վել է լո լի կի ցե ցի հա սուն ա ռանձն յակ նե րի թռիչ
քի դի նա մի կան, կան խա տես վել են ձվադ րութ յու նը, 
սաղմ նա յին զար գաց ման տևո ղութ յու նը, թրթուր նե րի 
հայտն վելն ու դրանց հնա րա վոր վնա սա կա րութ յու նը: 
Հու լի սի 5ին տե ղադր վել է ֆե րո մո նա յին թա կարդ նե րի 
հա ջորդ խմբա քա նա կը: Ս տաց ված տվյալ նե րի հի ման 
վրա մշակ վել է վնա սա տո ւի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րի 
հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույց. կար ևոր վել 
է վնա սա տո ւի զար գաց ման յու րա քանչ յուր փու լում հա
մա պա տաս խան մի ջա տաս պան նե րի և դ րանց ազ դող 
նյու թե րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը:

Ըստ վնա սա տո ւի զար գաց ման տար բեր փու լե րի վրա ազ
դե ցութ յան բնույ թի, մե խա նիզ մի, օր գա նիզմ ներ թա փանց
ման ա ռանձ նա հատ կութ յան և ս պաս ման ժամ կե տի՝ 
ընտր վել ու պայ քա րի հա մա կար գում նե րառ վել են Ամպ
լի գո 150 ՄԿԿ (քլո րանտ րա նի լի պրոլ 100 գ/լ + լյամբ դացի
հա լոտ րին 50 գ/լ), Բելտ ԽԿ (ֆլու բեն դիա միդ 480 գ/լ), Վո
լիամ Տար գո (ա բա մեկ տին 18 գ/լ + քլո րանտ րա նի լիպ րոլ 
45 գ/լ), Ք վանտ 330 ԹՓ (ա բա մեկ տին 30 % + ցի րո մա զին 
30 %), Ս պին տոր 240 ԽԿ (սպի նո սադ 240 գ/լ), Կո րա գեն 
200 ԽԿ (քլո րանտ րա նի լիպ րոլ 200 գ/լ) մի ջա տաս պան
նե րը (աղ. 1): Որ պես ստու գիչ տար բե րակ՝ դի տարկ վել 
են լո լի կի հար ևան դաշ տե րը, որ տեղ նույն պես տե ղադր
վել են ֆե րո մո նա յին թա կարդ ներ և գ րանց վել է ցե ցի 
հա սուն ա րու նե րի քա նա կա կան դի նա մի կան:

Ակ նա լիճ և Ոս կե տափ հա մայնք նե րի լո լի կի փոր ձա
դաշ տե րում ա ռա ջին սրսկու մը կա տար վել է հու նի սի 
13ին: Հե տա գա յում եր կու մար զե րում էլ ի րա կա նաց վել 
են 5ա կան հա ջոր դա կան սրսկում ներ (ժամ կետ նե րը՝ 
28.06, 12.07, 26.07, 07.08, 19.08): Կի րառ վել են տրակ
տո րա յին կցոր դիչսրսկիչ ներ (նկ. 2): 

Պատ րաս տուկ նե րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ
յու նը հաշ վարկ վել է մի ջա տա բա նութ յու նում ըն դուն ված 
մե թո դա բա նութ յամբ (Ա.Ջ. ՏերԳ րի գոր յան, 2008):

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Նկ. 2. Տրակ տո րա յին կցորդիչ
սրսկիչ : 
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Աղ յու սակ 2. Կի րառ ված մի ջա տաս պան նե րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յունն ու ազ դե ցութ յու նը լո լի կի 
բեր քատ վութ յան վրա* 

Փորձի 
տարբերակներ
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Ար մա վի րի մար զի Ակ նա լիճ հա մայն ք

Ստուգիչ
(առանց սրսկման)

 27,0 34,0 54,0 67,0 72,0 91,0 549,0 

Ամպլիգո 150 ՄԿԿ 0,4 2,0 92,5          

960,0 411,0

Բելտ ԽԿ 1,0   8,0 76,4        

Վոլիամ Տարգո
063 ԽԿ

1,0     3,0 95,0      

Քվանտ 330 ԹՓ 0,8       4,5 93,3    

Սպինտոր 240 ԽԿ 0,4         5,2 92,7  

Կորագեն 200 ԽԿ 0,5           4,2 95,3

Ար մա վի րի մար զի Ոսկետափ հա մայն ք

Ստուգիչ
(առանց սրսկման)

 31,0 39,0 58,0 71,0 79,0 96,0 469,0 

Ամպլիգո 150 ՄԿԿ 0,4 3,3 89,5          

1014,0 545,0

Բելտ ԽԿ 1,0   10,0 84,4        

Վոլիամ Տարգո
063 ԽԿ

1,0     3,5 94,0      

Քվանտ 330 ԹՓ 0,8       4,2 94,0    

Սպինտոր 240 ԽԿ 0,4         5,5 93,0  

Կորագեն 200 ԽԿ 0,5           5,2 94,5

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։

Աղ յու սակ  2ում ներ կա յաց ված են Ակ նա լիճ և Ոս կե
տափ հա մայնք նե րում կի րառ ված մի ջա տաս պան նե րի 
կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յունն ու ազ դե ցութ
յու նը լո լի կի բեր քատ վութ յան վրա:

Փոր ձա դաշ տե րից ստաց ված լո լի կի բեր քի հաշ վար կի 
հա մա ձայն՝ Ակ նա լիճ հա մայն քում ստու գիչ տար բե րա կի 
բեր քը կազ մել է 549,0 ց/ հա, պատ րաս տուկ նե րի կի րառ
ման դեպ քում ստաց վել է 960,0 ց/ հա բերք, լրա ցու ցիչ 
բեր քը կազ մել է 411 ց/ հա: Ոս կե տափ հա մայն քում ստու
գիչ տար բե րա կի բեր քը կազ մել է 469,0 ց/ հա, պատ րաս
տուկ նե րի կի րառ մամբ ստաց վել է 1014,0 ց/ հա բերք, 
լրա ցու ցիչ բեր քը կազ մել է 545 ց/ հա (աղ. 2): 

Հարկ է նշել, որ ստաց ված բեր քի քա նա կա կան տար բե
րութ յու նից բա ցի, առ կա է նաև ո րա կա կան զգա լի տար
բե րութ յուն. ստու գիչ տար բե րա կի բեր քի հիմ նա կան 
մա սը հանձն վել է վե րամ շակ ման, իսկ պատ րաս տուկ նե
րի կի րառ ման արդ յուն քում բեր քի հիմ նա կան մասն ու
ղարկ վել է ման րա մե ծա ծախ առևտ րի ցան ցեր:

Եզ րա կա ցութ յուն

Լո լի կի հա րա վա մե րիկ յան ցեց վնա սա տո ւի դեմ արդ յու
նա վետ պայ քար ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
և միա ժա մա նակ կար ևոր է ո րո շել վնա սա տո ւի առ կա
յութ յու նը, զար գաց ման փու լե րը և դ րանց տևո ղութ յու նը: 

Ըստ վնա սա տո ւի զար գաց ման տար բեր փու լե րի վրա 
ազ դե ցութ յան բնույ թի՝ ընտր վել են Ամպ լի գո 150 ՄԿԿ 
(քլո րանտ րա նի լի պոլ 100 գ/լ + լյամբ դացի հա լոտ րին 
50 գ/լ), Բելտ ԽԿ (ֆլու բեն դիա միդ 480 գ/լ), Վո լիամ 
Տար գո (ա բա մեկ տին 18 գ/լ + քլո րանտ րա նի լիպ րոլ                      
45 գ/լ), Ք վանտ 330 ԹՓ (ա բա մեկ տին 30 % + ցի րո մա զին 
30 %), Ս պին տոր 240 ԽԿ (սպի նո սադ 240 գ/լ), Կո րա
գեն 200 ԽԿ (քլո րանտ րա նի լիպ րոլ 200 գ/լ) մի ջա տաս
պան նե րը։ Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում գրանց վել 
են դրանց ազ դե ցութ յան մե խա նիզմ նե րի և  ազ դող նյու
թե րի կե սա բա նա կան ակ տի վութ յան տար բե րութ յուն ներ: 
Փոր ձա դաշ տե րից ստաց ված լո լի կի բեր քի հաշ վար
կի հա մա ձայն՝ Ակ նա լիճ և Ոս կե տափ հա մայնք նե րում 
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Эффективность применения химических средств в борьбе против южноамериканской 
томатной моли
А.Дж. Тер-Григорян, А.А. Манвелян 
Национальный аграрный университет Армении
Ключевые слова: томатная моль, химическая борьба, феромонная ловушка, инсектицид, биологическая 
эффективность

А н н о т а ц и я .  В статье представлена система применения химических средств для борьбы с южноамерикан-
ской томатной молью в общине Воскетап Араратской области и в общине Акналич Армавирской области Респу-
блики Армения.Исходя из  характера воздействия на разные стадии развития вредителя, механизма особенностей 
проникновения в организм и периода ожидания были выбраны и включены  в систему борьбы инсектициды “Амп-
лиго”, “Белт”, “Волиам Тарго”, “Квант”, “Спинтор”, “Кораген”. Согласно анализу собранного с опытных полей урожая 
томата, в общине Акналич было получено 411 ц/га, а в общине Воскетап - 545 ц/га добавочного урожая.
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բար կազ մել է 549,0 և 469,0 ց/ հա, պատ րաս տուկ նե րի 
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Efficiency of Using Chemicals in the Struggle against South American Tomato Moth
A.G. Ter-Grigoryan, A.A. Manvelyan 
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A b s t r a c t .  The article presents the system of chemical control measures taken to combat the South American moth in 
the tomato fields of Vosketap community in the Ararat region and Aknalich community of Armavir region in the Republic of 
Armenia. Ampligo, Belt, Voliam Targo, Quantum, Spintor and Koragen insecticides have been selected and involved in the 
control system in consistent to the impact nature on the pest’s different developmental stages, mechanisms, body invading 
characteristics and waiting times.Per the computation of the tomato yield harvested from the experimental plot, the yield 
surplus  in Aknalich community made 411 c/ha, and in Vosketap comminity it amounted to 545 c/ha.
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Նա խա բան

Ար մա վի րի մար զում տաք դե ղի պտուղ նե րի հա մար 
ա ռա վել վտան գա վոր է բամ բա կե նու կնգու ղա կե րը 
(Helicoverpa armigera), ո րը  թրթու րի փու լում վնա սում 
է բույ սե րը:

Ֆի տո ֆա գի թրթուր նե րը սկզբում սնվում են մշա կա
բույ սե րի կամ մո լա խո տե րի մատ ղաշ տերև նե րով, հա
սու նա նա լով՝ սկսում են վնա սել բույ սե րի կո կոն նե րը, 
ծա ղիկ նե րը և պ տուղ նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով թա ռա մում, 
պտղա թա փում, հատ կա պես խո շոր պտուղ նե րի նե
խում ( 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, Г.Л. Терлемезян, 1996):

Թր թուր ներն ա ռա վել վնաս են հասց նում լո լի կին, տաք

ՀՏԴ  633.511:632.934     
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դե ղին և սմ բու կին։ Հիմ նա կա նում սնվում են դրանց 
սեր մե րով (А. Алексеев, 2001, О.П. Починюк, 2004)։ 

Հարկ է նշել, որ թրթուր նե րը հա ճախ փո խում են սնման 
վայ րը՝ մի բույ սից անց նե լով հա րա կից բույ սին կամ 
տվյալ բույ սի մի օր գա նից մյու սին: Ամ բող ջո վին զար
գա նում են 23 շա բաթ վա ըն թաց քում, սա կայն հա մե
մա տա բար ցածր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում 
դրանց զար գա ցու մը կա րող է տևել մեկ ամ սից ա վե լի 
(Գ.Վ. Ա վագ յան և  ու րիշ., 2017):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 20202021 թթ. 
Ար մա վի րի մար զի Խո րոնք հա մայն քի Հայկ սոր տի 

Բամբակենու կնգուղակերի դեմ պայքարի նպատակով 20202021 թթ. 
Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի տաքդեղի դաշտերում փորձարկվել 
են տարբեր քիմիական խմբերի պատկանող Էֆորիա, Կորագեն, Դեցիս 
Պրոֆի, Բելտ, Դեցիս ՖԼյուքս, Մովենտո, Ամպլիգո 150, Վերտիմեկ, 
Պրոկլեյմ, Սպինտոր միջատասպանները։ Փորձարկումների ընթացքում 
դրանց կենսաբանական արդյունավետության հաշվառումները կատարվել 
են սրսկումից 1, 5, 10 և 15 օր հետո։

Ըստ հետազոտությունների՝ բամբակենու կնգուղակերի դեմ պայքարում 
առավել բարձր կենսաբանական արդյունավետություն են ապահովել 
Էֆորիա, Բելտ, Ամպլիգո 150, Դեցիս ՖԼյուքս միջատասպանները:

Բանալի բառեր՝
բամբակենու կնգուղակեր, 
վնասատու, 
տաքդեղ, 
միջատասպան, 
կենսաբանական 
արդյունավետություն

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

doi: 10.52276/25792822-2022.1-76
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տաք դե ղի դաշ տե րում: Բամ բա կե նու կնգու ղա կե րի դեմ 
պայ քա րի նպա տա կով բաժն յա կա յին փոր ձե րի հա մար 
ընտր վել են քի միա կան տար բեր խմբե րի պատ կա նող 
հետև յալ մի ջա տաս պան նե րը՝ Է ֆո րիա (ա.ն.՝ լյամբ
դացի հա լոտ րին + տիա մե տօք սամ), Կո րա գեն (ա.ն.՝ 
քլո րանտ րա նի լիպ րոլ), Դե ցիս Պ րո ֆի (ա.ն.՝ դել տա
մետ րին), Բելտ (ա.ն.՝ ֆլու բեն դիա միդ), Դե ցիս ՖԼ յուքս 
(ա.ն.՝ դել տա մետ րին), Մո վեն տո (ա.ն.՝ սպի րո տետ րա
մատ), Ամպ լի գո 150 (ա.ն.՝ քլո րանտ րա նի լիպ րոլ), Վեր
տի մեկ (ա.ն.՝ ա բա մեկ տին), Պ րոկ լեյմ (ա.ն.՝ է մա մեկ
տին բեն զոատ), Ս պին տոր (ա.ն.՝ սպի նո սադ): Որ պես 
չա փան մուշ է ընտր վել Ար րի վոն (ա.ն.՝ ցի պեր մետ րին)։ 
Փոր ձե րում նե րառ ված է ե ղել նաև ստու գիչ տար բե րակ: 
Յու րա քանչ յուր մի ջա տաս պան փոր ձարկ վել է ե րեք 
խտութ յամբ, յու րա քանչ յուր խտութ յուն՝ ե րեք կրկնո
ղութ յամբ: Ա մեն մի փոր ձա մարգ զբա ղեց րել է 50 մ2 մա
կե րես:                                     

Փոր ձարկ ված մի ջա տաս պան նե րի կեն սա բա նա կան 
արդ յու նա վե տութ յան հաշ վա ռում նե րը կա տար վել 
են սրսկու մից 1, 5, 10 և 15 օր հե տո` Գա րի մե թո դով                
(К.А. Гар, 1963). 

Ա= ՄՀ .100,
Մ

որ տեղ Ան մի ջա տաս պան նե րի կեն սա բա նա կան արդ
յու նա վե տութ յունն է, %, Մն՝ վնաս ված պտուղ նե րի քա
նա կը մինչև սրսկու մը, Հն՝ վնաս ված պտուղ նե րի  քա
նա կը սրսկու մից հե տո: 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Բաժն յա կա յին փոր ձե րում կի րառ ված մի ջա տաս պան
նե րի կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յան տվյալ
նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ ներ 1 և 2ում: Բո լոր 
սրսկում նե րի ժա մա նակ կի րառ վել է նաև 0,4 լ/ հա Պ րո
վետ հա վե լան յութ, ո րը կպչան յութ է:

Ըստ աղ յու սակ 1ի տվյալ նե րի՝ 2020 թվա կա նին Խո
րոնք հա մայն քի պայ ման նե րում բամ բա կե նու կնգու
ղա կե րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով ի րա կա նաց ված 
բաժն յա կա յին փոր ձե րի ըն թաց քում ա ռա վել բարձր 
կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն է ա պա հո վել 
հետև յալ չա փա բա ժին նե րով մի ջա տաս պան նե րի կի րա
ռու մը՝ 0,5 լ/ հա Է ֆո րիա, 0,2 լ/ հա Բելտ, 0,4 լ/ հա Դե ցիս 
ՖԼյուքս և 0,8 լ/ հա Ամպ լի գո 150: Նշ ված մի ջա տաս
պան նե րից յու րա քանչ յու րը կեն սա բա նա կան արդ յու նա
վե տութ յամբ գե րա զան ցել է Ար րի վո յին: Սրսկու մից 1 օր 
հե տո այդ մի ջա տաս պան նե րի կեն սա բա նա կան արդ յու
նա վե տութ յու նը կազ մել է 90,0100,0 %, 5, 10,  15 օր 
հե տո՝ հա մա պա տաս խա նա բար 83,390,9, 75,093,3, 
55,575,0 %: Ընդ ո րում՝ Ար րի վոն սրսկման 1ին, 5րդ, 
10րդ և 15րդ  օ րե րին ա պա հո վել է հա մա պա տաս խա
նա բար 75,0, 74,4, 44,4 և 30,4 % կեն սա բա նա կան արդ
յու նա վե տութ յուն:

Աղյուսակ 1. Խորոնք համայնքի պայմաններում բամ
բա  կենու կնգուղակերի դեմ միջատա
սպանների կենսաբանական արդյունա
վետությունը, 2020 թ.*

Միջատա-
սպաններ

Ծախսի 
նորման,

լ/հա, 
կգ/հա

Կենսաբանական 
արդյունավետությունն

ըստ հաշվառման օրերի, %

1 5 10 15

Էֆորիա 

0,2 83,3 77,7 57,7 50,0

0,3 87,5 80,0 66,7 55,5

0,5 90,0 88,8 75,0 63,6

Կորագեն

0,3 25,0 26,6 18,1 0

0,5 30,0 28,8 26,7 16,6

0,7 42,8 37,5 36,3 28,5

Դեցիս Պրոֆի

0,2 70,0 66,7 63,3 40,0

0,3 75,0 67,8 63,6 50,0

0,5 88,8 85,7 80,0 75,0

Բելտ

0,05 82,9 71,4 66,7 60,0

0,1 94,1 83,3 73,4 63,6

0,2 100,0 90,9 77,7 75,0

Դեցիս ՖԼյուքս

0,2 81,8 70,0 57,1 40,0

0,3 83,3 75,0 66,7 60,0

0,4 92,3 83,3 77,8 74,4

Մովենտո

0,7 57,1 41,6 37,5 18,1

1,3 63,6 50,0 40,0 26,6

2,3 70,0 66,7 57,1 33,3

Ամպլիգո 150

0,5 83,3 71,4 70,0 55,5

0,7 88,8 83,3 75,0 57,1

0,8 90,0 84,6 83,3 60,0

Վերտիմեկ

0,8 37,5 35,7 23,0 0

1,3 42,8 36,3 30,0 10,0

1,7 44,4 40,0 33,3 28,5

Պրոկլեյմ

0,4 60,0 44,4 42,5 10,0

0,7 71,4 70,0 44,4 20,0

0,9 81,9 80,0 66,7 22,2

Սպինտոր

0,2 70,2 63,6 43,1 30,4

0,3 78,4 66,7 60,0 38,5

0,5 80,0 75,8 66,7 50,0

Արրիվո 
(չափանմուշ)

0,3 75,0 74,4 44,4 30,4

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։
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Աղ յու սակ 2ի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2021 թվա կա նին 
Խո րոնք հա մայն քի պայ ման նե րում բամ բա կե նու կնգու
ղա կե րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով ի րա կա նաց ված 
բաժն յա կա յին փոր ձե րի ըն թաց քում նույն պես ա ռա
վել բարձր կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն են 
ա պա հո վել 0,5 լ/ հա Է ֆո րիա, 0,2 լ/ հա Բելտ, 0,4 լ/ հա 
Դե ցիս ՖԼ յուքս և 0,8 լ/ հա Ամպ լի գո 150 մի ջա տաս
պան նե րը։ Այս մի ջա տաս պան նե րից յու րա քանչ յու րը 
կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յամբ ևս գե րա
զան ցել է Ար րի վո յին: Սրս կու մից 1 օր հե տո դրանց 
կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը կազ մել է                                         
90,0100,0 %, 5, 10,  15 օր հե տո՝ հա մա պա տաս խա նա
բար 88,893,3, 83,388,8, 60,080,0 %: Իսկ որ պես չա
փան մուշ ընտր ված Ար րի վոն սրսկման 1ին, 5րդ, 10րդ 
և 15րդ  օ րե րին ա պա հո վել է հա մա պա տաս խա նա բար 
77,8, 71,4, 63,6 և 51,6 % կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե
տութ յուն։ 

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ բամ բա կե նու կնգու ղա կե րի դեմ պայ քա րի 
նպա տա կով 20202021 թվա կան նե րին Ար մա վի րի մար
զի Խո րոնք հա մայն քի տաք դե ղի դաշ տե րում փոր ձարկ
ված մի ջա տաս պան նե րից ա ռա վել բարձր կեն սա բա
նա կան արդ յու նա վե տութ յուն են ա պա հո վել Է ֆո րիան 
(0,5 լ/ հա) և Դե ցիս ՖԼ յուք սը (0,4 լ/ հա): Բելտ և Ամպ
լի գո 150 մի ջա տաս պան նե րի ա վե լի բարձր արդ յու
նա վե տութ յուն գրանց վել է բարձր խտութ յամբ ( Բելտ՝ 
0,2 լ/ հա, Ամպ լի գո 150՝ 0,8 լ/ հա) կի րա ռե լիս։ Սա կայն, 
հաշ վի առ նե լով բնա պահ պա նա կան պա հանջ նե րը և 
տն տե սա կան նպա տա կա հար մա րութ յու նը, հե տա գա 
փոր ձար կում նե րում նշված մի ջա տաս պան նե րը կկի
րառ վեն մի ջին խտութ յամբ ( Բելտ՝ 0,1 լ/ հա, Ամպ լի գո 
15՝  0,7 լ/ հա):

Գ րա կա նութ յուն

1. Ա վագ յան Գ.Վ. և  ու րիշ. Ին տեգ րաց ված պայ քար Հա
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4. Гар К.А. Методы испытания токсичности и эффек-
тивности пестицидов. - М., 1963.

Աղյուսակ 2. Խորոնք համայնքի պայմաններում բամ
բա  կենու կնգուղակերի դեմ միջատա
սպանների կենսաբանական արդյունա
վետությունը, 2021 թ.*

Միջատա-
սպաններ

Ծախսի 
նորման,

լ/հա, 
կգ/հա

Կենսաբանական 
արդյունավետությունն

ըստ հաշվառման օրերի, %

1 5 10 15

Էֆորիա 

0,2 88,8 77,7 60,0 51,6

0,3 90,0 88,8 70,0 60,0

0,5 91,7 90,9 84,6 63,3

Կորագեն

0,3 21,0 27,7 14,2 0

0,5 40,0 38,5 24,4 0

0,7 45,9 43,1 30,4 19,1

Դեցիս Պրոֆի

0,2 73,3 63,6 41,6 26,6

0,3 75,0 71,4 42,5 37,4

0,5 75,8 75,8 70,0 38,5

Բելտ

0,05 88,8 83,3 75,0 60,0

0,1 92,3 90,0 80,0 63,6

0,2 93,3 92,8 83,3 75,0

Դեցիս ՖԼյուքս

0,2 90,9 90,0 84,6 71,4

0,3 91,7 90,9 85,7 74,4

0,4 100,0 92,3 88,8 80,0

Մովենտո

0,7 42,8 50,0 40,0 21,8

1,3 63,6 71,4 42,5 29,6

2,3 75,0 75,0 44,4 30,7

Ամպլիգո 150

0,5 88,8 77,8 75,0 51,5

0,7 90,0 84,6 80,0 55,5

0,8 93,3 88,8 83,3 63,6

Վերտիմեկ

0,8 31,5 28,4 22,0 0

1,3 36,6 34,4 27,5 5,0

1,7 39,8 38,5 30,3 12,0

Պրոկլեյմ

0,4 80,0 75,0 55,5 21,0

0,7 84,9 83,3 70,0 37,4

0,9 88,8 84,6 77,8 38,6

Սպինտոր

0,2 70,0 74,4 63,6 44,4

0,3 77,8 75,0 70,2 60,0

0,5 80,0 80,0 78,4 63,6

Արրիվո 
(չափանմուշ)

0,3 77,8 71,4 63,6 51,6

*Կազմվել է հեղինակների կողմից։
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Biological Efficiency of Insecticides in Combating Cotton Bollworm

H.L. Terlemezyan 
Food Safety Risk Analysis and Assessment Research Center

M.H. Ghazaryan
Armenian National Agrarian University

Keywords: cotton bollworm, pepper, insecticide, biological efficiency, pest

A b s t r a c t .  Throughout 2020-2021, in the pepper fields of Khoronk community in the Armavir region, insecticides 
belonging to various chemical groups, namely Euphoria, Coragen, Decis Prophy, Belt, Decis F-Lux, Movento, Ampligo 150, 
Vertimec, Proclaim and Spintor, have been experimented for combating cotton bollworm. During the trials their biological 
efficiency was estimated 1, 5, 10 and 15 days after spraying.

According to the research results, the highest biological efficiency against the cotton bollworm was provided by Euphoria, 
Belt, Ampligo 150 and Decis F-Lux insecticides.

Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе против хлопковой совки

Г.Л. Терлемезян 
Научный центр оценки и анализа рисков в области безопасности пищевой продукции

М.Г. Казарян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: хлопковая совка, вредитель, перец, инсектицид, биологическая эффективность

А н н о т а ц и я .  В 2020-2021 годах на перцовых полях общины Хоронк Армавирского региона с целью борьбы 
с хлопковой совкой были испытаны инсектициды “Эфория”, “Кораген”, “Децис Профи”, “Белт”, “Децис Ф-Люкс”, 
“Мовенто”, “Амплиго 150”, “Вертимек”, “Проклейм”, “Спинтор”, принадлежащие к разным химическим группам. 
В процессе испытаний расчет их биологической эффективности был проведен через 1, 5, 10 и 15 дней после 
опрыскивания.

Согласно исследованиям, в борьбе против хлопковой совки наивысшую биологическую эффективность показали 
инсектициды “Эфория”, “Белт”, “Амплиго 150”, “Децис Ф-Люкс”.

Ընդունվել է` 09.11.2021 թ.
Գրախոսվել է` 22.12.2021 թ.

5. Починюк О.П. Вредители сада и огорода: как с ними 
бороться. - Ростов-На-Дону, 2004.

6. Терлемезян Г.Л. Вредная фауна овощных культур 
Араратской равнины, биоэкологические особенно-

сти главнейших видов и интегрированная борьба 
против них: Дис. ... д-ра сельскохозяйственных наук 
по спец. 03.01.03. «Защита растений от вредителей 
и болезней», Ереван, 1996.
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 Նա խա բան

Վեր ջին 30 տա րի նե րին ա ռա ջին ան գամ ՀՀ կա ռա վա

րութ յան 2019 թվա կա նի մար տի 29ի N 327Լ ո րոշ

մամբ հաս տատ ված §Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ

յու նում 20192024 թվա կան նե րի տա վա րա բու ծութ յան 

զար գաց ման¦ ծրագ րով հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վեց 

գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում վե րա կանգնել 

խա թար ված տոհ մա յին աշ խա տանք նե րը: Մաս նա

վո րա պես խնդիր դրվեց հան րա պե տութ յու նում տոհ

մա յին կեն դա նի նե րի առև տուրն ի րա կա նաց նել ՀՀ 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

գյու  ղատնտե սութ յան նա խա րա րի 2007 թվա կա նի նո

յեմ բե րի 15ի N 269Ն հրա մա նով հաս տատ ված տոհ մա

յին քար տե րի առ կա յութ յան դեպ քում (ՀՀ գյու ղատնտե

սութ յան նա խա րա րի 2007 թվա կա նի նո յեմ բե րի 15ի N 

269Ն և N 270Ն հրա ման ներ):

Ծագ ման քար տը տոհ մա յին կեն դա նու ծա գու մը հաս

տա տող փաս տա թուղթ է, որ տեղ ո րո շա կի հա ջոր դա

կա նութ յամբ ներ կա յաց վում են կեն դա նու նախ նի նե րի 

մա սին հիմ նա կան տե ղե կութ յուն ներ: Այն կեն դա նին, 

ո րի հա մար կազմ վում է ծագ ման քարտ, կոչ վում է պրո

 Ըստ հետազոտությունների՝ հոլշտին ցեղի երինջների մայրերի կաթնային 
մթերատվության գենետիկական ներունակությունը կազմել է 10377,5 կգ, 
միջին կաթնատվությունը՝ 6965 կգ, որը կազմում է գենետիկական նե րու
նակության 67,1 %ը, կաթնայուղ+կաթնասպիտակուցի քանա կությունը՝ 
494,6 կգ, իսկ ֆլեկվի ցեղի երինջների մայրերինը՝ համապատասխանա
բար 9819,5 կգ, 6226 կգ, 64,4 %, 446,6 կգ: 

Տոհմային քարտերում գրանցված նախնիների կաթնային մթերատվության 
ցուցանիշների համաձայն՝ հոլշտին ցեղի երինջների մայրերի ստացման 
համար կիրառված զուգընտրությունը ֆլեկվի ցեղի համեմատությամբ 
ունի մի շարք առավելություններ: Ուստի առաջարկվում է բարձր կաթ նա
յին մթերատվություն ապահովելու նպատակով Հայաստանի տնտեսու
թյուններում բուծել հոլշտին ցեղի կենդանիներ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-80
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2021 թ. կենսաչափական գնահատումը*

բանդ: Տա վա րա բու ծութ յու նում ընտ րա սե րում կա տա
րե լիս (սե լեկ ցիա) կար ևոր վում է կեն դա նի նե րի նախ նի
նե րի ծագ ման գնա հատ ման արդ յունք նե րի հի ման վրա 
զու գընտ րութ յան տար բեր ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը:

Գործ նա կա նում կեն դա նի նե րի գնա հա տումն ըստ ծագ
ման կա տար վում է տոհ մա յին քար տի վեր լու ծութ յամբ: 
Պար զում են ծնող նե րի ցե ղը և ցե ղայ նութ յու նը, այ սինքն` 
գնա հատ վող կեն դա նին մաք րա ցեղ բուծ մամբ է ստաց
վել, թե տրա մա խաչ մամբ, տոհ մագ րութ յան մայ րա կան 
և հայ րա կան կող մե րում կրկնվող բարձրմ թե րա տու 
նախ նի նե րի առ կա յութ յու նը, ազ գակ ցա կան կա պի և 
հո մո զի գո տութ յան աս տի ճան նե րը, ծնող նե րի և նախ
նի նե րի մթե րատ վութ յան քա նա կա կան ու ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի՝ ժա ռան գա բար սերն դին փո խանց ման 
մա կար դա կը (Г.А. Гилоян, Н.А. Касумян, 2012):

Լա վա գույն գե նո տիպ է դրսևոր վում, երբ բարձրմ թե
րա տու կեն դա նի նե րը գտնվում են տոհ մագ րութ յան 
ա ռա ջին և  երկ րորդ շար քե րում, այլ կերպ ա սած՝ տոհ
մագրութ յան ա ռա ջին շար քի կեն դա նի նե րի ժա ռան գա
կան հատ կա նիշ նե րը սերն դին են փո խանց վում 50 %ով, 
երկ րորդ, եր րորդ և չոր րորդ շար քե րի կեն դա նի նե րինը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 25, 12,5 և 6,25 %ով: Կարևոր
վում են տոհ մա յին քար տում սերն դի ո րա կի հի ման վրա 
գնա հատ ված ար տադ րող նե րի առ կա յութ յու նը, ըստ 
սիբ սե րի (կի սա քույր, կի սաեղ բայր) գնա հա տու մը և կեն

դա նի նե րի մթե րատ վութ յան մա կար դա կի ո րո շումը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են 20182021 թվա
կան նե րին։ §Արզ նու տոհ մա յին ԹՏԽ¦ ԲԲԸի տոհ մա
յին տնտե սութ յու նում հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար 
ընտր վել են 10ական գլուխ հոլշ տին և ֆլեկ վի ցե ղերի 
ե րինջ նե րի տոհ մա յին քար տեր: Ու սում նա սիր վել է 
ե րինջ նե րի մայ րե րի ա ռա ջին լակ տա ցիա յի կաթ նա յին 
մթե րատ վութ յու նը: Ս տու գիչ հաշ վա ռու մը կա տար
վել է լակ տա ցիա յի յու րա քանչ յուր ամ սի 15ին։ Ա ռա
վոտ յան և  ե րե կո յան կի թե րից վերց վել է կա թի նմուշ 
և Ekomilk գոր ծի քով ո րոշ վել յու ղի ու ս պի տա կու ցի 
պա րու նա կութ յու նը: Յու րա քանչ յուր ամս վա տվյալ նե
րով հաշ վարկ վել են լակ տա ցիա յի 305 օ րե րի կա թի, 
կաթ նա յու ղի, կաթ նաս պի տա կու ցի, կաթ նա յուղ+կաթ
նաս պի տա կու ցի քա նա կութ յուն նե րը (Ա.Մ. Ղա րաջ յան, 
Յու.Գ. Մար մար յան, 2004):

Ա նաս նա բու ծութ յու նում ըն դուն ված մե թոդ նե րով ո րոշ
վել են ե րինջ նե րի նախ նի նե րի՝ մայ րե րի (Մ), մայ րե
րի մայ րե րի (ՄՄ), հայ րե րի մայ րե րի (ՀՄ), իսկ ֆլեկ վի 
ցե ղի հա մար՝ նաև հայ րե րի դուստ րե րի (ՀԴ) կաթ նա
յին մթե րատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը (В.Ф. Красота,                               
В.Т. Лобанов, 1976):

Ցուցա նիշ ներ
Կիթը

 305 oրում,
կգ

Կաթում յուղի
 պա րունակու թյունը, 

%

Կաթում սպիտա -
կուցի  պա րու նա կու-

թյունը, %

Կաթնայուղ,
կգ

Կաթնա-
սպիտակու ց, 

կգ

Կաթնայուղ+ 
կաթնասպի-
տակուց, կգ

Մայրեր (Մ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 6550…7430 3,7…4,0 3,2…3,3 255,5…297,2 209,6…245,2 465,2…542,9

M±m 6965±98,74 3,86±0,08 3,24±0,02 268,8±4,3 225,7±3,59 494,6±7,81

s 312,2 0,08 0,05 13,59 11,35 24,69

Cv 4,5 2,1 1,5 5,1 5,0 5,0

Մայրերի մայրեր (ՄՄ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 6860…11338 3,4…4,6 2,9…3,6 253,8…419,5 205,8…347,9 459,6…767,4

M±m 8612±470,6 3,98±0,15 3,22±0,08 340,5±17,7 276,6±14,75 617,1±32,02

s 1488 0,48 0,25 55,98 46,66 101,3

Cv 17,3 12,1 7,8 16,4 16,9 16,4

Հայրերի մայրեր (ՀՄ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 11435…12470 3,9…4,0 3,1…3,4 446…498,8 385,3…411,5 834,8…910,3

M±m 12143,5±154,7 3,94±0,02 3,28±0,03 478,6±7,36 398,0±3,27 876,5±9,88

s 489,2 0,05 0,1 23,27 10,34 31,25

Cv 4,0 1,3 3,0 4,9 2,6 3,6

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:
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2021 թ. կենսաչափական գնահատումը* 

Ցուցա նիշ ներ
Կիթը

 305 oրում,
կգ

Կաթում յուղի
 պա րունակու թյունը, 

%

Կաթում սպիտա -
կուցի  պա րու նա կու-

թյունը, %

Կաթնայուղ,
կգ

Կաթնա-
սպիտակու ց, 

կգ

Կաթնայուղ+ 
կաթնասպի-
տակուց, կգ

Մայրեր (Մ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 6550…7430 3,7…4,0 3,2…3,3 255,5…297,2 209,6…245,2 465,2…542,9

M±m 6965±98,74 3,86±0,08 3,24±0,02 268,8±4,3 225,7±3,59 494,6±7,81

s 312,2 0,08 0,05 13,59 11,35 24,69

Cv 4,5 2,1 1,5 5,1 5,0 5,0

Մայրերի մայրեր (ՄՄ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 6860…11338 3,4…4,6 2,9…3,6 253,8…419,5 205,8…347,9 459,6…767,4

M±m 8612±470,6 3,98±0,15 3,22±0,08 340,5±17,7 276,6±14,75 617,1±32,02

s 1488 0,48 0,25 55,98 46,66 101,3

Cv 17,3 12,1 7,8 16,4 16,9 16,4

Հայրերի մայրեր (ՀՄ)

n 10 10 10 10 10 10

Lim 11435…12470 3,9…4,0 3,1…3,4 446…498,8 385,3…411,5 834,8…910,3

M±m 12143,5±154,7 3,94±0,02 3,28±0,03 478,6±7,36 398,0±3,27 876,5±9,88

s 489,2 0,05 0,1 23,27 10,34 31,25

Cv 4,0 1,3 3,0 4,9 2,6 3,6

Հայրերի դուստրեր (ՀԴ, միջինը)

n 18 18 18 18 18 18

Lim 6140…11250 4,1…4,6 3,1…3,5 264,0…461,3 208,8…348,8 472,8…810,0

M±m 8707±357,8 4,47±0,05 3,41±0,04 388,1±14,49 295,8±10,24 683,8±24,71

s 1518 0,2 0,15 61,46 43,43 104,8

Cv 17,4 4,5 4,4 15,8 14,7 15,3

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:

Հե տա զո տութ յան ցու ցա նիշ նե րը մշակ վել են կեն սա չա

փա կան մե թո դով (Е.К. Меркурьева, 1970): Մայր+Հայր

2
բա նաձ ևով հաշ վարկ վել է կաթ նա յին մթե րատ վութ յան 

գե նե տի կա կան նե րու նա կութ յու նը։ 

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ու սում նա սի րե լով կեն դա նի նե րի ծա գու մը և նախ կի

նում կա տար ված զու գընտ րութ յան արդ յունք նե րը՝ կա

րե լի է ո րո շել այս կամ այն ծա գում նա բա նա կան խմբի 

զույ գե րի հա մա պա տաս խա նե լիութ յու նը (Գ.Հ. Գի լո յան 

և  ու րիշ., 2013):

Ըստ աղ յու սակ 1ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ 

հոլշ  տին ցե ղի ե րինջ նե րի մայ րե րը կաթ նա յին մթե

րա տվութ յամբ գե րա զան ցել են ցե ղի ստան դար տի 

ա ռա ջին դա սի պա հանջ նե րը։ Ե րինջ նե րի մայ րե րը 

կթի ցու ցա նիշ նե րով զի ջում են մայ րե րի մայ րե րին                                                       

1647 կգ ով կամ 19,1 %ով, կաթ նա յուղ+կաթ նաս պի

տա կու ցի քա նա կութ յամբ՝ 122,5 կգ ով կամ 19,9 %ով։ 

Մայ րե րի կաթ նատ վութ յան փո փո խա կա նութ յան գոր

ծա կի ցը (Cv) կազ մել է 4,5, իսկ մայ րե րի մայ րե րի նը՝ 

17,3 %, ինչն օ րի նա չափ է և վ կա յում է կեն դա նի նե րի 

միա տար րութ յան մա սին: Ե րինջ նե րի մայ րե րի կաթ նա

յին մթե րատ վութ յան գե նե տի կա կան նե րու նա կութ յու

նը կազ մել է 10377,5 կգ, իսկ փաս տա ցի կի թը՝ 6965 կգ, 

ո րը կազ մում է գե նե տի կա կան նե րու նա կութ յան 67,1 %ը 

(Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород, 1990):

Աղ յու սակ 2ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 

ֆլեկ վի ցե ղի ե րինջ նե րի մայ րե րը կաթ նատ վութ յամբ զի

ջում են հոլշ տին ցե ղին 739 կգ ով կամ 10,6 %ով, կաթ
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Оценка нетелей пород голштин и флекви с учетом происхождения и продуктивности предков

Г.О. Гилоян
Национальный аграрный университет Армении

Л.Г. Тер-Исаакян, Н.А. Касумян 
Министерство экономики РА

Ключевые слова: происхождение, поколение, порода, пробанд, племенная карта

А н н о т а ц и я .  Согласно исследованиям, генетический потенциал молочной продуктивности матерей нетелей 

նա յուղ+կաթ նաս պի տա կու ցի քա նա կութ յամբ՝ 48 կգ ով 
կամ 9,7 %ով: Ե րինջ նե րի մայ րե րը կաթ նատ վութ յամբ 
2481 կգ ով կամ 28,1 %ով զի ջում են նաև ի րենց կի սա
քույ րե րին, ին չը պայ մա նա վոր ված է ոչ նոր մա վոր ված 
կե րակր մամբ: Հարկ է նշել, որ ֆլեկ վի ցե ղի ե րինջ նե րի 
մայ րե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան գե նե տի կա կան 
նե րու նա կութ յու նը կազ մել է 9819,5 կգ, մի ջին կաթ
նատ վութ յու նը՝ 6226 կգ, ո րը կազ մում է գե նե տի կա կան 
նե րու նա կութ յան 63,4 %ը: Հայ րե րի դուստ րե րի և մայ
րե րի կա թի քա նա կութ յան տար բե րութ յու նը կազ մել է 
3600 կգ կամ հայ րե րի դուստ րե րը կաթ նատ վութ յամբ 
29,3 %ով զի ջում են հայ րե րի մայ րե րին: Վեր ջին նե
րիս կաթ նատ վութ յան 7332 կգ ցու ցա նի շը փաս տում է 
զուգընտ րութ յան հա մար հա մե մա տա բար ցածր կաթ
նատ վութ յամբ մայ րե րի ընտ րութ յան մա սին: 

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով, ըստ հե տա զո տութ յունների արդ յունք նե
րի, հոլշ տին ցե ղի ե րինջ նե րի մայ րե րը կթի ցու ցա նիշ
նե րով զի ջում են մայ րե րի մայ րե րին 1647 կգ ով կամ 
19,1 %ով, կաթ նա յուղ+կաթ նաս պի տա կու ցի քա նա
կությամբ՝ 122,5 կգ ով կամ 19,9 %ով։ Ե րինջ նե րի 
մայ րե րի կաթնա յին մթե րատ վութ յան գե նե տի կա կան 
նե րու նա կութ յու նը կազ մել է 10377,5 կգ, իսկ փաս
տա ցի կի թը՝ 6965 կգ, ո րը կազ մում է գե նե տի կա կան 
նե րու նա կութ յան 67,1 %ը: 

Ֆ լեկ վի ցե ղի ե րինջ նե րի մայ րե րը կաթ նատ վութ յամբ զի
ջում են հոլշ տին ցե ղին 739 կգ ով կամ 10,6 %ով, ընտ
րա սեր ման գլխա վոր հատ կա նի շի՝ կաթ նա յուղ+կաթ նա
սպի տա կու ցի քա նա կութ յամբ՝ 48 կգ ով կամ 9,7 %ով: 
Ե րինջ նե րի մայ րե րի կաթ նա յին մթե րատ վութ յան գե նե
տի կա կան նե րու նա կութ յու նը կազ մել է 9819,5 կգ, մի
ջին կաթ նատ վութ յու նը՝ 6226 կգ, ո րը կազ մում է գե նե
տի կա կան նե րու նա կութ յան 64,4 %ը: Ներ կա յաց ված 
տվյալ նե րը փաս տում են, որ հոլշ տին ցե ղի ե րինջ նե րի 
մայ րե րի ստաց ման հա մար կի րառ ված զու գընտ րութ
յու նը ֆլեկ վի ցե ղի հա մե մա տութ յամբ մի շարք ա ռա
վե լութ յուն ներ ու նի: Ուս տի ա ռա ջարկ վում է բարձր 
կաթ նա յին մթե րատ վութ յուն ա պա հո վե լու հա մար Հա

յաս տա նի տնտե սութ յուն նե րում բուծել հոլշտին ցեղի 
կենդանիներ:
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Genetic Evaluation of Fleckvieh and Holstein Heifers per their Origin and Ancestors’ Productivity 
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A b s t r a c t .  Investigations indicate that genetic ability of milk productivity in the heifers of Holstein breed makes                      
10377.5 kg, the average milk yield amounts to 6965 kg, which makes 67.1 % of the overall genetic ability, while the amount 
of milk fat + milk protein is 494.6 kg. The same indices in the heifers of Fleckvieh breed are 9819.5 kg, 6226 kg, 64.4 % and 
446.6 kg respectively.  

According to the indices of the ancestors’ milk productivity registered in the breeding cards the mating applied for the breeding 
of heifers of Holstein breed has a number of advantages over that of applied for the Fleckvieh breed. Thus, to ensure high 
milk productivity, it is recommended to raise animals of Holstein breed in the farms of Armenia.

Ընդունվել է՝ 30.09.2021 թ.
Գրախոսվել է՝ 19.10.2021 թ.

породы голштин составил 10377.5 кг, средний удой молока – 6965 кг, что составляет 67.1 % от их генетического 
потенциала, количество молочного жира + молочный белок – 494.6 кг, тогда как у матерей нетелей породы флекви 
эти показатели составили соответственно 9819.5 кг, 6226 кг, 64.4 % и 446.6 кг.

Согласно зарегистрированным в племенных картах показателям молочной продуктивности, подбор родительских 
пар для получения матерей нетелей породы голштин, по сравнению с породой флекви, имеет ряд преимуществ. 
Поэтому для обеспечения высокой молочной продуктивности рекомендуется в хозяйствах республики внедрить 
разведение животных породы голштин.
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Введение

В последнее время ветеринарные специалисты в своей 
практике все чаще встречаются с проблемой появления 
новообразований на коже вымени у коров и особенно у 
первотелок. Новообразования эти отличаются величи-
ной, формой и плотностью. Заболевание носит вирус-
ный характер, очень быстро распространяется в стаде 
и называется “Папилломатоз” (Papillomatosis) (Э.И. Ве-
ремей, 2006, Е.О. Отрадных, 2018, S.F. Altschul, 1997).

Оно наносит существенный ущерб фермерским и под-
собным хозяйствам. Опухолевые образования, кото-
рые называются папилломами (это научное название 
бородавок), доставляют животному и обслуживающе-
му персоналу массу неудобств. Они могут располагать-
ся на вымени группой (рис.), или в отдельности, раз-
мерами разрастаться от горошины до грецкого ореха, 
болезненны, травмируются, что отрицательно сказы-

УДК  636.22: [619:616.98:578.827.11] 

Ключевые слова:
первотелка, 
вымя, 
папилломатоз, 
стадо, 
новокаин, 
мазь “Бетадин”
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С В Е Д Е Н И Я

вается на удое: возникает застой молока, маститы и 
сопутствующие заболевания. Зачастую папилломатоз 
может явиться причиной преждевременной выбраковки 
животных. Болезнь может перерасти из доброкачествен-
ной формы в злокачественную опухоль. Несмотря на 
широкое распространение заболевания (папилломатоз 
диагностируется в стадах у 19.7-48.9 % животных), до сих 
пор все еще не  удается разработать методику его эф-
фективного лечения   (M.S. Campo, 1987, W.D. Lancaster, 
1982, N. Rorbo, 2018).

Материалы и методы
Исследовательские работы по выявлению и лечению 
папилломатоза на коже вымени у первотелок проводи-
лись в 15 фермерских и подсобных хозяйствах Арарат-
ского и Котайкского регионов (3 общины Араратского 
региона, 3 общины Котайкского региона).

 Результаты исследований показали, что процент выявления папилломатоза 
на коже вымени у первотелок в 15 фермерских и подсобных хозяйствах 
Котайкского и Араратского регионов РА в среднем составил 32.7 %. В 
дальнейшем было организовано их лечение с одновременным применением 
комбинации 3 препаратов: 2 % раствора новокаина, витамина В12 и 10 % 
мази “Бетадин”. В результате проведения лечения животные выздоровeли. 
Лечение прошло без рецидивов.

А Н Н О ТА Ц И Я

doi: 10.52276/25792822-2022.1-85
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Нами была поставлена цель в течение 2021 года выяс-
нить причины проявившего себя заболевания “папил-
ломатоз” у первотелок, возможные способы его лече-
ния, а также оценить терапевтическую эффективность 
ветеринарных препаратов, применяемых нами при ле-
чении вирусных новообразований у животных.

В ходе исследовательских работ нами была обсле-
дована 61 первотелка кавказской бурой породы, и у                     
20 животных был обнаружен папилломатоз на различ-
ной стадии развития заболевания. Исследование про-
водилось методом визуального осмотра и пальпации.

На начальном этапе работ мы провели обследование 

вымени у первотелок и зафиксировали больных жи-
вотных. Поголовье больных животных разделили на                     
5 подопытных групп по 4 коровы в каждой.

При пальпации вымени папилломы на ощупь были су-
хие, кожа на них частично потрескавшаяся. При зацеп-
ке они могли кровоточить. Цвет папиллом чаще всего 
светло-бежевый.

До начала лечения в случае если условия хозяйства 
позволяли, больных коров помещали отдельно от 
остальных животных, улучшая условия содержания и 
кормления. После этого определяли схему лечения жи-
вотного, исходя из стадии заболевания (Таблица).

Из таблицы видно, что папилломы у первотелок на 
вымени лечили медикаментозными и народными сред-
ствами, т.е. применяли мази и растворы с подсушиваю-
щим и дезинфицирующим эффектами. Оценку резуль-
татов в период курса лечения проводили в 3 дня раз, 
затем в неделю раз.

До нанесения мазей на поверхность бородавок, кожу 
вымени вокруг них смазывали вазелином, а сами па-
пилломы осторожно обрабатывали ватной палочкой.

Метод лечения I группы коров.

Ввод 2 % новокаина в каждую четверть вымени прово-
дили после дойки и обработки сосков вымени первоте-
лок через сосковый канал с помощью шприца без иглы 
по 20 мл новокаина. Повторно препарат вводили через 
7 дней. Примерно через 2 недели бородавки постепен-
но чернели и отпадали.

Метод лечения II группы коров.

Нанесение интерфероновой мази на новообразования 
в день 4 раза. Лечение продолжалось до 2 недель.

Метод лечения III группы коров.

Перевязка основания папиллом короткой веревкой: 
корову привязывали в стойле и туго перевязывали не-
сколькими узелками основание папилломы с помощью 
шелковой нити, но так, чтобы не прорезать ее основа-
ние. Данный способ мы использовали при единичных 
новообразованиях круглой или продолговатой формы. 
Бородавки отпадали после 3 недель.

Метод лечения IV группы коров.

Применение 70 % уксусной эссенции: бородавки сма-
зывали утром и вечером 4 дня подряд, в результате 
чего они постепенно чернели и в течение 3 недель от-
падали.

Все эти методы мы использовали на единичных боро-
давках. Но после лечения через определенное время 
(3-4 недели) в I, II, III и IV группах через 3-4 месяца сно-
ва появились рецидивы.

Таблица. Методы лечения папилломатоза на коже вы-
мени у первотелок*

Средства 
лечения Схемы лечения

Сроки 
излечения 

(дни)

2 % новокаин
I день – 2 % новокаин –  по 20 
мл в каждую четверть вымени                   
VII день – повтор

14+5=19

Интерферо-
новая мазь

Наносили в день 4 раза – 2 
недели

14+6=20

Перевязка 
основания 
папилломы 
ниткой

I день – перевязка нитками 
папиллом,  далее ждали 
отпадения бородавок

1+21=22

70 % уксус-
ная эссенция

Наносили 4 дня – утром и 
вечером

4+16=20

Новокаин 2 %

Витамин В12

Бетадин

Проколы 2 % новокаином – 1 мл, 
повтор через 7 дней
В12 – инъекции через день по 5 мл
10 % мазь “Бетадин” – 2 раза в 
день – 2 недели

14+5=19

Рис. Папилломы вымени у крупного рогатого скота  (https://
www.fginsight.com/news/top-stories?tags=Advice).

*Таблица составлена автором. 
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Для исключения появления рецидивов на коже вымени 
первотелок решили применить комплексное лечение 
папилломатоза. 

В этих целях использовали совместно 3 препарата ме-
тодом N5:
 • проколы 2 % раствора новокаина под основание па-

пилломы в количестве 1 мл в целях прекращения 
питания бородавки. Повторное введение препарата 
проводили через 7 дней;

 • внутримышечное введение витамина В12 по 5 мл 
на 1 первотелку с промежутком в 1 день. Всего                     
4  инъекции; 

 • смазывание папиллом противовирусной 10% мазью 
“Бетадин” (1 г содержит 100 мг активного вещества 
Повидон-Йод и вспомогательные вещества – натрия 
бикарбонат, макрогол 400, 4000, 1000, 1500, вода 
очищенная). 1 мг мази наносили на бородавки в 
день 2 раза в течение 2 недель.

Первые клинические признаки исчезновения папиллом 
с поверхности кожи вымени при всех способах лечения 
возникали в виде исчезновения ворсинок на вершине 
папилломы. Поверхность папиллом становилась глад-
кой и ровной, розовый оттенок пропадал, папилломы 
постепенно чернели и спадали. В итоге можно конста-
тировать, что во всех пяти подопытных группах сроки 
излечения животных примерно одинаковые, но в I, II, III 
и IV группах первотелок наблюдали в дальнейшем по-
явление рецидивов в течение 3-4 месяцев, а в V группе 
у излечившихся первотелок в течение года рецидивы 
не выявлялись.

10 % мазь от папилломатоза “Бетадин” содержит по-
видон-йод (в 1 мл раствора 100 мг) и вспомогательные 
вещества. Эффекты от применения мази “Бетадин” 
следующие:
• антисептический – угнетение микроорганизмов, рас-

положенных в патологическом очаге;
• дезинфицирующий – помогает избежать возмож-

ного проникновения инфекции в обрабатываемых           
облaстях;

• противовирусный – борется с папилломавирусом, 
изменившим структуру клеток кожи;

• мумифицирующий – следствием нарушения питания 
в тканях является усыхание и  отсоединение  ново-
образования; 

• отшелушивающий – после описанных выше процес-
сов происходит спонтанное отсоединение новообра-
зования;

• регенерирующий – помогает активизировать регене-
рацию тканей в месте отсоединения новообразова-
ния, что исключает образования рубцов и шрамов. 

Результаты и анализ

Результаты исследований показали, что из обследо-

ванных нами 61 первотелки вирусный папилломатоз 
выявлен у 20 животных, что составляет 32.7 %.

Применив монотерапию при папилломатозе на коже 
вымени у первотелок, мы выяснили, что окончательно 
освободиться от вируса мы не сможем, т.к. возбуди-
тель заболевания так или иначе оставался в организме 
и провоцировал появление новых бородавок. 

Поэтому для лечения папилломатоза у первотелок мы 
организовали комплексное медикаментозное лечение, 
применив совместно 3 препарата (новокаин, витамин 
В12 и 10 % мазь “Бетадин”) по следующей схеме:
1. проколы новокаина под основание  папилломы с  

целью прекращения питания папилломы: вводим           
1 мл 2 % раствора новокаина. Повторное введение 
препарата проводим через 7 дней;

2. внутримышечные инъекции витамина В12 по 5 мл 
утром и вечером в течение 2 дней;

3. нанесение на папилломы противовирусной 10 % 
мази “Бетадин” утром и вечером в течение 2 недель.

Применение лечения папилломатоза по данному мето-
ду дало хороший лечебный эффект без последующих 
рецидивов в течение одного года. Именно этот метод 
лечения в наших исследованиях оказался наиболее 
оптимальным.

Обычно при лечении папилломатоза в целях усиления 
иммунитета организма животного применяют иммуно-
модуляторы (например, интерферон). Но мы наши 
исследовательские работы проводили в мае, июне, 
июле. Это то время, когда скуд ный рацион обогащается 
зеленым кормом, много солнечных лучей, прекращается 
сырость в коровнике, становится теплее. В это время 
иммунитет животного из пассивного состояния, по 
всей вероятности, переходит в актив-ную форму, 
чем и можно объяснить возможность неприменения 
иммуномодуляторов при лечении пер-вотелок именно 
в летнем периоде. 

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют 
нам сделать следующие заключения.
 • Выявленный процент распространения папиллома-

тоза на коже вымени первотелок в некоторых фермер-
ских и подсобных хозяйствах Араратского и Котайкско-
го регионов составил 32.7 %. 
 • Одновременное применение 2 % раствора новокаи-

на, витамина В12 и антивирусной 10 % мази “Бетадин” 
показало положительный лечебный эффект без после-
дующих рецидивов в течение одного года, что может 
иметь определенное значение в деле дальнейшего 
предотвращения проявлении вирусного папилломато-
за на вымени у первотелок.
 • Для предотвращения инфицирования первотелок ви-

русом необходимо соблюдать правила содержания жи-
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Treatment of Viral Papillomatosis in the First-Calf Heifers 
Zh.S. Melkonyan
ANAU Research Center of Veterinary Medicine and Veterinary-Sanitary Examination
K.A. Sukiasyan, E.A. Nikoghosyan
Armenian National Agrarian University
A.V. Sirekanyan
ANAU Research Center of Veterinary Medicine and Veterinary-Sanitary Examination
Keywords: first-calf heifer, udder, papillomatosis, herd, novocaine, betadine ointmen
A b s t r a c t .  The research results indicate that the incidence rate of papillomatosis detected in the udder skin of first-calf 
heifers kept in 15 farms and subsidiary households of the Kotayk and Ararat regions of Armenia averagely amounts to 32.7 %.
The further treatment of the mentioned disease was implemented through the combination of three medicinal products:                      
2 % novocaine solution, vitamin B12 and 10% betadine ointment. As a result of treatment, the animals were recovered 
without relapses.

вотного, периодически проводить профилактические 
осмотры вымени первотелок, в целях выявления ново-
образования своевременно проводить вакцинации.
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 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ ՀՀ Կոտայքի և Արարատի մարզերի 15 ֆերմերային և 
օժանդակ տնտեսություններում առաջնածին կովերի մոտ հայտնաբերված վիրուսային պապիլոմատոզը  կազմում 
է 32,7 %:

Հիվանդության բուժումն իրականացվել է 3 դեղամիջոցների համակցությամբ՝ նովոկայինի 2 %-անոց լուծույթ, 

վիտամին B12 և բետադինի 10 %-անոց քսուք: Բուժման արդյունքում կենդանիներն առողջացել են: Հետագայում 

հիվանդությունը չի կրկնվել:
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89 Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Բ նակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը յու րա քանչ
յուր պե տութ յան ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից է: Ա ռող
ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը փաս տում են, որ 
մարդ կանց ա ռող ջութ յան 60 %ը պայ մա նա վոր ված է 
սննդի ո րա կով։

Ո րակ յալ սննդամ թեր քը ոչ միայն մար դու ա ռող ջութ յու
նը պահ պա նող, այլև նրա կեն սա գոր ծու նեութ յու նը և  
աշ խա տու նա կութ յու նը ա պա հո վող կար ևոր գոր ծոն նե
րից է։ Վ նա սա կար նյու թե րի, ման րէ նե րի 70 %ը օր գա
նիզմ է ներ թա փան ցում սննդի և խ մե լու ջրի մի ջո ցով 
(Հ.Գ. Բա տիկ յան, 2001):

Տար բեր երկր նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ոչ լիար ժեք, ա նո րակ, տար բեր տե սա կի 

ՀՏԴ  637.1        

ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԿԱԹԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Վ.Վ. Աբրահամյան ա.գ.դ., Գ.Մ. Պետրոսյան կ.գ.թ., Ա.Յ. Աբովյան ա.գ.թ., Ս.Հ. Ալթունյան ա.գ.թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

viktorabrahamyan@gmail.com,  gayanemartinovna@gmail.com,  arevabovyan@yahoo.com,  altunyan.siranush@gmail.com

Բանալի բառեր՝
փորձաքննություն, 
անվտանգություն, 
կաթ, 
ինֆեկցիա, 
որակ, 
կեղծումներ 

ան ցան կա լի հա վե լան յու թեր, քի միա կան տար րեր պա
րու նա կող, հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րով ախ
տա հար ված սնուն դը հա ճախ դառ նում է ինչ պես նո
րա ծին նե րի, այն պես էլ տար բեր տա րի քի մարդ կանց 
հի վան դութ յուն նե րով վա րակ ման, թու նա վո րում նե րի և 
մահ վան պատ ճառ (Վ.Վ. Աբ րա համ յան և  ու րիշ., 2008, 
Հ.Գ. Բա տիկ յան, 2001):

Հա յաս տա նում սննդար տադ րո ղը հիմ նա կա նում ի րա
զեկ է սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան հա մա կար գի 
ISO22000 մի ջազ գա յին ստան դար տի պա հանջ ներին, 
ո րը նե րա ռում է HACCP հա մա կար գը և Կո դեքս Ա լե
մեն թա րիոս հանձ նա ժո ղո վի կող մից կի րառ վող փու լե
րը, սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան շղթա յում՝ ընդ հուպ 
մինչև վերջ նա կան սպա ռում, սահ ման ված չա փ ո րո
շիչ նե րը (ԳՕՍՏ 763185, Հ.Գ. Բատիկյան, Ա.Ա. Աղա
բաբյան, 2016):

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հայաստանի մարզերում իրականացված հետազոտություններով պարզվել 
է, որ չնախատեսված տարբեր վայրերում վաճառվող կաթի մի շարք 
նմուշների զգայաբանական, ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական ցու
ցանիշները չեն համապատասխանում բարձրորակ կաթի՝ ստանդարտով 
սահմանված չափանիշներին. հայտնաբերվել է բրուցելյոզի, տուբերկուլ
յոզի հարուցիչներով և մաստիտներով ախտահարվածություն: 

Կաթի պահպանման և տեղափոխման ստանդարտով հաստատված 
սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտումը կարող է առաջացնել սննդային 
տոքսիկոզներ և տոքսիկոինֆեկցիաներ: Ուստի սննդամթերքի անվտան
գության պետական տեսչության մարմիններին առաջարկվում է սահմանել 
և իրականացնել չնախատեսված վայրերում կաթի մասնավոր վաճառքի 
վերահսկողություն:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-89
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Կա թի նմուշ նե րի տե ղա փո խումն ի րա կա նաց վել է 
մինչև 4 0C ջեր մաս տի ճան ա պա հո վող  ВТ ի զո թեր միկ 
տա րա նե րով: 

Կա թի զգա յա բա նա կան հե տա զո տութ յամբ ո րոշ վել են 
գույ նը, հա մը, հո տը, խտութ յու նը։ Կա թի նմու շա ռու մը 
կա տար վում է կաթ նա չա փով  (250 մլ):

Գույ նը ո րո շե լու նպա տա կով հար կա վոր է կա թը լցնել 
ան գույն ա պա կե գլա նի մեջ և  ու սում նա սիրվել ցե րե կա
յին լույ սի տակ: Ա ռողջ կեն դա նուց ստաց ված բնա կան 
կա թը պետք է լի նի դեղ նաս պի տա կա վուն:

Հա մը և հո տը ո րո շե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է կաթն 
անն շան տա քաց նել: Կա թի հո տը ո րո շում են սեն յա
կա յին ջեր մաս տի ճա նում ա նո թը բա ցե լու պա հին կամ 
կա թը մի ա նո թից մեկ այլ ա նո թի մեջ լցնե լով: Հա մը 
ո րո շում են կա թը բե րա նի խո ռո չում պա հե լով (ա ռանց 
կուլ տա լու): Ա ռողջ կեն դա նուց ստաց ված բնա կան կա
թը պետք է ու նե նա թույլ քաղց րա վուն, հա ճե լի համ և 
յու րա հա տուկ հոտ:

Մա ծու ցի կութ յու նը ո րոշ վում է կա թի նմու շը մի ա նո թից 
մեկ այլ ա նո թի մեջ լցնե լով (դան դաղ շի թով՝ ա նո թի 
պա տե րով սա հեց նե լով):

Կա թում մե խա նի կա կան խառ նուրդ նե րի քա նա կութ յու
նը ո րո շում է §Record¦ մակ նի շի սար քի մի ջո ցով: Այն 
ստո րին մա սում նե ղա ցող, ցան ցա վոր հա տա կով, գլա
նաձև մե տա ղա կան բա ժակ է: Ցան ցի վրա դնում են  
2730 մմ տ րա մագ ծով քա միչ (ֆիլտ րաթղ թից կամ ֆլա
նե լից) և քա մում նա խա պես լավ խառն ված հե տա զոտ
վող կա թից վերց ված 250 մլ ն մու շը: Ֆիլտ րումն ա րա
գաց նե լու հա մար կա րե լի է կա թը տա քաց նել 3540 0C: 
Քա մե լուց հե տո ֆիլտ րա թուղ թը չո րաց նում են և հա մե
մա տում ստու գան մու շի հետ:

Ըստ մաք րութ յան՝ կա թը բա ժա նում են ե րեք խմբի.

1. Մա քուր՝ ա ռանց մե խա նի կա կան մաս նիկն նե րի առ
կա յութ յան:

2. Անն շան կեղ տոտ՝ ֆիլտ րաթղ թի վրա նկատ վում են 
հա տու կենտ մե խա նի կա կան մաս նիկ ներ:

3. Կեղ տոտ՝ ֆիլտ րա թուղ թը ստա նում է գոր շա վուն 
գու նա վո րում:

Ի րաց ման են թա կա է միայն 1ին և 2րդ խմ բե րի կա թը:

Մե թի լեն կա պույ տով կա թի գու նազրկ ման տևո ղութ
յամբ գնա հատ վում է ման րէա կան աղ տոտ վա ծութ յան 
մո տա վոր աս տի ճա նը (աղ. 1)։ Ս տե րիլ փոր ձա նո թի մեջ 
լցնում են 1 մլ մե թի լեն կա պույ տի ջրաս պիր տա յին լու
ծույթ (5 մլ մե թի լեն կա պույ տի հա գե ցած լու ծույ թի և 
195 մլ թո րած ջրի խառ նուրդ), ա վե լաց նում 20 մլ կաթ, 
ծած կում խցա նով, խառ նում և դ նում 3840 0C ջրա յին 
բաղ նի քում կամ թեր մոս տա տում (редуктазник), այ
նու հետև նշում կա թի գու նազրկ ման ժա մա նա կը: Գու
նազր կու մը գրան ցում են 1520 րո պեի ըն թաց քում, իսկ 
վեր ջին ան գամ 5,05,5 ժամ անց:

Հարկ է նշել, որ պա տա հա կան վայ րե րում վա ճառ վող 
սննդամ թեր քը կա րող է էա կան վտանգ ներ կա յաց նել 
սպա ռո ղի հա մար, ին չը սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման տե սանկ յու նից մինչ այժմ չլուծ ված հիմ
նախն դիր նե րից է:

Բարձր սննդա յին ար ժե քի, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի 
հա մար անհ րա ժեշտ սպի տա կուց ներ, ճար պեր, ած խա
ջրեր, հան քա յին նյու թեր, վի տա մին ներ, ֆեր մենտ ներ, 
հոր մոն ներ պա րու նա կե լու շնոր հիվ կաթն ու նի լայն 
պա հան ջարկ։ Կա թի բարձր սննդա յին ար ժե քը, ինչ
պես նաև ի մու նա բա նա կան և ման րէա բա նա կան հատ
կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են քի միա կան կազ մով  
(Յու.Գ. Մարմարյան, 2002, Վ. Աբրահամյան, 2008):

Սա նի տա րա հի գիե նիկ ոչ բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
դեպ քում կաթ նամ թեր քը կա րող է են թարկ վել կեն սա
բա նա կան, քի միա կան և ֆի զի կա կան վտանգ նե րի։ Այն 
կա րող է ախ տա հար վել ախ տա ծին ման րէ նե րով՝ ա ղի
քա յին ցու պի կի խմբի (E.coli) սալ մո նե լա նե րով, ստա
ֆի լո կո կե րով, սպոր ա ռա ջաց նող աե րոբ նե րով (Bacillus 
cereus) կաթ նաթթ վա յին, նե խա յին ման րէ նե րով, ինչ
պես նաև մի շարք ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի՝ 
բրու ցել յո զի, տու բեր կուլ յո զի հա րու ցիչ նե րով, մաս
տիտ նե րով (ԳՕՍՏ 13264-88):

Կաթի շուկան և արժեշղթան էական փոփոխություն
ների կարող է ենթարկվել նաև տարատեսակ գործոն
ների ազդեցությամբ, օրինակ՝ COVID19 համավարակով 
պայմանավորված սահմանափակումների հետևանքով 
(G. Hambardzumyan, S. Gevorgyan, 2022):

Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան կանո
նակարգի հա մա ձայն՝ սպառ ման ներ կա յաց ված կա թի 
և կաթ նամ թեր քի յու րա քանչ յուր խմբա քա նակ պետք 
է են թարկ վի փոր ձաքն նութ յան։ Ուս տի չնա խա տես
ված վայ րե րում վա ճառ վող կա թի և կաթ նամ թեր քի 
անվտան գութ յան ա պա հո վու մը չա փա զանց կար ևոր 
է և պա հան ջում է հա մա պա տաս խան գի տա հե տա զո
տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը 

Գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց
վել են 2021 թ. ՀԱԱՀ ա նաս նա բու ժա կան սա նի տարա
կան փոր ձաքն նութ յան, սննդի անվ տան գութ յան և 
հի գիե նա յի ամ բիո նի գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա
տո րիա յում։ 

 Կա թի նմուշ նե րը բեր վել են ՀՀ մար զե րի տար բեր հա
մայնք նե րից.

1) Ս յու նիք՝ Քա րաունջ, Նո րա շե նիկ, Ս րա շեն, Լեռ նա շեն, 

2) Ա րա րատ՝ Այ գե զարդ, Դ վին, Դա լար, Նո րա բաց,

3) Գե ղար քու նիք՝ Զո վա բեր, Ծո վագ յուղ, Դդ մա շեն, Լ ճա շեն,

4) Կո տայք՝ Արզ նի, Բջ նի, Գառ նի, Զովք,

5) Ար մա վիր՝ Ակ նա շեն, Ա մա սիա, Դա լա րիկ, Ակ նա լիճ,

6) Ա րա գա ծոտն՝ Ա րա գած, Ա պա րան, Բ յու րա կան, Լեռ
նա պար:
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Խ տութ յու նը ո րոշ վում է ըստ ԳՈՍՏ 362585ի: Ա պակ
յա գլա նի մեջ լցնում են նա խա պես լավ խառ նած 180
200 մլ կաթ: Ն մու շի մեջ ի ջեց նում են կա թի խտա չա փը՝ 
մինչև 1,0271,030 գ/սմ3 նի շը: Խ տա չա փի վե րին նի շով 
12 րո պե անց ո րո շում են կա թի ջեր մաս տի ճա նը, իսկ 
ստո րին նի շով՝ կա թի խտութ յու նը (ըստ Մե նիս կի): 

Կա թի խտութ յու նը հա վա սար է խտա չա փի եր կու ցու
ցա նիշ նե րի մի ջին թվա բա նա կա նին. հաշ վի է առն վում 
ուղ ղումն ըստ կա թի ջեր մաս տի ճա նի: Ե թե կա թի ջեր
մաս տի ճա նը 200 0C է, ա պա խտա չա փի ցուց մուն քը 
կհա մա պա տաս խա նի կա թի ի րա կան խտութ յա նը: Իսկ 
ե թե կա թի ջեր մաս տի ճա նը 200 0Cից բարձր կամ ցածր 
է, ա պա յու րա քանչ յուր 1 %ի հա մար կա տա րում են 
ուղ ղում՝ խտա չա փի ցուց մուն քին ա վե լաց նե լով կամ 
պա կա սեց նե լով +0,20A:

Կա թի խտութ յունն ըստ ստան դար տի (ԳՕՍՏ 362585) 
պետք է լի նի 1,0281,033 (28  330 A): Կա թը ջրով կեղ ծե
լու դեպ քում յու րա քանչ յուր 10 % ա վե լաց րած ջրի դեպ
քում խտութ յու նը նվա զում է 30 A:

Կա թի թթվայ նութ յու նը ո րոշ վում է ըստ ԳՕՍՏ 3624
92ի: 100 մլ տա րո ղութ յամբ փոր ձա նո թի մեջ լցնում են 
10 մլ կաթ և 20 մլ թո րած ջուր, ա վե լաց նում 23 կա թիլ                         
1 %անոց ֆե նոլֆ տա լեի նի սպիր տա յին լու ծույթ: Ս տաց
ված լու ծույ թը լավ խառ նե լուց հե տո կա թիլկա թիլ ա վե
լաց նում են 0,1 ն  որ ևէ հիմք` KOH կամ NaOH, մինչև 
ա ռա ջա նա բաց վար դա գույն գու նա վո րում, ո րը չպետք 
է ան հե տա նա 1 րո պեի ըն թաց քում:

Կա թի թթվայ նութ յու նը, ըստ Թ յոր նե րի աս տի ճա նի, 
հա վա սար է 100 մլ կա թում պա րու նակ վող թթու նե րի 
չե զո քաց ման հա մար ծախս ված 0,1 ն հիմ քի քա նա
կութ յա նը (մլ):

Սո դա յի առ կա յութ յու նը ո րոշ վում է ըստ ԳՕՍՏ 24065
85ի: Փոր ձա նո թի մեջ լցնում են 5 մլ կաթ և 78 կա թիլ 
0,04 %ա նոց բրոմ թի մո լա յին կա պույտ, թող նում 10 րո
պե. բա ցա սա կան ռեակ ցիա յի դեպ քում ա ռա ջա նում է 
դե ղին, իսկ դրա կան ռեակ ցիա յի դեպ քում` կա նաչ օ ղակ: 
Որ պես ին դի կա տոր ա վե լաց նում են 5 մլ 0,2 %ա նոց ռո
զա լաթ թու. սո դա յի պա րու նա կութ յան դեպ քում կա թը 

ստա նում է վար դա կարմ րա վուն գու նա վո րում, իսկ բա
ցա կա յութ յան դեպ քում՝ նարն ջա գույն ե րանգ: 

Օս լա յի պա րու նա կութ յու նը ո րո շե լու հա մար փոր ձա նո
թի մեջ լցնում են 5 մլ կաթ, լավ խառ նում, ա վե լաց նում 
23 կա թիլ յո դի լու ծույթ և շա րու նա կում լավ խառ նել: 
Կա թում օս լա յի առ կա յութ յան դեպ քում 12 րո պե անց 
փոր ձա նո թում ա ռա ջա նում է կա պույտ գու նա վո րում: 

Տու բեր կուլ յո զի մի կո բակ տե րիա նե րի առ կա յութ յու նը 
կա թում ո րոշ վում է ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ
յամբ՝ ըստ Մ.Մ. Դր յա բի նա յի ֆլո տաց ման ե ղա նա կի։ 
Ա պակ յա շշի մեջ լցնում են 50 մլ կաթ և  ա վե լաց նում 
50 մլ 5 %ա նոց կծու նատ րիում: Պա րու նակ յա լը լավ 
խառ նե լուց հե տո 30 րո պե տե ղադ րում են ջրա յին բաղ
նի քում՝ 5660 0C պայ ման նե րում: Այ նու հետև ա վե լաց
նում են 0,51,0 մլ ք սի լոլ և 6080 մլ թո րած ջուր, շի շը 
խցա նով փա կում են և թա փա հա րում 10 րո պե: Ս տաց
ված խառ նուր դը տե ղա փո խում են նեղ վզիկ ու նե ցող 
փոր ձա նո թի մեջ և 4560 րո պե թող նում սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում: Ե թե կա թում առ կա են մի կո բակ
տե րիա ներ, ա պա դրանք ադ սորբց վում են քսի լո լի վրա 
և լո ղում դե պի խառ նուր դի մա կե րե սը՝ փոր ձա նո թի 
նեղ մա սում ա ռա ջաց նե լով օ ղակ: Ա ռա ջա ցած օ ղա կից 
պատ րաս տում են հաստ քսուկ, ճար պազր կում ե թե
րում և ներ կում ըստ Ցիլ Նիս լե նի մե թո դի:

Բ րու ցել յո զը ո րոշ վում է բրու ցել յո զի օ ղա կա յին ռեակ
ցիա յով։ Ու լեն գուտ յան փոր ձա նո թի մեջ լցնում են 1 մլ 
կաթ, ա վե լաց նում 1 կա թիլ գու նա վոր բրու ցե լիո զա յին 
հա կա ծին և 4045 րո պե պա հում թեր մոս տա տում՝ 37 0C 
պայ ման նե րում: Դ րա կան ռեակ ցիա յի դեպ քում փոր ձա
նո թի վե րին հատ վա ծում ա ռա ջա նում է կա պույտ օ ղակ, 
կաս կա ծե լի ռեակ ցիա յի դեպ քում՝ թույլ ար տա հայտ
ված կա պույտ օ ղակ, իսկ բա ցա սա կա նի դեպ քում փոր
ձա նո թի պա րու նակ յա լը ներկ վում է թույլ երկ նա գույն 
գու նա վոր մամբ:

Մաս տիտ նե րը ո րոշ վում են դի մաս տի նա յին ռեակ
ցիա յով։ Կաթ նաս տու գիչ սկա վա ռա կի փո սիկ նե րի 
մեջ լցնում են 1 մլ կաթ, ա վե լաց նում 1 մլ դի մաս տին, 
փայտ յա ձո ղով խառ նում 715 վրկ և ո րո շում խառ նուր
դի խտաս տի ճանն ու գույ նը: Դ րա կան ռեակ ցիա յի դեպ
քում ա ռա ջա նում է վառ կար միր, կաս կա ծե լի ռեակ
ցիա յի դեպ քում՝ նարն ջա կարմ րա վուն գու նա վո րում, 
իսկ բա ցա սա կա նի դեպ քում ոչ մի փո փո խութ յուն չի 
ա ռա ջա նում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Չ նա խա տես ված վայ րե րում վա ճառ վող կա թի և կաթ
նամ թեր քի ո րա կա կան հատ կա նիշ ներն ու անվ տան
գութ յան ցու ցա նիշ նե րը պար զե լու նպա տա կով սա
նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան է են թարկ վել ՀՀ 
Գե ղար քու նի քի, Կո տայ քի, Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի, 
Ա րա րա տի և Ս յու նի քի մար զե րի պա տա հա կան վայ րե
րում վա ճառ վող կա թի 220 նմուշ։

Աղ յու սակ 1. Կա թի ման րէա կան աղ տոտ վա ծութ յան 
աս տի ճա նը

 Գու նազրկ ման 
տևո ղութ յու նը

 Ման րէ նե րի 
քա նա կը

1 մլ կա թում
Գ նա հա տա կա նը  Խում բը

 Մինչև 20 րո պե 20 մլն և ա վե լի  Շատ վատ IV

20 րո պեից 
մինչև 2 ժամ

420 մլն  Վատ III

2ից մինչև               
5,5 ժամ

500 հազ. 
մինչև 4 մլն

 Բա վա րար II

*Կազ մվել է հեղին ակներ ի կողմից :
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Աղ յու սակ 2. Զ գա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի գնա հա տումն ըստ մար զե րի*

Մար զեր

 Ցու ցա նիշ ներ

գույն համ հոտ մած ուց ի կությ ուն
մաքր ությ ունն 

ըստ մեխ ան իկ ակ ան մասն իկն եր ի

Սյունիք
Դեղնասպիտակ
կապտակարմիր

Թույլ 
քաղցրավուն, 

նեխած

Յուրահատուկ
մետաղական Բնորոշ ջրիկ Մաքուրից աննշան կեղտոտ

Արարատ 
Դեղնասպիտակ

կարմրավուն
Հաճելի 
դառը

Թույլ 
քաղցրավուն, 

նեխած
Բնորոշ թանձր Մաքուրից կեղտոտ

Գեղարքունիք Սպիտակ
Յուրահատուկ 

դառը
Հաճելիից 

դառը
Բնորոշ խիտ Մաքուրից կեղտոտ

Կոտայք Երկնագույն
Յուրահատուկ 

կծված
Յուրահատուկ 

բորբոս.
Բնորոշ թանձր Մաքուրից աննշան կեղտոտ

Արմավիր
Թեթև դեղնավուն 

կապույտ

Հաճելի 
արտահայտված 

սուր

Հաճելի 
կծված

Բնորոշ ջրիկ Մաքուրից կեղտոտ

Արագածոտն
Լավ 

արտահայտված  
դեղին

Հաճելի թույլ 
քաղցր

Դառը 
աղային

Բնորոշ խիտ Աննշան կեղտոտ

*Կ ազմվ ել է հեղ ին ակն եր ի կողմ ից:

Ըստ աղյ ուս ակ 2ի՝ ներկ այ ացվ ած մարզ եր ի չնա
խա տեսվ ած վայր եր ում վաճ առվ ող կաթ ի նմուշներ ի 
զգայաբ ան ակ ան ցուց ան իշն եր ը (գույն, համ, հոտ, 
մած ուց իկ ությ ուն, մաքր ությ ուն) ոչ բոլ որ դեպք երում են 
համ ապ ատ ասխ ան ում բարձր որ ակ կաթ ի՝ ստանդար
տով սահմ անվ ած չափ ան իշն եր ին։

Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ կաթի 
առա  վել ցածր խտաստիճան գրանցվել է Արմավիրի 
(0,007 0А), Կոտայքի և Սյունիքի (0,003 0А), Գեղար
քունիքի (0,002 0А), Արագածոտնի և Արմավիրի (0,001 0А) 
մար զերից վերցված նմուշների դեպքում: Այսինքն՝ նման 
շեղումները փաստում են, որ կաթին ջուր է ավելացված:  

Կաթի թթվայնության փաստացի միջին ցուցանիշներն 
Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի մարզերում նոր
մայից ցածր են եղել 2 0Թ, իսկ Սյունիքի, Կոտայքի և 
Գեղարքունիքի մարզերում՝ 1 0Թ: Այս ամենը, հավա
նաբար, պայմանավորված է կաթի վաճառքի սանիտա
րահիգիենիկ պայմանների խախտմամբ:

Աղյո ւսա կ 3ի համա ձա յն՝ նշված մարզե րո ւմ նմու շառվա ծ 
կաթի  ֆիզի կա քի մի ակա ն ցուցա նի շնե րը նույնպե ս ոչ 
բոլո ր դեպքե րո ւմ են համա պա տա սխա նո ւմ բարձրո րա կ 
կաթի ՝ ստանդա րտո վ սահմա նվա ծ չափա նի շնե րի ն։

Հե տա զո տո ւթյո ւննե րի  ընթա ցքո ւմ օսլա յո վ և սո դա յո վ 
կեղ ծո ւմնե ր չեն հայտնա բե րվե լ։

Աղյուսակ 3. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների գնահատումն ըստ մարզերի*

Մարզեր

Ցուցանիշներ

կաթի ընդհանուր 
աղտոտվածությունը 

մանրէներով

խտաստիճանն 
ըստ

նորմայի

փաստացի 
խտաստիճանը, 

M±m

թթվայնությունն 
ըստ նորմայի, 

0Թ

փաստացի 
թթվայնությունը, 

0Թ

օսլայով, 
սոդայով 

կեղծումներ

Սյունիք 1ին խումբ 1,027-1,033 1,023 ±0,05 20-22 19±1,03 բացակայում է

Արարատ 1ին խումբ 1,027-1,033 1,026±0,09 20-22 18±2,12 բացակայում է

Գեղարքունիք 1ին խումբ 1,027-1,033 1,025±0,1 20-22 19±1,07 բացակայում է

Կոտայք 1ին խումբ 1,027-1,033 1,023±0,13 20-22 19±3,04 բացակայում է

Արմավիր 1ին խումբ 1,027-1,033 1,020±0,1 20-22 18±1,97 բացակայում է

Արագածոտն 1ին խումբ 1,027-1,033 1,026±0,07 20-22 18±1,12 բացակայում է

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Ըստ աղյու սակ 4ի՝ մարզեր ում կատար ված կաթի 
նմուշառ ումներ ի սանիտ արակ ան փորձաք ննությամ բ 
բրու ցելան եր հայտնաբ երվել  են Գեղ արքու նիքի 5, 
Արար ատի 4, Արմավ իրի 7, տուբեր կուլյոզ ի միկրո
բակտեր իաներ ՝ Գեղ արքու նիքի 3, Կոտ այքի 4, Արագա
ծոտ նի 3 փորձան մուշներ ում։

Մաս տիտով  վարակ ված է եղել  Կոտ այքի,  Արար ատի,  
Արագ ածոտ նի և Արմավ իրի մարզեր ում նմուշառ ված 
համապ ատաս խանաբ ար 4, 7, 5 և 4 փորձան մուշ։

Հետ ազոտ ությու նների արդյու նքների հիման  վրա կա
տար  վել է չնախատ եսված  վայրեր ում վաճառ վող կաթի 
սանիտ արակ ան գնահատ ում: Արդյունքները կրկին 
անգամ վկայում են, որ չնախատեսված վայրերում 
վաճառվող սանիտարական փորձաքննության չեն
թարկ ված կաթը վտանգավոր է սպառողների առող
ջության համար: 

Եզրակացություն

Ուսումնասիրված մարզերի չնախատեսված վայրերում 
վաճառվող կաթի նմուշները զգայաբանական (համ, 
հոտ, գույն, մածուցիկություն, մաքրություն) և ֆի
զի կաքիմիական ցուցանիշներով ոչ միշտ են համա
պատասխանում բարձրորակ կաթի՝ ստան դար տով 
նա խատեսված ցուցանիշներին։

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության չեն 
թարկ ված կաթը վտանգավոր է սպառողների առող
ջության համար։ Կարևոր է, որ վաճառվող կաթի յու

Աղյուսակ 4. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների հարուցիչներով ախտահարված կաթի անասնաբուժասանիտարա
կան փորձաքննությունը*

Մարզեր
Հետազոտված 

նմուշների 
քանակը

Հայտնաբերված պաթոգեններ

Brucella sp. Mycobacterium sp. մաստիտի հարուցիչների 
համալիր

աղտոտված 
նմուշների 
քանակը

%
աղտոտված 
նմուշների 
քանակը

%
աղտոտված 
նմուշների 
քանակը

%

Գեղարքունիք 34 5 14,7 3 8,82 0 0

Սյունիք 34 0 0 0 0 0 04

Արարատ 34 4 11,76 0 0 7 20,59

Արագածոտն 34 0 0 3 8,82 5 14,7

Կոտայք 34 0 0 4 11,76 4 11,76

Արմավիր 34 7 20,59 0 0 4 11,76

Ընդամենը 206 18 8,74 10 4,85 20 9,71

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

րա քանչյուր խմբաքանակ պարտադիր ենթարկվի 
անաս  նաբուժասանիտարական փորձաքննության:

Ուստի սննդամթերքի անվտանգության պետական տես
չության մարմիններին առաջարկվում է սահմա նել և իրա
կանացնել անօրինական և չնախատես ված վայրերում 
կաթի մաս նավոր վաճառքի վերա հսկողություն:
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Sanitary Examination of the Milk Sold at Random Selling Spots

V.V. Abrahamyan, G.M. Petrosyan, A.Yu. Abovyan, S.H. Altunyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: expert examination, safety, milk, infection, quality, adulteration

A b s t r a c t .  Upon the investigations carried out in the regions/marzes of Armenia, it has been disclosed that the 
organoleptic, physicochemical and microbiological indices of a number of milk samples, sold in different places not 
intended for their sale, don’t comply with those set for high-quality milk standards; infections with pathogens of brucellosis, 
tuberculosis and mastitis have been detected in the mentioned samples. 

Violation of sanitary-hygienic norms set per milk storage and transportation standards can cause food poisoning and 
toxicoinfections. Thus, it is recommended that food safety inspectorate bodies should impose and implement control over 
the private milk sale process at random places.

Санитарная оценка молока, продаваемого в непредусмотренных местах

В.В. Абраамян, Г.М. Петросян, А.Ю. Абовян, С.Г. Алтунян
Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: экспертиза, безопасность, молоко, инфекция, качество, фальсификация

А н н о т а ц и я .  В результате исследований было выявлено, что органолептические, физико-химические и бакте-
риологические показатели некоторых образцов молока, продаваемых в разных не предусмотренных для продажи 
местах, не соответствуют установленным стандартным критериям высококачественного молока. Было обнаружено 
заражение молока возбудителями бруцеллеза, туберкулеза, а также маститом.

Нарушение утвержденных стандартом санитарно-гигиенических норм хранения и перевозки молока может вызвать 
пищевые токсикозы и токсикоинфекции. Следовательно, органам государственной инспекции по безопасности пище-
вой продукции предлагается установить и осуществлять надзор за частной продажей молока в непредусмотренных 
для этого местах.

Ընդունվել է` 23.12.2021 թ.
Գրախոսվել է` 11.01.2022 թ.
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Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

 Նա խա բան

Հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան գլո բա լաց ման և  ին
տեգ րաց ման ներ կա պայ ման նե րում պա րե նով ա պա
հով վա ծութ յունն ու պա րե նա յին անվ տան գութ յու նը 
յու րա քանչ յուր պե տու թյան գե րա կա խնդիր նե րից են:

Պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման ո լոր
տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նութ յունն ի րա կա նաց վում է մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան՝ հիմք ըն դու
նե լով քա ղա քա ցի նե րի լիար ժեք և  անվ տանգ սնվե լու 
ի րա վուն քի ա պա հո վու մը: Ուս տի պա րե նա յին ապ
րանք նե րի, մաս նա վո րա պես կաթ նամ թեր քի անվ տան
գութ յան ա պա հո վու մը տնտե սա կան և սո ցիա լա կան 
հիմ նախն դիր է:

Ըստ տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի՝ կո վի կա թը պետք է 
ստաց վի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ 
ա պա հով տնտե սու թյուն նե րում պահ վող ա ռողջ կեն

ՀՏԴ  637.1.072        

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԿԱԹԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ս.Պ. Արզումանյան կ.գ.թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

sonaarzumanyan3@gmail.com

Բանալի բառեր՝
կաթ, 
մաստիտ, 
բրուցելյոզ, 
տուբերկուլյոզ, 
մանրէներ 

դա նի նե րից և հա մա պա տաս խա նի ա նաս նա բու ժա կան 
օ րենսդ րութ յանն ու ստան դարտ նե րին:

Հաշ վի առ նե լով կաթ նամ թեր քի (հիմ նա կա նում ոչ գոր
ծա րա նա յին ար տադ րութ յան) մի ջո ցով ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րի փո խանց ման ռիս կայ նութ յու նը և 
խնդ րի ար դիա կա նութ յու նը՝ ի րա կա նաց վել են տար բեր 
մար զե րից նմու շառ ված կա թի հսկիչ ստու գում ներ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յան նպա տա կով կա թի նմուշ նե րը վերց
վել են Եր ևա նից ( Հաղ թա նակ թա ղա մաս), Գե ղար քու
նի քի ( Հայ րա վանք, Ճամ բա րակ և Ծո վա գյուղ), Ա րա գա
ծոտ նի (Ա պա րան, Օ հա նա վան, Սաղ մո սա վան, Մուղ նի, 
Կայք (նախ կին Մուլ քի), Վար դե նիս, Ափ նա, Քու չակ, 
Օ շա կան, Կար բի, Ե րին ջա տապ) և Կո տայ քի (Եղ վարդ) 
մար զե րի բնա կա վայ րե րից: Հե տա զո տութ յուն նե րը կա

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված են պատահական վայրերում վաճառվող, ջեր
մային մշակման չենթարկված, ոչ գործարանային կաթի հետազոտության 
արդյունքները:

Փորձաքննության ենթարկված բոլոր նմուշներում հայտնաբերվել է սոդա, 
այսինքն՝ կաթը կեղծված է եղել: Զգայաբանական ցուցանիշները ևս չեն 
համապատասխանել ընդունված նորմերին: Որոշ նմուշներում նկատվել 
է բրուցելյոզի, մաստիտի նկատմամբ կասկածելի ռեակցիա: Հետևաբար՝ 
պետք է արգելել պատահական վայրերում կաթի վաճառքը, քանի որ դրա 
սպառումը վտանգավոր է մարդկանց առողջության համար և կարող է 
ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածման աղբյուր դառնալ:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-95
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տար վել են ՀԱԱՀի ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա րա
կան փոր ձաքն նութ յան, սննդամ թեր քի անվ տան գութ
յան և հի գիե նա յի ամ բիո նի լա բո րա տո րիա յում:

Զ գա յա բա նա կան փոր ձաքն նութ յամբ ո րոշ վել են հե
տա զոտ վող կա թի գույ նը, հա մը և հո տը: Գույ նը ո րոշ
վել է ըստ ստան դար տի. կա թը լցվել է ան գույն ա պա
կե գլա նի մեջ և դիտ վել ցե րե կա յին լույ սի տակ: Հա մը 
ո րո շե լուց ա ռաջ կաթն անն շան տա քաց վել է, իսկ հո տը 
ո րոշ վել է սեն յա կա յին (մինչև 35 0С) ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում ա նո թը բա ցե լով կամ կա թը մեկ ա նո
թից մեկ այլ ա նո թի մեջ լցնե լով (ГОСТ 28283-2015, 
ГОСТ Р 52054-2003):

Հաշ վի առ նե լով կաթ նամ թեր քի կեղ ծում նե րի հնա րա
վո րութ յու նը՝ ո րոշ վել է կա թում սո դա յի պա րու նա կութ
յու նը: Սո դան կա թին ա վե լաց վում է թթվայ նութ յան 
չե զո քաց ման և հե տա գա թթվե ցու մը կան խե լու նպա
տա կով: Այն կա թում թթվա յին մի ջա վայ րը փո խում է 
հիմ նա յի նի և, որ պես պա հա ծո յաց նող նյութ, նպաս
տում պահ պան ման ժամ կե տի եր կա րաց մա նը: Կա
թում սո դա յի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է ըստ ГОСТ 
24065-80-ի. սո դա յի առ կա յութ յան դեպ քում բրոմ թի մոլ
կա պույ տի լու ծույթ ա վե լաց նե լուց հե տո կա թի գույ նը 
փո փոխ վում է (բաց կա նա չից մինչև մուգ կա նաչ):

Տու բեր կուլ յո զի մի կո բակ տե րիա նե րով կա թի ախ տոտ
վա ծութ յու նը ո րոշ վել է Մ.Մ. Դր յա բի նա յի ֆլո տա ցիա յի 
մե թո դով: Հե տա զոտ վող կա թից 50 մլ լց վել է ա պա կե 
շշի մեջ, ա վե լաց վել 50 մլ 5 %ա նոց կծու նատ րիում, 
լավ խառ նե լուց հե տո 30 րո պե տևո ղութ յամբ տե
ղադրվել 56-60 0С ջրա յին բաղ նի քում: Այ նու հետև ա վե
լաց վել են 0,51 մլ ք սի լոլ, 6080 մլ թո րած ջուր, ապա 

շիշը թա փա հար վել է 10 րո պե: Ս տաց ված խառ նուր դը 
տե ղա փոխ վել է վեր ևի մա սը նե ղա ցող փոր ձա նո թի մեջ 
և 4560 րո պե պահ վել սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նի պայ
ման նե րում: Փոր ձա նո թի նեղ մա սում ա ռա ջա ցած օ ղա
կից պատ րաստ վել է քսուկ, ներկ վել Ցիլ Նիլ սե նի ե ղա նա
կով և դիտ վել  ման րա դի տա կով (В.П. Урбан и др., 2002): 

Կա թի մեջ բրու ցել լա նե րի հայտ նա բե րու մը կա տար
վել է օ ղա կա յին ռեակ ցիա յի մի ջո ցով: Փոր ձա նո թի մեջ 
լցվել է 2 մլ կաթ, ա վե լաց վել 2 կա թիլ (0,1 մլ) ներկ ված 
հա կա ծին (հե մա տոք սի լի նով ներկ ված բրու ցել լա նե րի 
բակ տե րիա ներ)։ Այ նու հետև կա թում հա կա ծի նը հա վա
սա րա չափ բաշ խե լու նպա տա կով փոր ձա նո թի պա րու
նա կութ յու նը թա փա հար վել է, 40 րո պե տևո ղութ յամբ 
տե ղադր վել ջրա յին բաղ նի քում (37-38 0C), ո րից հե տո 
կար դա ցել ենք ռեակ ցիան (В.В. Макаров и др., 2009):

Հե տա զոտ վող կա թում մաս տիտ հայտ նա բե րե լու 
նպատա կով կաթ նաս տու գիչ թի թե ղի յու րա քանչյուր 
փո  սիկի մեջ լցվել է 1ա կան մլ կաթ և  ա վե լաց վել 
1ական մլ դի մաս տի նի 5 %ա նոց լու ծույթ: Ռեակ ցիան 
գրանց վել է ըստ դոն դո ղի ա ռա ջաց ման և գու նա վոր
ման (Б.Л. Белкин и др., 2007):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ոչ գոր ծա րա նա յին կա թի 16 նմուշ նե րի զգա յա բա նա
կան (հոտ, գույն, համ) փոր ձաքն նութ յան, ար գել վող 
նյու թի՝ սո դա յի, ինչ պես նաև տու բեր կուլ յո զի, բրու
ցել յո զի և մաս տի տի հայտ նա բեր ման նպա տա կով կա
տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ կա
յաց ված են աղ յու սակ ներ 1ում և 2ում:

Աղ յու սակ 1. Կա թի զգա յա բա նա կան գնա հա տու մը*

Բ նա կա վայ րեր  Հոտ  Համ  Գույն  Սո դա յի առ կա յու թյուն

Եր ևան Հաղ թա նակ 
թա ղա մաս

թույլ ար տա հայտ ված 
գո մի հոտ

կա թին 
բնո րոշ

կա թին 
բնո րոշ

առ կա է

 Կո տայ քի մարզ Եղ վարդ կծված կծված  առ կա է

Ա րա գա ծոտ նի 
մարզ 

Ա պա րան    առ կա է

Օհ ան ավ ան
թույլ արտ ա հայտվ ած

գոմ ի հոտ
կաթ ին 
բնոր ոշ

 առկ ա է

Սա ղմո սա վա ն    առկա  է

Մու ղնի    առկա է

Կայք    առկա է 

Վարդե նի ս     առկա է

Ափնա    առկա է

 Քուչակ      առկա է

Օ շական     առկա է

Կա րբի     առկա է

Երի նջատապ     առկա է

Գեղա րքուն իքի 
մարզ

Հա յր ավան ք     առկա է

Ճամբ արակ     առկա է

Ծովա գյուղ   թեթևակի աղի  ա ռկա է 

*Կազմվել է հե ղին ակի կողմից:
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Ըս տ աղյուսակ 1ի տ վյ ալների՝ հետազո տվող կա թի 
նմուշների հոտը և համը փ ոփոխվել  են,  ի սկ գույնն 
անփոփ ոխ է՝ կա թին բնորոշ: Բոլոր ն մուշ ներում պա
րու ն ակվել է  սոդա:  

Կաթի վ արակվ ածութ յունը ս տուգելո ւ նպատա կով 
նմո ւշ ներից պատրաստվ ած քսո ւկները ենթարկվել  են 
ման րադի տակային զ նն ութ յան. տուբերկու լյո զ ի միկո
բակտ երիան եր չեն հայտնա բեր վել ( աղ . 2): 

Բրուցելյոզի հայ տնաբերման փո րձ երի ընթացքո ւմ  

Աղյուսակ 2. Կա թի  վարակ վա ծությ ունը ինֆեկցիոն  
հիվ ան դություններով*

Բ նակ ավայրեր 

Ինֆեկ ցի ոն 
հի վանդություններ

բ
ր
ո
 ւց

ե
լյ

ո
զ

մ
ա

ս
տ

ի
տ

տ
ո
 ւբ

ե
ր
կ
ո
 ւլ

յո
զ

Երև ան Հաղթանակ 
թաղա մա ս

() ( ) ()

Կոտայքի 
մարզ

 Եղվա րդ () (+ ) ()

Արագածոտնի 
մար զ 

Ա պա րա ն () (+) ()

Օհանավան () ( ) ( )

Սաղմոսավան () ( )  ()

Մուղնի (-) (-) ( -)

Կայք (-) (±) (-) 

Վարդենիս (-) (±) ( -) 

Ափնա (+) (+) (-)

Քու չակ (-) (-) (-)

Օշական (-) (±) (-)

Կա րբի (+) (±) (-)

Եր ինջ ատապ (-) (-) (-)

Գեղար քունիքի 
մարզ

Հայր ավանք (- ) (-) (-) 

Ճամ բարակ (-) (-) (-)

Ծ ովա գ յուղ (+) (-) (-)

Ծանոթություն. (+)  դ ոնդ ող , (±)  դոնդողի հետքեր, (-)  չի 
հայտնաբերվ ել:

*Կ ազմվել է հեղինակի կողմից:

գրանցվել  են բա ցա սական արդյո ւնքներ (փորձանո թի 
պա րունա կությու նը հավասարաչափ  ն երկ վել է բա ց 
կ ապույտ) : Միայն Ափնայից, Ծ ովա գյու ղից և Կ արբիից 
վե րցվ ած կաթի նմուշ ներում է ն կատվե լ ա ռաջացա ծ 
օղակի թո ւյլ գուն ավորո ւմ,  որը փաստո ւմ է կասկածելի 
ռե ակ ցիայի մասի ն ( աղ. 2): 

Մաստ իտ ի հայտնաբերման փո րձերի արդյուն քում  
դիտվել է  կասկ ածելի ռեակ ցի ա. դոնդողի հ ետքեր (±) 
ստացվել են Կա յք ից, Վարդենի սից, Օշ ականից, Կ ար
բիից նմուշառվ ած կաթում։ Ափնայից, Եղվարդից և 
Ապարա նից վերցվ ած  նմուշն երում դիտվել է դրական 
ռեակ ցիա` առ ա ջացել է դոն դող (+), և հետ ա զոտ վող 
կաթը ձեռք է  բերել մորու գո ւյ ն: Մյուս նմուշ ներում 
բացասա կան ռեակցիայի  (-) ա րդյունքում ա ռա ջացել է 
առանց դ ոնդողի առկա յու թյ ան հա մա սեռ նա րն ջագու յն 
հեղուկ (աղ. 2):

Եզրակաց ություն

Ըստ հետազոտ ությունն երի արդյու նքների՝ պատահա
կան վ այրերու մ վաճա ռվող, չպա ստ երացված  և 
չստուգված կաթ ի բո լոր նմու շնե րում հայտնաբերվել 
է սոդա։ Այսինքն՝  նմո ւշառված  կաթը  եղել է կեղծված : 
Բացի  այդ ՝ փորձաքն նությ ան ենթարկված կ աթի 
նմուշների զ գայ աբան ական ցուց անիշնե րը չ են հ ամա
պատասխ ան ու մ ընդուն վա ծ նորմե րին, հե տևաբար 
այդ պի սի  կաթի օգտագ ործումը վտանգավո ր է մարդ
կան ց ա ռո ղջութ յան համար և կ ար ող է ինֆեկցիո ն 
հիվանդություններ ի տարած ման աղբ յու ր դառնալ : 
Ուստի անհրաժեշտ է արգելել պատահ ական վայրերում 
կաթի վաճա ռքը:
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Sanitary Examination of the Milk Sold at Non-Specialized Selling Spots

S.P. Arzumanyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: milk, mastitis, brucellosis, tuberculosis, bacteria

A b s t r a c t .  The research results of unpasteurized and non-factory farmed milk sold at random selling spots are 
presented in the current article.

In all samples subjected to expert examination, soda has been detected, which means that the milk was adulterated. Nor 
did the organoleptic indices comply with the accepted standards. In some samples, a suspicious reaction to brucellosis 
and mastitis was observed. Hence, the milk sale at non-specialized selling spots should be prohibited, as its consumption 
poses danger to human health and can become a source for the spread of infectious diseases.

Санитарная оценка молока, продаваемого в случайных местах

С.П. Арзуманян
Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: молоко, мастит, бруцеллез, туберкулез, микробы

А н н о т а ц и я .  В статье представлены результаты исследования незаводского, не подвергнутого термической 
обработке молока, продаваемого в случайных местах.

Во всех исследованных образцах была обнаружена сода, то есть молоко было подделано. Органолептические 
показатели также не соответствовали принятым стандартам. В некоторых образцах была замечена подозрительная 
реакция на бруцеллез и мастит. Следовательно, нужно запретить продажу молока в случайных местах, так как его 
потребление опасно для здоровья людей и может стать источником распространения инфекционных заболеваний.

Ընդունվել է` 27.12.2021 թ.
Գրախոսվել է` 08.02.2022 թ.
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Նա խա բան

Հա յաս տա նում մսամ թեր քի ար տադ րութ յան ա վե լա ցու
մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է տե ղա կան հում քի 
արդ յու նա վետ օգ տա գործ մամբ և հա մակց ված վե րա
մշակ մամբ: Ներ կա յումս մսա յին հում քից բա ցի լայն կի
րա ռութ յուն են ստա ցել նաև բու սա կան հա վե լան յու թե րը: 

Հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նա կում խնդիր է դրվել կա
տա րե լա գոր ծել նրբեր շիկ նե րի ար տադ րութ յու նը։ Այդ 
նպա տա կով մշակ վել է նոր տե սա կի ման կա կան նրբեր
շի կի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա։ Որ պես հիմ նա կան 
հումք է կի րառ վել ճա գա րի և թռչ նի մի սը, իսկ բու սա
կան հա վե լում՝ դդմի խյու սը։ 

Ճա գա րի մի սը պա րու նա կում է վի տա մին C, B խմբի 
վի տա մին ներ, ֆոս ֆոր, եր կաթ, կո բալտ, ման գան, կա
լիում, ինչ պես նաև լիար ժեք սպի տա կուց ներ (21,1 %), 
ճար պեր (11 %), մեծ քա նա կութ յամբ լե ցի տին և քիչ քա
նա կութ յամբ  խո լես տե րին: 

ՀՏԴ  637.523/524        

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՐԲԵՐՇԻԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Է.Բ. Բալայան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

eduard.balayan.2000@bk.ru

Բանալի բառեր՝
ճագարի միս, 
դդում, 
մանկական նրբերշիկ, 
ամինաթթու, 
դիետիկ սննդամթերք 

Ճա գա րի ճարպն ա լեր գիա յի դեմ կեն սա բա նա կան ակ
տի վութ յան շնոր հիվ հա ճախ կի րառ վում է կոս մե տի
կա յի ար տադ րութ յու նում և զա նա զան վեր քե րի բուժ
ման հա մար, միա ժա մա նակ հիա նա լի հա կաօք սի դիչ է 
(Справочник Макканса и Уиддоусона, 2006): Դ րա նում 
չհա գե ցած և հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի հա րա բե րակ
ցութ յու նը կազ մում է 2,03:1, իսկ խո զի, տա վա րի, հա
վի ճար պում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 1,20:1, 0,89:1, 
1,60:1 (Л.Л. Медведева и др., 1976):

Բարձր ինք նար ժե քով պայ մա նա վոր ված՝ ճա գա րի մսի 
մաս նա կի փո խա րին ման նպա տա կով օգ տա գործ վում 
են դդմի խյուս և ս պի տա կա ձա վար:

Դ դու մը պա րու նա կում է 0,6 % սպի տա կուց ներ և 57 % 
ած խաջ րեր, ինչ պես նաև հա րուստ է հան քա յին նյու թե
րով: Պ տուղ նե րը կա րե լի է պա հել մե կից մինչև մի քա
նի ա միս: Դդ մի է ներ գե տիկ ար ժե քը 100 գ ում կազ մում 
է 76100 կՋ, իսկ կա րո տի նի պա րու նա կութ յու նը՝  2,5 մգ:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Վաղ տարիքից առողջ սնվելը կարևոր նշանակություն ունի երեխայի 
աճի և զարգացման համար։ Ուստի խնդիր է դրվել մշակել օրգանիզմին 
անհրաժեշտ սննդանյութերով հարուստ և առողջության համար անվտանգ 
նոր տեսակի մանկական նրբերշիկի արտադրության տեխնոլոգիա։ Որպես 
հումք օգտագործվել է ճագարի միսը, իսկ բուսական հավելանյութ՝ դդմի 
խյուսը (օպտիմալ չափաքանակը՝ 15 %)։ Բուսական և կենդանական ծագ
ման մթերքների նման համադրությունն ունի բարձր կենսաբանական 
արժեք, միաժամանակ կարող է խթանել Հայաստանում ճագարաբուծութ
յան զարգացումը և տեղական հումքի սպառումը։ 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-99
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գոր ծա րա նում: Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել 
են ըստ տեխ նո լո գիա կան սխե մա յի բա ղադ րիչ նե րի: 
Կա տար վել է պատ րաս տի մթեր քի զգա յա բա նա կան 
և ֆի զի կա քի միա կան փոր ձաքն նութ յուն, ինչ պես նաև 
հաշ վարկ վել են է ներ գե տիկ և կեն սա բա նա կան ար ժեք
նե րը (աղ. 1): 

Պտղա մի սը հա րուստ է կեն սան յու թե րով` B խմբի, E, A, 
D, C վի տա մին նե րով, ռու տի նով (P), պեկ տի նով։ Վեր
ջինս նպաս տում է օր գա նիզ մից խո լես տե րի նի հե ռաց
մա նը, ին չի շնոր հիվ կան խար գել վում է ա թե րոսկ լե
րո զի զար գա ցու մը։ Պտ ղա մի սը նաև պա րու նա կում է 
կալ ցիում, կա լիում, եր կաթ, ֆտոր, ցինկ, պղինձ, ֆոս
ֆոր։ Սնն դա կար գում դդմի կա նո նա վոր նե րա ռու մը կա
րող է նպաս տել մար դու ի մու նա յին հա մա կար գի ամ
րապնդմա նը։ Դդ մի հյու թը հանգս տաց նում է նյար դե րը, 
ու նի մի զա մուղ հատ կութ յուն, կի րառ վում է էկ զե մա յի և  
այր ված քի բուժ ման նպա տա կով (Ա.Շ. Մե լիք յան, 2005):

Ցածր ինք նար ժե քով պայ մա նա վոր ված՝ սպի տա կա ձա
վա րը բա վա կան մատ չե լի է սննդարդ յու նա բե րութ յու
նում օգ տա գոր ծե լու հա մար և  ու նի մեծ պա հան ջարկ: 
Այն ի տա լա կան մա կա րո նի հիմ նա կան բա ղադ րիչն 
է: Ս պի տա կա ձա վա րը հա րուստ է եր կա թով, պղնձով, 
ֆոս ֆո րով, մագ նե զիու մով, կալ ցիու մով, ցին կով, ինչ
պես նաև պա րու նա կում է B խմբի մի շարք օգ տա կար 
վի տա մին ներ (B1, B2, B3, B6): Բա ցի այդ՝ ու նի բարձր 
կա լո րիա կա նութ յուն, ած խաջ րե րի և պ րո տեի նի մեծ 
աղբ յուր է: Կեն սան յու թե րով սպի տա կա ձա վա րի հա
գեց վա ծութ յու նը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է 
70 % օս լա յի պա րու նա կութ յամբ (Н.Н. Липатов и др., 
1996): 

Հե տա զո տութ յան նպա տակն ար դիա կան է, քա նի որ, 
օգ տա  գոր ծե լով կեն սան յու թե րով հա րուստ, բարձր կա
լո րիա կա նութ յամբ հումք (բու սա կան, կեն դա նա կան), 
հնա րա վոր է ստա նալ բարձր սննդա յին ար ժե քով և 
ցածր ինք նար ժե քով նոր տե սա կի մսամ թերք (Л.В. Ан-
типова и др., 2001)։ 

Մ շակ վել են բու սա կան հա վե լան յու թե րով հարս տաց
ված նրբեր շիկ նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան 
սխե ման և բա ղադ րա գի րը։ Ար տադ րութ յան ժա մա նակ, 
որ պես հիմ նա կան բա ղադ րիչ, օգ տա գործ վել է տե ղա
կան ճա գա րի և թռչ նի միս, իսկ բու սա կան հա վե լում՝ 
դդմի խյուս (В.Ф. Кладовщиков, В.Н. Александров, 
2002, О.В. Ключникова и др., 2012)։ 

Խն դիր է դրվել՝

 ու սում նա սի րել բու սա կան և կեն դա նա կան հում քը, 
ո րո շել դրանց չա փա քա նա կի հա րա բե րակ ցութ յու նը,

 կազ մել բա ղադ րա գիր՝ հաշ վի առ նե լով բա ղադ րիչ
նե րի օպ տի մալ հա րա բե րակ ցութ յու նը, ինչ պես նաև 
տեխ նո լո գիա կան պա րա մետ րե րը,

 ու սում նա սի րել մթեր քի ա մի նաթթ վա յին կազ մը,

 կա տա րել մթեր քի զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի
միա կան փոր ձաքն նութ յուն։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Նոր տե սա կի մթեր քը՝ §Ս մայ լիկ¦ ման կա կան նրբեր շի կը 
պատ րաստ վել է § Բա րի Սա մա րա ցի¦ ՍՊԸ մսամ թեր քի 

Աղյուսակ 2. Ջերմային մշակման պարամետրերը*

Կարմրացում Եփում

ժամանակա-
հատվածը,

րոպե

ջերմաստիճանը
մսահացում,

0C

ժամանակա-
հատվածը,

րոպե

ջերմաստիճանը
մսահացում, 

0C

5560 4045 2530 7275

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։

Աղյուսակ 1. Հումքի քիմիական բաղադրությունը*

Նմուշներ 
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Թռչնի միս 65,4 18,7 15,2 0,7 1018

Ճագարի միս 66,7 21,1 11 1,2 766

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։

Ճա գա րի մսով և դդ մի խյու սի հա վե լու մով նրբեր շի կի 
ար տադ րութ յան հա մար օգ տա գործ վել է բարձ րո րակ 
տե ղա կան հումք՝ զգա յա բա նա կան ու ֆի զի կա քի միա
կան բարձր ցու ցա նիշ նե րով ճա գա րի և թռչ նի միս:

Ե փած նրբեր շիկ նե րի պատ րաստ ման հա մար նա խա
տես ված մի սը մսա ղա ցով անց կաց նե լուց հե տո են
թարկ վում է կու տե րաց ման: Ա ղադ րու մը կա տար վում է 
հա մա յին հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ ման և մ թեր քի ման
րէա բա նա կան փչա ցու մը կան խե լու  հա մար: Ե փած եր
շիկ նե րի դեպ քում կու տե րա ցու մը տևում է 1012 րո պե, 
իսկ նոր տեխ նո լո գիա յի դեպ քում՝ 8 րո պե. դդմի մանր 
կտրտված պտղա մի սը ա վե լաց վում է 4րդ րո պեին:

Կու տե րա ցու մից հե տո խճո ղա կը նե րարկ վում է բնա
կան թա ղանթ նե րի մեջ, ին չը թույլ է տա լիս նրբեր շի կը 
են թար կել ջեր մա յին մշակ ման։ Հարկ է նշել, որ ջեր մա
յին մշա կու մը տեխ նո լո գիա կան վեր ջին պրո ցեսն է, ո րի 
ըն թաց քում կա տա րում են կարմ րա ցում, ե փում և հո
վա ցում (աղ. 2):
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Ճա գա րի մսով և դդ մի խյու սի հա վե լու մով ման կա կան 
նրբեր շի կի բա ղադ րա գի րը 100 կգ հում քի հաշ վար կով 
ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 3ում: 

նակ վող սննդան յու թե րից՝ քայ քայ ման կամ օք սի դաց
ման ըն թաց քում ան ջատ վող է ներ գիա յի քա նա կով: Այն 
հաշ վարկ վում է ըստ սննդան յու թե րի յու րաց ման մա
կար դա կի (սպի տա կուց ներ՝  84,5 %, ճար պեր՝  94 %, 
ած խաջ րեր՝  95,6 %):

Հայտ նի է, որ սննդամ թերքն օր գա նիզ մում է ներ գիա յի է 
վե րած վում շնոր հիվ 1 գ ս պի տա կու ցի, նույն քան ճար պի, 
ած խաջ րե րի քայ քա յու մից ան ջատ վող հա մա պա տաս
խա նա բար  4,0,  9,0,  4,0 կկալ կամ 16,7, 37,7, 16,7 կՋ 
է ներ գիա յի (Н.К. Журавская и др., 2001, И.А. Рогов и др., 
2008)։ 

Պատ րաս տի մթեր քի է ներ գե տիկ ար ժե քի հաշ վար կը 
ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 4ում։

Աղյուսակ 3. Ճագարի մսով և դդմի խյուսի հավելումով 
մանկական նրբերշիկի բաղադրագիրը*

Ցուցանիշներ
Քանակությունը,

 կգ

Ճագարի միս 30

Հավի կրծքամիս 45

Դդմի խյուս 15

Չոր կաթ 3

Ձվի մելանժ 2

Սերուցքային կարագ 3

Սպիտակաձավար 2

Կերակրի աղ 1,5

Շաքարավազ 0,1

Ցիտրատ 0,3

Ջուր 15

Խճողակը ներարկվել է բնական թաղանթի՝                                                   
ոչխարի  1820 մմ աղիքի մեջ

  Ելքը կազմում է 127 %

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։

Աղյուսակ 4. Պատրաստի մթերքի էներգետիկ արժեքի 
հաշվարկը*

Բաղադրիչներ

1 գ 
բաղադրիչից 
անջատված 
էներգիա, 

կկալ

100 գ 
մթերքում 

բաղադրիչի 
պարու-

նակությունը, 
%

Էներգետիկ 
արժեքը, 

կկալ

Սպիտակուց 4,0 28,6 114,4

Ճարպ 9,0 8,6 77,4

Ածխաջրեր 4,0 10,4 39,0

Ընդամենը 230,8

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։  

Դդ մի խյու սի հա վե լու մով  մթեր քը հարս տա ցել է վի տա
մին նե րով։ Բա ցի այդ՝ մթեր քի ել քը ա վե լա ցել է 15 %ով 
և ն պաս տել պատ րաս տի ար տադ րան քի ինք նար ժե քի 
նվազ մա նը, ին չը ներ կա յիս շու կա յա կան հա րա բե րութ
յուն նե րի տե սանկ յու նից ար դեն իսկ դրա կան արդ յունք 
է (А.Ф. Шепелев и др., 2001)։

Արդյունքները և վերլուծությունը

Պատ րաս տի մթեր քը գնա հատ վում է ըստ զգա յա բա
նա կան և ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի: Զ գա
յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը ո րոշ վում են ըստ ԳՕՍՏ 
99592015ի, պատ րաս տի մթեր քի սննդար ժե քը՝ ըստ 
մի շարք բա ղադ րիչ նե րի: Ընդ ո րում՝ սննդա յին ար ժե քը 
կախ ված է զգա յա բա նա կան, անվ տան գութ յան ցու ցա
նիշ նե րից, կեն սա բա նա կան և  է ներ գե տիկ ար ժեք նե րից:

Զ գա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը են թարկ վում են ո րա
կա կան գնա հատ ման, ո րոշ վում են համ տե սի մի ջո ցով 
և գ նա հատ վում 30 բա լա նոց սանդ ղա կով: Մեր կող մից 
ար տադր ված ման կա կան նրբեր շի կը համ տես վել է և 
գ նա հատ վել 27 բալ, ին չը գե րա զանց ցու ցա նիշ է:

Մ թեր քի է ներ գե տիկ ար ժե քը բնու թագր վում է պա րու

Նր բեր շիկ նե րի քի միա կան հե տա զո տութ յամբ ո րոշ վում 
է խո նա վութ յան, յու ղայ նութ յան, կե րակ րի ա ղի, հան
քա յին նյու թե րի, սպի տա կուց նե րի պա րու նա կութ յու նը:

Խո նա վութ յու նը ո րոշ վում է ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 14422008ի և 
ГОСТ 333192015ի: Փոր ձաքն նութ յան հա մա ձայն՝ նոր 
տեխ նո լո գիա յով ար տադր ված ման կա կան նրբեր շի կը 
պա րու նա կում է 62,5 % խո նա վութ յուն, ո րը հա մա պա
տաս խա նում է ԳՕՍՏի  պա հանջ նե րին:

Կե րակ րի ա ղի քա նա կութ յու նը ո րոշ վում է ըստ ՀՍՏ 
ԻՍՕ 184122007ի և ԳՕՍՏ 9957ի: Ման կա կան նրբեր
շի կում կե րակ րի ա ղի քա նա կութ յու նը կազ մում է 1,2 %:

Ս պի տա կուց նե րի  պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վում է ըստ 
ГОСТ 2501181ի, հան քա յին նյու թե րի նը և թու նա վոր 
հան քա յին տար րե րի նը՝ ըստ ГОСТ 2692994ի։

Մ թեր քի կեն սա բա նա կան ար ժե քը ճշգրիտ հաշ վար կե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է ո րո շել դրա ա մի նաթթվա
յին կազ մը: Հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ճա
գա րի մսում պա րու նակ վող սպի տա կուց ներն ու նեն 
ա մի նաթթ վա յին լիար ժեք կազմ։ Ի դեպ՝ գե րակ շիռ մաս 
են կազ մում ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու նե րը: Դ րանց 
պա րու նա կութ յունն ա ռա վել բարձր է ճա գար նե րի մեջ
քա մա սի մսում (А.И. Месхи, 1984)։
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փա քա նա կը կազ մում է 15 %: Ո րոշ վել են նրբեր շի կի 
ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան օպ տի մալ պա րա
մետ րե րը, կազմ վել է բա ղադ րա գիր։ 

Ըստ զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի միա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի՝ ճա գա րի մսով և դդ մի խյու սի հա վե լու մով 
նրբեր շի կը հա րուստ է վի տա մին նե րով, հան քա յին նյու
թե րով, սպի տա կուց նե րով, ու նի բարձր կա լո րիա կա նութ
յուն, ինչ պես նաև դիե տիկ է: Բու սա կան և կեն դա նա կան 
ծագ ման մթերք նե րի նման հա մադ րութ յու նը միա ժա
մա նակ կա րող է խթա նել Հա յաս տա նում ճա գա րա բու
ծութ յան զար գա ցու մը և տե ղա կան հում քի սպա ռու մը։
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Ըստ փոր ձաքն նութ յան՝ ճա գա րի միսն ա մի նաթթ վա
յին կազ մի շնոր հիվ կա րող է օգ տա գործ վել որ պես 
սպի տա կու ցա յին նյու թե րի լրա ցու ցիչ աղբ յուր։ Այն 
նաև դիե տիկ է և  ու նի բարձր կեն սա բա նա կան ար
ժեք (R.C. Whiting, R.K. Jenkins, 1981, Л.В. Антипова,                                  
О.А. Василенко, 2002)։

Հարկ է նշել, որ հատ կա պես կար ևոր վում է մթեր քում 
պա րու նակ վող տրիպ տո ֆա նի և  օք սիպ րո լի նի հա րա
բե րութ յամբ կեն սա բա նա կան ար ժե քի ո րո շու մը՝ սպի
տա կու ցա յինո րա կա կան բնու թա գի րը:

Հայտ նի է, որ տրիպ տո ֆա նը պա րու նակ վում է միայն 
լիար ժեք սպի տա կուց նե րում, իսկ օք սիպ րո լի նը՝ շա
րակ ցա կան հյուս վածք նե րի ոչ լիար ժեք սպի տա կուց
նե րում: Հետ ևա բար, որ քան բարձր է դրանց հա րա բե
րութ յու նը, այն քան բարձր է մթեր քի կեն սա բա նա կան 
ար ժե քը:

Նոր տեխ նո լո գիա յով ար տադր ված ման կա կան նրբեր
շի կի կեն սա բա նա կան ար ժե քի հաշ վար կի արդ յունք նե
րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 5ում:

Աղյուսակ 5. 100 գ մթերքի հաշվարկով սպիտակուցա
յինորակական բնութագիրը*

Նմուշի անվանումը
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Դդմի խյուսի հավելումով 
մանկական նրբերշիկ

351,0 60,3 5,82

*Կազմվել է հեղինակի կողմից։  

Ման կա կան նրբեր շի կի բարձր կեն սա բա նա կան ար
ժե քը նաև պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ճա գա րի 
մսի սննդան յու թե րից սպի տա կու ցը պա րու նա կում է 
մեծ քա նա կութ յամբ տրիպ տո ֆան և քիչ քա նա կութ
յամբ օք սիպ րո լին, ին չը ևս մեկ ան գամ փաս տում է նոր 
մթեր քի բարձր ֆունկ ցիո նալտեխ նո լո գիա կան հատ
կութ յուն նե րի մա սին:

Եզ րա կա ցութ յուն

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում գի տա կա նո րեն հիմ
նա վոր վել և փոր ձե րով ա պա ցուց վել են ճա գա րի մսով 
ու դդմի խյու սի հա վե լու մով ման կա կան նրբեր շի կի ար
տադ րութ յան տեխ նո լո գիա յի ա ռա վե լութ յուն նե րը:

Բու սա կան հում քի՝ դդմի կի րառ մամբ ստաց վել է բարձր 
կեն սա բա նա կան ար ժե քով մթերք: Հաս տատ վել է, որ 
նրբեր շի կա յին խճո ղա կում դդմի խյու սի օպ տի մալ չա
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Development of a Technology for the Production of Children,s Sausages with Vegetable-Based 
Supplements

E.B. Balayan
Armenian National Agrarian University

Keywords: rabbit meat, pumpkin, kid’s sausage, amino acids, dietary food

A b s t r a c t .  Healthy eating from an early age is vital for a child’s growth and development. Therefore, a task has been 
set to develop a new technology for the production of a new sausage product for children rich in nutrients needed for the 
body and with safe-health level. Rabbit meat has served as the fresh sausage meat, while the pumpkin pulp has been used 
(with 15 % optimal portion) as vegetable-based supplement. Such a combination of plant- and animal-based food products 
promotes the increase of the food’s biological value. At the same time, it boosts up the development of rabbit breeding 
sector and consumption of local raw stuff.

Разработка технологии производства детских колбас с растительными наполнителями

Э.Б. Балаян
Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: мясо кролика, тыква, детская колбаса, аминокислоты, диетический продукт

А н н о т а ц и я .  Здоровое питание с раннего возраста играет большую роль в росте и развитии ребенка. Вот по-
чему так важно создавать продукты, богатые питательными веществами, необходимыми организму, безопасные 
для здоровья малыша. Был разработан новый вид детской колбасы, где в качестве мясного сырья использовалось 
мясо кролика, в качестве растительной добавки – тыква (оптимальная прибавка – 15 %). Сочетание этих продуктов 
растительного и животного происхождения не только имеет высокую биологическую ценность, но и может стать 
стимулом для развития кролиководства в Республике Армения и потребления местного сырья.
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 Նա խա բան

 Հա յաս տա նում վար դա գույն գի նի նե րի ար տադ րութ
յունն այդ քան էլ զար գա ցած չէ, թեև առ կա են հա մա
պա տաս խան գրե թե բո լոր պայ ման նե րը:  Հարկ է նշել, 
որ, ի տար բե րութ յուն ներ կա շու կա յա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի պայ ման նե րում ո րակ յալ գի նեմ թեր քի 
պա հան ջար կի և ս պառ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ
նե րի, նախ կին ԽՍՀՄ տա րած քում ար ժե քա վոր գի նի նե
րի ար տադ րութ յան պա հան ջարկ չկար։ 

 Զար գա ցած երկր նե րում ներ կա յումս մեծ ծա վալ է կազ
մում վար դա գույն գի նի նե րի սպա ռու մը, ին չը կա րող է 
խթա նել հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ձեռ նար կութ յուն
նե րում գի նու այս տե սա կի ար տադ րութ յու նը:

ՀՏԴ  663.227        

ԽԱՂՈՂԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍՈՐՏԻՑ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ա.Հ. Գաբրիելյան տեխ.գ.թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

artwine750@gmail.com

Բանալի բառեր՝
վարդագույն գինի, 
խաղող, 
Հաղթանակ սորտ,
սպիրտային խմորում, 
զգայաբանական 
հետազոտություն 

 Վար դա գույն գի նին պա րու նա կում է մար դու օր գա նիզ
մի հա մար օգ տա կար նյու թեր, ո րոնք բա րե լա վում են 
օր գա նիզ մում ած խաջ րա յին, ա զո տա յին, հան քա յին 
փո խա նա կութ յու նը: Ու շագ րավ է, որ վար դա գույն գի
նի նե րը հա րուստ են քի միա կան տար րե րով՝ ման գան, 
ֆտոր, վա նա դիում, յոդ, տի տան, կո բալտ, կա լիում, 
ֆոս ֆոր, ռու բի դիում։  Վեր ջինս բա րեն պաստ ազ դե
ցութ յուն է գոր ծում նյար դա յին հա մա կար գի բջիջ նե րի 
վրա (Դ.Հ.  Դա նիել յան, 1973, З.Н. Кишковский, 1964):

 Գի նեն յու թի ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի ո րոշ
մա նը զու գա հեռ կար ևոր վում են զգա յա բա նա կան 
ա նա լիզ նե րը: Դ րանց մի ջո ցով կա րե լի է հա մա կող մա
նի և հս տակ պատ կե րա ցում կազ մել գի նու ո րա կի, հա
մի և  բույ րի, ինչ պես նաև տե ղի ու նե ցող պրո ցես նե րի 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հայաստանում գնալով աճում է որակյալ և յուրահատուկ գինիների պա
հանջարկը: Ուստի հետազոտություններն իրականացվել են խաղողի 
Հաղ թանակ սորտից միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 
վարդագույն գինու արտադրության տեխնոլոգիա մշակելու, ներդնելու և 
կա տարելագործելու նպատակով։

Փորձերի ընթացքում խաղողի նշված սորտից տարբեր տեխնոլոգիաներով 
պատրաստվել են վարդագույն գինիներ և կատարվել քաղցուի ու գինե
նյութի մի շարք ֆիզիկաքիմիական և զգայաբանական ցուցանիշների 
հետազոտություններ:

Հատկանշական է, որ ստացված գինին արդեն առկա է շուկայում և 
ինքնա  տիպ բրենդի շնորհիվ արժանացել է սպառողների դրական 
գնահատականին:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-104
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թե րի տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
խա ղո ղի ջարդ ված զանգ վա ծից քաղ ցուն ա ռանձ նաց
վել է զու գա հե ռա բար ե րեք տար բեր մե թոդ նե րով.

1. Վերց վել է ինք նա հոս քաղ ցուն: 

2. Ա ռանձ նաց վել են մամլ ման բո լոր ֆրակ ցիա նե րը 
(մինչև 1,2 Bar)։ 

3. Քաղ ցուն ան ջատ վել է սեն յեի մե թո դով: 

Ս տույգ և  մի ջի նաց ված ստա տիկ տվյալ ներ ստա նա լու 
հա մար յու րա քանչ յուր նմու շից ա ռանձ նաց վել է ե րե
քա կան են թան մուշ:  Քաղ ցո ւի նմուշ ներն ա ռան ձին
ա ռան ձին լցվել են պա հա ման նե րի մեջ և  հո վաց վել 
մինչև 15 0C: Ե րեք նմուշ նե րի հա մար ի րա կա նաց վել են 
միև նույն տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րը:  Պար զեց ման 
նպա տա կով քաղ ցո ւի նմուշ նե րին ա վե լաց վել է բեն տո
նիտ:  Հա ջորդ օ րը կա տար վել է փոխլ ցում, ո րից հե տո 
նմուշ նե րին ա վե լաց վել է միև նույն շտա մի խմո րա
սունկ: Խ մոր ման եր րորդ օ րը կա տար վել է գի նեն յու թի 
օ դա հա րում, ո րի ըն թաց քում ա վե լաց վել է խմո րասն կե
րի սննդան յութ: Խ մո րումն ըն թա ցել է 1819 0C ջեր մաս
տի ճա նում, ա վար տից հե տո կա տար վել է փոխլ ցում 
և  ա վե լաց վել կա լիու մի մե տա բի սուլ ֆիտ: Այ նու հետև 
գի նեն յու թի նմուշ նե րի և  մա քուր նստված քի խառն ման 
նպա տա կով ժա մա նակ առ ժա մա նակ կա տար վել է բա
տո նաժ (battonage): Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գի
նեն յու թը զերծ պա հել օք սի դա ցու մից և դ րան հա ղոր դել 
բնո րոշ համ և  բույր:  Գի նեն յու թե րի պահ պան ման ըն
թաց քում կա տար վել են լրալ ցում ներ:

Ս տաց ված գի նեն յու թե րը հե տա զոտ վել են ինչ պես ֆի
զի կա քի միա կան, այն պես էլ զգա յա բա նա կան մե թոդ
նե րով (ե ռանկ յու նա յին և  հա մե մա տա կան մե թոդ ներ), 
ո րոնք ե րաշ խա վոր ված են  Խա ղո ղի և  գի նու մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պութ յան (OIV) կող մից և  բա վա րա րում 
են մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի պա հանջ նե րը (OIV, 
2016, ISO 5495:2005, ISO 4120:2021):

Արդ յունք նե րը և  վեր լու ծութ յու նը

 Խա ղո ղը և  գի նին պա րու նա կում են ած խաջ րեր, օր
գա նա կան թթու ներ, ֆե նո լա յին և  ա զո տա յին նյու թեր, 
հան քա յին տար րեր և  այլն:  Խա ղո ղի վե րամ շակ ման 
ժա մա նակ այդ նյու թե րը նախ անց նում են քաղ ցո ւի, 
ա պա՝ գի նու մեջ, են թարկ վում բարդ փո խար կում նե
րի և  ա ռա ջաց նում բազ մա թիվ նոր միա ցութ յուն ներ: 
 Հարկ է նշել, որ այդ փո խար կում նե րի և  ա ռա ջա ցած 
նոր միա ցութ յուն նե րի տե սակ նե րը պայ մա նա վոր ված 
են գի նու պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա յով։ Ուս տի խա
ղո ղի միև նույն սոր տից տար բեր տեխ նո լո գիա նե րով 
պատ րաստ ված գի նի նե րը տար բեր վում են քի միա կան 
բա ղադ րութ յամբ (Ա.Հ.  Գաբ րիել յան, 2021, P. Ribéreau-
Gayon, D. Dubourdieu, 2006):

ազ դե ցութ յուն նե րի մա սին: Ըստ ու սում նա սի րութ յան 
նպա տա կի, գի նե գոր ծա կան պրո ցես նե րի ազ դե ցութ
յան և  կար ևոր վող ցու ցա նիշ նե րի փո փո խութ յան՝ կա
րե լի է կի րա ռել զգա յա բա նա կան ա նա լի զի տար բեր 
մե թոդ ներ: Ընդ ո րում՝ այդ մե թոդ նե րը հնա րա վոր է 
կի րա ռել համ տե սի հմտութ յուն նե րին տի րա պե տող 
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ներգ րավ մամբ                             
(Ա.Հ.  Գաբ րիել յան, 2021):

Ն յու թը և  մե թոդ նե րը

 Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են խա ղողի 
 Հաղ թա նակ սոր տից մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ ներին հա
մա պա տաս խան վար դա գույն գի նու արտադրութ յան նոր 
տեխ նո լո գիա մշա կե լու, ներդ նե լու և   կա տա րե լա գոր ծե լու 
նպա տա կով:

 Հաղ թա նակ սոր տը տե ղա կան սե լեկ ցիոն, ու շա հաս 
տեխ նի կա կան սորտ է, ստաց վել է  Սո րոկ  Լետ Օկտ
յաբր յա ( Կոպ չակ x Ա լի կանտ  Բու շե) և  Սա պե րա վի սոր
տե րի տրա մա խաչ մամբ։

 Սե ղա նի վար դա գույն ա նա պակ գի նի պատ րաս տե լու 
հա մար խա ղո ղի բեր քա հա վա քը կա տար վել է տեխ նի կա
կան հա սու նաց ման շրջա նում (մի ջին շա քա րայ նութ յու նը՝ 
215 գ/լ, մի ջին տիտր վող թթվութ յու նը՝ 67 գ/լ): Այ գի նե րից 
հումքն ար տադ րա մաս է տե ղա փոխ վել փոքր տա րա նե
րով, որ պես զի չվնաս վի։ Այ նու հետև այն կշռվել է, լցվել 
սնող բուն կե րի մեջ, որ տեղ, ըստ խա ղո ղի ո րա կի, ա վե
լաց վել է կա լիու մի մե տա բի սուլ ֆիտ:

Մ թեր վող խա ղո ղի ֆի զի կա քի միա կան հե տա զո տութ յուն
նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 1ում։

 Խա ղո ղը չան չան ջատ վել է, ջարդ վել գրտնա կա յին ջար
դիչ նե րով, մո նո պոմ պի մի ջո ցով մա տուց վել §խո ղո վա
կում խո ղո վակ տե ղա կայ ված¦ տի պի ջեր մա փո խա
նա կիչ, որ տեղ ջարդ ված զանգ վա ծը հո վաց վել է մինչև              
12 0C։ Այ նու հետև, հաշ վի առ նե լով ընտր ված գի նեն յու

Աղ յու սակ 1. Մ թեր վող խա ղո ղի ֆի զի կա քի միա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը*
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1 14,7 3,15 8,8 186 1,6 92,3

2 18,2 3,3 6,9 234 1,3 111,9

3 21,6 3,48 6,2 293 1,0 143,2

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից։
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Աղ յու սակ 2.  Գի նեն յու թե րի ֆի զի կա քի միա կան հե տա
զո տութ յուն նե րի արդ յուն ք նե րը*

 Գի նեն յու թեր 
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1ին գի նեն յութ 12,8 1,0 3,4 0,41 5,1

2րդ  գի նեն յութ 12,5 1,0 3,25 0,45 5,4

3րդ  գի նեն յութ 12,6 1,0 3,4 0,39 5,3

Ե րեք տար բեր տեխ նո լո գիա նե րով պատ րաստ ված 
գի նեն յու թե րի ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի հե
տա զո տութ յան արդ յունք ներն ամ փոփ ված են աղ
յու սակ 2ում: Ըստ ընդ հա նուր ֆի զի կա քի միա կան 
ցու ցա նիշ նե րի՝ գի նեն յու թերն ա ռանձ նա պես չեն տար
բեր վում միմ յան ցից:  Սա կայն կոնկ րետ տեխ նո լո գիա

Աղ յու սակ 3.  Ընդ հա նուր ֆե նոլ նե րի պա րու նա կութ յու նը 
քաղ ցո ւի և  գի նեն յու թի նմուշ նե րում*

Ն մուշ ներ
Ընդ հա նուր ֆե նոլ ներ,

 մգ/լ

1ին քաղ ցու 422

2րդ  քաղ ցու 638

3րդ  քաղ ցու 457

1ին գի նեն յութ 356

2րդ  գի նեն յութ 493

3րդ  գի նեն յութ 375

* Կազմ վել է հե ղի նա կի կող մից։ 

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Գույնի 
ինտենսիվություն

Մերձարևադարձային 
մրգեր
Կարմիր մրգեր

Սև մրգեր

Բուսական բույրեր

Բույրի 
ինտենսիվություն

Կորիզավոր մրգեր

Ցիտրուսային մրգեր

Քաղցրություն
ԹթվությունԱլկոհոլ

Դառնություն

Համի 
ինտենսիվություն

Ներդաշնակություն

Ամբողջականություն

Մարմին

Որակ

Գինու ներուժ

Խաղողի ներուժ

1-ին գինենյութ 2-րդ գինենյութ 3-րդ գինենյութ

Գծ. Հետազոտվող գինենյութերի բնութագրիչների շրջագիծը՝ 
Aroma wheels (կազմվել է հեղինակի կողմից):

կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
գրանց վել են ո րո շա կի տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք էա
կա նո րեն չեն կա րող ազ դել գի նեն յու թե րի ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի վրա:

 Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում ո րոշ վել է նաև գի
նեն յու թե րում պա րու նակ վող ընդ հա նուր ֆե նոլ նե րի 
քա նա կութ յու նը: Ըստ աղ յու սակ 3ի՝ գի նե գոր ծա կան 
պրո ցես նե րի ըն թաց քում ֆե նո լա յին նյու թե րի քա նա
կութ յու նը նվա զել է:  Թեև բո լոր նմուշ նե րում գրանց վել 
են վար դա գույն գի նի նե րի հա մար բա վա կան բարձր 
ցու ցա նիշ ներ: 1ին գի նեն յու թում (ինք նա հոս քաղ ցո ւից 
ստաց ված) ընդ հա նուր ֆե նոլ նե րի պա րու նա կութ յու նը 
կազ մել է  նվա զա գույն քա նա կութ յուն, ին չը կա րե լի է 
դի տար կել որ պես վար դա գույն գի նու պատ րաստ ման 
դրա կան ցու ցա նիշ:

Զ գա յա բա նա կան գնա հատ ման զու գակց ված հա մե մա
տութ յան մե թո դով վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ նմուշ նե
րի զգա յա բա նա կան բնու թագ րե րը զգա լիո րեն տար բեր 
են։  Համ տե սող նե րի մեծ մա սը նա խընտ րել է ինք նա հոս 
քաղ ցո ւից ստաց ված գի նեն յու թը։

 Հիմք ըն դու նե լով զգա յա բա նա կան ա նա լի զի ե ռանկ
յու նա յին մե թո դը՝ կա րե լի է պնդել, որ ինք նա հոս քաղ
ցուից ստաց ված գի նեն յութն էա կա նո րեն չի տար բեր
վում սեն յեի մե թո դով պատ րաստ ված նմու շից, սա կայն 
զգա լիո րեն տար բեր վում է մամլ մամբ ստաց ված գի
նեն յու թից։  Համ տե սող նե րի գե րակ շիռ մա սը, հաշ վի 
առ նե լով ներ քին և  ար տա քին շու կա նե րում վար դա
գույն գի նի նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, որ պես 
գե րա դա սե լի տար բե րակ ներ են ընտ րել գի նեն յու թի 
1ին և 3րդ ն մուշ նե րը։

Ի րա կա նաց վել է նաև գի նի նե րի հա մի և  բույ րի նկա
րագ րա յին ա նա լիզ, ո րի հի ման վրա կազմ վել է հե տա
զոտ վող գի նեն յու թե րի բնու թագ րիչ նե րի հա մե մա տա
կան գծա պատ կե րը: 

Եզրակացություն

Այսպիսով, ըստ հետազոտությունների արդյունքների, 
խաղողի  Հաղթանակ  սորտից  հնարավոր  է  պատ 
րաստել միջազգային չափորոշիչներին համապա
տասխանող բարձր որակ վարդագույն գինի: Ուշագրավ 
է, որ ինք նահոս քաղցուից ստացված գինենյութը 
տար բեր վում է մյուս գինենյութերից։ Համեմատաբար 
ավելի բաց գունավորման և թեթև մարմնի շնորհիվ 
այն ընտրվել է որպես գերադասելի տարբերակ: Հարկ 
է նշել, որ ստացված գինին արդեն առկա է շուկայում: 
Այն իր տեսակով միակն է և արժանացել է սպառողների 
դրական գնահատականին:

Գրականություն

1. Գաբրիելյան Ա.Հ. Խաղողի և գինու որակի վերա
հսկում. քիմիական և օրգանոլեպտիկ անալիզների 
դերը գինեգործության մեջ.  Եր., 2021:
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Implementing and Improving Technology of Rosé Wine Production from the Grape Variety 
“Haghtanak”

A.H. Gabrielyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: rose´ wine, grape, “Haghtanak” variety, alcoholic fermentation, sensory evaluation

A b s t r a c t .  The demand for high quality and unique wines is eventually increasing in Armenia. Therefore, research was 
carried out to develop, introduce and improve a technology for rose wine production from “Haghtanak” grape variety in line 
with international standards.

Throughout the experiments rose´ wines were produced from the mentioned variety through different technologies and 
investigations on some physicochemical and organoleptic indices of must and wine material was carried out.

It is worth mentioning that the produced wine is already available in the market and has won positive reviews from 
consumers due to its unique brand.

Внедрение и усовершенствование технологии изготовления розового вина                                                                                         
из винограда сорта “ахтанак”

А.Г. Габриелян
Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: розовое вино, виноград, сорт “ахтанак”, спиртовое брожение, органолептическое 
исследование

А н н о т а ц и я .  В Армении с годами возрастает потребность в качественных и уникальных винах. Следовательно, 
целью исследований была разработка, внедрение и усовершенствование технологии производства соответст-
вующего международным стандартам розового вина из сорта винограда “ахтанак”.

В ходе опытов из отмеченного сорта винограда разными технологиями были изготовлены розовые вина и проведен 
целый ряд исследований физико-химических и органолептических показателей сусла и винматериала. 

Примечательно, что полученное вино уже существует на рынке и благодаря оригинальному бренду получило 
положительные оценки потребителей.
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 Նա խա բան

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում հի պո լակ տա զիա (լակ տո զա
յին ան տա նե լութ յուն) ախ տո րոշ վում է ոչ միայն ե րե
խա նե րի և տա րեց նե րի, այլև բնակ չութ յան այլ տա րի
քա յին խմբե րի մոտ։ Ուս տի տա րեց տա րի մե ծա նում են 
լակ տո զի ցածր պա րու նա կութ յամբ մթեր քի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը, ընդ լայն վում է դրանց տե սա կա
նին (Т.Л. Шуляк и др., 2018)։

Օգ տա կար հատ կութ յուն նե րի և դ յու րա մար սութ յան 
շնոր հիվ թթու կաթ նամ թերքն ան փո խա րի նե լի տեղ է 
զբա ղեց նում բնակ չութ յան սննդա կար գում (Զ.Ք. Դի
լան յան, 1962, Ռ.Ա. Բեգ լար յան, Ա.Ռ. Բեգ լար յան, 2003, 
О.Я. Соколова и др., 2009):

Ներ կա յումս հատ կա պես կար ևոր վում է ա ռողջ սննդա
կար գում նոր, ըստ կազ մի հա վա սա րակշռ ված, ֆունկ ցիո
նալ բա ղադ րիչ նե րով հարս տաց ված մթեր քի նե րա ռու մը։ 
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Ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան մթեր քի ստաց ման հա
մար օգ տա գործ վում են բարձր կեն սա բա նա կան ակ
տի վութ յամբ տար բեր հում քա տե սակ ներ:

Հարկ է նշել, որ կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի 
բարձր պա րու նա կութ յամբ բու սա կան հա վե լում նե րի 
օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հարս տաց
նել պատ րաս տի մթեր քի վի տա մի նա յին, հան քա յին և  
ած խաջ րա յին կազ մը (Н.В. Кацерикова, 2004)։ 

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց րել ենք բու սա կան լցո
նի ա վե լաց ման միջոցով լակ տո զի ցածր պա րու նա կութ
յամբ կաթ նաթթ վա յին մթերք ստա նա լու նպա տա կով։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Փոր ձե րը կա տար վել են ՀԱԱՀի ա նաս նա բու ծա կան 
մթերք նե րի վե րամ շակ ման տեխ նո լո գիա նե րի ամ բիո

Հիպոլակտազիա ունեցող մարդկանց համար մշակվել է լակտոզի 
(կաթնաշաքար) ցածր պարունակությամբ կաթնաթթվային մթերքի պատ 
րաստման տեխնոլոգիա: Լակտոզի պարունակությունը մթերքում նվա
զեցնելու նպատակով Ha-Lactase 5200 ֆերմենտատիվ պատրաստուկի 
կիրառմամբ կատարվել է կաթնային հումքի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզ: 
Որոշվել են հիդրոլիզի հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը: 
Որպես լցանյութ ընտրվել է բրոկոլիի խյուսը, որի օպտիմալ չափաբաժինը 
սահմանվել է 1015 %: 

Համակցված մթերքի արտադրությունը հնարավորություն կընձեռի ընդ
լայնել թթու կաթնամթերքի տեսականին:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.1-108
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նում: Բու սա կան լցո նի ա վե լաց մամբ լակ տո զի ցածր 
պա րու նա կութ յամբ կաթ նաթթ վա յին մթերք ստա նա
լու նպա տա կով օգ տա գործ վել է լակ տո զի ցածր պա
րու նա կութ յամբ կաթ: Լակ տո զի քա նա կութ յու նը կո վի 
կա թում նվա զեց նե լու նպա տա կով կա տար վել է ֆեր
մեն տա տիվ հիդ րո լիզ: Լակ տո զի հիդ րո լի զի հա մար 
կի րառ վել է Chr. Hansen ըն կե րութ յան Ha-lactase 5200 
ֆեր մեն տա յին պատ րաս տու կը։ Այն ար տադր վում է 
բու սա կան սուբստ րա տում խո րը ֆեր մեն տաց մամբ՝ 
խմո րասն կե րի Kluyveromyces lactis շտա մի կի րառ
մամբ: Կա թում լակ տո զի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել 
է բե կու մա չա փա կան մե թո դով՝ ИРФ-464 մակ նի շի բե
կու մա չա փի (ռեֆ րակ տո մետր) մի ջո ցով, իսկ լակ տո զի 
հիդ րո լի զի աս տի ճա նը՝ հաշ վար կա յին ե ղա նա կով:

Յո գուր տի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վել է կո
վի կաթ՝ 

 յու ղայ նութ յու նը՝ 1 %, 

 տիտր վող թթվութ յու նը՝ 18 0Թ, 

 խտութ յու նը՝ 1029,2 կգ/մ3, 

 չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը՝ 9,4 %: 

Չոր ճար պա զերծ կաթ նա յին նյու թե րի պա րու նա կութ
յու նը ստան դար տի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա
նեց նե լու նպա տա կով խառ նուր դին ա վե լաց վել է յու ղա
զուրկ չոր կաթ (ՅՉԿ): 

Որ պես մա կարդ ման միկ րոֆ լո րա օգ տա գործ վել է դա
նիա կան Hansen ըն կե րութ յան DVS YFL811 յո գուր տա
յին լիո ֆի լաց ված ան մի ջա կան ա վե լաց ման մա կար դը, 
ո րը պա րու նա կում է Str. Thermophilus և Lbc. delbrueckii 
supsp. bulgaricus կաթ նաթթ վա յին ման րէ ներ։ 

Որ պես կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի աղբ յուր օգ
տա գործ վել է բրո կո լիի խյուս: Հատ կան շա կան է, որ 
բրո կո լին ցածր կա լո րիա կա նութ յամբ, վի տա մին նե
րով և հան քա յին նյու թե րով հա րուստ մթերք է: Դ րա 
կա նո նա վոր օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում է քաղց կե
ղի ա ռա ջաց ման ռիս կը, դան դա ղեց նում ծե րա ցու մը, 
բարձ րաց նում օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը։ 
Սնն դա կար գում բրո կո լիի նե րա ռու մը միա ժա մա նակ 
ի մու նախ թա նիչ, հա կա բոր բո քա յին և հա կաօք սի դանտ 
ազ դե ցութ յուն է գոր ծում (www.patee.ru): 

Բ րո կո լիից պատ րաստ ված բան ջա րե ղե նա յին խյու սը 
յո գուր տին ա վե լաց վում է փա թե թա վո րու մից ա ռաջ: 

Կաթի և կաթնաթթվային մթերքի տիտրվող թթվությունը 
որոշվել է տիտրաչափական (ГОСТ 3624-92), չոր 
նյութերի զանգվածային բաժինը՝ չորացման (ГОСТ 
3626-73), յուղայնությունը՝ Հերբերի թթվային (ГОСТ 
5867-90) եղանակներով, խտությունը՝ խտաչափի 
(արեոմետրի) միջոցով (ГОСТ 3625-84):

Պատ րաս տի մթեր քի նմուշ նե րի զգա յա բա նա կան ցու
ցա նիշ նե րը գնա հատ վել են 5բա լա յին հա մա կար գով:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ըստ Ա.Մ. Նո գա մե րի՝ յո գուր տում պա րու նակ վող կեն

դա նի ման րէ նե րը խմո րում են լակ տո զի մոտ 30 %ը, 

այ սինքն՝ 100 գ մ թեր քի հաշ վով մոտ 1,6 գ: Հետ ևա բար՝ 

հի պո լակ տա զիա ու նե ցող մարդ կանց հա մար նա խա

տես ված յո գուր տի կաթ նա յին խառ նուր դում լակ տո զի 

մնա ցոր դա յին պա րու նա կութ յու նը նախ նա կան հիդ րո

լի զի արդ յուն քում պետք է հասց վի մինչև  3,043,52 % 

(В.И. Носкова, 2006): 

Խն դիր է դրվել հիդ րո լի զի մի ջո ցով կա թում լակ տո

զի նախ նա կան պա րու նա կութ յու նը նվա զեց նել մոտ           

40 %ով: 

Քա նի որ ֆեր մեն տի ներ գոր ծութ յու նը, հետ ևա բար նաև 

հիդ րո լի զի աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված են մի շարք 

գոր ծոն նե րով, ուս տի փոր ձերն ի րա կա նաց վել են եր կու 

ուղ ղութ յու ննե րով:

Նախ ու սում նա սիր վել է լակ տո զի հիդ րո լի զի աս տի

ճա նի կախ վա ծութ յու նը ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիա յից 

(%) և հիդ րո լի զի ջեր մաս տի ճա նից: Պաս տե րաց ված և 

պա ղեց ված կա թին ա վե լաց ված HaLactase ֆեր մեն տի 

քա նա կութ յու նը փորձ նա կան տար բե րակ նե րում կազ

մել է 0,02, 0,05 և 0,1 %: Փոր ձը կա տար վել է 2050 0C 

ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում և տ ևել է 4 ժամ:

Գ ծա պատ կեր 1ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա

ձայն՝ 20ից մինչև 40 0C ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց

ման դեպ քում լակ տո զի հիդ րո լի զի աս տի ճա նը մե

ծա նում է, իսկ  ջեր մաս տի ճա նի հե տա գա՝ մինչև 50 0C 

ա ճի բարձրացման դեպքում՝ ն կա տե լիո րեն նվա զում: 

Լակ տո զի հիդ րո լի զի աս տի ճա նը կազ մում է 40 %, 

երբ հիդ րո լի զը կա տար վում է 40 0C ջեր մաս տի ճա նում՝                     

0,02 % ֆեր մեն տի, իսկ 30 և 50 0C ջեր մաս տի ճա նում՝ 

0,05 % ֆեր մեն տի ա վե լաց մամբ: 20 0C ջեր մաս տի ճա

նում նման արդ յունք ստա նա լու դեպ քում ֆեր մեն տի 

ծախ սը մե ծա նում և հաս նում է մինչև ≈ 0,07 %: 
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Գծ. 1. Կաթում լակտոզի հիդրոլիզի աստիճանի կախ վա  ծու
թյունը ջերմաստիճանից և ֆերմենտի կոնցեն տրա
ցիայից (կազմվել է հեղինակների կողմից):



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 1 (77)/2022

Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա 110

Այ նու հետև ու սում նա սիր վել է լակ տո զի հիդ րո լի զի աս
տի ճա նի կախ վա ծութ յու նը ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա
ցիա յից (%) և հիդ րո լի զի տևո ղութ յու նից (ժամ): Լակ
տո զի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի վրա դրա տևո ղութ յան 
ազ դե ցութ յու նը ո րո շե լու հա մար պաս տե րաց ված և 
պա ղեց ված կա թին (38±1 0C) ա վե լաց վել է 0,02, 0,05 և 
0,1 % ֆեր մեն տի պատ րաս տուկ: Հիդ րո լի զը կա տար վել 
է հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նում (38±1 0С): 

Ըստ գծա պատ կեր 2ի՝ կա թում լակ տո զի հիդ րո լի զի 
աս տի ճանն ա վե լի բարձր է այն նմուշ նե րում, ո րոն
ցում ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան ա ռա վել բարձր է, 
հիդ րո լի զի տևո ղութ յու նը՝ ա ռա վել եր կար: Այ սինքն՝ 
կար գա վո րե լով հիդ րո լի զի տևո ղութ յու նը և ֆեր մեն տի 
կոն ցենտ րա ցիան, հնա րա վոր է ա պա հո վել լակ տո զի 
հիդ րո լի զի պա հանջ վող աս տի ճա նը:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.02 0.05 0.1

Հ
ի
դ

ր
ո
լի

զ
ի
 ա

ս
տ

ի
ճ
ա

ն
ը
, 

%

Ֆերմենտի կոնցենտրացիան, %

1 2 3 5 10

Զ գա յա բա նա կան բարձր ցու ցա նիշ ներ են գրանց վել         
10 և 15 % խյու սի ա վե լաց մամբ նմուշ նե րում: Դ րանց 
մա քուր կաթ նաթթ վա յին հա մը և հո տը բնո րոշ են բրո
կո լիի թույլ կամ չա փա վոր ար տա հայտ ված հա մին և 
հո տին, գույ նը՝ կա նա չա վու նից բաց կա նաչ, հա մա չափ 
մթեր քի ամ բողջ ծա վա լով: Պատ րաս տի ար տադ րան
քում խյու սի ա վե լաց ման հետ միա ժա մա նակ մթեր քը 
ձեռք է բե րել բրո կո լիի խիստ (20 %ի դեպ քում) կամ 
սուր (25 %ի դեպ քում) ար տա հայտ ված համ և հոտ:

Հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ ո րոշ վել է նաև պատ
րաս տի յո գուր տի նմուշ նե րի տիտր վող թթվութ յու նը 
(աղ. 1): 

Ըստ աղյ ուս ակ 1ի տվյալն եր ի՝ մթերք ի բոլ որ նմուշ
ներ ում թթվությ ուն ը նորմ այ ի սահմ անն եր ում է (ГОСТ 
31981-2013): Բր ոկ ոլ իի խյուս ի ավ ել ացմ ան ը զուգ
ընթաց գրանցվ ել է թթվությ ան որ ոշ ակ ի աճ, ինչը 
կա րող է պայմ ան ավ որվ ած լին ել կաթն աթթվ այ ին 
մանր էն եր ի աճ ի և զ արգ ացմ ան վրա բրոկ ոլ իում պա
րուն ակվ ող ածխ աջր ատն եր ի դրակ ան ազդ եց ությ ամբ:Գծ. 2. Կաթում լակտոզի հիդրոլիզի աստիճանի կախվա

ծությունը դրա տևողությունից և ֆերմենտի կոնցենտ
րացիայից (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ կաթ

նա յին հում քում լակ տո զի հիդ րո լի զի օպ տի մալ պա րա

մետ րերն են՝

 Ha-Lactase ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան՝ 0,05±0,01 %,

 հիդ րո լի զի ջեր մաս տի ճա նը՝ 38±1 0С,

 հիդ րո լի զի տևո ղութ յու նը՝ 2,5±0,5 ժամ:

Բ րո կո լիի խյու սի ա վե լաց ման օպ տի մալ չա փա քա նա

կը ո րո շե լու նպա տա կով պատ րաստ վել են բրո կո լիով 

յո գուրտ ներ՝ 5, 10, 15, 20, 25 % լցո նի ա վե լաց մամբ: 

Յո գուր տը պատ րաստ վել է գծապատկեր 3ում ներ կա

յաց ված տեխ նո լո գիա յով։

Ջերմային 
մշակում 
(76-78 ˚C) 

Կաթի 
ֆերմենտատիվ 

հիդրոլիզ 

Համասեռացում  
(60-65 ˚C,   

 17-20 ՄՊա)) 

Պաստերացում 
(90-95 ˚C,   
 3-5 րոպե) 

Պաղեցում 
(38-42 ˚C) 

Մակարդի 
ավելացում, 
մակարդում 
(6-8 ժամ) 

Մակարդվածքի 
 խառնում, պաղեցում                   

(20-25 ˚C) 

Բրոկոլիի խյուսի 
ավելացում, 

փաթեթավորում 

Պահպանում                 
և իրացում 

Կաթի ընդունում, 
տեսակավորում, 

գնահատում 

Կեղտամաքրում, 
նորմալացում  
((40-45 ˚C)) 

Գծ. 3. Յոգուրտի պատրաստման տեխնոլոգիա (կազմվել է 
հեղինակների կողմից):

Աղյուսակ 1. Կաթնաթթվային մթերքի տիտրվող 
թթվությունը

Ցուցանիշ

Բրոկոլիի խյուսի ավելացման 
չափաբաժինը, %

0 5 10 15 20 25

Մթերքի 
տիտրվող 
թթվությունը, 
0Թ

77±2 80±3 84±2 86±2 89±3 91±3

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:

Կ աթն աթթվ այ ին մթերք ի համ այ ին ցուց ան իշ ը բարե
լավ ել ու նպատ ակ ով ավ ել ացվ ել են տարբ եր համ ե
մունքն եր՝ օր եգ ան ո, հիլ, մշկընկ ույզ, համ եմ ի սերմ: 
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Որ պես լցան յութ ընտր վել է բրո կո լիի խյու սը, ո րի ա վե
լաց ման օպ տի մալ չա փա քա նա կը կազ մում է 1015 %: 
Մ թեր քի հա մը և հո տը բա րե լա վե լու նպա տա կով ա վե
լաց վել է 0,01 % չա փա քա նա կով հիլ: Հա մակց ված 
մթեր քի ար տադ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի 
ընդ լայ նել թթու կաթ նամ թեր քի տե սա կա նին: 

Գ րա կա նութ յուն

1. Բեգ լար յան Ռ.Ա., Բեգ լար յան Ա.Ռ. Կա թի և կաթ
նամ թերք նե րի տեխ նո լո գիա (ուս. ձեռ նարկ).  Եր.: 
ՀԳԱ, 2003.  177 էջ:

2. Դիլանյան Զ.Ք. Կաթի և կաթնամթերքի տեխնո
լոգիա.  Եր.: Հայպետգյուղհրատ, 1962.  465 էջ:

3. ГОСТ 31981-2013 Межгосударственный стандарт. 
Йогурты.

4. ГОСТ 3624-92 Межгосударственный стандарт. Мо-
локо и молочные продукты. Титриметрические ме-
тоды определения кислотности.

5. ГОСТ 3625-84 Межгосударственный стандарт. Мо-
локо и молочные продукты. Методы определения 
плотности.

6. ГОСТ 3626-73 Межгосударственный стандарт. Мо-
локо и молочные продукты. Методы определения 
влаги и сухого вещества.

7. ГОСТ 5867-90 Межгосударственный стандарт. Мо-
локо и молочные продукты. Методы определения 
жира.

8. Кацерикова Н.В. Технология продуктов функцио-
нального питания: Учебное пособие. - Кемерово: 
КемТИПП, 2004. - 146 с.

9. Носкова В.И. Разработка технологии йогурта низко-
лактозного маложирного: автофер. дис…. канд. 
техн. наук: 05.18.04 / В.И. Носкова. - Углич, 2006. - 
26 с. 

10. Соколова О.Я. и др. Технология молочных про дук-
тов лечебно-профилактического питания / Соколо-
ва О.Я., Богатова О.В., Богатов А.И., Стадникова 
С.В. - Оренбург, 2009. - 180 с.

11. Шуляк Т.Л., Гуща Н.Ф., Сопока А.А. Обоснование техно-
логических параметров производства низко лактозных 
ферментированных молочных продуктов // Современ-
ные проблемы техники и технологии пи-щевых произ-
водтв: материалы XIX международной научно-практи-
ческой конференции.  -  Часть 1. - Барнаул, 22-23 марта 
2018 г. / Алтайский государственный технический 
университет им. И. Ползунова. - Бар-наул: АГТУ, 
2018. - С. 205-208. 

12. https://www.patee.ru/cookingpedia/foods/salad/
broccoli/ Пошаговые рецепты с фотографиями. 
Брокколи (դիտվել է՝ 12.10.2021 թ.): 

Գ ծա պատ կեր 4ի հա մա ձայն՝ հա մե մա տա բար բարձր 
է հի լի և հա մե մի սեր մի ա վե լաց մամբ նմուշ նե րի սպա
ռո ղա կան գնա հա տա կա նը: Լակ տո զի ցածր պա րու նա
կութ յամբ մթեր քի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ
վող բա ղադ րիչ նե րի չա փա քա նակ նե րը ներ կա յաց ված 
են աղ յու սակ 2ում:

Աղյուսակ 2. Բրոկոլիով յոգուրտի բաղադրագիր (1 տ 
մթերքի հաշվով)

Բաղադրիչներ
Չափաքանակը,

կգ

Կաթ 846,9

Բրոկոլիի լցանյութ 150

Յու ղա զուրկ չոր կաթ 2

Կայունացուցիչ 1

Համեմունք (հիլ) 0,1

*Կազմվել է հեղինակների կողմից:
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Գծ. 4.  Տարբեր համեմունքներով, լակտոզի ցածր պարունա
կությամբ կաթնաթթվային մթերքի սպառողական 
գնահատականը (կազմվել է հեղինակների կողմից):

Հի լը հա րուստ է С վի տա մի նով, հա կաօք սի դանտ է, մի
զա մուղ, հանգս տաց նում է ռևմա տիկ բնույ թի ցա վե րը: 
Շա քա րա յին դիա բե տի բուժ ման ժա մա նակ կի րառ վում 
է որ պես ար յու նը մաք րող և լ յար դի ֆունկ ցիան բա րե
լա վող մի ջոց, ինչ պես նաև կար գա վո րում է ա ղի նե րի 
աշ խա տան քը:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ մշակ վել է լակ տո զի ցածր պա րու նա կութ
յամբ թթու կաթ նամ թերք, ո րը  օգ տա կար է հատ կա
պես տա րեց նե րի հա մար: Ու սում նա սիր վել է Halactase 
5200 ֆեր մեն տա յին պատ րաս տու կի ազ դե ցութ յու նը 
լակ տո զի հիդ րո լի զի վրա և հաս տատ վել են կաթ նա յին 
հում քում լակ տո զի ֆեր մեն տա տիվ հիդ րո լի զի օպ տի
մալ պա րա մետ րե րը՝ ջեր մաս տի ճա նը՝ 38±1 0С, տևո
ղութ յու նը՝ 2,5±0,5 ժամ, ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան՝ 
0,05±0,01 %: 
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Разработка технологии производства низколактозного кисломолочного продукта

А.Г. Григорян, М.Г. Караханян, М.В. Саргсян, Э.Б. Балаян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: гиполактазия, гидролиз лактозы, ферментный препарат, пюре из брокколи, кисломолочный 
продукт

А н н о т а ц и я .  Разработана технология изготовления кисломолочного продукта с низким содержанием лактозы 
(молочного сахара) для людей, страдающих гиполактазией. С целью снижения содержания лактозы в готовом 
продукте был проведен ферментативный гидролиз молочного сырья с применением ферментного препарата Ha-
Lactase 5200. Были определены основные технологические параметры гидролиза. В качестве источника биологи-
чески активных веществ использовали пюре из брокколи, оптимальная доза которого составила 10-15 %.

Производство комбинированного продукта создаст возможность расширить ассортимент кисломолочных 
продуктов.

Developing Technology for Low-Lactose Fermented Dairy Food Production

A.H. Grigoryan, M.G. Karakhanyan, M.V. Sargsyan, E.B. Balayan
Armenian National Agrarian University

Keywords: hypolactasia, hydrolysis of lactose, enzyme preparation, broccoli puree, fermented dairy food

A b s t r a c t . A technology for low-lactose (milk sugar) fermented dairy food production has been developed for the 
people with hypolactasia (lactose intolerance). To reduce the lactose content in the dairy product, enzymatic hydrolysis 
of dairy raw product has been conducted via Ha-Lactase 5200 enzyme preparation. The main technological parameters 
of hydrolysis have been determined. Broccoli puree has been selected as a filler with the optimal portion set as 10-15 %.

Production of combined food will enable to expand the range of fermented dairy products.

Ընդունվել է` 12.11.2021 թ.
Գրախոսվել է` 28.12.2021 թ.
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Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal doi: 10.52276/25792822-2022.1-113

Введение

Мясная промышленность считается одной из крупней-
ших отраслей пищевой промышленности, а в рационе 
человека мясо и мясные продукты являются одним из 
основных источников пищи животного происхождения. 
Для увеличения объемов мясной промышленности 
ежегодно реконструируются старые или строятся но-
вые мясокомбинаты, оснащенные новейшим оборудо-
ванием и технологиями.

Одной из важнейших идей развития пищевой промыш-
ленности является разработка новейших пищевых тех-
нологий с использованием сырья с высокой пищевой 
ценностью, что повышает пищевую и биологическую 
ценность продуктов питания.

Использование добавок растительного происхождения 
в пищевой промышленности позволяет стабилизиро-
вать функционально-технологические свойства сырья, 

УДК  637.523/524: 664.641.2        

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА                        
ИЗ ИНДЮШАТИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ

Э.Л. Саакян к.т.н., Г.Н. Матосян, Э.Б. Балаян  
Национальный аграрный университет Армении

emmass@list.ru,  matosyan.ripsime@mail.ru,  eduard.balayan.2000@bk.ru

повысить биологическую ценность, улучшить органо-
лептические свойства готового продукта.

Нами разработана технология производства новых 
продуктов из мяса индейки с использованием расти-
тельного сырья – гречихи, исследование которых выяв-
ляет многообразие полезных свойств индейки и гречи-
хи. Технология предполагает использование местного 
сырья, расширение ассортимента, получение новых 
продуктов.

Мясо индейки отличается низкой калорийностью 
(в 100 г мяса содержится 190 ккал), что позволяет 
использовать его в диетическом питании. Будучи 
также гипоаллергенным, оно широко используется в 
производстве детского питания (https://poferme.com/).

Мясо индейки не содержит углеводов, а по содержанию 
жира с индейкой может сравниться только телятина. 
Этот мясной продукт содержит очень малое количество 

Для роста и развития детям очень важно с пищей получать необходимые 
нутриенты, особенно детям школьного возраста, которые на переменах 
едят продукты, не имеющие высокой биологической ценности. Поэтому 
мы предлагаем новый вид мясного продукта, который не только обладает 
высокой пищевой ценностью, но и является натуральным и не содержит 
консервантов.

Ключевые слова:
мясной хлеб, 
индюшатина, 
гречневая мука, 
натуральные продукты, 
нутриенты, 
фарш

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О ТА Ц И Я
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неполезного холестерина – не более 75 мг на 100 г, что 
считается достаточно низким показателем, именно по-
этому продукт рекомендуют людям, склонным к пато-
логическому ожирению и страдающим атеросклерозом 
(https://sostavproduktov.ru/).

Гречиха – крупяная культура, отличающаяся высокой 
пищевой ценностью. Содержит 20 % белка (богата 
аминокислотами, такими как лизин и триптофан), до  
80 % крахмала, сахара 0.3-0.5 %, органические кисло-
ты (яблочная, лимонная), витамин В1 (тиамин), В2 (ри-
бофлавин), P (рутин), PP (никотиновая кислота), соли 
железа, кальций, фосфор и микроэлементы: медь, 
цинк, йод, бор, кобальт, никель. Гречка – один из про-
дуктов питания, который не подвергается генетической 
модификации из-за отсутствия в нем пестицидов и ни-
тратов. Гречневые отруби содержат значительное ко-
личество белка и жира (https://aqlor.am/).

Целью данной работы является разработка технологии 
производства нового вида продукта из мяса индейки. В 
качестве частичного заменителя мяса мы использова-
ли гречку. В ходе разработки была проведена следую-
щая работа:

 • изучение возможности использования гречихи в 
мясной промышленности;

 • определение соотношения индюшатины и гречки и 
его влияние на вкусовые свойства готового продукта;

 • составление рецептуры продукта;
 • проведение лабораторных исследований готового 

пищевого продукта (физико-химические, органо-
лептические);

 • расчет энергетической ценности готового продукта.

Мясные хлеба относятся к классу вареных колбас, ко-
торые составляют более 30 % от общего объема про-
изводства колбасных изделий. В отличие от вареных 
колбас, мясные хлеба не покрывают пленкой, а готовый 
фарш укладывают в металлические формы, выпекают 
при 150-300 0С в течение 1.5-2 часов, после чего хлеба 
охлаждают, затем упаковывают, маркируют наименова-
нием производителя, сроком и параметрами хранения 
готового продукта (И.А. Рогов, А.И. Жаринов, 1994).

Необходимо учитывать, что после термической обра-
ботки готовых мясных хлебов остается определенное 
количество бактерий, способных развиваться в благо-
приятных условиях (30-35 0С) и вызывать порчу продук-
та. Для этого после приготовления необходимо пони-
зить внутреннюю температуру хлебов, и сделать это 
как можно быстрее (П.И. Туныкова, 2012).

Материал и методы

Лабораторные исследования на тему «Разработка тех-

нологии производства нового вида продукта из мяса 
индейки с использованием гречихи» и полупроизвод-
ственные опыты проводились в лаборатории кафедры 
технологии переработки продуктов животноводства 
Национального аграрного университета Армении.

Исследованы органолептические и физико-химические 
показатели готового продукта. Рассчитана энергетиче-
ская ценность продукта, проведены трехкратные лабо-
раторные исследования и в результате принято сред-
нее арифметическое значение (ТР ТС 034/2011).

Сырье (мясо птицы) после ветеринарно-санитарной 
экспертизы подвергают физико-химическому исследо-
ванию, для чего готовят среднюю пробу массой 50 г, из 
них 20 г на химическое исследование и 30 г на опреде-
ление органолептических показателей. Средний обра-
зец был исследован на содержание влаги, белка, жира 
и минеральных веществ (Л. Ляйстнер, Г. Гоулд, 2006).

Количество влаги было определено методом сушки по 
ГОСТу 9793-74, количество жиров  по ГОСТу 9795-74 
жиромером, количество минеральных веществ – сжига-
нием в муфельной печи по ГОСТу 9794-74, количество 
белков было определено расчетным путем (Таблица 1). 

Таблица 1. Химический состав мяса индейки*
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,
кД

ж

Мясо индейки 67.7 18.9 12.4 1.0 782

*Таблица составлена авторами.

Таблица 2. Определение количества добавляемой соли*

Количество 
добавляемой 

соли, кг
Вкус Консистенция

1.5 слегка соленый плотный, но не твердый

2.0 в меру соленый плотный, твердый

2.5 соленый твердый

*Таблица составлена авторами.

Одним из основных технологических процессов, обес-
печивающих качество готового продукта, является посол 
мясного сырья. В нашем случае предпочтение было дано 
сухому способу посола, а оптимальная температура 
была установлена   на уровне 2-4 0С (Таблица 2). 
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Таблица 3. Влияние гречневой муки на органолептиче-
ские и водосвязывающие свойства фарша 
мясных хлебов*

Ко
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ст
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до
ба

вл
яе

м
ой

 
гр

еч
не

во
й 

м
ук

и,
кг В

од
ос

вя
зы

ва
ю

щ
ие

 
св

ой
ст

ва
, 

%

Органолептические 
свойства

10 84.0 фарш однородный, липкий, вкус и 
запах слабовыраженные, цвет светлый

18 85.0
фарш однородный, липкий, вкус и 
запах выраженные, цвет светло-
коричневый

20 87.0
фарш однородный, плотный, вкус и за-
пах выраженные, цвет ближе к корич-
невому

Количество гречневой муки указано на 100 кг.

*Таблица составлена автором.

Исходя из вышеприведенной таблицы оптимальным 
был признан второй вариант, когда количество 
добавляемой соли – 2 кг, цвет – золотисто-коричневый, 
вкус – в меру соленый.

Как мы уже отметили, в качестве растительного сырья 
для приготовления мясных хлебов была использована 
гречневая мука. Очень важно определить оптимальное 
количество добавляемого растительного сырья, так 
как от этого зависит качество готового продукта. Для 
определения количества добавляемой гречневой муки 
были изучены варианты, эффективность которых была 
проверена на основе органолептических показателей и 
водосвязывающих свойств (Таблица 3). 

Таблица 4. Влияние продолжительности куттерования 
на водосвязывающие свойства, температу-
ру и органолептические показатели фарша* 
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а,
0 C

Органолептические 
показатели

10 86.0 12 хрупкий, слаболипкий, 
неоднородный

12 87.0 14 однородный, липкий, 
с выраженной картиной

15 88.0 16 плотный, однородный, 
густой

*Таблица составлена авторами.

Как видно из данных испытаний, при количестве муки 
18 кг вкус фарша улучшается, повышается водосвязы-
вающая способность, он становится однородным, лип-
ким, вкус и запах ярко выражены, светло-коричневый. 
По результатам испытаний можно сделать вывод, что 
оптимальное количество добавляемой гречневой муки 
составляет 18 кг.

Процесс куттерования имеет большое значение в фор-
мировании функционально-технологических свойств 
мясных хлебов. Так как при приготовлении новых мяс-
ных хлебов кроме мясного сырья – мяса индейки – ис-
пользуется также сырье растительного происхождения 

– гречневая мука, то куттерование решили проводить 
продолжительностью в 10, 12, 15 минут (Таблица 4). 

Выбираем продолжительность куттерования 12 минут 
при оптимальной температуре 10-15 0С. Увеличение 
поглощения воды во время 12-минутного куттерова-
ния способствует расщеплению мышечных белков, в 
результате чего аминокислоты могут соединяться с 
ионами воды и образовывать желе, отчего фарш полу-
чается нежным, однородным, липким.

Добавляется ледяная вода для обеспечения качества 
фарша, повышения вязкости, снижения температуры. 
Добавление 20 % ледяной воды приводит к тому, что 
фарш твердеет, становится вязким и с ним трудно 
работать, при 40 % фарш приобретает глянец, стано-
вится липким, легко поддается обработке, а при 50 % 
фарш получается однородным, блестящим, но после 
термической обработки дает отслаивание. Таким обра-
зом, было подтверждено, что оптимальное количество 
добавляемой воды составляет 40 % на 100 кг несоле-
ного сырья. 

После разработки технологического процесса произво-
димого продукта питания и определения технологиче-
ских параметров представляем рецептуру нового вида 
мясного хлеба из мяса птицы с расчетом на 100 кг не-
соленого сырья (Таблица 5).
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Результаты и анализ

Мы определили качество готового продукта в резуль-
тате лабораторной экспертизы (физико-химической, 
органолептической). Готовый продукт подвергался 
органолептической оценке профессорско-преподава-
тельским составом вышеуказанной кафедры, затем 
проводились физико-химические исследования готово-
го продукта по ГОСТу 31802-2012. Физико-химические 
исследования были проведены с 2-3 параллельными 
навесками, после чего брали среднее арифметическое 
полученных результатов. Предлагаемый нами продукт 
имеет высокие органолептические показатели.

В таблице 6 приведен химический состав нового вида 
мясного хлеба и его калорийность.

Таблица 5. Рецептура готового продукта на 100 кг не-
соленого сырья*

Основное 
сырье
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Ко
ли
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ст
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,

кг

Мясо птицы 73 поваренная соль 2.0

Гречневая мука 18 кунжут 2.0

Сухое молоко 3.5 сахар 0.2

Яйцо или меланж 2.5 вода, л 245

Масло сливочное 3

Итого: 100

Выход готовой продукции 107 % по отношению к сырью.

*Таблица составлена автором.

Таблица 6. Сводные показатели химического состава и 
калорийность мясных хлебов*

Название

Содержание, 
%

Энерге-
тическая 
ценность
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Детский 
мясной 
хлеб

52.24 20.5 9.5 13.86 3.9 222.7 933.11

*Таблица составлена авторами.

Заключение

1. Научно обоснована и экспериментально доказана 
польза использования мяса птицы в производстве мяс-
ных хлебов.

2. Обосновано использование гречневой муки в произ-
водстве хлебов, что повышает органолептические по-
казатели готового продукта.

3. Научно обоснованы и апробированы технологиче-
ские процессы и рецептура производства новых мяс-
ных хлебов.

4. Установлено, что при производстве продукта про-
исходят физико-химические изменения, повышающие 
его качество.

5. Продукт имеет высокую энергетическую ценность, 
составляющую 222.7 ккал и 933.11 кДж.

6. Был продегустирован новый вид продукта и оценен 
в 27 баллов по 30-балльной шкале.

7. На основании вышеуказанных исследований дела-
ем вывод, что продукт имеет хорошие показатели ка-
чества, полезен и рекомендован ко внедрению в про-
изводство.
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Development of a Technology for the Production of a New Turkey Meat Product Using Buckwheat Flour

E.L. Sahakyan, H.N. Matosyan, E.B. Balayan 
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A b s t r a c t .  Getting the necessary nutrients during the food intake is of vital importance for children’s growth and 
development. This is particularly true for the schoolchildren whose food ration hardly contains any food product with high 
biological value when eating during the breaks. Thus, we recommend a new range of organic meat product with high 
biological value and without any preservative agents.

Հնդկահավի մսով և հնդկաձավարի ալյուրի հավելումով նոր տեսակի մսամթերքի արտադրության 
տեխնոլոգիայի մշակում

Է.Լ. Սահակյան, Հ.Ն. Մաթոսյան, Է.Բ. Բալայան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր՝ մսահաց, հնդկահավի միս, հնդկաձավարի ալյուր, օրգանական մթերք, նուտրիենտներ, ֆարշ

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Երեխաների աճի և զարգացման համար կարևորվում է սննդի հետ անհրաժեշտ նուտրիենտների 

ընդունումը։ Հատկապես դպրոցական տարիքի երեխաները դասամիջոցներին սնվում են ոչ այնքան բարձր 

կենսաբանական արժեք ունեցող մթերքով։ Ուստի առաջարկում ենք նոր տեսակի մսամթերք, որը ոչ միայն ունի 

բարձր սննդային արժեք, այլև բնական է և չի պարունակում կոնսերվանտներ։
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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:
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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
	0-0-cover.pdf
	Page 1


