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Նախաբան

Արարատյան դաշտի հիդրոերկրաբանական, հողային,
կլիմայական և տնտեսական պայմանների տարբեր հե
տազոտություններիարդյունքներըփաստումեն,որգյու
ղատնտեսական այս գոտում տեղաբաշխված ոռոգելի
հողերի մելիորատիվ ռեժիմը ենթարկվում է փոփոխութ
յունների (Ս.Ա.Մամաջանյանևուրիշ.,2007,Բ.Տերտեր
յան և ուրիշ., 2007, Ա.Գ. Եղիազարյան, 2017, Ս.Հ. Բա
կունց,Ռ.Ռ.Մանուկյան,2005,А.М.Мхитарянидр.,1972)։
Ընդ որում՝ նշված գործընթացին էապես նպաստում են
Արարատյան դաշտի գրունտային ջրերիխորությունների
դինամիկան, հողերի ջրաֆիզիկական հատկությունները,
ագրոտեխնիկականանբավարարաշխատանքների կազ
մակերպմանպայմաններումմշակաբույսերիոռոգմանռե
ժիմներիխախտումները։

Ոռոգելի հողերի մելիորատիվ ռեժիմի (աղային, ջրային,
ջերմային,սննդայինևօդային)վրասովորաբարազդում
են0,53,0մխորությամբգրունտայինջրերը։

ՀՏԴ  626.811:631.587(479.25)   
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Արարատյան դաշտի մակերեսը կազմում է 138500 հա,
որից 88900 հեկտարը գյուղատնտեսական նշանակութ
յան,իսկ49400հեկտարըոչգյուղատնտեսականնշանա
կությանհողերեն(«Մելիորացիա»ՓԲԸհաշվետվություն,
20152018 թթ., Ա.Գ. Եղիազարյան, Ս.Մ. Ղազարյան,
2017,Գ.Մ.Եղիազարյանևուրիշ.,2014,Ա.Գ.Եղիազար
յան,2017)։

ԸստԱրարատյանդաշտիոռոգելիհողերիմոնիտորինգա
յինհետազոտությունների՝վերջինտասնամյակումաղուտ
ալկալի հողերը զբաղեցնում են 34200 հա, որից 15800
հեկտարը կազմում են երկրորդայինաղակալած հողերը։
Այս բացասական գործընթացին միաժամանակ նպաս
տումէԱրարատյանդաշտիկոլեկտորադրենաժայինհա
մակարգը, որը հանգեցնում է փաստացի դրենաժային
հոսքի:Վերջինստեղիէունենումհիմնականումդրենաժա
կոլեկտորայինցանցիերկարաձգվածությանհետևանքով:

«Մելիորացիա»ՓԲԸի վերջին հինգտարիների մոնիտո
րինգիհաշվետվություններիհամաձայն՝1հաինբաժինէ

Բանալի բառեր՝
Արարատյանդաշտ,
գրունտայինջուր,
գրունտայինջրերիմակարդակի
բարձրացմանևիջեցման
արագություն,
թվայինքարտեզագրում,
հողերիքիմիականկազմ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հոդվածում ներկայացված է գրունտային ջրերի մակարդակի դինամիկան
ԱրարատյանդաշտիԱրմավիրի,Էջմիածնի,Մասիսի,ԱրտաշատիևԱրարատի
տարածաշրջաններում։Գրունտայինջրերիմակարդակներըքարտեզագրվելեն
ArcGISմիջավայրում՝ըստտարիներիևամիսների(20152018թթ.)։Գրանցվել
էգրունտայինջրերիմակարդակիբարձրացմանևիջեցմանարագությունների
տարբերություն։ Միաժամանակ նկատվել է գրունտային ջրերի մակարդակի
վերականգնում, ինչը պայմանավորված է վերջին տասնամյակներում ստոր
երկրյաջրայինավազանիանկառավարելիշահագործմամբ։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.3-225 
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ընկնում27,5 մ/հակարգավորողև ուղևորող մաս, որից
դրենաժային ցանցի կարգավորող մասը կազմում է 5,5,
իսկբացհամակարգը՝22մ/հա(«Մելիորացիա»ՓԲԸհաշ
վետվություն,20152018թթ.,Ա.Վ.Բաղդասարյան,2013)։

Արարատյան դաշտի դրենաժային համակարգիտեսակա
րարևնորմատիվայինցուցանիշներիհամեմատությանհա
մաձայն՝գործողհամակարգըգրեթեերկուանգամզիջում
է նորմատիվային չափանիշներին։ Ուստի անհրաժեշտ է
ցուցաբերելնորմոտեցում,այնէ՝ճշգրտելդրենաժայինհա
մակարգիհաշվարկայինպարամետրերըևդրենաժակոլեկ
տորային համակարգը նախագծել ու հաշվարկել միաժա
մանակ որպես ոռոգելի հողերի դրենաժային, աղակալած
հողերիլվացմանկամջրմանլվացմանռեժիմովաշխատող
համակարգ։ԴրահամարնախպետքէհետազոտելԱրա
րատյանդաշտումգրունտայինջրերիմակարդակիդինամի
կան,ապաոռոգելիհողերիմելիորատիվվիճակիգնահատ
մանևհետագաբարելավմաննպատակովճշգրտելջրային
հաշվեկշռի առանձին բաղադրիչները (Գ.Մ. Եղիազարյան
ևուրիշ.,2014,Ա.Գ.Եղիազարյան,Ս.Մ.Ղազարյան,2017,
Ս.Ա.Մամաջանյանևուրիշ.,2007,Г.Г. Пахчанян, 1079)։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հետազոտությունները կատարվել են 20152018 թվա
կաններին։ Արարատյան դաշտի Արարատի, Արտաշա
տի,Մասիսի, ԷջմիածնիևԱրմավիրիտարածաշրջաննե
րում տեղակայված 18 դիտահորերում ուսումնասիրվել
է գրունտային ջրերի մակարդակի դինամիկանև ArcGIS
միջավայրումկազմվելէգրունտայինհորերիտեղաբաշխ
մանհատակագիծը։Դիտահորերից5ըգտնվումենՄա
սիսիտարածաշրջանում, 3ը՝Արմավիրի, 4ը՝ Էջմիածնի,
3ը՝ Արտաշատի, 3ը՝ Արարատի տարածաշրջաններում։
«Մելիորացիա»ՓԲԸիկողմիցիրականացվելէԱրարատ
յանդաշտիգրունտայինջրերիմակարդակիմոնիտորինգ։
Ըստամիսների՝դիտահորերումկատարվելենգրունտա
յին ջրերի մակարդակի չափումներ (հաշվարկված ըստ
հողի մակերեսի)։Դաշտային հետազոտություններիարդ
յունքներնամփոփվելենտարեկանհաշվետվությունումև
հիմքընդունվելհետագաուսումնասիրությունների,քար
տեզագրմանուքանակականվերլուծություններիհամար։

Քանիորհողերիմելիորատիվվիճակըպայմանավորված
է գրունտային ջրերի մակարդակով, ուստի հողի նմուշա
ռումըկատարվելէգրունտայինհորերիմոտգտնվողգյու
ղատնտեսականհողատեսքերից։Հողերիմեխանիկական
կազմի և ջրային քաշվածքի անալիզները կատարվել են
լաբորատոր պայմաններում։ Արդյունքները համադրվել
ենգրունտայինջրերիմակարդակիհետևորոշվելէվեր
ջինիս ազդեցությունը հողերի մելիորատիվ ռեժիմի փո
փոխությանվրա։Բացահայտվելէ,որգրունտայինջրերի
քանակականփոփոխություններիդինամիկանենթադրում
է Արարատյան ստորերկրյա ավազանի մասնակի վերա
կանգնմանմիտումներ։

Արարատյան դաշտի չորս տարածաշրջաններում գրուն
տայինջրերիմակարդակիդինամիկանդիտարկվելէըստ

ամիսների։ Գրունտային ջրերի տեղաբաշխման միջին
խորություններիտարեկանհաշվարկիհամաձայն՝գրուն
տայինջրերիառավելցածրխորությունդիտվելէՄասի
սիտարածաշրջանում՝5,4մ,առավելբարձրխորություն՝
Արարատում՝ 1,51 մ։ Մասիսիտարածաշրջանում գրուն
տային ջրերի խորությունը փոփոխվում է 0,94…5,94 մ
սահմաններում,միջինխորությունըկազմումէ2,41մ։Այդ
նույն ժամանակահատվածում Արմավիրում գրունտային
ջրերի խորությունը տատանվել է 1,94…3,4 մ, Արարա
տում՝ 0,97…4,31 մ սահմաններում, միջին խորությունը
կազմելէհամապատասխանաբար2,67,1,93մ։

Գրունտայինջրերիմակարդակիփոփոխությանքանակա
կանևորակականգնահատմանհամարArcGISմիջավայ
րումկազմվելէգրունտայինջրերիմիջինխորությունների
քարտեզը։Հիդրոիզոգիպսերիանկումըսահմանվելէ0,1մ,
որը լիովինբավարար էոչ ճնշումային ջրերիգրունտային
հոսքերիուղղությանևարագությանգնահատմանհամար։
Մասնավորապեսակնհայտէ,որգրունտայինջրերիառա
վելցածրխորություններգրանցվելենՄասիսի,Արարա
տիևԱրմավիրիտարածաշրջաններում(նկ.25):

Գրունտային ջրերի խորությունների դինամիկան բնու
թագրելուհամարկազմվելէդրանցմակարդակներիփո
փոխությանքարտեզը(նկ.2):

Նկ. 1.Արարատյանդաշտիգրունտայինհորերիտեղաբաշխման
սխեման(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Նկ. 2.Արարատյանդաշտումգրունտային ջրերիմիջինմակար
դակներիտեղաբաշխմանքարտեզը(կազմվել է հեղինակ
ների կողմից)։
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Նկ. 3. Արարատյան դաշտում վեգետացիայի ընթացքում գրուն
տայինջրերիմիջինմակարդակներիտեղաբաշխմանքար
տեզը(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Նկ. 4. Արարատյան դաշտում փետրվարին գրունտային ջրերի
մակարդակների տեղաբաշխման քարտեզը  (կազմվել է 
հեղինակների կողմից)։

Նկ. 5 Արարատյանդաշտումմարտինգրունտայինջրերի մակար
դակներիտեղաբաշխմանքարտեզը(կազմվել է հե  ղի  նակ
ների կողմից)։

Նկ. 6.2015և2018թվականներինԱրարատյանդաշտումգրունտային
ջրերիմակարդակիփոփոխություննըստամիսների(կազմվել է 
հեղինակների կողմից)։
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Արդյունքները և վերլուծությունը

2015թ.համեմատությամբ2018թ.գրանցվելէգրունտային
ջրերիմակարդակիբարձրացում(նկ.6):Մասնավորապես
նկատվում է, որ մայիսհունիս ամիսներին գրունտային
ջրերի մակարդակը բարձրացել է միջինը 1,2 մ, որը
համապատասխանում է 2730 մ3/հա: Հուլիսսեպտեմբեր
ամիսներին դիտվել է գրունտային ջրերի մակարդակի
արագընթացիջեցում,ինչնայնուհետևդանդաղելէ։

Ըստ նկար 6ում ներկայացված գծապատկերի՝ փետր
վարմայիս ամիսներին գրունտային ջրերի մակարդակի
բարձրացմանարագությունըկազմումէ18մմ/օր,իսկմա
յիսդեկտեմբեր ամիսներին նվազել է՝ կազմելով 6 մմ/օր:
Ստացվում է, որ գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցման
ևբարձրացմանարագություններըտարբերեն,ընդորում՝
բարձրացման արագությունը երեք անգամ մեծ է նվազ
մանարագությունից։ Նշված գործընթացը կարելի է բա
ցատրել միայն ջրային հաշվեկշռի մյուս բաղադրիչների
դինամիկան հանգամանալից ուսումնասիրելով։ Սակայն
անկասկածկարևորվումեննաևհողագրունտիջրատվութ
յանգործակիցըևգրունտայինավազանհոսողուարտահո
սողջրերիծավալները։Այսգործընթացնիրհերթինկարողէ
առաջացնելթեդրական,թեբացասականփոփոխություններ։

Մասնավորապես գրունտային ջրերի մակարդակի փոփո
խությունը էական ազդեցություն է գործում մազանոթային
երևույթների ակտիվացման և նվազման վրա։ Միաժամա
նակկարողէարագացնելաղակալումը։Սակայնհայտնիէ,
որգրունտայինջրերի2,02,5մխորություններիպայմաննե
րում մշակաբույսերի արմատային համակարգը գրունտա
յինջրերիցկարողէվերցնելտարեկան5001000մ3/հաջուր
(Բ.Տերտերյանևուրիշ.,2007)։

Ըստգծապատկերի(նկ.6)՝2018թ.տվյալներովգրունտա
յինջրերիմակարդակիդինամիկանԱրարատյանդաշտում
ունիկայունացմանմիտում։Սակայնընդհանուրպատկերը
գնահատելուհամարանհրաժեշտէուսումնասիրելգրուն
տայինջրերիմակարդակիդինամիկաննաևմյուսխորքա
յին հորերում։ Միաժամանակ հայտնի է, որ նախևառաջ
գրունտային ջրերի մակարդակով է պայմանավորված
ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակը։ Համեմատության
համարաղյուսակներ1և2ումներկայացվածենհետա
զոտվողտեղամասերում ոռոգելի մարգագետնային մնա
ցորդայինհողերիջրայինքաշվածքի2019թ.անալիզների
արդյունքները։

Ըստ լաբորատոր հետազոտությունների՝ ջրալույծ աղե
րի, իոնների պարունակությունը գտնվում է նորմայի
սահմաններում(0,10,3%):
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Աղյուսակ 2.Փոխանակայինկատիոններիպարունակությունըհետազոտվողհողանմուշներում*

Խորությունը, 
սմ

Փոխանակային կատիոնների պարունակությունը, 
մգ/էկվ Ընդհա նուր 

գումարը

Փոխանակային կատիոնների պարունակությունը, 
%

Ca Mg Na K Ca Mg Na K

025 35,6 15,9 1,5 1,6 54,6 65,2 29,2 2,7 2,9

25100 28,7 13,3 1,3 1,3 44,6 64,3 29,9 2,9 2,9

0100 34,5 14,6 1,4 1,4 51,6 66,9 28,3 2,7 2,1

*Կազմվելենհեղինակներիկողմից։

Նկ. 7.ՄասիսիևԱրտաշատիտարածաշրջաններումգրունտայինջրերիմակարդակիդինամիկանըստամիսների (կազմվել է հեղի
նակների կողմից)։
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Նկ. 8.ԷջմիածնիևԱրմավիրիտարածաշրջաններումգրունտայինջրերիմակարդակիդինամիկանըստամիսների (կազմվել է հեղի
նակների կողմից)։
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Աղյուսակ 1.Հետազոտվողտեղամասերումհողերիքիմիականկազմնըստջրայինքաշվածքի(2019թ.)*

Խորությունը,
սմ

pH
Աղեր,

%

Ջրալույծ իոններ, մգ-էկվ/100 գ

CO3
2- HCO3- CL- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na++K+

025 7,4 0,097  0,80 0,4 0,21 0,50 0,32 0,59

25100 7,4 0,101  0,48 0,45 0,58 0,55 0,40 0,56

0100 7,5 0,092  0,52 0,45 0,51 0,45 0,40 0,63
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Նկ. 9. Արարատիտարածաշրջանումգրունտային ջրերիմակար
դակիդինամիկանըստամիսների(կազմվել է հեղի նակների 
կողմից)։
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Հողի կլանող կոմպլեքսում գերակշռում է կալցիումը
(Ca>60 %): Մյուս կատիոնները նույնպես գտնվում են
նորմայիսահմաններում(Mg<30 %, Na<5 %, K<5 %)։

Եզրակացություն

Այսպիսով՝20152018թթ.Արարատի,Արմավիրի,Մասիսի,
ԷջմիածնիևԱրտաշատիտարածաշրջաններումընտրան
քային մեթոդով ընտրված 18 դիտահորերի ուսումնասի
րություններիարդյունքներըևդրանցվերլուծությունները
փաստումեն,որգրունտայինջրերիխորություններիտե
ղաբաշխումըվերականգնմանմիտումունի։Գրունտային
ջրերի մակարդակի փոփոխություն է գրանցվել հատկա
պեսվեգետացիայիշրջանում։Առկաէդրանցմակարդակի
բարձրացման և իջեցման արագությունների տարբերութ
յուն(միջինհաշվով՝երեքանգամ):Գրունտայինջրերի2մև
ավելիբարձրխորություններիդեպքումնկատվումէհողե
րիմելիորատիվվիճակիվատթարացում՝թույլաղակալու
միցմիջինաղակալում։
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Dynamics of Groundwater Levels and Reclamation State of Irrigated Lands in the Ararat Valley
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A b s t r a c t .  The current article presents the dynamics of groundwater level in the Armavir, Edjmiatsin, Masis, Artashat 
and Ararat provinces of the Ararat valley. The groundwater levels have been mapped in ArcGIS environment per years and 
months (20152018). Discrepancy between the rising and falling rates of groundwater level has been recorded. Meanwhile, 
groundwater level recovery has been observed which is related to the uncontrolled exploitation of groundwater basin in 
the recent decades.

Динамика уровней грунтовых вод и мелиоративное состояние орошаемых земель            
Араратской долины

Г.М. Егиазарян
Национальный аграрный университет Армении

С.В. Степанян, М.Г. Барсегян, Т.А. Джангирян 
Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г. Петросяна

Ключевые слова: Араратская долина, грунтовые воды, скорость подъема и спада уровня грунтовых вод, 
цифровое картографирование, химический состав почвы

А н н о т а ц и я .  В статье представлена динамика уровней грунтовых вод в Армавирском, Эчмиадзинском, Масис
ском, Арташатском и Араратском регионах Араратской долины. Уровни грунтовых вод картографированы в среде 
ArcGIS по годам и месяцам (20152018 гг.). Зафиксирована разница между скоростями спада и подъема уровня 
грунтовых вод. В то же время наблюдалось восстановление уровня грунтовых вод, что обусловлено бесконтроль
ной эксплуатацией бассейна подземных вод в последние десятилетия.
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Введение

С точки зрения механизации агротехнических меро
приятий по возделыванию плодовых садов важное 
значение имеет обработка междурядий и межстволовой 
зоны; ее удельный объем составляет около 40 % всех 
проводимых комплексных работ.   

Среди агротехнических требований, предъявляемых к 
обработке плодовых садов, указанные работы являются 
первичными, так как их правильным и своевременным 
выполнением обусловлены обеспечение влажности, 
теплового и воздушного режима почвы, улучшение ее 
физикомеханических и химических свойств, активиза
ция биологических процессов в почве и в растениях, эф
фективная борьба против сорняков и, в конечном итоге, 
урожайность сада и качество продукции (К.А. Манаенков 
и др., 2017, Я.З. Жилицкий, Н.И. Герасимов, 1973).

УДК  631.317  

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САДОВОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ 
С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ

А.П. Тарвердян, д.т.н., А.С. Григорян, к.т.н., А.В. Алтунян, к.т.н.
Национальный аграрный университет Армении 

arshaluystar@gmail.com,  algrig1968@mail.ru,  artur_altunyan@mail.ru 

С технической точки зрения обработка междурядий и 
межствольной зоны деревьев связана с определенны
ми затруднениями (Н.И. Герасимов, 1979, И.Б. Берен
штейн, 1965, G. Baraldi, 1966).

Эксцентрическое расположение устройства для об
работки междурядной и межствольной полосы по от
ношению к продольной оси трактора, периодические 
изменения продольной и поперечной составляющих 
сопротивления почвы при ее обработке вызывают не
устойчивость движения трактора, что в свою очередь 
приводит к нарушению технологических процессов.               
А это означает либо наличие необработанных участ
ков, либо повреждение ствола дерева (Н.И. Герасимов, 
1979, И.Б. Беренштейн, 1965).

Из вышеизложенного следует, что при разработке ма
шин подобного назначения необходимо учитывать все 

Ключевые слова:
планетарный механизм, 
эпициклоида, 
почвообрабатывающая фреза, 
траектория ножа, 
скорость ножа

С В Е Д Е Н И Я

Проведена классификация и сравнительная оценка машин для обработки 
приствольной зоны садов с точки зрения их соответствия агротехническим 
требованиям. Установлено, что наиболее соответствуют им фрезы с вер
тикальной осью вращения. В результате их усовершенствования предло
жена фрезмашина с планетарным механизмом с наружным зацеплением, 
обеспечивающим при малых оборотах ротора большой оборот диска но
жей. Сделан кинематический анализ передаточного механизма, получены 
аналитические выражения для определения траектории, скорости, уско
рения ножа в зависимости от частоты вращения ротора и передаточного 
числа механизма.

А Н Н О Т А Ц И Я

doi: 10.52276/25792822-2022.3-231
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агротехнические, техникотехнологические факторы и 
требования.

Исследовательские работы по созданию машин для 
приствольной и межствольной обработки плодовых 
садов, а также виноградников начали с 30х годов                   
прошлого века, однако существенные результаты по 
этому направлению были достигнуты лишь с 60х годов 
(И.Б. Беренштейн, 1965, G. Baraldi, 1966).

Практика эксплуатации почвообрабатывающих машин 
для междурядий и приствольных участков садов 
позволяет сформировать основные агротехнические 
требования технологического процесса (Н.И. Гера
симов, 1979, И.М. Гринчук, 1962, Г.Г. Пархоменко, 2012).

Практические результаты эксплуатационных данных 
этих машин показали, что для обеспечения эффективно
сти комплексных параметров технологического процесса 
наиболее подходят устройства с активными рабочими 
органами. В основном они представляют собой роторные 
фрезы с горизонтальной или вертикальной осью враще
ния, приводимые в движение механическими или гидрав
лическими приводами (И.М. Панов, 1963, G. Baraldi, 1966).

Несмотря на то, что фрезы с горизонтальной осью 
вращения обеспечивают интенсивное перемешивание 
слоев почв, обрезание и зарывание сорной раститель
ности, им присущи некоторые недостатки, связанные 
с высокими энергозатратами, низкой эксплуатацион
ной надежностью, а также большим отбрасыванием 
почвенной массы. Все это накладывает существенные 
ограничения на их применение (G. Baraldi, 1966).

Фрезы с вертикальной осью вращения относительно 
мало наделены этими недостатками. 

Конструктивные особенности такого устройства позво
ляют максимально приспособить его к обработке меж
стволовой зоны деревьев, обеспечивая при этом вы
полнение всех агротехнических требований. Особые 
преимущества машин подобного класса представлены 
во многих работах (Н.В. Бышов, 2017, В.Б. Мостовский, 
1980, С.В. Чудак, 1973). Вот основные из них.

• Равновесие сил сопротивления, передаваемых на 
передаточный механизм.

• При поперечном движении фрезы силы сопротивле
ния не увеличиваются, не изменяются.

• Изменение плотности почвенного слоя не влияет на 
глубину обработки.

• При обработке почвы режим ее влажности не нару
шается, т. к. практически отсутствует вертикальное 
перемещение частиц почвенной массы.

• Срезанные сорняки в основном стелются по по
верхности почвенного слоя, не углубляясь в почву, 
вследствие чего замедляется их размножение.

Однако практика эксплуатации вертикальных фрез и 
анализ соответствующей литературы показывают, что 
они также не лишены недостатков (Н.В. Бышов, 2017, 
И.М. Панов 1963, В.Б. Мостовский, 1980, С.В. Чудак, 
1973). В частности, в этом случае количество выбра
сываемой грунтовой массы велико, в то же время от
мечается, что устранение этого недостатка возможно 
путем правильного выбора формы и геометрических 
параметров фрезы (В.Б. Мостовский, 1980).

Принимая во внимание факт, что фрезы с вертикаль
ной осью более перспективны в плане усовершенство
вания и улучшения их техникотехнологических показа
телей, нами была проведена многолетняя масштабная 
работа по изучению эксплуатационных характеристик 
существующих фрез, анализу соответствующей лите
ратуры и выявлению их недостатков.

Учитывая также обстоятельство, что эксплуатационная 
надежность существующих машин низкая, особенно на 
типах почв Республики Армения, отличающихся высо
ким содержанием камней и гравия, нами была пред
принята попытка разработать фрезерные машины с 
вертикальной осью вращения фрезы для обработки 
междурядий и приствольной зоны в садах и виноград
никах, по возможности лишенные вышеперечисленных 
недостатков.

Из предложенных и разработанных за последние де
сять лет шести фрезерных машин две предназначе
ны для обработки междурядий и участков между ло
зами в виноградниках, а четыре – для междурядной, 
межствольной и приствольной зон в плодовых садах             
(ՀՀ Արտոնագրեր).  

Опытные образцы разработанных устройств были изго
товлены в нескольких экземплярах и прошли испытание 
в полевых условиях. Результаты испытаний показали, 
что хотя благодаря некоторым усовершенствованиям 
и достигнута бесперебойная, надежная и эффективная 
работа всех звеньев фрезерной машины, проблема 
определения оптимальной геометрической формы, раз
меров и траектории движения фрез не решена.

Попытки решить указанную проблему путем оптими
зации профиля и формы лезвий вертикальных фрез 
не дали желаемых результатов, хотя некоторые пока
затели были частично улучшены (Н.В. Бышов, 2017,                
В.Б. Мостовский, 1980). Изменение кинематических па
раметров фрезы, в частности увеличение частоты вра
щения ротора, может привести к некоторому снижению 
сил сопротивления, но при диаметре ротора 0,7÷0,8 м, 
обусловленном необходимой шириной машины, увели
чение скорости вращения ротора неизбежно приводит 
к резкому увеличению сил инерции, что в свою очередь 
снижает эксплуатационную надежность машины.

Исходя из вышеперечисленного были сформированы 
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цель и задачи представленной работы: разработка 
фрезы с вертикальной осью вращения, которая даст 
возможность обработать междурядные и межстволь
ные пространства с наименьшими энергозатратами, 
обеспечивая при этом минимальные горизонтальные 
перемещения почвы.

Очевидно, что единственным путем достижения по
ставленной цели является принципиальное изменение 
конструкции фрезы. Аналогичная задача ранее была 
рассмотрена нами при усовершенствовании ротора 
измельчителя почвенных комков картофелекопателя.  

Материалы и методы

На основании результатов указанных выше исследо
ваний (A.P. Tarverdyan, H.H. Hayrapetyan, 2019) нами 
была предпринята попытка разработки привода фрезы 
с вертикальной осью вращения, который представляет 
собой планетарный механизм с внешним зацеплением 
и неподвижным солнечным колесом (рис. 1). 

Вертикальная садовая фреза с планетарным приво
дом для обработки междурядий и межствольной зоны 
состоит из корпуса (1), посаженной на прикрепленной 
раме стойки (2), неподвижного солнечного колеса (3), 
перекатывающихся по нему четырех сателлитов (4), 
оси вращения которых посажены на гнезда роторакор
пуса (5) с помощью подшипников. На свободных кон
цах осей вращения сателлитов (4) жестко насажены 
диски (6) фрез, на которых прикреплены ножи (7) фрез 
по симметричной схеме.  

Ротор фрезмашины (5) получает вращательное дви
жение посредством ременной или цепной передачи (8).

Вращательное движение от ВОМа трактора или ги
дродвигателя передается ротору фрезмашины (5), 
который в данном случае выполняет роль ведущего 
звена планетарного механизма. Вследствие вращения 
ротора сателлиты (4) перекатываются по ободу непод
вижной солнечной шестерни (3) с угловой скоростью, 
кратной передаточному числу механизма. С точки зре
ния качественной оценки выбранный механизм дает 
возможность решить поставленную задачу – при от
носительно малых оборотах ротора получать большие 
угловые и линейные скорости почвообрабатывающих 
фрез (рабочих органов) с небольшими диаметрами. 

Исходя из задач и целей данной работы первосте
пенный интерес представляют траектории движения 
ножей фрез, а также связь между геометрическими и 
кинематическими параметрами. Для их выявления рас
смотрим траекторию движения ножа фрезы (6), наса
женной на ось сателлита (4) планетарного механизма, 
с учетом поступательного движения машины. Расчет
ная схема представлена на рис. 2.  

Известно, что фиксированная точка окружности сател
лита планетарного механизма с внешним зацеплением 
вследствие вращения водила образует плоскую кривую, 
называемую эпициклоидой. При этом в зависимости от 
соотношений радиусов неподвижного солнечного колеса 
(R1) и сателлита (R2) форма и количество каспов эпици
клоиды получаются разными (В.М. Осецкий и др., 1977). 

Рис. 1.  Принципиальная схема фрезы с планетарным приво
дом для обработки приствольных зон и междурядий 
плодовых садов (составлена авторами).

Рис. 2.  Схема для вывода уравнения движения ножа почво
обрабатывающей фрезы с планетарным механизмом 
(составлена авторами).
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Интерес представляет вид эпициклоиды при поступа
тельном движении солнечного колеса (2) с постоянной 
скоростью. Так как в этом случае эпициклоида пред
ставляет траекторию ножей фрезы (6), закрепленной 
на диске сателлита (4), этим обусловлено определение 
оптимальных геометрических и кинематических пара
метров почвообрабатывающей фрезы.   

Совместим начало координат с центром (O1) солнечно
го колеса и примем, что в исходном положении центр 
(O2) сателлита находится на оси y. Если водилу O1O2 
передать вращательное движение с угловой скоро
стью ω1, то сателлит получит вращательное движение 
с угловой скоростью ω2.

Пусть водило (O1O2) при неподвижном солнечном ко
лесе за некоторое время t повернется от начального 
положения на угол φ. Тогда точка соприкосновения 
солнечного колеса и сателлита A перейдет в точку  A´. 
Но так как по условию солнечное колесо одновременно 
выполняет поступательное движение со скоростью v, 
то точка A´ за это же время передвинется на расстоя
ние vt относительно оси x и окажется в точке A 1́.

Параметрическое уравнение движения фиксированной 
точки A ножа фрезы или сателлита планетарного меха
низма будет иметь следующий вид (рис. 2):
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1 2
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где  R1 – радиус относительно неподвижного солнечно
го колеса,  R2 – радиус сателлита,  RH=(R1+ R2) – радиус 
водила планетарного механизма. 

Угловая скорость сателлита ω2 и угол поворота a опи
сывающей эпициклоиду точки A определяется следую
щими выражениями: α=(i+1)φ, ω2=(i+1)ω1, где  i=R1⁄R2 

– передаточное соотношение. Исходя из особенностей 
рассматриваемой задачи, уместно привести еще два 
параметра эпициклоиды.

1. Площадь между направляющей окружности и дугой 
эпициклоиды:
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Результаты и анализ

Для определения скорости и ускорения фиксированной 
точки  ножа фрезы систему уравнений (1) целесообраз
но представить в следующем виде:
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H
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w w
w w

= ⋅ + − +
 = − +

           
 (2)

                  

Продифференцировав уравнения (2) по времени, по
лучим проекции скорости точки (А) ножа фрезы на ко
ординатные оси: 
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Тогда модуль абсолютной скорости точки (А) будет 
равен:

                               
2 2 .A x yu u u= +

                      
     (4)  

После некоторых преобразований и учитывая, что  
( ) 21 ,HR i R= + , для модуля абсолютной скорости по

лучим следующее расчетное выражение: 
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Продифференцировав уравнения (3) по времени, по
лучим проекции ускорения точки (А) ножа фрезы на ко
ординатные оси: 
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(6)

Модуль абсолютного ускорения точки (А) будет:

2 2 .A x ya a a= +

Выражения для определения перемещений фиксиро
ванной точки ножа фрезы дают возможность опреде
лить траекторию движения, которая необходима для 
расчета кинематических параметров машины. Вы
ражения скоростей и ускорений и закономерности их 
изменений в дальнейшем будут использоваться для 
кинематических и динамических анализов фрезы и в 
задачах определения ее параметров. 

Траектория фиксированной точки лезвия, закреплен
ного в точке A0 первого (I) сателлита (рис. 3), при v=0 
представляет собой эпициклоиду A0, BA1, CA2, DA3, 
EA4, а при одновременном движении машины со скоро
стью v – кривую A0B´A1´C´A2´D´A3´E´A4´ (развернутую 
эпициклоиду), которая переплетается с укороченной 
циклоидой, или трохоидой (O2O2´O2´´), очерченной цен
тром O2 сателлита.
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При одном полном обороте роторакорпуса фрезма
шины, который является водилом планетарного ме
ханизма, одна фреза обрабатывает почвенный слой 
(часть отрезка представлена пунктирной линией), дли
на которого соответствует длине трохоиды траектории 
центра О2, а ширина – диаметру фрезы, прикреплен
ной на сателлите. 

Рис. 3. Схема для определения траектории ножа почвообра
батывающей фрезы с планетарным механизмом (со-
ставлена авторами).
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На рис. 3 изображена также траектория центра O2 вто
рого (II) сателлита, отстающего на фазу 2

π
от первого 

(I) сателлита, которая пересекается с осью X в точ
ке O´2(II). Очевидно, что за один оборот ротора между 
соседними сателлитами (фрезами) не останется не
обработанного участка, если точки  K´ и A 3́ совпадут 
(A´3 K´=0). Это условие определяет важный кинема
тический параметр машин с вращающимися рабочи
ми органами: соотношение скорости поступательного 
движения (V) к частоте вращения ротора (ω). В случае 
4х симметричных сателлитных фрез эта зависимость 
имеет следующий вид:

V≤4R2∙ω.
При кинематическом и динамическом анализе ножа 
фрезы, как было отмечено выше, важную роль игра
ют закономерности изменения скорости и ускорения 
фиксированной точки, поэтому считаем необходимым 
представление графиков изменения значений скорости 
и ускорения согласно выражениям (3) и (6).

Находим целесообразным представление графиков на 
конкретном примере. Допустим, R1=0,2 м, R2=0,05 м, 
(RH=0,25 м, i=4). ω=5 с-1, v=1 м/с, ω2=25 с-1.

Графики построены согласно полученным расчетным 
выражениям и представленной на рис. 4 схеме, на ко

Рис. 4. Кинематическая схема для определения скоростей и 
ускорений ножа почвообрабатывающей фрезы с пла
нетарным механизмом (составлена авторами).

Рис. 5. Графики скоростей ножа почвообрабатывающей фрезы 
с планетарным механизмом (составлены авторами).

Рис. 6. Графики ускорений ножа почвообрабатывающей фрезы 
с планетарным механизмом. (составлены авторами).

торой для произвольных положений водила изображе
ны векторы скорости и ускорения, а также их суммар
ные векторы.

Графики изменений составляющих скоростей vx и vy 
фиксированной точки A ножа, закрепленного на дис
ке сателлита почвообрабатывающей фрезы, а также 
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модуля суммарной скорости  uA в зависимости от угла 
поворота  φ водила, приведены на рис. 5. Графики из
менений нормального ускорения той же точки aA и их 
составляющих ( )

n
A xa  и ( )

n
A ya  приведены на рис. 6. 

В рассмотренной задаче представляют интерес зако
номерности изменения модулей суммарных скоростей 
(uA) и суммарных ускорений (aA). 

Закономерности изменения (uA) и (aA) при одном пери
оде вращения водила обусловлены угловыми скоро
стями водила (w) и сателлита (w2), при этом вид гра
фиков зависит от передаточного числа планетарного 
механизма (i). Так как в рассмотренном примере i=4, 
то точка А ножа при одном обороте водила совершает 
4 оборота, что отражено на графике v=f(φ) (рис. 5). Его 
вид обусловлен также скоростью поступательного дви
жения агрегата.

В фазах  4
π

и 
7
4

π  uA достигает своего максимального 
значения 3.29 м/с, а в фазах

2
π и 

3
2

π получает свои ми
нимальное значение 1.0 м/с, которое и есть скорость 
поступательного движения агрегата.

В интервалах  0
2
πϕ≤ ≤ и 3 2

2
π ϕ π≤ ≤  изменение амплиту

ды uA  равно 1.145 м/с, а в интервале  
3

2 4
π ϕ π≤  – 0.465 м/с. 

Что касается графика изменений модуля суммарных 
ускорений (aA), то он представляет собой синусоиду 
общего вида (рис. 6), которая по оси Y перемещена на 
величину ω2. В рассмотренном примере ее амплитуда 
и период равны соответственно 6.25 м/с2 и 

2

2T π
w

= .

Для обеспечения максимального крутящего момента 
на валу ротора необходимо выбрать такое количество 
сателлитов планетарного механизма и их размещение, 
при которых на графике суммарных ускорений ампли
туда будет минимальной. Очевидно, что этого можно 
достичь путем увеличения количества сателлитов и их 
симметричного размещения, учитывая условие опти
мального числа и соседства сателлитов. 

Исходя из агротехнологических и технических требова
ний, предъявляемых к почвообрабатывающей фрезе, 
обсуждение и освещение вопросов оптимального чис
ла сателлитов, способа их установки, величины пере
даточного числа, динамического уравновешения и син
теза будут представлены в следующих исследованиях.  

Заключение

В качестве передаточного механизма вертикальной 
фрезы для междурядной и приствольной обработки 
плодовых садов был выбран планетарный механизм 
с фиксированным солнечным колесом, сателлитами с 

внешним зацеплением и ведущим ротором, что позво
лило при относительно небольшой частоте вращения 
ротора обеспечить многократное увеличение переда
точного числа лезвий фрезы (при частоте вращения ро
тора 50 об/мин получить частоту вращения фрезы 250 
об/мин).

В результате кинематического анализа механизма по
лучены аналитические выражения, позволяющие уста
новить связь между передаточным числом частоты 
вращения ведущего ротора и скоростью и ускорениями 
лезвий фрезы.

Полученные выражения послужат основой для решения 
задач определения оптимальных геометрических и ки
нематических параметров передаточного механизма, а 
также для его синтеза и динамического исследования.
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Kinematic Study of Orchard Rotary Tiller with a Planetary Drive 

A.P. Tarverdyan, A.S. Grigoryan, A.V. Altunyan  
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A b s t r a c t . Classification and comparative assessment of machines for processing the neartrunk zone of orchards 
regarding their compliance with agrotechnical requirements has been carried out. 

It has been established that cutters with a vertical rotation axis meet the mentioned requirements. As a result of their 
updating, a cutting machine with planetary mechanism with external gearing is recommended, which provides a large 
rotation number of the knife disk at low rotor speeds. Kinematic analysis of the transmission mechanism has been carried 
out, analytical expressions have been derived to determine the trajectory, speed, acceleration of the knife depending on 
the rotor frequency and gear ratio of the mechanism.  

Պտղատու այգիների պլանետարային հաղորդակով հողամշակ ֆրեզի կինեմատիկական 
հետազոտություն

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

Բանալի բառեր՝ պլանետարային մեխանիզմ, էպիցիկլոիդ, հողամշակ ֆրեզ, դանակի հետագիծ, դանակի արագություն

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Կատարվել է այգիների մերձբնային տարածությունների մշակության մեքենաների դասակարգում և հա
մե մատական գնահատում՝ ըստ ագրոտեխնիկական պահանջների համապատասխանության:

Հաստատվել է, որ այդ պահանջներին համապատասխանում են ուղղաձիգ պտտման առանցքով ֆրեզները: Դրանց 
կատարելագործման արդյունքում առաջարկվել է արտաքին կառչմամբ պլանետարային մեխանիզմով ֆրեզմեքենա, որը 
ռոտորի փոքր պտույտների դեպքում ապահովում է դանակների սկավառակի մեծ պտուտաթվեր: Կատարվել է փոխան
ցումային մեխանիզմի կինեմատիկական վերլուծություն, ստացվել են դանակի հետագծի, արագության, արագացման որոշման 
անալիտիկ արտահայտություններ՝ կախված ռոտորի պտտման հաճախությունից և մեխանիզմի փոխանցման թվից:

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОНКС РА в рамках научного                                            
проекта № 21APP-2D015.
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Նախաբան

Մսուրային շրջանում գյուղատնտեսական կենդանիներին
հիմնականում կերակրում են քիչ քանակությամբ վիտա
միններպարունակողչորկերատեսակներով(խոտ,ծղոտ,
քիչ քանակությամբ ֆուրաժային հատիկ), ինչը բացա
սաբար էանդրադառնում կենդանիներիառողջությանև
մթերատվության վրա: Քանի որ գյուղացիական տնտե
սությունների համար երկաթբետոնե ամբարների կառու
ցումը ծախսատար է, վիտամիններով հարուստ սիլոս և
սենաժ չեն պատրաստում: Ուստի կերաբաժնում վիտա
միններիանհրաժեշտքանակություննապահովելունպա
տակով առաջարկվում է ընտրել համեմատաբար էժան
տարբերակ, այն է՝ կազմակերպել կենդանիների համար
օգտակար,վիտամիններովհարուստկանաչկերիհիդրո
պոնիկարտադրություն(А. Коробов, Г. Арзуманян, 2016, 
Д.Ш. Ав  ко пашвили, З.Д. Гильман, 1990, А.А. Алиева, 
1986, А. Голубков, 2002, А.П. Коробов, С.П. Москаленко, 
2006,  К.К. Залогин, 2002):

Հայաստանում հիդրոպոնիկ եղանակով կանաչ կերի ար

ՀՏԴ 633:631.674
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տադրությունում հատիկների ծլեցումն իրականացվում է
հատուկպահարաններում ևանմիջապեսաճեցման հար
կաշարերում, իսկաճեցումը կատարվում էտարբեր եղա
նակներով: Հաշվի առնելով ոլորտում առկա խնդիրները՝
արտադրականգիտափորձերիընթացքումմշակելևփոր
ձարկելենքհատիկներիծլեցմանուկանաչկերիաճեցման
միքանիեղանակներ։Սույնհոդվածումանդրադարձէկա
տարվելհարթծակոտկենհարկաշարերիվրահատիկների
ծլեցմանըևաճեցմանը:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Քանի որ կանաչ կերատեսակներիարտադրության եղա
նակները բազմաթիվ են, ուստի մշակվել են հատիկների
ծլեցմանուկանաչկերիաճեցմանհամապատասխանմե
թոդներ (Е.Г. Самойлов, 1987, Н.С. Яковчик, Г.Г. Мор
дань, 2017, А. Коробов, Г. Арзуманян, 2016):

Կանաչ կերի արտադրական պրոցեսներից կարևորվում
են հատկապեսխոնավացման եղանակի ճիշտ ընտրութ
յունըևիրականացումը:

Բանալի բառեր՝
վիտամին,
ծլեցում,
շարժաբեր,
մետաղաճոպան,
հարկաշար

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հիդրոպոնիկ եղանակով կանաչ կերի արտադրությունում կիրառվող տարբեր
տեխնոլոգիաներիուսումնասիրություններիարդյունքումմշակվելևշահագործվել
էոռոգմանմետաղաճոպանայինքարշովավտոմատհամակարգ:Գիտափորձերի
և արտադրական փորձարկումների ընթացքում կատարվել են առաջարկվող
համակարգի շահագործման ռեժիմների հաշվարկներ, օպտիմալացվել են
անհրաժեշտպարամետրերը,հիմնավորվելենոռոգմանհավասարաչափությունը,
արդյունավետությունը,ինչպեսնաևոչծախսատարությունը։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.3-238



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրարային ճարտարագիտություն239

Սովորաբար, արտադրական ծավալներով պայմանա
վորված, խոնավացումը կատարվում է ձեռքի գործիքնե
րով,մեքենայացվածևավտոմատացվածեղանակներով:
Դրանց սխալ ընտրության դեպքում նվազում է կանաչ
կերիբերքատվությունը,ընկնումէորակը,երբեմն՝երկա
րաձգվումվեգետացիայիշրջանը:

Միաժամանակկարևորվումէնաևխոնավացմանհամա
կարգիշահագործումը.նորմայիցքիչխոնավացնելուդեպ
քումբույսըծարավէմնում,աճըդանդաղումէ,նորմայից
ավելիխոնավացնելուարդյունքումարմատականհամա
կարգումառաջանումեննեխմանպրոցեսներ,կերըորա
կազրկվումէ,լուծույթի(ջրի)ծախսը՝մեծանում:

Միշարքուսումնասիրություններիևհետազոտություննե
րի(Ս.Ե.Մարգարյան,2018,Г.С. Давтян, М.А. Бабаханян, 
1977) համաձայն՝ խոնավացման լավագույն եղանակը
պահանջվող նորմայով ճնշման ազդեցությամբ փոշիաց
վողլուծույթինստեցումնէաճողբույսիվրա:Այսդեպքում
բույսնուդրաարմատներըխոնավանումենպահանջվող
չափով,ևլուծույթիկորուստգրեթետեղիչիունենում:

Խոնավացման նման եղանակ կիրառվում է նաև կանաչ
կերի արտադրության արտասահմանյան տեղակայանք
ներում:ԱյդպիսիերկուտեղակայանքգործումէնաևՀա
յաստանում,որոնցարտադրականփորձարկումներիարդ
յունքներըդրականեն:

Նշվածտեղակայանքներում 0,4×0,6 չափերով յուրաքանչ
յուր արկղի վրա տեղակայված է մեկ սրսկիչ ծայրապա
նակ: Ճնշման ազդեցությամբ դրանից ցայտող լուծույթի
կոնական շիթը հավասարաչափ չիխոնավացնումարկղի
ամբողջմակերևույթը:Խոնավացմանհավասարաչափութ
յունըկարգավորելուհամարծախսվումէնորմայիցավելի
լուծույթ,միաժամանակավելանումէ լուծույթիկորուստը:
Մյուսթերություննայդ տեղակայանքների կառուցվածքի
բարդությունն է. ծլեցման և աճեցման արկղերը շատ են,
սպասարկումը՝աշխատատար,ուստիտնտեսությանպայ
մաններումհնարավորչէդրանքպատրաստել(նկ.1):

Նշված թերությունները վերացնելու, ծայրապանակնե
րիթիվըկրճատելուևդրանքանխափանշահագործելու
նպատակով հաշվարկվել, նախագծվել, պատրաստվել,
ինչպես նաև գիտափորձերով օպտիմալացվել են բոլոր
անհրաժեշտպարամետրերն ու շահագործման ռեժիմնե
րը:Առաջարկվողնորհամակարգիկառուցվածքայինսխե
մաններկայացվածէնկար2ում,իսկընդհանուրտեսքն
աշխատանքիպահին՝նկար3ում:

Նկ. 1. Բալահովիտի անասնապահական ֆերմայում գործող կանաչ կերի ար
տադրությանտեղակայանքիարկղերիկառուցվածքըևդիրքը:

Նկ. 2.Կանաչկերիարտադրությանտեղակայանքիխոնավացման
համակարգիկառուցվածքայինսխեման(կազմվել է հեղինակ
ների կողմից).1  բազմափաթույթային թմբուկ, 2  մետաղաճոպան, 
3  ուղղապահ հոլովակներ, 4  լուծույթի մատուցման խողովակ,                      
5  մետաղական լար, 6  մետաղական օղակներ, 7  լուծույթի փող րակ, 
8  ցնցուղատար անիվներ, 9  անուր, 10  ցնցուղներ, 11  կո նա կան 
շիթեր, 12  կրող լար, 13  աճեցվող բույս, 14  զսպանակ, 15  ձգող
հոլովակ, 16  հարկաշարեր, 17  ավելորդ լուծույթ, 18  աշ խա
տանքային օրգան, 19  շաղափված անցքեր, 20  առվակներ,                  
21  կու   տակիչ առվակ, 22  ռեդուկտոր, 23  փոկային փոխանցում, 
24  էլեկտրաշարժիչ:

Նկ. 3. Կանաչ կերիարտադրության նոր համակարգի
ընդհանուրտեսքնաշխատանքիպահին:



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրարային ճարտարագիտություն 240

Կանաչկերիարտադրությանառաջարկվողտեղակայան
քըբաղկացածէերեքհիմնականհանգույցներից՝հարկա
շարերից,լուծույթիսրսկմանհամակարգիցևաշխատան
քայինօրգաններինշարժումհաղորդողճոպանաշփական
էլեկտրաշարժաբերից:

Հարկաշարերի կմախքը պատրաստված է մետաղական
անկյունակներիցևքառանկյուններից,իսկհարթակները՝
պլաստմասսեթիթեղներից,որոնցերկարությամբառանձ
նացվածենմիջթիթեղայինառվակներ:Թիթեղներիվրա՝
հարթակներիվերևիմակերեսինբացվածենավելորդլու
ծույթըհեռացնելուհամարնախատեսվածանցքեր:

Լուծույթը սրսկելու համար անշարժ մետաղական լարե
րիվրատեղակայվածէսրսկողչորսծայրապանակներով
անվավորհարմարանք:Հարկաշարերիերկարությամբաշ
խատանքայինօրգաններըշարժաբերվումենմետաղաճո
պանիօգնությամբ:

Ճոպանաշփական համակարգը բաղկացած է էլեկտրա
շարժաբերից,բազմափաթույթայինթմբուկից,ձգողսար
քից և մետաղաճոպանից: Ամբողջ աշխատանքն ավտո
մատացված է: Թողարկման ռելեները տեղակայված են
էլեկտրապահարանում,իսկկանգառիհամարնախատես
վածանջատիչը՝հարկաշարիվերջնամասում:

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Գիտափորձերի և արտադրական փորձարկումների ըն
թացքումկատարվելենառաջարկվողնորտեղակայանքի
հաշվարկներ, ճշգրտվել են ճոպանային քարշով համա
կարգիէլեկտրաշարժաբերիանհրաժեշտկառուցվածքըև
պարամետրերը:

Էլեկտրաշարժաբերի կառուցվածքը և համապատասխան
պարամետրերնընտրելուհամարորոշվելենսրսկողցնցուղ
ներիցլուծույթիանհրաժեշտելքը,հարկաշարերիերկարութ
յամբսրսկիչներիարագությունըևդիմադրությանուժը:

Հարկաշարերիերկարությամբլուծույթիսրսկիչներիշարժ
մանարագությունը որոշելու համար նախ մասնագիտա
կանգրականությունիցվերցվածտվյալներիևմերկողմից
կատարված գիտափորձերի արդյունքների հիման վրա
ճշգրտվել է լուծույթի պահանջը 1 մ2 հաշվով՝ ըստ մշա
կաբույսերի։Գարուհամարայնկազմելէմոտավորապես
qլ.պ=0,82լ/մ2:Այնուհետևորոշվելէմիավորժամանակում
ցնցուղներից դուրս եկող փոշիացած լուծույթի ծավալը.
մեկցնցուղից10վայրկյանումլուծույթիելքը(qել.)կազմել
է 0,268 լ, չորս ցնցուղներից՝ մոտավորապես 1,1 լ: Մեկ
վայրկյանում չորս ցնցուղներից լուծույթի ելքը կազմել է
0,11լ/վրկ,ցնցուղներիընդգրկմանլայնությունը`1մ:

6մերկարությամբհարկաշարի6մ2ոռոգվողմակերեսը
խոնավացնելուհամարպահանջվողլուծույթիընդհանուր
ծավալը(լ)որոշվելէհետևյալբանաձևով.


=   q b qÁÝ¹. É.å

,(1)

որտեղbնչորսցնցուղներիընդհանուրընդգրկմանլայնու

թյուննէ,b=1մ, ℓը`հարկաշարիերկարությունը,ℓ=6մ,
qլ.պն` 1 մ2 վրա աճեցվող բույսերի պահանջը լուծույթի
նկատմամբ,qլ.պ=0,82լ/մ2:
Համապատասխան մեծությունների արժեքները (1)
բանաձևում տեղադրելու արդյունքում ստացվել է`
qընդ.=4,92լ:
4,92լլուծույթը6մերկարությամբհարկաշարիվրացրելու
համարսրսկիչի(մետաղաճոպանի)շարժմանանհրաժեշտ
արագությունըորոշվելէհետևյալբանաձևով.
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որտեղ tվն չորսցնցուղներից0,11 լ լուծույթիելքիտևո
ղություննէ,tվ=1վ:
Համապատասխանմեծություններիարժեքները(2)բանա
ձևումտեղադրելուհամաձայն՝Vս=0,134մ/վ:
Էլեկտրաշարժաբերիփոխանցմանթիվը,էլեկտրաշարժիչի
հզորությունը և պտուտաթվերը հաշվարկելու համար
որոշվել են ճոպանաշփական թմբուկիպտուտաթվերը և
սրսկիչիքարշայինուժը:

Պտուտաթվերըորոշվելենհետևյալբանաձևով.
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որտեղnշնճոպանաշփականթմբուկիպտուտաթվերնեն,
Rշն`թմբուկիշառավիղը, Rշ = 85մմ:
Համապատասխան մեծությունների արժեքները (3) բանա
ձևումտեղադրելուարդյունքումստացվելէ`nշ=0,15պտ/վրկ:
Կանաչ կերի աճեցման երկու հարկաշարերում ոռոգող
ցնցուղներին տեղափոխող մետաղաճոպանի առավե
լագույն քարշային ուժը կազմել է՝ P=82 կգ·ուժ, էլեկտ
րաշարժաբերիէլեկտրաշարժիչիպահանջվողհզորությունը`
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(4)

որտեղNթնճոպանաշփականթմբուկիպահանջվողհզո
րություննէ,որըորոշվումէհետևյալարտահայտությամբ.

 ,
102

PVN
η

=Ã
ß

,


(5)


որտեղηշնշփականթմբուկիօ.գ.գնէ,ηշ=0,72:

Էլեկտրաշարժաբերիընդհանուրօ.գ.գնորոշվելէհետև
յալբանաձևով.

                           ηընդ. = ηփ ∙ ηորդ.∙ ηառ., (6)

որտեղηփնփոկայինփոխանցման օ.գ.գն է,ηփ =0,87,
ηորդ.ը`որդնակայինռեդուկտորիօ.գ.գն,ηորդ.=0,80,ηառ.-ը`
առանցքակալներիօ.գ.գն,ηառ.=0,99:
Համապատասխան արժեքները նախ (5), (6), ապա (4)
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բանաձևերում տեղադրելու արդյունքում որոշվել է էլեկ
տրաշարժաբերի էլեկտրաշարժիչի պահանջվող հզորու
թյունը`Nէլ.=0,22կՎտ:
Կարելի է ընտրել4АХ71А6УЗ էլեկտրաշարժիչը. հզորու
թյունը` 0,37 կՎտ, պտուտաթվերը` 1000 պտ/ր, ինչպես
նաև 7Ч-М28 միաստիճան որդնյակային ռեդուկտորը.
փոխանցման թիվը` 56, սեպայինփոկայինփոխանցման
թիվը՝2:

Թեև շփումով աշխատող բազմափաթույթային պարզա
գույնթմբուկներըմյուսներիհամեմատությամբունենորոշ
թերություններ(Ս.Ե.Մարգարյան,2020),այնուամենայնիվ
երաշխավորվում է դրանք կիրառել կանաչ կերի ար
տադրության՝ ճոպանատար շարժաբերում, քանի որ
վերջինսչափերովփոքրէևմեծհզորությունչիպահան
ջում: Արդյունքում, բազմաակոսային ճոպանատար շար
ժաբերների համեմատությամբ, ստացվում է կոմպակտ
շարժաբերային կայան (նկ. 2): Բացի այդ՝ միաթմբուկ
հաղորդակայինկայանըհպմանժամանակչիպահանջում
ճշգրիտկարգավորում,կառուցվածքովպարզէ,ոչխոշոր:
Եթեերկթմբուկհաղորդակումթմբուկայինհենարանների
վրաազդեցությունենգործումճոպանիճյուղերիձգումից
առաջացող մեծ ուժեր՝ 1 2 3 ... cosn kS S S S+ + + + , ապա
միաթմբուկի դեպքում թմբուկի հենարանի (լիսեռի) վրա
գործադրվումէընդամենըSտ - Sպուժը:
Ճոպանատարթմբուկիվրաճոպանըփաթաթվումէպա
րուրաձև (13 գալար): Թմբուկի կորաձևության շնորհիվ
աշխատանքի ժամանակ գալարներըտեղաշարժվում են՝
սահելովդեպիթմբուկիփոքրտրամագիծը:

Բազմագալար ճոպանաշփական թմբուկի հաշվարկային
սխեմաններկայացվածէնկար4ում:

yzհարթությունումթմբուկիպրոֆիլըներկայացնումէ՝

 0     ( )y y f z= + ,  (7)

որտեղ y0նճոպանատարթմբուկիամենափոքրշառավիղնէ:
Ընդունենք, որ ճոպանը տարրականտեղամասում սեղ
մումէթմբուկը dRուժով:ԹմբուկիվրաազդողdRsinα
շոշափողուժըձգտումէսահեցնելճոպանըzառանցքի
ուղղությամբ՝դեպիթմբուկիփոքրտրամագիծը:Սահքին
դիմադրում է fdRcosα ուժը, որտեղ fը շփման գործա
կիցնէ:

Ակնհայտէ,որճոպանիգալարներիսահքըտեղիկունենա
հետևյալպայմանիդեպքում.

sin cosdR fdRa a≥ :

Հաշվի առնելով, որ dR = Sdφ, որտեղ S-ը ճոպանի
ձգվածություննէ,φն՝թմբուկիշրջագծիվրաընդգրկման
անկյունը,ստացվումենճոպանիշարժմանSsinαdφուժը
ևդրանհակառակազդող sindF f da ϕ= − շփմանուժը:

Վերջնականճիգիդեպքում՝

 (sin cos ) :dQ S f da a ϕ= − ,  (8)

Ճոպանի գալարների զբաղեցրած տեղամասի լայնության,
դրաdտրամագծիևընդգրկմանα անկյանմիջևգոյություն
ունիհետևյալկախվածությունը(С.Е.Маркарянидр.,1969).


π

ϕa
2

cosdz = ,  (9)

որտեղից՝



2 :
cos

d dz
d

πϕ
a

= ⋅ : (10)

Թեքության α փոփոխական անկյունով թմբուկի համար
գործումէհետևյալկախվածությունը.

 0

cos

S ,
f d

S e

ϕ

a ϕ∫
= å

,(11)

որը մասնավոր դեպքում գլանաձև թմբուկների համար

վերափոխվումէ՝S = Sպ eαf:

Վերջինիսհամաձայն՝կարելիէվերափոխել(8)բանաձևը՝
(9)և (10) բանաձևերիցտեղադրելովհամապատասխան
արժեքները՝





22 (tg ) :
f z

ddQ S e f dz
d

ππ a= ⋅ −å :


(12)

Հաշվիառնելով, որ tgα=f ՛(z), z առանցքի ուղղությամբ
գործողվերջնականQուժըորոշվումէհետևյալբանաձևով.


[ ]
2

1

2

0

2 ( ) :
x f z

d

x

Q dQ S e f z f dz
d

ϕ ππ= = ⋅ −′∫ ∫å :(13)

Պարաբոլայինթմբուկիհամարգալարներիանշարժության
[f(z)=2bz] պայմանըzառանցքինկատմամբընդունվումէ՝

Նկ. 4.Բազմագալարճոպանաշփականթմբուկիհաշվարկայինսխե
ման(С.Е.Маркарянидр.,1969):

y 0

a

dRsina

dRcosa

y

dR

Z

Z0

Z

Z1

Z2

d
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 ( )
2

1

22 2 0 :
z f z

d

z

Q S e bz f dz
d

ππ= ⋅ − =∫å :
(14)

Թմբուկովփոխանցվողճիգըկարելիէորոշելըստհետև
յալբանաձևի.



2 0
( 1) :

f z
dP S e
π

= −ù å :



(15)

Նկար6իհամաձայն՝գործնականհաշվարկներիհամար

կարելի է ստանալ acos0 n
d
z ≈ , որտեղ nը ճոպանի

գալարներիթիվնէ:

Արդյունքում(15)բանաձևըկընդունիհետևյալտեսքը.



2 cos( 1),fnP S e π a= −ù å ,


(16)

իսկշփմանգործակիցը՝հաստատուն:

Ըստ արտադրական փորձարկումների՝ երկու հարկաշա
րերիդեպքումմեկփաթույթը(2π)բավարարէ:

Եզրակացություն

Այսպիսով՝հիդրոպոնիկեղանակովկանաչկերիարտադ
րությունումկիրառվողտարբերտեխնոլոգիաներիուսում
նասիրություններիարդյունքումմշակվելևշահագործվել
է ոռոգման մետաղաճոպանային քարշովավտոմատ հա
մակարգ: Տեսական և գիտափորձնական հետազոտութ
յուններով օպտիմալացվել են համակարգի անհրաժեշտ
պարամետրերը:

Արտադրական փորձարկումների համաձայն՝ ավտոմա
տացված համակարգնապահովում է լուծույթիփոշիաց
ման արդյունավետություն, ոռոգման հավասարաչա
փություն, տնտեսում է լուծույթի ծախսը, բարձրացնում
արտադրողականությունըևիջեցնումկերիինքնարժեքը:

Կանաչկերիմեծածավալարտադրությանդեպքումառա
ջարկվում է բազմահարկ հարկաշարերում կիրառել մեկ
ընդհանուր էլեկտրահաղորդակովնորավտոմատհամա
կարգը:
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Конструкция и расчет параметров системы орошения с канатной тягой для выращивания 
зеленых кормов в помещении
С.Е. Маркарян, А.Г. Мазманян, Г.А. Даниелян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: витамины, всхожесть, привод, металлический трос, стеллаж

А н н о т а ц и я .  В результате исследования различных технологий, применяемых при гидропонном выращивании 
зеленого корма, была разработана и введена в эксплуатацию система автоматического полива с металлической 
канатной тягой. В ходе научных экспериментов и производственных испытаний произведены расчеты режимов 
работы предлагаемой системы, оптимизированы необходимые параметры, обоснованы равномерность и эффек
тивность орошения, а также его экономичность.

Ընդունվելէ՝27.05.2022թ.
Գրախոսվելէ՝20.07.2022թ.

The Structure of Cable Traction Irrigation System and Calculation of its Required Parameters for the 
Green Fodder Growing Production Site
S.E. Margaryan, A.G. Mazmanyan, G.H. Danielyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: vitamin, shoot, drive, steel cable, whatnot

A b s t r a c t .  Automated irrigation system with steel cable traction has been developed and operated as a result of 
investigation of various technologies applied in the production of green fodder via hydroponic method. Throughout 
the scientific experiments and production testing calculations of operating regimes for the recommended system was 
conducted, the required parameters were optimized, irrigation uniformity and cost efficiency was justified.



244Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Նախաբան

Գյուղատնտեսականառաջնայինարտադրականմիավոր
ները,ըստգործունեությանոլորտներիևմիշարքայլչա
փանիշների,տարբերեն։Դրանցիցյուրաքանչյուրիխնդիր
ները բացահայտելուև լուծումներառաջադրելու համար
կարևորնախադրյալներիցէվերջիններիսդասակարգման
իրականացումը:

Հարկէնշել,որարտադրականմիավորները,ըստընդհան
րությունների,դասակարգվումենառանձինխմբերիկամ
տեսակների(www.agriinfo.in):

Գյուղատնտեսական արտադրություն ապահովող միա
վորները կարող են դասակարգվել ըստ տնտեսությանը
պատկանող հողատարածքի, կատարված ներդրումների
կամ ստացվող եկամուտների, կիրառվող տեխնիկական
միջոցների,արտադրվածարտադրանքիիրացվելիության
մակարդակի,ապրանքայինարտադրանքիկառուցվածքի
ևայլն(Tamás Kismányoky, et al., 2016):

ՀՏԴ631.15:634.8

ՀՀԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸԵՎԴՐԱՆՑ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Ե.Ոսկանյանտ.գ.թ.,Ա.Հ.Հարությունյանտ.գ.թ. 
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ashot.voskan@gmail.com,  armanhar@list.ru

Օրինակ՝ Մակեդոնիայում գյուղատնտեսական արտադ
րական միավորները, ըստ տարեկան եկամտի, դասա
կարգվում են 14 խմբի, որոնցից 1ինում ներառվում են
տարեկանմինչև1999եվրո,14րդում՝300հազարեվրո
յից ավելի եկամուտ ունեցող միավորները: Ըստ տնտե
սություններիհողատարածքներիզբաղեցրածընդհանուր
մակերեսի՝դասակարգվումեն7խմբի`մինչև0,5,0,51,0,
13, 35, 58, 810, 10 և ավելի հեկտար հողատարածք
ունեցողտնտեսություններ(www.stat.gov.mk):

Եվրոստատի համաձայն՝ խաղողագործական տնտե
սություններըդասակարգելիսհիմքենընդունվումայգու
պտղատու կամ ոչ պտղատու լինելը, զբաղեցրած մակե
րեսը,մասնագիտացմանաստիճանը,խաղողիհիմնական
սորտը: Ըստ այգու ընդհանուր մակերեսի՝ խաղողագոր
ծական տնտեսությունները դասակարգվում են 7 խմբի`
մինչև 0,10 հա, 0,100,49, 0,500,99, 12,9, 34,9, 6,5
9,9,10ևավելիհեկտարայգիունեցողտնտեսություն
ներ(www.ec.europa.eu):

Բանալիբառեր՝
խաղողագործական
տնտեսություններ,
դասակարգում,
արդյունավետություն,
խնդիրներ,
լուծմանուղիներ

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն

Գյուղատնտեսության ճյուղերի, այդ թվում՝ խաղողագործության զարգացման
քաղաքականությունը հիմնականում պայմանավորված է ոլորտում գործող
տնտեսություններիդասակարգվածությամբ,դրանցգործունեությանվերաբերյալ
տեղեկատվությանառկայությամբևբնորոշխնդիրներիվերհանմամբ:

Ուսումնասիրություններիևկատարվածհաշվարկներիհիմանվրահոդվածում
ներկայացվելենՀայաստանումգործողխաղողագործականտնտեսությունների
դասակարգմանմոտեցումները,տնտեսականգործունեությանվերլուծությունը,
փաստացի տնտեսական արդյունավետությունը, առկա խնդիրները և դրանց
լուծմանհնարավորուղիները:

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-244 
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պայմանավորվածէկազմակերպատնտեսականևկառա
վարման ոչ ստանդարտ մոտեցումներով: Գերփոքր, այ
սինքն՝մինչև0,1հախաղողիայգետարածքներունեցող
տնտեսություններըբավականմեծթիվենկազմում(շուրջ
7850)Արարատյանհարթավայրումևդրանախալեռնա
յին գոտում: Այդ տնտեսությունները հիմնականում նեղ
մասնագիտացված չեն, վարում են մասամբ էքստենսիվ
բնատնտեսություն և գրեթե դերակատարություն չունեն
խաղողիշուկայում:Բոլորգոտիներումէլգերակշռումեն
միջինևփոքրտնտեսությունները:

Գծապատկեր1ումներկայացվածենհիմնականխաղողա
գործականգոտիներիտարբերխմբերիտնտեսությունների
տեղաբաշխվածություննըստզբաղեցրածմակերեսի:Վա
յոցձորումփոքրտնտեսություններըկազմումենխաղողի
ընդհանուրայգետարածքների13%ը:Թվաքանակիառու
մով դրանք բավական շատ են Արարատյան հարթավայ
րումևդրանախալեռնայինգոտում,սակայնկազմումեն
խաղողիընդհանուրայգետարածքներիընդամենը11%ը:

Հայաստանում խաղողագործության ոլորտում աշխա
տանքների կազմակերպման, միջոցառումների հաջոր
դականության, խաղողի արժեշղթայում փոխհարաբե
րությունների և ընդհանրապես կառավարելիության
արդյունավետությունը համեմատաբար բարձր է: Ընդ
որում՝տնտեսություններիդասակարգումըկարողէառա
վել նպաստավոր պայմաններ ապահովել պետական
աջակցություն, հաշվառում և այլ կանոնակարգումներ
իրականացնելիս:

Նյութըևմեթոդները

Հայաստանումձևավորվածխաղողագործականտնտեսութ
յունների տնտեսական գործունեության արդյունավետութ
յունը գնահատելուց առաջ ուսումնասիրվել է տնտեսութ
յունների դասակարգման միջազգային, մասնավորապես
եվրոպականփորձը:Դասակարգումկատարելիսհիմքէըն
դունվելնաև2014թվականինՀայաստանումգյուղատնտե
սական համատարած հաշվառման ժամանակ կիրառված
մեթոդիկան: Արդյունքում խաղողագործական տնտեսութ
յունները դասակարգվել են 5 խմբի և պայմանականորեն
անվանվելգերփոքր,փոքր,միջին,խոշորևգերխոշոր:

Ուսումնասիրվելենֆիզիկականանձիկարգավիճակունե
ցող (գյուղացիական)տնտեսությունները,քանիորդրանք
ապահովում են խաղողի համախառն բերքի 98,1 %ը
(Հայաստանիվիճակագրականտարեգիրք,2021):

Կիրառվելենուսումնասիրությանինչպեսընդհանուր,այն
պեսէլհատուկմասնագիտականմեթոդներ:Խաղողագոր
ծականտնտեսություններիտնտեսականգործունեության
արդյունավետությունը գնահատելու համար ուսումնասի
րություններինզուգահեռկատարվելեննաևհարցումներ:
Վերջիններս հիմնականում իրականացվել են առանձին
խմբերումընդգրկվածտնտեսություններում`խաղողիինք
նարժեքը հաշվարկելու, ինչպես նաև տնտեսական գոր
ծունեությանը խոչընդոտող գործոնները բացահայտելու
նպատակով:Արդյունքումխաղողիփաստացիինքնարժե
քըհաշվարկվելէըստառանձինխաղողագործականտա
րածաշրջաններիևուսումնասիրվողհինգխմբերի:

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Խաղողագործական տնտեսություններն ուսումնասիրվել
են ըստ այգու մակերեսի (հա), տարեկան հաշվարկային
եկամտի (հազ. դրամ), աշխատանքի և կապիտալ ներդ
րումների, նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման,
ապրանքային արտադրանքի արժեքի կառուցվածքի,
առևտրայնացման աստիճանի և այլն: Հնգամակարդակ
դասակարգումը կատարվել էտնտեսություններինպատ
կանողայգետարածքիզբաղեցրածմակերեսիևհաշվար
կայինեկամուտներիհիմանվրա(աղ.1):

Հետխորհրդային ժամանակահատվածում խաղողագոր
ծությանվարմանթերևսհիմնականառանձնահատկութ
յունը՝ այգետարածքների զբաղեցրած փոքր մակերեսը,

Աղյուսակ1.Խաղողագործականտնտեսություններիթիվն
ըստայգուընդհանուրմակերեսիևհաշվար
կայինտարեկանեկամտի*

Տնտեսություններն
ըստդասակարգման
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Գերփոքր
(մինչև 0,10 հա այգետարածք 
և տարեկան մինչև 249 հազ. 
դրամ հնարավոր եկամուտ)

7850 460 868

Փոքր
(0,10-0,49 հա այգետարածք 
և տարեկան 250-1499 հազ. 
դրամ եկամուտ)

11420 1261 1708

Միջին
(0,5-2,99 հա այգետարածք և 
տարեկան 1500-7499 հազ. 
դրամ եկամուտ)

24136 2363 7562

Խոշոր
(3,0-9,99 հա այգետարածք և 
տարեկան 7500-24999 հազ. 
դրամ եկամուտ)

1601 342 476

Գերխոշոր
(10 հա և ավելի այգետարածք, 
տարեկան 25000 հազ.դրամ և 
ավելի հնարավոր եկամուտ)

192 12 25

*Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ըստ սեփական ուսումնասի
րություններիևՀՀԱՎԾ«ՀայաստանիՀանրապետության2014
թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմ
նականարդյունքների»,2016:



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես 246

Գծ.1. Խաղողիայգետարածքներիտեղաբաշխվածություննըստխմբայինդասակարգման:*

 

 

 
Գծ.2.Խաղողագործականտնտեսություններիդասակարգումնըստխաղողիապրանքայնության:*

*Կազմվելենհեղինակներիկողմից՝ըստսեփականուսումնասիրություններիևՀՀԱՎԾ«ՀայաստանիՀանրապետության2014թվականիգյու
ղատնտեսականհամատարածհաշվառմանհիմնականարդյունքների»,2016):

Ըստընդհանուրզբաղեցրածմակերեսի՝երեքգոտիներում
էլգերակշռումենմիջինխաղողագործականտնտեսություն
ները:Հյուսիսարևելյանգոտումդրանքկազմումենընդհա
նուրայգետարածքների80%ը:

Բոլոր գոտիներում գերխոշոր տնտեսությունները, ըստ
զբաղեցրած ընդհանուր մակերեսի, կազմում են 12 %:
Դրանքհիմնականումժամանակակիցինտենսիվտեխնո
լոգիաներովհագեցածտնտեսություններեն:

Ըստխաղողիբերքիապրանքայնության՝տնտեսություննե
րըդասակարգվելեն4խմբի`միայնսեփականսպառման,
հիմնականումսեփականսպառման,հիմնականումվաճառ
քիևմիայնվաճառքիհամարխաղողարտադրողներ(գծ.2):

Գծապատկեր 2ի համաձայն՝ գրեթե բոլոր մարզերում
բավականմեծտեսակարարկշիռենկազմումներտնտե
սայինսպառմանխաղողագործականտնտեսությունները:
Սակայնհարկէնշել,որխաղողիցպատրաստվողգինին
կամօղինվերջինհաշվովիրացվումէ`ապահովելովեկա

մուտ: Առավել մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում այն
տնտեսությունները,որոնքհիմնականումվաճառքինպա
տակովենզբաղվումխաղողիմշակությամբ:

Աղյուսակ 2ում ներկայացված են ուսումնասիրություն
ների հիման վրա պայմանականորեն դասակարգված
տնտեսություններիարդյունավետությանցուցանիշները:

Գնային գործոնի ազդեցությունը բացառելու համար խա
ղողագործական տնտեսությունների տնտեսական արդ
յունավետությունը հաշվարկվել է ըստ խաղողի վաճառքի
միջինացվածգնի:Տնտեսականարդյունավետությանբարձ
րացմանհիմնականնախադրյալպետքէդիտարկելխաղո
ղագինեգործական կոոպերատիվների (Ա. Հարությունյան,
2014)ևկլաստերներիձևավորումը(Ա.Ոսկանյանևուրիշ.,
2021):

Կոոպերացման և կլաստերացման նպատակահարմարութ
յունըորոշելուհամարուսումնասիրվելէամերիկյանևեվրո
պականփորձը(RolfA.E.MuellerandDanielA.Sumner,2016)։

Արարատյանհարթավայրև
դրանախալեռնայինգոտի

Վայոցձոր Հյուսիսարևելյանգոտի

 Գերփոքր  Փոքր  Միջին  Խոշոր  Գերխոշոր

Տավուշ

Վայոցձոր

Արմավիր

Արարատ

Արագածոտն

ՀՀ

0%20%40%60%80%100%

  Միայնսեփականսպառմանհամար Հիմնականումսեփականսպառմանհամար

Հիմնականումվաճառքիհամար              Միայնվաճառքիհամար
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Եզրակացություն

Ուսումնասիրությունների և կատարված հաշվարկների
համաձայն՝ տնտեսական արդյունավետությունը համե
մատաբար բարձր է Արարատյան հարթավայրի և դրա
նախալեռնային գոտու խաղողագործական տնտեսութ
յուններում,ինչըպայմանավորվածէսորտայինառանձնա
հատկություններով, կիրառվող արդի ագրոտեխնիկայով,
տնտեսություններիմասնագիտացմամբևայլն:Տնտեսա
կան արդյունավետության բավական մոտ ցուցանիշներ
են գրանցվել գերփոքր և փոքր, միջին և խոշոր տնտե
սությունների միջև: Հատկանշական է, որ տնտեսական
արդյունավետության տեսանկյունից միջին խաղողագոր
ծականտնտեսությունները միջանկյալ դիրք են գրավում
գերփոքր, փոքր, խոշոր և գերխոշոր տնտեսությունների
շարքում: Ընդ որում՝ տնտեսական բարձր արդյունավե
տությաննախադրյալներիցմեկըտնտեսություններիմաս
նագիտացվածություննէ,ինչըհնարավորությունէտալիս
գիտականորենհիմնավորվածմեթոդներովիրականացնել
ագրոտեխնիկականմիջոցառումները,լուծելարտադրան
քիիրացմանխնդիրներըևայլկազմակերպականհարցեր:

Գերփոքր և փոքրտնտեսությունների համեմատությամբ
միջինևխոշորտնտեսություններումհաշվարկայինշահու
թաբերությունը, ըստ միջինացված ցուցանիշների, շուրջ
2,5անգամբարձրէ:

Տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից Վայոց
ձորի խաղողագործական տնտեսությունները զիջում են
Արարատյան հարթավայրի և դրա նախալեռնային գոտու
տնտեսություններին,սակայնՀյուսիսարևելյանգոտուխա
ղողագործականտնտեսություններիհամեմատությամբգոր
ծումենավելիարդյունավետ:Խմբերումհիմնականումօրի
նաչափորենկրկնվումենԱրարատյանհարթավայրիևդրա
նախալեռնային գոտու տնտեսություններում գրանցված
տնտեսական արդյունավետության տարբերությունները։
Ուշագրավէ,որտնտեսականարդյունավետությանցուցա
նիշներովմոտենխոշորևգերխոշորտնտեսությունները:

ՀՀ խաղողագործության վարման տնտեսական արդ
յունավետության բարձրացման հիմնական ուղիներից է
ինտեգրված և կոոպերացված գործելաոճի կիրառումը:
Առանձինխմբերիտնտեսություններումառկախնդիրների
լուծման համարանհրաժեշտ է նաև ծավալել համագոր
ծակցություն:

Գերփոքր և փոքրխաղողագործականտնտեսություննե
րիհամարարդյունավետկլինինպատակայինսուբսիդա
վորմանևսպառողականկոոպերատիվներիձևավորման
պրակտիկայիկիրառումը:Ընդորում՝սպառողականկոո
պերատիվները պետք է նպաստեն խաղողի արժեշղթա
յում իրացման օպտիմալացմանը, ինչը մի կողմից հնա
րավորություն կտա տնտեսություններին մոտիվացվել և

Աղյուսակ2.



Խաղողագործական 
գոտիներ

Տնտեսություններն
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1կգխաղողի
ապահոված
շահույթը
կամվնասը,         
դրամ

Խաղողի
վաճառքի
ծավալը,
հազ.տ

Խաղողիվաճառքից
հնարավոր

ընդամենըշահույթը
կամվնասը,
մլնդրամ

Շահութա
բերության
մակարդակը,

%

Արարատյան
հարթավայրևդրա
նախալեռնայինգոտի

Գերփոքր 148,7

167

18,3 1,7 31,11 12,3

Փոքր 142,5 24,5 18,8 460,6 17,2

Միջին 123,9 43,1 116,3 5012,5 34,8

Խոշոր 122,7 44,3 25,6 1134,1 36,1

Գերխոշոր 93,4 73,6 8,5 625,6 78,8

Վայոցձոր

Գերփոքր 156,3

167

10,7 0,1 1,07 6,8

Փոքր 150,1 16,9 0,6 10,14 11,2

Միջին 130 37 2,9 107,3 28,5

Խոշոր 121,8 45,2 0,5 27,12 37,1

Գերխոշոր 119,2 47,8 0,1 4,78 40,1

Հյուսիսարևելյան
գոտի

Գերփոքր 159,1

167

7,9 0,1 0,79 4,9

Փոքր 154,3 12,7 0,5 6,35 8,2

Միջին 145,8 21,2 5,1 108,12 14,5

Խոշոր 128,4 38,6 0,6 23,16 30,1

Գերխոշոր 125,7 41,3 0,1 4,13 32,8

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից՝ըստսեփականուսումնասիրություններիևՀՀՎԿՏեղեկատվականամսականզեկույցի,2020:

 Ծա նո թութ յուն. խա ղո ղի վա ճառ քի ծա վալ նե րը և  ըն դա մե նը հաշ վար կա յին շա հույ թը հաշ վարկ վել են տվյալ խմբում ընդգրկ ված բո լոր տնտե սութ-
յուն նե րի հա մար:

Խաղողի արտադրության տնտեսական արդյունավետությունը տարբեր տնտեսություններում (2017
2021թթ.միջինացվածցուցանիշները)*
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բարձրացնել խաղողի ապրանքայնության մակարդակը,
մյուս կողմից վերամշակողները չենխուսափի համագոր
ծակցել փոքր ծավալով խաղող իրացնող բազմաթիվ
տնտեսավարողների հետ, քանի որ հնարավորություն է
ընձեռվում գործունեություն ծավալել միավորված կողմի
հետև հաստատելպայմանագրային երկկողմ կարգավո
րիչհարաբերություններ:

Միջին և խոշոր խաղողագործական տնտեսությունների
համարարդյունավետությունկապահովենսուբսիդավոր
մանուպետականկարգավորմանհասցեականմոտեցում
ները։ Մասնավորապես արտադրական կոոպերացման
կիրառումը հնարավորություն կտա արտադրությունը
կազմակերպելառավելխոշորմակերեսներում,բարձրաց
նել մեքենայացման մակարդակը, ներգրավել լրացուցիչ
աշխատուժևֆինանսականռեսուրսներ:

Խոշորտնտեսություններիդեպքումնպատակահարմարէ
կիրառել պայմանագրային կոոպերացիայի տարբերակը,
ինչը հնարավորություն կտա առանձին խաղողագործա
կան և գինեգործական տնտեսություններին համագոր
ծակցել,հանդեսգալմեկմիասնականբրենդով,արդյունա
վետարտադրականև մարկետինգային գործունեություն
ծավալելշուկայում:

Խաղողագործական տարածաշրջաններում առաջնա
յին արտադրական միավորների հիմնախնդիրների լուծ
մանևճյուղիկայունզարգացմանհնարավորությունների
ստեղծմանտեսանկյունիցհեռանկարայինկարող է լինել
կլաստերացման զարգացումը: Խաղողագինեգործական
կլաստերնախագծելիսորպեսմիջուկկարողենհանդես
գալ խաղողի մշակությամբ զբաղվող մասնագիտացված
ֆերմերային տնտեսությունները, ինչպես նաև առաջա
տար վերամշակող կազմակերպությունները: Մոդելը
պետքէապահովիպետականկառույցների,գիտակրթա
կան հաստատությունների, ներդրումներ կատարողների,
միջազգայինկազմակերպություններիևագրարայինոլոր
տինառնչվողայլսուբյեկտներիակտիվուշահագրգիռհա
մագործակցություն:

Ներկայացված առաջարկություններից յուրաքանչյուրն
առավելխորըգիտականհիմնավորմաննպատակովպետք
է համակողմանիքննարկվիև գործնականումփորձարկ
վի: Պետքէհիմքընդունել,որինչպեսխաղողագործութ
յունում, այնպես էլ ողջ ագրոպարենային համակարգում
միայն բազմաքայլ քաղաքականության իրականացումը
կարողէապահովելարդյունավետզարգացում:
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Классификация виноградарских хозяйств РА и анализ эффективности их экономической 
деятельности
А.Е. Восканян, А.Г. Арутюнян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: виноградарские хозяйства, классификация, эффективность, проблемы, пути решения

А н н о т а ц и я .  Политика развития отраслей сельского хозяйства, в том числе виноградарства, в основном опреде-
ляется классификацией действующих в отрасли хозяйств, наличием информации об их деятельности и выделением 
типичных проблем.
На основании исследований в статье представлены подходы к классификации виноградарских хозяйств Армении, 
анализ их хозяйственной деятельности, ее фактическая экономическая эффективность, существующие проблемы и 
возможные пути их решения.

Ընդունվելէ՝17.06.2022թ.
Գրախոսվելէ՝13.07.2022թ.

Classification of Viticultural Farms and Analysis of their Economic Efficiency in the RA
A.Ye. Voskanyan, A.H. Harutyunyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: viticultural farms, classification, efficiency, problems,  solution ways

A b s t r a c t .  Policy development in the agricultural branches, including viticulture, is mostly due to the classification of the 
current farms, availability of information on their activities, as well as to the identification of their specific problems. 
Based on the conducted investigations, classification approaches of the current viticultural farms in Armenia, analysis of their 
economic activities, actual economic efficiency, current problems and their solution ways have been introduced in the article.
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Նախաբան

Կոնֆիդոր(ազդողնյութը՝իմիդակլոպրիդ)ևպեգաս(ազ
դող նյութը՝ դիաֆենտիուրոն) թունաքիմիկատները մի
շարքվնասատուներիդեմպայքարի լավագույնմիջոցնե
րիցեն։Առաջինըբարձրարդյունավետությունապահովող
ներբուսայինազդեցությամբմիջատասպանէ,որըջերմա
տանպայմաններում կիրառվում է կրծող և ծակողծծող
վնասատուների (լվիճ, սպիտակաթևիկ, թրիպս և այլն)
դեմ։Երկրորդըհատկապեսսպիտակաթևիկիդեմկիրառ
վող գերարդյունավետ թունաքիմիկատ է, միջատասպան
ազդեցությունէգործումնաևլվիճներիևտզերիվրա։

Հայտնիէ,որմշակաբույսերումթունաքիմիկատներիմնա
ցորդային քանակության պահպանման տևողությունը և
բերքիորակականցուցանիշներիվրաազդեցությունըպայ
մանավորվածենմիշարքարտածին(էկզոգեն)ևներծին
(էնդոգեն)գործոններով՝միջավայրիպայմաններ,բույսերի
սորտային առանձնահատկություններ, զարգացման փու
լեր, ֆիզիոլոգիակենսաքիմիական պրոցեսների ուղղվա
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ծությունևայլն(А.А. Богдарина, 1961, Г.И. Квеситадзе 
и др., 2005, Т.П. Побежимова и др., 2019, J.C. Hall, et 
al., 2001, L.L. Van Eerd, et al., 2003, R.E. Hoagland, et al., 
2001, Toshiyuki Katagi, 2014):Ուստիանվտանգևբարձ
րորակ բերք ստանալու համար անհրաժեշտ է կոնկրետ
միջավայրի պայմաններում որոշել կիրառված թունաքի
միկատների մնացորդային քանակության պահպանման
տևողությունըբերքումևազդեցությունըորակականցու
ցանիշներիվրա։

Խնդրահարույց էպաշտպանվածգրունտումթունաքիմի
կատներիկիրառումը,քանիորբերքըհավաքվումէսեղմ
ժամկետներում,ևարտադրանքիանվտանգությանապա
հովմանտեսանկյունիցառաջանումէորոշակիվտանգ։

Հետազոտություններնիրականացվելենլոլիկիբերքիհիմ
նականորակականհատկանիշներիվրակոնֆիդորևպե
գասթունաքիմիկատներիազդեցությունըորոշելու,ինչպես
նաև լոլիկիպտուղներումդրանցթունազերծմանառանձ
նահատկություններնուսումնասիրելունպատակով։

Հետազոտությունները կատարվել են ջերմատան պայմաններում աճեցվող
լոլիկի պտուղներում կոնֆիդորի և պեգասի թունազերծման արագությունը
որոշելունպատակով:

Փորձնականսրսկումից3օրանցլոլիկիպտուղներումկոնֆիդորիմնացորդային
ընդհանուր քանակությունը ցածր է եղել սահմանվածառավելագույն թույլա
տրելի մակարդակից (0,5 մգ/կգ)։ Պեգասի թունազերծումըտևել է բավական
երկար։ Ուստի անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է
սահմանել7օրիցավելի«սպասմանժամկետ»։

Բանալիբառեր՝
պեգաս, 
կոնֆիդոր, 
լոլիկ, 
թունազերծում, 
բերքի որակ, 
ջերմատուն

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-250



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա251

պտուղներիորակականցուցանիշներիվրադրանցազդե
ցությանտվյալները՝աղյուսակում։

Գծապատկերիհամաձայն՝լոլիկիբույսերիսրսկումից1օր
անցպտուղներումհայտնաբերվելէկոնֆիդորիևպեգա
սիմնացորդայինգերակշիռպարունակություն։Կոնֆիդո
րիմնացորդայինքանակությունըպտուղներումկազմելէ
ընդհանուրքանակությանավելիքան77%ը,իսկպեգա
սինը՝65%ը։

Սրսկումից հետոառաջիկա 3 օրերի ընթացքում ինչպես
պտուղներում,այնպեսէլդրանցմակերեսինտեղիէունե
ցելթունաքիմիկատներիմնացորդայինքանակություննե
րիինտենսիվթունազերծում,ինչիարդյունքումպտուղնե
րումկոնֆիդորիմնացորդայինքանակությունընվազել է
59,իսկպեգասինը՝նույնիսկ83%ով։

Սրսկումից 3 օր անց՝ կոնֆիդորի համար սահմանված
«սպասմանժամկետում»,լոլիկիպտուղներումթունաքիմի
կատիմնացորդայինընդհանուրքանակությունըկրկնակի
ևավելիանգամցածրէեղելԵԱՏՄմիասնականտեխնի
կականկանոնակարգովլոլիկիհամարսահմանվածառա
վելագույնթույլատրելիմակարդակից (0,5մգ/կգ)։Ստաց
վածտվյալներըհամապատասխանումենփակգրունտում
0,025%ծախսմաննորմայիդեպքումլոլիկիպտուղներում
իմիդաքլոպրիդի մնացորդային քանակությանը (Vjollca 
Vladi, et al., 2014, Mohamed E.I. Badawy, et al., 2019),
որը5օրհետոնույնպեսցածրէեղելսահմանվածառա
վելագույնմակարդակից(0,5մգ/կգ):Թունաքիմիկատների
մնացորդայինքանակություններըորոշվելենհեղուկային
քրոմատագրության (HPLCCV) եղանակով։ Ուշագրավ է,
որբարձրնորմայի (0,05%)կիրառմանդեպքումիմիդա
քլոպրիդի«սպասմանժամկետը»լոլիկիպտուղներումգե
րազանցելէ7օրվասահմանը(VjollcaVladi,etal.,2014)։

Բույսերիսրսկումիցհետո37օրվաընթացքումպեգասի
թունազերծումըպտուղներումդանդաղելէ,ինչիհետևան
քով թունաքիմիկատի համար սահմանված «սպասման
ժամկետում», այսինքն՝ սրսկումից 7 օր անց, պտուղ
ներում դրա մնացորդային ընդհանուր քանակությունը
0,03 մգ/կգով դեռևս բարձր է եղել առավելագույն թույ
լատրելիմակարդակից(0,05մգ/կգ)։

Նյութըևմեթոդները

ՓորձերըկատարվելենՄասիսիտարածաշրջանիԴարա
կերտի ջերմատնայինտնտեսությունում մշակվողՄախի
տոսսորտի լոլիկիբույսերիվրա։35%անոցկոնֆիդորի
և25%անոցպեգասիլուծույթներովսրսկումներիկիրառ
մաննորմաներըկազմելենհամապատասխանաբար0,2
և 1,5 լ/հա։ Անալիզների համար պտուղների նմուշները
վերցվելենսրսկումից1,3,5և7օրանց։Թունաքիմիկատ
ներիմնացորդայինքանակություններըորոշվելենինչպես
պտուղներում,այնպեսէլդրանցմակերեսին։

Կոնֆիդորի մնացորդային քանակությունը որոշվել է մեր
իսկկողմիցմշակվածնրբաշերտքրոմատագրությանեղա
նակով(В.С. Мирзоян и др., 2007)։

Պտուղներից կոնֆիդորի մնացորդային քանակությունը
լուծազատվելէ50%անոցջրայինացետոնի,իսկվերա
լուծազատվել՝ քլորոֆորմի միջոցով։ Նմուշների լուծա
մզվածքները խտացվել են, ակտիվացված ածուխի մի
ջոցով մաքրվել պիգմենտներից և կաթեցվել չեխական
արտադրությանՍիլուֆոլUV254մակնիշինրբաշերտթի
թեղիկների (քրոմատագրության համար նախատեսված)
վրա։Շարժունֆազէծառայելհեքսանիևացետոնիխառ
նուրդը(1:1)։Բծերիհայտածումըկատարվելէբրոմֆենոլի
ևարծաթինիտրատիացետոնայինլուծույթիօգնությամբ։

Պեգասիմնացորդայինքանակությունըորոշվելէվաղուց
կիրառվող նրբաշերտ քրոմատագրության եղանակով
(Методические указания, 1991): Քանի որ վերջինս նա
խատեսվածէցիտրուսայինբույսերումևբամբակումթու
նաքիմիկատների մնացորդային քանակությունը որոշելու
համար,մերկողմիցենթարկվելէորոշակիփոփոխության։
Լոլիկիպտուղներիցպեգասիմնացորդայինքանակությու
նը լուծազատվել է քլորոֆորմով,ակտիվացվածածուխի
միջոցովմաքրվելպիգմենտներիցուկեղտից,ենթարկվել
գոլորշիացման և կաթեցվել Սիլուֆոլ UV254 մակնիշի
նրբաշերտթիթեղիկների վրա: Քրոմատագրությունը կա
տարվելէհեքսանիևքլորոֆորմիխառնուրդով(1:2)։Այնու
հետևբծերըհայտածվելենարծաթինիտրատիևբրոմֆե
նոլայինկապույտիացետոնայինլուծույթով,մշակվելնախ
կիտրոնաթթվի2%անոց,ապաKMnO4ի0,1%անոցլու
ծույթներովևլվացվելթորածջրով:

Լոլիկիպտուղներիորակականցուցանիշներըորոշվելեն
կենսաքիմիականանալիզներիմեթոդներով(А.И. Ермаков 
и др., 1987)։Չորնյութիպարունակությունըպտուղներում
որոշվել է նմուշները թերմոստատում 100105 0C պայ
մաններումչորացնելումիջոցով(մինչևհաստատունկշիռ
ստանալը), ընդհանուր թթվությունը՝տիտրմամբ,ասկոր
բինաթթուն(վիտամինC)՝Մուրիեղանակով,շաքարները՝
Բերտրանիմեթոդով։

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Լոլիկիպտուղներումկոնֆիդորիևպեգասիթունազերծ
ման դինամիկան ներկայացված է գծապատկերում, իսկ
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Գծ.Սրսկումից1,3,5և7օրանցկոնֆիդորիևպեգասիմնացոր
դային քանակությունները (մգ/կգ) լոլիկի պտուղներում և
դրանցմակերեսին(կազմվել է հեղինակների կողմից)։
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Հարկէնշել,որդիաֆենտիուրոնըսրսկումիցանմիջապես
հետոթեյիտերևներումևկծուպղպեղումարագորենքայ
քայվումէուառաջացնումմետաբոլիտներ(Anusha SB, et 
al., 2019, Yangliu Wu, et al., 2022)։

Սրսկումիցհետո37օրերիընթացքում լոլիկիպտուղնե
րումպեգասիթունազերծմանինտենսիվությաննվազումը
և «սպասման ժամկետում» նորմայից բարձր պարունա
կությունը պայմանավորված են բույսերի պաշտպանա
կաննշանակությանհատկություններով։Սրսկումիցհետո
առաջին13օրերիընթացքում,երբբույսերիհյուսվածք
ներեններթափանցումմեծքանակությամբթունանյութե
րիմնացորդներ,բույսերիհամարստեղծվումէսթրեսային
իրավիճակ։Ընդորում՝որքանբարձրէօտարածիննյութե
րի(տվյալդեպքումթունանյութերի)խտությունը,այնքան
ավելիինտենսիվէսթրեսայինազդեցությունը(Н.Б. Про
нина, 2000, Г.И. Квеситадзе и др., 2005, Л.А. Чу динова, 
Н.В. Орлова, 2006, L.L. Van Eerd, et al., 2003)։

Ուշագրավէ,որբույսերումակտիվանումենթունանյութե
րի չեզոքացմանը նպաստող գործոնները (ֆերմենտների,
նյութափոխանակության, ֆիզիոլոգիական պրոցեսների
ակտիվացումևայլն)։Ուստիպատահականչէ,որսրսկու
միցհետոառաջիկա3օրերիընթացքումկոնֆիդորիընդ
հանուրքանակությունըպտուղներումնվազումէ50%ով,
իսկպեգասինը՝անգամ75%ով։Հետագայումթունանյու
թերիչեզոքացումըթուլանումէ։Այդպատճառովպեգասի
մնացորդային չնչին քանակությունը բավական երկար է
պահպանվումլոլիկիպտուղներում։

Փորձերիընթացքումստացվածտվյալներըփաստումեն,
որոչ բոլորթունաքիմիկատների,այդթվում՝ կոնֆիդորի
ևպեգասիթունազերծումնէհամապատասխանումփակ
գրունտիհամարսահմանված«սպասմանժամկետներին»։
Ուստիորոշակիվտանգէառաջանումաճեցվողպտուղնե
րիօգտագործմանհամար։

Մերկողմիցուսումնասիրվելէնաևկոնֆիդորիևպեգասի
ազդեցությունը լոլիկի բերքի հիմնականորակականցու
ցանիշներիվրա։

Ըստ աղյուսակի տվյալների՝ թունաքիմիկատները էապես
չենազդումպտուղներումչորնյութերիևսախարոզիկու
տակմանվրա։Հատկանշականէ,որդրանքնպաստումեն
միաշաքարների և վիտամինC-ի քանակությանավելաց
մանը։ Կոնֆիդորով սրսկված լոլիկի բույսերի պտուղնե
րումմիաշաքարներիքանակությունըստուգիչտարբերակի
համեմատությամբբարձրէ1,05,իսկպեգասովսրսկված
ներինը՝ 1,14 անգամ (LSD=0,07)։ Ստուգիչ տարբերակի
համեմատությամբ կոնֆիդորով սրսկված տարբերակում
վիտամինC-իպարունակությունըբարձրէ1,4,պեգասով
սրսկվածտարբերակում՝մոտ2,2մգ%ով(LSD=0,41)։Պե
գասովսրսկվածբույսերիպտուղներումտիտրվողթթվութ
յունըստուգիչիցցածրէ0,12%ով(LSD=0,02)։

Պատրաստուկների ազդեցությամբ լոլիկի պտուղներում
շաքարների պարունակության ավելացումը և տիտրվող
թթվությաննվազումընպաստումենբերքիորակականու
համայինհատկանիշներիբարելավմանը։

Ստացվածտվյալներըվերլուծությանենենթարկվելդիս
պերսայինանալիզի(Anova)միջոցով՝95%հավաստիութ
յամբ:Հերքվել էզրոյականվարկածը (P<0,05,Fobs>Fcr)։
Հայտնաբերվել էտարբերակներիմիջևառկավիճակագ
րականէականտարբերություն։

Եզրակացություն

Հետազոտությունների համաձայն՝ պաշտպանված գրուն
տումկոնֆիդորկիրառելիսլոլիկիպտուղներումթունազեր
ծումնընթանումէբավականարագ։Սրսկումից3օրանց՝
կոնֆիդորիհամարսահմանված«սպասմանժամկետում»,
լոլիկիպտուղներումթունաքիմիկատի մնացորդային ընդ
հանուրքանակությունըկրկնակիևավելիանգամցածրէ
առավելագույնթույլատրելիմակարդակից(0,5մգ/կգ)։

Պեգասիթունազերծումըբավականերկարատևէ։Ուստի
անվտանգությանապահովման նպատակովանհրաժեշտ
էլոլիկիհամարսահմանել7օրիցավելի«սպասմանժամ
կետ»։

Աղյուսակ.Կոնֆիդորիևպեգասիազդեցությունըլոլիկիպտուղներիհիմնականորակականցուցանիշներիվրա*

α=0,05, n=4

Տարբերակներ
Չորնյութ,

%,
LSD**=0,17

Տիտրվողթթվություն,%
(ըստխնձորաթթվի),

LSD=0,02

ՎիտամինC,
մգ%,

LSD=0,41

Շաքարներ,%

միաշաքարներ,
LSD=0,07

սախարոզ,
LSD=0,06

գումարը

Կոնֆիդոր 6,2 0,55 11,6 2,2 0,03 2,23

Պեգաս 6,3 0,45 10,8 2,4 0,05 2,45

Ստուգիչ 6,3 0,57 9,4 2,1 0,05 2,15

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

**Ամենափոքրէականտարբերություն:
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Փորձարկված թունաքիմիկատները բացասական ազդե
ցություն չենգործում լոլիկիպտուղներիորակականցու
ցանիշներիվրա։
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Peculiaities of Confidor and Pegas Detoxification in the Tomato fruits Grown                                              
in the Protected Ground 

L.H. Atshemyan, V.S. Mirzoyan, N.K. Petrosyan

Scientific Center for Risks Assessment and Analysis in Food Safety Area

Keywords: Pegas, Confidor, tomato, detoxification, yield quality, greenhouse

A b s t r a c t .  Investigations have been conductd to determine the detoxification rate of Confidor and Pegas in the tomato 
fruits grown in greenhouse conditions. 

The total residual amount of Confidor in tomato fruits was lower than the maximum allowable level 3 days after experimental 
treatment (0.5 mg/kg). Detoxification of Pegas was rather longlasting. Thus, to ensure safety, it is required to set up more 
than 7 days of “waiting period”.

Особенности детоксикации “Конфидора” и “Пегаса” в плодах томатов в условиях                     
защищенного грунта

Л.А. Аджемян, В.С. Мирзоян, Н.К. Петросян 
Научный центр оценки и анализа рисков в сфере безопасности пищевых продуктов РА

Ключевые слова: “Пегас”, “Конфидор”, томаты, детоксикация, качество урожая, теплица

А н н о т а ц и я .  Исследования были проведены с целью определения скорости детоксикации “Конфидора” и ”Пега
са” в плодах томатов, выращенных в тепличных условиях.

Через 3 дня после экспериментального опрыскивания общее остаточное количество “Конфидора” в томатах было 
ниже предельно допустимого уровня (0.5 мг/кг). Детоксикация “Пегаса” длилась достаточно долго. Следовательно, в 
целях обеспечения безопасности необходимо установить “период ожидания” более 7 дней.

Ընդունվելէ՝16.06.2022թ.
Գրախոսվելէ՝06.07.2022թ.
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Նախաբան

Որակյալ արմատակալ ստանալու կարևոր նախապայ
մաններից է առողջ և ստանդարտին համապատասխան
կտրոններմթերելը(Պ.Կ.Այվազյան,Գ.Պ.Այվազյան,2003,
Ա.Մ.Գրիգորյան,2001)։

Խաղողիտնկարաններումևայգիներումկտրոններիցածր
կպչողականությունը պայմանավորված է աչքերի վաղ
բացվելով,քանիորդրանցսաղմնայինզարգացումըտեղի
էունենումմինչևկտրոններիտնկումը:Մինչդեռարմատ
ներըպետքէգոյանանկեղևիխորքումևաճենտնկելուց
հետո:Բացիայդ՝տնկվածկտրոններիաչքերը,գտնվելով
հողի մակերեսին, ավելի շուտ են տաքանում, իսկ հողի
խորըշերտը,որտեղկտրոններըպետքէարմատակալեն,
ավելի ուշ էտաքանում (Պ.Կ.Այվազյան,Գ.Պ.Այվազյան,
2003,Ռ.Ս.Հովհաննիսյանևուրիշ.,2013):

Սինթետիկխթանիչներըլայնորենկիրառվումենբուսաբու
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ծությանտարբերճյուղերում,մասնավորապեսբույսերիվե
գետատիվբազմացմանպրակտիկայում(www.yujnaya.ru):

Առանց աճի խթանիչների կիրառման՝ խաղողի կտրոննե
րի սովորական արմատակալման դեպքում պահուստա
յինսննդանյութերըհիմնականումծախսվումենշիվիաճի
վրա,ուստիարմատներիձևավորումըձգձգվումէ։Մինչդեռ
աճիխթանիչներիազդեցությամբտեղիէունենումարագև
զանգվածայինարմատակալում(www.vinograd.info):

Հատկանշական է, որ տնկումից առաջ և հետո արմա
տային համակարգի մշակումը աճի խթանիչներով
նպաստում է արագ արմատակալմանը, ապահովում է
լավ կպչողականություն և վերգետնյա օրգանների ին
տենսիվ աճ: Կտրոնների արմատակալման և կպչողա
կանության աստիճանը պայմանավորված է կիրառ
վող տարբեր խթանիչներով կտրոնների մշակմամբ
(www.phytojournal.com,www.cyberleninka.ru)։ 

Հետազոտությունների համաձայն՝ խրամատային (ավանդական) կիլչեցումից
հետո ցիրկոն, կորնեվին, հետերոաուքսին խթանիչների կիրառումը դրական
ազդեցությունէգործումարմատակալներիևվերգետնյաօրգաններիաճիու
զարգացմանվրա։Ինտենսիվացնումէոչմիայնարմատակալումը,այլևբարձ
րացնումարմատակալներիկպչողականությունը:

ՓորձերիընթացքումՍևԱրենիսորտըցիրկոնովմշակելուդեպքումստուգիչ
տարբերակիհամեմատությամբապահովվելէբարձր՝84%կպչողականություն,
իսկ Ոսկեհատ սորտի արմատակալների կպչողականության առավել բարձր՝
80% ցուցանիշ էապահովել հետերոաուքսինի կիրառումը: Ուստիառաջար
կումենքարմատակալներըհողումտնկելուցհետոջրելնշվածխթանիչներով:

Բանալի բառեր՝
խթանիչ, 
աճ, 
խաղող, 
արմատակալ, 
սորտ 

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

doi: 10.52276/25792822-2022.3-255
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Արմատակալների աճի, շիվերի հասունացման և արմա
տային համակարգի ուսումնասիրությունները կատար
վել են վեգետացիայի ընթացքում և ավարտին։ Որոշվել
է շիվերի միջին երկարությունը, տրամագիծը, փայտա
ցումը, ընդհանուր արմատների և կիսակմախքային ար
մատների քանակը, արմատների միջին տրամագիծը
(М.А.Лазаревский,1963):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Փորձարկվողխթանիչներըտարբերազդեցությունենգործել
արմատակալների կպչողականության, առաջացած շիվերի
երկարության, տրամագծի, փայտացման վրա: Սև Արենի
սորտիառավելբարձր՝84%կպչողականությունապահովել
է ցիրկոնխթանիչը, իսկ կորնեվինովև հետերոաուքսինով
մշակմանդեպքումկպչողականությունըհամապատասխա
նաբարկազմելէ72և68%:Գրանցվելեննաևշիվերիաճի
ևզարգացմանտարբերցուցանիշներ(աղ.1):

ՍտուգիչտարբերակումՍևԱրենիսորտիշիվիմիջիներ
կարությունըկազմելէ27,5սմ,ցիրկոնով,կորնեվինովև
հետերոաուքսինովմշակմանդեպքում՝համապատասխա
նաբար28,037,2և31,8սմ։Բացիայդ՝շիվիփայտացումն
ուտրամագիծնառաջինտարբերակումկազմելեն34%և
3,3մմ,իսկերկրորդ,երրորդ,չորրորդտարբերակներում՝
համապատասխանաբար36%և3,7մմ,35%և3,6մմ,
36,1%և4,9մմ:

Ներկայացված տվյալների համաձայն՝ փորձարկվող խթա
նիչները տարբեր կերպ են ազդել Ոսկեհատ սորտի ար
մատակալների կպչողականության, առաջացած շիվերի
երկարության, տրամագծի, փայտացման վրա: Այսպես՝
խթանիչներիկիրառմանդեպքումստուգիչտարբերակիհա
մեմատությամբ ապահովվել է բարձր կպչողականություն:

Վերջինտարիներինգինեգործությանզարգացումընպաս
տումէխաղողիայգետարածքներիևտեղական (աբորի
գեն)սորտերովայգիներիավելացմանը:

Հետազոտությաննպատակնէբարձրացնելխաղողիտե
ղական Սև Արենի և Ոսկեհատ սորտերի արմատակալ
ների կպչողականությունը, ինչպես նաև դաշտում տնկե
լուց և խրամատային (ավանդական) կիլչեցումից հետո
աճիտարբերխթանիչներիմիջոցովստանալբարձրորակ
տնկանյութ:Ներկայումսմիշարքխթանիչներ(կրեզացին,
ցիրկոն, լարիքսին ևայլն) գտնվում են ուսումնասիրման
փուլում(Л.А. Майстренко, Р.В. Кологривая, 2009):

Ուշագրավ է, որ ցիրկոնը պարունակում է բուսական
բաղադրիչներ, այդ թվում՝ մանուշակագույն էխինցեա,
անվնաս է, ազդող նյութը՝ հիդրօքսիցինամիկ թթուն,
նպաստումէարմատներիինտենսիվաճին,բարձրացնում
էբույսիիմունիտետը(www.klumba.guru)։

Նյութը և մեթոդները

Փորձերը կատարվել են 2021 թ. ՀԱԱՀ Ոսկեհատի խա
ղողագինեգործություն գիտական կենտրոն մասնաճյուղի
Նալբանդյանի փորձակայանում: Ուսումնասիրվել է ցիր
կոն,կորնեվին,հետերոաուքսինխթանիչներիազդեցութ
յունըՍևԱրենիևՈսկեհատսորտերիկտրոններիարմա
տակալմանվրա:Փորձերիհամարընտրվելենտեղական
Սև Արենի և Ոսկեհատ սորտերի 3աչքանի կտրոններ
(30ականարմատակալ):

Ստուգիչտարբերակումկիրառվելէջուր,փորձնականերեք
տարբերակներում՝համապատասխանաբար0,01%անոց
ցիրկոն, 0,08 %անոց կորնեվին, 0,03 %անոց հետե
րոաուքսին:Խթանիչներըկիրառվելենջրումներիմիջոցով՝
արմատակալներիտնկումից10օրհետո:

Աղյուսակ 1.Խթանիչներիազդեցությունըարմատակալներիկպչողականությանևշիվերիաճիուզարգացմանվրա*

Տարբերակներ
Արմատա կալների 

կպչողա կանութ յունը, 
%

Շիվերի
 միջին քանա կը, 

հատ

Շիվի
երկարութ յունը,

սմ

Շիվի 
փայտացումը, 

%

Շիվի 
տրամագիծը,

մմ

Սև Արենի

Առանցխթանիչների(ստուգիչ) 40 1,0 27,5 34,0 3,3

Ցիրկոն 84 1,3 28,0 36,0 3,7

Կորնեվին 72 1,3 37,2 35,0 3,6

Հետերոաուքսին 68 2,0 31,8 36,1 4,9

Ոսկեհատ

Առանցխթանիչների(ստուգիչ) 24 1,0 33,2 36,0 3,12

Ցիրկոն 72 2,0 39,8 44,7 4,46

Կորնեվին 56 1,0 48,0 42,0 4,0

Հետերոաուքսին 80 2,0 50,6 41,1 4,3

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։
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Ոսկեհատսորտիառավել բարձր՝ 80% կպչողականութ
յունապահովել է հետերոաուքսինխթանիչը, իսկ ցիրկո
նովևկորնեվինովմշակմանդեպքումկպչողականությու
նըկազմելէհամապատասխանաբար72և56%:Ստուգիչ
տարբերակումՈսկեհատսորտիշիվիերկարությունըկազ
մելէ33,2սմ,ցիրկոնով,կորնեվինով,հետերոաուքսինով
մշակման դեպքում՝ համապատասխանաբար 39,8, 48,0,
50,6սմ։Միաժամանակառաջինտարբերակումշիվիփայ
տացումըևտրամագիծըհամապատասխանաբարկազմել
են36%և3,12մմ,իսկերկրորդ,երրորդ,չորրորդտարբե
րակներում՝ համապատասխանաբար 44,7% և 4,46 մմ,
42,0%և4,0մմ,41,1%և4,3մմ:

ԽթանիչներըտարբերազդեցությունենգործելնաևՈսկե
հատսորտիարմատակալներիարմատայինհամակարգի
աճիևզարգացմանվրա:Աղյուսակ2ումներկայացված
տվյալներիհամաձայն՝փորձնականտարբերակներումՍև
Արենիսորտիարմատներիընդհանուրքանակըևկիսա
կմախքային արմատները համապատասխանաբար կազ
մելեն8և3,8և2,11և3հատ,արմատներիտրամագիծը՝
2,5, 3,1, 2,5 մմ, իսկՈսկեհատսորտինը՝ համապատաս
խանաբար11և5,11և4,10և6հատ,3,4,3,3,3,4մմ:

Երկուսորտերիդեպքումէլստուգիչտարբերակիցուցա
նիշները զիջել են խթանիչների կիրառման արդյունքում
ստացվածցուցանիշներին:

Աղյուսակ 2. Խթանիչների ազդեցությունը արմատակալ
ներիարմատայինհամակարգիաճիևզար
գացմանվրա*
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Սև Արենի 

Առանցխթանիչների(ստուգիչ) 7 1 1,6

Ցիրկոն 8 3 2,5

Կորնեվին 8 2 3,1

Հետերոաուքսին 11 3 2,5

Ոսկեհատ

Առանցխթանիչների(ստուգիչ) 8,5 3 2,5

Ցիրկոն 11 5 3,4

Կորնեվին 11 4 3,3

Հետերոաուքսին 10 6 3,4

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Եզրակացություն

Այսպիսով՝ խրամատային կիլչեցումից հետո տարբեր
խթանիչների կիրառումը դրական ազդեցություն է գոր
ծումարմատակալներիևվերգետնյաօրգաններիաճիու
զարգացմանվրա։Ինտենսիվացնումէոչմիայնարմատա
կալումը, այլև բարձրացնում արմատակալների կպչողա
կանությունը:ՍևԱրենիսորտըցիրկոնովմշակելուդեպ
քումստուգիչտարբերակիհամեմատությամբապահովվել
էբարձր՝84%կպչողականություն,իսկՈսկեհատսորտի
արմատակալներիկպչողականությանբարձր՝80%ցուցա
նիշէապահովելհետերոաուքսինխթանիչիկիրառումը:

Կատարվածփորձերիհիմանվրաառաջարկումենքխրա
մատայինկիլչեցումովստացվածարմատակալներըտնկե
լուցհետոջրելցիրկոնևհետերոաուքսինխթանիչներով:
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The Effect of Different Stimulants on the Rootstock Survival Rate in Sev Areni                                            
and Voskehat Grape Varieties 

A.M. Grigoryan, B.A. Grigoryan, A.I. Ohanyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: stimulant, growth, grapes, rootstock, variety

A b s t r a c t .  According to investigations application of stimulants after vine cutting preplant treatment through trench 
ploughing (traditional) method exerts a favorable effect on the growth and development of the rootstocks and aboveground 
mass of plants. Not only does it intensify the rooting process but also increases the survival rate of the rootstocks. 

During the experiments when treating Sev Areni grape variety with zircon, it provided a high survival rate (84 %) compared 
to control variant, while the application of heteroauxin provided a high survival rate (80 %) in the rootstocks of Voskehat 
variety. Thus, it is recommended to treat the rootstocks with the mentioned stimulants before planting them in the soil.

Влияние различных стимуляторов на приживаемость саженцев сортов винограда “сев арени” 
и “воскеат”

А.М. Григорян, Б.А. Григорян, А.И. Оганян 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: стимулятор, рост, виноград, саженец, сорт

А н н о т а ц и я .  Согласно исследованиям, применение стимуляторов после траншейного (традиционного) кильче-
вания положительно влияет на рост и развитие корней и наземных органов. При этом не только интенсифицируется 
укоренение, но и повышается приживаемость саженцев.

В ходе опытов при обработке цирконом сорта “сев арени” по сравнению с контрольным образцом была обеспечена 
более высокая приживаемость – 84 %, в то время как у сорта “воскеат” самый высокий показатель – 80 % – был по-
лучен при применении гетероауксина. Исходя из этого, предлагается после высадки саженцев в грунт поливать их 
указанными стимуляторами.
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Введение

Река Дебед протекает в северо-восточной части Рес-
публики Армения. Протяженность ее составляет 178 км, 
из них 152 км приходятся по территорию республики. 
Дебед является самым крупным притоком реки Храм 
и образуется от слияния рек Памбак и Дзорагет на 
отметке 880 м над уровнем моря. После выхода на 
Марнеульскую равнину (Грузия) река Дебед называется 
Барчалу. Ее воды до города Алаверди являются 
пресными, но в результате попадания в них техногенных 
выбросов Алавердского горно-металлургического за-
вода (АГМЗ), Ахталинской обогатительной фабрики, 
Алавердского, Марцинского и других месторождений и 
хвостохранилищ вода загрязняется (С.А. Унанян, 2010, 
С.А. Унанян и др., 2020). Водами р. Дебед орошаются 
почвы Туманянского и Ноемберянского районов. 

Техногенез приводит к изменению агрохимических, 
физико-химических свойств и биологической активно-

УДК  631.95(479.25)

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД РЕКИ ДЕБЕД НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ

С.А. Унанян, д. с/х. н., Т.А. Джангирян, к. с/х. н., А.О. Маркосян, д. с/х. н.
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сти почвы, нарушению естественного соотношения хи-
мических элементов в почвенном растворе и их посту-
плению в растения (К.В. Григорян, 1980; В.М. Варагян,    
К.В. Григорян, 2011, В.М. Варагян, 2011). 

И хотя водами реки Дебед орошаются большие тер-
ритории, до сих пор не была проведена оценка эколо-
го-токсикологического состояния орошаемых почв. Сле-
довательно, их изучение является весьма актуальным.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования проводились по-
средством полевых и камеральных работ, лаборатор-
ных агрохимических и химических анализов почвен-
ных и растительных образцов. Полевые исследования 
были проведены на участках, орошаемых техногенно 
загрязненными водами р. Дебед. Почвенные и расти-
тельные образцы (плоды баклажана и перца, корне-

Установлено, что под воздействием техногенного загрязнения реки 
Дебед содержание гумуса в орошаемых ее водами почвах уменьшилось, 
изменился их механический состав – тяжелосуглинистые превратились в 
среднесуглинистые. Слабощелочная реакция среды стала нейтральной и 
слабокислой. Уменьшились валовое содержание питательных элементов 
и сумма поглощенных катионов, а содержание валовых и подвижных 
форм тяжелых металлов (ТМ) увеличилось. Накопление ТМ (Cu, Pb, Mo) 
в овощных культурах во много раз превышает предельно допустимые 
нормы, что представляет опасность для здоровья людей и животных.

Ключевые слова:
река Дебед, 
почва, 
растения, 
тяжелые металлы, 
загрязненность, 
химический состав

С В Е Д Е Н И Я А Н Н О Т А Ц И Я

doi: 10.52276/25792822-2022.3-259 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա 260

плоды свеклы и клубни картофеля) были также взяты с 
загрязненных рекой территорий (села Шамлух, Чочкан, 
Айрум). На каждой опытной площадке (не более 1 га) 
закладывался разрез (полуяма). После морфологиче-
ского описания профиля почв брались смешанные об-
разцы, каждый из которых состоял из пяти проб, ото-
бранных методом «конверта» (Методические указания 
по агрохимическому обследованию и картографирова-
нию почв на содержание микроэлементов, 1976) и взя-
тых с глубины 0-30 см и 30-60 см. 

Для оценки воздействия загрязненной воды на агрохи-
мические, физико-химические показатели и химический 
состав почв, а также на накопление тяжелых металлов 
в с/х культурах, в качестве фона (контроль) были взя-
ты аналогичные показатели почв и растений схожей 
природно-почвенной зоны, орошаемой незагрязнен-
ной водой (Ж.А. Амирджанян, 1993, С.А. Унанян, 2013,                 
О.А. Джугарян, 2000).

В лаборатории из образцов почвы удаляли камни и 
растительные остатки, затем высушивали при комнат-
ной температуре (20-22 0C) и измельчали   для дальней-
ших исследований (для определения гумуса почва не 
измельчалась). Агрохимические и физико-химические 
анализы почвенных образцов проводили следующи-
ми методами: гумус – по Тюрину, механический состав 
– по Робинсону, рН – потенциометрическим, общий 
азот – по Кьельдалю, фосфор и калий – по Лоренцу                  
(Е.В. Аринушкина, 1962).

Для определения содержания биодоступных тяжелых 
металлов в образцах почвы использовали уксусную 
кислоту: 1 г измельченной почвы помещали во флакон 
емкостью 50 мл, затем смешивали с 40 мл 0.11-моляр-
ной уксусной кислоты, после чего смесь выдержива-
ли в течение 16 часов при температуре 20-22 0C (He 
Q., Ren Y. et al, 2013; Д.Н. Иванов, Л.А. Лернер, 1979). 
Затем смесь фильтровали и измеряли содержание 
подвижных форм тяжелых металлов в тяге с помо-

щью прибора AAS-1. Валовые формы тяжелых метал-
лов определяли рентгенофлюресцентным методом                                
(В.А. Большаков и др., 1978) и атомно-абсорбционным 
методом на спектрофотометре (H.E. Taylor, 2001).

Пробы овощных культур брались дважды за вегетаци-
онный период. С каждого стационарного участка (около 
почвенного разреза) отбирали по 1 кг растений овощных 
культур (баклажан, перец, картофель, свекла). В расти-
тельных образцах (плоды, клубни, корнеплоды) содер-
жание меди, свинца и молибдена определяли методом 
сравнения фактического материала с данными фоно-
вых участков, разработанным Д. Бакером и Л. Чеснином               
(D. Baker, L. Checnin, 1975). Растительные пробы после 
высушивания измельчались, затем часть проб озоля-
лась в муфельной печи до белой золы при температуре 
около 450 0C. Полученная зола после соответственной 
обработки использовалась для определения содержа-
ния ТM (Cu, Pb, Mo) с помощью прибора AAS-1.

Результаты и анализ

Результаты исследований свидетельствуют, что со-
держание валовой и подвижной меди в верхних сло-
ях (0-30 см) почв, орошаемых загрязненными водами 
р. Дебед, колеблется в пределах 345.0-3816.0 и 22.4-
248.0 мг/кг, свинца 238.0-1218.0 и 16.5-109.6 мг/кг, мо-
либдена 22.0-62.0 и 3.1-10.0 мг/кг, что превышает их 
количество в контроле (фон): меди – в 6.6-73.1 и 3.06-
34.0 раза, свинца – в 13.22-67.7 и 7.9-52.2 раза, молиб-
дена – в 9.2-25.8 и 7.3-23.8 раза. С глубиной почвенного 
профиля показатели форм ТМ снижаются (рис. 1). Так, на 
глубине 30-60 см содержание валовой меди колеблется в 
пределах 70.0-107.0 мг/кг, свинца – 31.0-61.0 мг/кг, молиб-
дена – 3.6-7.2 мг/кг, а подвижных форм соответственно 
10.3-12.6 мг/кг, 6.3-13.5 мг/кг; 0.90-7.2 мг/кг. Такое колеба-
ние концентрации форм ТМ в почве на глубине 30-60 cм 
несомненно связано со степенью загрязненности почвен-
ного покрова. 
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в почвах, орошаемых водами р. Дебед (диаграмма составлена авторами).
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Данные, приведенные в таблице, подтверждают, что под 
воздействием техногенных веществ, внесенных в почву 
с загрязненными водами р. Дебед, наблюдается измене-
ние агрохимических и физико-химических свойств почвы. 
Так, в загрязненных почвах содержание гумуса в па-
хотном слое (0-30 см) по сравнению с незагрязнен-
ной почвой (контроль) уменьшилось в 1.34-1.77 раза. 
Происходит изменение механического состава корич-
невых лесных остепненных почв (тяжелосуглинистые 
почвы становятся среднесуглинистыми), слабощелоч-
ная реакция среды (pH=7.2) меняется на нейтральную 
(pH=7.0) и слабокислую (pH=5.3-5.8). Концентрация 
валового азота в орошаемых почвах по сравнению с 
контролем уменьшилась в 1.24-1.44, фосфора – в 1.15-
1.44, калия – 1.06-1.28 раза, а сумма поглощённых ка-

тионов (Ca+Mg++Na) – в 1.06-1.19 раза. Изменение 
агрохимических и физико-химических показателей 
почв под пахотным горизонтом (30-60 см) незначитель-
ное (табл.).

Одним из важнейших показателей эколого-токсико-
логического состояния компонентов экосистем при 
орошении загрязненными водами р. Дебед является 
содержание металлов в растениях. Широкий диапазон 
колебания концентрации тяжелых металлов в растени-
ях обусловлен действием различных факторов, таких 
как геохимические аномалии, загрязнение, сезонные 
колебания, температура, свойства почвы, способность 
генотипа накапливать тот или иной элемент (Н.А. Чер-
ных, С.Н. Сидоренко, 2003; С. Унанян и др., 2020).
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в растениях, орошаемых водами р. Дебед (диаграмма составлена авторами).

Таблица. Агрохимические и физико-химические показатели почв, орошаемых водами р. Дебед (коричневые 
лесные, остепненные)*

Место взятия 
проб почвы

Гл
уб

ин
а,

              
см Гу

м
ус

,
 %

pH
Механический 

состав, 
<0,01мм

Обменные катионы,               
мг.экв/100 г почвы

Валовое содержание 
питательных элементов, %

Ca Mg Na сумма N P2O5 K2O

Контроль 
0-30 3.9 7.2 49.8 34.2 4.7 1.60 40.50 0.26 0.23 1.90

30-60 1.8 7.6 41.0 31.5 6.0 1.54 39.04 0.17 0.18 1.66

с. Шамлух, 
коричневые лесные, 
орошаемые

0-30 2.9 5.8 39.8 29.8 2.7 1.78 34.28 0.18 0.20 1.79

30-60 2.0 7.6 46.4 32.4 5.7 1.44 39.54 0.16 0.19 1.68

с. Айрум, 
коричневые лесные 
остепененные, 
орошаемые

0-30 2.2 7.0 38.6 26.0 6.4 1.70 34.17 0.19 0.16 1.48

30-60 1.79 7.4 40.2 35.0 4.8 1.64 41.47 0.15 0.18 1.40

с. Чочкан, 
коричневые лесные 
остепененные, 
орошаемые

0-30 2.40 5.3 32.8 30.0 6.6 1.44 38.04 0.21 0.19 1.70

30-60 1.6 7.4 41.3 35.0 4.3 1.56 40.86 0.16 0.24 1.65

*Таблица составлена авторами.      
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Нашими исследованиями установлено, что накопле-
ние тяжелых металлов в растениях зависит от степени 
загрязненности почв, видовой особенности растений 
и химической природы металлов. Так, в загрязненных 
почвах содержание ТМ в плодах баклажана и перца 
колеблется в следующих пределах: меди – 38.0-43.5 и 
19.8-26.6 мг/кг, свинца – 8.3-14.4 и 13.0-22.1 мг/кг, мо-
либдена – 2.0-4.9 и 1.9-2.9 мг/кг, в клубнях картофеля и 
корнеплодах свеклы: меди – 17.7-21.3 и 15.5-31.1 мг/кг, 
свинца – 9.7-17.5 и 14.3-25.1 мг/кг, молибдена – 1.2-2.4 
и 2.8-3.79 мг/кг (рис. 2). Концентрация ТМ в отмеченных 
культурах (среднее содержание Cu –4.75; Pb - 0.89; Mo 
- 0.31 мг/кг) превышает контрольные показатели: меди 
в 8.0-9.16; 4.17-5.60, 3.73-4.48 и 3.26-6.55 раза, свинца 
– в 9.33-16.18; 14.61-24.83; 10.9-21.35; 16.7-28.2 раза, 
молибдена – в 6.45-15.81; 6.13-9.35, 3.8-7.74; 9.03-
12.23 раза соответственно (рис. 2). 

Из данных рис. 2 видно, что при одинаковых эколо-
гических условиях накопление тяжелых металлов во 
многом зависит от вида растений. Так, в загрязненных 
почвах максимальное накопление меди (43.5 мг/кг) за-
фиксировано в плодах баклажана, свинца (25.1 мг/кг) 
– в корнеплодах свеклы, молибдена (4.9 мг/кг) – в пло-
дах баклажана. По накоплению ТМ в органах растений 
овощные культуры, возделываемые на загрязненных 
почвах, располагаются в следующий ряд: 

Cu - баклажан>свекла>перец>картофель, 
Pb - свекла>перец> картофель>баклажан,
Mo - баклажан>свекла>перец>картофель.

Данные рис. 2 также показывают, что содержание тяжелых 
металлов в плодах баклажана и перца, в клубнях карто-
феля и корнеплодах свеклы во много раз превосходит 
предельно допустимые концентрации, что вредно для 
здоровья людей и животных (для баклажана, перца, кар-
тофеля и свеклы ПДК: Cu – 5, Pb – 0,5 и Mo – 0.33 мг/кг).

Заключение 

Исследования показали, что источником загрязнения 
орошаемых почв сел Чочкан, Айрум и Шамлух являют-
ся воды р. Дебед. Было выявлено, что тяжелые метал-
лы в основном накапливаются в пахотном слое почвы                      
(0-30 см). Накопление токсикантов в плодах, корнеплодах 
и клубнях изучаемых культур в основном зависит от сте-
пени загрязненности почвы, биологических особенностей 
растений и химической природы элемента. Концентрация 
ТМ (Cu, Pb, Mo) в овощных культурах во много раз пре-
вышает предельно допустимые показатели и представ-
ляет опасность для здоровья людей и животных. 

Для реабилитации загрязненных почв, повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур и получения 
экологически безопасной продукции рекомендуем вне-
сти в почву 60-90 т/га навоза при глубине пахотного слоя 
35-40 см.
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The Effect of Technogenically Polluted Water of the Debed River on the Agrochemical Indicators                       
of Soils and Plants Chemical Composition

S.A Hunanyan., T.A. Jhangiryan, A.O. Markosyan 
H. Petrosyan Scientific Center of Soil Science, Agrochemistry and Melioration, ANAU branch

Keywords: Debed River, soil, plants, heavy metals, pollution, chemical composition

A b s t r a c t .  The studies have indicated that under the influence of technogenically polluted waters of the river Debed, 
the humus content in the soils decreased, the mechanical composition turned from heavy loamy into medium loamy and 
the reaction – from slightly alkaline to neutral and subacidic. The content of gross nutrients and the amount of absorbed 
cations decreased. The content of gross and mobile forms of heavy metals (HM) increased. The accumulation of HM (Cu, 
Pb, Mo) in vegetable crops exceeded the maximum allowable limits in many times and posed danger to human and animal 
health.

Դեբեդ գետի տեխնածին աղտոտված ջրերի ազդեցությունը հողերի ագրոքիմիական ցուցանիշների                 
և բույսերի քիմիական կազմի վրա 

Ս.Ա. Հունանյան, Տ.Ա. Ջհանգիրյան, Ա.Օ. Մարկոսյան
Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական   կենտրոն, ՀԱԱՀ մասնաճյուղ

Բանալի բառեր՝ Դեբեդ, հող, բույսեր, ծանր մետաղներ, աղտոտվածություն, քիմիական կազմ

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Ուսումնասիրություններով հաստատվել է, որ տեխնածին աղտոտվածությամբ Դեբեդի ջրերով 
ոռոգ վող հողերում հումուսի պարունակությունը նվազել է, դրանց մեխանիկական կազմը փոխվել է ուժեղ կավայինից 
միջին կավայինի: Միջավայրի թույլ հիմնային ռեակցիան դարձել է չեզոք և թույլ թթվային։ Սննդատարրերի 
ընդհանուր պարունակությունը և կլանված կատիոնների գումարը նվազել են, իսկ ծանր մետաղների (ԾՄ) ընդհանուր 
պարունակությունը և շարժուն ձևերը՝ ավելացել։ Բանջարային մշակաբույսերում ծանր մետաղների (Cu, Pb, Mo) 
կուտակումը մի քանի անգամ գերազանցում է սահմանային թույլատրելի նորմերը, ինչը վտանգավոր է մարդկանց և 
կենդանիների առողջության համար։
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Նախաբան

Աշխարհումհաշվարկվումէմիքանիհարյուրմիլիոնավ
տոմեքենա,որոնքայրումենհսկայականքանակությամբ
նավթևնավթամթերք՝զգալիորենաղտոտելովմթնոլոր
տը, խոշոր քաղաքների և մայրուղիների հարակից տա
րածքները(Г.В. Новиков, Е.Л. Дударев, 1978, Н.А. Чер-
ных, С.Н. Сидоренко, 2003, Л.В. Передельский и др., 
2009, H.Gh. Ghazaryan et al., 2018):

Շրջակա միջավայրի աղտոտման աղբյուրները բազմա
զան են` հանքարդյունաբերություն, ջերմաէլեկտրակայան
ներ, քիմիական արդյունաբերություն, ավտոտրանսպորտ,
գյուղատնտեսություն և այլն: Ներքին այրման շարժիչների
գազերն ու գազախառնուրդները (հատկապես կարբյուրա
տորային)պարունակումենմեծքանակությամբթունավոր
միացություններ`բենզապիրին,ալդեհիդներ,ազոտիօքսիդ
ներ,ածխածնիտարբերմիացություններ,ինչպեսնաևծանր
մետաղներ,մասնավորապես՝կապարիմիացություններ:

ՀՏԴ631.95(479.25)

ՊՂՆՁԻԵՎԿԱՊԱՐԻՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՎԱՐԴԵՆԻՍՄԱՅՐՈՒՂՈՒՀԱՐԱԿԻՑ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԱՃԵՑՎՈՂՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐՈՒՄ

Ս.Ա.Հունանյանգ.գ.դ.,Ա.Ա.Սարգսյան,Ղ.Ա.Հովհաննիսյան
ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

hunanyansuren4@gmail.com,  ashxensargsyan1989@mail.ru,  ghevondhovhannisyan18@gmail.com

Անթրոպոգեն արտանետումները, աղտոտելով շրջակա մի
ջավայրը,երկարժամանակմեծվնասենհասցնումոչմիայն
մարդուառողջությանը,այլև բացասաբար ենանդրադառ
նումբույսերիաճի,զարգացման,բերքատվության,կենդա
նիների մթերատվության, հողերի ագրոքիմիական, ֆիզի
կաքիմիական և կենսաբանական հատկությունների վրա:
Աղտոտիչների ազդեցության հետևանքով միաժամանակ
փոխվում են հողի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,
բույսերի մեջավելանում էթունավորտարրերիպարունա
կությունը,որոնքսննդայինշղթայով (հողջուրբույսկենդա
նիմարդ)թափանցումենմարդուօրգանիզմ՝առաջացնելով
ալերգիկ, իշեմիկ և այլ հիվանդություններ (И.Г. Важенин,
1980, О.А. Джугарян, 1988, В.А. Черников и др., 2000,
Л.В.Передельскийидр.,2009,С.А.Унанян,2012):

Հայաստանի կարևորագույն գյուղատնտեսական տարա
ծաշրջաններիցէԳեղարքունիքիմարզը,որիտարածքով
անցնումենմիշարքմայրուղիներ`մարզիհյուսիսայինև

ՀետազոտություններըկատարվելենՄարտունիՎարդենիսմայրուղուհարակից
տարածքներում աճեցվող մշակաբույսերի՝ ծանր մետաղներով աղտոտվա
ծության աստիճանը և բույսերի օրգաններում դրանց բաշխվածությունը
պարզելունպատակով:Ստացվածտվյալներիհամաձայն՝մայրուղուհարակից
տարածքներիաշնանացանևգարնանացանցորենիհատիկներում,կարտոֆիլի
պալարներումպղնձիպարունակությունըգերազանցելէստուգիչին1,131,30,
1,061,18,1,071,28,իսկկապարինը՝2,203,05,2,944,71,1,511,82անգամ:
Ծանրմետաղներիառավելագույնկուտակումհայտնաբերվելէարմատներում:

Բանալիբառեր՝
ավտոմայրուղի, 
մշակաբույսեր, 
պղինձ, 
կապար, 
կուտակում

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-264
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հողագիտության ինստիտուտում ընդունված մեթոդով
(И.Г. Важенин, 1980):

Աշնանացան և գարնանացան ցորենի բերքահավաքն
իրականացվելէլրիվհասունացման,կարտոֆիլինը`փրե
րիչորացմանփուլերում:

Ընտրվածհողատարածքներում(2,5,10,20կմ)հացահա
տիկայինբույսերիբերքըհաշվառվելէ«մետրովկայի»եղա
նակով, կարտոֆիլինը` փորձամարգի ողջ բերքի կշռման
մեթոդով:Ընտրվածնմուշներըտեղափոխվել են լաբորա
տորիա,որտեղկատարվելէհատիկի,ծղոտի,արմատների,
պալարներիևփրերիբաժանում:Նախապատրաստական
աշխատանքից հետո մուֆելային վառարանում՝ 450 0C
պայմաններումկատարվելէբույսերիմոխրացում:Ստաց
վածմոխիրըենթարկվելէքիմիականմշակման։Այնուհետև
AAS1 սարքի օգնությամբ` ատոմաաբսորբցիոն մեթոդով
որոշվել է պղնձի և կապարի պարունակությունը լուծույ
թում(Д.Н. Иванов, Л.А. Лернер, 1974):

Արդյունքներըևվերլուծությունը

ՄարտունիՎարդենիս մայրուղու հարակից տարածքնե
րումաճեցվողբույսերիստորգետնյա(արմատ,պալար)և
վերգետնյա(հատիկ,ծղոտ,փրեր)օրգաններումծանրմե
տաղների (Cu, Pb)պարունակությանվերաբերյալստաց
վածարդյունքներըփաստումեն,որմշակաբույսերումայդ
մետաղների կուտակումը պայմանավորված է մի շարք
գործոններով, մասնավորապես` բույսերի տեսակային
կազմով,մորֆոլոգիականառանձնահատկություններովև
հատկանիշներով,ինչպեսնաևմիջավայրիաղտոտվածու
թյանմակարդակով:

կենտրոնականշրջաններըկապելովմայրաքաղաքիհետ:

ՄարտունիՎարդենիս մայրուղու հարակից տարածքնե
րում մշակվում են գյուղատնտեսական տարբեր մշակա
բույսեր,որոնցկենսագործունեության,բերքիորակական,
ինչպեսնաևստացվածմթերքիքիմիականցուցանիշների
վրազգալիազդեցությունենգործումտեխնածիննյութե
րիարտանետումները:

Չնայածմայրուղուհարակիցտարածքներիգյուղատնտեսա
կաննշանակությանը՝մինչայժմտեղանքիմշակաբույսերում
ծանրմետաղների(Cu, Pb)պարունակությունըհավաստող
ուսումնասիրություններ չենկատարվել։Ուստիմերկողմից
իրականացվածհետազոտություններնունենսանիտարահի
գիենիկևէկոլոգիատնտեսականնշանակություն:

Նյութըևմեթոդները

Հետազոտություններըկատարվելեն20202021թթ.մա
գիստրոսական թեզի «Պաշտպանական անտառաշեր
տերի ազդեցության գնահատումը Մարտունի համայնքի
ագրոէկոհամակարգերի վրա» թեմայի շրջանակում: Հե
տազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել ծանր մե
տաղներիպարունակությունըՄարտունիՎարդենիսմայ
րուղու020կմհատվածումաճեցվողմշակաբույսերում:

Որպեսնախնական(զրոյական)կետէընտրվելՄարտու
նիՎարդենիսմայրուղու՝Մարտունիքաղաքից2կմհատ
վածը,իսկորպեսստուգիչ(ֆոն)՝մայրուղուհորիզոնական
լայնության300մևերկայնական30կմհատվածը:

Հողերիաղտոտվածությանվերաբերյալդաշտայինհետա
զոտությունները կատարվել են Վ.Վ. Դոկուչաևի անվան

Աղյուսակ.ԾանրմետաղներիպարունակությունըՄարտունիՎարդենիսմայրուղուհարակիցտարածքներիմշակաբույ
սերում,մգ/կգ*

Նմուշառման
կետեր,
կմ

Ծանր
մետաղներ

Մշակաբույսեր

աշնանացանցորեն գարնանացանցորեն կարտոֆիլ

հատիկ ծղոտ արմատ հատիկ ծղոտ արմատ պալար փրեր արմատ

2
Cu 6,0 15,4 34,0 4,0 11,6 31,7 5,2 18,2 39,2

Pb 1,6 5,6 19,0 1,1 1,6 14,6 0,68 2,6 9,2

5
Cu 5,9 10,5 36,6 3,6 17,0 34,1 5,1 16,7 60,0

Pb 1,8 5,1 16,9 1,3 4,4 13,4 0,76 3,4 9,4

10
Cu 5,2 18,7 38,3 3,7 18,1 37,1 5,5 21,0 39,7

Pb 1,7 4,9 13,4 1,6 3,2 10,6 0,82 3,7 11,3

20
Cu 5,6 14,8 42,9 3,9 12,7 30,9 4,6 25,0 36,6

Pb 1,3 4,2 14,6 1,0 3,6 11,2 0,79 2,8 10,2

30կմ(ստուգիչ,մայրուղուհո
րիզոնականուղղության300մ)

Cu 4,6 17,4 36,3 3,4 12,6 32,0 4,3 15,0 32,1

Pb 0,59 1,8 2,6 0,34 1,0 2,3 0,45 1,2 6,3

ՍԹԽ
Cu 10 20  10 20  5,0 15,0 

Pb 0,5 1,0  0,5 1,0  0,5 1,0 

Ծանոթ ությո ւն.   ՍԹԽ - սահմանային թույլատրելի խտություն:

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից:
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Աղյուսակի տվյալների համաձայն՝ հետազոտված հատ
վածներում (2, 5, 10, 20 կմ) պղնձի պարունակությունը
աշնանացան, գարնանացան ցորենի հատիկներում տա
տանվելէ5,26,0և3,64,0մգ/կգ,կարտոֆիլիպալարնե
րում` 4,65,5 մգ/կգ սահմաններում, կապարը` համապա
տասխանաբար1,31,8,1,01,6,0,680,82մգ/կգ,ստուգիչի
(30 կմ երկարություն, 300 մ լայնություն) նկատմամբ
պղինձըավելիէ1,131,30,1,061,18,1,071,28,կապարը̀
2,203,05,2,944,71,1,511,82անգամ:

Աշնանացան և գարնանացան ցորենի հատիկներում ու
ծղոտում պղնձի պարունակությունը գտնվում է ՍԹԽի
սահմաններում, կարտոֆիլի պալարներում և փրերում
գերազանցում է ՍԹԽն 1,021,10, կապարի պարունա
կությունը՝ համապատասխանաբար2,63,6, 2,03,2, 4,2
5,6,1,84,4,1,341,64,2,63,7անգամ:

Միևնույն էկոլոգիական պայմաններում աճեցվող մշա
կաբույսերիառանձին օրգաններում մետաղների կուտա
կումնէականէ:Այսպես՝աշնանացանցորենիհատիկում
կուտակված պղնձի քանակությունը գարնանացան
ցորենիհամեմատությամբավելիէ1,441,50,կապարինը`
1,31,13 անգամ: Աշնանացան և գարնանացան ցորենի
համեմատությամբկարտոֆիլիպալարներումմետաղների
պարունակությունըզգալիորենքիչէ:

Այսպիսով՝ բույսերի կողմից մետաղների կլանումը,
կուտակումը և վերաբաշխումն ըստ օրգանների (հատիկ,
ծղոտ,պալար,փրեր)խիստտարբեր է, ինչը, ըստմի շարք
հետազոտողների, պայմանավորված է տվյալ օրգանների
կատարածֆունկցիայով(С.А.Унанян,2012,В.А.Черникови
др.,2000,Н.А.Черных,С.Н.Сидоренко,2003,T.S.Hovsepyan,
2015): Այսպես՝ ծանր մետաղների ( Cu, Pb)առավելագույն
կուտակումհայտնաբերվելէաշնանացանցորենիարմատ
ներում (34,042,9 և 13,419,0 մգ/կգ), որը ծղոտի և
հատիկի համեմատությամբ 3,242,29, 6,547,15 (Cu) և
3,193,39,10,3110,56(Pb)անգամավելիէ:

Մետաղների կուտակման օրինաչափություն է գրանցվել
նաևգարնանացանցորենիևկարտոֆիլիբույսերում:

Եզրակացություն

ՄարտունիՎարդենիս մայրուղու հարակից տարածք
ներում մշակվող բույսերում (հատիկ, պալար) պղնձի
(Cu) և կապարի (Pb) պարունակությունը գերազանցել է
ստուգիչինհամապատասխանաբար1,131,30,1,061,18,
1,071,28և2,203,05,2,944,71,1,511,82անգամ:

Ցորենիհատիկներումևկարտոֆիլիպալարներումպղնձի
պարունակությունըՍԹԽիսահմաններումէ,իսկկապարը
գերազանցումէթույլատրելինորման:Ծանրմետաղների

կուտակումըմշակաբույսերումպայմանավորվածէդրանց
կենսաբանական առանձնահատկություններով և տվյալ
օրգաններիկատարածֆունկցիայով:Ուստիէկոլոգիապես
անվտանգ մթերք ստանալու համար առաջարկում ենք
մայրուղուհարակիցտարածքները(100200մ)օգտագործել
անտառտնկման նպատակով, ինչպես նաև կատարել
պարարտացումկիսաքայքայվածգոմաղբով(4060տ/հա)
կամ«Սիս»կոմպոստով(3050տ/հա):
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Copper and Lead Content in the Crops Cultivated in the Areas Adjacent to Martuni-Vardenis Highway

S.A. Hunanyan, A.A. Sargsyan, Gh.A. Hovhannisyan
H. Petrosyan Scientific Center of Soil Science, Melioration and Agrochemistry, ANAU Branch

Keywords: highway, crops, copper, lead, accumulation

A b s t r a c t .  Investigations have been conducted to determine the heavy metal pollution rate of the crops grown in the 
nearby areas of Martuni-Vardenis highway and to identify their distribution in the plant organs. According to the obtained 
data, in the grains of winter and spring wheat and in the potato tubers cultivated in the adjacent areas of the mentioned 
highway the copper content exceeded the control sample in 1.13-1.30, 1.06-1.18, 1.07-1.28 times, while the lead content 
– in 2.20-3.05, 2.94-4.71, 1.51-1.82 times. The maximum heavy metal accumulation has been recorded in the roots.

Содержание меди и свинца в сельскохозяйственных культурах, возделываемых в 
окрестностях автомагистрали Мартуни-Варденис

С.А. Унанян, А.А. Саргсян, Г.А. Оганнисян
Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации им. О. Петросяна, НАУА

Ключевые слова: автомагистраль, сельскохозяйственные культуры, медь, свинец, накопление

А н н о т а ц и я .  Исследования проводились с целью определения степени загрязнения тяжелыми металлами сель-
скохозяйственных культур, возделываемых на участках вблизи автомагистрали Мартуни-Варденис, и изучения рас-
пределения этих металлов по органам растений. Согласно полученным данным, в зернах озимой и яровой пшеницы, 
а также в клубнях картофеля, выращиваемых на территориях около магистрали, содержание меди превысило кон-
троль в 1,13-1,30, 1,06-1,18, 1,07-1,28 раза, а свинца - в 2,20-3,05, 2,94-4,71, 1,51-1,82 раза. Максимальное накопле-
ние тяжелых металлов зафиксировано в корнях.

Ընդունվել է` 27.05.2022 թ.
Գրախոսվել է` 13.06.2022 թ.
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Введение

Картофель (Solanum tuberosum L.), будучи вегетатив-
но размножаемой культурой, склонен к накоплению и 
дальнейшему распространению ряда болезней, влия-
ющих на его урожайность и качество. Здоровый поса-
дочный материал играет важную роль в производстве 
картофеля (I. Dimante, et al., 2014).

Получение оздоровленного, безвирусного посадоч-
ного материала картофеля – одна из самых актуаль-
ных проблем сельскохозяйственной биотехнологии                           
(Ф.Х. Измайлов, А.Н. Пикулев, 2009). Метод апикальной 
меристемы, основанный на культивировании стебле-
вых черенков или органов стеблевого происхождения 
in vitro – наиболее эффективный способ избавления от 
вирусов (Р.Г. Гареев, Ф.Ф. Замалиева, 2001).

Большинство растений картофеля, вырастающих из 
апикальной меристемы, не содержат вирусов. В це-
лом, чем меньше размер меристематической ткани, 

УДК 635.21։631.527

ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕННЫХ IN VITRO                       
МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

А.Д. Саакян к.с/х.н., Г.Г. Мелян к.б.н., А.Ш. Меликян д.с/х.н., А.А. Барсегян к.б.н.
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тем выше вероятность размножения безвирусных 
растений, однако при этом скорость роста и жизне-
способность эксплантата соответственно снижается                      
(Л.Н. Трофимец и др., 1990).

Технология производства оздоровленного посадочно-
го материала картофеля путем выращивания в поч-
ве растений in vitro меристемного происхождения и 
получение из них оздоровленных мини-клубней в на-
стоящее время широко распространена. Однако для 
использования в массовом производстве для каждого 
сорта необходимо подбирать условия in vitro, которые 
обеспечат высокий процент безвирусной регенерации 
и получение оздоровленного посадочного материала в 
виде мини-клубней.

Мини-клубни картофеля обычно определяются как 
клубни потомства, произведенные на растениях, по-
лученных in vitro (K. Rykaczewska, 2016, P.C. Struik, 
2007). Термин относится к их размеру, поскольку они 
меньше, чем обычные семенные клубни. Мини-клубни 

Проведены исследования по выделению методами in vitro апикальных 
меристем у районированных в Армении сортов картофеля Латона и 
Невский с целью получения из них здоровых регенератов. Разработаны и 
оптимизированы модифицированные способы выращивания безвирусных 
растений в теплицах, получения мини-клубней, а из них – здорового 
посадочного материала картофеля. Установлено, что урожайность 
и рентабельность оздоровленных методами in vitro мини-клубней 
исследуемых сортов картофеля значительно выше по сравнению с 
неоздоровленным посадочным материалом, используемым в республике. 

Ключевые слова:
картофель, 
сорт, 
меристема, 
безвирусный, 
питательная среда
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*Таблица составлена авторами. 

легче транспортировать и обрабатывать, чем саженцы, 
и они менее уязвимы, поэтому требуют меньшего ухо-
да во время вегетации. 

В настоящее время в Армении получили широкое рас-
пространение и в некоторых случаях районированы 
ввезенные из-за границы продуктивные сорта карто-
феля. Однако ввезенный из-за рубежа посадочный 
материал обычно бывает довольно дорогостоящим                  
(А.Д. Саакян и др., 2013). При этом стоимость импор-
тируемых семенных клубней составляет наибольшую 
часть (~ 50-60 %) от общих производственных затрат 
(M.M. Refaie, 2020). Для того чтобы организовать про-
изводство местного дешевого оздоровленного, без-
вирусного посадочного материала этих сортов карто-
феля в стране, необходимо иметь соответствующую 
методологическую базу.

Целью работы было изучение процесса получения и 
размножения оздоровленных, безвирусных растений 
меристемного происхождения из инфицированных 
вирусами клубней картофеля районированных в 
республике сортов Латона и Невский, оптимизация 
различных условий их регенерации in vitro, получение 
из них оздоровленных мини-клубней и сравнение 
урожая посадочного материала оздоровленных сортов 
с посадочным материалом картофеля, традиционно 
используемым в Армении.

Материалы и методы

Исследования проводились с районированными в Ар-
мении сортами картофеля – раннеспелого Латона и 
среднеспелого Невский. Эксперименты проводились в 
течение трех вегетационных периодов (2018–2020 гг.). 
Изолирование и посадка апикальных меристем осу-
ществлялись по общепринятой методике в Научном 
центре агробиотехнологии (Л.Н. Трофимец и др., 1990). 
Меристемы отделяли стерилизованным скальпелем из 
проростков картофеля длиной 2.0-2.5 см. Для стерили-
зации отделившихся ростков их замачивали в 1-2 %-ном 
растворе гипохлорита кальция 20 минут. Отделение ме-
ристемы проводилось при 24-кратном увеличении под 
бинокулярным микроскопом, один из окуляров которого 
отмечался масштабной решеткой. Сразу после выде-
ления меристему помещали в стерильные пробирки 
с агаризованной средой Мурасиге-Скуга с добавками 
регуляторов роста растений и проращивали в термо-
регулируемом световом помещении (фитотроне), где 
обеспечивали постоянную температуру +22-24 0С, от-
носительную влажность 70-75 %, условия освещения 
3-6 тыс. люкс с фотопериодом 16 часов. Меристемные 
регенераты оценивались на вирусную инфекцию с по-
мощью иммуноферментного анализа (ИФА), и здоро-
вые растения использовали для дальнейшего черен-
кования. Из одного меристемного регенерата получали 

5-8 черенков и после 3-4 черенкований выросшие рас-
тения высаживали в теплицу. 

Предварительно из полученных в лаборатории in vitro 
растений меристемного происхождения в теплице ус-
ловиях полной изоляции были получены мини-клубни 
исследуемых сортов. Степень заражения клубней ви-
русами (PVX, PVM, PVA, PVS, PLRV, PVY ) вновь про-
веряли с помощью ИФА.

Полевые опыты закладывались в 4 повторностях на 
опытной базе в Степанаване. Схема посадки – 70 см 
х 30 см, общая площадь делянки – 56 м2, учетная пло-
щадь – 28 м2. Подготовку почвы и уход за растениями 
проводили в соответствии с агроправилами, приняты-
ми в данной конкретной зоне. 

Полученные статистические данные подвергались ком-
пьютерной обработке методом дисперсионного анали-
за (Б.А. Доспехов, 1985).

Результаты и анализ 

Предварительно были проведены работы по выращи-
ванию и размножению оздоровленных, безвирусных 
растений меристемного происхождения, оптимизации 
различных условий их регенерации in vitro и получе-
нию у исследуемых сортов оздоровленных мини-клуб-
ней. Так, у проросших неоздоровленных клубней этих 
сортов отделялись ростки, которые достигли необхо-
димого размера. Они стерилизовались, и из них выде-
лялись апикальные меристемные сегменты длиной до 
300 мкм. Для проверки регенерирующей способности 
меристемных эксплантатов использовали модифика-
ции питательной среды Мурасиге-Скуга, содержащей 
различные концентрации регуляторов роста (табл.1).

Таблица 1. Влияние модифицированных вариантов 
питательной среды Мурасиге-Скуга, со-
держащей различные концентрации сти-
муляторов роста, на регенерацию мери-
стемных эксплантатов*

Сорт Регуляторы роста,                 
мкг/мл

Кинетин
0.02 0.1 0.5

Латона
гиббереллиновая
кислота

0.02 - К+ -
0.1 К К К
0.5 К Р++ р

Невский
0.02 - - -
0.1 К К -
0.5 Р К -

+ - образование каллуса
++ - регенерация
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Согласно таблице, для регенерации для сорта Латона 
более благоприятной является среда Мурасиге-Скуга, 
содержащая 0.1 мкг/мл или 0.5 мкг/мл кинетина и               
0.5 мкг/мл гиббереллиновой кислоты, а для сорта 
Невский – с 0.02 мкг/мл и 0.5 мкг/мл соответственно.

Для укоренения в среду добавляли 0.1 мкг/мл 
индолилуксусной кислоты. С целью подбора наиболее 
оптимальных размеров меристемных эксплантатов, 
приводящих к продуктивному выходу безвирусных 
растений, у исследуемых сортов были выделены по 50 
апикальных меристемных сегментов длиной 80, 100, 150, 
200 и 300 мкм. Они выращивались на вышеуказанной 
оптимальной среде в течение 60 дней, после чего 
определялось количество выросших регенератов и 
степень их зараженности. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Влияние размеров меристемных эксплан-
татов на выход оздоровленных in vitro 
растений картофеля

Сорт

Ра
зм

ер
 

вы
де

ле
нн

ы
х 

м
ер

ис
те

м
,

м
км

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

ре
ге

не
ра

то
в,

ш
т.

Безвирусные 
регенераты

ко
ли

че
ст

во
 

бе
зв

ир
ус

ны
х 

ре
ге

не
ра

то
в,

 
ш

т.

%
 

бе
зв

ир
ус

ны
х 

ре
ге

не
ра

то
в

Латона

80 7 5 10

100 9 6 12

150 12 8 16

200 17 10 20

300 30 6 12

Невский

80 9 7 14

100 10 8 16

150 13 10 20

200 19 12 24

300 37 9 18

Как видно из таблицы, наибольший выход регенератов 
наблюдался в случае 300 мкм меристематической тка-
ни. Однако по сравнению с количеством изолирован-
ных меристем наибольшее количество безвирусных 
регенератов получалось при высадке меристем разме-
ром в 150-200 мкм – 16-20 % для сорта Латона и 20-24 % 
для сорта Невский. В результате выяснилось, что для 
получения безвирусных in vitro микрорастений иссле-
дуемых сортов картофеля предпочтительно работать 
с меристемами размером 150-200 мкм. Известно, что 

для получения используемых в производстве in vitro 
растений, выращенных из апикальных меристем, их не-
обходимо размножать. Для изучаемых сортов Латона и 
Невский нами были разработаны и внедрены эффектив-
ные методы черенкования и размножения меристемных 
растений в условиях in vitro, а также способы выращи-
вания этих растений в тепличных условиях и получения 
из них супер-суперэлитных мини-клубней. 

В данной работе для получения необходимого коли-
чес тва и качества мини-клубней по 60 предварительно 
полученных в лаборатории безвирусных растений in 
vitro сортов Латона и Невский высаживались в теплице 
условиях полной изоляции. Проводилась оценка оздо-
ров ленности, биоморфологических характеристик 
вы рос ших растений, урожайности и фракционного 
состава полученных мини-клубней (табл. 3). 

Из таблицы 3 видно, что из 60 высаженных пробирочных 
in vitro растений сорта Латона лишь 54 (около 90 %), а 
сорта Невский – 51 (около 85 %) проросли и образовали 
полноценные растения. Выросшие растения имели 
в среднем 2-3 стебля у сорта Латона и 2-4 у сорта 
Невский, а их высота достигала 65-70 см у сорта Латона 
и 50-60 см у сорта Невский.

Урожай полученных мини-клубней у сорта Латона 
составлял в среднем 6.7 клубня с одного растения, 
а у сорта Невский – 5.8 клубня. При этом не сложно 
заметить, что у сорта Латона более 70 % урожая 
составляли мини-клубни оптимального размера (до 
50 мм), а у сорта Невский – почти 80 %, а степень 
зараженности урожая мини-клубней была очень низкой 
– всего 2.9 % и 3.4 % соответственно. Для дальнейшей 
работы нами были отобраны в необходимом количестве 
оздоровленные мини-клубни различных фракций. 
Поскольку не рекомендуется оценивать урожай 
безвирусных и зараженных вирусами растений, 
выращиваемых совместно в теплице, так как довольно 
сложно сохранить изоляцию и не заразить теплицу 
вирусами, мы изучали и сравнивали урожайность 
растений, выращенных из этих клубней в небольшом 
открытом и изолированном поле. В качестве по садочного 
материала использовали полученные в тепличных 
условиях из растений in vitro оздоровленные мини-клубни 
разных фракций, а в качестве контрольных – семенные 
клубни тех же сортов, традиционно используемые в 
республике. Урожай, полученный в поле с контрольных 
клубней, сравнивался с урожаем супер-суперэлитных 
мини-клубней диаметром <10, 10-30 и 30-50 мм. 

Предварительно оценивались некоторые показатели 
роста: степень укоренения, количество стеблей, высо-
та растений (табл. 4). Контролем служили те же био-
морфологические показатели растений, выросших из 
контрольных семенных клубней диаметром 20-80 мм, 
традиционно используемых в республике.

*Таблица составлена авторами.  
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Полученные данные показывают, что не все конт-
рольные клубни и оздоровленные клубни малого 
диаметра проросли и были способны образовывать 
растения. Например, из 40 высаженных контрольных 
клубней сорта Латона проросли только 33 (около 
83 %), а из 40 высаженных оздоровленных клубней 
диаметром <10 мм – всего 30 (около 75 %) растений.                                  
В то же время из 40 оздоровленных клубней размером 
10-30 мм проросли 39 (около 97.5 %). Наиболее высокая 
всхожесть наблюдается у оздоровленных клубней 
размером 30-50 мм (100 %). У сорта Невский всхожесть 
оздоровленных клубней диаметром <10 мм составляет 
всего 72.5 %, а у контрольных – 82.0 %. Всхожесть 

Tаблица 3. Биоморфологические характеристики и урожайность выросших в теплице  in vitro растений картофеля*

Биоморфологические характеристики выросших в теплице in vitro растений
Сорт

Латона Невский

Выросшие растения

количество выросших растений, шт.
 (% выросших растений) 54 51

высота, см 65-70 50-60

количество стеблей, шт. 2-3 2-4

Количество полученных клубней            
по фракциям, шт.

<10 г
общее кол-во 81 60

кол-во с одного растения 1.5±0.3 1.2±0.4

30-50 г
общее кол-во  193 171

кол-во с одного растения 3.6±0.5 3.4±0.4

>50 г
общее кол-во 86 64

кол-во с одного растения 1.6±0.2 1. 5±0.3

Общее количество клубней                   
всех фракций, шт.

общее кол-во 360 295 

кол-во с одного растения 6.7±0.3 5.8±0.4

Доля оздоровленных миниклубней, % 97.1 96.6

Tаблица 4. Биоморфологические характеристики растений, выросших в полевых условиях из неоздоровленных и 
оздоровленных клубней картофеля различного диаметра* 

 
Сорт Вид посадочного 

материала

Количество высаженных 
клубней по фракциям Выросшие растения

фракция, 
мм

количество, 
шт.

количество, 
шт.

высота, 
см

количество стеблей, 
шт.

Латона

Оздоровленные 
клубни

<10 40 30 40-50 1-3
10-30 40 39 50-60 2-4
30-50 40 40 55-70 2-4

Неоздоровленные 
клубни 20-80 40 33 25-60 1-3

Невский

Oздоровленные 
клубни

<10 40 29 45-55 2-3
10-30 40 39 55-65 2-4
30-50 40 40 60-75 3-4

Неоздоровленные 
клубни 20-80 40 32 30-60 1-3

*Таблицы составлены авторами. 

же оздоровленных клубней более крупных размеров 
была очень высокой как у клубней размером 10-30 мм, 
так и у клубней размером 30-50 мм и составляла 100 %. 
Аналогичная картина наблюдается также по высоте и 
количеству стеблей у выросших растений. Растения, 
выросшие из контрольных клубней и оздоровленных 
клубней мелкой фракции, уступали проросшим из 
мини-клубней принятого оптимального диаметра
10-50 мм. Во время вегетации они дают более короткие 
растения с меньшим количеством стеблей. 

Полученные данные также показывают, что размер вы-
саженных оздоровленных опытных мини-клубней ока-
зывает определенное влияние на урожай (табл. 5). 
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Tаблица 5. Урожайность оздоровленных мини-клубней различных фракций и неоздоровленных клубней иссле-
дуемых сортов картофеля в полевых условиях*

Сорт
Вид

посадочного
материала

Количество 
высаженных клубней 

по фракциям, шт.

Количество полученных клубней по фракциям, 
шт.

фракция, 
см

кол-во, 
шт.

<10 г 20-80 г >80 г

 
общее кол-во

кол-во с одного 
растения

Латона

оздоровленные 
клубни

<10 40
89

2.2±0.2
111

2.8±0.4
20

0.5±0.1
220

5.5±0.3

10-30 40
92

2.3±0.3
116

2.9±0.4
52

1.3±0.2
260

6.5±0.3

30-50 40 56
1.4±0.3

156
3.9±0.5

88
2.2±0.3

300
7.5±0.4

неоздоровленные 
клубни 20-80 40 36

0.9±0.3
136

3.4±0.4
29

0.7±0.3
201

5.0±0.4

Невский

oздоровленные 
клубни

<10  40 78
2.0±0.2

122
3.1±0.4

22
0.6±0.3

222
5.6±0.3

10-30 40 90
2.2±0.2

140
3.5±0.3

44
1.1±0.2

274
6.9±0.3

30-50 61
1.5±0.2

158
3.9±0.4

78
2.0±0.3

297
7.4±0.3

неоздоровленные 
клубни 20-80 40

30
0.8±0.5

132
3.3±0.4

47
1.2±0.3

203
5.2±0.4

Так, у сорта Латона наиболее урожайными оказались 
мини-клубни оптимального диаметра (30-50 мм), кото-
рые давали в среднем 7.5 клубня с одного растения, 
тогда как мини-клубни диаметром < 10 мм давали с 
одного растения всего 5.5 клубня, а урожай с одного 
растения из мини-клубней диаметром 10-30 мм состав-
лял 6.5 клубня. В то же время контрольные неоздоров-
ленные клубни давали с одного растения наименьшее 
количество клубней – всего 5.0 клубня на растение. 
Такая же картина наблюдалась у сорта Невский: мини-
клубни диаметром 30-50 мм давали в среднем 7.4 клуб-
ня на растение, мини-клубни диаметром 10-30 мм –
6.9 клубня, а мини-клубни диаметром <10 мм – 5.6 
клубня. И в случае с сортом Невский наименьшее ко-
личество клубней давали контрольные, неоздоровлен-
ные клубни – 5.2 на растение.

Как видно из табл. 4, размер мини-клубней оказывает 
также существенное влияние на фракционный состав 
полученного урожая. Например, если у сорта Латона 
только 60 % общего урожая, полученного из оздоров-
ленного посевного материала диаметром <10 мм, соот-
ветствует массе стандартных семенных мини-клубней 

>20 г, у мини-клубней диаметром 10-30 мм – 64 %, то у 
оздоровленных мини-клубней оптимального диаметра 
30-50 мм этот показатель составлял более 80 %. Не-
смотря на то что урожай, полученный у контрольных, 
неоздоровленных клубней, был гораздо ниже, чем у оз-
доровленных мини-клубней, более 80 % этого урожая 
составляли клубни массой >20 г.

Соответствующая зависимость урожая от размера ми-
ни-клубней наблюдалась и у сорта Невский. Как и в 
случае с сортом Латона, у сорта Невский наиболее вы-
сокий урожай был получен у оздоровленных мини-клуб-
ней диаметром 30-50 мм, где около 80 % составляли 
клубни массой более 20 г. Урожай же неоздоровлен-
ных клубней вновь оказался довольно низким, однако 
при этом более 80 % полученного урожая составляли 
клубни >20 г. 

Проведенный экономический анализ полученных дан-
ных показал также, что если посадочный материал 
картофеля, используемый в республике, довольно 
дорогой (≈400-500 армянских драм (AMD) /кг), а его 
рентабельность составляла 207.5 % у сорта Латона и 

Всего клубней,
шт.

Среднее кол-во 
клубней с одного 

растения,
шт.

*Таблица составлена авторами. 
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208.5 % у сорта Невский, то себестоимость мини-клуб-
ней составляла всего ≈200-250 AMD/кг, а рентабель-
ность – 270.5 % и 263.5 % соответственно.

Традиционные методы производства семенного кар-
тофеля включают клональное размножение путем 
сбора урожая и повторной посадки клубней в поле. 
Однако это очень медленные и трудоемкие методы, 
которые требуют много времени и часто приводят 
к заражению вирусами, вредителями и болезнями
(M.J. Sadawarti, et al., 2017). Коэффициент размноже-
ния при этом способе выращивания низкий и составля-
ет 1:4-6 (один клубень дает от 4 до 6 клубней). Исполь-
зование метода in vitro приводит к элиминации вирусов 
(культура меристемы) и массовому размножению кло-
нов (микроразмножение) и является наиболее извест-
ным современным способом, применяемым в семе-
новодстве картофеля (Chuntale, 2018), при котором 
коэффициент размножения достигает 1:8-9. Показано 
также, что использование здоровых мини-клубней кар-
тофеля in vitro может привести к повышению урожайно-
сти и рентабельности не менее чем на 30 % (A. Nistor, et 
al., 2011). Полученные нами результаты полностью со-
гласуются с этими данными. Они подтверждают также 
предположение, что масса мини-клубней картофеля 
может влиять на полевые показатели. Было выявлено, 
что размер посаженных миниклубней может оказывать 
существенное влияние на их продуктивность в поле  
(P.C. Struik, 2007). Размер мини-клубней является од-
ним из основных аспектов, определяющих качество 
урожая (I. Dimante, et al., 2014). Нами подтверждено и 
предположение, что маленькие размером мини-клубни 
показывают плохие показатели после посадки в поле, 
а также имеют большую потерю веса по сравнению с 
крупными клубнями при хранении. 

Таким образом, из полученных данных можно заклю-
чить, что использование мини-клубней картофеля 
может привести к повышению урожайности и рента-
бельности, что позволяет зафиксировать высокую эф-
фективность получения более дешевого стандартного 
посадочного материала картофеля из оздоровленных 
мини-клубней. 

Заключение 

Проведены исследования по оптимизации выделения 
и культивирования апикальных меристем, а также ре-
генерации оздоровленных in vitro растений картофеля 
у сортов Латона и Невский. Полученные данные пока-
зали, что для получения оздоровленного семенного 
материала у исследуемых сортов наиболее оптималь-
ными являются изолированные меристемы размером 
в 150-200 мкм и регенерационная питательная среда 
Мурасиге-Скуга, содержащая 0.1 мкг/мл кинетина и                  

0.5 мкг/мл гиббереллина для сорта Латона и 0.02 мкг/мл 
кинетина и 0.5 мкг/мл гиббереллина для сорта Невский. 
Выявлена также более высокая урожайность и рента-
бельность мини-клубней, полученных из оздоровлен-
ных растений in vitro, по сравнению с урожайностью и 
рентабельностью неоздоровленных семенных клубней 
исследуемых сортов картофеля.
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Production of Healthy Potato Minitubers In Vitro and  their Efficiency Assessment

A.J. Sahakyan, G.H. Melyan, A.Sh. Melikyan, A.H. Barseghyan 
Scientific Center of Agrobiotechnolgy, ANAU branch

Keywords: potato, variety, meristem, virus-free, nutrient medium

A b s t r a c t .  Experimental studies were carried out using in vitro methods to isolate the apical meristems of the Latona 
and Nevsky potato varieties regionalized in Armenia and to regenerate healthy plants therefrom. Modified methods of 
growing virus-free plants and producing minitubers in greenhouse conditions and then those of producing healthy potato 
seed material therefrom have been developed and optimized. It has been justified that the yield and profitability of the                
in vitro healthy minitubers of the studied potato varieties are much higher than the uncured potato planting material used 
in Armenia.

In Vitro եղանակով առողջացված կարտոֆիլի մինիպալարների ստացում և արդյունավետության 
գնահատում 

Ա.Ջ. Սահակյան, Գ.Հ. Մելյան, Ա.Շ. Մելիքյան, Ա.Հ. Բարսեղյան

ՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

Բանալի բառեր՝ կարտոֆիլ, սորտ, մերիսթեմ, վիրուսազերծ, սննդային միջավայր

 Ա մ փ ո փ ա գ ի ր :  Կատարվել են in vitro մեթոդների կիրառմամբ Հայաստանում շրջանացված կարտոֆիլի Լատո
նա ու Նևսկի սորտերի գագաթային մերիսթեմների անջատման և դրանցից առողջ ռեգեներատների ստացման հետա
զոտություններ: Մշակվել և օպտիմալացվել են ջերմատնային պայմաններում վիրուսազերծ բույսերի աճեցման, ինչպես 
մինիպալարների, այնպես էլ դրանցից կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացման մոդիֆիկացված մեթոդներ: Հիմնավորվել 
է, որ կարտոֆիլի ուսումնասիրված սորտերի՝ in vitro եղանակով առողջացված մինիպալարների բերքատվությունն ու 
շահու թաբերությունը հանրապետությունում օգտագործվող չառողջացված տնկանյութի համեմատությամբ զգալիորեն 
բարձր են։
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Նախաբան

Հայաստանում լեռնային պտղաբուծության զարգացման
համար կարևորվում է նոր տեսակների, սորտերի այգու
տնկման, հետագա խնամքի և մշակության նորարարա
կան տեխնոլոգիաներով արտադրության կազմակեր
պումը,ինչըբարձրորակուառատբերքի,միաժամանակ
բարձրեկամտաբերությաներաշխիքէ:

ՀՀլեռնայինպտղաբուծությանգոտումհիմնվելէհապա
լասենիկապույտտեսակիցրտադիմացկունսորտերիայգի
ևկազմակերպվելարդյունավետարտադրություն:

Հապալասենիկապույտը(Vaccinium uliginosum L.)պատ
կանում է հապալասազգիների ընտանիքի (Vacciniaceae 
L.) hապալասենի (Vaccinium L.) ցեղին (www.upov.int, 
Է.Ռ.Ստեփանյան,2021):

Ըստ ուսումնասիրությունների՝ կապույտ հապալասենու
սորտերըփարթամորենաճումևառատբերքենտալիսմի

ՀՏԴ634.734/738:631.543(479.25)

ՀԱՊԱԼԱՍԻDUKEԵՎLEGACYՍՈՐՏԵՐՈՎԱՅԳՈՒՀԻՄՆՈՒՄԸՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻ
ԲԱՎՐԱՀԱՄԱՅՆՔԻՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Դ.Ս.Սումբուլյան,Ա.Ն.Գասպարյան,Գ.Ս.Գաբրիելյանգ.գ.թ.
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

dsumbulyan@gmail.com,  gasparyan008@gmail.com,  gaygabrielyan1978@gmail.com 

կորիզայինսնուցմանդեպքում,հողիթթվայինմիջավայրի
պայմաններում(www.edaplus.info, www.anddesigno.com):

Հետազոտությաննպատակովտնկումներնիրականացվել
են թաղարայինբնային եղանակով, հատուկ՝ թթվային և
օրգանականհողախառնուրդում:Այգուհիմնադրմանհա
մարընտրվելենհապալասենիկապույտտեսակիցրտա
դիմացկունսորտերը:

Հիմք ընդունելով մի շարք ուսումնասիրություններ՝ կա
րևորվելէնաևտնկմանհողախառնուրդիբիոմիկորիզա
յին՝արբուսկուլյարմիկորիզայինսնկով(Glomus iranicum 
var. tenuihpharum (AMF)) սնուցման ապահովումը
(G. Roccuzzo et al., 2021):

Գիտաարտադրական հետազոտությունները կատար
վել ենԱՄՆՄիջազգայինզարգացմանգործակալության
(ԱՄՆՄԶԳ)կողմիցֆինանսավորվողևԱգրոբիզնեսիհե
տազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն

Հայաստանի լեռնային պտղաբուծության գոտում՝ Շիրակի մարզի Բավրա
համայնքում առաջին անգամ հիմնվել է կապույտ հապալասենու տարբեր
սորտերիայգի:Արդյունավետաճապահովելունպատակովտնկումըկատարվել
է թաղարայինբնային եղանակով՝ հատուկ պատրաստված օրգանական
հողախառնուրդի կիրառմամբ: Տնկման տեխնոլոգիան մշակվել է ըստ
համաշխարհայինհետազոտություններիևփորձի։

ՀՀ լեռնային պտղաբուծության գոտում Duke, Legacy ցրտադիմացկուն
սորտերի այգու հիմնումը նորարարություն է, կարող է նպաստել կապույտ
հապալասենու տնկարկների ընդլայնմանը, ինչպես նաև 2րդ տարում
բերքատվությանանցնելուշնորհիվապահովելարագեկամտաբերություն:

Բանալիբառեր՝
հապալասենի կապույտ, 
տնկանյութ, 
այգու սխեմա, 
հողակտոր, 
սնման մակերես

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-275
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Legacy սորտը 1998 թ. ստացվել է ԱՄՆի հյուսիսային
շրջաններում։ Ցրտադիմացկուն է, բերքատու և միջաու
շահաս։ Թփերը խիտ են՝ 2 մ բարձրությամբ, ճյուղերը՝
ամուր, ծանրաբեռնված պտուղներով, կանգուն։ Պտուղ
ները հասունանում են օգոստոսին, միջին մեծության են
(2գ),օգտագործվումենթարմևվերամշակվածվիճակում
(Ю.А.Абиева,Л.Г.Рязанова,2018,www.upov.int):

Տնկման համար նախապատրաստվել են 3040 սմ խո
րությամբ, 4050 սմտրամագծով գլանաձևփոսեր։ Յու
րաքանչյուրփոսփխրեցվել է, մեկուսացվել սևպոլիէթի
լենայինթաղանթովևլցվելհողախառնուրդով՝տարածքի
սևահող,մանրախիճ,թթվայինտորֆ (pH=4), կենսահու
մուս (յուրաքանչյուրը մոտ 12 կգ հաշվով), 10 գ ծծմբի
դեղինփոշի,0,5կգսոճուասեղնատերևներ։Վերջիններս
բերվել են Շիրակի մարզի Բավրա համայնքում գտնվող
Կրասարի սոճու անտառներից: Հողախառնուրդը սնուց
վել է արբուսկուլյար միկորիզային սնկի սպորներով՝
150200մլ/թուփչափաքանակով,1015սմխորությամբ:
(www.landdesigno.com):

Տնկիներնառատորենջրվելեն:Հողախառնուրդիթթվայ
նության ապահովման համար (pH=4,5-5,0) տնկումից
հետո երկու շաբաթը մեկ անգամ ջրվել են ծծմբաջրով
(10լջրին՝20գ):

Բավրա համայնքի սևահողը քիմիական անալիզի է են
թարկվելՄաչիգինի,Կելդալի,Տյուրինի,Սավինովիմեթոդ
ներով(Б.А.Ягодинаидр.,1987):

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Կապույտհապալասենուպտուղներըպարունակումենբազ
մաթիվ վիտամիններ, անտոցիան, այլ գունանյութեր, դյու
րամարս հանքային մանգան, հակաօքսիդիչներ, ստամոք
սաաղիքային,սրտանոթայինհամակարգերի,տեսողության
համարօգտակարֆիտոքիմիականնյութեր:Կիրառվումեն
հատկապեսբորբոքայինևքաղցկեղայինհիվանդություննե
րիդեպքում(Ժ.Հ.Վարդանյանևուրիշ.,2015):

Նշվածարժեքավորհատկանիշներըհաշվիառնելով՝Շի
րակիմարզիԲավրահամայնքումհիմնվելէկապույտհա
պալասենուտարբերսորտերիայգի:

Այգու հիմնումից առաջ կատարվել է հողի քիմիական
անալիզ:

հիմնադրամի(ICARE)կողմիցիրականացվողՆորարարա
կանգյուղատնտեսությանվերապատրաստմանևուսուց
մանճամբար(ԱԳՐԻՔԵՄՓ)ծրագրիաջակցությամբ։

Բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պար
տադիրչէ,որարտահայտիԱՄՆՄԶԳկամԱՄՆկառավա
րությանտեսակետները:

Նյութըևմեթոդները

Այգի հիմնելու համար հողատարածքը գնահատելուց և
ընտրելուց հետո կազմվել է հողային քարտեզ, որի վրա
նշվել են կաթիլային ոռոգման համակարգը, շարքերը,
տնկման տեղերը: Քարտեզագրումը կատարվել է ըստ
պտղաբուծությունումընդունվածմեթոդիկայի (Ա.Ռ.Խա
չատրյան,2002,Գ.Ս.Գաբրիելյան,2016,Գ.Ս.Սանթրոս
յանևուրիշ.,2014):

Հիմնվողայգինթույլաճտնկարկէ՝100մ2մակերեսով,քա
ռակուսի ուրվագծմամբ, հարավային և հարավարևելյան
կողմնադրության:Նմանդիրքի,ձևիևչափերիհողակտոր
ներումքամիներիարագությունըհամեմատաբարնվազումէ
30,բույսերիտրանսպիրացմանինտենսիվությունը`30%ով:

Թեևհապալասենիկապույտտեսակը լուսասերէ,այնու
ամենայնիվվեգետացիայիսկզբում՝մինչևծաղկումը,կա
տարվելէցանցովստվերարկում:

Քանի որ առանց մեղուների անհնար է չափավոր քանա
կությամբբերքապահովել,այգումտեղադրվելէմեկմեղ
վափեթակ(www.edaplus.info,А.В.Ермоленкоидр.,2020):

Տնկման համար ընտրվել է կապույտ հապալասենու եր
կու տարբեր՝Duke, Legacy սորտերի երկամյա, մաքրա
սորտ,հավաստագրվածտնկանյութ:Տնկումըկատարվելէ
2022 թ. մայիսի առաջին տասնօրյակում. յուրաքանչյուր
սորտիցընտրվելևտնկվելէ10ականթուփ:100մ2տա
րածքը համալրելու նպատակով հաջորդ տարի տնկման
աշխատանքներըկշարունակվեն:

Duke սորտը ստացվել է ԱՄՆում։ Ցրտադիմացկուն է:
Թփերն ամուր են, ոչ շատ բարձր՝ 1,31,8 մ, կանգուն:
Պտուղները վաղամիջահաս են, ամուր, խոշոր (2,5 գ),
ունենբացկապույտգույն, համեղենհատկապեսսառե
ցումանցնելուցհետո:Բերքահավաքնարդյունավետութ
յամբկատարվումէմեխանիկականեղանակով։

Աղյուսակ1.Հողիքիմիականանալիզիարդյունքները,մգ/100գ*

Ցուցանիշներ N-NH4+ N-NO3 P2O5 K2O Mg+2 Ca+2 EC PH

Պարունակությունընմուշում 0,68 7,48 30 240 208 64 1,02 7,62

Անհրաժեշտչափաքանակը 6 17 60 400 280 245 0,61,2 5,86,5

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։
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մետրը: Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է կիրառել մաքրասորտ
տնկանյութ,հաշվիառնելհողակլիմայականպայմանները,
սորտերիպահանջներըևբերքինպատակայինօգտագոր
ծումը(Գ.Ս.Գաբրիելյան,2016):

Աղյուսակ3իհամաձայն՝նախագծվողտարածությունում
նախատեսվումէըստսորտերիտնկել36և15տնկի:

Նկար1ումներկայացվածայգուսխեմայումներառվածէ
7շարք.Dukeփոշոտվողսորտըկազմումէ5շարք,Legacy 
փոշոտիչ սորտը՝ 2 շարք, մեկ շարքում տնկիների թիվը՝
7թուփ:Փաստացիտնկվելէ3շարք:

Աղյուսակ3.Այգումսորտերիզբաղեցրածտարածությունը*

Սորտեր
Զբաղեցրածտարածությունը Պահանջվողտնկիներիթիվը,հատ

% մ2 1հա-իհաշվով նախագծվողտարածությունում՝ըստպահուստայինֆոնդի

 Duke 71,4 71,4 3173 36

 Legacy 28,6 28,6 1271 15

Ընդամենը 100 100 4444 51

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Աղյուսակ2.Այգուհիմնմանհամարանհրաժեշտտնկա
նյութիհաշվարկը*
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Հապալասենի
կապույտ 2,25 4444 100 44 7 51

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Ըստաղյուսակ 1ի տվյալների՝ հողի ռեակցիան հիմնա
յինէ,ինչիհետևանքովMn, Fe, Zn, B, P, Ca, Cuդժվար
են յուրացվում։ Դրանց պակասը լրացվում է տերևային
սնուցման միջոցով: Մակրոտարրերի պարունակության
տեսանկյունից հողանմուշը միջինապահովված է, ուստի
հողինախապատրաստականաշխատանքներիժամանակ
կենսահումուսիձևովներմուծվում է նախատեսվածպա
րարտանյութերի40%ը:

Աղյուսակ 2ում ներկայացված է հապալասենու սորտերի
սնման մակերեսը, միջշարային և միջբուսային տարածութ
յունները։Վերջիններսհավասարաչափեն՝1,5մ,տնկմանձևը՝
քառակուսի:100մ2հաշվովտնկվելէ44արմատակալ։Ըստ
պահուստայինֆոնդի՝ընդհանուրհաշվառվումէ51տնկի:

Այգու փոշոտիչ (Legacy) և փոշոտվող (Duke) սորտերի
պտուղները հասունանում են միևնույն ժամկետում: Ծա
ղիկներիլավփոշոտումապահովելուհամարանհրաժեշտ
էտնկել5իցոչավելիսորտեր:

Այգի հիմնելիս հաշվի էառնվել, որապահովվիմեղունե
րի արդյունավետ թռիչքի երկարությունը, այսինքն՝ մեկ
սորտի զբաղեցրած տարածությունը չգերազանցի 50

2022թվականին100մ²այգումըստսորտերիտնկվելէ10
ականթուփ՝ամենտարիընդլայնելունպատակով(նկ.2):

Հաշվառվել է նաև տնկված արմատակալների կպչողա
կանությունը: Ըստ հաշվառման՝ Duke սորտի տնկված
10ական բույսերից չի կպել 1, իսկ Legacy սորտի
10ականբույսերից՝3արմատակալ(նկ.3):

Սորտայինբնութագրերիհամաձայն՝նշվածսորտերըբերք
ենտալիս23րդտարում։Ծաղկմանհիմանվրահնարա
վորէեղելորոշել,որայստարիսպասվելիքբերքիքանա
կությունըքիչկլինի,քանիորբույսերըպետքէձեռքբերեն
հարմարվողականություն:

Այգի՝100մ2

Մուտք-գլխավորճանապարհ՝4մ

              

Ոռոգմանցանց

Սորտերըհողակտորում

 Duke
5շարք(փոշոտվող)

 Legacy
2շարք(փոշոտիչ)

Մուտք

շարքեր

Մ1:200

1,5մ

10մ

1,5մ

10մ

Նկ.1.Այգուսխեման(կազմվել է հեղինակների կողմից)։
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Նկ.2.Հողինախապատրաստումըևտնկանյութիտնկումը: Նկ.3.Տնկվածբույս:

Եզրակացություն

Հայաստանում լեռնային պտղաբուծության զարգացման
նպատակովՇիրակիմարզիԲավրահամայնքումհիմնված
հապալասիDukeևLegacyցրտադիմացկունսորտերիայ
գիննորարարությունէ:

Տնկմանմշակվածտեխնոլոգիան՝թթվային,օրգանական
հողախառնուրդիպատրաստումը,արբուսկուլյարմիկորի
զային սնկով սնուցումը, թաղարայինբնային եղանակով
տնկումը,կաթիլայինոռոգմանկիրառումը,տնկումիցհե
տոհողախառնուրդիթթվայնությանապահովումըբարձ
րացնումենDukeևLegacyսորտերիկպչողականությունն
ունպաստումտնկմանտարումթփերիծաղկմանը:

Առաջարկվումէ.

 Հայաստանիլեռնայինպտղաբուծականգոտումհիմնել
հապալասիDukeևLegacyցրտադիմացկունսորտերի
այգի,

 տնկման համար պատրաստել թթվային, օրգանական
հողախառնուրդ,

 կիրառել արբուսկուլյար միկորիզային սնկով (Glomus 
iranicum var. tenuihpharum(AMF))սնուցում,

 տնկումը կատարել թաղարայինբնային եղանակով,
մուլչանյութիկիրառմամբ,

 այգինոռոգելկաթիլայինհամակարգով,քանիորհա
պալասենինխոնավասերէ,

 տնկումից հետո հողախառնուրդի թթվայնությունն
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Establishment of Orchard with Duke and Legacy Bilberry Varieties in Conditions of Bavra  
Community of the Shirak Region

D.S. Sumbulyan, A.N. Gasparyan, G.S. Gabrielyan

Armenian National Agrarian University

Keywords: bog bilberry, planting material, garden design, land plot, feeding area

A b s t r a c t .  An orchard of different bog bilberry varieties has been established for the first time at the Bavra community 
of Shirak region situated in the horticultural piedmont zone of Armenia. To ensure efficient growth, the planting was carried 
out through the method of mounding planting of the potted plant root by applying specially prepared organic soil mix. The 
planting technology has been developed in line with the world research and practice. 

The establishment of an orchard with Duke, Legacy winterhardy varieties is a novelty and can promote the expansion of 
bog bilberry nurseries, as well as ensure early profitability due to the yieldproducing capacity in the second year. 

Посадка сада голубики сортов Duke и Legacy в условиях общины Бавра Ширакской области

Д.С. Сумбулян, А.Н. Гаспарян, Г.С. Габриелян 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: голубика, посадочный материал, схема сада, земельный участок, площадь питания

А н н о т а ц и я .  В высокогорной зоне плодоводства Армении, в общине Бавра Ширакской области, впервые был 
заложен сад разных сортов голубики. Для обеспечения эффективного роста растений посадку производили ярусным 
способом, используя специально приготовленную органическую почвосмесь. Технология посадки была разработана 
в соответствии с мировыми исследованиями и опытом. 

Создание сада холодостойких сортов Duke, Legacy в горной зоне плодоводства РА является инновацией, которая 
может способствовать расширению насаждений голубики, а также, благодаря получению урожая уже на 2й год, 
обеспечить быструю рентабельность.

Ընդունվելէ՝08.07.2022թ.
Գրախոսվելէ՝16.08.2022թ.
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Введение

Клубника является основной ягодной культурой, куль-
тивируемой во всем мире. В коммерческих целях она 
выращивается во многих странах (M.K. Biswas, 2007). 
Плоды клубники богаты витаминами С, В1, В2, бел-
ком, кальцием, калием, медью и железом, т. е. боль-
шинством питательных элементов, необходимых че-
ловеку (N.S. Nehra, et al., 1994). Предполагалось, что 
микроразмножение in vitro клубники из побегов может 
способствовать их дальнейшему использованию для 
эффективного получения большого количества расте-
ний, свободных от болезней (P. Boxus, 1974, S. Karhu, 
2002). Было высказано мнение, что посредством био-
технологических методов из нескольких материнских 
растений в течение года может быть получено значи-
тельное количество побегов (P. Boxus, 1983, N.S. Nehra, 
et al., 1994). При этом методика может быть полезна 
и при выведении новых сортов. Кроме того, при хра-
нении культивируемые in vitro ростки занимают мень-
ше места, чем полученные традиционным способом, и 
хранение саженцев in vitro может быть начато в лю-

УДК  634.752:631.559

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ КЛУБНИКИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
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бое время в течение всего производственного цикла                            
(H.J. Swartz, et al., 1981).

В последние годы в Армении большое распространение 
получило выращивание клубники fragaria×ananassa, и 
ее посевные площади год за годом увеличиваются. Од-
нако широкое разведение этой культуры в республике 
способствовало развитию вирусных, микроплазмати-
ческих, бактериальных и грибковых заболеваний, что 
привело к дегенерации растений и, как следствие, к 
снижению урожайности. 

Выращивание этой культуры в одном и том же месте 
эффективно в течение 1-2 лет. В результате длитель-
ного использования одного и того же участка растения 
подвергаются воздействию различных биотических и 
абиотических факторов. Возбудители болезней пере-
даются через саженцы на новые плантации и наносят 
им большой ущерб.

Использование современных пестицидов в борьбе 
с болезнями не очень эффективно. Следовательно, 
возникает необходимость получения оздоровленного 

Результаты исследования показали, что использование в поле оздоров-
ленного посадочного материала клубники in vitro, в отличие от применения 
саженцев, полученных традиционными методами, снижает степень забо-
леваемости растений, увеличивает количество вегетативных и генератив-
ных органов, что способствует значительному повышению урожайности. 
При этом качественные показатели плодов остаются неизменными. 

Ключевые слова:
клубника, 
биотехнология, 
in vitro, 
оздоровленный посадочный 
материал, 
регуляторы роста растений
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посадочного материала клубники посредством совре-
менных технологий, в частности с использованием 
биотехнологических методов размножения растений (в 
системе in vitro), что позволяет сохранить их сортовые 
особенности, избежать целого ряда заболеваний, обе-
спечить нормальный рост растений и высокий урожай.

В связи с этим целесообразно использовать метод ми-
кроклонального размножения клубники параллельно 
с традиционными способами получения посадочного 
материала.

Материалы и методы

Объектом исследования являлись импортированные 
и районированные в регионе сорта клубники: Наташа, 
Зенга Зенгана, Ред Гонтлет и Женева. 

Эксперименты по получению in vitro растений клубни-
ки проводились в лабораториях филиала НАУА «Науч-
ный центр агробиотехнологии», г. Эчмиадзин. С целью 
получения оздоровленных in vitro растений клубники 
применялась модифицированная в центре методика 
(Г.Г. Мелян и др., 2003). У исследуемых сортов клубни-
ки предварительно отделялись молодые вегетативные 
сегменты с пазушной почкой длиной 3-5 см. Эксплан-
ты промывались проточной водопроводной водой, и 
с помощью скальпеля удалялись листья. Сегменты с 
пазушной почкой одинакового размера были подготов-
лены с помощью стерильного скальпеля. Вначале экс-
планты были промыты моющим средством с последу-
ющим промыванием проточной водопроводной водой, 
затем стерилизовались 1-3 %-ным раствором гипохло-
рита кальция с экспозицией 5, 10, 15 мин, 70 %-ным 
раствором этанола 1, 2, 3 мин, а также 0.3 %-ным во-
дным раствором сулемы в течение 15 мин. 

Производство растений in vitro предполагает примене-
ние регуляторов роста, таких как ауксины и цитокинины, 
для процесса органогенеза (B. Anuradha, et al., 2016). 
Известно, что цитокинины [кинетин (Кин), 6-бензилами-
нопурин (6-БАП)] играют главную роль в размножении 
побегов, тогда как ауксины [индол-3-уксусная кислота 
(ИУК), 2.4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2.4-Д)] – в 
корнеобразовании.

Для индукции пролиферации in vitro растений обра-
ботанные черенки с пазушной почкой длиной 3-4 см 
культивировались на среде Мурасиге-Скуга (МС) с до-
бавлением определенных концентрацией регуляторов 
роста: кинетина (Кин), 6-бензиламинопурина (6-БАП), 
гиббереллина (ГК3) или их комбинации, а также 30 г/л 
сахара и 8 г/л агара (Г.Г. Мелян и др., 2003, С.Л. Рас-
торгуев, 2004). Узловые сегменты с проросшими по-
бегами пересевали снова на среду МС с различными 
концентрациями фитогормонов для многократного уве-
личения количества побегов (табл. 1). 

Для индукции корнеобразования у нескольких побе-
гов-регенерантов отчеренковались отдельные побеги 
и помещались на ½ MS-среду, содержащую разные 
концентрации ИУК (индол-3-уксусная кислота) или 
2.4-Д (2.4-дихлорфеноксиуксусная кислота) (табл. 2) 
(Г.Г. Мелян и др., 2003, B. Anuradha, et al., 2016, A.Y. El 
Kichaoui, 2014). После укоренения ростки для адапта-
ции высаживались в вазоны с почвой и переносились 
в теплицу (С.Л. Расторгуев и др., 2009, S.L.K. Jhajhra, 
et al., 2018, K. Moradi, et al., 2001). Адаптированные 
всходы двухмесячного возраста из вазонов перено-
сились на поле. Полевые испытания проводились в 
Армавирском марзе в общине Гегакерт на полях фер-
мера Айрапетяна А. в 2017-2018 гг. Для каждого со-
рта было использовано 50 м2 площади, на каждой с                                                         
650 саженцами in vitro (в 3 повторностях), рост и раз-
витие которых сравнивались с контролем, где саженцы 
были получены традиционным способом. Возделыва-
ние исследуемых сортов проводилось на фоне необхо-
димых агротехнических мероприятий.

Изучалось влияние саженцев in vitro, полученных 
биотехнологическим методом, на качественные и ко-
личественные характеристики урожая, а также на про-
исходящие в следующих поколениях изменения и на 
динамику развития заболеваний. 

В опытных посадках из каждого сорта было отобрано по  
50 растений, у них определялись количество цветков, уро-
жай с одного растения и средний вес единичного плода.

На этапах цветения и плодоношения исследуемых 
вариантов по диагональному методу изучалась сте-
пень распространения передаваемых заболеваний 
(Б.А. Доспехов, 1985). Интенсивность развития за-
болеваний определялись визуально. В течение ве-
гетации изучалась динамика развития заболеваний, 
устойчивость растений к болезням. 

Содержание в плодах общего сахара определялось 
по методу Бертрана, кислотность - титрометрическим 
способом, витамина С – по Мурри И.К. (О.Ю. Лобан-
кова и др., 2014). Математическая обработка данных 
проводилась с помощью дисперсионного анализа по 
Доспехову (Б.А. Доспехов, 1985).

Результаты и анализ

Для получения стерильных, незараженных патогенами 
вегетативных сегментов с пазушной почкой нами прове-
рялись различные стерилизующие агенты, в частности 
1-3 %-ный раствор гипохлорита кальция, 70 %-ный эта-
нол, 0.3 %-ный водный раствор сулемы. Рассматрива-
лись различные экспозиции действия этими агентами. 
Наилучшие результаты были получены при дезинфек-
ции исходного материала 70 %-ным этанолом в тече-
ние 3 мин и 1 %-ным раствором гипохлорита кальция 
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в течение 15 мин с последующей трехкратной промыв-
кой дистиллированной водой. Для дальнейших иссле-
дований отбирались черенки, полученные после обра-
ботки 70 %-ным этанолом в течение 3 мин (Г.Г. Мелян 
и др., 2003, M.K. Biswas, et al., 1994). 

Для пролиферации побочных побегов стерильные экс-
планты с пазушными почками высаживались на среду 
МС, обогащенную различными концентрациями цито-
кининов: 6-БАП, Кин и ГК3. 

В течение четырех недель культивирования непосред-
ственно из эксплантов вырастало различное количе-
ство побочных побегов (табл. 1).

Инициирование формирования побегов культуры на-
блюдалось в течение 8-21 дней. Самый высокий уро-
вень индуцирования был получен у сорта Наташа при 
комбинации 0.2 мг/л кинетина+0.5 мг/ л БАП+1,0 мг/л 
ГК3, где почти 90 % эксплантов показывали регенера-
цию побегов, при этом количество дней, затраченных 
на инициирование побегов, составляло 6.84±0.68, а чис-
ло сформированных побегов на эксплант – 8.1±0.31. У 
остальных сортов наилучший результат также наблю-
дался при той же комбинации регуляторов роста: у Зенга 

*Таблица составлена авторами.  

Таблица 1. Влияние различных концентраций и комбинаций регуляторов роста на индукцию in vitro множества 
побегов из узловой области эксплантов*

Сорт
клубники

Гормональный состав среды, 
мг / л

Процент 
эксплантов, 

регенирующих 
побеги,

%

Количество дней, 
затраченных 

на инициацию 
побегов,

дн.

Количество  
сформированных 

побегов
на эксплант,

шт.

Наташа

Среда МС**
Среда МС +0.5 БАП
Среда МС +0.2 Кин

Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин
Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин +1.0 ГК3

46.44±1,66
71.68±1.11
54.67±0..43
81.16±0.80
89.12±1.12

23.4±1.02
14.72±0.95
8.02±0.82
7.63±0.48
6.84±0.68

3.62±0.49
4.38±0.36
5.08±0.62
7.34±0.81
8.1±0.31

Зенга Зенгана

Среда МС**
Среда МС +0.5 БАП
Среда МС +0.2 Кин

Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин
Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин +1.0 ГК3

51.24±1,02
61.34±1.01
48.02±1.23
71.56±0.90
79.22±1,03

23.8±2.02
15.34±1.15
8.82±1.02
8.12±0.98
7.54±0.84

3.02±0.43
3.98±0.46
4.88±0.47
5.84±0.82
7.2±0.74

Ред Гонтлет

Среда МС**
Среда МС +0.5 БАП
Среда МС +0.2 Кин

Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин
Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин +1.0 ГК3

44.64±1,02
60.34±1.21
44.82±1.13
69.16±0.96
78.42±1,23

22.54±1.42
15.04±1.05
8.32±0.92
8.02±1.18
7.14±1.04

3.01±0.69
3.68±0.36
4.42±0.42
4.84±0.61
6.62±0.51

Женева

Среда МС**
Среда МС +0.5 БАП
Среда МС +0.2 Кин

Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин
Среда МС +0.5 БАП +0.2 Кин +1.0 ГК3

43.64±1,32
59.34±1.21
43.82±1.03
64.16±0.90
75.42±1,03

22.8±1.02
16.04±1.15
8.62±1.02
8.12±0.98
7.54±0.84

3.02±0.49
3.98±0.36
4.88±0.42
5.84±0.61
7.2±0.51

Зенгана – соответственно 79.22±1,03 %, 7.54±0.84 дн. 
7.2±0.74 шт.; у сорта Ред Гонтлет – 78.42±1.23 %, 7.14±1.04 
дн., 6.62±0.51 шт. и у сорта Женева – 75.42±1.03 %, 
7.54±0.84 дн., 7.2±0.51 шт. 

Пролиферирующие микропобеги, выросшие на среде 
МС с комбинацией цитокининов БАП+Кин+ГК3, были 
отобраны и перенесены на модифицированную ½ МС 
среду с различными уровнями ауксинов ИУК и 2.4-Д с 
целью подбора наиболее подходящей концентрации 
для регенерации корней (табл. 2). Для всех сортов клуб-
ники наилучший результат достигался на среде 1/2 МС 
+0.5 ИУК. Так, для сорта Наташа, на инициацию корня 
было потрачено 9.67±0.33 дней, процент укоренен-
ных растений достигал 83.00 %±1.36, а длина корня 
- 3.03±0.43 см. Такая же картина наблюдалась на этой 
среде у остальных сортов: у сорта Зенга Зенгана соот-
ветственно – 10.21±0.64 дн., 75.20±1.31 % и 2.71±0.23 
см; у сорта Род Готланд - 9.87±0.23 дн., 73.00±1.00% и 
3.03±0.43 см; а у сорта Женева - 9.87±0.23 дн., 79.00±1.00 
%, 2.93±0.33 см. Полученные данные согласовались с 
результатами других исследователей (С.Л. Расторгуев, 
2009, B. Anuradha et al., 2016, S. L.K. Jhajhra et al., 2018,                                   
K. Moradi et al., 2001).

**Среда МС без регуляторов роста
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*Таблицы составлены авторами. 

Таблица 2. Влияние различных концентраций ауксинов на корневые реакции исследуемых сортов клубники*

Сорт
клубники

Гормональный состав 
среды,

мг/л

Дни, потраченные на 
инициацию корня,

дн.

Процент 
укоренения,

%

Длина 
корня,

см

Наташа

1/2 МС**
1/2 МС +0.5 ИУК
1/2 МС +1.0 ИУК
1/2 МС+0.5 2,4-Д
1/2 МС +1.0 2,4-Д

15.33±0.33
9.67±0.38

10.67±0.43
12.43±0.38
13.01±0.48

54.33±0.66
83.00±1.36
68.66±1.14
70.33±0.86
64.67±0.66

1.67±0.19
3.03±0.43
2.79±0.36
2.49±0.41
2.36±0.29

Зенга Зенгана

1/2 МС**
1/2 МС +0.5 ИУК
1/2 МС +1.0 ИУК
1/2 МС+0.5 2,4-Д
1/2 МС +1.0 2,4-Д

15.33±0.33
10.21±0.64
11.67±0.80
12.36±0.72
13.44±0.58

54.33±0.66
75.20±1.31
64.88±1.08
71.33±0.74
62.67±0.66

1.67±0.19
2.71±0.23
2.69±0.16
2.54±0.09
2.22±0.13

Ред Гонтлет

1/2 МС**
1/2 МС +0.5 ИУК
1/2 МС +1.0 ИУК
1/2 МС+0.5 2,4-Д
1/2 МС +1.0 2,4-Д

15.33±0.33
9.92±0.33

10.86±0.33
13.17±0.58
13.00±0.58

54.33±0.66
73.00±1.00
62.66±1.14
70.33±0.66
61.67±0.66

1.67±0.19
3.03±0.43
2.39±0.26
2.19±0.13
2.16±0.33

Женева

1/2 МС**
1/2 МС +0.5 ИУК
1/2 МС +1.0 ИУК
1/2 МС+0.5 2,4-Д
1/2 МС +1.0 2,4-Д

15.33±0.33
9.87±0.23

10.16±0.41
12.19±0.58
13.08±0.58

54.33±0.66
79.00±1.00
65.66±1.38
68.71±0.82
63.37±0.66

1.67±0.19
2.93±0.33
2.39±0.26
2.29±0.32
2.06±0.13

**Среда МС без регуляторов роста. 

Таблица 3. Биоморфологические характеристики растений*

Сорт
клубники

Вариант Количество 
цветков,

шт.

Урожай 
с одного 
растения,

г

Средний вес 
отдельных 

плодов,
г

Количество
вегетативных 

органов,
шт.

Общая 
зараженность 

растений,
%

Наташа in vitro
контроль

12.3±0.8
10±0.9

253.3±8.1
210±6.9

19.7±2.0
16±1.3

18.0±1.3
14±0.9

22.2±2.1
2.4±1.1

Зенга Зенгана in vitro
контроль

17.7±2.1
12±1.6

473.3±27.7
372±18.1

29.0±1.3
26±1.1

17.0±1.3
12±1.2

21.2±1.2
6.3±2.1

Ред Гонтлет in vitro
контроль

14.3±1.1
10±0.7

444±28,7
360±18.7

32.7±3.4
26±2.4

18.0±1.6
12±0.9

38.3±2.2
12.6±1.1

Женева in vitro 
контроль

21.3±1.7
16±1.4

618±15.3
500±17.2

29.0±1.6
24±1.2

15.0±1.6
11±1.3

18.1±1.8
8.6±1.4

Затем пробирочные in vitro растения, выросшие и уко-
ренившиеся на среде 1/2 МС + 0.5 ИУК, высажива-
ли в вазоны с почвенным субстратом, состоящим из                          
2 частей биогумуса и 1 части песка. При переносе про-
бирочных растений в почвенный субстрат отбирали 
здоровые, крепкие растения с хорошо развитой корне-
вой системой, т. к. более мощные и высокие растения 
легче выдерживают перенос в почвенные условия. По-

следующая адаптация регенератов проходила в тепли-
це в течение двух месяцев, где проводили визуальный 
осмотр их состояния и необходимые агротехнические 
мероприятия. В теплице растения находились до вы-
садки в открытый грунт. 

В поле в условиях открытого грунта на этапах цвете-
ния и плодоношения проводилось морфобиологи-
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ческое изучение регенератов (табл. 3). Полученные 
результаты показали, что использование саженцев, 
оздоровленных методом in vitro, способствовало уве-
личению количественных показателей генеративных и 
вегетативных органов по сравнению с контролем. Так, 
количество цветков на одном растении увеличилось 
на 17.2-26.3 %, средний вес отдельных плодов – на                
6.4-25.6 %, урожайность растения – на 14.0-23.6 %. Ко-
личество вегетативных органов также увеличилось с 
19.1 % до 38.9 %, что способствовало получению впо-
следствии здоровых саженцев.

Плоды клубники и растения в течение вегетационного 
периода сильно страдают от болезней и вредителей. 
Наиболее распространенными причинами являются муч-
нистая роса, серая пятнистость листьев и серая гниль 
плодов. Результаты показали, что у полученных методом 
in vitro сортов зараженность болезнями составляет все-
го 2.4-12.6 %, тогда как в контроле – 22.2-38.3 %. 

В плодах определялось также количество общего са-
хара, витамина С и кислотность (табл. 4) (О.Ю. Лобан-
кова и др., 2014). 

приводит к снижению уровня поражения болезнями, 
повышению количества вегетативных и генеративных 
органов, вследствие чего повышается урожайность, 
в то время как качественные показатели плодов 
остаются без изменений. Заболевания, обнаруженные 
в растениях на местах, являются результатом 
вторичной инфекции. Поэтому при организации 
дальнейшего выращивания оздоровленной рассады 
необходимо учитывать фитосанитарные условия и 
высаживать ее на некотором расстоянии от полей 
клубники, выращенной традиционным способом. 

Литература

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Агро-
промиздат, 1985. - 351 с.

2. Лобанкова О.Ю., Агеев В.В., Есаулко А.Н. и др. Ла-
бораторный практикум по пищевой химии: учебное 
пособие. - Ставрополь, ФГБОУ ВПО Ставрополь-
ский гос. аграрный университет, 2014. - 113 с. 

3. Мелян Г.Г., Адамян К.С., Барсегян А.А., Саакян А.Д. 
Микроклональное размножение мелкоцветковых 
хризантем сорта Nibro // Материалы XII международ-
ной конференции «Нетрадиционное растениевод-
ство, эниология, экология и здоровье» - г. Алушта. 
- 9-16 июня, 2003. - N 1. - С. 433-434.

4. Расторгуев С.Л. Культура изолированных тканей и 
органов в селекции плодовых растений: моногра-
фия. - Мичуринск: изд-во Мичуринского государ-
ственного аграрного университета, 2009. - 170 с.

5. Anuradha, B., Sehrawat, S.K., Poonia, A., Kajla, S., 
Bhat, S. (2016). Production of Strawberry Plant by in vitro 
Propagation // Res. on Crops. 2016. V. 17. N 3, - pp. 545-
549. https://doi.org/10.5958/2348-7542.2016.00091.7.

6. Biswas, M.K., Hossain, M., Ahmed, M.B., Roy, U.K., 
Karim, R., Nehra, R.M., Kartha, N.S., Stushnoff, 
K.K., Giles, K.L. (1994). Effect of in vitro Propagation 
Methods on Field Performance of Two Strawberry 
Cultivars // Euphytica, - V. 76. Issue 1-2, - pp. 107-115. 
https://doi.org/10.1007/bf00024027.

7. Biswas, M.K., Hossain, M., Ahmed, M.B., Roy, U.K., 
Karim, R., Razvy, M.A., Salahin, M., Islam, R. (2007). 
Multiple Shoots Regeneration of Strawberry under 
Various Colour Illuminations // American-Eurasian 
Journal of Scientific Research. V. 2. N 2, - pp. 133-135.

8. Boxus, P. (1974). The Production of Strawberry Plants 
by in vitro Micro Propagation // J. Hort. Sci. 49. Issue 3, 
- pp. 209-210. 

9. Boxus, P. (1983). Commercial Production of Strawberry 
Plants Produced by Meristem Culture and Micro 
Propagation // Colloques Scientifiques. Hort. Abstr 53, 
- pp. 283-322.

*Таблица составлена авторами. 

Таблица 4. Качественные характеристики плодов 
клубники*

 Сорт Вариант Общий 
сахар,
мг %

Витамин 
С,

мг %

Кислотность,
мг %

Наташа in vitro
контроль

6.9±1.4
6.4±1.1

7.1±0.4
6.2±0.3

0.86±0.08
1.06±0.11

Зенга-
Зенгена

in vitro
контроль

6.2±1.3
6.3±0.9

6.8±0.2
6.2±0.3

1.1±0.2
1.04±0.13

Ред 
Гонтлет

in vitro
контроль

7.0±1.4
6.7±0.9

6.7±0.3
6.1±0.2

0,7±0.1
0.94±0.11

Женева in vitro
контроль

6.4±0.9
6.1±0.8

6.5±0.3
7.0±0.2

0.69±0.1
0.93±0.15

Согласно экспериментам, количество общего сахара, 
витамина С и кислотность по сравнению с контролем 
не претерпели существенных изменений. 

Заключение

Исследования показали, что, в отличие от сортов 
клубники, которые размножались традиционным 
способом, использование оздоровленного и раз-
множенного методом in vitro посадочного материала 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա285

10. El Kichaoui, A.Y. (2014). In Vitro, Propagation of 
Strawberry (Fragaria × annanasa Duch.) Through 
Organogenesis via Runner Tips // Annals of Plant 
Sciences. V. 3. N 03. - pp. 619-627. 

11. Jhajhra, S. L.K., Dashora, Singh J., Bhatnagar, 
P., Kumar, A., Arya, C.K. (2018). Propagation of 
Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) // International 
Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 
V. 7. N 10, - pp. 3030-3035. https://doi.org/10.20546/
ijcmas.2018.710.353. 

12. Karhu, S., Hakala, K. (2002). Micropropagated 
Strawberries on the Field. ISHS Acta Horticulture.                 
V. 2, - pp. 182.

Cultivation of Some Strawberry Varieties with Biotechnological Methods Aimed at Yield Capacity 
Increase

A.S. Vardanyan, G.H. Melyan, A.H. Barseghyan, N.A. Sahakyan 
Scientific Center of Agrobiotechnolgy, ANAU branch

Keywords: strawberry, biotechnology, in vitro, treated planting material, plant growth regulators

A b s t r a c t .  The results of the current study showed that unlike traditionally produced strawberry planting materials, 
application of those treated per in vitro method has promoted reduction of plants infection level with various diseases (fungi, 
etc.). Meanwhile, the number of vegetative and generative organs of plants increased, which entailed to the considerable 
yield capacity increase. At the same time, the fruits’ qualitative indices remained unchanged.
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Նախաբան

ՇներիլեյշմանիոզըLeishmaniaընտանիքիTrypanosomidae 
սեռինպատկանողնախակենդանիներիկողմիցհարուցվող
կենդանիներիևմարդկանցբնականօջախայինտարափո
խիկհիվանդությունէ,որնուղեկցվումէմաշկի,լորձաթա
ղանթներիևներքինօրգաններիախտահարումով:Գոյութ
յուն ունի լեյշմանիոզի երկու հիմնական կլինիկական ձև՝
մաշկայինև ընդերային (A. Jazic, et al., 1998, V. Kontos,           
A. Koutinas, 1993):

Լեյշմանիոզով վարակվում են շներըև կրծողները, որոն
ցից հարուցիչը փոխանցվում է Phlebotomus տեսակին
պատկանող մլակների միջոցով: Հիվանդ կենդանիներին
խայթելու դեպքում մլակների օրգանիզմում հարուցիչը
89ամսվաընթացքումանցնումէզարգացմանորոշակի
փուլեր և հետագայում խայթոցների միջոցով փոխանց
վումայլկենդանիներիևմարդկանց (S. Ozensoy, et al., 
1998, Y. Ozbel, et al., 1995):

ՀՏԴ636.7:[619:616.993.161.3]
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Հարկ է նշել, որ մլակների ակտիվության ժամանակա
հատվածում՝ տաք եղանակներին, լեյշմանիոզի հարու
ցիչը, խայթոցների միջոցով փոխանցվելով մարդկանց և
կենդանիներին,ներթափանցումէլյարդի,փայծաղի,ոսկ
րածուծի, արյունատար ու ավշայինանոթների, ավշային
հանգույցներիհյուսվածքներևսկսումբազմանալումա
կաբուծել (N. Nuwayri-Salti, et al., 1997, Y. Ozbel, et al., 
2000):Լեյշմանիոզիբնականօջախներենշինությունների
նկուղները, կրծողների բները, աղբավայրերը և խոնավ
անասնագոմերը(H.W.Murray,etal.,2005):

Մաշկային լեյշմանիոզի դեպքում ախտահարվում են
կենդանիներիդիմային՝քթի,աչքերիևականջներիշուրջ
գտնվող կարճ մազածածկով հատվածները (A. Koutinas, 
et al., 1998):Ընդերայինլեյշմանիոզիդեպքումմաշկիվրա
առաջանումենհանգույցներ,որոնքհետագայումվերած
վումենչապաքինվողխոցերի։Այդհատվածներումնկատ
վում է մազաթափություն,առաջանում են մաշկային քոր

Շներիլեյշմանիոզիտարածվածությանևսեզոնայնությանուսումնասիրության
նպատակովՀայաստանիտարբերմարզերումիրականացվելենմիշարքհետա
զոտություններ։Ախտորոշումըկատարվելէշներիմոտնկատվողկլինիկական
նշանների, ինչպես նաև լեյշմանիոզով վարակվածությամբ կասկածվող
կենդանիներից վերցված արյան նմուշների իմունաքրոմատոգրաֆիկ հետա
զոտությանհիմանվրա:Հիվանդությունըհայտնաբերվել է բոլորտարիքային
խմբերիշներիմոտ։

Առաջարկվումէիրականացնելլեյշմանիոզիվարակիաղբյուրներիվերացման
ևհիվանդությանտարածումըկանխարգելողմիջոցառումներ։

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-286 
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և սպիներ: Հիվանդությունը ծանր ընթացք է ունենում,
ուղեկցվում է կենդանու հյուծումով, մարմնի ընդհանուր
ջերմաստիճանիբարձրացումով,մաշկըչորանումէևթե
փակալում,նկատվումէքթիլորձաթաղանթիուշաղկապե
նու բորբոքում, լյարդի,փայծաղի, ոսկրածուծի,ավշային
հանգույցների ախտահարումներ, մարսողության խան
գարումներ (փորլուծություն, փսխում), սակավարյունութ
յուն։ Ընդ որում՝ վերջինս կարող է հանգեցնել կենդանու
անկման(J. Sarasa, et al., 2002, V. Sideris, et al., 1999):

Հայաստանիկենտրոնականևհարավայինմարզերում,որ
տեղեղանակըգարնանևամռանամիսներինտաքէ,ընդե
րայինլեյշմանիոզըլայնորենտարածվածէշներիշրջանում:

Նյութըևմեթոդները

Հետազոտությունների նպատակը Հայաստանի Հանրա
պետության10մարզերում(Արարատ,Արմավիր,Կոտայք,
Վայոց ձոր, Սյունիք, Գեղարքունիք, Տավուշ, Լոռի, Շի
րակ, Արագածոտն) շների մոտ լեյշմանիոզ հիվանդութ
յանտարածվածությանուսումնասիրումնէ:Բոլորհետա
զոտություններն իրականացվել են «Հանրապետական
անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական
լաբորատործառայություններիկենտրոն»ՊՈԱԿում։

Ընդերային լեյշմանիոզով վարակվածությամբ կասկած
վողշներիմոտնկատվելենընկճվածություն,թուլություն,
մաշկիթեփակալում, չորություն,ռինիտիևկոնյուկտիվի
տի երևույթներ, թոքաբորբ, սակավարյունություն, լյար
դի և ավշային հանգույցների ախտահարման նշաններ,
փսխում,փորլուծություն,հյուծում:Ճշգրիտախտորոշման
համարտվյալկենդանիներիցվերցվելենարյաննմուշներ:
Հիվանդությանախտորոշմաննպատակովկատարվելեն
շների մոտ ընդերային լեյշմանիոզի հակամարմինների
առկայությունը որոշող արագ (էքսպրես) թեստավորում
ներ (rK39 (RDTs), IT LEISH, BIO-Rad):Իմունաքրոմա
տոգրաֆիկ արագ թեստավորումը (rK39) կատարվել է
ըստարտադրողիհամապատասխանհրահանգների։Փոր
ձարկման և վերահսկման գծերի կարմիր գունավորման
դեպքումգրանցվելէթեստիդրականարդյունք:

Արդյունքներըևվերլուծությունը

2021թ.հունվարիցմինչև2021թ.դեկտեմբերամիսըՀա
յաստանի10մարզերումհետազոտվելէ220շուն:Հայտ
նաբերվելէլեյշմանիոզովվարակվածության28դեպք:

Ըստ աղյուսակ 1ի տվյալների՝ Սյունիքի մարզում հայտ
նաբերվել է լեյշմանիոզովհիվանդ5 շուն (18%),Գեղար
քունիքում,Շիրակում՝1ական(4%),Լոռիում,Տավուշում,
Արագածոտնում՝2ական(7%),Կոտայքում՝3(11%),Վա
յոցձորում,Արարատում,Արմավիրում՝4ականշուն(14%):
Լեյշմանիոզ հիվանդությամբ առավել բաձր վարակվա
ծություն գրանցվել է Սյունիքի, Արարատի, Արմավիրի և
Վայոցձորիմարզերում,ինչըպայմանավորվածէայդմար
զերումհամեմատաբարբարձրջերմաստիճանայինֆոնով:

Աղյուսակ1.Իմունաքրոմատոգրաֆիկհետազոտություն
ներիարդյունքները*
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%

Սյունիք 30 5 18

Գեղարքունիք 15 1 4

Շիրակ 15 1 4

Լոռի 25 2 7

Տավուշ 25 2 7

Արագածոտն 15 2 7

Վայոցձոր 25 4 14

Կոտայք 20 3 11

Արարատ 25 4 14

Արմավիր 25 4 14

Աղյուսակ 2. Լեյշմանիոզով կենդանիների վարակվածու
թյանսեզոնայնությունը*
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28 9 32,1 14 50 5 17,8 0 0

*Կազմվելէհեղինակիկողմից։

Աղյուսակ2իհամաձայն՝գարնանըհայտնաբերվելէլեյշ
մանիոզով վարակված 9 շուն (32,1 %), ամռանը, աշնա
նը՝ համապատասխանաբար14 (50%), 5 (17,8%) շուն։
Ձմռանը վարակված կենդանիներ չեն հայտնաբերվել
(0%)։Ստացվածտվյալներըփաստումեն,որտարվատաք
եղանակներինտեղիէունեցելառավելինտենսիվվարա
կում, ինչը պայմանավորված է հարուցիչներ փոխանցող
մլակներիբարձրակտիվությամբ։

Ըստաղյուսակ3ի՝220հետազոտվածշներից60ըպատ
կանելեն1ինխմբին(3ամսականիցմինչև1տարեկան),
100ը՝ 2րդ խմբին (1 տարեկանից մինչև 6 տարեկան),
60ը՝3րդխմբին(6տարեկանիցբարձր):
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Հետազոտությունների համաձայն՝ առաջին խմբում
գրանցվելէլեյշմանիոզհիվանդության6(10%),երկրորդ
խմբում՝15(15%),իսկերրորդխմբում՝7դեպք(11,6%)։
Ստացվածտվյալներովկարելիէհիմնավորել,որշներիբո
լորտարիքայինխմբերըհիվանդանումենլեյշմանիոզով:

Եզրակացություն

Հայաստանի տարբեր մարզերում հետազոտությունների
արդյունքներով գրանցվել է շների լեյշմանիոզի տարած
վածության բարձրաստիճան: Հիվանդությունը հայտնա
բերվելէբոլորտարիքայինխմբերիմոտ։

Լեյշմանիոզով շների առավել բարձր վարակվածություն
գրանցվելէՍյունիքի,Վայոցձորի,ԱրարատիևԱրմավի
րի մարզերում՝ պայմանավորված համեմատաբար բաձր
ջերմաստիճանայինֆոնով:

Լեյշմանիոզի վարակի աղբյուրների վերացման, ինչ
պես նաև հիվանդությանտարածումը կանխելու համար
անհրաժեշտէիրականացնելհետևյալմիջոցառումները.

 հաշվառելտերերունեցողբոլորշներինևառաջինիսկ
հնարավորության դեպքումպատվաստել լեյշմանիոզի
դեմ,

 ախտորոշմանդրականարդյունքիդեպքումշներինեն
թարկել էֆթանազիայի (ծայրահեղ դեպքում կիրառել
միջատասպաններովմշակվածվզկապներ),

 բնակավայրերումևայլտարածքներում,որտեղվերջին
տարիներին գրանցվել են լեյշմանիոզ հիվանդության
դեպքեր,վարակիաղբյուրներիհայտնաբերմանհամար
կատարելշներիթեստավորում,

 ակտիվացնելթափառողշներիդեմպայքարը,

 մշակելհամապատասխանհաշվետվությանձևևպար
տավորեցնելշներիբուժմամբզբաղվողանասնաբույժ
ներին ներկայացնել լեյշմանիոզով վարակվածության
դեպքերիվերաբերյալհաշվետվություն,

Աղյուսակ 3. Լեյշմանիոզով վարակվածությունն ըստ
տարիքայինխմբերի*

*Կազմվելէհեղինակիկողմից։

 հիվանդությունըփոխանցողմլակներիպոպուլյացիան
նվազեցնելունպատակովհնարավորինսվերացնելօր
գանականաղբի կուտակումները, մաքուրպահել շնե
րիբներըևբնակատեղերը,իսկայնբնակավայրերում,
որտեղ գրանցվել են լեյշմանիոզով վարակվածության
դեպքեր, կատարել երկարատև ազդեցության միջա
տասպաննյութերովմշակումներ:
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Studying the Prevalence of Dogs’ Leishmaniasis in the Regions of the Republic of Armenia

G.R. Avetisyan
Food Safety Inspection Body of the Republic of Armenia

Keywords: leishmaniasis, visceral, cutaneous, dog, sandfly, immunochromatographic testing

A b s t r a c t .  A number of investigations in different regions of Armenia have been conducted to study prevalence and 
seasonality of leishmaniasis in dogs.  The diagnosis was made on the basis of clinical signs observed in dogs, as well as 
immunochromatographic examination of blood samples taken from animals suspected of being infected with leishmaniasis. 
The disease was detected in dogs of all age groups. 

It is recommended to implement measures to eliminate the sources of leishmaniasis infection and prevent the spread of the 
disease. 

Ընդունվել է` 30.05.2022 թ.
Գրախոսվել է` 08.06.2022 թ.

Изучение распространения лейшманиоза собак в регионах РА

Г.Р. Аветисян
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения

Ключевые слова: лейшманиоз, висцеральный, кожный, собака, москит, иммунохроматографический анализ

А н н о т а ц и я .  С целью изучения распространенности и сезонности собачьего лейшманиоза был проведен ряд 
исследований в различных регионах Армении. Диагноз был поставлен на основании клинических симптомов у со
бак, а также результатов иммунохроматографического анализа образцов крови, взятых у животных с подозрением 
на лейшманиоз. Заболевание было обнаружено во всех возрастных группах.

Рекомендуется осуществлять мероприятия по ликвидации источников заражения лейшманиозом и предотвраще
нию распространения инфекции.



290²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý µÅßÏ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¢ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ

Կայքէջ՝  anau.am/scientific-journal

ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

Նախաբան

Հայտնիէ,որկենդանիներիմեծմասիմոտմիջինհաշվով
ծնվումենհավասարթվովարուներևէգեր,այսինքն՝սե
ռերիթվային հարաբերակցությունը կազմում է մոտավո
րապես1:1:

Ի՞նչմեխանիզմովէկարգավորվումսեռերինմանհարա
բերակցությունըևինչպե՞սկարելի է լուծելսեռերիկար
գավորմանխնդիրը:Այսհարցերիճշգրիտպատասխանը
ստացվեց,երբհնարավորեղավուսումնասիրելբջջիքրո
մոսոմայինապարատիկառուցվածքը:

Գոյությունունեցողկարծիքիհամաձայն՝թռչուններիZ, W 
և կաթնասունների սեռական քրոմոսոմները հոմոլոգներ
չեն,քանիորառաջացելենտարբերաուտոսոմայինզույ
գերից:Այսպես՝թռչունների Zքրոմոսոմըպարունակումէ
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9րդքրոմոսոմումառկաբազմաթիվտեղամասեր,ավելին՝
Z քրոմոսոմումքարտեզավորված24գեներից17ըբացա
հայտված են 9րդ հոմոլոգ քրոմոսոմում, և հակառակը՝
9րդքրոմոսոմիornitine transcarbamylaseգենպարունա
կողմեկտեղամասըհոմոլոգէZքրոմոսոմին (L.Buchen,
2010,H.Ellegren,2000):

Ենթադրվում է, որթռչուններիW քրոմոսոմըձևավորվել
էZքրոմոսոմիինակտիվացիայիևինվերսիայիարդյուն
քում:ԱյդմասինենվկայումանողնուցթռչուններիZևW 
քրոմոսոմներումառկաACO1ևZOV3գեներնուEEO6 
նուկլեոտիդայինհաջորդականությունը՝միկրոսատելիտա
յինԴՆԹն(T.Ezaz,etal,2006):

Թռչունների W քրոմոսոմը դրսևորվում է ցածր գենե
տիկական բազմազանությամբ: W քրոմոսոմում առկա

Հետազոտությունները փաստում են, որ մայր հնդկահավերի գենոտիպով և
գենոտիպերիհանդիպմանհաճախականությամբպայմանավորված՝սերնդում
սեռերի թվային հարաբերակցությունը փոփոխվում է: TfCC CpBC HbBC և
TfCC Cp– HbBC գենոտիպերով մայրերից ստացված սերնդի 78 և 69 %ը
կազմումենարուները,TfAA CpCD HbABևTfBD CpCD HbAAգենոտիպերով
մայրերիցստացվածսերնդի65%ը՝ էգերը:TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB
HbBD և TfCD CpCC HbCD գենոտիպերով մայրերից ստացված սերնդում
արուների և էգերի թիվը հավասար է (P>0,999): Ստացված արդյունքները
որպեսգենետիկականմարկերներկարողենկիրառվելհնդկահավերիտոհմա
սելեկցիոնաշխատանքներում:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.3-290
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ԴՆԹի60%ըբաղկացածէXhoտանդեմայինկրկնութ
յուններից(Y.Itoh,etal,2011):

Իտարբերությունկաթնասունների՝թռչուններիէգերըհե
տերոգամետեն,այսինքն՝ձևավորումենZևWսեռական
քրոմոսոմներ պարունակող ձվաբջիջներ, իսկ արուները,
որպեսհոմոգամետսեռ,առաջացնումենմիայնմեկտի
պի՝Zսեռականքրոմոսոմպարունակողսպերմատոզոիդ
ներ:Նշանակումէ՝թռչուններիմոտապագաօրգանիզմի
սեռըձևավորվումէմինչևբեղմնավորումը՝դեռևսմայրա
կանօրգանիզմում.այսեղանակըկոչվումէպրոգամային
(Е.Д.Амбросьева,2005,Л.А.Остерман,1981, М.Е.Ло
башев,1967):Բնությանմեջհայտնիենդեպքեր,երբսեռե
րիթվայինհարաբերակցությունը(1:1)տատանվումէայս
կամայնսեռիգերակայությամբ:

Գիտական գրականությունում գյուղատնտեսական կեն
դանիների և թռչունների սեռերի թվային հարաբերակ
ցության դրսևորման գործում հայրական ու մայրական
ժառանգականության դերի վերաբերյալ կարծիքներն
իրարամերժեն,ևմինչայժմկատարվածուսումնասիրութ
յուններիարդյունքները հիմնավորված չեն (Մ.Վ. Բադալ
յանևուրիշ.,2021):

Հարկ էնշել, որմենդելացվողևժառանգմանբազմագե
նային պայմանավորվածություն ունեցող հատկանիշնե
րի դրսևորումը թերի է հետազոտված (М.Е. Лобашев,
1967):Ժամանակակիցմոտեցումներիհամաձայն՝թռչուն
ների մոտ սեռերի ձևավորումը պայմանավորված է եր
կու գործոններով՝Z քրոմոսոմի թվով (երկուսի դեպքում
առաջանում ենարուներ, իսկ մեկի դեպքում՝ էգեր) ևW
քրոմոսոմում տեղակայված՝ սեռը ձևավորող գեներով
(S.Nakagawa,2004):

Սեռերի որոշման հաշվեկշռային տեսության համաձայն՝
3A:ZZZկարիոտիպովթռչուններնանպտուղարուներեն,
իսկ 3A:ZZW կարիոտիպով թռչունները՝ հերմաֆրոդիտ
ներ, քանի որ վերջիններիս մոտ զարգանում են ինչպես
ձվարանները,այնպեսէլձախսերմնարանը:3A:ZWWկա
րիոտիպովառանձնյակների մոտ ձևավորվում է ձվարա
նը,սակայնդրանք16օրականումմահանումեն:Գինանդ
րոմորֆները, որոնց մարմնի ձախ հատվածը իգական է,
իսկաջը՝արական, ունենում ենZZ կամZO կարիոտիպ
(J.A.M.Graves,2003,2013):

Թռչունների սեռերի ձևավորման մոլեկուլային գենետի
կականհետազոտություններըփաստումեն,որգոյություն
ունենZ ևW քրոմոսոմներումտեղակայված բազմաթիվ
գեներ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են սեռի
տարբերակման համար: Այսպես՝ CHD (chromodomain-
helicase-DNA binding protein)գենըտեղակայվածէZև
W քրոմոսոմներում (CHD-Z ևCHD-W): Այն քրոմոսոմի
կառուցվածքիփոփոխությանժամանակկարգավորումէ
տրանսկրիպցիայիերևույթը:Հատկանշականէ,որանող
նուցթռչուններիմոտ(ջայլամ,էմու,նանդու)CHD-Wգենը
բացակայումէ(M.Schmid,etal.,2005):

Avian sex-specific, W-linkedգեներըտեղակայվածեն W 

քրոմոսոմում(բացառությամբանողնուցթռչունների),պո
լիմորֆեն, հայտնի է40իցավելիպատճեն:Այսգեների
ակտիվացմամբկամպասիվացմամբէպայմանավորված
տվյալսեռիսեռականգեղձերիձևավորումը(J.Rutkowska,
etal,2012):

W քրոմոսոմում տեղակայված FET1 (female expressed 
transcript1)գենըպատասխանատուէբացառապեսարու
ների սեռական գեղձերի զարգացման համար (K.J. Reed,
A.H.Sinclair,2002):

DMRT1 (DM related transcription factor 1) գենըտեղա
կայված էZ քրոմոսոմում,պայմանավորում է թռչունների
միզասեռականհամակարգիձևավորումը:Հատկանշական
է, որ նշված գենի հոմոլոգը հայտնաբերվել է մարդկանց
9րդքրոմոսոմում:Ծագումնաբանությանառումովայնմոտ
էդրոզոֆիլիdsx (double-sex)ևնեմատոդներիmab3 (male 
abnormal 3)գեներին(C.K.Matson,etal.,2011):

Ընդհանուր առմամբ թռչունների սեռերի ձևավորմա
նը մասնակցում են նաև AMHSOX9, SOX3, WT1, SF1, 
DAX1 գեները, որոնք օնտոգենեզի սաղմնային փուլում
պայմանավորում են սեռերին բնորոշ ֆիզիոլոգիական
պրոցեսները և օրգանների ձևավորումն ու զարգացումը
(M.Matsuda,2016):

Մայրերիգենոտիպովպայմանավորվածինչու էփոփոխ
վում սերնդում սեռերի թվային հարաբերակցությունը
հարցադրմանը պատասխանելու և համապատասխան
գենետիկականմարկերներմշակելունպատակովառաջին
անգամ Հայաստանում կատարվել է հնդկահավերի գե
նոտիպավորում ըստարյան շիճուկիտրանսֆերինի (Tf),
ցերուլոպլազմինի(Cp)ևհեմոգլոբինի(Hb)լոկուսների:

Խնդիրէդրվելտարբերգենոտիպերովէգհնդկահավերից
ստացված սերնդի սեռերի թվային հարաբերակցության
փորձնական հետազոտությունների արդյունքները կիրա
ռելտոհմասելեկցիոնաշխատանքներում։

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հետազոտությունները կատարվել են 20092011 թվա
կաններինՍյունիքիմարզիԱխլաթյանհամայնքիգյուղա
ցիականտնտեսությունում:Փորձերիհամարընտրվելեն
Սպիտակլայնակուրծքցեղի՝միմյանցհետազգակցական
կապչունեցող31էգև1արուհնդկահավեր:Փորձնական
հետազոտությունների ժամանակ կիրառվել են դասա
կան անասնաբուծական, հիբրիդոլոգիական, պոպուլյա
ցիոնգենետիկական, կենսաչափական ուսումնասիրութ
յունների մեթոդները: Փորձնական խումբը համալրվել
է նմանակների սկզբունքով՝ ըստ տարիքի, սեռի, ցեղին
բնորոշ գունավորման,արտակազմվածքի և համակազմ
վածքի: Ինկուբացումը կատարվել է բնական, մեկ օրա
կան ճտերի սեռը որոշվել ճապոնական եղանակներով
(С.В.Косьяненкоидр.,2020):

Լաբորատորհետազոտություններըկատարվելեն2012թ.
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ընդ
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հանուր կենսաբանության ամբիոնի «Գենետիկայի և
կենսատեխնոլոգիայի» լաբորատորիայում: Ստացված
արդյունքները մշակվել և գենետիկամաթեմատիկական
վերլուծությանենենթարկվել2020թ.:

Արյունը նմուշառվել է հնդկահավերի թևատակի երակից՝
հելակտիվատորպարունակողվակուումայինփորձանոթի
միջոցով:Հնդկահավերըգենոտիպավորվելենըստարյան
պոլիմորֆսպիտակուցների՝տրանսֆերինի(Tf),ցերուլոպ
լազմինի (Cp) և հեմոգլոբինի (Hb) լոկուսների, կիրառվել
էպոլիակրիլամիդայինգելէլեկտրաֆորեզիեղանակը:Ար
յանշիճուկըևհոմոլիզատըստացվելենհայտնիմեթոդնե
րով: Էլեկտրաֆորեզն իրականացվել է Դեյվիսի մեթոդով
(Л.А. Остерман, 1981), գերմանական արտադրության
Biometra ֆիրմայի Multigellong ֆորեզի ապարատով,
10%անոցպոլիակրիլամիդայինհելիվրա(աղ.1):

2.Միջինքառակուսայինշեղումը՝

1
)( 2

−
−

= ∑
n

MV
σ ,

որտեղσնմիջինքառակուսայինշեղումնէ:

3.Փոփոխականությանգործակիցը՝

M
Cv

100⋅= σ ,

որտեղ vC նփոփոխականությանգործակիցնէ:

4.Միջինթվաբանականիսխալը՝

n
mM

σ= ,

որտեղ Mm ըմիջինթվաբանականիսխալնէ:

5.Հավաստիությանչափանիշը՝

M
M m

Mt = ,

որտեղ Mt ըմիջինթվաբանականիհավաստիություննէ:

6.Տարբերություններիհավաստիությունը՝

D
D m

Dt = ,

որտեղ Dt ն տարբերությունների հավաստիությունն է,
D ն՝ առավելագույն և նվազագույն տարբերակների
տարբերությունը, Dm ն՝ միջին թվաբանականի սխալի
տարբերությունը:

7.Ընդհանուրդիսպերսիան՝

2
0 )(∑ −= MVCy ,

որտեղ yC ն ընդհանուր դիսպերսիան է, 0M ն՝ բոլոր
համախմբերիընտրանքներիմիջինթվաբանականը:

Արդյունքները և վերլուծությունը

Ներկայումսգյուղատնտեսականկենդանիներիևթռչուն
ների ընտրասերման աշխատանքներում կիրառվում են
նոր գենետիկական մեթոդներ, որոնց հիմքում ընկած են
պոլիմորֆգենետիկականդետերմինացիայիհամակարգե
րը(արյանխմբեր,պոլիմորֆսպիտակուցներ,սատելիտա
յին ԴՆԹ)։ Կիրառման պարզությամբ և մատչելիությամբ
հատկապես արդիական է սպիտակուցների կենսաքի
միական բազմազանությունը։ Բազմաթիվ ուսումնասի
րություններով պարզվել է, որ գյուղատնտեսական կեն
դանիներիևթռչուններիսպիտակուցներիկեսիցավելին
պոլիմորֆէ.այնսինթեզողգեննունիմեկիցավելիալել։
Նմանսպիտակուցներըստացելեն«կառուցվածքայինգե
ներիկենսաքիմիականմարկերներ»անվանումըևլայնո
րեն կիրառվում են գյուղատնտեսական կենդանիների ու
թռչուններիգենոտիպավորմանևմոլեկուլայինկամմար
կերայինսելեկցիայում(Дж.И.Веллер,2018):

Աղյուսակ 1. ԱրյանշիճուկիTf, CpևHb սպիտակուցների
էլեկտրաֆորեզիանհրաժեշտպայմանները*
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հելային
էլեկտրո

դային

Tf 10 12 1:2

0.05M
տրիս
HCl, 

pH=8,8

0.016M
տրիս
գլիցին,
pH=8,7

80 3,0

Cp 0 12 1:1

0.18M
տրիս
HCl, 

pH=8,8

0.016M
տրիս
բորատ,
pH=9,0

90 2,5

Hp 10 12 1:1

0.2M
տրիս
ցիտրատ,

pH=8,8

0.08M
տրիս
բորատ,
pH=8,7

50 3,5

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Հետազոտություններիարդյունքումստացվածտվյալները
ենթարկվելենվիճակագրականվերլուծության.կիրառվել
ենմիշարքբանաձևեր(Е.К.Меркурьева,1970)ևSPSS,
Excelհամակարգչայինծրագրերը։

Որոշվելեն՝

1.Միջինթվաբանականը՝

n
V

M ∑= ,

որտեղM ըմիջինթվաբանականնէ,V ն`տարբերակ
ները, n ը՝տարբերակներիթիվը:
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Ֆորեգրամի արդյունքների վերլուծությունից ակներև է,
որ փորձնական խմբի հնդկահավերի մոտ գենոտիպերի
հնարավոր բազմաթիվ զուգորդումներից ձևավորվել են
յոթը՝TfAA CpCD HbAB, TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB 
HbBD, TfBD CpCD HbAA, TfCC CpBC HbBC, TfCC Cp– 
HbBC, TfCD CpCC HbCD:Դրանցիցստացվածսերնդի
սեռերի թվային հարաբերակցության արդյունքներն ամ
փոփվածենաղյուսակ2ում:

Ըստ աղյուսակ 2ի՝ բոլոր 31 էգ հնդկահավերից ստաց
վածսերնդիսեռերիթվայինհարաբերակցությունըմոտէ
1:1:Սակայնմիաժամանակ,մայրերիգենոտիպովպայմա
նավորված,այն շեշտակիփոխվում է՝ գերակայություն է
ստանումայսկամայնսեռը:Այսպես՝ TfAB CpBD HbCC, 
TfBC CpAB HbBDևTfCD CpCC HbCDգենոտիպերով
հնդկահավերից միջին հաշվով ստացվել են հավասար
թվովարուներևէգեր:Նշվածգենոտիպովհնդկահավերը
կազմումենփորձնականխմբի54%ը:

ՀետաքրքիրարդյունքներենգրանցվելTfCC CpBC HbBC 
զուգակցմանդեպքում.սերնդի78%ըկազմումենարու
ները,22%ը՝էգերը:Նմանգենոտիպենունեցելփորձնա
կանխմբիհնդկահավերի10%ը:

TfCC Cp– HbBC գենոտիպի դեպքում դարձյալ գերա
կշռում են արուները՝ կազմելով սերնդի 69 %ը: Այս գե
նոտիպիհանդիպմանհաճախականությունը,ինչպեսնա
խորդինը,ևս10%է:

ԶարմանալիորենպատկերըփոխվումէTfAA CpCD HbAB 
զուգակցությամբ հնդկահավերից ստացված սերնդի մոտ.
65,5%ըկազմումենէգերը,իսկ35,5%ը՝արուները:Նշված
գենոտիպիհանդիպմանհաճախականությունը13%է:

TfBD CpCD HbAAգենոտիպըկրողհնդկահավերիսերն

Աղյուսակ 2.Տարբերգենոտիպովհնդկահավերիցստացվածմատղաշիսեռերիթվայինհարաբերակցությունը*

Մայրերի 
գենոտիպերը

n Սերնդի 
սեռը

M±m Միջին քառակուսա յին 
շեղումը, σ

Դիսպերսիան, 
C

Վարիացիայի 
գործակիցը, CV

TfAA CpCD HbAB 4
♀ 64,5±1,50 3,00 9,00 4,65 43,00

♂ 35,5±1,50 3,00 9,00 8,45 23,66

TfAB CpBD HbCC 5
♀ 50,8±1,66 3,70 13,70 7,28 30,60

♂ 49,2±1,66 3,70 13,70 7,52 29,63

TfBC CpAB HbBD 6
♀ 49,5±1,31 3,21 10,30 6,48 37,78

♂ 50,5±1,31 3,21 10,30 6,36 38,55

TfBD CpCD HbAA 4
♀ 65,25±1,31 2,63 6,92 4,03 49,43

♂ 34,75±1,31 2,63 6,92 7,57 28,81

TfCC CpBC HbBC 3
♀ 21,7±1,76 3,06 9,33 14,1 12,33

♂ 78,3±1,76 3,06 9,33 3,87 44,48

TfCC Cp— HbBC 3
♀ 30,7±0,33 0,58 0,33 1,91 21,81

♂ 69,3±0,33 0,58 0,33 0,89 21,00

TfCD CpCC HbCD 6
♀ 51,3±1,41 3,44 11,87 6,71 31,38

♂ 48,7±1,41 3,44 11,87 2,98 34,54

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

mt

դի65%ըկազմումենէգերը։Ընդորում՝այսգենոտիպի
հանդիպմանհաճախականությունընույնպես13%է:

Ստացվածսերնդիսեռերիթվայինհարաբերակցությամբ
պայմանավորված՝փորձնականխմբիմայրերինկարելիէ
տարանջատելերեքհիմնականխմբերի.

1.TfAA CpCD HbAB, TfBD CpCD HbAA,երբսերնդում
գերակշռումենէգերը(65%):

2.TfCC CpBC HbBC, TfCC Cp— HbBC, երբ սերնդում
գերակշռումենարուները(73,8%):

3.TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB HbBD, TfCD CpCC 
HbCD, երբսերնդումարուներիևէգերիթիվըհավա
սարէ(գծ.):

Գծ. Տարբեր գենոտիպով հնդկահավերից ստացված մատղաշի
սեռերիթվայինհարաբերակցությունը(կազմվել է հեղինակ
ների կողմից):

TfAA CpCD
 HbAB

TfBD CpCD
HbAA

TfCC Cp–
HbBC

TfCC CpBC
HbBC

TfCD CpCC
 HbCD

TfBC CpAB
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 HbCC
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Աղյուսակ2իտվյալներիվերլուծությամբհարցէառաջա
նում՝ինչմեխանիզմովէկարգավորվումսեռերինմանհա
րաբերակցությունը:

Ակնհայտէ,որսեռերիհարաբերակցությունընախևառաջ
պայմանավորվածէծնողներիտարիքով,ֆիզիոլոգիական
վիճակով, գամետների որակով, կերաբաժնի բնույթով,
բուծմանմեթոդներովև,իհարկե,ժառանգելիությամբ:

Հետազոտությունների համաձայն՝ օվոգենեզի ժամանակ
տարբեր գենոտիպով փորձնական խմբի հնդկահավերի
մոտառաջացել ենանհավասար քանակությամբZ և W 
քրոմոսոմպարունակողգամետներկամձվաբջիջներ:

Հարկ է նշել, հնդկահավերի գենետիկական մարկերների
բացահայտումնարդիականխնդիրէ,քանիորմարկերա
յինկամգենոմայինսելեկցիայիարդյունքներիկանխատե
սումըհիմնականումպայմանավորվածէպոպուլյացիանե
րիգենետիկականկառուցվածքով,առանձին լոկուսների,
ալելների և տնտեսական արժեքավոր հատկանիշների
միջևառկակապիաստիճանով։

Եզ րա կա ցութ յուն

Ըստ հետազոտությունների՝ փորձնական հնդկահավե
րիգենետիկականզուգակցումները յոթնեն՝TfAA CpCD 
HbAB, TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB HbBD, TfBD 
CpCD HbAA, TfCC CpBC HbBC, TfCC Cp— HbBC, 
TfCD CpCC HbCD,որոնցհանդիպմանհաճախականու
թյունը համապատասխանաբար կազմում է 0,13, 0,16,
0,19,0,13,0,10,0,10և0,19%:

TfCC CpBC HbBC և TfCC Cp— HbBC գենոտիպերով
մայրերիցստացվածսերնդի՝համապատասխանաբար78
և69%ըկազմումենարուները:Այսգենոտիպերիհան
դիպմանհաճախականությունը0,1կամ10%է(P>0,999):

TfAA CpCD HbABևTfBD CpCD HbAA գենոտիպերով
մայրերիցստացվածսերնդում էգերի65%գերակշռութ
յամբպայմանավորված՝գենոտիպերիհանդիպմանհաճա
խականությունըկազմումէ0,13կամ13%(P>0,999):

TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB HbBD և TfCD CpCC 
HbCD գենոտիպերով մայրերից ստացված սերնդում
արուներիուէգերիթիվըհավասարէ,ինչըփաստումէ,որ
նշված գենոտիպերի հանդիպման հաճախականությունը
բավականբարձրէ՝54%(P>0,999):
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Application of Blood Protein Polymorphism in Turkeys as Molecular Markers for the Regulation                 
of Sex Formation
M.V. Badalyan, T.B. Aloyan, Yu.G. Marmaryan
Armenian National Agrarian University 
S.A. Kharatyan
Scientific Center for Risks Assessment and Analysis in Food Safety Area

KeyWords: turkey, homozygous, heterozygous, genotype, sex

A b s t r a c t .  The conducted investigations testify that due to the genotypes and their occurrence frequency in mother 
turkeys, the numerical sex ratio undergoes certain changes in the generation. Males emerged from the mothers with TfAA 
CpCD HbAB and TfBD CpCD HbAA genotypes make up about 78 and 69 %, whereas females produced from the mothers 
with TfAA CpCD HbAB and TfBD CpCD HbAA genotypes are 65 %. The number of males and females produced from the 
mothers with TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB HbBD and TfCD CpCC HbCD genotypes is equal (P>0,999). The obtained 
outcomes can be applied in the turkey breeding activities as genetic markers. 

Ընդունվել է` 25.05.2022 թ.
Գրախոսվել է` 20.06.2022 թ. 

Использование полиморфных белков крови индеек как молекулярных маркеров для 
регуляции образования пола 

М.В. Бадалян, Т.Б. Алоян, Ю.Г. Мармарян 
Национальный аграрный университет Армении

С.А. Харатян
Научный центр оценки и анализа рисков безопасности пищевых продуктов

Ключевые слова: индейка, гомозиготный, гетерозиготный, генотип, пол

А н н о т а ц и я .  Исследования показали, что соотношение полов в потомстве индеек в зависимости от генотипа 
и частоты встречаемости генотипов изменяется. Так, в потомстве индеек с генотипами TfCC CpBC HbBC и TfCC 
Cp– HbBC 78 и 69 % составили самцы, в потомстве матерей с генотипами TfAA CpCD HbAB и TfBD CpCD HbAA 
65 % самки, а у индеек с генотипами TfAB CpBD HbCC, TfBC CpAB HbBD и TfCD CpCC HbCD в потомстве 
наблюдалось равное количество самцов и самок (P>0,999). Полученные результаты могут быть использованы в 
качестве генетических маркеров в селекционноплеменной работе с индейками.
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Նախաբան

Հայաստանում անասնաբուծության առաջատար ճյու
ղերից է տավարաբուծությունը: Տավարը բուծում են
կաթ, միս, կաշեհումք ստանալու, առանձին երկրներում՝
նաև որպեսաշխատուժ բանեցնելու նպատակով։ Հայաս
տանում անասնագլխաքանակի մասնատման և խոշոր
եղջերավոր կենդանիների տոհմասելեկցիոն լայնածավալ
աշխատանքներչիրականացնելուարդյունքումկովերիմի
ջինկաթնատվությունըտարիներշարունակտատանվումէ.
2017թ.կազմելէ2260,2018թ.՝2310,2019թ.՝2365կգ
սահմաններում(www.armstat.am):
Մսիարտադրությաննպատակովաճեցվողկենդանիների
նախասպանդային զանգվածը չի գերազանցում 320 կգ:
Մինչդեռ տավարաբուծության վարման ժամանակակից
տեխնոլոգիաներըևբարձրմթերատուցեղերիգենոֆոնդի
օգտագործումըհնարավորությունենտալիսստանալտա
րեկանառնվազն4000կգկաթ,իսկմսիարտադրության
համարբտվածտավարնիրացնել450կգևբարձրկենդա
նիզանգվածով(А.В. Азарян и др., 2021):

ՀՏԴ636.22/.28[619:616.993.192.6Б(479.25)
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Տավարաբուծության զարգացմանը խոչընդոտում են
բազմաթիվ հիվանդություններ, այդ թվում՝ բաբեզիոզը
(М.Ш. Ак баев и др., 2004, Н.М. Костомахин, 2009, 
В.В. Ла зарев, 2008, А.А. Непоклонов, И.А. Прохорова, 
2005, Р.Т. Сафиуллин, 2005, H.M.D. Route, 1976):

Տավարիբաբեզիոզըինվազիոնհիվանդությունէ,լայնորեն
տարածվածէՀայաստանիտաքբնակլիմայականգոտինե
րում՝հատկապեսՏավուշիմարզում:Հարուցչիփոխանցո
ղըBoophilus calcaratus,երբեմննաևRhipicephalus bursa
ևHaemaphysalis punctataտզերնեն(А.Б. Буланкин, 2015, 
Э.И. Коренберг, 1983, С.О. Мовсесян и др., 2013):

Արոտավայրային տզերի քանակը պայմանավորված է
եղանակային պայմաններով, ենթակա է էական տատա
նումների,իսկհիվանդությանտարածվածությանդինամի
կան՝տեսակիբեղունությամբևէգերիկողմիցներծծված
արյան քանակությամբ (Э.Б. Кербабаев, Ц.Р. Цушба, 
2011, V.N. Belozerov, 2001):

Արոտավայրային տզերը բավական կայուն են արտա

Խոշոր եղջերավոր կենդանիների բաբեզիոզի տարածվածության դինամիկան
ուսումնասիրվելէտարբերէկոհամակարգերիպայմաններում։Գարնանը,ամռանը
և աշնանը հետազոտության են ենթարկվել 6 ամսականից բարձր տարբեր
տարիքայինխմբերիկենդանիներ:Պարզվելէ,որհիվանդությանտարածմանը
հատկապես նպաստում են բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում
բազմացող և զարգացող Rhipicephalus սեռի տզերը, որոնք Տավուշի մարզի
առանձին աշխարհագրական գոտիներում տալիս են մինչև 4 սերունդ ու
հասցնում մեծ տնտեսական վնաս: Ուստի գերակա խնդիր է հիվանդության
հարուցչների և արոտավայրային տզերի դեմ գիտականորեն հիմնավորված
համալիրբուժկանխարգելիչմիջոցառումներիհրատապմշակումը:

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-296
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քինմիջավայրիանբարենպաստգործոններինկատմամբ
(В.Н. Романенко, 2007, E.M. Addison, R.F. McLaughlin, 
1988, F. Dantas-Torres, 2013): Հարուցիչը փոխանցում
են հիմնականում տզի հարսնյակներն ու հասուն ձևե
րը՝ ձվադրման միջոցով, տրանսօվարիալ և միջփուլային՝
տրանսֆազայինճանապարհներով(Э.Б. Кербабаев и др., 
2000):Հիվանդությունըփոխանցվումէսերնդեսերունդ,այ
սինքն՝ տզերը հիվանդության հարուցիչներ են կրում ամ
բողջկյանքիընթացքում(П.И.Христиановскийидр.,2009):

Նոր ներկրված կենդանիները էնզոտիկ օջախներում հի
վանդանումենբաբեզիոզիավելիծանրձևով,իսկտեղա
կանտավարիմոտհիվանդությանախտանիշներըկարող
ենամենևինէլչդրսևորվել:

Սովորաբար բաբեզիոզի առաջին դեպքերը գրանցվում
ենկենդանիներինարոտավայրտանելուց1015օրանց:
Տաքշրջաններումտարվաընթացքումկարողէգրանցվել
մինչևչորսբռնկում,ինչըպայմանավորվածէփոխանցող
տզերիսերունդներիթվով(И.Н.Емельянова,2002):

Ըստներկայումսգործողդասակարգման`արոտավայրա
յինտզերիBoophilus սեռը Rhipicephalusսեռիենթասեռն
է, ուստիBoophilus calcaratus տեսակը վերանվանվել է
Rhipicephalus annulatus(A.A. Guglielmone, et al., 2014):

Նյութըևմեթոդները

Ուսումնասիրությունները կատարվել են 20202022 թթ.
Տավուշի մարզում: Էկոհամակարգերի համաճարակաբա
նականհետազոտություններնիրականացվել են հատուկ
ցուցումներիկիրառմամբ։Խոշորեղջերավորկենդանիների
բաբեզիոզիտարածվածություննուսումնասիրվելէանաս
նաբուժական ծառայության վիճակագրական տվյալների
ևսեփականհետազոտություններիհիմանվրա:

Բաբեզիոզի ախտորոշման և հիվանդ կենդանիների հե
տազոտությունների ընթացքում կիրառվել են անաս
նաբուժական մակաբուծաբանության համընդհանուր
մեթոդներ: Հաշվի են առնվել համաճարակաբանական
տվյալները,ախտանիշները,ախտաբանաանատոմիական
փոփոխությունները:Արյաննմուշներըվերցվելենկենդա
նիներիծայրամասային՝ականջիկամպոչիարյանանոթ
ներիցևհետազոտվելլաբորատորպայմաններում.ներկ
վելենըստՌոմանովսկուևդիտվելմանրադիտակիմեծ
խոշորացմամբ՝ իմերսիոն համակարգով (90X): Նմուշառ
վածկենդանիներիմոտնկատվելենբացահայտախտա
նիշներ: Մինչ այդ բաբեզիոզի նկատմամբ յուրահատուկ
բուժումչիիրականացվել:

Խոշորեղջերավորկենդանիներիբաբեզիոզիտարածվա
ծության դինամիկան ուսումնասիրվել է տարբեր էկոհա
մակարգերիպայմաններում։Գարնանը,ամռանըևաշնա
նըհետազոտությանենենթարկվել6ամսականիցբարձր
տարբերտարիքայինխմբերիկենդանիներ:

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Տավուշիմարզումհանդիպումենաշխարհագրականհար

թավայրային,անտառային,ենթալպյանևալպյանգոտիա
կանությունները:

Հարթավայրային գոտին գտնվում է ծովի մակերևույթից
750850մ,անտառայինգոտին՝8502000մ,ենթալպյան
գոտին՝20002200մ,ալպյանգոտին՝22002900մբարձ
րություններիվրա:Բնակլիմայականպայմաններընպաս
տավորենհոդվածոտանիների,այդթվում՝արոտավայրա
յինտզերի զարգացման համար, որոնք բազմաքանակև
բազմատեսակենհատկապեսհարթավայրայինուանտա
ռայինգոտիներում։

Ըստաղյուսակ1ի՝կենդանիներիտզակրությունըհարթա
վայրայինգոտումկազմումէ100%,անտառային,ենթալպ
յան, ալպյան գոտիներում՝ համապատասխանաբար
86,6100, 66,6100, 53,3100%:Բազմակի ուսումնասի
րությունների համաձայն՝ ծովի մակերևույթից գոտիակ
անության բարձրացմանը զուգընթաց տզակրության
էքստենսիվություննուինտենսիվությունընվազումեն:

Հարկէնշել,որբաբեզիոզըբնաօջախայինհիվանդություն
է: Հարուցչի բնական օջախներ են տզերով վարակված
տարածքները: Ուշագրավ է, որ տզակրության ինտեն
սիվությունը տարբեր է. մեկ կենդանու մոտ կարող է
հայտնաբերվելմեկիցմինչևմիքանիհարյուրտիզ(նկ.1):

Աղյուսակ1.Տավուշիմարզումխոշորեղջերավորկենդա
նիների տարբեր տարիքային խմբերի վա
րակվածությունըիքսոդայինտզերով*

Կենդանիների
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կենդանի %

Հարթավայրայինգոտի
Մինչև1տարեկան 15 15 100 106,1
13տարեկան 15 15 100 162,2
46տարեկան 15 15 100 203,3
6տարեկանիցբարձր 15 15 100 194,6

Անտառայինգոտի
Մինչև1տարեկան 15 13 86,6 88,7
13տարեկան 15 14 93,3 145,4
46տարեկան 15 15 100 193,2
6տարեկանիցբարձր 15 15 100 186,4

Ենթալպյանգոտի
Մինչև1տարեկան 15 10 66,6 64,1
13տարեկան 15 15 100 122,6
46տարեկան 15 15 100 118,4
6տարեկանիցբարձր 15 15 100 89,3

Ալպյանգոտի
Մինչև1տարեկան 15 8 53,3 22,4
13տարեկան 15 14 93,3 81,5
46տարեկան 15 15 100 94,2
6տարեկանիցբարձր 15 15 100 51,6

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից:
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Նկ.1.Բազմաթիվտզերովվարակվածկով:

Յուրաքանչյուր գոտում կենդանիներից հավաքվել է
100ական տիզ: Հայտնաբերվել են հինգ սեռի` I xodes, 
Rhipicephalus, Haemaphysalis, Hyalomma, Dermacentoy 
տզեր:Աղյուսակ2իհամաձայն՝առավելտարածվածեն
Rhipicephalus սեռի տզերը, որոնց քանակը տարբեր աշ
խարհագրական գոտիներում տատանվում է 879 %ի
սահմանում: Ամենից քիչ տարածվածը H yalomma սեռի
տզերնեն՝մինչև11%:Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor
սեռերիտզերիտարածվածությունըհամապատասխանա
բարկազմումէ225,211,745%:

Ըստ հետազոտությունների՝ հարթավայրային գոտում
գրանցվել են հիվանդության 4, անտառային գոտում` 3,
ենթալպյան գոտում` 1 բռնկումներ, իսկալպյան գոտում
բաբեզիոզ հիվանդություն չի հայտնաբերվել: Հատկա
նշական է, որ հիվանդության տարածումը պայմանա
վորված է տզերի բեղունությամբ, զարգացման ցիկլի
տևողությամբ, ինչպես նաև տվյալ գոտիականության
ջերմային ռեժիմիփոփոխականությամբ, ինչըզգալիորեն
ազդում է տզերի կենսունակության վրա: Բաբեզիոզով
հիվանդ կենդանիների մոտ նկատվում է ջերմաստիճանի
բարձրացում,մարսողականևսրտանոթայինհամակարգերի
գործունեությանխանգարում,հեմոգլոբինուրիա,տեսանելի
լորձաթաղանթներիդեղնություն(նկ.2)ևկաթնատվության

Աղյուսակ 2. Հայտնաբերված տզերի քանակն ըստ գո
տիների*

 n=100 

Գոտիականությունը

Կենդանիներիվրահայտնաբերված
արոտավայրայինտզերիքանակն

ըստսեռի,%
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Հարթավայրային 2 79 1 11 7

Անտառային 10 64 6 2 18

Ենթալպյան 14 40 16 0 30

Ալպյան 25 8 22 0 45

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից:

Նկ.2.Բաբեզիոզովհիվանդկովիդեղնած
սպիտակուցայինթաղանթովաչք:

Նկ.3.Բաբեզիոզիհարուցիչներովախտա
հարվածէրիթրոցիտներ:

նվազում,որըտևումէմինչև20օրևավելի:Կենդանիների
օրգանիզմում հարուցիչներըտեղակայվում են էրիթրոցիտ
ներում, զարգանումեն, բազմանումև,քայքայելովդրանք,
թափանցումնորէրիթրոցիտներիմեջ(նկ.3):

Եզրակացություն

Տավուշիմարզիյուրաքանչյուրաշխարհագրականգոտուն
բնորոշֆաունանևֆլորաննպաստավորպայմաններեն
ստեղծումբազմաթիվհիվանդությունների,այդթվում՝բա
բեզիոզի հարուցիչների փոխանցողների զարգացման ու
բազմացմանհամար:

ԲաբեզիոզիլայնորենտարածվածությունըՏավուշիմար
զում պայմանավորված է բարենպաստ բնակլիմայական
պայմաններով, արոտավայրային տզերի բեղունությամբ։
Հատկապեստարածված ենRhipicephalus սեռի տզերը,
որոնք մարզի առանձին աշխարհագրական գոտիներում
տալիսենմինչևչորսսերունդևհասցնումհսկայածավալ
տնտեսականվնաս:Ուստիգերակախնդիրէգիտականո
րեն հիմնավորված համալիր բուժկանխարգելիչ միջոցա
ռումներիհրատապմշակումը:

Բուժիչմիջոցառումներնիրականացվումենհարուցչների
ոչնչացման,իսկկանխարգելիչմիջոցառումները՝արոտա
վայրայինտզերիդեմպայքարինպատակով:
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Prevalence of Bovine Babesiosis in the Tavush Region
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A b s t r a c t .  The dynamics of the bovine babesiosis prevalence has been studied in conditions of various ecosystems. In 
spring, summer and autumn animals of different age groups over 6 months old have been investigated. It has turned out that the 
spread of the disease is particularly promoted by the ticks of Rhipicephalus genus propagated in favorable climatic conditions, 
which produce up to 4 generations in individual geographic zones of the Tavush region and cause huge economic damages. 
Thus, the development of scientifically justified complex therapeutic and preventive measures against the disease pathogens 
and pasture ticks is a priority issue. 
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Распространение бабезиоза крупного рогатого скота в Тавушской области
В.В. Григорян, Л.Г. Григорян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: бабезиоз, Тавушская область, скотоводство, клещ, пастбище

А н н о т а ц и я .  Изучена динамика распространения бабезиоза крупного рогатого скота в различных экосистемах. 
Весной, летом и осенью были обследованы животные разных возрастных групп старше 6 месяцев. Установлено, 
что распространению болезни особенно способствуют размножающиеся и развивающиеся в благоприятных 
климатических условиях клещи рода Rhipicephalus, которые в отдельных географических поясах Тавушской 
области дают до 4 поколений потомства и наносят большой экономический ущерб. Поэтому первоочередной 
задачей является срочная разработка научно обоснованных комплексных профилактических мероприятий.
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 Նախաբան

Վերջինտարիներինխոզաբուծականտնտեսություններում
տարածված հիվանդություններից առանձնակի ուշադ
րություն է դարձվում վիրուսային հիվանդություններին՝
աֆրիկյան և դասական ժանտախտներին: Վերջիններս
այսօր էլ համաճարակավտանգ ենև սեմինարների, կոն
ֆերանսների, գիտաժողովների, գիտական հրապարա
կումներիքննարկմանառարկանեն:Հարկէնշել,որման
րէականծագմանմի շարքվարակիչ հիվանդությունների
բռնկմանդեպքում զգալիորեն նվազում էխոզաբուծութ
յանշահութաբերությունը:

Հայաստանում անասնապահական տնտեսությունների
մասնավորեցմամբ, ինչպես նաև դրանցում անասնաբու
ժական ծառայության իսպառ բացակայությամբ պայմա

ՀՏԴ636.4:619:616.985:579.841.94
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նավորված՝միշարքհիվանդություններոչմիայնպաշտո
նապես չենարձանագրվում,այլև չենախտորոշվում:Այդ
հիվանդություններիշարքինէդասվումխոզերիվարակիչ
ատրոֆիկռինիտը,որըշնչառականուղիներիքրոնիկըն
թացքովհիվանդությունէ,բնորոշվումէլորձաթաղանթնե
րի շճաթարախային բորբոքումով, քթախեցիների հետա
ճովևգանգիդիմայինմասիոսկորներիձևափոխությամբ:

Խոզերիվարակիչատրոֆիկռինիտըներկայումստարած
ված է Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի որոշ խոզաբու
ծական տնտեսություններում: Հիվանդության հետևան
քով առաջացած անկումները մեծաթիվ չեն (710 %),
սակայն հիվանդխոճկորներիաճը կերակրման միևնույն
պայմաններումդանդաղում է.68ամսականումքաշաճը
կազմումէ6070%,ինչըտնտեսականվնասէհասցնում

ԽոզերիատրոֆիկռինիտըներկայումստարածվածէՀՀԱրմավիրիևԿոտայքի
մարզերի որոշ խոզաբուծական տնտեսություններում: Հետազոտությունների
համաձայն՝հիվանդությաննկատմամբընկալունակենբոլորցեղատեսակներիև
սեռատարիքայինխմբերիխոզերը,սակայնբնորոշկլինիկականախտանիշները
դրսևորվումեն35ամսականբտմանմատղաշիմոտ:

Հայաստանում հիվանդության տարածմանը նպաստում են խոզաբուծական
տնտեսություններիմիջևտնտեսականկապերը:Անապահովխոզաբուծական
տնտեսություններիառողջացումը,ինչպեսնաևհարուցչիհետագատարածումը
կանխողմիջոցառումներըիրականացվել են հիվանդության  կանխարգելման
և պայքարի միջոցառումների հրահանգի համաձայն: Բուժման նպատակով
կիրառվելէՍուլֆապրիմ48ԲՏպատրաստուկը:

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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տնտեսությանը:Պայքարիմիջոցառումներիբացակայութ
յան դեպքում համաճարակը տնտեսություններում կա
րողէշարունակվելմիքանիտարի(Н.Н. Алтухов, 1990,                       
И.А. Ба кулов, 1987, Б.Ф. Бессарабов и др., 2007):

Հարկ է նշել, որ նախատրամադրող գործոնների առկա
յությունը և խոզաբուծական տնտեսությունների միջև
տնտեսականկապերընպաստումենհիվանդությանտա
րածմանը:ՈւստիխնդիրէդրվելԷջմիածնիտարածաշրջա
նի որոշ խոզաբուծական տնտեսություններում իրակա
նացվողհետազոտություններիմիջոցովուսումնասիրելև
պարզելատրոֆիկռինիտիառաջացմանպատճառներնու
տարածվածությունը:

Նյութըևմեթոդները

Հետազոտություններն իրականացվել են2021 թվականի
ապրիլմայիս ամիսներին։ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի
տարածաշրջանիևԿոտայքիմարզիմասնավորխոզաբու
ծականտնտեսություններնունենմսայինուղղվածություն,
զբաղվում են լանդրաս, դյուրոկ, կարմալ,պետրենևայլ
ցեղատեսակներիտարբերսեռատարիքայինխմբերի400-
500գլուխխոզերիբուծմամբ,երբեմնէլ՝տոհմայիննշա
նակության կենդանիների վաճառքով: Սերմնավորումը
կատարվումէինչպեսբնական,այնպեսէլարհեստական
եղանակով:Ծնիցառաջ հղիխոզամայրերով մայրանոցի
համալրումնիրականացվումէերեքօրվաընթացքում:

Հետազոտություններիընթացքումմայրանոցիյուրաքանչ
յուրսեկտորումտեղաբաշխվելէ20խոզամայր:Մայրերից
խոճկորների անջատումը նախատեսվել է միջինը կյան
քի 30րդ օրը: Ի տարբերություն մայրերից անջատված
խոճկորների և բտման ենթակա մատղաշի պահվածքի
պայմանների՝խոզամայրերիհամարնախատեսվածտա
րածքները գտնվել են բավականին լավ սանիտարական
վիճակում:Փոքրտարածքներումմեծգլխաքանակիդեպ
քումնկատվելէսանիտարականվիճակիվատթարացում:
Գրանցվելէմիևնույնսեռատարիքայինխմբիխոճկորների
կենդանիզանգվածիբավականմեծտարբերություն,որոշ
դեպքերում՝անգամծայրահեղհյուծվածություն:

Տնտեսություններումիրականացվելենկարմրախտի,խո
զերի դասական ժանտախտի, կոլիբակտերիոզի, պաս
տերելյոզի, սալմոնելյոզի, դիպլոկոկային սեպտիցեմիայի,
լեպտոսպիրոզիդեմպատվաստումներ:

Լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են ՀԱԱՀ
Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտա
րական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնում:
Հետազոտության են ենթարկվել ատրոֆիկ ռինիտին
բնորոշ կլինիկական ախտանիշներով հիվանդ խոզերը:
Կիրառվելենհետազոտությանհամաճարակաբանական,
կլինիկական,ախտաբանաանատոմիականևլաբորատոր
եղանակներ: Լաբորատորախտորոշմանհամարախտա
բանական նյութ է ծառայել բնորոշ կլինիկականախտա
նիշներովհիվանդ25գլուխխոզերիքթիխոռոչիպարու
նակյալը,որիցանմիջապեսանասնաշենքիպայմաններում

պատրաստվել ենքսուքներ:Էջմիածնիտարածաշրջանի,
ինչպեսնաևԿոտայքիմարզիխոզաբուծականտնտեսութ
յուններիցախտաբանականնյութընմուշառվելէըստսե
ռատարիքայինխմբերի՝խոզամայրեր,ծծկերխոճկորներև
100150օրականբտմանմատղաշ:Յուրաքանչյուրխմբից
վերցվելէ35նմուշ:Ընդհանուրախտաբանականնյութը
կազմել է 50 նմուշ: Մանրէաբանական հետազոտության
նպատակով բամբակե խծուծներով վերցված ախտաբա
նական նյութը պահածոյացվել է մանրէազերծ ֆիզիոլո
գիականլուծույթում:Հետազոտություններնիրականացվել
ենընդունվածմանրէաբանականեղանակներով,կիրառվել
են համապատասխան միջավայրեր և ռեակտիվներ: Ախ
տաբանական նյութից ցանքս է կատարվել սովորական
սննդային միջավայրերում` ՄՊԲ և ՄՊԱ (рН=7,2): ՄՊԲ
ում 48ժամյա աճեցվածքային պայմաններում հիվան
դության հարուցիչն առաջացրել է միջավայրի հավասա
րաչափպղտորություն,որիցհետոփորձանոթիհատակին
գոյացել էնստվածք,ևձևավորվել էներպատայինօղակ:
ՄՊԱումնույնժամանակամիջոցումառաջացելեն23մմ
տրամագծով փայլուն, սպիտակամոխրավուն, աննշան
արտափքվածգաղութներ:Ինչպեսախտաբանականնյու
թից, այնպես էլ մաքուրաճեցվածքներիցպատրաստված
քսուքներըներկվելենըստԳրամի (А.Ф. Кузнецов, 2002,                                                           
А.С. Лабинская, 2010, Б.Ф. Шуляк, 2001):

Bordetella bronchiseptica հարուցիչը 1,52x0,40,5 մկմ
մեծությամբ,մեկականկամզույգերով,հազվադեպշղթա
յաձև դասավորությամբ, անշարժ, գրամբացասական,
սպոր և պատիճ չառաջացնող օվալաձև մանրէ է: Ունի
բարդ հակածնային կազմություն. ներառում էՕ ջերմա
կայուն,KևH ջերմաանկայունհակածինները:Օ1ևK1 
հակածիններն ընդհանուր են հարուցչի բոլոր տարատե
սակների համար: Մանրէի ախտածնային հատկություն
ներըպայմանավորվածենմաշկըմեռուկացնողարտաև
ներթույների ազդեցությամբ, ինչպես նաև լիպոպոլիսա
խարիդայինհամալիրով:K հակածինը շնչառականուղի
ներիլորձաթաղանթներինկատմամբցուցաբերումէկպչո
ղականհատկություն:

Bordetella bronchiseptica հարուցիչը (նկ.1) հետազոտ
վածնմուշներիցմիայն20ումէհայտնաբերվել(И.А. Ба
кулов, 1987, В.Г. Владимиров и др., 1999, Д.И. Скоро
думов и др., 1999):

Բուժման նպատակով կիրառվել են Սուլֆապրիմ 48 ԲՏ
պատրաստուկըևА, Dվիտամիններ(ներմկանային),ինչ
պեսնաևկատարվելէխոճկորներիքթիխոռոչիլվացում
դոքսիցիկլինիկախուկով:

Տնտեսությունումիրականացվածբուժկանխարգելիչմիջո
ցառումներիարդյունքումսպանդիէենթարկվել91գլուխ
կենդանի:

 
Արդյունքներըևվերլուծությունը

2021թ.Արմավիրիմարզիխոզաբուծականտնտեսությու
նում իրականացված կլինիկական հետազոտությամբ
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հայտնաբերվել են ատրոֆիկ ռինիտին բնորոշ կլինիկա
կան ախտանիշներով կենդանիներ: 23 շաբաթական
ծծկերխոճկորների մոտնկատվել ենանհանգստություն,
ախորժակի անկում։ Հիվանդ խոճկորները փռշտում էին,
փնչացնում,դունչըքսումկերամաններինևպատերին:Որոշ
կենդանիներիմոտնաևնկատվելէփորլուծություն.կղանքը
դեղնամոխրավունէր,առանցնեխայինհոտի(В.Г. Гавриш, 
2003, П.П. Достоевский и др., 1990, П.П. Достоєвський, 
П.І. Вербицький, 2004, А.А. Кузнецова и др., 2019):

Բտմանենթակամատղաշկենդանիներիմիմասիմոտքթի
խոռոչիցհոսումէրշճային,իսկմյուսմասիմոտ`շճաթա
րախայինէքսուդատ,առկաէրարյունահոսություն:Գլխի
դիմայինմասիմիակողմանիձևախախտմանևանկանոն
ատամնանստվածքի հետևանքով վերին ծնոտը ծռված
էրաջկամձախ: Վերինևստորինծնոտներիերկարութ
յուններիտարբերությունըկազմումէրմոտ13սմ,անգամ
ծնոտներիփակվածվիճակումորոշ չափովտեսանելիէր
լեզուն (նկ. 2): Հիվանդխոճկորների մեծ մասի մոտ քթի
մաշկըդնչիհետինհատվածումծալքավորվածէր,քիթը՝
վերցցված(մոպսանման),ինչըհիմնականումքթիխոռոչ
ներիերկկողմանիախտահարմանհետևանքէ(նկ.3):

Հարկէնշել,որախտաբանաանատոմիականփոփոխութ
յուններիառաջացումըևհամապատասխանկլինիկական
ախտանիշներիդրսևորումըպայմանավորվածենհիվան
դությանհարուցչիկողմիցարտադրվողթույնի`դերմոնեկ
րոտոքսինիազդեցությամբ:

Միաժամանակ կերի ընդունման ֆունկցիայի խան
գարման հետևանքով դանդաղել է խոճկորների աճը և
զարգացումը: Միևնույն սեռատարիքային խմբի բտման
մատղաշի կենդանի զանգվածի առավելագույն տարբե
րությունըկազմելէ25կգ:35ամսականմատղաշի20%ի
մոտնկատվելէկոպերիայտուցվածություն,արցունքահո
սություն, աչքերի շուրջը, հատկապես ստորին հատված
ներում՝ մուգբծեր (И.И.Лукашов,1954,В.А.Пиотрович,
2012,П.И.Притулин,1970,Р.Ф.Сосов,1974):

Ըստ համաճարակաբանական հետազոտությունների՝
տնտեսությունում հիվանդության առաջին դեպքերը
գրանցվել են Կոտայքի մարզի մասնավոր խոզաբուծա
կանտնտեսություններիցմեկիցհղիխոզամայրերներմու

ծելուցհետո:Քանիորխոզերիատրոֆիկռինիտըքրոնիկ
ընթացքով,դանդաղզարգացողհիվանդությունէ,ուստի
բնորոշկլինիկականախտանիշներըկենդանիներիմոտի
հայտենեկել78ամիսանց:

Տնտեսությունում կարանտինային բաժանմունքի բացա
կայության պատճառով նոր ներմուծված հղի խոզամայ
րերնանմիջապեսխառնվելենընդհանուրգլխաքանակին:
Լինելովմանրէակիր՝ներմուծվածկենդանիներընպաստել
ենհիվանդությանառաջացմանըևհետագատարածմանը:

Սպանդի ենթարկված կենդանիների մոտ հիվանդության
քրոնիկընթացքիհետևանքովառկաենեղելքթիոսկոր
ներիծռվածություն,վերինծնոտիբարակավունոսկորներ,
քթի միջնապատի և խեցիների լորձաթաղանթների ախ
տահարում, որոշ դեպքերում՝ թոքերի կատարային բոր
բոքումիցընդհուպմինչևթարախայինբորբոքում (նկ.4)
(О.В. Якушева, 1964):

Ատրոֆիկ ռինիտի նկատմամբանապահովխոզաբուծա
կանտնտեսություններիառողջացումն իրականացվում է
երկուհիմնականեղանակով:

Առաջինեղանակիդեպքումանապահովտնտեսությանամ
բողջգլխաքանակըենթարկվումէհարկադիրսպանդի,եթե
հիվանդությունըկրումէզանգվածայինբնույթ՝ընդգրկելով
գլխաքանակիավելիքան50%ը:Վարակազերծմանմիջո
ցառումներենիրականացվումինչպեստնտեսությաններ
սում,այնպեսէլհարակիցտարածքում,որիցհետոտնտե
սությունըհամալրվումէառողջգլխաքանակով:

Երկրորդ եղանակի դեպքում անապահով տնտեսության
խոզերը բաժանվում են երեք խմբի: Առաջին խմբում նե
րառվում են ակնհայտ կլինիկական ախտանիշներով հի
վանդ կենդանիները, այդ թվում՝ վարակակիր խոզամայ
րերնիրենցխոճկորներով:Այդկենդանիներըմեկուսացվում
ենընդհանուրգլխաքանակիցևենթարկվումսպանդիկամ
բտվումեն՝հետագայումսպանդիհանձնելունպատակով:

Երկրորդխմբում ընդգրկվածպայմանականառողջ կեն
դանիներըհիվանդությանվաղախտորոշմաննպատակով
56օրընդմիջումովենթարկվումենկլինիկականզննման,
հատկապես ուշադրություն է դարձվում ծնոտների զար
գացմանը: Հիվանդները մեկուսացվում են, ենթարկվում
սպանդիկամբտվում:

Նկ.1. Մանրէաբանական հե
տազոտությամբ հայտ
նաբերված Bordetella 
bronchisepticaհարուցիչը:

Նկ.2. Գլխիդիմայինմասիմիա
կողմանի ձևախախտու
մովխոճկոր:

Նկ.3. Վերցցված(մոպսանման)
քթովխոճկոր:

Նկ.4. Հիվանդության քրոնիկ
ընթացքի հետևանքով
ախտահարվածթոքեր։
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Երրորդ խմբում ներառվում են առողջ կենդանիները,
որոնց վարակումից պաշտպանելու համար անցկացվում
ենհամապատասխանմիջոցառումներ:

Տնտեսությունըհամարվումէառողջացած,եթեմեկտար
վա ընթացքում իրականացված եռակի մանրէաբանա
կանհետազոտությանարդյունքներըբացասականեն,չեն
հայտնաբերվելհիվանդությանդեպքեր,ևխոզամայրերից
երկու ծնի ընթացքում ստացվել են առողջ խոճկորներ
(Ս.Լ. Գրիգորյան, 2002, А.А. Кузнецова и др., 2019,                              
П.И. Притулин, 1970, Р.Ф. Сосов, 1974):

Տնտեսությանառողջացումըմերկողմիցիրականացվելէ
երկրորդեղանակով:

Բնորոշ կլինիկական ախտանիշներով հիվանդ կենդա
նիները մեկուսացվել են և ենթարկվել սպանդի:
Խոզամայրերնիրենցծծկերխոճկորներովառանձնացվել
են,իսկմյուսսեռատարիքայինխմբիկենդանիներըմեկու
սացվել են և հետագայում սպանդի հանձնելու նպատա
կովբուժվել:Հաշվիառնելով,որհիվանդությանհարուցի
չըգրամբացասականէ,կիրառվելէ Սուլֆապրիմ48ԲՏ
պատրաստուկը՝օրըերկուանգամ,12ժամընդմիջումով,
կերիհետխառնածվիճակում`0,04գ/կգկենդանիզանգ
վածիհաշվով:Բուժմանտևողությունըկազմելէհինգօր:
Խոճկորներին երկու օրը մեկանգամ ներարկվել ենА և 
D վիտամիններ՝ ներմկանային, 100 ԱՄ/կգ զանգվածի
հաշվով: Բացիայդ՝ խոճկորների քթիխոռոչը լվացվել է
դոքսիցիկլինի կախուկով (1 գ դոքսիցիկլինը խառնվել է
3035գ20%անոցգլիցերինիջրայինլուծույթին):

Տնտեսությանողջգլխաքանակըտեղափոխվելէամառա
յինճամբարայինպահվածքի:Անասնաշենքումկատարվել
ենմեխանիկականմաքրման,2%անոցկծունատրիումի
լուծույթով ախտահանության, ինչպես նաև կրծողների
ոչնչացման (դերատիզացիա)և միջատազերծման (դեզին
սեկցիա)աշխատանքներ:

Եզրակացություն

Համաճարակաբանական,կլինիկական,ախտաբանաանա
տոմիական և լաբորատոր հետազոտությունների համա
ձայն՝խոզերիատրոֆիկռինիտըներկայումստարածված
էՀայաստանիորոշխոզաբուծականտնտեսություններում:
Հիվանդությանառաջացմանընպաստելենտնտեսություն
ների սանիտարական վատ պայմանները, կենդանիների
ոչ լիարժեքկերակրումը,խիտպահվածքը,տեղափոխում
ների հետևանքով առաջացած սթրեսները, կերատեսակ
ներում հանքային նյութերի՝ առաջին հերթին կրածին և
ֆոսֆորականաղերի,AևDվիտամիններիանբավարար
քանակությունըևայլգործոններ:

Հիվանդության նկատմամբ ընկալունակ են բոլոր սեռա
տարիքայինխմբերիկենդանիները, սակայնառավել հա
ճախհիվանդանումէմատղաշը:Լիատարիքկենդանինե
րըհիմնականումմանրէակիրեն:

Հայաստանումհիվանդությանտարածմանընպաստելեն

խոզաբուծական տնտեսությունների միջև տնտեսական
կապերը,փոխադրամիջոցների ընդհանուր օգտագործու
մը, հիվանդության նկատմամբ անապահով տնտեսութ
յուններից հիվանդ, հիվանդության գաղտնի շրջանում
գտնվող, ինչպեսնաևմանրէակիրկենդանիների ներմու
ծումը,նորներմուծվածկենդանիներիհամարկարանտի
նայինբաժանմունքիբացակայությունը,տնտեսությունում
կենդանիներիոչճիշտվերախմբավորումըևայլն:

Անապահով խոզաբուծական տնտեսությունների առողջա
ցումը, ինչպես նաև հարուցչի հետագա տարածումը կան
խող միջոցառումները իրականացվել են հիվանդության
կանխարգելման և պայքարի միջոցառումների հրահանգի
համաձայն(В.П. Шишков, 2020):Բուժմաննպատակովկի
րառվելէՍուլֆապրիմ48ԲՏպատրաստուկը:Խոճկորների
քթիխոռոչիլվացումըկատարվելէդոքսիցիկլինիկախուկով:

Գրականություն

1. Գրիգորյան Ս.Լ. Գյուղատնտեսական կենդանիների
համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն հիվանդութ
յուններ.Եր.։Աստղիկ,2002.641էջ։

2. Алтухов Н.Н. Краткий справочник ветеринарного 
врача.  М.: Агропромиздат, 1990.  574 с.

3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией.  
М.: Агропромиздат, 1987.  247 с.

4. Бессарабов Б.Ф. и др. Инфекционные болезни 
животных / Под ред. А.А. Сидорчука.  М.: Колос, 
2007.  671 с.

5. Владимиров В.Г. и др. Медицинские лабораторные 
технологии.  Т. 2.  СПб.: Интермедика, 1999.  285 с. 

6. Гавриш В.Г. Справочник ветеринарного врача.           
4 изд.  РостовнаДону: Феникс, 2003.  576 с.

7. Достоевский П.П. и др. Справочник ветеринарного 
врача.  К.: Урожай, 1990.  784 с.

8. Кузнецова А.А. и др. Атрофический ринит в свино
водстве / А.А. Кузнецова, В.В. Яценюк, Т.И. Лорен
гель.  Текст: непосредственный // Молодой ученый. 
 2019.  N 5 (243).  80 с.

9. Кузнецов А.Ф. Справочник ветеринарного врача.  
М.: Лань, 2002.  С. 896.

10.Лабинская А.С. Микробиология с техникой микро
биологических исследований.  М.: Медицина. 2010. 
 479 с.

11.Лукашов И.И. Эпизоотология и клиника инфекцион
ного атрофического ринита у поросят // Ветеринария. 
 1954.  N 4.  С. 32.

12.Пиотрович В.А. Инфекционный атрофический ри
нит свиней // Прибыльное свиноводство.  2012.  
N 4 (10).  С. 2830.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան N 3 (79)/2022

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý µÅßÏ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¢ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ 304

Prevalence of Swine Atrophic Rhinitis in Some Regions of Armenia and its Control Measures

A.R. Hakobyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: infectious atrophic rhinitis, turbinate atrophy, deformation in the bones of skull facial part, pig breeding, Borde-
tella bronchiseptica, dermonecrotoxin

A b s t r a c t .  Currently, the atrophic rhinitis of pigs is registered in some pig breeding farms of the Armavir and Kotayk 
regions. According to investigations swines of all breed and sexage groups are susceptible to the disease but the inherent 
symptoms are manifested in the 35monthold fattened gilts.

In Armenia the spread of the mentioned disease is promoted by the disposing factors and economic relationships between 
pig breeding farms. Rehabilitation of insecure pig breeding farms, as well as measures to prevent the further spread of the 
pathogen, were carried out in accordance with the directive on measures for the prevention and control of diseases. Sulfaprim 
48BT preparation was used for treatment.

Ընդունվել է՝ 24.06.2022 թ.
Գրախոսվել է՝ 03.08.2022 թ.

Распространенность инфекционного атрофического ринита свиней в некоторых регионах РА  
и меры борьбы с ним

А.Р. Акопян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: инфекционный атрофический ринит, атрофия носовых раковин, деформация костей 
лицевой части черепа, свиноводческое хозяйство, Bordetella bronchiseptica, дермонекротоксин

А н н о т а ц и я .  Атрофический ринит свиней в настоящее время широко распространен в некоторых свино
водческих хозяйствах Армавирской и Котайкской областей РА. Согласно исследованиям, к заболеванию восприим
чивы свиньи всех пород и половозрастных групп, но типичные клинические симптомы проявляются у подсвинков 
на 35месячном откорме.

Распространению болезни в Армении способствуют экономические связи между свиноводческими фермами. 
Оздоровление неблагополучных свиноводческих хозяйств, а также мероприятия по предотвращению дальнейшего 
распространения возбудителя заболевания проводились согласно директиве о мерах профилактики и борьбы с 
болезнями. Для лечения использовали препарат "Сульфаприм 48БТ".
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Նախաբան

Ըստ գիտ նա կան նե րի՝ կեն դա նի նե րի մոտ զար գա ցող 
ե րի կա մա յին հի վան դութ յուն նե րը կազ մում են ներ քին 
ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 7-30 %-ը: Շ նե րի ե րի-
կա մա յին հի վան դութ յուն նե րը լայ նո րեն տա րած ված են 
Հա յաս տա նում: Ընդ ո րում՝ ա ռա վել տա րած ված է շնե րի 
նեֆ րի տը, որն ու ղեկց վում է ե րի կամ նե րի մալ պիգ յան կծիկ-
նե րի և պա րեն քի մա յի բոր բո քու մով (Б.М. Анохин, 1987, 
Е.Г. Гли кина, 2008., G.F. Grauer, 2005): Հի վան դա նում 
են հիմ նա կա նում շար պեյ և կո կեր սպա նիել ցե ղա տե սա-
կի տա րի քով մեծ շնե րը: Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում 
է կեն դա նի նե րի ա խոր ժա կի ան կու մով, ընկճ վա ծութ յամբ, 
ե րի կա մա յին այ տուց նե րով և ցա վազ գա ցութ յամբ, գոտ կա-
յին հատ վա ծը շո շա փե լու կամ բա խե լու ժա մա նակ ա ռա-
ջա ցող ան հանգստու թ յամբ, սրտա նո թա յին, ե րի կա մա յին 
և շն չա ռա կան անբա վա րա րութ յամբ, տար բեր օր գան-
հա մա կար գե րում կան գա յին եր ևույթ նե րով, ու րե միա յով, 
սակա վա մի զութ յամբ (օ լի գու րիա), մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի 

ՀՏԴ  636.7:616   
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բարձ  րա ցու մով, մե զի տե սա կա րար կշռի փո փո խութ յամբ, 
դրա նում սպի տա կու ցի, է րիթ րո ցիտ նե րի, լեյ կո ցիտ նե րի, 
ար յան ման րէ նե րի առ կա յութ յամբ, հի պոպ րո տեի նե միա յի, 
ա զո տե միա յի, թու նա վոր ման նշան նե րով, ա ղաջ րա յին և 
ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րով, նույ նիսկ հան-
գեց նում է կեն դա նի նե րի անկ ման (Г.Г. Щербаков и др., 
2009, Н.В. Да ни левская, 2000, Г.Г. Щербаков, С.В. Стар
ченков, 1996, Х.Г. Ниманд, П.Ф. Сутер, 2001): 

Նեֆ րի տի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը վա-
րա կիչ (գի շա տիչ նե րի ժան տախտ, շնե րի վի րու սա յին հե-
պա տիտ, պա րա վի րու սա յին էն տե րիտ, լեպ տոս պի րոզ, 
կո լի բակ տե րիոզ և  այլն) և մա կա բու ծա յին (վիս ցե րալ լեյշ-
մա նիոզ) հի վան դութ յուն նե րի բար դա ցում ներն են, ինչ պես 
նաև թու նա վո րում նե րը, մրսա ծութ յունն ու ե րի կա մա յին 
վնաս վածք նե րը։ Մի շարք գիտ նա կան նե րի կար ծի քով 
նեֆ րի տը զար գա նում է ինչ պես հի վան դութ յուն նե րի հա-
րու ցիչ նե րի և դ րանց ար տադ րած թույ նե րի, այն պես էլ կեն-
դա նի նե րի օր գա նիզ մում ա ռա ջա ցած ա լեր գիկ ռեակ ցիա յի 

Հետազոտություններն իրականացվել են շների նեֆրիտի բուժման արդյունա-
վետ եղանակ մշակելու նպատակով: Կլինիկական, արյունաբանական և 
արյան կենսաքիմիական ցուցանիշների, մեզի հետազոտման արդյունքների 
հիման վրա ախտորոշում կատարելուց հետո բուժումը կազմակերպվել է ըստ 
համապատասխան սխեմաների: Ցիպրինոլ 500, ֆուրոսեմիդ, գալավիտ, տա-
վեգիլ դեղամիջոցների համակցված կիրառումը հակամանրէական, միզամուղ, 
իմունախթանիչ, հակահիստամինային ազդեցությամբ ապահովել է շների 
նեֆրիտի բուժման բարձր արդյունավետություն:

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
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հետ ևան քով (А.В. Санин и др., 2007, А.Д. Белов и др., 
1990, А.В. Лебедев и др., 2000, С.С. Липницкий, 1996, 
А.Н. Елисеев, 1998, J.A. Whitworth, J.R. Lawrence, 2000):

Շ նե րի նեֆ րի տի բուժ ման և կան խար գել ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ, մշակ վել 
բուժ ման մի շարք ե ղա նակ ներ։ Հարկ է նշել, որ այ սօր էլ այդ 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են. մշակ վում 
են նո րա գույն, ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նակ ներ:

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վել են 2021-2022 թվա-
կան նե րին։ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա-
րա նի թե րա պիա յի, վի րա բու ժութ յան և ծնն դա գի տութ յան 
ամ բիո նի լա բո րա տո րիա յում, ինչ պես նաև ա նաս նա բու-
ժա կան կլի նի կա յում հե տա զոտ վել է նեֆ րի տով հի վանդ 
տար բեր ցե ղա տե սակ նե րի և սե ռի 3-4 տա րե կան 10 շուն 
(մի ջի նը՝ 3-10 կգ): Կեն դա նի ներն ընտր վել են հա ման մա-
նութ յան սկզբուն քով, խմբե րը կազմ վել են ըստ տա րի քա-
յին և սե ռա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի: Ախ տո րո շու մը 
կա տար վել է ա նամ նես տիկ տվյալ նե րի, հի վան դութ յա նը 
բնո րոշ ախ տա նիշ նե րի, կլի նի կա կան, ար յու նա բա նա կան և  
ար յան կեն սա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի, մե զի հե տա զոտ-
ման արդ յունք նե րի հի ման վրա:

Ար յան ձևա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար ար-
յու նա ռու մը կա տար վել է ճա ճան չա յին ե րա կից: Ո րոշ վել են 
է րիթ րո ցիտ նե րի, լեյ կո ցիտ նե րի, հե մոգ լո բի նի քա նա կութ-
յու նը, ԷՆԱ-ն (է րիթ րո ցիտ նե րի նստեց ման ա րա գութ յուն) և 
լեյ կո բա նաձ ևը: Է րիթ րո ցիտ նե րի և լեյ կո ցիտ նե րի քա նա-
կութ յու նը հաշ վարկ վել է Գոր յա ևի ցան ցի, հե մոգ լո բի նի նը՝ 
Սա լիի հե մոգ լո բի նա մետ րի մի ջո ցով, ԷՆԱ-ն  ո րոշ վել է ըստ 
Պան չեն կո վի, իսկ լեյ կո բա նաձ ևը` Շի լին գի ե ղա նա կով:

Շ նե րը են թարկ վել են ա մե նօր յա կլի նի կա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի, ու սում նա սիր վել է հի վան դութ յան զար գաց-
ման դի նա մի կան, գնա հատ վել է կեն դա նի նե րի ընդ հա նուր 
վի ճա կը, ո րոշ վել են մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը, ա նո թա զար-
կը և շն չա ռութ յան հա ճա խա կա նութ յու նը: 

Ար յան մեջ սպի տա կու ցի պա րու նա կութ յու նը ո րոշ վել է ռեֆ-
րակ տո մետ րիկ ե ղա նա կով, շի ճու կի սպի տա կու ցա յին ֆրակ-
ցիա նե րը` է լեկտ րա ֆո րե զի մի ջո ցով, մնա ցոր դա յին ա զո տի 
քա նա կութ յու նը՝ հի պոբ րո մի տա յին ե ղա նա կով, մի զան յու-
թի նը՝ Նես լե րի ռեակ ցիա յի մի ջո ցով, մե զում սպի տա կո ւցի 
պա րու նա կութ յու նը` կո լո րի մետ րիկ ե ղա նա կով: Կա տար վել 
է նաև մե զի ֆի զի կա քի միա կան և ման րա դի տա կա յին հե-
տա զո տութ յուն: Հի վանդ կեն դա նի նե րը են թարկ վել են ե րի-
կամ նե րի ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յան:

Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի սկզբում ե լա կե տա յին 
ցու ցա նիշ նե րի ո րոշ ման հա ման մա նութ յան սկզբուն քով 
ա ռանձ նաց վել է նեֆ րի տով հի վանդ տար բեր ցե ղա տե-
սակ նե րի ու սե ռի 3-4 տա րե կան 10 շուն և բա ժան վել եր-
կու խմբի:

Առաջին՝ ստու գիչ խում բը բուժ վել է ա վան դա կան ե ղա նա-

կով. հա կա ման րէա կան լայն ազ դե ցութ յամբ դե ղա մի ջոց է 
նշա նակ վել ամ պիոքս-նատ րիում պատ րաս տու կը (օ րա կան 
եր կու ան գամ, 0,5-ա կան գրամ, ներմ կա նա յին), իսկ որ պես 
մի զա մուղ` հի պո տիա զիդ (օ րա կան մեկ ան գամ, 25 մգ հաբ):

Երկրորդ՝փորձ նա կան խում բը բուժ վել է մեր կող մից մշակ-
ված ե ղա նա կով. որ պես հա կա ման րէա կան լայն ազ դե ցութ-
յամբ դե ղա մի ջոց՝ կի րառ վել է ցիպ րի նոլ 500 (5-15 մգ/կգ, 
օ րա կան մեկ ան գամ, նե րե րա կա յին` կա թի լա յին ե ղա նա կով 
ներ մուծ վել է դան դաղ), որ պես մի զա մուղ` 5 %-ա նոց ֆու-
րո սե միդ (0,5-1 մլ/10 կգ, օ րա կան մեկ ան գամ, ներմ կա նա-
յին), որ պես ի մու նախ թա նիչ՝ գա լա վիտ (2-5 մգ/կգ, օ րա կան 
եր կու ան գամ, ներմ կա նա յին), որ պես հա կա հիս տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ` տա վե գի լի 1 %-ա նոց լու ծույթ (0,02 մգ/կգ, 
օ րա կան մեկ ան գամ, նե րե րա կա յին):

Մե զում առ կա միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րէա բա նա կան 
կազ մը ո րո շե լու նպա տա կով նմու շառ ված մե զից 0,1 մլ միկ-
րո դո զա տո րի մի ջո ցով ներ մուծ վել է սննդա յին մի ջա վայր 
(ար յու նա յին ա գար) պա րու նա կող Պետ րիի թա սիկ նե րի մեջ:

Նախ քան ցանք սը նմուշ նե րը լավ միա խառն վել են: Խառ-
նուր դը սննդա յին մի ջա վայ րի վրա տա րած վել է ուղ ղա հա-
յաց և հո րի զո նա կան ուղ ղութ յուն նե րով: Այ նու հետև սննդա-
յին մի ջա վայ րե րով Պետ րիի թա սիկ նե րը տե ղադր վել են 
թեր մոս տա տում, 37 0С պայ ման նե րում, իսկ 24 ժամ անց՝ 
սև թղ թի վրա՝ շրջե լով կա փա րի չով ներքև։ Կա տար վել են 
ա ռա ջա ցած գա ղութ նե րի ու սում նա սի րութ յուն և հաշ վարկ: 
Կ լոր հարթ եզ րե րով, փքված, լոր ձա յին սպի տակ գա ղութ նե-
րից պատ րաստ ված և Գ րա մի ե ղա նա կով ներկ ված ման րէա-
բա նա կան քսուք նե րում հայտ նա բեր վել են մա նու շա կա գույն 
դիպ լո- և ստ րեպ տո կո կեր, իսկ թա փան ցիկ, մանր ցո ղի կա-
թիլ ներ հի շեց նող գա ղութ նե րից պատ րաստ ված քսուք նե-
րում՝ երկբ ևեռ, կո կան ման կար միր ցու պիկ ներ։ Միա ժա մա-
նակ հայտ նա բեր վել են E. Coli, Enterobacter spp., Klebsiella 
spp., P. aeruginosa, P. vulgaris, S. Aureus, նկատ վել է պաս-
տե րե լա նե րի, սալ մո նե լա նե րի գա ղութ նե րի աճ:

Հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ ման րէ նե րի զգա յու նութ յու-
նը ո րո շե լու նպա տա կով ման րէա զերծ սննդա յին մի ջա վայ-
րի մա կե րե սին՝ Պետ րիի թա սի կի տար բեր կող մե րում տե-
ղադր վել են հա կա բիո տիկ ներ (գեն տա մի ցին, ամ պի ցի լին, 
ա մոք սի ցի լին, ցեֆտ րիաք սոն, ցիպ րի նոլ, նորֆ լոք սա ցին) 
պա րու նա կող թղթե սկա վա ռակ ներ։ Ման րէա զերծ մած կա-
թիա կի մի ջո ցով նոս րաց ված նմու շը սննդա յին մի ջա վայ րի 
մա կե րե սին տա րա ծե լու մի ջո ցով կա տար վել է ցանքս։ Այ-
նու հետև սննդա յին մի ջա վայ րը տե ղադր վել է թեր մոս տա-
տում և 24 ժամ պահ վել 37 0С պայ ման նե րում: Հա կա բիո-
տիկ նե րի նկատ մամբ զգա յու նութ յան աս տի ճա նը ո րոշ վել է 
սկա վա ռակ նե րի շուր ջը գո յա ցած ման րէա կան ա ճի կա սեց-
ման գո տու մա կե րե սի չա փե րով (սմ)։ Որ քան մեծ է կա սեց-
ման գո տին, այն քան զգա յուն են տվյալ ման րէա կան տե-
սակ նե րը: Փոր ձարկ ված դե ղա մի ջոց նե րից ցեֆտ րիաք սո նը 
գո յաց րել է 0,8 սմ, իսկ ցիպ րի նո լը՝ 1,8 սմ ման րէա կան ա ճի 
կա սեց ման գո տի: Մ յուս հա կա բիո տիկ նե րի դեպ քում գո յա-
ցել է ման րէա կան ա ճի կա սեց ման անն շան գո տի: Դե ղո րայ-
քա յին բարձր ազ դե ցութ յան շնոր հիվ ցիպ րի նոլն ընտր վել 
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է որ պես ա ռա վել արդ յու նա վետ հա կա ման րէա կան պատ-
րաս տուկ:

Ցիպ րի նոլ պատ րաս տու կը պատ կա նում է հա կա բիո տիկ-
նե րի ֆտոր խի նո լո նա յին խմբին, 1 մլ  ին ֆու զիոն լու ծույթ է, 
ակ տիվ նյու թը՝ 2 մգ ցիպ րոֆ լոք սա ցին, օ ժան դակ նյու թե-
րը՝ նատ րիու մի լակ տատ, նատ րիու մի քլո րիդ, ա ղաթ թու, 
նե րարկ ման ջուր։ 

Դե ղա բա նա կան ազ դե ցութ յու նը: Ցիպ րոֆ լոք սա ցի նի 
նկատ մամբ զգա յուն են՝

- գրամ բա ցա սա կան բակ տե րիա նե րը (Haemophilus spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Aeromonas 
spp., Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, 
Campylobacter jejuni, Neisseria spp.), 

- գրամ բա ցա սա կան աե րոբ բակ տե րիա նե րը, էն տե րո  բակ-
տե րիա նե րը (Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., 
Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Hafnia 
alvei, Edwardsiella tarda, Providencia spp., Morganella 
morganii, Vibrio spp., Yersinia spp.), 

- գրամդ րա կան միկ րոօր գա նիզմ նե րը (Staphylococcus spp. 
(S. aureus, S. haemolyticus, S. hominis, S. saprophyticus), 
Streptococcus spp. (St. pyogenes, St. agalactiae),

- ո րոշ ներբջ ջա յին հա րու ցիչ ներ (Լegionella pneumophila, 
Brucella spp., Chlamydia trachomatis, Listeria 
monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium 
kansasii, Mycobacterium avium-intracellulare)։

Ցուցումներ.

- շնչա ռա կան ու ղի նե րի ին ֆեկ ցիա ներ՝ թո քա բորբ, սուր 
բրոն խիտ և ք րո նիկ բրոն խի տի սրա ցում, 

- ա կան ջի, կո կոր դի և ք թի ին ֆեկ ցիա ներ,

- ե րի կամ նե րի և մի զու ղի նե րի ին ֆեկ ցիա ներ՝ ստո րին, 
վե րին մի զու ղի նե րի ոչ բարդ և բարդ վա րակ ներ (ու րետ-
րիտ, ցիս տիտ, նեֆ րիտ, պիե լո նեֆ րիտ),

- կոն քի և սե ռա կան օր գան նե րի ին ֆեկ ցիա ներ՝ է պի դի-
դի միտ, պրոս տա տիտ, սալ պին գիտ, էն դո մետ րիտ, 

- ո րո վայ նի օր գան նե րի ին ֆեկ ցիա ներ՝ թա րա խա կույտ, 
խո լե ցիս տիտ, խո լան գիտ,

- մաշ կի և փա փուկ հյուս վածք նե րի ին ֆեկ ցիա ներ՝ վա րակ-
ված խո ցեր, վեր քեր և  այր վածք ներ, թա րա խա կույ տեր, 
ֆլեգ մոն ներ, ար տա քին լսո ղա կան անց քի վա րակ ներ, 

- հե նա շար ժա կան ա պա րա տի ին ֆեկ ցիա ներ՝ օս տեո միե-
լիտ, սեպ տիկ արթ րիտ։

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ըն թաց քում նեֆ րի տով հի վանդ 
շնե րի ախ տո րո շու մը, լա բո րա տոր կլի նի կա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րը, բու ժու մը և խ նամ քը (կու րա ցիա) կա տար-
վել են կլի նի կա յի պայ ման նե րում:

Հի վանդ կեն դա նի նե րը կլի նի կա են բեր վել հի վան դութ յան 
զար գաց ման տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում: Կ լի-

նի կա կան զննման ժա մա նակ հիմ նա կա նում գրանց վել է 
են թա ջեր մա յին տենդ, տա խի կար դիա, ա ռիթ միա, ծանր և 
մա կե րե սա յին շնչա ռութ յուն, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե-
րի գու նա տութ յուն, օ լի գու րիա, ցա վազ գաց և դժ վար մի-
զար տա զա տում։ Պառ կած կամ կանգ նած վի ճա կում շնե րի 
մեջ քը ե ղել է կո րա ցած, գոտ կա յին հատ վա ծի խո րը շո շա-
փումն ու ղեկց վել է խիստ ցա վազ գա ցութ յամբ և  ան հանգս-
տութ յամբ ( Պաս տեր նաց կու դրա կան ախ տա նիշ): Կո պե-
րի, ազդ րե րի, ո րո վայնի ստո րին պա տի հատ ված նե րում 
նկատ վել են այ տուց ներ: Գ րե թե բո լոր դեպ քե րում շնե րի 
մոտ բա ցա կա յում էր ա խոր ժա կը, առ կա էր ան հագ ծա-
րավ, փսխում, փոր լու ծութ յուն, ընկճ վա ծութ յուն, հյուծ վա-
ծութ յուն, մե զը կար միր էր և պղ տոր: Ըստ ա նամ նես տիկ 
տվյալ նե րի՝ հիմ նա կա նում հե տա զոտ ված բո լոր կեն դա նի-
նե րը պատ վաս տ ված էին, մեծ մա սը ժա մա նա կին են թարկ-
վել էր պլա նա յին ճիճ վա թա փութ յան։ 

Հի վան դութ յան ախ տո րո շու մից հե տո շնե րի բու ժու մը 
կազ մա կերպ վել է հա մա պա տաս խան սխե մա նե րով: Նեֆ-
րի տով հի վանդ և բուժ ման ըն թաց քում գտնվող կեն դա-
նի նե րի կլի նի կա կան, ար յու նա բա նա կան, ար յան կեն սա-
քի միա կան և մե զի հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը 
ներ կա յաց ված են աղ յու սակ ներ 1-5-ում:

Ըստ աղ յու սակ 1-ի տվյալ նե րի՝ նեֆ րի տով հի վանդ շնե-
րի կլի նի կա կան ցու ցա նիշ նե րը զգա լի փո փո խութ յուն նե րի 
են են թարկ վել: Բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ հի վան դութ յան 
սկզբում գրանց վել էր մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա-
ցում, ա նո թա զար կի ա րա գա ցում, ա ռիթ միա, ծանր շնչա-
ռութ յուն, շնչա հեղ ձութ յուն: Իսկ բուժ ման ըն թաց քում նշված 
ցու ցա նիշ նե րը կար գա վոր վել են: Այս պես, ե թե մինչև բու ժու-
մը մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը 40 0C էր, ա նո թա զար կը՝  120 
զարկ/րո պե, շնչա ռութ յու նը՝ 26 շնչ. շար ժում/րո պե, ա պա 
ա վան դա կան ե ղա նա կով բուժ ման 7-րդ  օրն այդ ցու  ցա-
նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել են 39,9 0C,

100 զարկ/րո պե, 22 շնչ. շար ժում/րո պե, իսկ մեր կող մից 
ա ռա ջարկ վող ե ղա նա կով բուժ ման 7-րդ  օ րը՝ 38,8 0C, 
90 զարկ/րո պե, շնչա ռութ յու նը` 18 շնչ. շար ժում/րո պե:

Ու շագ րավ է, որ ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րի հա մադ-
րութ յամբ բուժ ված շնե րի կլի նի կա կան նշան նե րի բա րե լա-
վում է գրանց վել բուժ ման 2-րդ  օր վա նից սկսած: Երկ րորդ 
խմբի կեն դա նի նե րը բուժ ման 4-5-րդ  օ րե րին բա վա կան 
ակ տիվ էին, շարժ վում էին ա ռանց դժվա րութ յան, ու-
նեին լավ ա խոր ժակ, աշ խույժ էին, փսխու մը, փոր լու ծը և 
գոտ կա յին հատ վա ծի ցա վազ գա ցութ յու նը դա դա րել էին, 
կո պե րի, ո րո վայ նի, են թած նո տա յին հատ ված նե րում այ-
տուց նե րը վե րա ցել էին, մի զար տա զա տու մը կար գա վոր վել 
էր, մե զը դեղ նա վուն էր, թա փան ցիկ, սրտի աշ խա տան քը 
և շնչա ռութ յու նը բնա կա նոն էին: Մինչ դեռ ա վան դա կան 
ե ղա նա կով բուժ վող շնե րի մոտ հի վան դութ յան ո րոշ նշան-
ներ դեռ պահ պան վել էին։ Մաս նա վո րա պես ա խոր ժա կը 
գրե թե բա ցա կա յում էր, գոտ կա յին հատ վա ծում առ կա էր 
թույլ ցա վազ գա ցութ յուն, կո պե րի, են թած նո տա յին, ո րո-
վայ նի ստո րին պա տի հատ ված նե րում այ տուց նե րը փոք-
րա ցել էին, բայց դեռ պահ պան վում էին: 
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Աղյուսակ 1. Նեֆրիտով հիվանդ շների կլինիկական ցուցանիշները բուժման ընթացքում*

Ցուցանիշներ Նորմա
Մինչև

բուժումը
1-ին խումբ 2-րդ խումբ

2-րդ օր 4-րդ օր 6-րդ օր 8-րդ օր 2-րդ օր 4-րդ օր 6-րդ օր 8-րդ օր

Մարմնի ջեր-
մաստիճան, 0C

38,5-39 41,0±3,25 40,9±2,15 40,5±2,19 39,9±1,46 39,6±1,14 39,9±3,28 39,6±2,25 39,0±1,45 38,8±1,14

Անոթազարկ, 
զարկ/րոպե

90-110 140±3,42 130±3,14 125±2,25 119±1,81 100±1,52 110±3,44 100±2,56 100±2,54 90±2,12

Շնչառություն, 
շնչ. շարժում/ րոպ

16-18 45±4,25 40±4,11 35±4,24 29±4,18 25±4,17 35±3,18 28±3,05 20±3,02 17±2,52

Աղյուսակ 3. Շների լեյկոբանաձևը բուժումից առաջ և բուժման ընթացքում*

Ցուցանիշներ Նորմա 
Մինչև 

բուժումը

Բուժման ընթացքում

1-ին խումբ 2-րդ խումբ

1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր 1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր

Նեյտրոֆիլներ, % 60-77 80±0,24 79±0,15 78±0,16 64±0,61 64±0,13 77±0,26 74±0,15 69±0,15 66±0,13

Լիմֆոցիտներ, % 12-30 27±0,12 20±0,14 16±0,13 47±0,13 44±0,10, 22±0,17 28±0,15 31±0,14 34±0,13

Մոնոցիտներ, % 3-10 1±0,21 1±0,24 1±0,19 2±0,11 6±0,12 1±0,14 3±0,16 2±0,13 2±0,14

Էոզինոֆիլներ, % 2-10 7±0,15 6±0,13 4±0,14 4±0,11 3±0,12 4±0,11 2±0,10 1±0,11 1±0,12

Բազոֆիլներ, % 0-2 10±0,36 7±0,25 4±0,19 3±0,14 8±0,11 5±0,26 3±0,25 1±0,15 1±0,15

*Կազմվել են հեղինակների կող մից։

Աղյուսակ 2. Շների արյունաբանական ցուցանիշները բուժումից առաջ և բուժման ընթացքում*

Ցուցանիշներ Նորմա
Մինչև 

բուժումը

Բուժման ընթացքում

1-ին խումբ 2-րդ խումբ

1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր 1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր

Էրիթրոցիտներ .1012/լ 5,5-8,5 4,9±0,40 5,2±0,38 5,8±0,34 6,3±0,32 6,8±0,31 5,9±0,34 6,6±0,30 7,8±0,29 9,0±0,25

Հեմոգլոբին, գ/լ 120-180 62±0,45 63±0,35 64±0,32 64±0,30 65±0,29 70±0,33 72±0,25 81±0,19 9,1±0,11

ԷՆԱ, մմ/ժ 0-13 40±0,29 32±0,20 25±0,15 10±0,11 8±0,10 37±0,25 25±0,23 8±0,14 7±0,11

Լեյկոցիտներ .109/լ 6-17 17,2±0,55 16,1±0,53 14,7±0,41 13,5±0,40 11,7±0,42 14,8±0,40 11,7±0,39 8,9±0,25 6,4±0,29

Աղ յու սակ 2-ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 
նեֆ րիտն ըն թա նում է սա կա վար յու նութ յամբ, հի վանդ շնե-
րի մոտ նվա զել է է րիթ րո ցիտ նե րի, հե մոգ լո բի նի, ա վե լա-
ցել՝ լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կութ յու նը, ե րի կամ նե րի բոր բո քու-
մով պայ մա նա վոր ված՝ բարձ րա ցել է ԷՆԱ-ն, նկատ վում է 
լեյ կո ցի տոզ:

Ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րի հա մադ րութ յամբ բուժ վող 
կեն դա նի նե րի մոտ ար յու նա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի կար-
գա վո րում նկատ վել է բուժ ման 1-ին օր վա նից: Բուժ ման 
5-7-րդ  օ րե րին շնե րը ոչ միայն ե ղել են ար դեն կլի նի կա պես 
ա պա քին ված, այլև ար յու նա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րում 
նկատ վել է է րիթ րո ցիտ նե րի և հե մոգ լո բի նի քա նա կութ-
յան ա վե լա ցում, լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կութ յան և ԷՆԱ-ի 
նվա զում: Այս պես, ե թե մինչև բու ժու մը է րիթ րո ցիտ նե րի 
քա նա կութ յու նը կազ մում էր 4,9.1012/լ, հե մոգ լո բի նի նը` 62 
գ/լ, լեյ կո ցիտ նե րի նը՝ 17,2.109 գ/լ, ԷՆԱ-ն՝ 10 մմ/ժ, ա պա 
ա վան դա կան ե ղա նա կով բուժ ման 7-րդ  օ րը հա մա պա տաս-

խա նա բար գրանց վել են հետև յալ ցու ցա նիշ նե րը՝ 6,8.1012/լ, 
65 գ/լ, 11,7.109 գ/լ, 5 մմ/ժ, իսկ ա ռա ջարկ վող ե ղա նա կով 
բուժ ման 7-րդ  օ րը՝ 9,0.1012/լ, 9,1 գ/լ, 6,4.109 գ/լ, 3 մմ/ժ, ին-
չը փաս տում է, որ բուժ ման ա ռա ջարկ վող ե ղա նակն ա վե լի 
արդ յու նա վետ է:

Ըստ աղ յու սակ 3-ում ամ փոփ ված լեյ կո բա նաձ ևի փո փո-
խութ յուն նե րի՝ երկ րորդ խմբի կեն դա նի ներն ա պա քին վել 
են ա րագ և լիար ժեք: Ե թե մինչև բու ժու մը նեյտ րո ֆիլ նե րը 
կազ մում էին 80 %, լիմ ֆո ցիտ նե րը’ 27, մո նո ցիտ նե րը` 1, էո-
զի նո ֆիլ նե րը` 7, բա զո ֆիլ նե րը 10 %, ա պա ա վան դա կան 
ե ղա նա կով բուժ ման 7-րդ  օրն այդ ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա-
տաս խա նա բար կազ մել են 66, 44, 6, 3, 8 %, իսկ ա ռա ջարկ-
վող դե ղա մի ջոց նե րով բուժ ման 7-րդ  օ րը՝ 65, 34, 2, 1, 1 %:

Լեյ կո բա նաձ ևում ցու ցա նիշ նե րի բա րե լա վում նկատ-
վել է երկ րորդ խմբի կեն դա նի նե րի բուժ ման 3-րդ  օր վա-
նից: Գ րանց վել է մո նո ցիտ նե րի և  էո զի նո ֆիլ նե րի քա-
նա կութ յան նվա զում, լեյ կոպ րո ֆի լը կար գա վոր վել է:
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Աղյուսակ 4. Նեֆրիտով հիվանդ շների արյան կենսաքիմիական ցուցանիշները բուժումից առաջ և բուժման ընթացքում*

Ցուցանիշներ Նորմա
Մինչև 

բուժումը

Բուժման ընթացքում

1-ին խումբ 2-րդ խումբ

1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր 1-ին օր 3-րդ օր 5-րդ օր 7-րդ օր

Ընդհանուր 
սպիտակուց, գ/լ

55-75 28,5±0,24 31,1±0,22 33,8±0,23 35,3±0,21 39,3±0,19 34,2±0,24 38,6±0,21 47,8±0,18 48,0±0,19

Ալբումիններ, գ/լ 22-39 14±0,32 16±0,34 18±,036 22±0,29 25±0,29 22±0,30 28±0,27 35±0,24 39,1±0,25

Միզանյութ, մմոլ/լ 3,5-9,2 23,7±0,43 21,4±0,39 19,2±0,35 15,4±0,36 11,6±0,43 20,7±0,25 13,4±0,23 9,5±0,21 8,0±0,24

Գլոբուլիններ, գ/լ 30-36 58,49±5,54 56±4,41 54±4,11 50±3,32 48±2,99 50±4,47 46±4,32 44±,3,29 40±3,27

Կրեատինին, մկմոլ/լ 40-130 205,5±2,58 198±2,40 176±,2,42 150,5±2,32 148±2,24 188±2,25 150±2,31 125±2,21 120±2,11

pH 7,31-7,42 15±0,27 13±0,24 12±0,22 10±0,20 9±0,19 10±0,15 8±0,17 7±0,14 7±0,11

Աղյուսակ 5. Նեֆրիտով հիվանդ շների մեզի հետազոտման ցուցանիշները բուժումից առաջ և բուժումից հետո*

Ցուցանիշներ Նորմա Մինչև բուժումը
Բուժման ընթացքում

1-խումբ, բուժման 7-րդ օր 2-խումբ, բուժման 7-րդ օր

Գույնը Դեղին Մուգ կարմիր Կարմրադեղնավուն Ծղոտագույն

Թափանցիկությունը Թափանցիկ Ոչ թափանցիկ Աննշան թափանցիկ Թափանցիկ

Խտությունը, մգ/լ 1,015-1,050 1,060 1,040 1,010

Սպիտակուց, մգ/լ 0-30 50 10 5

Էրիթրոցիտներ, հատ 0 30 10 4

Լեյկոցիտներ, հատ 0 25 8 5

Լորձ Բացակայում է
Զգալիորեն 

արտահայտված
Թուլ արտահայտված Բացակայում է

Գլանիկներ, հատ 0 15 9 3

Ուրոբիլինոգեն որակական ռեակցիա 0 0 0 0

Գլյուկոզա, մմոլ/լ 0 0 0 0

Բիլիռուբին, որակական ռեակցիա 0 0 0 0

Երիկամային էպիթելային բջիջներ, 
հատ

0 15 8 3

Տափակ էպիթելային բջիջներ, հատ 0 0 0 0

Կետոնային մարմիններ, մմոլ/լ 0 0 0 0

pH 5,0-7,0 10 8 5

*Կազմվել են հեղինակների կողմից։

Ա ռա ջին խմբում նե րառ ված շնե րի լեյ կո բա նաձ ևում մո նո-
ցիտ ներն ի հայտ են ե կել բուժ ման 6-7-րդ  օ րը, իսկ մինչ 
այդ՝ 4-5-րդ  օ րե րին գրանց վել է ակն հայտ նեյտ րո պե նիա` 
այ րան մեջ նեյտ րո ֆիլ նե րի քա նա կի նվա զում և լիմ ֆո ցի-
տոզ: Հարկ է նշել, որ վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է զար-
գա ցող ի մու նա դեպ րե սիվ վի ճա կով, ո րը նկատ վում է 
ա վան դա կան ե ղա նա կով բուժ ման 4-5-րդ  օ րը, զգա լիո րեն 
վտան գում է հի վանդ, թույլ օր գա նիզ մը և ն պաս տում ին-
ֆեկ ցիա նե րի զար գաց մա նը: Ն մա նա տիպ եր ևույթ ա ռա-
ջարկ վող ե ղա նա կով բուժ ման դեպ քում չի ա ռա ջա նում:

Աղ յու սակ 4-ում ներ կա յաց ված ար յան կեն սա քի միա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նեֆ րի տով հի վանդ շնե րի ար յան մեջ 
բարձր էր մի զան յու թի և կ րեա տի նի նի պա րու նա կութ յու նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 23,7 և 205,5 մմոլ /լ, pH-ը՝ 15, 

գլո բու լին նե րի քա նա կութ յու նը` 58 գ/լ, ըն դհա նուր սպի տա-
կու ցի և  ալ բու մին նե րի քա նա կութ յու նը նոր մա յից ցածր էր՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 28,5 և 14 գ/լ: Ա վան դա կան ե ղա-
նա կով բուժ վող ա ռա ջին խմբի կեն դա նի նե րի ար յան կեն-
սա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը կար գա վոր վել են դան դաղ՝ 
սկսած բուժ ման 5-րդ  օր վա նից։ Բուժ ման 7-րդ  օրն ընդ հա-
նուր սպի տա կու ցը կազ մել է 39,3 գ/լ, ալ բու մին նե րը՝ 25 գ/լ, 
մի զան յու թը՝ 11,6 մմոլ/լ, գլո բու լին նե րը` 48 գ/լ, կրեա տի-
նի նը` 148 մկմոլ/լ, pH-ը` 9: Ա ռա ջարկ վող ե ղա նա կով բուժ-
վող երկ րորդ խմբի կեն դա նի նե րի ար յան կեն սա քի միա կան 
ցու ցա նիշ նե րը կար գա վոր վել են բուժ ման 3-րդ  օր վա նից և 
5-րդ  օ րը գրե թե հա մա պա տաս խա նել են նոր մա յին: Բուժ-
ման ա վար տին ընդ հա նուր սպի տա կու ցը կազ մել է 48,0 գ/լ, 
ալ բու մին նե րը՝    39,1 գ/լ, մի զան յու թը` 8,0 մմոլ/լ, գլո բու լին-
նե րը՝ 40 գ/լ, կրեա տի նի նը` 120 մկմոլ/լ, pH-ը` 7:
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Ըստ աղյուսակ 5-ի՝ նեֆրիտով հիվանդ շների մեզը մուգ 
կարմիր է, ոչ թափանցիկ, բարձր խտությամբ՝ 1,060, 
պարունակում է մինչև 50 մգ/լ սպիտակուց, երիկամային 
էպիթելային բջիջներ՝ 15, գլանիկներ՝ 15, էրիթրոցիտներ՝ 30, 
pH-ը բարձր է՝ 10:

Ավանդական եղանակով բուժման ավարտին պահպանվել 
են կենդանիների մեզի կարմրադեղնավուն գույնը, 
կիսաթափանցիկությունը, խտությունը նորմայի սահ-
ման ում չէ՝ 1,040, սպիտակուցը կազմել է 10 մգ/լ, էրիթ-
րոցիտները՝ 10, երիկամային էպիթելային բջիջները՝ 8, 
գլանիկները՝ 8, pH-ը նորմայից բաձր է՝ 8: Առաջարկվող 
եղանակով բուժման ավարտին մեզը ծղոտագույն էր, 
ամբողջովին թափանցիկ, խտությունը նորմայի սահմանում 
էր՝ 1,010, սպիտակուցը կազմել է 5 մգ/լ, pH-ը՝ 5, նկատվել 
են եզակի էրիթրոցիտներ՝ 4, գլանիկներ՝ 3, երիկամային 
էպիթելային բջիջներ՝ 3:

Եզրակացություն

Այսպիսով՝ շների նեֆրիտը բավականին տարածված 
հիվանդություն է։ Առաջանում է հիմնականում երիկամների 
վնասվածքների, վարակիչ, մակաբուծային (ինվազիոն) 
հիվանդությունների, թունավորումների բարդացումների 
և գերմրսածության հետևանքով: Ըստ կլինիկական, 
լաբորատոր հետազոտությունների՝ նեֆրիտի ժամանակ 
արյան մեջ զգալիորեն նվազում է էրիթրոցիտների, 
հեմոգլոբինի և ալբումինների քանակությունը, նկատվում 
է լեյկոցիտների, գլոբուլինների քանակության և հեմա-
տոկրիտի աճ, ավելանում է ազոտի և միզանյութի 
պարունակությունը, բարձրանում է ԷՆԱ-ն: Մեզի մեջ 
ավելանում է սպիտակուցի քանակությունը, տեղի է 
ունենում ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների 
փոփոխություն: Հիվանդությունն ընթանում է կենդա-
նիների ընկճվածությամբ, ախորժակի անկումով, առա-
ջա նում են փսխում, փորլուծ, սրտի աշխատանքի և 
շնչառության խանգարում, երիկամային այտուցներ, 
գոտկատեղի ցավազգացություն, դժվար և ցավոտ միզար-
տազատում։ Միաժամանակ դժվարանում են կենդանիների 
շարժումները, բարդ դեպքերում նկատվում է նյարդային 
համակարգի ախտահարում: 

Մեր կողմից առաջարկվող սխեմայով՝ ցիպրինոլ 500-ի, 
ֆուրոսեմիդի 5 %-անոց լուծույթի, գալավիտ և տա վեգիլ 
պատրաստուկների համակցված կիրառմամբ բուժման 
արդեն իսկ 3-րդ օրը գրանցվել են ակնհայտ փոփո-
խություններ՝ ախորժակի, ինքնազգացողության լավացում, 
փսխման, փորլուծի թուլացում, սրտի և շնչառության արագ 
կարգավորում: Իսկ 3-րդ օրվանից սկսած՝ վերականգնվել 
է նորմալ միզարտազատումը, վերացել են երիկամային 
այտուցները, գոտկային հատվածի ցավազգացությունը, 
էրիթրոցիտների քանակությունն ավելացել է, լեյկոցիտ-
ներինը՝ նվազել, կարգավորվել են հեմոգլոբինի քանակու-
թյունը, արյան կենսաքիմիական ցուցանիշները և ԷՆԱ-ն:

Առաջարկվող դեղամիջոցներն ապահովել են շների 

նեֆրիտի բուժման բարձր արդյունավետություն, ինչը 
պայ մանավորված է ցիպրինոլի հակամանրէական ուժեղ 
ազդեցությամբ, գալավիտ պատրաստուկի իմունախթանիչ, 
տավեգիլի հակահիստամինային հատկություններով, 
ինչպես նաև ֆուրոսեմիդի 5 %-անոց լուծույթի միզամուղ 
(դիուրետիկ) ներգործությամբ: 

Հիմք ընդունելով հետազոտությունների արդյունքները՝ 
առաջարկում ենք.

- շների նեֆրիտը բուժել ժամանակին և լիարժեք,

- կատարել կլինիկական, արյան ձևաբանական և կեն-
սա քիմիական, մեզի բակտերիոլոգիական, ֆիզիկա-
քիմիական և մանրադիտակային, երիկամների ուլտրա-
ձայնային մանրակրկիտ հետազոտություններ,

- վարակիչ, մակաբուծային հիվանդությունների և թու-
նա վորումների բարդացումը կանխարգելել դրանք ժա-
մանակին ախտորոշելով ու բուժելով,

- բարելավել կենդանիների խնամքի և պահվածքի 
պայ մանները, խուսափել ցուրտ եղանակներին 
դրանց երկարատև դրսում պահելուց, բացառել գեր-
մրսածությունը,

- կիրառել դիետոթերապիա, կերաբաժնից հանել ան-
որակ, ժամկետանց և փչացած կերատեսակները, կերակ-
րել հնարավորինս հանքային նյութեր չպարունակող, 
դյուրամարս կերատեսակներով, տալ սենյակային 
ջերմաստիճանի մաքուր ջուր, սահմանափակել ջրի և 
կերակրի աղի քանակությունը, 

- շներին զերծ պահել թունաքիմիկատներից, բույնը, 
պարկելատեղը պահել չոր և մաքուր վիճակում:
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A New Method for the Treatment of Dogs’ Nephritis
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A b s t r a c t .  The research has been conducted with the aim of developing efficient way for nephritis treatment in dogs. 
After making diagnosis based on the results of clinical, hematological and blood biochemical indices, as well as those 
of urine research, the treatment was organized per appropriate patterns. The combined application of cyprinol500, 
furosemide, galavit and tavegil with antibacterial, diuretic, immunostimulating, antihistamine effect, has ensured high 
therapeutic efficiency in the treatment of dogs’ nephritis.  
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Новый метод лечения нефрита у собак 
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А н н о т а ц и я .  Исследования были проведены с целью разработки эффективного метода лечения нефрита у 
собак. После постановки диагноза на основании клинических, гематологических и биохимических показателей крови и 
результатов анализа мочи было проведено лечение по соответствующим схемам. Совместное применение препаратов 
"Ципринол 500", "Фуросемид", "Галавит", "Тавегил" с противомикробным, мочегонным, иммуностимулирующим, 
антигистаминным действием обеспечило высокую эффективность при лечении нефрита у собак.
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 Նախաբան

Կաթնագեղձի բորբոքումը բազմապատճառային հիվան
դությունէ,որըզարգանումէկովիկաթնագեղձի,ինչպես
նաևամբողջօրգանիզմիվրամեխանիկական,քիմիական,
կենսաբանական,սթրեսայինգործոններիազդեցությամբ:
Մաստիտներըհիմնականումզարգանումենպտուկիխո
ղովակի միջով կրծի պարենխիմա ախտածին միկրոֆլո
րայիներթափանցմանհետևանքով: Միաժամանակմաս
տիտներիառաջացմանընպաստումենպտուկիսեղմակի
թուլացումը,անկանոն,ինչպեսնաևոչլիարժեքկիթը,երբ
կաթըկաթնագեղձիցդուրսէբերվումոչամբողջությամբ,
իսկկթողապարատըհանելուցհետոմոտկեսժամպտկա
յին խողովակը բաց է մնում (Б.Л. Белкин и др., 2015,
В.П. Иванюк и др., 2017):

Մեծ անասնապահական համալիրներում մաստիտների
առաջացումը պայմանավորված է մեքենայացված կթի,
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կովերիխնամքիևպահվածքիսանիտարահիգիենիկկա
նոններիխախտմամբ,կրծիոչլիարժեքխնամքով,գերսա
ռեցմամբ,ինչպեսնաևոչբալանսավորվածկերակրմամբ
(Е.В. Ильинский и др., 1995, Г.А. Ларионов и др., 2015):

Մաստիտներառաջացնողախտածինհարուցիչներըկուրծ
եններթափանցումհեմատոգեն,լիմֆոգենևգալակտոգեն
ուղիներով: Հիմնական՝գալակտոգենուղումիջոցովախ
տածինմանրէներըպտկայինխողովակիմիջովկուրծեն
ներթափանցում շրջակա միջավայրից՝ հատակից, ջրից,
ցամքարից: Հեմատոգեն ուղիով հիվանդության հարու
ցիչները կուրծ են ներթափանցում լյարդից, սեռական և
այլ օրգաններից, եթե դրանցում առկա են բորբոքային
երևույթներ։Մաստիտէզարգանումնաևլեպտոսպիրոզի,
բրուցելյոզի,տուբերկուլյոզիևայլինֆեկցիոնհիվանդութ
յուններիժամանակ:Լիմֆոգենուղիովախտածինհարու
ցիչներըներթափանցումենկրծիևմաշկիավշայինանոթ
ներիվնասվածությանդեպքում:

ՀետազոտություններնիրականացվելենՀայաստանիչորսմարզերում՝անաս
նապահականտարբերտնտեսություններումգաղտնիմաստիտովհիվանդկովեր
հայտնաբերելու և առաջարկվող նոր եղանակով՝ կապույտ յոդի կիրառմամբ
բուժելու նպատակով: Գաղտնի մաստիտն ախտորոշվել է կալիֆորնիական
թեստի միջոցով: Հետազոտված 127 գլուխ կովերից 48ի մոտ (37,7 %)
հայտնաբերվել է գաղտնի մաստիտ: Ստուգիչ խմբի կենդանիները բուժվել
են էֆիկուր պատրաստուկով, փորձնական խմբինը՝ կապույտ յոդով: Ազդող
նյութերի շնորհիվ կապույտ յոդն ապահովել է բարձր արդյունավետություն՝
արագացնելովբուժումը23օրով:

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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Ըստ բազմաթիվ հետազոտությունների՝ մաստիտով հի
վանդկովերիկրծիցանջատվելենավելիքան120տեսակ
ախտածինմիկրոօրգանիզմներ։ Սակայնհարկէնշել,որ
մաստիտներիզարգացմանըհիմնականումնպաստումեն
ստաֆիլոկոկերը, ստրեպտոկոկերը, ավելի հազվադեպ՝
աղիքային ցուպիկների խմբին պատկանող միկրոօրգա
նիզմները(М.А. Ткачев, Л.В. Ткачева, 2006, В.П. Иванюк 
и др., 2011):
Ուշագրավ է, որ մաստիտներ են առաջացնում հատկա
պես Str. agalacticae, Str. uberis, Staph. aureus, Staph. 
epidermidis, Str. dysgalacticae, E. coli, Str. pneumoniae, 
Corynbacterum piogenes, Ps. auerginosa ախտածին
միկրոօրգանիզմները: Անբարենպաստ գործոնների ազ
դեցությամբ կաթնագեղձում խանգարվում է ալվեոլային
կաթի արտազատումը կաթնային խողովակների և կրծի
ցիստեռնի մեջ, տեղի են ունենում կաթի կանգ (լակտոս
տազ), կրծիարյանևավշային շրջանառության, կաթնա
գեղձի հյուսվածքների սնուցման խանգարումներ, բարձ
րանումենկրծիներհյուսվածքայինճնշումը,արյունատար
անոթների թափանցելիությունը,առաջանում է էքսուդա
ցիա, զարգանում են բորբոքային օջախներ, ընդ որում՝
էքսուդատըպարունակումէմեծքանակությամբսպիտա
կուցներևարյանձևավորտարրեր։Կրծիհյուսվածքների
այտուցվածությամբորոշվումէ՝մաստիտըկլինիկականէ,
թեգաղտնի(О.Б. Филиппова, Е.И. Кийко, 2015):

Կլինիկական և գաղտնի մաստիտների ժամանակ տե
ղիենունենումոչմիայնկրծիինտերստիցիալհյուսված
քի, այլև պարենխիմայի սեկրետոր փոփոխություններ։
Դրանց նպաստում են կրծի ինտերստիցիալ հյուսված
քից բորբոքային պրոցեսի տարածումը և ալվեոլներում,
կաթնայինխողովակներումուցիստեռնումզարգացումը:
Բորբոքայինպրոցես կարող էառաջանալ նաևանմիջա
պեսցիստեռնում,խողովակներումևալվեոլներում:

Կաթիմիջազգայինֆեդերացիայիտվյալներիհամաձայն՝
կլինիկական մաստիտով հիվանդանում են կովերի 2,
գաղտնի ձևով՝ 50 %ը: Ըստ բազմաթիվ հետազոտութ
յունների՝գաղտնիմաստիտը33,8%հավանականությամբ
վերածվումէկլինիկականի:Մաստիտիերկուձևերիդեպ
քումէլտեղիէունենումկրծիախտահարվածհատվածնե
րիհետաճ,նվազումէկովերիկաթնատվությունը,դրանք
դառնում են տնտեսապես ոչ պիտանի: Մաստիտների
հաճախականություն է գրանցվում աշնանը և ձմռանը։
Բնականդիմադրողականությանանկման,տարբերապա
րատների միջոցով իրականացվող կթի պատճառով հի
վանդանումենհատկապեսլիատարիքկովերը(Е.Н. Ско
вородин, Н.В. Гребенькова, 2006):

Կովերի մոտ մաստիտ կարող է առաջանալ արտադրա
կան ցանկացած փուլում՝ կթվադադարի և լակտացիայի
շրջաններում,ծննդաբերությունիցհետո:Կլինիկականկամ
գաղտնի մաստիտի առաջացումը պայմանավորված է մի
շարքգործոններով,որոնցիցհիմնականըկովերիօրգանիզ
մի դիմադրողականությանանկումն է։ Նպաստավոր գոր
ծոններեննաևկուրծներթափանցածմանրէներիքանա
կը,վիրուլենտությունը,ախտածնությունը,հիվանդությունը
զարգացնողախտածինազդեցություններիինտենսիվութ
յունըևտևողությունը(А.П. Студенцов и др., 2007):

Մաստիտների տնտեսական վնասը պայմանավորված
է կաթնատու կովերի մթերատվության, կաթի և
կաթնամթերքիորակինվազմամբ,բարձրարժեքկենդանի
ներիվաղաժամխոտանմամբ,հիվանդությանախտորոշ
մանևբուժմանմեծծախսերով,տարբերհիվանդություն
ներիհետևանքովմատղաշիզգալիանկումներով,կովերի
դժվար բեղմնավորմամբ, սեռական ցիկլիխանգարումով
(H.И. Пoлянцeв, 2015):

Նյութըևմեթոդները

Հետազոտություններն իրականացվել են ՀՀ Արարատի,
Կոտայքի, Շիրակի, Լոռու մարզերի ֆերմերային տնտե
սություններում: Խնդիր է դրվել հայտնաբերել անասնա
պահական տարբեր տնտեսություններում գաղտնի մաս
տիտովհիվանդկովերևբուժելմերկողմիցառաջարկվող
նոր եղանակով՝ կիրառելով կապույտ յոդ: Հետազոտվել
է կովկասյան գորշ և սիմենթալ ցեղերի 127 գլուխ կով,
որոնցից 48ի մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի մաստիտ:
Ախտորոշումը կատարվել է կովերից վերցված կաթի
նմուշներումսոմատիկբջիջներիհաշվարկիմիջոցով՝թես
տային եղանակով: Կիրառվել է կալիֆորնիական թեստ,
որիակտիվնյութերնենսորբինաթթվիաղըևնատրիումի
ալկանովսուլֆանատը:Կաթիհետազոտմաննպատակով
օգտագործվել են չորս փոսիկներով հատուկ թիթեղներ.
յուրաքանչյուր փոսիկի մեջ լցվել է կրծի համապատաս
խանքառորդիցվերցված23մլկաթևավելացվել23մլ
կալիֆորնիական թեստ։ Փոսիկների պարունակությունը
խառնվելէփայտիկով,ռեակցիանկարդացվելէ10վայրկ
յանանց: Միատարր, առանց մակարդուկների, կապույտ
կամ գորշ գույնի հեղուկխառնուրդի դեպքում դիտվել է
բացասական, խառնուրդի թանձրացման դեպքում՝ թույլ
դրական, թանձր, գելի նմանվող խառնուրդի դեպքում՝
դրական,իսկպնդացած,որոշակիձևստացածգելիդեպ
քում՝ուժեղդրականռեակցիա:

Տնտեսությանանվանումը, հետազոտմանամիսը,ամսա
թիվը,կենդանուհամարըևկաթինմուշներիռեակցիանե
րըգրանցվելենհատուկմատյանում:

Հիվանդ կենդանիները բաժանվել են երկու՝ ստուգիչ և
փորձնականխմբերի։Յուրաքանչյուրխմբումներառվելէ
15գլուխկով:Բուժումըտևելէ7օր:

Առաջին՝ստուգիչխմբիկովերըբուժվելենէֆիկուրպատ
րաստուկով,որըներարկվելէենթամաշկայինեղանակով՝
1մլ50կգզանգվածիհաշվով:

Երկրորդ՝փորձնականխմբիկովերըբուժվելենկապույտ
յոդի (ամիլոյոդին) լուծույթով, որը կիրառվել է հետևյալ
կարգով.

1.200 մլ կապույտ յոդը լուծվել է 200 մլ ջրում և
կենդանիներինտրվելօրականմեկանգամ։

2.50 մլ կապույտ յոդը լուծվել է 50 մլ ջրում, ստացված
խառնուրդը նախօրոք տաքացվել է մինչև 35 0C և
ներպտկայինեղանակովներմուծվելկրծիհիվանդքա
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ռորդմասիմեջ: Խառնուրդիներմուծումիցառաջախ
տահարվածքառորդմասիպտուկըմշակվելէհականե
խիչ լուծույթով, կապույտ յոդը ներմուծվել էպտկային
կաթետրիմիջոցով:

3.Ախտահարված քառորդնարտաքինից մշակվել է կա
պույտյոդով:

Կապույտյոդիազդողնյութերնենյոդըևկալիումիյոդի
դը, օժանդակ նյութերը՝ թորած ջուրը և կարտոֆիլի օս
լան: Որպես բարձրարդյունավետ դեղամիջոց՝ կապույտ
յոդըներառումէբարձրպոլիմերներիևյոդիմոլեկուլներ:
Հարկէնշել,որ յոդը լիովինկորցնումէթունավորհատ
կությունները, սակայն ամբողջությամբ պահպանում է
ակտիվությունըորպեսմիկրոտարրևհականեխիչմիջոց։
Այն բուժկանխարգելիչ արդյունավետ միջոց է յոդի ան
բավարարության, տարբեր միկրոօրգանիզմների կողմից
հարուցվածհիվանդությունների,ինչպեսնաևաթերոսկլե
րոզիդեպքում: Միաժամանակգործումէհակավիրուսա
յին, հակամանրէական, հակասնկային, հանգստացնող
ազդեցություն, նվազեցնում է արյան մեջ պարունակվող
խոլեստերինի մակարդակը, բարելավում իմունիտետը։
Կապույտ յոդը նաև ունիախտահանիչ, մանրէասպանև
պատող հատկություն, նպաստում է այրվածքների բուժ
մանը,օրգանիզմիհամարանվնասէ:

Ցուցումներ։Կապույտյոդըկարելիէօգտագործելդիզեն
տերիայի,կոլիտի,փորլուծության,աղիներիմեթեորիզմի,
ֆարինգիտի, ռինիտի, սինուսիտի, բրոնխիտի, թոքաբոր
բի,տուբերկուլյոզի,մաշկիախտահարումների,այրվածք
ների,վերքերի,մաշկային,բերանիխոռոչիխոցերի,պարո
դոնտոզի,կոնյուկտիվիտի,հեպատիտի,ծննդագիտական
հիվանդությունների, ենթաստամոքսային գեղձի ախտա
հարումների, ստամոքսի և տասներկումատնյա աղիքի
խոցերի,սալմոնելոզի,դիսբակտերիոզի,սնկայինվարակ
ների, նյարդային համակարգի գրգռվածության բուժման
նպատակով:

Հակացուցումներ։ Կապույտ յոդը չի կարելի օգտագործել
վահանաձևգեղձիբորբոքմանժամանակ,իսկդրագործու

նեությանխանգարման, վերջինիս նպաստող հիվանդութ
յունների դեպքում (թրոմբոֆլեբիտ, ուռուցքաբանական,
սրտանոթայինհիվանդություններ)պետքէկիրառել նվա
զագույնչափաբաժիններով՝անասնաբույժիցուցումով։

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Բուժմանարդյունավետությունըորոշելունպատակովբուժ
մանընթացքումևբուժումիցհետոկաթըստուգվելէկալի
ֆորնիականթեստիմիջոցով:Բուժումիցառաջևբուժումից
հետոորոշվելեննաևգաղտնիմաստիտովհիվանդկենդա
նիներիարյունաբանականցուցանիշները՝էրիթրոցիտների
ևլեյկոցիտներիքանակը,հեմոգլոբինիպարունակությունը,
ԷՆԱն,լեյկոցիտայինբանաձևը:Ըստաղյուսակ1իտվյալ
ների՝Արարատիմարզումհետազոտված40գլուխկովերից
գաղտնի մաստիտով հիվանդ էր 17ը (42,5%), Կոտայքի
մարզում՝35ից13ը(37,1%),Շիրակիմարզում՝25ից9ը
(36,0%),Լոռումարզում27ից9ը(33,3%):Բոլորմարզե
րում ընդհանուր հետազոտվել է 127գլուխկով, գաղտնի
մաստիտէհայտնաբերվել48իմոտ,ինչըկազմումէհետա
զոտվածկենդանիների37,7%ը:

Աղյուսակ1.Գաղտնիմաստիտովհիվանդկովերիգլխա
քանակնըստմարզերի*

Մարզեր
Հետազոտված
կովերի

գլխաքանակը

Գաղտնի
մաստիտով

հիվանդկովերի
գլխաքանակը

Հիվան-
դացութ-
յունը,%

Արարատ 40 17 42,5

Կոտայք 35 13 37,1

Շիրակ 25 9 36,0

Լոռի 27 9 33,3

Ընդամենը
հետազոտվելէ

127 48 37,7

Աղյուսակ2.Գաղտնիմաստիտովհիվանդկովերիարյունաբանականցուցանիշները*

Արյունաբանականցուցանիշներ Մինչևբուժումը
Էֆիկուրպատրաստուկի
կիրառմամբբուժումիցհետո

Կապույտյոդի
կիրառմամբբուժումիցհետո

Նորմա

Էրիթրոցիտներ,1012լ 6,27±0,34 6,73±0,21 5,85±0,25 57,5

Լեյկոցիտներ,109լ 15,28±0,44 13,24±0,17 6,88±0,22 4,512

Էոզինոֆիլներ,% 7±0,15 5±0,12 4±0,11 38

Լիմֆոցիտներ,% 64±0,31 50±0,22 48±0,24 4065

Նեյտրոֆիլներ,% 30±0,45 35±0,32 31±0,34 2241

Բազոֆիլներ,% 2±0,12 1±0,07 1±0,09 02

Մոնոցիտներ,% 7±0,14 6±0,07 4±0,05 27

Հեմոգլոբին,գ/լ 99,6±0,41 104±0,26 82±0,24 90130

ԷՆԱ,մմ/ժամ 10±0,25 6±0,29 2±0,32 0,51,5

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։
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Лечение скрытого мастита с применением синего йода
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Աղյուսակ 2ի տվյալների համաձայն՝ ստուգիչ և
փորձնականխմբերիկովերիարյանբոլորցուցանիշները
եղելենֆիզիոլոգիականնորմայիսահմաններում։Հարկէ
նշել,որմաստիտովհիվանդկովերիլեյկոցիտներիընդհա
նուր քանակիաճըևԷՆԱիարագացումը կարգավորվել
ենբուժմանընթացքում:

Բուժումիրականացնելիսհիվանդկենդանիներիցկրկնա
կիվերցրածկաթինմուշներըհետազոտվելենթեստային
եղանակով՝կալիֆորնիականթեստիմիջոցով:

Ստուգիչ խմբի կենդանիների բուժման նպատակով էֆի
կուրպատրաստուկիկիրառմամբկաթիկոնսիստենցիանև
գույնըվերականգնվելենբուժման67րդօրը։Փորձնական
խմբիկենդանիներիբուժմաննպատակովներքին (խմելու
համարջրայինլուծույթիձևով),ներպտկայինևարտաքին
(ախտահարված հատվածի մշակման) եղանակներով կի
րառվելէկապույտյոդ։Արդյունքումկաթիկոնսիստենցիան
ևգույնըվերականգնվելենբուժման45րդօրը,ինչըվկա
յումէ,որկապույտյոդիկիրառումըգաղտնիմաստիտիբու
ժումնարագացնումէառնվազն23օրով:

Եզրակացություն

Գաղտնի մաստիտի բուժման` մեր կողմից առաջարկվող
եղանակը՝կապույտ յոդի լուծույթիներքին,ներպտկային
ևարտաքին կիրառումնազդող նյութերի հակամանրէա
կան, հակավիրուսային, հակասնկային և իմունիտետը
խթանողհատկությունների շնորհիվապահովել է բարձր
արդյունավետություն: Հարկ է նշել, որայն մատչելի է, և
ֆինանսականմեծծախսերչենպահանջվում:

Գաղտնիմաստիտիկանխարգելմանհամարանհրաժեշտ
է պահպանել կենդանիների խնամքի սանիտարահիգիե
նիկպայմանները, կարգավորել սննդակարգը,խուսափել
կրծիվնասվածքներից,կանխելայնինֆեկցիոնևծննդա
գիտական հիվանդությունները, որոնք կարող են առա
ջացնել մաստիտ:Կլինիկականև գաղտնի մաստիտների
վաղաժամախտորոշմանուարդյունավետբուժմաննպա
տակովմիաժամանակպետքէպարբերաբարիրականաց
նել կենդանիների կլինիկական հետազոտություններ և
կաթինմուշիթեստայինստուգումներ:
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Treatment of Latent Mastitis Using Blue Iodine 

A.V. Vardanyan, K.A. Sukiasyan, E.A. Nikoghosyan
Armenian National Agrarian University
Zh.S. Melkonyan
Research Center for Veterinary Medicine and Veterinary Sanitary Examination, ANAU

Keywords: latent mastitis, blue iodine, somatic cells, Californian test, cow 

A b s t r a c t .  The investigations have been conducted in four regions of Armenia to detect the cows diseased with latent 
mastitis in different livestock farms and to treat them through the new recommended method by using blue iodine. The latent 
mastitis has been diagnosed by means of Californian test. Out of 127 heads of researched animal latent mastitis was detected 
in 48 stocks (37.7 %). The animals of control group were treated with Eficur drug and those of experimental group – with blue 
iodine. Due to the active agents, blue iodine has provided high efficiency speeding up the treatment by 23 days.

Ընդունվելէ`30.05.2022թ.
Գրախոսվելէ`06.06.2022թ.

А н н о т а ц и я .  Исследование проводилось в различных животноводческих хозяйствах в 4 областях Армении с 
целью выявления болеющих скрытым маститом коров и их лечения новым методом с использованием синего йода. 
Скрытый мастит был диагностирован посредством калифорнийского теста. Из 127 голов обследованных животных 
у 48 (37.7 %) был обнаружен скрытый мастит. Контрольную группу лечили препаратом эфикур, опытную – синим 
йодом. Благодаря действующим веществам синий йод обеспечил высокую эффективность, ускорив лечение на 
23 дня. 
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Նախաբան

Սննդամթերքիշուկայումտարեցտարիավելանումենսպա
ռողականապրանքատեսակներիծավալները։Ներմուծման
ավելացմամբպայմանավորվածընդլայնվելէնաևդրանց
տեսականին։Շուկաենմուտքգործելնորորակականհատ
կանիշներով (ցածրկալորիականությունև յուղայնություն,
բուսական ծագման սպիտակուցի պարունակություն և
այլն)արտադրատեսակներ(M.A. Wells, 2009):

Հարկէնշել,որսննդամթերքիարտադրությունումկիրառ
վումենսննդայինհավելումներ(խտացուցիչներ,էմուլսա
րարներ, համի բարելավիչներ, կոնսերվանտներ և այլն),
որոնք զգալիորեն փոխում են արտադրատեսակների
պատրաստմանտեխնոլոգիան(З.П. Матюхина, 2017):

Սննդամթերքիքիմիականկազմը,սննդայինարժեքը,գույ
նը,համը,հոտըևմյուսհատկություններըպայմանավոր
վածենջրի,հանքանյութերի,ածխաջրերի,ճարպերի,սպի
տակուցների,վիտամինների,ֆերմենտների,օրգանական
թթուների, դաբաղանյութերի, գլիկոզիդների, համային և
գունայինմիացությունների,ֆիտոնցիդների,ալկալոիդնե
րիպարունակությամբուքանակականհարաբերակցութ
յամբ(З.П. Матюхина, 2017, В.С. Колодязная, 1999):
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Բանալի բառեր՝
դառը շոկոլադ, 
ցորենի սննդային թեփ, 
սննդային մանրաթելեր, 
ֆունկցիոնալ սննդամթերք, 
ֆունկցիոնալ բաղադրիչ

Ուշագրավ է, որ շոկոլադի արտադրությունում դինամիկ
փոփոխությունները պայմանավորված են բնակչության
շրջանում շոկոլադիպահանջարկով: Տարիներ շարունակ
ընդհանուր ընկալումնայն էր, որարտադրատեսակների
հագեցվածությամբ պայմանավորված շոկոլադի սպառ
մանշուկանբավականինլճացելէ:Սակայնվերջինտարի
ներինխոշոր շուկաներումնկատվումենփոփոխություն
ներ.աճում էպրեմիումկարգի շոկոլադիգրավչությունը,
ավելանում օրգանական, առանց շաքարի, մուգ և կա
կաոյիբարձրպարունակությամբշոկոլադիպահանջարկը
(E.O. Afoakwa, 2016):

Շոկոլադայինզանգվածըպարունակումէշաքար,կակաոյի
փոշիևյուղ,կաթնայինճարպ,էմուլսարարներևայլհավե
լումներ:Ըստձևավորվածկարծիքի՝այնպինդէ,մինչդեռ
իրականումհեղուկէ.պինդզանգվածովշոկոլադայինար
տադրատեսակըստացվումէմշակմանարդյունքում:Շոկո
լադիվերջնականհամըևհամակազմությունըպայմանա
վորվածենկիրառվածբաղադրիչներով(G. Talbot, 2009):

Սննդարարհավելումներիշնորհիվշոկոլադըձեռքէբերում
մի շարքօգտակարհատկություններ:Սակայն եթե շոկո
լադայինզանգվածինավելացվումէստանդարտբաղադ
րագրերում չնշված որևէ բաղադրիչ, ապա պատրաստի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Շոկոլադագործությունումնորտեսականուարտադրությանտեխնոլոգիաների
մշակումը պայմանավորված է շուկայի պահանջարկով: Խնդիր է դրվել
ստանալ սննդային մանրաթելերով հարստացված դառը շոկոլադ: Որպես
ֆունկցիոնալբաղադրիչկիրառվելէցորենիսննդայինթեփ,որըպարունակում
է մեծ քանակությամբ արժեքավոր նյութեր և սննդային մանրաթելեր: Վեր
ջիններսկարևորնշանակությունունենմարդուօրգանիզմիբնականոնկենսա
գործունեությանհամար։

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր

doi: 10.52276/25792822-2022.3-317
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արտադրանքըչիկարելիանվանելշոկոլադ:Սովորաբար
նմանտեսականին կոչվում է շոկոլադայինարտադրանք:
Կակաոյի հատիկը կամփոշին՝ շոկոլադիհիմնականբա
ղադրիչը, պարունակում է զգալի քանակությամբ ճարպ
(կակաոյիյուղ),ինչպեսնաևպոլիֆենոլներ(N. Easton, et 
al., D. Kelly, 1952, D. Rector, 2000),որոնքկազմումենկա
կաոյիհատիկիչորզանգվածիմոտ10%ը։

Շոկոլադը դասակարգվում է մուգ, կաթնային և սպի
տակտեսակների:Մուգ շոկոլադում կակաոյիպարունա
կությունը կազմում է 4770 %, անգամ 90 %ից բարձր
(R.W. Hartel, et al., 2018):

Ն յու թը և մե թոդ նե րը

Հետազոտության նպատակով ընտրվել է ալրաղացային
արտադրությունումորպեսերկրորդայինհումքստացվող
ցորենի սննդային թեփը։ Թեև այն թափոն է, այնուամե
նայնիվ պարունակում է արժեքավոր շատ բաղադրիչ
ներ, այդ թվում՝ սննդային մանրաթելեր (А.Ф. Доронин,
Б.А.Шендеров,2002):

Codex Alimentariusում ընդունված սահմանման համա
ձայն՝ սննդային մանրաթելերը երեք կամավելի մոնոմե
րային միավորներով ուտելի ածխաջրային պոլիմերներ
են։ Դրանք կայուն են էնդոգեն մարսողական ֆերմենտ
ներինկատմամբ,հետևաբարչենհիդրոլիզվումևչենյու
րացվում բարակաղիքում (Сodex Alimentarius. Cereals, 
Pulses and Legumes, 2007):

Սննդային մանրաթելերը կազմում են բազմաշաքարնե
րիհետերոգենմեծխումբ։Դրանցիցառավելհայտնիեն
թաղանթանյութը և բազմաթաղանթանյութը: Առաջի
նը գլյուկոզի չճյուղավորված պոլիմեր է, իսկ երկրորդը՝
գլյուկոզի, արաբինոզի, գլյուկուրոնաթթվի և դրա մեթիլ
էսթերիպոլիմեր։Սննդային մանրաթելերը ոչ միայն հիմ
նանյութ են լակտո և բիֆիդոբակտերիաների համար,
այլևկարևորազդեցությունենգործում(G. Boehm, et al., 
2003):Դրանքբարձրադսորբմանևջուրկապելուհատ
կություններիշնորհիվնպաստումենաղիքայինխոռոչում
օսմոտիկ ճնշման բարձրացմանը և ստամոքսաաղիքա
յին համակարգի կենսագործունեության կարգավորմանը
(С.В. Бельмер, Т.В. Гасилина, 2003, И.Я. Конь, 2005):

Հացահատիկի,այդթվում՝ցորենի,գարու,վարսակի,տա
րեկանի, հնդկաձավարիմաքրմանևվերամշակմանարդ
յունքում ստացվում է կողմնակի արտադրանք՝ թեփ, որը
հացահատիկի պինդ թաղանթն է (В.А. Бутковский и др.,
2006)։Միայնցորենիթեփնէփափուկ,հետևաբարկարե
լի է օգտագործել սննդում։ Բացիայդ՝այնպարունակում
է անփոխարինելի և օգտակար սննդարար նյութեր, ինչի
շնորհիվ էլ ցուցված է օգտագործել հիվանդությունների
բուժման,օրգանիզմիվերականգնմաննպատակով,ինչպես
նաևորպեսդիետիկսնունդ(В.А. Бутковский и др., 1999)։

ԳՕՍՏ71692017ի համաձայն՝ ցորենի թեփը չպետք է
պարունակի վնասակար խառնուրդներ, ռադիկալներ,
վտանգավոր մետաղների՝ թույլատրելի նորման գերա

զանցող չափաբաժիններ: Որպեսզի շուկա մուտք գոր
ծի միայն բարձրորակ ապրանք, ստուգվում են թեփի
գույնը, համը, հոտը, խոնավությունը, վնասատուների և
աղտոտվածության առկայությունը (ГОСТ 7169-2017. 
Меж государственный стандарт. Օтруби пшеничные. 
Технические условия / Wheat bran. Specifications)։

Ցորենի թեփը պարունակում է զգալի քանակությամբ
բջջանյութ(42,8գ),վիտամիններ(A, E, B1, B2, B3, B6, B9),
տարբեր մակրո և միկրոտարրեր (ֆոսֆոր, յոդ, մագնե
զիում,կալցիում)(A. Zittermann, 2003):

Հացահատիկիարտաքինկեղևըգնահատվումէըստման
րաթելերի բարձրպարունակության: Հարկ է նշել, որ եր
կարժամանակսննդայինմանրաթելերըչէինկարևորվում
որպեսմարդուառողջությանհամարօգտակարսննդային
բաղադրիչ։Սակայններկայումսբազմաթիվհետազոտութ
յուններովապացուցվելէ,որդրանքբարելավումենմար
սողությունը, նպաստում բազմաթիվ հիվանդությունների
կանխարգելմանը։ Ուստի անհրաժեշտ է սննդակարգում
ներառել սննդային մանրաթելեր (В.А. Тутельян, 2006, 
М.Д. Ардатская, 2010)։

Հետազոտությաննյութէընտրվելդառըշոկոլադը,քանի
որ պարունակում է օրգանիզմի համար օգտակար նյու
թերև,իտարբերությունկաթնայինևսպիտակշոկոլադի,
ավելիքիչքանակությամբշաքար:

Հետազոտությաննպատակնէերկրորդայինհումքատեսա
կիևօգտակարբաղադրիչներիկիրառմամբստանալֆունկ
ցիոնալսննդամթերք՝շոկոլադինորարտադրատեսակ:

Խնդիրէդրվել՝

 որոշելցորենիսննդայինթեփիանհրաժեշտքանակութ
յունը,

 մշակել ցորենիթեփիկիրառմանհնարավորեղանակ
ներըևորոշելհումքիխոնավությունը,

 սահմանել տեխնոլոգիայի հաջորդական փուլերը և
մշակելտեխնոլոգիականպարամետրերը,

 որոշել100գպատրաստիմթերքումսննդայինմանրա
թելերիքանակությունը,

 ուսումնասիրել պատրաստի արտադրանքում վիտա
մինների քանակության հնարավորավելացումը, որա
կականևանվտանգությանցուցանիշները։

Հետազոտությանմեթոդներնընտրվելենըստգործողնոր
մատիվներովսահմանվածպահանջների։Գիտափորձերի
ընթացքում կիրառվել են գերճշգրիտ նոր սարքավորում
ներ:Սննդայինմանրաթելերիպարունակությունըորոշվել
էԿյուրշներիևԳանեկիմեթոդով,որըհիմնվածէտարբեր
քիմիականմիացություններիօքսիդացման,քայքայմանև
տարրալուծմանվրա։Ընդորում՝մանրաթելերըգործնա
կանումչենլուծվում,ֆիլտրվումենևկշռվում:

Մինչև0,0002գճշգրտությամբկշռված1գմանրացված
արտադրանքը լցվել է 120 սմ3 տարողությամբ փորձա
նոթի մեջ,ավելացվել են 40 սմ3 թթուներիխառնուրդներ
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Սննդագիտություն և տեխնոլոգիա319

(3,6 սմ3 ազոտական թթու, 36,4 սմ3 80 %անոց քացա
խաթթվիլուծույթ)։Խցանովփակվելուցհետոփորձանոթը
1 ժամտաքացվել էավազի բաղնիքում։ Այնուհետևպա
րունակությունը ֆիլտրվել է N2ապակե ֆիլտրով։ Էքստ
րակտի ներծծումից հետո նստվածքը նախ 12 անգամ
լվացվելէնատրիումիհիդրօքսիդի0,2Մսպիրտայինտաք
լուծույթով,ապա մի քանիանգամ, հաջորդաբար՝ թորած
ջրիփոքր չափաբաժիններովև10սմ3 սպիրտիուեթերի
խառնուրդներով:Մաքուրսպիտակնստվածքը1001050C
ջերմաստիճանումչորացվելէմինչևհաստատունզանգված
ստանալը,հովացվելևկշռվելանալիտիկկշեռքով:

ՀետազոտություններնիրականացվելենՄՄՏԿ021/2011
նորմատիվային փաստաթղթի հիման վրա, ինչպես նաև
ընտրվելենհամընդհանուրԳՕՍՏերովկանոնակարգված
հետազոտման մեթոդներ (ГОСТ 31721-2012. Межгосу-
дарственный стандарт шоколад):

Ցորենի սննդային թեփի և պատրաստի արտադրանքի
խոնավությունը որոշվել է գրավիմետրական մեթոդով,
ինչպեսնաև0,95ճշգրտությամբKERNանալիզատորով:

Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են ԱՄՆ
ՄԶԳկողմիցֆինանսավորվողևԱգրոբիզնեսիհետազո
տությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմ
նադրամի(ICARE)կողմիցիրականացվողՆորարարական
գյուղատնտեսության վերապատրաստման և ուսուցման
ճամբար(ԱԳՐԻՔԵՄՓ)ծրագրիաջակցությամբ։

Հոդվածիբովանդակությունըմիմիայնհեղինակներիննէև
պարտադիրչէ,որարտահայտիԱՄՆՄԶԳկամԱՄՆկա
ռավարությանտեսակետները:

Գիտափորձերը միաժամանակ կատարվել են ՀԱԱՀի
«ՍննդագիտությանևկենսատեխնոլոգիաներիԳՀԻիբու
սական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակմանտեխ
նոլոգիա» բաժնում, «Հացի, հրուշակեղենի և շոկոլադա
գործության»ուսումնափորձարարական,ՀԱԲԼԾԿՊՈԱԿ
Սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների,
«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մար
մին»ՓԲԸև«ԷՖԴԻԷՅ»ՍՊԸՍննդիևդեղերիփորձարկ
մանլաբորատորիաներում:

Փորձնական նմուշները պատրաստվել են երեք տարբեր
չափաբաժիններով՝համապատասխանաբար80,85,90%
շոկոլադև20,15,10%ցորենիսննդայինթեփ:Լաբորա
տորհետազոտություններովևզգայաբանականբալային
գնահատմամբ որպես օպտիմալ չափաբաժին է ընտրվել
երրորդտարբերակը:Մինչևհետազոտություններըբոլոր
նմուշներըմանրացվելեն(միջինը515գ):

Արդ յունք նե րը և վեր լու ծութ յու նը

Գիտափորձերիընթացքումհետազոտությանենենթարկ
վելդառըշոկոլադիստուգիչնմուշըևփորձնականտար
բերակները։ Տեխնոլոգիական պրոցեսների հաջորդակա
նությունըներկայացվածէգծապատկերում։

Հետազոտությաննպատակովընտրվելէ90%դառըշոկո
լադև10%ցորենիսննդայինթեփչափաբաժնովերրորդ
տարբերակը, քանի որ նման հարաբերակցությամբ հնա
րավորէապահովելպատրաստիարտադրանքումսննդա
յինմանրաթելերիառկայությունևհամապատասխանխո
նավություն։

 

Շոկոլադային հումքի 
տեմպերացում՝ t=270 

90 % շոկոլադի և 
10 % ցորենի թեփի 
միախառնում

Ձուլում 
կաղապարներում և 
հարթեցում

Կաղապարների 
մաքրում, սառեցում 
և դուրս բերում 

կաղապարներից

Գծ. Շոկոլադի պատրաստման տեխնոլոգիական պրոցեսների
հաջորդականությունը(կազմվել է հեղինակների կողմից)։

Նորարտադրատեսակիզգայաբանականգնահատումըկա
տարվելէ2022թ.հունվարի27ինկազմակերպվածհամ
տեսի միջոցով (աղ. 1): Համտեսի բալայինառավելագույն
գնահատականըսահմանվելէ5բալ։Արտադրանքնընդհա
նուրգնահատվելէ4,1բալ,ինչըբավականլավցուցանիշէ
ֆունկցիոնալնշանակությանսննդամթերքիհամար,քանի
որհամայինհատկանիշներովտարբերվումէավանդական
արտադրատեսակներից:

Աղյուսակ 1.Դառըշոկոլադիզգայաբանականգնահատումը*

Ցուցանիշներ

Բնութագիրը

դառը շոկոլադի 
ստուգիչ նմուշ

90 % շոկոլադ 
և 10 % ցորենի 
սննդային թեփ

Համըևհոտը Տվյալարտադրա
տեսակինբնորոշ,
առանցկողմնակի
համիևհոտի

Թույլարտա
հայտվածթեփի
համով,առանց
կողմնակիհոտի

Արտաքինտեսքը Սալիկիտեսք,
առանցկոտրվածքներիևծալքերի

Համակազմությունը Պինդ

Կառուցվածքը Համասեռ,
ամբողջական
ևմանրացված
գետնընկույզի,

չամիչի,ցուկատների
պարունակությամբ

Համասեռ,ցորենի
սննդայինթեփի
պարունակությամբ

Զգայաբանական
բալային
գնահատականը

4,7 4,1

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։
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Աղյուսակ 2.Դառըշոկոլադիլաբորատորհետազոտություններիարդյունքները*

Ցուցանիշ ներ
Ցուցանի շի արժեքը 

սահմա նող 
Ն/Փ-ի նշագիրը

Փորձարկ ման մեթոդը 
սահմանող

Ն/Փ-ի նշագիրը

Չ
ա

փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը Ցուցանիշի արժեքը Եզրակացությունն            
ըստ փորձարկման

արդյունքիըստ Ն/Փ-ի
փաստացի
ստացված

Խոնավություն ,,  % 1,5 1,7 

ՎիտամինA ,, ԳՕՍՏՌ546352011 մգ/կգ  <0,05 

ՎիտամինB1 ,, ԳՕՍՏԵՆ141222013 մգ/կգ  0,95 

ՎիտամինB2 ,, ԳՕՍՏԵՆ141522013 մգ/կգ  0,5 

Սննդայինմանրաթելեր ,, ԳՕՍՏ590351 %  4,36 

ԱՑԽՄ ՄՄՏԿ021/2011 ԳՕՍՏ317472012 գ չ/թ0,1 չ/հ Համապատասխանումէ

ՄԱՖԱՆՄ ՄՄՏԿ021/2011 ԳՕՍՏ10444.15 ԳԱՄ/գ 1x104 1x103 Համապատասխանումէ

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Ծանոթություն. Ն/Փ - նորմատիվային փաստաթուղթ:

Աղյուսակ 2ում ամփոփված տվյալների համաձայն՝ ինչ
պես և նախատեսվում էր, պատրաստիարտադրանքում
B1, B2վիտամիններիպարունակություննավելացելէ:Սա
կայնվիտամինAիքանակությունըկազմելէնվազագույ
նը:Պահպանվելէնաևսննդայինմանրաթելերիսահման
վածքանակությունը՝4,36գ/100գսալիկում:

Մանրէաբանականցուցանիշներիտեսանկյունիցարտադ
րանքընույնպեսհամապատասխանելէսահմանվածնոր
մատիվայինպահանջներին:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այսպիսով,ըստգիտափորձնականհետազոտությունների,
ցորենիսննդայինթեփըկարելիէորպեսայլընտրանքային
հումքատեսակկիրառելշոկոլադագործությունում։

Մասնավորապես՝

 հիմնավորվել են ցորենի սննդային թեփի կիրառման
հնարավորեղանակըևօպտիմալչափաբաժինը,

 լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում սահ
մանվել է սննդային մանրաթելերիպարունակությունը
պատրաստիարտադրանքում,

 հաստատվել է, որ նմանտեխնոլոգիայովև չափաբա
ժիններով պատրաստված արտադրատեսակում հնա
րավոր էավելացնել B1, B2 վիտամիններիպարունա
կությունը,այնհարստացնելսննդայինմանրաթելերով,

 որոշվել է պատրաստի արտադրանքում ԱՑԽՄ և
ՄԱՖԱՆՄ քանակությունները, որոնք համապատաս
խանելենթույլատրելինորմաներին:

Որպեսֆունկցիոնալևառավելէժանբաղադրիչ՝ցորենի
սննդայինթեփիկիրառումըշոկոլադիարտադրությունում

արդյունավետտեխնոլոգիաէ, որնապահովում էօգտա
կարնորարտադրատեսակիստացում։
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Enrichment of Dark Chocolate with Dietary Fibers

N.G. Hovhannisyan, I.S. Khachatryan
Armenian National Agrarian University

Keywords: dark chocolate, wheat bran, dietary fiber, functional products, functional ingredient 

A b s t r a c t .  Development of the technologies for manufacturing new product ranges in chocolate production industry 
is related to the market demand. An objective has been set to produce dark chocolate rich in food fibers. Wheat bran has 
been used as a functional ingredient, which contains large amount of valuable substances and dietary fibers. The latter are 
highly significant for the regular functioning of a human organism. 

Обогащение горького шоколада пищевыми волокнами
Н.Г. Ованнисян, И.С. Хачатрян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: горький шоколад, пищевые пшеничные отруби, пищевые волокна, функциональные 
продукты, функциональный ингредиент

А н н о т а ц и я .  Разработка технологий в производстве новых видов шоколада обусловлена рыночным спросом. 
Цель данной работы – получение горького шоколада, обогащенного пищевыми волокнами. В качестве функцио-
нального ингредиента были использованы пищевые пшеничные отруби, которые содержат большое количество 
ценных веществ и пищевых волокон, имеющих важное значение для нормальной жизнедеятельности организма 
человека. 
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Նախաբան

Կարտոֆիլըտարբերկլիմայականևհողայինպայմաննե
րինհարմարվելու շնորհիվմշակվում էտարբերմայրցա
մաքներում՝ավելիքանհարյուրերկրում։Աշխարհումմեկ
միլիարդիցավելիմարդօգտագործումէկարտոֆիլ:Ընդ
որում՝կարտոֆիլիցանքատարածություններիավելացու
մըպայմանավորվածէբնակչությանաճովևվերամշակող
արդյունաբերությանզարգացմամբ(H. Campos, O. Ortiz, 
2020, M. Calıskan, et al., 2022):

Հայաստանում վերջին տարիներին գրանցվել է կարտո
ֆիլիմշակությանևբերքատվությանանկում։Մասնավո
րապես2017թվականիհամեմատությամբ2021ինցան
քատարածությունները նվազել են20,5, իսկ համախառն
բերքը՝ 33,4 %ով (ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե, 2021):
Սակայնպետքէնշել,որՀայաստանումկարտոֆիլիինք

ՀՏԴ664:632.79Т։635,21

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՄՇԱԿՎՈՂԿԱՐՏՈՖԻԼԻՍՊԱՌՄԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄԹՈՒՆԱՎՈՐՏԱՐՐԵՐԻ
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆՌԻՍԿԻԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Դ.Ա.Պիպոյանան.գ.թ.,Մ.Ռ.Բեգլարյանտեխ.գ.թ.,Գ.Հ.Տեփանոսյանկենս.գ.թ.,Լ.Վ.Սահակյանաշխ.գ.թ.

ՀՀԳԱԱԷկոլոգանոոսֆերայինհետազոտություններիկենտրոն

david.pipoyan@cens.am,  meline.beglaryan@cens.am,  gevorg.tepanosyan@cens.am,  lilit.sahakyan@cens.am

Բանալիբառեր՝
սննդամթերքի 
անվտանգություն,
սպառում, 
աղտոտում, 
թունավոր տարր, 
ռիսկ

նաբավության ցուցանիշը դեռևս բարձր է. կազմում է
101,1%(ՀՀՎիճակագրականկոմիտե,2020):

Գրեթեբոլորերկրներումկարտոֆիլըբնակչությանսննդա
կարգիկարևորբաղադրիչներիցէ:Այնավանդականմշա
կաբույս էև բրնձից, ցորենից ու եգիպտացորենից հետո
ամենաշատսպառվողմթերքնէաշխարհում  (M. Pllana, 
et al., 2018)։

Պալարների էներգետիկ և սննդային արժեքը կարող է
տատանվել ըստկարտոֆիլիտեսակի, ինչպեսնաևբեր
քահավաքիցառաջ(շրջակամիջավայր,մշակություն,հա
սունությունևայլն)ևհետո(վերամշակում,պահպանում,
տեղափոխումևայլն)առկապայմաններիուգործոնների:
Ընդհանուրառմամբ100գթարմկարտոֆիլիէներգետիկ
արժեքըտատանվումէ96իցմինչև123կկալ.հիմնական
սննդանյութերից օսլան կազմում է 1620, սպիտակուցը՝

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն

Հետազոտության նպատակն է որոշել Հայաստանում մշակվող կարտոֆիլի
պալարներումթունավորտարրերի(Pb, As, Cd, Hg)պարունակությունը,հողից
դրանցկլանմանառանձնահատկությունները,ինչպեսնաևգնահատելչափահաս
բնակչությանկողմիցկարտոֆիլիսպառմանարդյունքումառողջությանհամար
հնարավորռիսկերը:

Հողիցկարտոֆիլթունավորտարրերիփոխանցմանգործակիցըհաշվարկելիս
գրանցվելենբավականփոքրարժեքներ(TF<1),ինչըփաստումէ,որտարբեր
մարզերում մշակված կարտոֆիլը հետազոտված թունավոր տարրերի կեն
սակուտակիչ չէ: Բացի այդ՝ հաշվարկվել է թունավոր տարրերի օրական
ընդունումը, և հիմնավորվել, որ կարտոֆիլի սպառմամբ պայմանավորված
հնարավորռիսկըթույլատրելիտիրույթումէ:

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-322
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1,762,95, ճարպերը՝ 0,10,5, սննդային մանրաթելերը՝
1,82,1 գ: Աշխարհում օրական մեկ շնչի հաշվով միջինը
սպառվում է 93 գ կարտոֆիլ։ Սակայնտարբեր երկրնե
րումայդցուցանիշըկարողէտատանվել50800գսահ
մանում(H.Campos,O.Ortiz,2020)։

Հայաստանումամսականմեկշնչիհաշվովմիջինըսպառ
վումէ3,22կգկարտոֆիլ:Հարկէնշել,որտարբերմարզե
րումբնակչությանորոշմասիսննդակարգի70%իցավե
լինկազմումենհացամթերքըևկարտոֆիլը(գծ.1):Ուստի
վերջինիս անվտանգության շարունակական մոնիտորին
գըհանրայինառողջապահությանտեսանկյունիցկարևոր
էևառաջնահերթ:

Սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների
շարքում կարևորվում է ծանր մետաղներով աղտոտված
սննդիսպառմանարդյունքումառաջացողռիսկերիգնա
հատումը:Հարկէնշել,որսննդիընդունումըսահմանվումէ
որպեսմարդկանցվրաշրջակամիջավայրիաղտոտիչների
ներգործությանկարևորուղի։Մշակաբույսերի,մասնավո
րապեսկարտոֆիլի՝թունավորտարրերովաղտոտմանև
սպառողներիառողջությանհամարռիսկերիգնահատման
ուղղությամբկատարվելենբազմաթիվուսումնասիրութ
յուններ(M. Cheraghi, et al., 2013, Z.I. Khan, et al., 2017, 
Y. Peng, et al., 2018):Տարբերերկրներում(C.Y. Chang, et 
al., 2014, N. Gupta, et al., 2021, D. Raj, S.K. Maiti, 2020),
ինչպեսնաևՀայաստանում(D. Pipoyan, et al., 2018, 2019)
կատարվածուսումնասիրություններիարդյունքումբացա
հայտվել է, որ մի շարքբուսատեսակներաղտոտվածեն
թունավորտարրերով՝ կապարով (Pb), կադմիումով (Cd),
արսենով (As) և սնդիկով (Hg): Ընդ որում՝ դրանց ան
գամ չնչինքանակությունը կարող էառողջականխնդիր
ներառաջացնել(J.L.C.M. Dorne, et al., 2011, D. Raj, S.K. 
Maiti, 2020):

Գծ.1.Բնակչության մասնաբաժինը, որի սննդակարգի 70%ից
ավելին բաժին է ընկնում հացամթերքինև կարտոֆիլին
(կազմ վել է հե ղի նակ նե րի կող մից՝ ըստ ՀՀ Վի ճա կագ րա
կան կո մի տեի 2021 թ. տվյալ նե րի):

Խնդիր է դրվել որոշել Հայաստանում մշակվող կարտո
ֆիլիպալարներումթունավորտարրերի(Pb, As, Cd, Hg)
պարունակությունը, հողից դրանց կլանման առանձնա
հատկությունները, ինչպես նաև գնահատել չափահաս
բնակչությանկողմիցկարտոֆիլիսպառմանարդյունքում
առաջացողհնարավորռիսկերը:

Նյութըևմեթոդները

Ն մու շա ռու մը և թու նա վոր տար րե րի տար րա լու ծու մը։
Կարտոֆիլինմուշառումնիրականացվելէբուսականծագ
ման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր
մետաղների մնացորդների, գենետիկորեն ձևափոխված
օրգանիզմներիմոնիտորինգի շրջանակում (ՀՀԿառավա
րություն, 2018): Նմուշառումն իրականացվել է ՀՀ Սնն
դամթերքիանվտանգությանտեսչականմարմնիկողմից՝
համաձայնՀՀԳԱԱԷկոլոգանոոսֆերայինհետազոտութ
յուններիկենտրոնում(Էկոկենտրոն)մշակվածստանդարտ
օպերացիոն ընթացակարգերի (CAC, 1993, ISO, 2017):
Արմավիրի,Կոտայքի,Արագածոտնի,Վայոցձորի,Գեղար
քունիքիևՇիրակիմարզերի10գյուղականհամայնքների
հողահանդակներից հավաքվել են կարտոֆիլի նմուշներ:
Ընդհանուրառմամբխմբավորվելէ15միասնականնմուշ:
Կարտոֆիլինմուշներումպարունակվողթունավորտար
րերի տարրալուծումը կատարվել է «Հանրապետական
անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական
լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն»ՊՈԱԿի՝ ԻՍՕ
17025 ստանդարտին համապատասխան միջազգային
հավատարմագրում ստացած լաբորատորիայում: Նմուշ
ներում Pb, Cd, Hg, Asի պարունակությունը որոշվել է
ատոմայինաբսորբմանսպեկտրաչափիկիրառմամբ(AAS, 
Thermo Fisher iCE-3500):

Փո խանց ման գոր ծա կից (Transfer factor, TF)։Հողիցբույսի
ուտելի հատվածներ թունավորտարրերիանցումը բնու
թագրվումէփոխանցմանգործակցով,որըհաշվարկվում
էհետևյալբանաձևով(R.S.Tasrina,etal.,2015).

                               TF=Cկարտոֆիլ/Cհող, (1)

որտեղ Cկարտոֆիլը և Cհողը թունավոր տարրերի պարու
նակություններն են՝ համապատասխանաբար բույսի և
հողինմուշներում:

Հողինմուշներըվերցվելենայննույնհողահանդակներից,
որտեղից նմուշառվել է կարտոֆիլը: Հողի նմուշներում
թունավոր տարրերի պարունակությունը (աղ. 1) որոշվել
է Էկոկենտրոնի շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի
բաժնում՝ ըստ US EPA 620 0 ստանդարտի (US EPA, 
2007), Innov X-5000 X-ray fluorescence spectromet er
սարքիօգնությամբ։

Հանրապետականմիջինը,%

Արագածոտն

Արմավիր

Գեղարքունիք

Շիրակ

Վայոցձոր

Կոտայք

0,010,020,030,040,0

Բնակչությանմասնաբաժինը,%

9,4

38,3

14,4

10,6

4,2

3,9

2,5
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Թունա վո ր տարրերի օրական  ընդունո ւմ ը (EDI)։Կարտո
ֆիլի սպառման արդյունքում թունավոր տարրերի
ներգործությամբ պայմանավորված հնարավոր առողջա
կան ռիսկի գնահատման նպատակով հաշվարկվել է
տարրերիօրականընդունումը(WHO/FAO, 2008).

                                  EDI=(C·IR)/(BW) , (2)

որտեղ EDIն թունավոր տարրի օրական ընդունման
հաշվարկվածչափաքանակնէ,մգ/կգ/օր,Cն՝կարտոֆիլի
պալարներումյուրաքանչյուրտարրիմիջինպարունակու
թյունը, մգ/կգ, BWն՝ մարմնի միջին զանգվածը, 70 կգ,
IRը՝կարտոֆիլիօրականսպառումը:

Հաշվարկներ կատարելիս IRի որոշման համար կիրառվել
էԷկոկենտրոնիսննդիշղթայիռիսկերիգնահատմանտեղե
կատվական վերլուծական կենտրոնում իրականացվող
«Պարենայինանվտանգությանևսննդանյութերիգնահատ
ման գիտամեթոդական կարողությունների հզորացում»
ծրագրի (20TTCG-4A001)տվյալներիբազան (գծ. 2):Կար
տոֆիլի սպառման վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել
են24ժամյահարցախույզիմեթոդով(FAO,2018)ևվիճա
կագրական վերլուծության ենթարկվել SPSS (IBM SPSS 
Statistics V22.0)ծրագրիմիջոցով (G. Ares, 201 4):Առաջին
խմբում (կլաստեր 1) ներառվել է սպառողների մեծամաս
նությունը (321 մարդ), կարտոֆիլի սպառման առավել
ցածրցուցանիշ էգրանցվելերկրորդխմբում (կլաստեր2)՝
95սպառող,իսկառավելբարձրցուցանիշգրանցածերրորդ
խմբում(կլաստեր3)՝ավելիքիչթվովսպառող(27մարդ):

Աղյուսակ 1. Թունավոր տարրերի պարունակությունը
հողինմուշներում,մգ/կգ*

Մարզեր Նմուշիկոդը Pb A s  Cd

Կոտայք

254/1 26,6 12,3 <LOD

254/2 26,6 12,3 <LOD

254/3 26,6 12,3 <LOD

Արմավիր

109 14,7 14,2 <LOD

110 12,7 14,9 <LOD

115 14,5 13,2 <LOD

Արագածոտն 31 22,5 45,9 <LOD

Վայոցձոր

406 29,2 52,6 <LOD

408 11,9 17,4 <LOD

409 30,3 17,9 <LOD

Շիրակ

301 12,4 12,4 <LOD

302 12,1 13,3 <LOD

303 12,9 18 <LOD

Գեղարքունիք
182 10,2 14 <LOD

183 10,4 14,8 <LOD

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Ծանոթ ություն.  LOD  հայտնաբեր ման սահմանաչ ափ:
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Արդյունքներըևվերլուծությունը

Թունավո ր տարրե րի պա րուն ակո ւթյուն ը կա րտոֆիլի 
նմուշներ ու մ։ Հայաստանի տարբեր մարզերում մշակվող
կարտոֆիլի պալարներում Hg չի հայտնաբերվել,
իսկ Asի պարունակությունը քանակավորման սահ
մանաչափից (LOQ)ցածրէեղել (<0,01):Աղյուսակ2ում
ներկայացված տվյալների համաձայն՝ հետազոտված
կարտոֆիլի նմուշներում թունավոր տարրերի փաստա
ցի պարունակությունը չի գերազանցում սննդամթերքի
անվտանգությանտեխնիկական կանոնակարգով (ТР ТС
021/2011)սահմանվածթույլատրելիմակարդակը:

Գծ. 2. Կարտոֆիլի սպառման կլաստերները (կազմվել  է  հե ղի
նակներ ի կողմից)։

Աղյուսակ 2. Թունավոր տարրերի պարունակությունը
կարտոֆիլինմուշներում*

Մարզեր
Նմուշի
կոդը

Pb As Cd

սահմանայինթույլատրելի
մակարդակը,մգ/կգ

0,5 0,2 0,03

Կոտայք

154 <0,02 <0,01 0,013

155 <0,02 <0,01 <0,01

156 <0,02 <0,01 <0,01

Արմավիր

62 0,01 <0,01 0,02

63 0,029 <0,01 <0,01

71 0,021 <0,01 0,04

Արագածոտն 221 0,04 <0,01 <0,01

Վայոցձոր

53 0,036 <0,01 <0,01

54 0,046 <0,01 0,015

55 0,045 <0,01 <0,01

Շիրակ

84 0,032 <0,01 0,011

85 0,033 <0,01 <0,01

86 0,032 <0,01 <0,01

Գեղարքունիք
103 0,024 <0,01 <0,01

104 0,042 <0,01 <0,01

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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Թունավոր տա րրերի փոխանց մա ն գործակիցը  ( TF)։ 
Հողի և կարտոֆիլի նմուշներում պարունակվող թու
նավոր տարրերի քանակության փաստացի տվյալների
համադրմամբ հաշվարկվել է հողից բույս փոխանցման
գործակիցը: Hg,  Cd և As տարրերի փոխանցման
գործակիցըչիհաշվարկվել,քանիորհողինմուշներումչեն
հայտնաբերվելHgևCd,իսկկարտոֆիլինմուշներում՝As:
Pbփոխանցմանգործակիցըկազմելէ0,00040,004:Ըստ
TF<1ցուցանիշի՝բույսըկլանում(աբսորբում),սակայնչի
կուտակում (կումուլացիա) մետաղը (S. Rai, et al., 2015, 
P. Vrhovnik, et al., 2016): Հաշվարկված փոխանցման
գործակցիարժեքները1իցփոքրեն,ինչընշանակում է՝
ուսումնասիրվածբուսատեսակիկողմիցթունավորտար
րերիկենսակուտակումտեղիչիունենում:

Թունավոր տա րրերի օրական  ըն դունման հաշվարկված 
չափա քանակը  ( EDI )։Ըստաղյուսակ3ումներկայացված
կլաստերային խմբերի՝ կարտոֆիլի սպառման արդյուն
քում թունավոր տարրերի (Pb , Cd) օրական ընդունման
հաշվարկված չափաքանակները չեն գերազանցում մի
ջազգային առողջապահական ուղեցուցային արժեքները՝
տանելիչափաքանակները(EFSA,2010,USEPA,1989):

Կարտոֆիլի օրական միջին սպառման դեպքում
(0,198 կգ/օր) Pb ևC d տարրերիEDI արժեքներն ըստ
օրական տանելի չափաքանակների կազմում են փոքր
մասնաբաժին(2,6և3,7%):

Աղյուսակ 3. Կարտոֆիլի պալարներում պարունակվող
P b և Cd տարրերի օրական ընդունման
հաշվարկվածչափաքանակը*

Կարտոֆիլի
սպառման
կլաստերներ

ED I

օրականտանելիչափաքանակները,
մգ/կգ/օր

Pb
3,5E-03 (PTWI/7)

Cd
1,0E-03 (RfD)

Կլաստեր1 9,51E05 3,86E05

Կլաստեր2 4,89E05 1,99E05

Կլաստեր3 1,81E04 7,37E05

Միջին 9,05E05 3,68E05

Ծանոթ ությո ւն.  PTWI  շաբաթականընդունման՝պայմանականորեն
տանելի չափաքանակ, որը մեկ օրվա հաշվարկով
բաժանվելէ7ի(EFSA,2010),RfDօրալռեֆերենս
չափաքանակ(USEPA,1989):

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։

Եզրակացություն

Ըստ հետազոտությունների արդյունքների՝ կարտոֆիլի
պալարներումպարունակվող թունավորտարրերիփաս
տացիքանակությունըսահմանայինթույլատրելիմակար
դակիցբավականցածրէ:Հողիցբույսթունավորտարրե
րի փոխանցման գործակիցը հաշվարկելիս գրանցվել են
բավականփոքրարժեքներ(TF<1),ինչըփաստումէ,որ
տարբերմարզերումմշակվողկարտոֆիլըհետազոտված
թունավոր տարրերի կենսակուտակիչ է: Միաժամանակ
տարբեր կլաստերային խմբերի ուսումնասիրությամբ
բացահայտվել է, որ կարտոֆիլի սպառման արդյունքում
թունավոր տարրերի օրական ընդունման հաշվարկված
չափաքանակները զգալիորեն փոքր են, հետևաբար
առողջության համար հնարավոր ռիսկը թույլատրելի
տիրույթումէ:
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Risk Assessment of Toxic Elements Contamination via Consumption of Potato Cultivated in Armenia

D.A. Pipoyan, M.R. Beglaryan, G.H. Tepanosyan, L.V. Sahakyan
Center for Ecological-Noosphere Studies, NAS RA

Keywords: food safety, consumption, pollution, toxic element, risk

A b s t r a c t .  The purpose of the study is to assess the content of toxic elements (Pb, As, Cd, Hg) in potatoes produced 
in Armenia, the peculiarities of uptake from the soil, as well as possible health risks associated with the consumption of 
potatoes by the adult population. 

When calculating the transfer factor of toxic elements from soil to potato, rather low values have been recorded (TF<1), 
which testifies that the potato crops cultivated in different regions aren’t bioaccumulators of researched toxic elements. 
Besides, the daily intake of the mentioned elements has been estimated and it has been pointed out that the potential risk 
associated with potato consumption is within the acceptable level.

Оценка риска воздействия токсичных элементов при потреблении производимого                                
в Армении картофеля
Д.А. Пипоян, М.Р. Бегларян, Г.О. Тепаносян, Л.В. Саакян
Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, потребление, загрязнение, токсичный элемент, риск

А н н о т а ц и я .  Целью исследования является определение содержания токсичных элементов (Pb, As, Cd, Hg) 
в культивируемом в РА картофеле, особенностей их поглощения из почвы, а также оценка возможных рисков для 
здоровья при потреблении картофеля взрослым населением.

При расчете коэффициента переноса токсичных элементов из почвы в картофель были получены достаточно 
малые значения (TF<1). Эти показатели свидетельствуют, что картофель, выращенный в разных регионах, 
не является биоаккумулятором указанных токсичных элементов. Рассчитано также суточное поступление этих 
элементов в организм и обосновано, что возможный риск, связанный с потреблением картофеля, находится в 
пределах допустимого.

Ընդունվել է՝ 11.04.2022 թ.
Գրախոսվել է՝ 25.04.2022 թ.
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 Նախաբան

Մսայինկիսապատրաստվածքներնարագպատրաստվող,
երկարատևպահպանվողևլայնորենսպառվողմսամթերք
են։Հայաստանումօրեցօրընդլայնվումէդրանցտեսակա
նին, մշակվում են նոր բաղադրագրեր, կատարելագործ
վումենտեխնոլոգիականպրոցեսները։

Կիսապատրաստվածքներիարտադրությունումօգտագործ
վող մսային հումքը, որպես կենդանական սպիտակուցի և
ճարպիաղբյուր,նպաստումէպատրաստիմթերքիէներգե
տիկարժեքիբարձրացմանը(Վ.Մ.Հովհաննիսյան,2009):

Մսային հումքից բացի մսարդյունաբերությունում լայնո
րենկիրառվումեննաևբուսականծագմանհավելանյու
թեր, որոնց շնորհիվ պատրաստի մթերքը հագենում է
ածխաջրերով, իջնում է դրա ինքնարժեքը,տնտեսվում է
մսային բարձրարժեք հումքի օգտագործումը։ Բուսական
ծագմանհավելանյութերիկիրառումըմիաժամանակբա
րելավումէպատրաստիմթերքիհամը,կպչողականությու
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նը,ապրանքայինտեսքըևսննդայինարժեքը (Վ.Մ.Հով
հաննիսյան,2009,И.М.Амбражей,2011)։

Հետազոտության  նպատակն է բուսական ծագման
հավելանյութերիկիրառմամբկատարելագործելմսարդյու
նաբերությունումարտադրվողկիսապատրաստվածքների
տեսականին:

Նյութըևմեթոդները

Հետազոտությունները կատարվել են տավարի և խոզի
մսիցնորկիսապատրաստվածքիարտադրությանտեխնո
լոգիամշակելու,այնէ՝միսըգարեձավարիալյուրովմաս
նակիփոխարինելունպատակով։

Խնդիրէդրվել՝

 ուսումնասիրելտավարիևխոզիմսի,գարեձավարիքի
միականկազմը,

 գնահատելգարեձավարիհատկությունները,

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն

Սննդարդյունաբերության զարգացման կարևորագույն նախադրյալ է բարձր
արժեք հումքի օգտագործմամբ սննդամթերքի արտադրության նորագույն
տեխնոլոգիաներիմշակումը։

Համաշխարհային պրակտիկայում սննդամթերքի բաղադրության բալան
սավորման լավագույն տարբերակը բուսական և կենդանական ծագման
բաղադրիչների համադրումն է, ինչը հնարավորություն էտալիս կայունացնել
հումքի ֆունկցիոնալ և տեխնոլոգիական հատկությունները, բարձրացնել
կենսաբանական արժեքն ու բարելավել պատրաստի արտադրանքի
զգայաբանական հատկությունները։ Ուստի առաջարկվում է գարեձավարի
ալյուրի հավելումով նոր տեսակի կիսապատրաստվածքի արտադրության
տեխնոլոգիանկիրառելմսարդյունաբերությունում։

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-328
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 վերլուծելևհիմնավորելհումքիփոփոխություններըմթեր
քիարտադրությանտեխնոլոգիականբոլորփուլերում,

 որոշելգարեձավարիալյուրիավելացմանօպտիմալչա
փաքանակները,
 կազմակերպելհամտես,
 հաշվարկելպատրաստիմթերքիսննդայինարժեքը։

Մսիորակականգնահատումըկատարվումէըստմկանա
յին,ճարպային,շարակցականևոսկրայինհյուսվածքների
քանակական հարաբերակցության։ Մարդու օրգանիզմի
համար միսը լիարժեք սպիտակուցներիաղբյուր է. սպի
տակուցներըպարունակումենօրգանիզմիլիարժեքկեն
սագործունեությանհամարանհրաժեշտբոլորանփոխա
րինելիամինաթթուները։

ԳարեձավարըհարուստէBխմբիևA, E, PPվիտամին
ներով,ինչպեսնաևհանքայինտարրերով՝ֆոսֆոր,ֆտոր,
քրոմ,ցինկ,բոր։Գարեհատիկըպարունակումէզգալիքա
նակությամբ կալցիում, պղինձ, երկաթ, մագնեզիում, նի
կել,յոդ,միշարքայլօգտակարհանքայիննյութեր,բարդ
ածխաջրեր,օսլա,բավարարքանակությամբսպիտակուց,
ճարպ,հագեցածճարպաթթուներ(https://vestnik.susu.ru, 
www.cyberleninka.ru):
Գարեձավարումպարունակվողբջջանյութընպաստում է
մարսողական համակարգի նորմալ կենսագործունեութ
յանը, օրգանիզմից սննդի մնացորդների և տոքսինների
դուրսբերմանը։Ուստիայսհատիկաձավարնօգտակարէ
բոլորտարիքիմարդկանցհամար։

Նոր տեսակի կիսապատրաստվածքի արտադրության
համարնախմշակվելէբաղադրագիր,ևորոշվելենգա
րեձավարի ալյուրի ավելացման օպտիմալ չափաքա
նակները։Որպեսստուգիչ նմուշ է ընտրվել նույն մսային
հումքից, միևնույնտեխնոլոգիայով, սակայնառանց գա
րեձավարի ալյուրի հավելման պատրաստված կոտլետը
(В.А. Боравский, 2002)։

Ըստ գրականության տարբեր աղբյուրների՝ մսամթերքի
արտադրությունում բուսական ծագման հավելանյութերի

ավելացմանօպտիմալչափաքանակըկազմումէ1025%
(И.А. Рогов и др., 2000)։

100 կգ խճողակ պատրաստելիս որպես բնական հա
վելում օգտագործվող գարեձավարն ավելացվել է նախ
10%,ապա20և30%չափաքանակներով՝մանրացված
ալյուրիձևով,կուտտերացմանընթացքում։Ընդորում՝ավե
լացվողօպտիմալչափաքանակըորոշվելէխճողակիզգայա
բանականևմիջավայրիpHցուցանիշներիհիմանվրա։

Աղյուսակ 1ում ամփոփված տվյալների համաձայն՝ լցո
նին ավելացվող գարեձավարի ալյուրի օպտիմալ չափա
քանակնընդունվել է20%,քանիորհամապատասխան
տարբերակում լցոնը համասեռ է, կպչուն, համըև հոտը՝
լավարտահայտված,գույնը՝ բացվարդագույն, իսկpHը
կազմումէ7,05։

Գարեձավարիալյուրի հավելումով կիսապատրաստված
քիբաղադրագիրըներկայացվածէաղյուսակ2ում։

Պատրաստիմթերքիելքըկազմելէ130%։

Աղյուսակ 2. Գարեձավարի ալյուրի հավելումով կիսա
պատրաստվածքի բաղադրագիր (100 կգ
խճողակիհաշվով)*

Բաղադրիչներ Չափաքանակը,կգ

Տավարիմիս՝ջլազատված,
1ինտեսակի

40

Խոզիմիս՝ջլազատված,կիսայուղալի 27

Գարեձավարիալյուր 20

Ձուկամմելանժ 3

Պաքսիմատ 4

Բուրավետպղպեղ՝աղացած 0,15

Թարմսոխ 6

Կերակրիաղ 1,1

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից:

Աղյուսակ1.Գարեձավարիալյուրիազդեցությունըխճո
ղակիզգայաբանականևpHցուցանիշների
վրա*

Ավելացվող
գարեձավարի
ալյուրի

չափաքանակը,%

pH Զգայաբանականցուցանիշներ

10 6,92
Լցոնը համասեռ է, կպչուն, համը և
հոտը՝ լավ արտահայտված, գույնը՝
կարմրավուն

20 7,05
Լցոնը համասեռ է, կպչուն, համը և
հոտը՝ լավ արտահայտված, գույնը՝
բացվարդագույն

30 7,15
Լցոնը համասեռ է, համը և հոտը՝
թույլարտահայտված,գույնը՝ոչապ
րանքային

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից:

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Տավարի և խոզի մսից, գարեձավարի հավելումով կոտ
լետի արտադրական փորձարկումները կատարվել են
«Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸի կիսապատրաստվածքների
արտադրամասում։ Լաբորատոր հետազոտություններն
իրականացվել են Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի անասնաբուծական մթերքների վերա
մշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիա
յում՝ երեք կրկնողությամբ (Н.К. Журавская и др., 1985,                         
В.М. Поз ня ковский, 2002)։Միջինթվաբանականարժեքը
(Է.Լ.Սահակյանևուրիշ.,2016)հաշվարկելուցհետոորոշ
վելենզգայաբանականևֆիզիկաքիմիականցուցանիշնե
րը(աղ.3):ՈրպեսստուգիչնմուշէընտրվելТУ 9214-403-
23476484-01ով,առանցգարեձավարիալյուրիհավելման
կիսապատրաստվածքը։
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Ըստ աղյուսակ 3ի՝ գարեձավարի ալյուրի հավելումը
նպաստում է պատրաստի մթերքում սպիտակուցների
քանակության ավելացմանը և ճարպի նվազեցմանը:
Հատկանշականէ,որնմանմթերքնառավելդյուրամարսէ
ևօգտակարսրտանոթայինհիվանդներիհամար։

Հաշվիառնելով, որ սննդամթերքն օրգանիզմում վերած
վումէէներգիայիևապահովումէմարդուառողջապրելա
կերպն ու ակտիվ կենսագործունեությունը, կատարվել
է նաև պատրաստի արտադրանքի էներգետիկ արժեքի
հաշվարկ(աղ.4)։

Եզրակացություն

Հետազոտություններիևփորձերի միջոցովհիմնավորվել
ուհաստատվելէ,որգարեձավարիկիրառումընորտեսա
կիկոտլետներիարտադրությունումթույլէտալիսբարելա
վելպատրաստիմթերքիզգայաբանականցուցանիշները
ևկատարելթանկարժեքմսայինհումքիխնայողություն:

Աղյուսակ3.Ստուգիչևփորձնականկիսապատրաստվածքներիզգայաբանականևֆիզիկաքիմիականցուցանիշները*

Ցուցանիշներ

Կիսապատրաստվածքիբնութագիրը

կոտլետդասական
ТУ9214-403-23476484-01

գարեձավարիալյուրիհավելումովկոտլետ
(փորձնական)

Ապրանքայինտեսքը Մակերեսըհավասարաչափպաքսիմապատված,առանցճաքերիուպատռվածքների

Ձևը Օվալաձև

Համըևհոտըտապակած
վիճակում

Տապակածմթերքինբնորոշ,առանցկողմնակիհամիևհոտի

Սպիտակուց,% 16,28 18,15

Ճարպ,% 14,52 13,7

Կերակրիաղ,% 1,8 1,9

Աղյուսակ 4. Գարեձավարի ալյուրի հավելումով կիսա
պատրաստվածքիէներգետիկարժեքը*

Խոնավություն,% 50,23

Ճարպ,% 13,7

Սպիտակուց,% 18,15

Հանքայիննյութեր
(այդթվում՝կերակրիաղ),%

5,8

Ածխաջուր,% 12,12

Էներգետիկարժեքը,կկալ 244,38

*Կազմվելենհեղինակներիկողմից:

Մշակվելևփորձնականորենհաստատվելեննաևգարե
ձավարի ալյուրի հավելումով նոր տեսակի կիսապատ
րաստվածքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցես
ներնուբաղադրագրերը:

Ըստփորձերիարդյունքների՝արտադրությանընթացքում
հումքիֆիզիկաքիմիականփոփոխություններընպաստում
ենպատրաստիմթերքիորակականցուցանիշներիբարե
լավմանը:Առաջարկվողֆունկցիոնալսնունդնօգտակար
էբոլորտարիքիմարդկանցհամար:

Գարեձավարիալյուրիհավելումովկիսապատրաստվածքի
էներգետիկարժեքըկազմելէ244,38,իսկստուգիչնմուշի
նը՝238,7կկալ։Ընդորում՝այսհատիկաձավարիբարձր
ջրակլանելիության շնորհիվ պատրաստի մթերքի ելքը
կազմելէ130%(100կգանալիմսայինհումքիհաշվով),
այնդեպքում,երբստուգիչտարբերակում,ըստТУ9214
4032347648401ի,այնկազմումէ100%։

Առաջարկում ենք նոր տեսակի կիսապատրաստվածքի
արտադրության տեխնոլոգիան կիրառել մսարդյունաբե
րությունում։
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New Meat Product Manufacturing Technology through Supplementing Pearl Barley Flour

E.L. Sahakyan, A.L. Dashtoyan, M.V. Petrosyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: semi-finished meat product, main raw material, cellulose, pearl barley flour, nutritional value 

A b s t r a c t .  Development of new food production technologies using high nutrient value raw material is an important 
prerequisite for the food industry improvement. 

 The world practice has shown that the best option for balancing food components is the combination of plant- and animal-
based food compinents which enables to stabilize the functional and technological properties of a raw material, increase its 
biological value and improve the organoleptic properties of the finished product. Thus, it is recommended to apply the new 
semi-finished production technology in the meat industry upon the supplementation of pearl barley flour.

Технология производства нового мясного продукта с добавлением перловой муки
Э.Л. Саакян, А.Л. Даштоян, М.В. Петросян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, основное сырье, клетчатка, перловая мука, пищевая ценность

А н н о т а ц и я .  Важнейшей предпосылкой развития пищевой промышленности является разработка новейших 
технологий производства продуктов питания с использованием ценного сырья.

В мировой практике оптимальным способом сбалансирования состава пищевых продуктов является комбиниро-
вание растительных и животных ингредиентов, что позволяет стабилизировать функционально-технологические 
свойства сырья, повысить биологическую ценность и улучшить органолептические свойства готового продукта. 
Для этого рекомендуется использовать технологию производства нового полуфабриката с добавлением перловой 
муки в мясной промышленности. 

Ընդունվել է՝ 01.07.2022 թ.
Գրախոսվել է՝ 11.07.2022 թ.
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Նախաբան

Հատապտղային ալկոհոլային խմիչքներն առանձնահա
տուկ տեղ են զբաղեցնում ՀՀ սպառողական շուկայում։
Որպես գյուղատնտեսականարտադրության ճյուղ՝ալկո
հոլային խմիչքների արտադրությունը զգալի տեսակա
րարկշիռէկազմումՀՀհամախառններքինարդյունքում
(Ն.Բ.Կազումովևուրիշ.,2013):

Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ տարեցտարի Հայաս
տանում արտադրվում են ավելի որակյալ ալկոհոլային
խմիչքներ:

Հատապտղային ալկոհոլային արտադրանքի հիմնական
հումքըմշակովիևվայրիբույսերիպտուղներնեն։Հայկա
կան հատապտղայինալկոհոլայինխմիչքները որակովև
համայինփնջիհարստությամբչենզիջումխաղողիդասա
կանխմիչքներին։

Բացիավանդականգինուխաղողիտեսակներից՝Հայաս
տանում զարգացած է նաև խնձորի, տանձի, ծիրանի և

ՀՏԴ663.36

ՎԱՅՐԻՉԻՉԽԱՆԻՊՏՈՒՂՆԵՐԻՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸՈՐՊԵՍՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ
ԽՄԻՉՔԻԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՀՈՒՄՔ

Մ.Ռ.Վարդանյան,Հ.Ժ.Տեր-Մովսեսյանկ.գ.թ.

Հայաստանիազգայինագրարայինհամալսարան

marydevard@mail.ru,  termovsesyan@gmail.com

Բանալիբառեր՝
վայրի չիչխան, 
գինենյութ, 
պտղային ալկոհոլային խմիչք, 
չիչխանի ալկոհոլային խմիչք, 
ֆիզիկական և քիմիական 
ցուցանիշներ

այլմրգերի,հատկապեսհատապտուղներիմշակությունը։
Մրգային և հատապտղային գինիները պարունակում են
մեծքանակությամբվիտամիններ՝B1, B2, B12, PP, C,պան
տոթենիկթթուևֆոլաթթու,ինչովևպայմանավորվումեն
տարածաշրջանայինհումքիցդրանցարտադրությանհե
ռանկարները(А.А.Салмин,Ю.В.Приходько,2007):

Ներկայումս զգալի հետաքրքրություն ներկայացնող հա
տապտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրությու
նըենթադրում էինչպեսավանդականտեխնոլոգիաների
կատարելագործում,այնպես էլ նորարարությունների կի
րառում։Թեևհայրենականգինիարտադրողները լիովին
ապահովումենխաղողիգինիներիպահանջարկըշուկա
յում,այնուամենայնիվառկաէմրգայինևհատապտղային
գինիներիպակաս։

Հայաստանի տարածքում աճում են արժեքավոր վայրի
հատապտուղներ,այդթվում՝չիչխան։Հարկէնշել,որվայ
րիչիչխանիընդարձակթավուտներովհարուստէհատկա
պեսՍևանիավազանը։

ՏԵՂԵԿՈ ՒԹՅՈ Ւ Ն

Ուսումնասիրվել է Սևանի ավազանում աճող վայրի չիչխանի պտուղների
(պտղամիս, սերմ, կեղև) քիմիական կազմը։ Չիչխանի պտուղներից պատ
րաստվել է հատապտղային ալկոհոլային խմիչք։ Որոշվել են ստացված
գինենյութի և հատապտղային ալկոհոլային խմիչքի ֆիզիկաքիմիական ու
զգայաբանականցուցանիշները։

Վայրի չիչխանի պտուղներից ստացված խմիչքը պարունակում է բնական
կենսաբանականակտիվնյութեր,ուստիմշակվածտեխնոլոգիայիկիրառմամբ
կարելի է ապահովել հատապտղային ալկոհոլային արժեքավոր խմիչքների
արտադրություն։

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-332
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Չիչխանը (լատ.՝ Hippophae) դասվում է փշատազգինե
րի ընտանիքի տերևաթափ ծառերի կամ թփերի ցեղին
(www.econews.am)։Այնհայտնիէնաևփշարմավ,ձիափ
շատ, ձիափուշ, ձորի փուշ անուններով: Գոյություն ու
նի չիչխանի երեք տեսակ։ Հայաստանում տարածված է
միայն չիչխան դժնիկանմանը (Hippophae rhamnoides),
որը երկտուն է, արական ծաղիկները խմբված են կարճ
հասկերում, իգականները՝ տերևանութներում։ Ծաղկում
էապրիլմայիսամիսներին։Պտուղըհյութալիէ,նարնջա
գույնկարմրավուն, գնդաձև կամ էլիպսաձև, ճյուղերին
կպած,պարունակումէC, E, P, K, B1, B2, B6 վիտամիններ,
կարոտին (Aնախավիտամին), թթուներ (խնձորաթթու,
գինեթթու,ֆոլաթթու),շաքար,իսկսերմերը՝ յուղ,տոկո
ֆերոլ,կարոտին (А.Я.Земцоваидр.,2019)։Տարածված
է հատկապեսՍյունիքի,Վայոց ձորի մարզերում,Սևանի
ավազանում։Աճումէգետահովիտներում,ճահճուտներում
ևայլխոնավվայրերում։Չիչխանիծառիբարձրությունը
կարողէհասնելմինչև10մ,ճյուղերըփշոտեն,մատղաշ
ընձյուղները՝արծաթագույն։Տերևներըմանրեն,հերթա
դիր, պարզ, գծանշտարաձև, վերևից՝ կանաչ, ներքևից՝
սպիտակ,արծաթավուն։



Նյութըևմեթոդները

ՀետազոտություննիրականացվելէՀայաստանիտարած
քումաճողվայրի չիչխանիպտուղներիցհատապտղային
ալկոհոլայինխմիչքիարտադրությանտեխնոլոգիանհիմ
նավորելունպատակով։

Խնդիրէդրվել՝

բացահայտելՍևանիավազանումաճողվայրիչիչխանի՝
հատապտղայինալկոհոլայինխմիչքստանալունպատա
կովորպեսհումքօգտագործումը,

 ուսումնասիրել վայրի չիչխանիպտուղների (պտղամիս,
սերմ,կեղև)քիմիականկազմը,

փորձարկել չիչխանիպտուղներիցալկոհոլայինխմիչքի
արտադրությանտեխնոլոգիան,

որոշելգինենյութիևպատրաստիարտադրանքիֆիզի
կաքիմիականուզգայաբանականցուցանիշները։

Փորձարարականուսումնասիրությանենենթարկվել2021թ.
սեպտեմբերին Սևանիավազանից հավաքված վայրի չիչ
խանիպտուղները։Հետազոտությանընթացքումկիրառվել
ենվերլուծականևփորձարարականմեթոդներ։Որոշվելէ
չիչխանի,ինչպեսնաևգինենյութիքիմիականկազմը։

ՏիտրվողթթվությունըգնահատվելէըստԳՕՍՏISO750
2013ի,ակտիվթթվությունը՝pH150MIմակնիշիpHմետ
րով:Ճարպի,խոնավության, չորնյութերի, սպիտակուցի,
մոխրի, ածխաջրերի, թաղանթանյութի, սպիրտի պարու
նակությունըևգինենյութիշաքարայնությունըորոշվելեն
համապատասխանԳՕՍՏերի(ԳՕՍՏ8756.2189,ԳՕՍՏ
339772016, ԳՕՍՏ 250112017, ԳՕՍՏ 25555.491,
ԳՕՍՏ 2617691, ԳՕՍՏ 316752012, ԳՕՍՏ 1319273,
ԳՕՍՏ320952013,ԳՕՍՏ1084691)հիմանվրա։

Արդյունքներըևվերլուծությունը

Սևանի ավազանում աճող վայրի չիչխանի պտուղների
տեխնոլոգիական ցուցանիշների գնահատման նպատա
կովորոշվելէպտուղներիքիմիականկազմը(աղ.1)։

Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ չիչխանի
պտուղները պարունակում են օրգանիզմին անհրաժեշտ
հիմնականօրգանականնյութերը(սպիտակուցներ,լիպիդ
ներ, ածխաջրեր, հանքային նյութեր, օրգանական թթու
ներ), իսկ դրանց pHը մոտ է մարդու ստամոքսահյութի
ակտիվթթվայնությանցուցանիշին:

Չիչխանի պտուղներից ալկոհոլային խմիչք ստանա
լու համար պատրաստվել է քաղցու (З.Н. Кишковский,                        
А.А. Мержаниан, 1984)։

Չիչխանի պտուղները նախ խնամքով մաքրվել են աղ
բից և ճյուղերից։ Ուշադրություն է դարձվել, որ հնարավո
րինսպահպանվեն կեղևի մակերեսին գտնվող ծաղկափո
շին և բնականխմորասնկերը։ Մաքրած 9 կգպտուղները
տրորվել են մինչև հյութի անջատումը։ Այնուհետև տրոր
ված զանգվածը լցվել է խմորման համար նախատեսված
20 լիտրանոց պահամանի մեջ, ապա անընդհատ խառ
նելովավելացվել է 3 լ 2325 0C ջեմաստիճանի ջուր, իսկ
վերջում աստիճանաբար, չդադարեցնելով խառնումը՝
3կգշաքարավազ(1ականկիլոգրամմասնաբաժիններով)։

Աղյուսակ1.Սևանիավազանումաճողչիչխանիպտուղներիքիմիականկազմը*

Հետազոտման
օբյեկտը

pH
Թթվություննըստ
խնձորաթթվի

Մասնաբաժինը,%

ածխաջրեր սպիտակուցներ ճարպեր խոնավություն մոխիր թաղանթանյութ

Կեղև 3,42 2,4 18,9 11,9 34,8 9,3 5,6 15,8

Պտղամիս 3,60 3,12 6,6 4,2 10,8 67,9 1,2 6,8

Սերմեր 6,32 0,83 9,7 25,8 38,9 5,8 11,6 9,9

Քուսպ 5,32 1,08 17,8 18,9 36,3 7,9 9,2 10,8

*Կազմվելէհեղինակներիկողմից։
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Ստացված զանգվածը հերմետիկորեն փակվել է. հիդրո
փականիմիջոցովապահովվելէգազերիհեռացումը։Խմո
րումնընթացելէ18250Cջերմաստիճանիպայմաններում։

Չիչխանի պտուղներում լիպիդների բարձր պարունա
կությամբպայմանավորված՝առաջինմիքանիշաբաթնե
րի ընթացքում գոյացել է յուղային ֆրակցիա (թաղանթի
տեսքով),որըհեռացվելէչժանգոտվողպողպատիցպատ
րաստված թիթեղի օգնությամբ։ Խմորումն անընդհատ
ակտիվ վիճակումպահելու համարխմորվող զանգվածն
օրվա ընթացքում մի քանիանգամխառնվել է։ Դիտար
կումներըկատարվելենհինգամիս։Այդընթացքումորոշ
վելեն չիչխանիցպատրաստվածգինենյութիֆիզիկաքի
միականցուցանիշները(աղ.2)։

Խմորման ավարտին չիչխանի քաղցուն անջատվել է
նստվածքիցևֆիլտրվել։Այնուհետևորոշվելենչիչխանի
պտուղներիցպատրաստվածալկոհոլայինխմիչքիֆիզի
կաքիմիականևզգայաբանականցուցանիշները(աղ.3):

Աղյուսակ2.Սևանիավազանումաճողվայրիչիչխանի
պտուղներից ստացված գինենյութի բնու
թագիրը*

Հետազոտման
օբյեկտը

Ֆիզիկաքիմիականցուցանիշներ
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Չիչխանի
գինենյութ

2,6 7,9 0,42 12,8 11,8

Աղյուսակ 3. Սևանի ավազանում աճող վայրի չիչխանի
պտուղներիցստացվածալկոհոլայինխմիչ
քիբնութագիրը*

Ֆիզիկաքիմիական
ցուցանիշներ

Նյութիպարունակությունը
100մլ-իհաշվով

Ջուր,% 88,2

Սպիտակուց,% 1,2

Ճարպ,% 5,2

Շաքար,% 4,2

Թաղանթանյութ,% 0,2

Զգայաբանական
գնահատականը

Ըմպելիքինբնորոշհաճելիհամովև
յուրահատուկբուրմունքով,միասեռ,

բացդեղինգունավորմամբ

*Կազմվելենհեղինակներիկողմից։

Ըստ աղյուսակ 3ում ամփոփված տվյալների՝ չիչխանի
պտուղներից պատրաստված ալկոհոլային խմիչքում չոր
նյութերիպարունակությունըկազմումէ10,8%,ինչըվկա
յումէսննդայինբարձրհագեցվածությանմասին։

Հատկապես ուշագրավ է, որ վայրի չիչխանի պտուղնե
րիցպատրաստվածալկոհոլայինխմիչքիքաղցուն լավէ
խմորվումվայրիխմորասնկերով,իսկպատրաստիխմիչքն
ունիբարձրսննդայինարժեք։

Չիչխանի պտուղներից ստացված գինենյութը հատա
պտղայինալկոհոլայինխմիչքիարտադրությանտեխնոլո
գիայումկիրառելըպայմանավորվածէվիտամինների(C, 
P, B1, B2, B3, B6, B9, E, K),օրգանականթթուների(խնձո
րաթթու, գինեթթու, բենզոյական թթու), կարոտինոիդնե
րի,ֆենոլայիննյութերիևդաբաղանյութերի,ինչպեսնաև
մակրո և միկրոտարրերի արժեքավոր բաղադրությամբ։
Բացի այդ՝ նման հումքի օգտագործումն ապահովում է
բարձր կենսաբանական արժեք ունեցող խմիչքների ար
տադրություն(Н.А.Мехузла,А.Л.Панасюк,1984):

Եզրակացություն

Հիմքընդունելով,որբնականհումքիցստացվածխմիչք
ները պարունակում են մեծ քանակությամբ սննդարար
և համային նյութեր՝ ուսումնասիրվել է վայրի չիչխանի
պտուղներից հատապտղային ալկոհոլային խմիչքի ար
տադրության տեխնոլոգիան։ Մասնավորապես որոշվել
ենՍևանիավազանումաճողվայրիչիչխանիպտուղների
քիմիականկազմը,ստացվածգինենյութիևպատրաստի
արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական ու զգայաբանական
ցուցանիշները։

Հետազոտությամբհիմնավորվելէ,որբնականկենսաբա
նականակտիվնյութերիպարունակությանշնորհիվվայրի
չիչխանիպտուղներից ստացվածխմիչքիտեխնոլոգիայի
կիրառումըկարողէապահովելհատապտղայինալկոհո
լայինարժեքավորխմիչքներիարտադրություն։
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The Use of Wild Sea Buckthorn Berries as a Raw Material for the Production of Fruit                                                                     
and Berry Alcoholic Drink
M.R. Vardanyan, H.Zh. Ter-Movsesyan
Armenian National Agrarian University

Keywords: wild sea buckthorn, wine material, fruit and berry alcoholic beverage, sea buckthorn alcoholic drink, physical 
and chemical parameters 

A b s t r a c t .  The chemical composition of wild buckthorn berries (fruit pulp, seed, shell) grown at the Sevan basin has 
been investigated. Fruit and berry alcoholic beverage has been produced from the buckthorn berries. The physicochemical 
and organoleptic indices of the produced wine material and fruit and berry alcoholic beverage has been determined. 
The beverage produced from the wild buckthorn contains natural bioactive substances, and hence, due to the developed 
technology the production of high-value fruit and berry alcoholic drinks can be ensured.

Использование плодов дикорастущей облепихи в качестве сырья для производства               
плодово-ягодного алкогольного напитка
М.Р. Варданян, А.Ж. Тер-Мовсесян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: дикорастущая облепиха, виноматериал, плодово-ягодный алкогольный напиток, 
облепиховый алкогольный напиток, физико-химические показатели

А н н о т а ц и я .  Исследован химический состав плодов (мякоти, семян, кожуры) дикой облепихи, произрастаю-
щей в бассейне озера Севан. Из ягод облепихи был получен плодово-ягодный алкогольный напиток. Определены 
физико-химические и органолептические показатели полученного виноматериала и готового продукта. 
Напиток, изготовленный из плодов дикорастущей облепихи, содержит натуральные биологически активные веще-
ства, поэтому благодаря разработанной технологии можно обеспечить производство ценного плодово-ягодного 
алкогольного напитка.

Ընդունվել է՝ 04.07.2022 թ.
Գրախոսվել է՝ 20.07.2022 թ.
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