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ՀՏԴ  31(479.25)

Բնակչության ավանԴների կազմի եվ կառուցվածքի 
ՏնՏեսավիճակագրական վերլուծությունը լՂՀ ̈ ի 

առեվՏրային Բանկերում
Շամխալովա Է.ս.*

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

Բանալի բառեր - ցպահանջ ավանդներ, ժամկետային ավանդներ, ավանդների մնացորդ, ավանդների 
ընդհանուր գումար, ավանդատուների թիվ

Համառռտ բովանդակություն
 Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել և վեր լուծ վել է  ԼՂՀ առևտ րա յին բան կե րի  կող մից 2008-2011թթ. բնակ չութ յու նից 

ներգ րավ ված ա վանդ նե րի մի ջին չա փը, ինչ պես նաև ներ կա յաց վել է դրանց դի նա մի կան ու բա ցա հայտ վել  ա ռան ձին 
գոր ծոն նե րի  ու նե ցած ազ դե ցութ յան չա փը: Այդ նպա տա կով հաշ վարկ վել  է մի ջին ա վանդ նե րի ընդ հա նուր ին դեք սը 
փո փո խուն և կա յուն կազ մով, նաև՝ կա ռուց ված քա յին տե ղա շար ժե րով:

Կա տար ված վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 2011 թվա կա նին 2008 թվա-
կա նի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա ցել է շուրջ 2.042 ան գամ, ընդ ո րում ի հա շիվ ա վանդ նե րի մի ջին չա փի փո փո խութ-
յան, այն ա վե լա ցել է 1.215 ան գամ, իսկ ըստ ա վանդ նե րի կա տե գո րիա նե րի  տե սա կա րար կշռի փո փո խութ յան` 1.681 
ան գամ:

Օգ տա գործ վել է նաև  ադ դի տիվ վեր լու ծութ յան շղթա յա կան տե ղադ րում նե րի մե թո դը:
Հա մա ձայն կա տար ված վեր լու ծութ յան, ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րը նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում  ա վե-

լա ցել է 7081.4 մլն դ րա մով, ընդ ո րում ի հա շիվ ա վանդ նե րի մի ջին չա փի փո փո խութ յան, այն ա վե լա ցել է 2455.944 մլն 
դրա մով, իսկ ի հա շիվ ա վան դա տու նե րի ա ռան ձին կա տե գո րիա նե րի կազ մում տե ղի ու նե ցած բա ցա սա կան կա ռուց-
ված քա յին տե ղա շար ժե րի ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րը կրճա տել են 2658.31 մլն. դրա մով:

 Հա մա ձայն §Բան կե րի և 

բան կա յին գոր ծու նեութ յան մա-

սին¦ ՀՀ օ րեն քի` բան կա յին 

ա վանդ է հա մար վում ան ձին 

տրա մադր ված այն դրա մա կան 

գու մա րը, ո րի տրա մադր ման 

պայ ման նե րը հա մա պա տաս-

խա նում են ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 

բան կա յին ա վան դի պայ մա նագ-

րի հա մար սահ ման ված պա-

հանջ նե րին, և  ո րը չի տրա մադր-

վել այն օգ տա գոր ծե լու ռիսկն 

ա վան դա տո ւի կող մից ստանձ-

նե լու հա մա ձայ նութ յամբ կամ 

որ պես գույք, գույ քա յին ի րա-

վունք ներ` վար ձա կա լե լու կամ 

ձեռք բե րե լու աշ խա տանք կամ 

ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու, հա-

տու ցում կամ որ պես պար տա-

վո րութ յան ա պա հով ման մի ջոց: 

Բան կա յին ա վան դի պայ մա նագ-

րով մի կող մը (բան կը), ըն դու-

նե լով մյուս կող մից (ա վան դա-

տո ւից) ստաց ված դրա մա կան 

գու մա րը (ա վան դը), պար տա-

վոր վում է ա վան դա տո ւին վե-

րա դարձ նել ա վան դի գու մա րը և 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված 

պայ ման նե րով և կար գով դրան-

ցից վճա րել  տո կոս ներ: Բան-

կա յին ա վան դի պայ մա նա գի-

րը կնքվում է ա վանդն ա ռա ջին 

իսկ պա հան ջով վե րա դարձ նե լու 

(ցպա հանջ ա վանդ) կամ ա վան-

դը պայ մա նագ րով սահ ման ված 

ո րո շա կի ժամ կե տի ա վար տից 

հե տո վե րա դարձ նե լու (ժամ կե-

տա յին ա վանդ) պայ մա նով [1]:

Աղ յու սակ 1-ում բերված 

տվյալ նե րից եր ևում է, որ ա -

վանդ  նե րի քա նա կը և  ա վանդ-

նե րի ընդ հա նուր գու մա րը՝ ըստ 

կա տե գո րիա նե րի ու նե ցել է ա ճի 

մի տում:

2011 թվա կա նին՝ 2008 

թվա  կա նի հա մե մա տութ յամբ, 

ա վանդ նե րի ընդ հա նուր քա նակն 

ու ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու-

մա րը ա վե լա ցել են 35696-ով 

(107.2%-ով) և 4082.1 մլն. դրա-

մով (41.6%-ով), սա կայն արդ-

յուն քում ա վանդ նե րի մի ջին  

չա փը, նույն թվա կան նե րի հա-

մե մա տութ յամբ, նվա զել է 93.0 

հա զար դրա մով` 294.1 հա զար 

դրա մից նվա զե լով մինչև 201.1 

հա զար դրամի: Ա վանդ նե րի մի-

ջին չա փի կրճա տու մը տե ղի է ու-

նե ցել ա վանդ նե րի ա ճի տեմ պի՝  

ա վանդ նե րի գու մա րի ա ճի տեմ-

պին գե րա զանց ման արդ յուն-

քում: Աղ յու սակ 1-ում ներ կա յաց-

*elinashamkhalova@list.ru
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ված տվյալ նե րից եր ևում է, որ  

ա վանդ նե րի մյուս կա տե գո րիա-

նե րի մոտ ա վանդ նե րի գու մար-

նե րի ա վե լի ա րագ տեմ պե րով 

ա վե լա ցու մը նպաս տել է ա վանդ-

նե րի մի ջին չա փի ա վե լաց մա նը: 

2011 թվա կա նին՝ 2008 թվա կա նի 

նկատ մամբ, ցպա հանջ ա վանդ-

նե րի մի ջին չա փն ա վե լա ցել է 

29.2%-ով, ժամ կե տա յին ա վանդ-

նե րի մի ջին չա փը`  12.8%-ով, իսկ 

նպա տա կա յին ա վանդ նե րի չա-

փը` 39.6%-ով:

Ու սում նա սիր վող տա րի նե-

րին հաշ վարկ ված շղթա յա կան 

ա ճի տեմ պե րը ցույց են տա լիս, 

որ բնակ չութ յան ա վանդ նե րի 

քա նա կի, ա վանդ նե րի գու մա-

րի ցու ցա նիշ նե րը տա րեց տա րի 

ա վե լա ցել են, բա ցա ռութ յամբ 

2009 թվա կա նի, երբ ա վանդ նե րի 

գու մա րի չա փը նա խորդ տար-

վա հա մե մա տութ յամբ կրճատ-

վել է 7.0%-ով: Ա վանդ նե րի մի-

ջին չա փը՝ նա խոր դող տար վա 

նկատ մամբ, 2009թ. կր ճատ վել 

է 28.2%-ով, 2010թ. -ին` 9.5%-ով, 

այդ թվում`  ցպա հանջ ա վանդ-

նե րի մի ջին չա փը  2010 թվա կա-

նին՝ 2009 թվա կա նի նկատ մամբ, 

կրճատ վել է 24%-ով, իսկ 2011 

թվա կա նին՝ 2010  թվա կա նի 

նկատ մամբ, 9%-ով:

Վի ճա կագ րութ յու նը թույլ է 

տա լիս ու սում նա սի րել ա վանդ-

նե րի մի ջին չա փի դի նա մի կան 

ու բա ցա հայ տել այդ փո փո խութ-

յու նում գոր ծոն նե րի  ու նե ցած 

ազ դե ցութ յան չա փը: Այս նպա-

տա կով հաշ վարկ վում է մի ջին 

ա վանդ նե րի ընդ հա նուր ին դեք սը 

փո փո խուն, կա յուն և կա ռուց-

ված քա յին տե ղա շար ժե րով:

Մի ջին ա վան դի ընդ հա նուր 

ին դեք սը ներ կա յաց վում է հետև-

յալ կերպ`

ա/ փոփոխուն կազմով`

  
∑
∑=

000

111

Lda

Lda
I a

ö/Ï
,

բ/ կայուն կազմով`

∑
∑=

110

111

Lda

Lda
I a

Ï/Ï

գ/ կառուցվածքային տեղա-

շարժերով`

 ∑
∑=

000

110

Lda

Lda
I a

Î/î
,

որտեղ՝ 1a  և 0a  - հաշ վե տու և 

բա  զի սա յին ժա մա նա կա հատ-

ված նե րում ա վանդ նե րի մի ջին 

չափն է, 1d  և 0d  - հաշ վե տու և 

բա զի սա յին ժա մա նա կա հատ-

ված նե րում ա վանդ նե րի ա ռան-

ձին կա տե գո րիա նե րի քա նա կի 

տե սա կա րար կշիռն է՝ ընդ հա-

նուր ա վանդ նե րի թվա քա նա-

կում,  1L  և 0L - հաշվե տու և 

բազիսային ժամանակահատ-

վածներում ա վանդ ների ընդհա-

նուր քանակն է [3]:

Այս վերլուծության արդյուն-

քում ճշմարիտ է հետևյալ 

հավասարությունը`

a
Î/î

a
Ï/Ï

a
ö/Ï III ×= :

Աղյուսակ 1
ԼՂՀ բնակչության ավանդների մնացորդը, քանակը և գումարի միջին չափը 2008-2011թթ.

Ցուցանիշներ 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ.
Շղթայական աճի տեմպերը,%

2009թ. 2010թ. 2011թ.
Ավանդների քանակը 33310 43187 56816 69006 129.7 131.6 121.5
այդ թվում`
       Ցպահանջ 25973 34923 47146 57902 134.5 135.0 122.8
       Ժամկետային 2116 2272 2758 3482 107.4 121.4 126.3
Նպատակային` 
երեխաների համար

5221 5992 6912 7622 114.8 115.4 110.3

Ավանդների գումարը 
(մնացորդը), մլն. դրամ

9796.9 9113.9 10855.9 13879.0 93.0 119.1 127.8

Ցպահանջ 934.8 2348.2 2409.2 2692.3 251.2 102.6 111.8
       Ժամկետային 4203.2 4353.9 5568.3 7804.9 103.6 127.9 140.2
Նպատակային` 
երեխաների համար

1658.9 2411.8 2878.4 3381.1 145.4 119.3 117.5

Ավանդների միջին չափը, 
հազար դրամ

294.1 211.0 191.1 201.1 71.8 90.5 105.3

Ցպահանջ 36.0 67.2 51.1 46.5 186.8 76.0 91.0
Ժամկետային 1986.4 1916.3 2019.0 2241.5 96.5 105.4 111.0

Նպատակային` 
երեխաների համար

317.7 402.5 416.4 443.6 126.7 103.5 106.5

* Աղբյուրը` ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրությունը, 2009-2011թթ. [2]
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Աղյուսակ 2
Ելակետային և հաշվարկային տվյալներ միջին ավանդների ինդեքսների հաշվարկման համար

Ավանդների 
տեսակները

2008թ. 2011թ.

Ավանդ-
ների 

քանակը

Ավանդների 
քանակի 
մասնա-
բաժինը,

գործակից

Միջին 
ավանդը, 
մլն.դրամ

ավանդների 
ընդհանուր 
գումարը, 
մլն. դրամ

Ավանդ-
ների 

քանակը

Ավանդների 
քանակի 
մասնա-
բաժինը,

գործակից

Միջին 
ավանդը, 
մլն.դրամ

ավանդ-
ների 

ընդհա-
նուր 

գումարը, 
մլն. դրամ

0l 0d
0a 00la 1l 1d

1a 11la

Ցպահանջ 25973 0,780 0,036 934,8 57902 0,839 0,046 2692,3

Ժամկետային 2116 0,064 1,986 4203,2 3482 0,050 2,241 7804,9

Նպատակային 5221 0,157 0,318 1658,9 7622 0,110 0,444 3381,1

Ընդամենը 333100 =L 1,000 0,294 6796,9 690060 =L 1 0,201 13878,3

ԼՂՀ բան կե րում մի ջին ա վանդ նե րի դի նա մի կա յի վեր լու ծութ յան հա մար հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ-

ված ենք ըն դու նել 2011 թվա կա նը, իսկ բա զի սա յին ժա մա նա կա հատ վա ծը` 2008 թվա կա նը:  

Աղ յու սակ  2-ում բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա կա տա րենք հաշ վարկ նե ր.

Մի ջին ա վան դի ընդ հա նուր ին դեք սը` փո փո խուն կազ մով, հա վա սար է`
0.046×0.839×69006 + 2.241×0.05×69006 + 0.444×0.11×69006

= 2.042
0.036×0.78×33310 +1.986×0.064×33310 + 0.318×0.157×33310

I =a
ö/Ï

:

Մի ջին ա վան դի ընդ հա նուր ին դեք սը` կա յուն կազ մով, հա վա սար է`

0.046×0.839×69006 + 2.241×0.05×69006 + 0.444×0.11×69006
= 1.215

0.036×0.839×69006 +1.986×0.05×69006 + 0.318×0.11×69006
I =a

Ï/Ï :

Մի ջին ա վան դի ընդ հա նուր ին դեք սը` կա ռուց ված քա յին տե ղա շար ժե րով, հա վա սար է`

0.036×0.839×69006 +1.986×0.05×69006 + 0.318×0.11×69006
= 1.681

0.036×0.78×33310 +1.986×0.064×33310 + 0.318×0.157×33310
I =a

Î/ï
:

Կա տար ված վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տա-

լիս, որ ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 2011 թվա-

կա նին, 2008 թվա կա նի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա-

ցել է շուրջ 1.04 ան գամ կամ 104.2%-ով, ընդ ո րում՝ 

ի հա շիվ ա վանդ նե րի մի ջին չա փի փո փո խութ յան, 

այն ա վե լա ցել է 1.215 ան գամ կամ 21.5%-ով, իսկ 

ի հաշիվ ա վան դա նե րի կա տե գո րիա նե րի  տե սա-

կա րար կշռի փո փո խութ յան, ա վե լա ցել է 1.681 ան-

գամ կամ 68.1%-ով: Վեր լու ծութ յան ճշգրտութ յու նը 

ցույց է տա լիս հետև յալ հա վա սա րութ յու նը`

681.1215.1042.2 ×=

×= a
Î/î

a
Ï/Ï

a
ö/Ï III

:

Պահ ված ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րա-

յին չա փի փո փո խութ յան վրա ազ դում են հետև յալ 

ե րեք գոր ծոն նե րը.

1. ա ռան ձին ա վանդ նե րի մի ջին չա փե րի փո-

փո խութ յու նը,

2. ա ռան ձին ա վան դա տու նե րի կա տե գո րիա-

նե րի կա ռուց ված քա յին տե ղա շար ժե րի փո փո-

խութ յու նը,

3. ընդ հա նուր ա վան դա տու նե րի թվի փո փո-

խութ յու նը:

Ադ դի տիվ վեր լու ծութ յան շղթա յա կան տե ղադ-

րում նե րի մե թո դի մի ջո ցով հնա րա վոր է հե տա զո-

տել բան կե րում բնակ չութ յան պահ ված ա վանդ նե-

րի գու մա րի փո փո խութ յու նը հաշ վե տու և բա զի-

սա յին ժա մա նա կա հատ ված նե րում, ո րի դեպ քում 

հնա րա վոր կլի նի ա ռան ձին-ա ռան ձին բա ցա հայ-

տել վե րը նշված գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը [4]:

Այսպիսով, ավանդների ընդհանուր գու մա-
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րային չափի բացարձակ փոփոխությունը ներ-

կայացվում է հետևյալ կերպ.

∑∑∑∑ −=−=∆±
× 0001110011 LdaLdalala

la
,

ընդ ո րում` ա վանդ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը հա-

վա սար է`

∑= 11 lL  և ∑= 00 lL :

Ա վանդ նե րի գու մա րի փո փո խութ յու նը, ի հա-

շիվ ա ռան ձին ա վանդ նե րի մի ջին չա փի փո փո-

խութ յան, ո րոշ վում է հետև յալ կերպ`

∑ ∑−=∆± 110111 LdaLda
a

:

Ա վանդ նե րի գու մա րի փո փո խութ յու նը, ի հա-

շիվ ա ռան ձին ա վան դա տու նե րի կա տե գո րիա նե-

րի տե սա կա րար կշռի փո փո խութ յան,, ո րոշ վում է 

հետև յալ կերպ`

∑∑ −=∆± 1001101
LdaLdad :

Ա վանդ նե րի գու մա րի փո փո խութ յու նը, ի հա-

շիվ ա վան դա տու նե րի ընդ հա նուր թվի փո փո խութ-

յան, ո րոշ վում է հետև յալ կերպ`

∑∑ −=∆± 000110 LdaLdal :

Վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պետք է ստաց վի 

հետև յալ նույ նութ յու նը`

( ) ( ) ( )ldala
∆±+∆±+∆±=∆±

× 1
:

²ÕÛáõë³Ï 3
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ³¹¹ÇïÇí í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ

Ց
ո
ւց

ա
ն
ի
շն

ե
ր

∑ 000 Lda ∑ 111 Lda ∑ 110 Lda ∑ 100 Lda

Ա
ր
դ

յո
ւն

ք
ն
ե
ր
, 

մ
լր

դ
. 

դ
ր
ա

մ

6796.9 13878.3 11422,36 14080,66

Ներ կա յաց նենք ա վանդ նե րի մի ջին չա փի բա-

ցար ձակ փո փո խութ յու նը 2011 թվա կա նին՝ 2008 

թվա կա նի նկատ մամբ, և նշ ված գոր ծոն նե րի ազ-

դե ցութ յան վեր լու ծութ յու նը:

ԼՂՀ բան կե րում բնակ չութ յան պահ ված 

ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րի բա ցար ձակ փո-

փո խութ յու նը հա վա սար է`

4.70819.67963.13878 =−=∆±
×la

 (մլն. դրամ):

Ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րի չա փի փո-

փո խութ յու նը` ի հա շիվ ա վանդ նե րի մի ջին չա փի 

փո փո խութ յան, հա վա սար է`

13878.3-11422.36 = 2455.944
a

±∆ =  
(մլն. դրամ):

Ա վանդ նե րի գու մա րի փո փո խութ յու նը, ի հա-

շիվ ա ռան ձին ա վան դա տու նե րի կա տե գո րիա նե-

րի տե սա կա րար կշռի փո փո խութ յան,, ո րոշ վում է 

հետև յալ կերպ`

1
11422 36 14080 66 2658 31d . . .±∆ = − = − (մլն. դրամ):

Ա վանդ նե րի գու մա րի փո փո խութ յու նը, ի հա-

շիվ ա վան դա տու նե րի ընդ հա նուր թվի փո փո խութ-

յան, ո րոշ վում է հետև յալ կերպ`

763.72839.679666.14080 =−=∆± l  
(մլն. դրամ):

Վեր լու ծութ յան ճշտութ յու նը ա պա ցուց վում է 

հետև յալ հա վա սա րութ յան ա պա հով մամբ`

( ) ( ) ( )= 2455.944 + -2658.31 + 7283.763
a l×

±∆ :

Հա մա ձայն կա տար ված վեր լու ծութ յան, 

ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 2011 թվա կա նին՝ 

2008 թվա կա նի նկատ մամբ,  ա վե լա ցել է 7081.4 

մլն.դ րա մով, ընդ ո րում ի հա շիվ ա վանդ նե րի մի ջին 

չա փի փո փո խութ յան, այն ա վե լա ցել է 2455.944 

մլն. դրա մով, իսկ ի հա շիվ ա վանդ նե րի քա նա կի 

փո փո խութ յան` 7283.763 մլն. դրա մով: Ինչ պես 

ցույց են տա լիս կա տար ված հաշ վարկ նե րը, ըստ 

ավանդատուների առանձին կա տե գո րիա նե րի 

կազ մում տե ղի ու նե ցած բա ցա սա կան կա ռուց ված-

քա յին տե ղա շար ժե րը ա վանդ նե րի ընդ հա նուր գու-

մա րը կրճա տել են 2658.31 մլն. դրա մով:
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Экономико-статистический анализ состава и структуры вкладов населения в 
коммерческиx банкаx нкр

Шамxалова Э. с.

Национальный аграрный университет Армении, Степанакертский филиал

ключевые слова: вклады до востребования, срочные вклады, остаток вкладов, общая сумма вкладов, число 
вкладчиков

краткое содержание
В статье рассмотрены и проанализированы средние размеры вкладов населения в коммерческиx банкаx НКР за 

2008-2011гг., дана иx динамика. Динамика среднего размера вкладов населения исследована в контексте выявления 
влияния отдельно взятого фактора на общее изменение размера среднего вклада. Для этой цели рассчитаны 
общие индексы среднего вклада переменного состава, постоянного состава и структурныx сдвигов. Анализ 
показывает, что общий размер вкладов населения НКР за 2008-2011гг. возрос в 1.04 раза, в том числе, за счет 
изменения средниx размеров вкладов в 1.215 раз, а за счет изменения удельного веса отдельныx категорий вкладов 
- в 1.68 раз. Использован также метод цепныx подставлений аддитивного анализа. Выявлено, что за этот период 
абсолютный размер изменения общей суммы вкладов составил 7081.4 млн.драм, в том числе, за счет изменения 
среднего размера вклада 2455.9 млн.драм, а за счет изменения удельного веса отдельныx категорий вкладчиков 
–  (-2658.3) млн.драм.

Economic and statisticaL anaLysis of thE composition and structurE of dEposits in 
commErciaL banks of nkr

shamkhalova E. s.
Armenian National Agrarian University, Stepanakert Branch   

key words: call deposit, time deposit, account balance, total amount of deposit, number of depositors

summary
The article describes and analyses the average size and tendency of deposits in commercial banks of NKR for 2008- 

2011. In this research the impact of the separate factors on dynamics of the average deposit size of the population has been 
studied. In this purpose the variable, constant composition and indices of variable, constant forms and structural shifts have 
been calculated for the deposit sizes. In 2008-2011 the total size of deposits has been increased 1.04 times, including the 
average size of deposits, the total size of deposits increased 1.215 times and including the changes of separate categories of 
deposits shares the total size of deposits increased 1.68 times. The method of chain substitution of additive analysis was used 
as well. It has been revealed that during this period the absolute amount total deposits change was 7081.4 million drams, 
including at the cost of changes of average size of deposits the total size of deposits has been increased by 2455.9 million 
drams and at the cost of the changes of separate categories of deposits shares the total size of deposits has been decreased 
by 2658.3 mln.drams.
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Կարապետյան Ս. Ս., Եփրեմյան Ջ. Վ.*
ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բանալի բառեր - սոյա, աշնանացան մշակություն, ընտրություն, բերքատվություն

 Նե րա ծութ յուն
Հա նա րա պե տութ յան գյու

ղատն տե սութ յան ար տադ րութ

յան բնագա վա ռում հո ղի սե փա

կա նաշ նորհ ման հետ ևան քով 

էա կան փո փո խութ յուն ներ տե ղի 

ու նե ցան մշա կա բույ սե րի ցան

քա տա րա ծութ յուն նե րի կա ռուց

ված քում: Ա վե լա ցան հաս կա վոր 

հա ցա բույ սե րի, հատ կա պես` աշ

նա նա ցան ցո րե նի, կար տո ֆի լի 

և բան ջա րե ղե նի ցան քա տա րա

ծութ յուն նե րը:

Հա մա ձայն Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան վի ճակա

գրա   կան ազ գա յին  ծառա յութ

յան տվյալ նե րի (2013 թ.), Ա րա

րատ յան հար թա վայ րում մշակ

վում է շուրջ 30 հա զար հեկ տար 

աշ նա նա ցան ցո րեն: Սակայն, 

հու լի սի սկզբին, դրանք հիմ նա

կա նում մնում են անմ շակ, եր

բեմն օգ տա գոր ծվելով բան ջա

րե ղե նի տակ` երկ րորդ բեր քի 

ստաց ման նպա տա կով:

Մինչդեռ` որ պես երկ րորդ 

մշա կա բույս, շա հա վետ է սո յա յի 

մշա կութ յունը ա մա ռա յին ցան

քե րում: Սո յան, հան դի սա նա լով 

ար ժե քա վոր մշա կա բույս, նպաս

տում է մո լա խո տե րի ոչն չաց

մա նը, իսկ շնոր հիվ պա լա րա

բակ տե րիա նե րի հետ սիմ բիո զի, 

հո ղը հարս տաց նում է ա զո տով: 

Սո յա յի մշա կութ յան ժա մա նակ 

պես տի ցիդ ներ կի րառ վում են 

սահ մա նա փակ քա նա կով, ո րը 

նպաս տում է շրջա կա մի ջա վայ

րի պահ պա նութ յա նը և  է կո լո

գիա պես անվ նաս սննդամ թեր քի 

ստաց մա նը: 

Հա յաս տա նի Հանրա պե

տութ յունում սո յա յի մշա կութ յան 

ներդր ման ուղ ղութ յամբ աշ խա

տանք ներ են տար վել Պ.Մ. Ներ

սիս յա նի և ն րա աշ խա տա կից նե

րի կող մից` անց յալ դա րի 90ա

կան թվա կան նե րին [1, 2]:

Հետևապես սո յան, որ պես 

երկ րորդ մշա կա բույս, աշ նա նա

ցան ցո րե նի դաշ տե րի ա զատու

մից հե տո երկ րորդ բեր քի ստաց

ման հա մար լա վա գույն մշա կա

բույս է համարվում:

Ն յու թը և մե թո դը
Հա յաս տա նում հա տի կաըն

դե ղեն մշա կա բույ սե րը մշակ վում 

են սահ մա նա փակ տա րա ծութ

յուն նե րի վրա: Այս տե սա կից 

դուրս է մնա ցել սո յան, մինչ դեռ, 

ինչ պես ցույց է տա լիս հա մաշ

խար հա յին վի ճա կագ րութ յու նը, 

սո յա յի ցան քա տա րա ծութ յուն նե

րը տա րեցտա րի ա վե լա նում են:

Ա րա րատ յան հար թա վայ րի 

պայ ման նե րում, աշ նա նա ցան 

ցո րե նից հե տո մշակելիս, չա փա

զանց կար ևոր է ընտրել սոյայի 

վա ղա հաս, բարձր բեր քա տու 

սոր տե ր: Այս նպա տա կով Երկ

րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ

րո նում Չորային տարածքների 

գյուղատնտեսական հետազո

տու թ յունների միջազգային կեն

տ   րոնից (ICARDA) ստաց ված սո

յա յի սոր տե րից ա ռանձ նաց վել է 

գեր վա ղա հաս չորս սորտ` ա մա

ռա յին ցան քե րի հա մար` երկ րորդ 

բերք ս տա նա լու նպատակով:

 Ցան քը կա տար վել է գի տա

կան կենտ րո նի Էջ միած նի փոր

ձա րա րա կան տնտե սութ յու նում 

աշ նա նա ցան ցո րե նի բեր քա

հա վա քից հե տո, հու լի սի 20ին: 

 Ընտր վել էին`  Յուգ30,  Լա դա, 

Լ24, Լ663 սորտերը, իսկ որպես 

ստու գիչ` Վա ղար շա պա տի 2 մի

ջա հաս սոր տը:  Ցան քը կա տար

*erkragorcutyun@mail.ru

Համառոտ բովանդակություն
Ա րա րատ յան հար թա վայ րի պայ ման նե րը նպաս տում են ա մա ռա յին ցան քե րից սո յա յի բարձր բեր քի ստաց մա նը: 

Այդ պայ ման նե րում հե տա զոտ վող սո յա յի սոր տե րը վաղ են հա սու նա նում (10 օր): Ա մա ռա յին ցան քի պայ ման նե րում,  
բա ցա ռութ յամբ` Լ24 սոր տից, բո լոր սոր տե րը գե րա զան ցել են ստու գի չին: Ընդ ո րում, ա մե նա բարձր բեր քը 27.3 ց 
(t=1.0) ա պա հով ել է Լ663 սոր տը:  Ա մա ռա յին ցան քի ներդ րու մը Ա րա րատ յան հար թա վայ րի պայ ման նե րում կնպաս
տի հան րա պե տութ յու նում մշա կա բույ սե րի դի վեր սի ֆի կա ցիա յի և  օր գա նա կան երկ րա գոր ծութ յան ներդր մա նը:



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  7-8  2014 ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

333

ման   նե րում վա ղա հաս սոր տե

րից  հնա րա վոր է ստա նալ լիար

ժեք բերք ոչ միայն Ա րա րատ յան 

հար թա վայ րի, այլև հան րա պե

տութ յան նա խա լեռ նա յին գո տու 

պայ ման նե րում [1, 2]:

Աղ յու սակ 2ում բերված 

տվյալ նե րը ցույց են տալիս, 

որ ու սում նա սիր վող սոր տե րը, 

գրեթե բոլոր ցուցանիշներով, 

գերազանցում են ստուգիչին:  

Ա րա րատ յան հար թա վայ րի բա

րեն պաստ հո ղա յին և կ լի մա յա

կան պայ ման նե րը նպաս տում 

են ա մա ռա յին ցան քե րից սո

յա յի բարձր բեր քի ստա ցմանը: 

Բացառությամբ Լ24 սորտից, 

բոլոր սորտերը գերազանցել 

են ստուգիչին, ընդ որում` ա 

մե  նաբարձր բերքը` 27.3 ց/հա 

(t=1.0) ապահովել է Լ663 սորտը:

Եզ րա կա ցութ յուն
Այս պի սով, ամ փո փե լով Ա 

րա  րատ յան հար թա վայ րի պայ

ման նե րում սո յա յի ա մա ռա յին 

ցան քերում վա ղա հաս սոր տե րի 

ու սում նա սի րութ յան արդ յունք

նե րը, կա րել է եզ րա կաց նել, որ

վել է ե րեք կրկնո ղութ յամբ, 50 քմ 

փորձամարգերով, 2009 ¨ 2011

թթ.:  Փոր ձի տվյալ նե րը են թարկ

վել են մա թե մա տի կա կան մշակ

ման` ըստ Ստյուդ են տի կրիտե

րիա յի`

 1 2

1 2

M - Mt =
m +m

, 

որտեղ` M1 M2…. միջին թվա

բանական մեծություններն են,   

m1m2¨ը` միջինթվաբանականնե

րի սխալը: Փոր  ձի ճշտությունը 

որոշվել է հետևյալ բանաձևով.

 mp = ×100%
M

: 

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Հե տա զո տութ յան արդյունք

նե րը ցույց են տա լիս, որ փոր

ձարկ վող սոր տե րն ա մա ռա յին 

ցան քի պայ ման նե րում ի րենց 

ծլման է ներ գիայով, լա բո   րա

տոր և դաշ տա յին ծլու նա կութ

յամբ գերազանցում են ստու

գիչ Վա ղար շա պա տի 2ին: Ըն  

տրված սորտերը գե  րա զան ցում 

են ստուգիչին նաև վա ղա հա

սությամբ (աղ.1):

Ա մա ռա յին ցան քի պայ

Աղ յու սակ 1     
Սո յա յի սոր տե րի կեն սա մոր ֆո լո գիա կան ցու ցա նիշ նե րը ա մա ռա յին 

ցանքերում(2009¨2011թթ.միջինը)

Սորտերը

Ծ
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ա
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 է

ն
ե
ր
գ

ի
ա

ն
, 
%

Լա
բ
ո
ր
ա

տ
ո
ր
 

ծ
լո

ւն
ա

կ
ո
ւթ

յո
ւն

, 
%

Դ
ա

շտ
ա

յի
ն
 

ծ
լո

ւն
ա

կ
ո
ւթ

յո
ւն

, 
%

Մ
ի
ջի

ն
 տ

և
ո
ղ

ո
ւթ

յո
ւն

,
օ
ր

Մ
ե
կ
 բ

ո
ւյ

ս
ի
 վ

ր
ա

 
ձ
և

ա
վ

ո
ր
վ

ա
ծ
 

պ
ա

լա
ր
ի
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ք
ա

ն
ա

կ
ը
, 
հ
ա

տ

1
Վաղարշապատի 2 
(ստուգիչ)

79 95 92 90 2

2 Յուգ30 91 98 98 80 5
3 Լադա 93 99 97 80 6
4 Լ24 90 100 99 80 8
5 Լ663 92 98 96 80 7

Աղյուսակ 2
Սոյայի վաղահաս սորտերի բերքատվությունը և որակական ցուցանիշները ամառային ցանքի պայմաններում 

(2009¨2011թթ.միջինտվյալները)

Սորտեր
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1000 
հատիկի 
կշիռը , գ

Բերքը, 
ց/հա
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տ

ո
ւգ

ի
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տ
վ
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ն
վ
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ը
, 

t

1 Վաղարշապատի 2 (ստուգիչ) 5.2 36.9 ± 1.4 2.0 148.6 21.6 ± 0.9 

2 Յուգ30 6.8 46.3 ± 1.3 5.0 156.9 25.6 ± 0.9 3.1

3 Լադա 6.5 40.9 ± 1.2 6.0 156.9 26.4 ± 1.0 3.6

4 Լ24 6.7 39.5 ± 1.4 8.0 152.8 20.3 ± 1.2 0.9

5 Լ663 6.0 38.5 ± 1.6 7.0 155.9 27.3 ± 1.0 4.2
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1. Ա րա րատ յան հար թա

վայ րի պայ ման նե րը նպաս տա

վոր են սո յա յի ա մա ռա յին ցան քի 

հա մար:

2. Ա մա ռա յին ցան քի ներդ

րու մը Ա րա րատ յան հար թա վայ

րի պայ ման նե րում կնպաս տի 

հան րա պե տութ յու նում մշա կա

բույ սե րի դի վեր սի ֆի կա ցմանը և  

օր գա նա կան երկ րա գոր ծութ յան 

ներդրմանը:

3. Աշ նա նա ցան ցո րե նից հե

տո տա րա ծութ յուն նե րը զբա ղեց

նե լու  և  երկ րորդ բերք ստա նա լու  

հա մար լա վա գույն մշա կա բույս է 

հան դի սա նում սո յան, ո րը մեղ

մաց նում է ա զո տի դե ֆի ցի տը 

հո ղում` հե տա գա մշա կա բույ

սի հա մար և  բարձ րաց նում նրա 

բեր րիութ յու նը: 

CULTIVATION OF SOYBEAN WINTER CROPS IN CONDITIONS OF ARARAT VALLEY
Karapetyan S. S.,  Yepremyan J. V.

“Scientific Center of Agriculture” SNCO MoA RA

Key words: soyabean, winter cultivation, selection, crop capacity

Summary
The climate conditions of Ararat valley are favourable for soyabeans summer cultivation. In this conditions the studied 

selected varieties of soyabean are more early-ripe (by10 days).
In case of summer sowing the early-ripening varieties except L-24 exceeded the control by their crop capacity, whereas 

the L-663 variety - all. 
Sowing of summer soyabean in conditions of Ararat valley will decrease the negative appearances happening after 

unshifted cultivation of wheat.

¶րականության ցանկ
1. Нерсисян П. М., Манушакян С. С. -  Результаты испытания перспективных сортов сои. Журнал «Агрогитутюн», 1997 

г., N1-2, с. 26-31
2. Нерсисян П. М., Нерсисян А. Г. - Биологическая и хозяйственная характеристика сортов сои в весенних и летних 

посевах. Журнал «Агрогитутюн», 1999 г., N2, с 123-128

КУЛЬТИВАЦИЯ ОЗИМОЙ СОИ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ
Карапетян С. С., Епремян Дж. В. 

ГНКО ”Научный центр земледелия” МСХ РА

Ключевые слова: соя, озимая культивация, селекция, урожайность

Краткое содержание
Климатические условия Араратской долины благоприятны для летней культивации сои. В этих условиях  

исследуемые селекционные сорта сои более скороспелы (на 10 дней).
При летнем посеве все исследуемые скороспелые сорта, кроме L-24, по урожайности превосходили контроль, 

причем наивысший урожай (27.3 ц/га) обеспечил сорт L-663.   
Посев летней сои в условиях Араратской долины уменьшит негативные явления, проявляющиеся после 

бессменной культивации пшеницы.

Ընդունված է տպագրության  04.04.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 01.08.2014 թ. 
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ՀՏԴ  635.22 ։ 631.59

ՏԱՐԲԵՐ  ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ավետիսյան Լ.Գ.*
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - առողջ տնկանյութ, գարնանային վերարտադրություն, ամառային վերարտադրություն, վաղ 
բերքահավաքից ստացված պալարներ

Համառոտ բովանդակություն
Աշխատանքի նպատակն է՝ պարզել, թե Կոտայքի մարզի պայմաններում, որքանով է կարտոֆիլի բերքատվությունը 

կախված օգտագործվող տնկանյութի ծագումից: Փորձերը դրվել են Իմպալա, Նևսկի և Լատոնա սորտերի վրա` երեք 
տարբերակով: Ստուգիչ է հանդիսացել ավանդական գարնանային վերարտադրությունը, որի հետ համեմատվել են 
ամառային տնկումներից և վաղ բերքահավաքից ստացված պալարներով գարնանային տնկման տարբերակները:

Փորձերի արդյունքում, պարզ դարձավ, որ անընդհատ գարնանային վերարտադրությունը տարեցտարի բերում է 
կարտոֆիլի բերքատվության անկման, իսկ ամառային և վաղ բերքահավաքից ստացված պալարներով գարնանային 
տնկումների տարբերակներում` անընդհատ գարնանային վերարտադրության համեմատ, նկատվում է բերքատվության 
էական աճ:

 Նե րա ծութ յուն
Դաշ տա յին մշա կա բույ սե

րից դժվար է նշել մեկ ու րի շը, ո րի 

մոտ այդ քան բարձր լինի բեր քի 

ո րա կի և քա նա կի կախ վա ծութ

յու նը տնկան յու թի ո րա կից, որ

քան կար տո ֆի լի մոտ: Դա բա

ցատր վում է նրա նով, որ կար տո

ֆի լը, լի նե լով վե գե տա տիվ ե ղա

նա կով բազ մաց վող մշա կա բույս, 

ար տա քին ան բա րեն պաստ պայ

ման նե րի ազ դե ցութ յամբ ա վե լի 

ա րագ է կորց նում իր սոր տա յին 

և  ո րա կա կան հատ կութ յուն նե

րը, վա րակ վում վի րու սա յին և 

այլ հի վան դութ յուն նե րով, ո րոնք 

պա լար նե րի մի ջո ցով փո խանց

վում են հա ջորդ սե րունդ նե րին: 

Որ քան ա վե լա նում են տնկան

յու թի վե րար տադ րութ յան տա

րի նե րը, այն քան ու ժե ղա նում են 

նշված բա ցա սա կան եր ևույթ

նե րը, ո րոնք հան գեց նում են 

տնկան յու թի այ լա սեր մա նը. տն

կան յու թի ո րա կը, է կո լո գիա կան 

այ լա սեր ման և վի րու սա յին հի

վան դութ յուն նե րի հետ ևան քով, 

ա րա գո րեն վա տա նում է [1]։

 Միա ժա մա նակ ար տա

քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ 

պայ  ման նե րի ազ դե ցութ յան հե

տևանքով տե ղի է ու նե նում սոր տի 

կեն սա բա նա կան ծե րա ցում, ո րը 

արդ յուն քում հանգեցնում է ա յ լա

սեր մա ն (բեր քատ վութ յան, սոր

տա յին և  ապ րան քա յին հատ կութ

յուն նե րի անկ ման) [2, 4]։ 

 Ներ կա պա հին կար տո ֆի

լի ար տադ րութ յա նը խո չըն դո տող 

հիմ նա կան պատ ճա ռը՝ սոր տա

փոխ ման և լ րիվ սոր տա թար

մաց ման հա մար նա խա տես ված 

տնկան յու թի բա ցա կա յութ յու նն 

է, տեխ նի կա յի, վա ռե լան յու թի, 

հան քա յին պա րար տան յու թե րի, 

ախ տա հա նիչ նե րի  բարձր գնե

րն ու դրանց շա րու նա կա կան 

ա ճը, ինչ պես նաև՝ ներկրման 

դժվարությունները [3]։ 

 Կար տո ֆի լի սոր տե րի տնտե  

սա կան և սոր տա յին հատկութ

յուն նե րը ընկ նում են նաև մե

խա նի կա կան ճա նա պար հով այլ 

սոր տե րի հետ խառն վե լու, վի րու

սա յին, սնկա յին և բակ տե րիալ հի

վան դութ յուն նե րի ու վնա սա տու

նե րի տա րած ման պատ ճա ռով: 

Կար տո ֆի լի ո րա կի բա րե լավ ման 

և  ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի 

ա վե լաց ման հա ջող լուծ ման հար

ցը հա մար վում է հա մա պե տա կան 

խնդիր: Այս հիմ նա հար ցի լու ծու

մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 

է սոր տա յին և  ա ռողջ տնկան յու

թի սերմ ար տադ րութ յան կազ մա

կերպ մամբ [5]։ 

Այս պի սով, կար տո ֆի լի բեր

քատ վութ յան բարձ րաց ման հիմ

նա հար ցի լուծ ման հա մար՝ բարձր 

բեր քա տու սոր տե րի ներդր ման, 

մշակ ման տեխ նո լո գիա յի, հի

վան դութ յուն նե րի ու վնա սա տու

նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում

նե րի կա տա րե լա գործ ման հետ 

միա սին, ո րո շիչ դեր ու նի ա ռողջ 

տնկան յու թի օգ տա գոր ծու մը:

*Lilit-avetisyan.g@mail.ru
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 Հե տա զո տութ յան
արդ յունք նե րը

 2008 թ.ի տնկման աշ խա

տանք նե րը կա տար վել են 2007 

թ. ի ա մա ռա յին տնկում նե րից և 

վաղ բեր քա հա վա քից ստաց ված 

պա լար նե րով, ո րոնք ստաց վել 

են ա ռա ջին վե րար տադ րութ

յան տնկան յու թի տնկու մից, 

իսկ որ պես ստու գիչ հան դես են 

ե կել հա մա պա տաս խան սոր

տե րի սո վո րա կան գար նա նա յին 

տնկման տար բե րակ նե րը։ Հարկ 

է նշել, որ փոր ձա րա րա կան աշ

խա տանք նե րի ժա մա նակ ա մեն 

հա ջորդ տա րի օգ տա գործ վել են 

նա խորդ տա րում նույն տեխ նո

լո գիա նե րով ստաց ված պա լար

ներ: Օ րի նակ՝ 2009 թ.ին տնկում 

է կա տար վել 2008 թ.ին տնկված 

ա մա ռա յին պա լար նե րով, ո րոնք, 

ի րենց հեր թին, ստաց վել են 2007 

թ.ի ա մա ռա յին տնկու մից: Այ

սինքն՝ տեխ նո լո գիան ա մեն տա

րի կրկնվում է և չի ընդ հատ վում: 

Նույն սկզբուն քով կա տար վել են 

նաև 2010 թ.ի փոր ձա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րը։  

Ն յու թը և մե թո դը
Փոր ձա րա րա կան տա րած

քը գտնվել է Ա րա րատ յան հար

թա վայ րի նա խա լեռ նա յին գո

տու Կո տայ քի մար զի տա րած

քում, ծո վի մա կեր ևույ թից 1400 մ 

բարձ րութ յան վրա։ Փոր ձե րը կա

տար վել են 20082010թթ. ըն կած 

ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րեք 

կրկ նո ղութ յամբ, ե րեք տար բե

րա կով` Իմ պա լա, Լա տո նա, Նևս

կի սոր տե րի վրա, հետև յալ կերպ՝

s Գար նա նա յին տնկում սո վո

րա կան պա լար նե րով, ստաց վել 

է նա խորդ տա րում մեր կող մից և 

հա մար վում է գար նա նա յին վե

րար տադ րութ յուն:

 sԳար նա նա յին տնկում ա   մա 

ռա յին ցան քից ստաց ված պա 

լար նե րով։ Ար տադր վել է մեր 

կող մից նա խորդ տա րի նե րին, 

տնկու մը կա տար վել է հու լի սի 

ա ռա ջին տաս նօր յա կում: 

Ա մա ռա յին տնկման բույ սե

րի պա լա րա գո յա ցու մը ըն թա

նում է հա մե մա տա բար ցածր 

ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման

նե րում, ո րի շնոր հիվ կանխ վում 

են պա լար նե րի այ լա սեր ման 

գործընթացները:

 s  Գար նա նա յին տնկում վաղ 

բեր քա հա վա քից ստաց ված 

պա լար նե րով, ո րոնք նույն պես 

ստաց վել են մեր կող մից նա

խորդ տա րի նե րին: Այդ նպա տա

կով՝ բույ սե րի ծաղ կու մից մեկ 

ա միս հե տո, հե ռաց րել ենք փրե

րը և մեկ շա բաթ անց կա տա րել 

բեր քա հա վաք:

 Բո լոր տար բե րակ նե րում 

տնկու մը կա տար վել է բույ սը

բույ սից՝ 30, իսկ շար քըշար քից՝ 

70 սմ հե ռա վո րութ յամբ  (70 x 

30 սնման մա կե րե սով), 1012 

սմ խո րութ յամբ, յու րա քանչ յուր 

բնում մե կա կան պա լար: Տնկ

ման հա մար ընտր վել են 5080 գ 

քա շով պա լար ներ, ո րոնք նախ

քան տնկե լը են թարկ վել են լու

սա կոփ ման՝ ցրված լույ սի պայ

ման նե րում [1]։

 Փոր ձա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի ըն թաց քում պահ

պան վել են պա հանջ վող բո լոր 

ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա

ռում նե րը։

Աղ յու սակ 

 Կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը

 Գար նա նա յին տնկման
տար բե րակ նե րը

 Ս որ տ ի
 ան վա նո ւ մը 

 Մեկ թփից պա լար նե րի  մի ջին   
բեր քատ վութ յու նը,

գրամ
 Բեր քատ վութ յու նը, ց/ հա

2008 թ 2 009 թ. 2 010թ.  200 8թ . 2009թ. 2010 թ.

 Սովորական 
վերարտադրության  
պ ալ արներո վ (St)

Իմպալա 480.0 390.0 365.0 228.48 185.6 4  17 3.74

Նևս կի 370 .0  28 5.0 27 0. 0 176.12 135.66 128.52

Լատոնա  36 5. 0 270.0 310.0 173.74 128.52 147.58

Ամառայի ն  տնկո ւմ ից  
ս տացված
պ ալարնե րով 

Ի մպալա  72 0.0 755.0 850.0 342.72 359.38 404.60

Նևսկի 63 5. 0  655.0 730.0 302.26 311.78 376.04

 Լատ ոն ա 860.0  890.0 935. 0  40 9. 36 42 3.64 4 45 .0 6

 Վաղ  բ եքա հ ավա քի ց  ստաց
վ  ած  պ ալ ա րնե րով

 Իմպ ալա  760.0 7 70 .0  78 0.0 36 1.76 366.52 371.28

 Նևսկի 6 50 .0 665.0 67 0.0 309 .40 314 .1 6  318.92

Լ ատ ոն ա 880.0  88 5. 0 890.0 418.88 42 1.26 4 23.64

Sx% =1.25 5%   Ա ԷՏ
0.95 

=50.6 1ց
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Աղ յու սա կու մ բեր ված են 

փ որ ձա րար ակ ան  ե րեք տար ի

նե րին  փոր ձա րկ ված ե րե ք սո

րտե րի  մի ջի ն բեր քա տվութ յան 

ցու ցա նիշ նե րը, որտ եղ պ արզ եր

ևում  է , որ ի րենց բ եր քա տվութ

յան ցուցա նիշ նե րով սովորական 

վ ե րար տա դրո ւթ յան տար բե

րա կում փոր ձարկ վա ծ բոլ որ  

սոր տերն էլ ու նե ցել  են բեր քա

տվութ յան ա մե նա ցա ծր  ցու ցա

նի շը , և ն րանց մո տ  ամ են տար ի 

նկատվ ել  է բեր քի էա կան ան

կում:  Սա բա ցատրվում  է  նրա

նով , որ ա նընդ հատ գար նա նա յի ն 

վե րար տադրու թյան ժա մա նակ 

կար տո ֆի լի  պա լարն եր ը կ որ

ցնում են ի րենց որ ակ ակ ան հատ

կո ւթյ ունն ե րը։ Հա կա ռա կ  այս 

երև ու յթ ին, թե՛ ամ ա ռա յին, և թե՛ 

վ աղ  բ եր քա հա վա քից ս տացվ ած  

պ ա լար նե րով  գ ար նա նա յին  տ նկ

ման տա րբե րա կնե րում, ոչ մի այ ն 

կ ան խվել է բ եր քի  կո րստ ի բա

ցա սա կան եր ևո ւյթ ը, ա յլև փոր

ձա րկվ ող  բո լոր սոր տե րի մոտ 

տա րեցտա րի նկատ վել է բեր քի 

հա վե լում:  Հարկ է նշել նաև, որ 

փոր ձարկ ված սոր տե րից Նևս կի 

սոր տի մոտ բո լոր տար բե րակ

նե րում գրանց վել է ա մե նա ցածր 

բեր քատ վութ յան ցու ցա նի շը։ Իսկ 

ա մե նա բարձր բեր քատ վութ յան 

ցու ցա նի շով աչ քի է ըն կել Լա տո

նան և հատ կա պես՝ դրա ա մա ռա

յին պա լար նե րով տնկման տար

բե րակ նե րը։ 

Նկարում բեր ված են ե րեք 

տար վա մի ջին բեր քատ վութ

յան ցու ցա նիշ նե րը, ըստ ո րի, 

թե՛ ա մա ռա յին տնկում նե րից 

ստաց ված և  թե՛ վաղ բեր քա հա

վա քից ստաց ված, պա լար նե րով 

տնկման տար բե րակ նե րում, ըստ 

ե րեք տար վա մի ջին ցու ցա նիշ նե

րի, ա ռա վել ցածր բեր քատ վութ

յուն գրանց վել է Նևս կի սոր տի 

մոտ ա մա ռա յին տնկում նե րից 

ստաց ված, պա լար նե րով՝  330.0 

ց/ հա և  վաղ բեր քա հա վա քից 

ստաց ված պա լար նե րով` 314.0 

ց/ հա, իսկ ա մե նա բարձ րը՝  Լա տո

նա յի մոտ, հա մա պա տաս խա նա

բար՝  426.0 ց/ հա և 420.0 ց/ հա։

Երբ հա մե մա տում ենք 

ա մա ռա յին տնկում նե րից ստաց

ված և  վաղ բեր քա հա վա քի մի

ջո ցով ստաց ված պա լար նե րով 

գար նա նը կա տար ված տնկման 

տար բե րակ նե րի բեր քատ վութ

յան ցու ցա նիշ նե րը, չենք կա րող 

չնշել, որ  դրանց միջև բեր քի 

տար բե րութ յու նը  չնչին է։  Հարկ 

է նշել նաև, որ բեր քի ան կում 

նկատ վում է նաև այն ժա մա նակ, 

երբ ընդ հատ վում է ա մա ռա յին 

և  վաղ բեր քա հա վա քից ստաց

ված պա լար նե րի օգ տա գործ ման 

գոր ծըն թա ցը, ին չից հան գում 

ենք այն հետ ևութ յան, որ բեր

քատ վութ յան բարձր ցու ցա նի շը 

կա յուն պա հե լու հա մար ի րա կա

նաց վող գոր ծըն թաց նե րը պետք 

է կրեն շա րու նա կա կան բնույթ: 

Եզ րա կա ցութ յուն
 Հ ե  տ ա  զ ո  տ ո ւ թ  յ ո ւ ն  ն ե  ր ի 

արդ յուն քում հան գե ցինք այն եզ

րա կա ցութ յան, որ փոր ձարկ ված 

ե րեք սոր տե րից և  տար բե րակ նե

րից իր բեր քատ վութ յան ցու ցա

նիշ նե րով աչ քի է ըն կել  Լա տո նա 

սոր տը և  հատ կա պես՝ ա մա ռա

յին տնկում նե րից ստաց ված պա

լար նե րով տնկ ման տար բե րա կը: 

 Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով այս 

բո լոր հան գա մանք նե րը և  տե ղի 

բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, 

փոր ձարկ ված սոր տե րից նա խա

պատ վութ յու նը պետք է տալ,  Լա

տո նա սոր տին:

Այս պի սով՝  ՀՀ  Կո տայ քի 

մար զի, Ա բով յա նի տա րա ծաշր

ջա նի պայ ման նե րում, որ պես 

ա ռողջ տնկան յու թի ստաց ման 

տեխ նո լո գիա, ա ռա ջարկ վում է 

օգ տա գոր ծել ա մա ռա յին տնկում

նե րից ստաց ված պա լար նե

րով տնկման տար բե րա կը, ո րից 

ստաց ված տնկան յու թը տա

րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան 

պայ ման նե րում ա պա հո վում է 

ա մե նա բարձր բեր քատ վութ յու նը: 

Բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը  

բարձր պա հե լու հա մար, անհ

րա ժեշտ է, որ կի րառ վող տեխ

նո լո գիան կրի շա րու նա կա կան 

բնույթ, այ սինքն՝ ա մեն տա րի, 

որ պես տնկան յութ, օգ տա գործ

վեն նա խորդ տա րում ա մա ռա յին 

տնկում նե րից ստաց ված պա լար

նե րը, ո րը տնտե սա պես ա մե նա

շա հա վետ տար բե րակն է։ 

Նկ. Կարտոֆիլի գարնանային տնկման բերքատվության ցուցանիշները, 
2008-2010 թթ.
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ВЛИЯНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, НА 
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

Аветисян Л. Г.
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: здоровый посадочный материал, весенняя репродукция, летняя репродукция, клубни ранних 
уборок

 Краткое содержание
Целью работы служило определение зависимости продуктивности картофеля от происхождения посадочного 

материала в условиях Котайкского региона. Опыты проводились на сортах Импала, Невский, Латона в трех 
вариантах. Контролем служила обычная весенняя репродукция, с которой сравнивали варианты с клубнями, 
полученными из летних посадок и клубнями, полученными из ранних уборок. 

В результате проведенных опытов было установлено, что многократная весенняя посадка из года 
в год приводит к снижению урожая картофеля, а в случаях посадок с использованием клубней, полученных из 
летних посадок и из ранних уборок, наблюдается существенное повышение урожая по сравнению с обычными 
многократными весенними репродукциями.

THE IMPACT OF PLANTING MATERIAL PRODUCED IN DIFFERENT WAYS ON THE CROP CAPACITY 
OF POTATO

 Avetisyan L. G. 
Armenian National Agrarian University  

Key words: healthy planting material, spring reproduction, summer reproduction, tubers obtained from the early harvest

Summary
The aim of the work was to determine the crop capacity of potato, depending on the origin of planting material in 

Kotayk marz.
The experiments were conducted on Impala, Nevsky, Latona cultivars in three variants. Spring reproduction served as 

a control which the variants of spring planting tubers received from early harvest were compared with.
As a result of these experiments, it was found out that multiple spring planting from year to year brings to the reduction 

of potato crop capacity, and in cases of planting using tubers received from summer planting and early harvest a significant 
increase in crop capacity in comparison with multiple spring reproductions is observed.
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Ð³Ù³éáï μÝáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ÐÐ ¶Ü §´³Ýç³ñ³μáëï³Ý³ÛÇÝ ¢ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ 

·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ¦ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 2009 ¨ 2012 ÃÃ.:
¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿` áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Éáμáõ Ã÷³ÛÇÝ ¢ ÷³Ã³ÃíáÕ Ó¢»ñÇ, ï³ñμ»ñ ¿Ïá-

³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ, 13 ëáñï³ÝÙáõßÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
Î³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ í³Õ³Ñ³ëáõÃÛ³Ùμ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É ÎáÝï»Ý¹»ñ 
ëáñïÁ, áñÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ ëïáõ·Çã ëáñïÇÝ 7 ûñáí: Â÷³ÛÇÝ Ó¢»ñÇó ¶ñÇÝ ·ñá÷ ¢ ÎáÝï»Ý¹»ñ ëáñï»ñÁ, ëï³Ý¹³ñï 
ëáñïÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í, ³å³Ñáí»É »Ý 18.8 ¨ 19.5 % μ»ñùÇ Ñ³í»ÉáõÙ, ÇëÏ ÷³Ã³ÃíáÕ Ó¢»ñÇó ¶áÑ³ñ ëáñïÁ 
·»ñ³½³Ýó»É ¿ ëï³Ý¹³ñïÇÝª 13.7 %-áí:

 Ü» ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ
Þ Ýáñ ÑÇí Éá μáõ μ³½ Ù³ ÏáÕ-

Ù³ ÝÇ ÏÇ ñ³ éáõÃ Û³Ý ¢ μ³ñÓñ 

ëÝÝ¹³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý, ³Ù μáÕç ³ß-

Ë³ñ ÑáõÙ Éá μáõ ó³Ý ù³ ï³ ñ³-

ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ï³ ñ»ó ï³ ñÇ ³ í»-

É³ ÝáõÙ »Ý: ²ß Ë³ñ ÑáõÙ  Ùß³Ï-

íáõÙ ¿ ßáõñç 24 ÙÉÝ Ñ»Ï ï³ñ Éá μÇ 

[1]: Àëï ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ïíÛ³É-

Ý» ñÇ,  Éá μÇÝ »í ñá å³ Ï³Ý »ñÏñ-

Ý»ñ Ùáõïù ¿ ·áñ Í»É 15-ñ¹ ¹³ ñÇ 

í»ñ çÇÝ ¢ 16-ñ¹ ¹³ ñÇ ëÏ½μÇÝ: 

èáõ ë³ë ï³ ÝáõÙ ³ÛÝ ëÏë»É »Ý   

Ùß³ Ï»É  16-ñ¹ ¹³ ñÇ 2-ñ¹ Ï» ëÇó, 

Ý³Ëª áñ å»ë μ³Ý ç³ ñ³ ÛÇÝ μáõÛë, 

ÇëÏ 20-ñ¹ ¹³ ñ³ëÏ½μÇÝª áñ å»ë  

¹³ß ï³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛë [2]: Ð³-

Û³ë ï³ ÝáõÙ Éá μÇÝ Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ¿ 

ÑÝ³ ·áõÛÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇó Ù» ÏÁ  

¢  ³ÛÝ ï³ ñ³Í í³Í ¿ ·Ûáõ Õ³ïÝ-

ï» ë³ Ï³Ý ·ñ» Ã» μá Éáñ ·á ïÇ Ý»-

ñáõÙ: Èá μáõ Ã÷³ ÛÇÝ Ó¢Á Ð³ Û³ë-

ï³ ÝáõÙ Ñ³Ûï ÝÇ ¿ í³ Õáõó ¢  ³ÛÝ 

³Ý í³ Ý»É »Ý §Ïáõï¦ Éá μÇ: 

Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ÑÇÙ Ý³ Ï³-

ÝáõÙ ï³ ñ³Í í³Í »Ý ï» Õ³ Ï³Ý 

åá åáõ ÉÛ³ óÇ³ Ý» ñÇ Ù³ ùáõñ Ó¢»-

ñÁ, á ñáÝù ÏñáõÙ »Ý Ùß³Ï íáÕ ï³-

ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ ³Ý í³ Ýáõ ÙÁ: Þ Ýáñ-

ÑÇí ëÝÝ¹³ ÛÇÝ μ³ñÓñ Ñ³ï Ï³-

ÝÇß Ý» ñÇ ¢  û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý μ³½-

Ù³ ½³ ÝáõÃ Û³Ý, Éá μáõ ÝÏ³ï Ù³Ùμ 

å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ Ù»ñ Ñ³Ý ñ³ å»-

ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ï³ ñ»ó ï³ ñÇ ³ í»-

É³ ÝáõÙ ¿, ¢  ³ÛÝ  ³ å³ Ñá í» Éáõ 

Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿  Ý»ñ¹ Ý»É  

μ³ñÓñ ¢  Ï³ ÛáõÝ μ»ñù ³ å³ Ñá-

íáÕ ³ñ Å» ù³ íáñ ëáñ ï»ñ: Ð³ß íÇ 

³é Ý» Éáí í» ñÁ Ýßí³ ÍÁ, Ù»ñ ³éç¢ 

ËÝ¹Çñ  ¹ñí»ó áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñ»É Éá-

μáõ ï» Õ³ Ï³Ý ¢ Ý»ñ ÙáõÍ í³Í 

ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý» ñÇ ïÝï» ë³ Ï»Ý-

ë³ μ³ Ý³ Ï³Ý ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ï-

ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ: 

Ü Ûáõ ÃÁ ¢ Ù» Ãá ¹Á
 ¶Ç ï³ Ï³Ý Ñ» ï³ ½á ïáõÃ-

ÛáõÝ Ý» ñÁ Ï³ ï³ñ í»É »Ý ÐÐ ¶Ü 

´³Ý ç³ ñ³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ ¢ ï»Ë-

ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ·Ç-

ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ ÷áñ Ó³ ñ³-

ñ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ 

2009 ¨ 2012 ÃÃ.: 

àõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ÷áñ Ó³ñÏ í»É »Ý 

ï³ñ μ»ñ ³ß Ë³ñ Ñ³· ñ³ Ï³Ý Í³-

·áõÙ áõ Ý» óáÕ ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý»ñ 

¢ ¹ñ³ÝóÇó ³ é³ÝÓ Ý³ó í»É »Ý  8 

Ã÷³ ÛÇÝ ¢ 5 ÷³ Ã³Ã íáÕ Ó¢»ñ: 

Ð» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÁ Ï³ ï³ñ-

í»É »Ý  Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ ¹³ßï³ ÛÇÝ 

÷áñ Ó» ñÇ Ù» Ãá ¹Ç Ï³ ÛÇ [3]:  öáñ-

Ó» ñÁ ¹ñí»É »Ý » ñ»ù  ÏñÏÝá ÕáõÃ-

Û³Ùμ, Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ÷áñ Ó³-

Ù³ñ ·Ç Ù» ÍáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³½ Ù»É ¿  20 

Ù2: ò³Ý ùÁ Ï³ ï³ñ í»É ¿  Ù³ ÛÇ ëÇ 

³ é³ çÇÝ ï³ë Ýûñ Û³ ÏáõÙ, μÝ³ ÛÇÝ 

» Õ³ Ý³ Ïáí, Ã÷³ ÛÇÝ ¢ ÷³ Ã³Ã-

íáÕ Ó¢» ñÇ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ å³-

ï³ë Ë³ Ý³ μ³ñª  90+70/2x15ëÙ   

¢  90+70/2x20ëÙ   ëË» Ù³ Ý» ñáí: 

Â ÷³ ÛÇÝ  ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý» ñÇ Ñ³-

Ù³ñ ëïáõ ·Çã ¿ Ñ³Ý ¹Ç ë³ ó»É  

Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ßñç³-

Ý³ó í³Í Ø³ ëÇ ëÇ μ³Ý ç³ ñ³ ÛÇÝ 

ëáñ ïÁ, ÇëÏ  ÷³ Ã³Ã íáÕ Ó¢» ñÇ 

Ñ³ Ù³ñ` ¼»÷ Ûáõé  ëáñ ïÁ: ì» ·»-

ï³ óÇ³ ÛÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ áõ ëáõÙ-

Ý³ ëÇñ í»É »Ý ý» Ýá Éá ·Ç³ Ï³Ý 

÷áõ É» ñÇ ³Ýó Ù³Ý ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ, 

* gohar-k@mail.ru
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Û³ Ï³Ý ÍÉáõÙ, ÍÉáõÙ-Í³Õ ÏáõÙ, 

Í³Õ ÏáõÙ-ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ñ³ëáõ-

Ý³ óáõÙ  ëáñ ï» ñÇ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 

Ñ³ñ Ù³ñ íá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ¢ ë»-

É»Ï óÇáÝ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñáõÙ 

ÁÝ¹·ñÏ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: Àëï ·ñ³-

Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ïíÛ³ÉÝ » ñÇ, áñ ù³Ý 

»ñ Ï³ñ ¿ ï¢áõÙ ó³Ý ùÇó ÙÇÝã¢ 

ÍÉáõÙ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÁ, ³ÛÝ-

ù³Ý Ù» Í³ ÝáõÙ ¿ μáõÛ ë» ñÇ ÑÇ-

í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí ¢ í Ý³ ë³-

ïáõ Ý» ñáí í³ ñ³Ï í» Éáõ  Ñ³ í³-

Ý³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ [6]  ¢ ß³ï Ñ»-

ÕÇ Ý³Ï Ý» ñÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí ³Ûë ÷áõ ÉÇ 

ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ ·ÉË³ íá ñ³ å»ë 

Ï³Ë í³Í ¿ û ¹Ç ç»ñÙ³ë ïÇ ×³ ÝÇó 

¢ Ñá ÕÇ Ëá Ý³ íáõÃ Ûáõ ÝÇó [7]:

Àëï áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ Û³Ý 

ï³   ñÇ Ý» ñÇ, ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý»-

ñÇ  Ùáï Ù³ë ë³ Û³ Ï³Ý  ÍÉáõ ÙÁ 

ï³   ï³Ý í»É ¿. Ã÷³ ÛÇÝ Ó¢»ñÇ 

Ùáïª 5-10 ûñ í³, ÇëÏ ÷³ Ã³Ã-

íáÕ Ó¢» ñÇ Ùáïª 7-13 ûñ í³ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, á ñÁ ÑÇ Ù Ý³ Ï³-

ÝáõÙ å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í ¿ » Õ»É 

ï³ñ μ»ñ ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÏÉÇ Ù³ Û³-

Ï³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáí: ÆÝã å»ë »ñ-

¢áõÙ ¿ ³Õ Ûáõ ë³ ÏÇ ïíÛ³ÉÝ Ý» ñÇó 

(»ñ»ù ï³ñ í³ ÙÇ çÇÝÁ), ³ Ù» Ý³-

í³Õ Ù³ë ë³ Û³ Ï³Ý ÍÉáõ ÙÁ Ã÷³-

ÛÇÝ ¢ ÷³ Ã³Ã íáÕ Ó¢» ñÇ Ùáï 

·ñ³Ýó í»É ¿  Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³-

Ý³ μ³ñª ÎáÝ ï»Ý ¹»ñ  (6-ñ¹  û ñÁ) ¢  

¶á Ñ³ñ (7-ñ¹  û ñÁ)  ëáñ ï» ñÇ Ùáï:

àõ ëáõÙ Ý³ ëÇñ íáÕ  ëáñ ï³Ý-

Ùáõß Ý» ñÇ ÍÉáõÙ-Í³Õ ÏáõÙ ÷áõ-

ÉÇ ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ ï³ ï³Ý í»É ¿.  

í³ Õ³ Ñ³ë Ý» ñÇ Ùáïª  27-32, ÇëÏ 

ÙÇ ç³ Ñ³ë Ý» ñÇ Ùáïª 33-37 ûñ í³ 

ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñáõÙ:   Ì ÉáõÙ-Í³Õ ÏáõÙ  

÷áõ ÉÇ ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÝ ³ Ù» Ý³-

Ï³ñ×Ý ¿ » Õ»É  ÎáÝ ï»Ý ¹»ñ ëáñ ïÇ 

Ùáï (27 ûñ), ÇëÏ ³ Ù» Ý³ï ¢³ Ï³Ý 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ßñ ç³ ÝÁ ·ñ³Ýó í»É ¿ 

Â»Ý ¹»ñ ÇÙ÷ ñáõí¹ ¢ ¼³ é³  ëáñ-

ï³Ý Ùáõß Ý» ñÇ  Ùáï (37 ûñ): Ì³Õ-

³ ×Ç ¢ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ³ é³ÝÓ Ý³-

Ñ³ï ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, Ï³ Ý³ã áõÝ ¹Ç 

μ»ñ ù³ï íáõÃ Ûáõ ÝÁ ¢  á ñ³ Ï³ Ï³Ý 

óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÁ: àõÝ ¹» ñáõÙ  ãáñ 

ÝÛáõ Ã» ñÁ á ñáß í»É »Ý é»ý ñ³Ï ïá-

Ù»ï ñáí, ß³ ù³ñ Ý» ñÁª  ´»ñï ñ³-

ÝÇ ¢  ³ë Ïáñ μÇ Ý³ÃÃ íÇ ù³ Ý³ ÏÁª 

Øáõ ñÇÇ Ù» Ãá¹ Ý» ñáí [4]: Î³ Ý³ã 

áõÝ ¹» ñÇ μ»ñ ùÇ Ñ³ß í³ éáõ ÙÁ Ï³-

ï³ñ í»É ¿ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ÷áñ Ó³-

Ù³ñ ·Ç μ»ñ ùÇ ÏßéÙ³Ý » Õ³ Ý³ Ïáí: 

Ð³ß í³ñÏ í»É ¿ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ¢  ³å-

ñ³Ý ù³ ÛÇÝ μ»ñ ùÇ ù³ Ý³ ÏÁ: ´»ñ ùÇ 

Ñ³ß í³é Ù³Ý Ãí³ Ï³Ý  ïíÛ³É Ý»-

ñÇ Ù³ Ã» Ù³ ïÇ Ï³ Ï³Ý Ùß³ Ïáõ ÙÁ 

Ï³ ï³ñ í»É ¿  ¹Çë å»ñ ëÇáÝ í»ñ-

Éáõ ÍáõÃ Û³Ý  »Õ³Ý³Ïáí [6]: 

Ð» ï³ ½á ïáõÃ Û³Ý
³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ

Ð» ï³ ½áï í»É »Ý ï³ñ μ»ñ 

³ß Ë³ñ Ñ³· ñ³ Ï³Ý ËÙμ» ñÇ 

å³ï Ï³ ÝáÕ ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý»ñ, 

á ñáÝó ·Ý³ Ñ³ï Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ 

Ù»Í áõ ß³¹ ñáõÃ ÛáõÝ ¿ ¹³ñÓ í»É 

Ñ³ ëáõ Ý³ó Ù³Ý Å³Ù Ï»ï Ý» ñÇÝ, 

³å ñ³Ý ù³ ÛÇÝ μ»ñ ù³ï íáõÃ Û³-

ÝÁ, áõÝ ¹» ñÇ Ï»Ý ë³ ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý 

μ³ñÓñ óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÇÝ: Ð» ï³-

½á ïáõÃ Û³Ý ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ óáõÛó 

»Ý ïí»É, áñ ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý» ñÁ 

ï³ñ μ»ñ íáõÙ »Ý Ñ³ ëáõ Ý³ó Ù³Ý 

Å³Ù Ï»ï Ý» ñáí, μ»ñ ù³ï íáõÃ-

Û³Ùμ, áõÝ ¹» ñÇ Ó¢áí, ·áõÛ Ýáí ¢  

á ñ³ Ï³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñáí (³Õ. 

1, 2):  Èá μáõ í» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ï¢á-

ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³ñ ¢áñ ¹»ñ ¿ Ë³ ÕáõÙ 

ëáñ ï» ñÇ ÏÇ ñ³é Ù³Ý áõÕÕ í³-

ÍáõÃ Û³Ý ¢ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 

·á ïÇ Ý» ñáõÙ  Ý»ñ¹ Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, 

ÇëÏ  ÙÇç ÷áõ É³ ÛÇÝ ³Ýó Ù³Ý ï¢á-

ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁª ó³Ýù-Ù³ë ë³-

²Õ Ûáõ ë³Ï 1
Èá μáõ  áõ ëáõÙ Ý³ ëÇñ íáÕ ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý» ñÇ ý» Ýá ÷áõ É» ñÇ ³Ýó Ù³Ý Å³Ù Ï»ï-

Ý» ñÁ ¢  í» ·» ï³ óÇ³ ÛÇ ï¢á ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ (2009-2012ÃÃ.)

N
 êáñ ïÇ 

³Ý í ³ ÝáõÙÁ

 Ø³ ë ë³-
Û³ Ï³ Ý 
ÍÉ áõÙ

Ì ÉáõÙ-
Í³Õ ÏáõÙ

 Ì³Õ ÏáõÙ-
ï»Ë ÝÇ Ï³-

Ï³Ý 
Ñ³ ëáõ Ý³-

óáõÙ

Ì ÉáõÙ-
ï»Ë ÝÇ-
Ï³ Ï³Ý

Ñ³ ëáõ Ý³-
óáõÙ

    Â÷³ÛÇÝ Ó¢»ñ

1
Ø³ ëÇë Ç 
μ ³Ýç³ñ³ÛÇÝ, 
(ëïáõ·Çã) 

7 33 24 57

2 ÎáÝï»Ý¹» ñ 6 27  23 50

3 ´ÉÛáõ É»Ûù 7 34 24 58

4 î»Ý¹»ñ·ñÇÝ 8  35 22 5 7

5 ¸ñ³·áÝ Ã³Ý· 7 34 21 57

6 Â»Ý¹»ñ ÇÙ÷ñáõ í¹ 7 37 28 65

7 ¶ñÇÝ ·ñá÷ 8 32 24 58

8 îáå-Ïñáå 8 36 26 62

ö³Ã³ÃíáÕ Ó ¢» ñ

9
¼»÷Ûáõé,
/ëïá õ· Çã/

8 35 23 58

10 ¼ ³é³ 9 37 22 59

11 ¶áÑ³ñ 7  30  27  57

12 àõ³ÛÃ éáõÉ»ñ 8 36 22 58

13 Î»ÝïáõÏÇ í³Ý¹ ñ 8  35 25 60
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ÏáõÙ-ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ñ³ ëáõ  Ý³-

óáõÙ ÷áõ ÉÇ ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ  å³Û-

Ù³ Ý³ íáñ í³Í ¿ª ÇÝã å»ë ëáñ ïÇ  

·» Ý» ïÇ Ï³ Ï³Ý  ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ï-

ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí, ³ÛÝ å»ë ¿É  ³ñ-

ï³ ùÇÝ ·áñ ÍáÝ Ý» ñáí [9]: àõ ëáõÙ-

Ý³ ëÇñ íáÕ ëáñ ï³Ý Ùáõß Ý» ñÇó 

³Ûë ÷áõ ÉÇ ³ Ù» Ý³ Ï³ñ× ßñç³ ÝÁ 

·ñ³Ýó í»É ¿ ¸ ñ³ ·áÝ Ã³Ý· ëáñ-

ïÇ Ùáï (21 ûñ), ÇëÏ ³ Ù» Ý³»ñ-

Ï³ ñÁ ª  Â»Ý ¹»ñ ÇÙ÷ ñáõí¹ ëáñ ïÇ 

Ùáï (28 ûñ): ´³Ý ç³ ñ³ ÛÇÝ Éá μáõ 

Ñ³ Ù³ñ ß³ï Ï³ñ ¢áñ ¿ ÍÉáõÙ-

ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý Ñ³ ëáõ Ý³ óáõÙ 

ßñç³ ÝÇ ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ: àñ ù³Ý 

Ï³ñ× ¿ ³Û¹ ßñç³ ÝÇ ï¢á ÕáõÃ-

Ûáõ ÝÁ, ³ÛÝ ù³Ý ³ í» ÉÇ í³Õ áõÝ-

¹Ç μ»ñù Ï³ ñ» ÉÇ ¿ ëï³ Ý³É: Àëï 

áõÝ ¹» ñÇ Ñ³ ëáõ Ý³ó Ù³Ý  ï¢á-

ÕáõÃ Û³Ý, áõ ëáõÙ Ý³ ëÇñ íáÕ ëáñ-

ï³Ý Ùáõß Ý» ñÁ  μ³ Å³Ý í»É »Ý 3 

ËÙμ» ñÇª  í³ Õ³ Ñ³ë Ý» ñÇ (ÙÇÝã¢ 

50 ûñ), ÙÇ ç³ Ñ³ë Ý» ñÇ (51-60 ûñ) 

¢  áõ ß³ Ñ³ë Ý» ñÇ (60 ¢  ³ í» ÉÇ ûñ): 

²Ûë ÷áõ ÉáõÙ  í³ Õ³ Ñ³ ëáõÃ-

Û³Ùμ ³ã ùÇ ¿ ÁÝ Ï»É ÎáÝ ï»Ý ¹»ñ 

ëáñ ïÁª 50 ûñ, ÇëÏ áõ ß³ Ñ³ ëáõÃ-

Û³Ùμª  îáå Ïñáå, Â»Ý ¹»ñ ÇÙ÷-

ñáõí¹  ¢ Î»Ý ïáõ ÏÇ í³Ý¹ñ ëáñ-

ï» ñÁª 60-65 ûñ:                 

àõëáõÙÝ³ ëÇ ñíá Õ ëáñï³-

Ý Ùáõß Ý» ñÇ Ù»Í Ù³ë Á » Õ»É »Ý  

ÙÇç³Ñ³ëÝ»ñ, ÇëÏ μ ³ñÓñ μ»ñ-

²Õ Ûá õë³Ï 2
Èá μá õ  áõ ëá õÙ Ý³ëÇñíá Õ ëá ñï ³ÝÙáõßÝ»ñÇ   ïÝï»ë³Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ   (2009-2012 ÃÃ .)

N
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ßÇ
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Á
, 

·
ñ

 Â÷³ ÛÇÝ Ó¢»ñ

1
Ø³ëÇëÇ 
μ³Ýç³ñ³ ÛÇÝ, 
(ëïáõ·Çã)

11.4 9.5 5.9 Ï³Ý³ã 6 .87 14.02 2.32 133.2 -

 2 ÎáÝï»Ý¹»ñ 11.4 9.0 4.7 Ï³Ý³ã 7.1 3 15.08 2.40 158.3 18.8

3 ´ ÉÛáõ É»Ûù 11.6 8.8 4.8 Ï³Ý³ã 6.1 5  13. 75 2.51 148.9 11.7

4 î»Ý¹»ñ·ñÇÝ 10.4 9.1 5.0 Ùá õ· Ï³Ý³ã 7.02 14.52 2.14 120.8 -9.3

5 
¸ñ³·áÝ 
Ã³Ý·

11.9 9.4 5.04

Ï³Ý³ã 
Ù³Ýá õ-

ß³Ï³·áõÛÝ 
μÍ»ñáí

6.12 13. 04 2.26 143.7 7.8

6
Â»Ý¹»ñ 
ÇÙ÷ñáõí¹ 

1 0.4 9.2 4.9 Ùáõ· Ï³Ý³ã 5. 64 12.55 2.48 139.1 4.4

7 ¶ñÇÝ ·ñá÷ 10.2 9. 0 4.3 Ï³Ý³ã 8.72 15. 66 2.5 6 159.3 19.5

8 îáå-Ïñáå 10.3 9.1 4. 6 μ ³ó Ï³Ý³ã 8.01 15.42 1.81 12 0.9 -9.2

ö³Ã³ÃíáÕ Ó¢»ñ

²¾î
0.95

 -1,5ó          Sx% - 0,35%

9
¼»÷Ûáõé
/ëïáõ·Çã/ 20.2 15.2 12.5

Ï³Ý³ã 8.08 14.62 2.42 357.4 -

10 ¼³é³ 13.8 10.1 7.8 Ùáõ· Ï³Ý ³ã 8.0 3  14 .61 2.3 5  284 .8 -20.3 

1 1 ¶á Ñ³ñ 23.5 20. 2 14.3 μ³ó Ï³ Ý³ ã 8.89 1 5. 86 3.48 406 .4 13. 7

 12
àõ³ÛÃ 
é áõÉ»ñ

1 1.6  9.0 5.7 ¹» ÕÝ ³Ï³ Ý³ã  6. 76 12 .96 2. 46 301 .2 - 15.7

1 3
Î »Ý ïáõÏÇ 
í³Ý ¹ñ 

1 0.7 8.6 4.8  Ï³ Ý³ã  7.6 3 1 3. 83 2 .41 270.5 - 24. 3

² ¾î
0.95

 - 5.23ó          Sx%  -  0.52 %
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 ECONOMIC-BIOLOGICAL EVALUATION OF  VARIETY-SAMPLES OF BEAN  IN OPEN   
FIELD CONDITIONS  

  Kirakosyan G. V.
“Scientifi c Center of Vegetable and Industrial Crops” SNCO MoA RA 

Key words:  bean,variety trial, variety-sample, crop capacity, beans

Summary
The aim of this study was to conduct a comparative analysis of economically valuable indicators of 13 varieties of 

common beans of different ecological and geographical origin with a climbing and bush type growth. Experiments were 
conducted during 2009-2012  in the  Scientifi c Center of Vegetable and Industrial Crops. 

The results showed that Contender bush bean variety exceeded the control (by 7 days). The bush varieties Green Gropa 
and Contender in comparison with the control provided increase of crop capacity by 18.8-19.5 %, and climbing variety 
Gohar - by 13.7%. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ  ФАСОЛИ  В УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Киракосян Г. В. 
ГНКО ”Научный центр овоще-бахчевых и технических культур” МСХ  РА

Ключевые слова: фасоль, сортоиспытание,  сортообразец, урожайность, бобы

Краткое содержание
Целью исследований было проведение сравнительного анализа хозяйственно-ценных показателей 13 сортов 

фасоли различного эколого-географического происхождения с вьющимся и кустовым типом роста. Опыты были 
проведены в 2009-2012 гг. на опытной базе ”Научного центра овоще-бахчевых и технических культур” МСХ РА.  
Результаты исследований показали, что сорт Контендер по скороспелости превосходил контроль (на 7 дней). 
Кустовые сорта Грин гроп и Контендер, по сравнению с контролем, обеспечили прибавку урожая на 18.8-19.5%, 
а  вьющийся сорт Гоар - на 13.7 % . 
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IMPACT of fArMyArD MAnUre, CheMICAl AnD CoMbIneD 
ferTIlIzers on yIelD AnD PerCenT of essenTIAl oIl of 

Hyssopus officinalis In IrAn
naderi G. r. 

islamic azad university, arak Branch

Key words: farmyard manure, chemical fertilizers, essential oil, biological yield, lai (leaf area index)

summary
Medicinal plant Hyssopus officinalis is a rough perennial plant of Lamiaceae family. In this research the impacts of 

farmyard manure, chemical and combined fertilizers on yield and percent of essential oil in Hyssopus officinalis in Iran 
was investigated. Application of treatment (Manure+ N100 p80 K100) had a considerable increase in dry yield of flowering 
branches (341 kg/ha), percent of essential oil (2.61%), yield of essential oil (8.9 kg/ha) than the control and other farmyard 
manure, chemical and combined fertilizers.

Introduction
Medicinal plants are of a special 

importance as the raw material for 
pharmaceutical industry. Today, 
considering the increase of world 
population and more need of medication 
and treatment of biological origin 
has been resulted in more attention to 
these plants. Because of lack or small 
side effects of using these plants than 
chemical medicines, human’s tendency 
to use these plants has been increased 
[1]. Hyssopus officinalis is a rough 
perennial plant of the Lamiaceae 
family. Asia Minor has been reported 
as the origin of this plant and it grows 
from Caspian Sea to Black Sea and 
also in sandy areas of Mediterranean 
[2]. This plant has direct root with 
many branches, its stem is quadrate and 
direct and the plant’s height is 50-70 
cm. Hyssopus officinalis has flat, thin, 
elongated leaves of light green color. 
Its leaves have 2-4 cm length and 0.5-
1 cm width. The flowers are of 4 color 
- white-pink-blue and mixed in upper 
part of 40-45 cm length stems [3]. It’s 
mentionable that the color of flower has 

no effect on constitutive compounds of 
essential oil. The amount of essential 
oil in the vegetative body of Hyssopus 
officinalis is different and is between 
0.3-1%, and the most amount of 
essential oil is in the flowering branches 
[4]. Nitrogen is one of the main 
nutrients in soil and causes fecundity 
and fertility of soil. Nitrogen deficiency 
in soil is resulted in mismatch in growth 
and shortening plant height and causes 
yellowing and makes leaves mottled. 
When enough nitrogen is available for 
the plant the need to main elements such 
as phosphorus and potassium increases 
[5]. Nitrogen makes the plant to be able 
to establish faster and to produce more 
photosynthesis level [6]. Phosphorus 
is involved in all of the biochemical 
processes and energy transfer and 
massages transfer mechanisms. 
Phosphorus after nitrogen is one of the 
macro elements for plant. This element 
is involved in all of the biochemical 
processes and mechanisms of energy 
transfer and messages transfer. Briefly 
it has a useful role in root development, 
cell division, albumen production, 

flowering, fruiting, crop maturing 
and plant quality increase. Moreover, 
availability of phosphate ion causes 
plant resistance to lodging, crop pre 
maturity, higher quality and finally 
results in performance increase. 
Phosphorus compounds are almost 
insoluble and thus, their release in soil 
is very slow [7]. Potassium deficiency 
intensifies negative effects of extra 
nitrogen. However, by increasing 
nitrogen and phosphorus in soil the 
need of plant to potassium increases and 
must be compensated. Thus, the effect 
of crop increases as a result of using 
phosphorus and nitrogen fertilizers 
in soil will be considerable whenever 
the soil becomes rich of potassium. 
Potassium is of a special importance 
in maintaining water in plant tissues 
[5]. Excessiveness of potassium ion 
increases osmotic pressure of vacuole 
and causes prevention of losing water 
[8]. 

Material and Method
In this study the impact of 

* Gh_naderi_b@yahoo.com
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farmyard manure, chemical and 
combined fertilizers on yield and 
percent of essential oil in Hyssopus 
officinalis in Iran was investigated. 
Chemical fertilizers have been 
calculated according to the results of 
soil test and deficiency of elements. 

Control = without using any type 
of fertilizer

Manure = 30 tons of cow manure 
per hectare 

N50P40K50 = treatment chemical 
fertilizer 50 kg of pure nitrogen/ha 
(109 kg of chemical fertilizer urea 
46%), 40 kg pure phosphorus/ha (83 
kg of super phosphate triple 48%) and 
50 kg of pure potassium/ha (96 kg  of 
potassium sulphate 52%).

N100P80K100 = treatment chemical 
fertilizer 100 kg of pure nitrogen/ha 
(218 kg of chemical fertilizer urea 
46%), 80 kg of pure phosphorus/ha 
(166 kg of super phosphate triple 48%) 
and 100 kg of pure potassium/ha (192 
kg of potassium sulphate 52%).

Manure+N50P40K50 = 30 tons cow 
manure plus 50 kg of pure nitrogen, 

Table1: 
Impact of fertilizers on mean of characteristics in Hyssopus officinalis l

number of 
flowers

numbers of
 leaves 

number 
branches

length of 
flowering

branch(cm)

Plant
height
(cm)

Treatments

98.89 156.8911.229.3838.81Control
183.2159.2213.7711.7748.70 Manure
194.8140.5614.7713.7746.62N50P40K50
248.7181.6718.0015.6648.51N100P80K100
245.2212.0021.7715.4452.51N50P40K50+Manure
281.7229.78 20.5516.3357.12N100P80K100+Manure

shoot dry weight
(g)

Dry weight of leaves 
(g)

Dry Weight 
flowering 
branch(g)

fresh weight
flowering 
branch (g)

1000 seeds 
weight (g)Treatments

33.4015.733.579.320.48 Control
45.2318.854.7511.30.68 Manure
38.1217.544.4911.80.73 N50P40K50
45.1820.734.0511.60.71 N100P80K100
49.8122.665.4513.10.74N50P40K50+Manure
44.9321.185.1214.20.74 N100P80K100+Manure

root /shoot 
weight  ratio

root/shoot  length 
ratio

root dry 
weight

(g)

root
length

(cm)

Canopy
cover
(cm2)

Treatments

0.1540.2594.869.889369.41Control
0.1570.2496.3711.88534.86Manure
0.1550.2575.6411.77521.04N50P40K50
0.1790.3167.48 15.22540.06 N100P80K100
0.1800.2898.3016.40577.09 N50P40K50+Manure
0.2550.26610.216.00526.25 N100P80K100+Manure

leaf Area Indexyield of shoot
(kg ha-1)

yield of 
essence 
(kgha-1)

Percent of 
essence 

(%)

yield of 
flowering 
branch 

Treatments

6.33 2087.63.3251.50223.33 Control
5.342827.34.885 1.59297.08 Manure
4.812382.74.590 1.66281.11 N50P40K50
5.452823.85.800 2.27253.61 N100P80K100
4.693536.76.4952.05312.78 N50P40K50+Manure
5.603113.68.9142.61341.11 N100P80K100+Manure
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40 kg of pure phosphorus and 50 kg of 
pure potassium/ha.

Manure+N100P80K100 = 30 tons 
of cow manure plus 100 kg of pure 
nitrogen, 80 kg of pure phosphorus 
and 100 kg pure potassium/ha.

In this study plots were 
considered with dimensions 3 m width 
and 8 m length, so the area of each plot 
was 24 m2 and it was implemented in 
3 replications. 
 

results 
Our observations during the 

3 years showed that application of 
farmyard manure, chemical and 
combined fertilizers brings to the 
increase on traits such as plant height, 
length of flowering branches, number 
of lateral branches, number of leaves 
on main stem, number of flowers on 
plant, 1000 seeds weight, fresh and 
dry weight of flowering branches, 
leaves and shoot dry weight, canopy 
cover, root length, root dry weight, 
root length to plant height ratio, root 
dry weight to shoot ratio, percent and 
yield of essential oil and biological 

indicated that the use of treatment 
(Manure+N100P80K100) had 
considerable increase in dry yield 
of flowering branches (341 kg/
ha), percent (2.61%) and yield of 
essential oil (8.9 kg/ha) than the 
control and other treatments. Badran 
and Safwat investigated response of 
fennel (foeniculum vulgare) plants to 
organic manure and different mineral 
fertilizers. The main plot treatments 
comprised: control; 100% NPK; 100% 
manure; 75% NPK+25% manure; 
50% NPK+50% manure; 25% 
NPK+75% manure. The best results 
were obtained from 75% NPK + 25% 
manure and 50% NPK + 50% manure 
treatments. The number of umbels/
plant, weight of 1000 fruits and fruit 
yield were increased by NPK+manure 
treatments compared with the control 
[9]. Velmurugan studied the influence 
of organic manures and inorganic 
fertilizers on cured rhizome yield and 
quality of turmeric (curcuma longa 
L.). The greatest plant height (95.12 
cm), number of leaves (20.62), and 
numbers of tillers (4.32) were obtained 
with farmyard manure [10]. 
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dry yield see the Table). Treatment 
(Manure+N100P80K100) showed the 
most mean height of plant, length of 
flowering branches, number of leaves 
on main stem, number of flowers 
on plant, fresh weight of flowering 
branches, root dry weight, root length 
to plant height ratio, root dry weight 
to shoot ratio, dry yield of flowering 
branches, percent and yield of essential 
oil. Treatment (manure+N50P40K50) 
had the maximum mean number of 
lateral branches, 1000 seeds weight, 
dry weight of flowering branches, 
leaves and shoot dry weight, canopy 
cover, root length and biological dry 
yield. The most mean of root length 
to plant height ratio belonged to 
treatment (N100 p80 K100) and the 
control had the maximum mean of 
leaf area index.  Therefore treatment 
(manure+N100P80K100) is recommended 
for increasing dry yield of flowering 
branches, and yield of essential oil of 
Hyssopus officinalis. 

Conclusion
In conclusion, our results 
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Влияние стойлоВого наВоза, минерального и комплексного удобрений на 
урожай и содержание эфирного масла иссопа лекарстВенного 

(hyssoPUs offICInAlIs l.)
надери г. р.

Исламский университет Азад, Аракский филиал

ключевые слова: навоз, химические удобрения, эфирное масло, биологический урожай, индекс листовой поверх-
ности

краткое содержание
Лекарственный иссоп (Hyssopus officinalis L.) – многолетний полукустарник из семейства губоцветных 

(Lamiaceae). В работе представлено исследование влияния стойлового навоза, минерального и комплексного 
удобрений на урожай и содержание эфирного масла Hyssopus officinalis, культивируемого в Иране. В варианте 
навоз + N100p80K100, по сравнению с контрольным и другими вариантами, значительно увеличились масса сухих 
ветвей, собранных в период цветения (341 кг/га), содержание эфирного масла (2.61%) и его выход (8.9 кг/га).  

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  28.03.2014 Ã.
Հ³սï³ïí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  02.07.2014 Ã.

òԱՄՔԱՐԻ ՀԵՏ ԽԱՌՆԱԾ ԳՈՄԱՂԲԻ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿòՎԱԾ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԱԶԴԵòՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ԴԵՂԱՏՈՒ ԶՈՊԱՅԻ   /Hyssopus officinalis L./ ԲԵՐՔԻ ԵՎ 

ԵԹԵՐԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
 Նադերի Ղ. 

Իսլ³մ³կ³Ý Ազ³¹ հ³մ³լս³ñ³Ý, Աñ³քի մ³սÝ³ճÛáõղ 

Բանալի բառեր - ·áմ³ղբ, քիմի³կ³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ, եÃեñ³ÛիÝ Ûáõղ, կեÝս³բ³Ý³կ³Ý բեñք, ïեñև³ÛիÝ մ³կեñեսի 
ցáõց³Ýիշ

Համառոտ բովանդակությունը
Դեղ³ïáõ զáå³Ý (Hyssopus officinalis L.) շñÃÝ³Í³ղկ³íáñÝեñի  (Lamiaceae) ըÝï³Ýիքի բ³զմ³մÛ³ կիս³Ãáõփ ¿: 

Աշխ³ï³Ýքáõմ Ýեñկ³Û³ցí³Í ¿  ·áմ³ղբի, հ³Ýք³ÛիÝ և հ³մ³կցí³Í å³ñ³ñï³ÝÛáõÃեñի ³զ¹եցáõÃÛáõÝը Իñ³Ýáõմ 
մշ³կíáղ Hyssopus officinalis-ի բեñքի և եÃեñ³Ûáõղի å³ñáõÝ³կáõÃÛ³Ý íñ³: Սïáõ·իչի և ³Ûլ ï³ñբեñ³կÝեñի 
հ³մեմ³ï, ·áմ³ղբ+ N

100
P

80
K

100
 ï³ñբեñ³կը ³å³հáíել ¿  բáõÛսի Í³ղկ³Í չáñ ճÛáõղեñի (341 կ·/հ³), եÃեñ³Ûáõղի 

å³ñáõÝ³կáõÃÛ³Ý (2.61%), և եÃեñ³Ûáõղի ելի (8.9 կ·/հ³) ³մեÝ³բ³ñձñ ցáõց³ÝիշÝեñ:

8. Matin A. (1971) - Technology, physiology and using ways of fertilizers in arid areas. Jondishapour University press, 339
9. Badran F. S., Safwat M. S., (2005) - Response of fennel plants to organic manure and bio-fertilizers in replacement of chemical 

fertilization. Egyptian Journal of Agricultural Research ., Vol: 82., Issue: 2(Special Issue)., Pages: 247-256 ., 14 ref
10.  Velmurugan M., Chezhiyan N., Jawaharlal M. (2008) - Influence of organic manures and inorganic fertilizers on cured rhizome 

yield and quality of turmeric (Curcuma longa L.) cv. BSR-2. International Journal of Agricultural Sciences. Vol: 4, Issue: 1 
Pages: 142-145.
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IMPACT of NPK ferTIlIzer oN yIelD AND esseNTIAl oIl of 
hyssoP (Hyssopus officinalis l.) CUlTIvATeD IN IrAN  

Naderi G.r.,* Melikyan A. sh.

armenian national agrarian university

Key words: chemical fertilizers, biological yield, essential oil, ratio, lai (leaf area index)

summary
Hyssopus officinalis is a herbaceous perennial plant of Lamiaceae family. In this study the impact of fertilizers NPK 

on biological yield and essential oil of Hyssopus officinalis in Iran was investigated. Using the third level of fertilizers 
(n150p120K150) results in the increase of dry weight of flowering branches (303 kg/ha), essential oil percent (2.87%) and yield 
of essential oil percent (8.8 kg/ha) camparing with the control and the other 2 levels of fertilizers.

Introduction
Today, medicinal plants 

have a special importance as the 
raw material for pharmaceutical 
industry. Consideration increase of 
world population and more need of 
medication and treatment has resulted 
in more attention to these plants. 
Because of lack or small side effects 
of using these plants than chemical 
medicines, human’s tendency to use 
these plants has been increased [1]. 
Hyssopus officinalis or hyssop is a 
herbaceous perennial plant which 
belongs to Lamiaceae family native 
to Southern Europe, the Middle 
East and the region surrounding the 
Caspian Sea [2]. Due to its properties 
as an antiseptic, cough reliever and 
expectorant, it is commonly used as 
an aromatic herb and medicinal plant. 
Hyssop is a brightly colored shrub 
or subshrub that ranges from 30 to 
60 cm (12-24 in) in height. The stem is 
woody at the base, from which grow a 
number of straight branches. Its leaves 
are lanceolate, dark green in color, 
from 2 to 2.5 cm long [3]. The amount 
of essential oil in the vegetative body 
of Hyssopus officinalis is different 
(between 0.3-1 percent) and the 

most amount of essential oil is in the 
flowering branches [4]. Nitrogen is 
one of the most imported nutrients 
in soil and causes fecundity and 
fertility of soil. Nitrogen deficiency 
in soil is resulted in growth mismatch 
shortening plant height and cause 
leaves yellowing and making them 
mottled. When enough nitrogen is 
available for the plant the need to other 
main elements such as phosphorus and 
potassium increases [5]. 

Phosphorus is involved in 
all of the biochemical processes, 
especially energy transfer and 
massages transfer mechanisms. 
Phosphorus has  a fundamental role 
in plants nutrition,  root development, 
cell division, albumen production, 
flowering, fruiting, crop maturing 
and plant quality increase. Moreover, 
availability of phosphate ion causes 
plant resistance to lodging, crop pre 
maturity, higher quality and finally 
results in performance increase. 
Phosphorus compounds are almost 
insoluble and thus their release in soil 
is very slow. Potassium deficiency 
intensifies negative effects of extra 
nitrogen. However, by increasing 
nitrogen and phosphorus in soil the 

need of plant to potassium increases and 
must be compensated. Thus, the effect 
of crop increase as a result of using 
phosphorus and nitrogen fertilizers 
in soil will be considerable whenever 
the soil becomes rich of potassium.  
Potassium has special importance 
in maintaining water in plant tissues 
[6]. Excessiveness of potassium ion 
increases osmotic pressure of vacuole 
and causes prevention of losing water 
also, potassium in plants results in  
nitrogen fertilizers efficiency increase 
[7].

Material and Method
In this study, the impacts of NPK 

fertilizers on biological and essential 
oil yield of Hyssopus officinalis in 
Iran was investigated. Fertilizer levels 
(experimental treatments) include 1- 
Control, 2- N50P40K50, 3- N100, P80K100, 

4- N150P120K150, according to results 
of soil testing and deficiency of this 
element has been calculated.   

a) Control = without using any 
fertilizer

b) N50P40K50 = fertilizer treatment 
50 kg/ha of pure nitrogen (109 kg of 
urea 46%), 40 kg/ha of pure phosphorus 

* Gh_Naderi_B@yahoo.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Shrub
http://en.wikipedia.org/wiki/Subshrub
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_stem
http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_shape
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(83 kg of super phosphate triple 48%) 
and 50 kg/ha pure potassium (96 kg of 
potassium sulphate 52%).

c) N100P80K100 = fertilizer 
treatment 100 kg/ha of pure nitrogen 
(218 kg of urea 46%), 80 kg/ha  of 
pure phosphate and 100 kg /ha of 
pure potassium (192 kg of potassium 
sulphate 52%)

d) N150P120K150 = fertilizer 
treatment 150 kg/ha of pure nitrogen 
(327 kg of urea 46%), 120 kg/ha 
of pure phosphorus (249 kg super 
phosphate triple 48%) and 150 kg/ha of 
pure potassium (288 kg of potassium 
sulphate 52%)

In this design, plots were 
considered with dimensions 3 m 
width and 8 m length, thus, area of 
each plot was 24 m2. and design had 3 
replications.

 

results
The three-year average of traits 

showed that application of fertilizers 
had considerable effect on traits such 
as plant height, length of flowering 
branches, number of lateral branches, 
number of leaves in main stem, number 
of flowers in plant, 1000 seed weight, 
fresh weight of flowering branches, 

dry weight of flowering branches, dry 
weight of leaf, dry weight of shoot, 
canopy cover, root length, dry weight 
of root, root length to plant height 
ratio, root dry weight to shoot ratio, 
dry yield of shoot, percent of essential 
oil, yield of essential oil, biological 
dry yield and leaf area index (LAI). 

Application of first level 
of fertilizers (N50P40K50) had a 
considerable increase on average 
of plant height (46.6 cm), length of 
flowering branches (13.8), number 
of lateral branches (14.8 cm), 
number of flowers in plant (194), and 
other parameters (see the Table 1). 

Table1: 

Impact of fertilizers on mean characteristics of Hyssopus officinalis L

Number of
flowers

Number of leaves 
on main stem

Number of
lateral 

branches

Length of flowering 
branches(cm)

Plant 
Height
(cm)

Treatments

98.89 156.8911.229.3838.81Control
194.8140.5614.7713.7746.62N50P40K50

248.7181.6718.0015.6648.51N100P80K100

249.2209.1118.1116.5753.42N150P120K150

Shoot dry weight
(g)

Dry weight 
of leaves

(g)

Dry weight of 
flowering branches 

(g)

Fresh weight 
flowering branches 

(g)

1000 seeds weight 
(g)

33.4015.733.579.320.48 Control
38.1217.544.4911.80.73 N50P40K50

45.1820.734.0511.60.71 N100P80K100

40.1619.664.8411.80.64 N150P120K150

Root shoot weight 
ratio 

Root length to shoot 
ratio 

Root dry weight
(g)

 Root
 Length
 (cm)

Canopy
cover
(cm2)

0.1540.2594.869.889369.41Control
0.1550.2575.6411.77521.04N50P40K50

0.1790.3167.48 15.22540.06 N100P80K100

0.2070.2758.0514.44473.56N150P120K150

Leaf Area IndexYield of shoot
(kg ha-1)

Yield of essential oil
(kg ha-1)                                                                                

Percent of essential 
oil
(%)

Yield flower 
branches
(kg ha-1)

6.33 2087.63.3251.50223.33 Control
4.812382.74.590 1.66281.11 N50P40K50

5.452823.85.800 2.27253.61 N100P80K100

5.622510.18.7592.87303.06 N150P120K150
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Moreover, this treatment obtained the 
maximum 1000 seed weight and fresh 
weight of flowering branches than 
three other treatments. The second 
level of fertilizers (N100P80K100) had 
a considerable increase on average 
of plant height (48.5 cm), length of 
flowering branches (15.6 cm), number 
of lateral branches (18) and etc. (Table 
1).

Also this treatment had the 
maximum leaves dry weight, shoot 
dry weight, canopy cover, root length, 
root length to plant height ratio and 
biological dry yield to three other 
treatments. Application of third 
level of fertilizers (N150P120K150 ) had 
considerable increase on average 
of plant height, length of flowering 
branches, number of lateral branches, 
and leaves on main stem, number of 

flowers on plant, 1000 seed weight, 
fresh and dry weight of flowering 
branches, leaves and shoot dry weight, 
canopy cover, root length, root dry 
weight, root length to plant height 
ratio, root dry weight to shoot ratio, 
dry yield of flowering branches, 
percent and yield of essential oil and 
biological dry yield compared with 
the control. Moreover, this treatment 
obtained the maximum plant height, 
length of flowering branches, number 
of lateral branches, number of flowers, 
dry weight of flowering branches, 
root dry weight, root dry weigh to 
shoot ratio, dry yield of flowering 
branches, percent and yield of 
essential oil to three other treatments. 
Therefore, the treatment of using third 
level of fertilizers (N150P120K150) is 
recommended for increasing the dry 

yield of flowering branches, percent 
and yield of essential oil of Hyssopus 
officinalis in the region. 

Conclusion
According to the results of our 

investigations the highest dry weight 
of flowering branches, percent and 
yield of essential oil were scored as 
maximal in the third level of fertilizers 
(N150P120K150). Using the third level 
of fertilizers (N150P120K150) brings to 
considerable increase of flowering 
branches dry weight (303 kg/ha), 
essential oil percent (2.87%) and yield 
of essential oil (8.8 kg/ha) compared 
with the control and the other 2 levels 
of fertilizers. 
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²ՄԲՈՂՋ²Կ²Ն Հ²ՆՔ²ՅԻՆ Պ²Ր²ՐՏ²ՆՅՈՒԹԵՐԻ /NPK/ ²ԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐ²ՆՈՒՄ ՄՇ²ԿՎՈՂ 
ԴԵՂ²ՏՈՒ ԶՈՊ²ՅԻ(Hyssopus officinalis L.) ԲԵՐՔԻ ԵՎ ԵԹԵՐ²ՅՈՒՂԻ ԵԼԻ ՎՐ²

 Նադերի Ղ.Գ., Մելիքյան ².Շ. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

Բանալի բառեր - քիմիական պարարտանյութեր, կենսաբանական բերք,  եթերայուղ, հարաբերակցություն, տերևային 
մակերեսի ցուցանիշ

Համառոտ բովանդակությունը
Դեղատու զոպան (Hyssopus officinalis L.) շրթնածաղկավորների  (Lamiaceae) ընտանիքի բազմամյա խոտաբույս 
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Влияние полного минерального удобрения (NPK) на урожай культиВируемого В 
иране иссопа лекарстВенного (HyssoPus officiNals l.) и Выход эфирного масла

надери г. р., меликян а. Ш.
Национальный аграрный университет Армении

ключевые слова: минеральные и органические удобрения, биологический урожай, эфирное масло, соотношение, 
индекс листовой поверхности

краткое содержание
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – травянистое многолетнее растение семейства губоцветных 

(Lamiaceae). В работе представлено исследование влияния полного минерального удобрения (NPK) на биологический 
урожай и выход эфирного масла Hyssopus officinalis, культивируемого в Иране. По сравнению с контрольным и 
двумя другими вариантами норм удобрения, самые высокие показатели массы собранных в период цветения сухих 
ветвей растений (303 кг/га), процентного содержания эфирного масла (2.87%) и выхода  эфирного масла (8.8 кг/
га) обеспечил вариант N150p120K150.   

Àն¹ունված ¿ տպագրության  28.03.2014թ.
Հաստատված ¿ տպագրության  02.07.2014թ.

¿: Աշխատանքում ներկայացված ¿ ամբողջական հանքային պարարտանյութի (NPK) ազ¹եցությունը Իրանում 
մշակվող Hyssopus officinalis-ի բերքի և եթերայուղի ելի վրա: N

150
P

120
K

150
 տարբերակը, ստուգիչի և պարարտանյութի 

2 այլ չափաքանակներով տարբերակների համեմատ, ապահովել ¿   ծաղկման փուլում հավաքած բույսի չոր ճյուղերի 
(303 կգ/հա), եթերայուղի տոկոսային պարունակության (2.87%), և եթերայուղի ելի (8.8 կգ/հա) ամենաբարձր 
ցուցանիշներ: 
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ՀՏԴ   635.62/621:624:625

ԴԴՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ՍՈՐՏԵՐԻ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Կարապետյան Ա. Ս.*

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բանալի բառեր - դդում, սորտ, պտուղ, բերքատվություն, որակական ցուցանիշներ

Համառոտ բովանդակություն
Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնում հետազոտվել են դդմի 8 

սորտեր, որոնք պատկանել են մուսկատային, խոշորապտուղ և ամրակեղև տեսակներին: Մուսկատային տեսակների 
համար՝ որպես ստանդարտ, օգտագործվել է Բերքանուշ, խոշորապտուղների համար՝ Արարատի վարդագույն 
և ամրակեղևների համար՝ Բիգ Մաքս սորտերը: Հետազոտության նպատակն է եղել բարձր բերքատվությամբ և 
պտուղների որակական բարձր ցուցանիշներով սորտերի հայտնաբերումը, ինչի արդյունքում բարձր բերքատվությամբ 
դուրս է բերվել Պրիկորնևայա սորտը, իսկ որակական ցուցանիշներով առանձնացել են մուսկատային տեսակի 
Բերքանուշ և Սափորիկ սորտերը: 

Ներածություն
Դ դու մը հնա գույն մշա կա

բույս է, ո րն իր տար բեր տե սակ

նե րով ծա գել է Կենտ րո նա կան 

Ա մե րի կա յի, Պարս կաս տա նի և 

Փոքր Ա սիա յի շրջան նե րում [1]: 

Կան դդմի սոր տեր, ո րոնց 

շա քա րի պա րու նա կութ յու նն 

ա վե լի բարձր է, քան՝ ձմե րու կի

նը, իսկ սեր մե րը պա րու նա կում 

են մինչև 50% յուղ: Դ դմի դիե

տիկ ար ժե քը պայ մա նա վոր ված 

է նրա նում պա րու նակ վող բո լոր 

ած խաջ րե րի հեշտ յու րաց մամբ, 

ին չը այն դարձ նում է ան փո խա

րի նե լի ման կա կան և դիե տիկ 

սննդի մեջ: Բարձր է նաև դդ մի 

կե րա յին ար ժե քը: Սահ ման ված 

է, որ նրա կե րա յին միա վո րը 

18.5%ով ա վե լի բարձր է, քան 

կե րի ճակն դե ղի նը: Բու ժիչ նյու

թե րի պա րու նա կութ յամբ դդու մը 

գե րա զան ցում է մյուս բան ջա րե

ղեն նե րին [2]:

Դ դու մը, լի նե լով ար ժե քա

վոր մշա կա բույս, բա վա կա նին 

մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում ազ

գաբ նակ չութ յան կող մից: Դ դմի 

հա սուն պտուղ նե րն օգ տա գործ

վում են թարմ, ե փած, տա պա

կած վի ճա կով, այն վե րամ շա կում 

են հյու թի, պյու րեի, խա վիա րի 

հա մար, ինչ պես նաև օգ տա գոր

ծում են մրգա յին ջե մե րի, պու

դին գի պատ րաստ ման հա մար, 

իսկ չհա սու նա ցած պտուղ նե րն 

օգ տա գոր ծում են մա րի նադ նե րի 

մեջ:  Այս ա մե նից ել նե լով, մենք 

նպա տակ ենք դրել ու սում նա

սի րել  դդմի տար բեր սոր տե րի 

կեն սա բա նա կան, ո րա կա կան 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  

ա ռանձ նաց նել բեր քատ վութ յան 

ու ո րա կի բարձր ցու ցա նիշ նե րով 

սոր տե րը:

Ն յու թը և մե թո դը
Փոր ձե րը դրվել են ՀՀ ԳՆ 

§Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ

նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի

տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿի փոր

ձա րա րա կան տնտե սութ յու նում՝ 

20112013թթ.: Ու սում նա սիրվել 

են դդ մի  տար բեր աշ խար հագ

րա կան ծա գում ու նե ցող 8 սոր

տան մուշ ,  ո րոն ցից 4ը պատ կա

նել են մուս կա տա յին, 2ը՝ խո

շո րապ տուղ և 2ը՝ ամ րա կեղև 

տե սակ նե րին: Վե գե տա ցիա յի 

ըն թաց քում կա տար վել են ֆե

նո լո գիա կան դի տում ներ, ո րոշ

վել է մեկ պտղի մի ջին զանգ վա

ծը, սոր տե րի բեր քատ վութ յու նը 

ըստ փոր ձա մար գե րի, տրվել է 

պտուղ նե րի ո րա կա կան գնա հա

տա կա նը: 

Պ տուղ նե րում չոր նյու թե

րը ո րոշ վել են ռեֆ րակ տո մետ

րիկ ե ղա նա կով, ընդ հա նուր 

շա քար նե րը՝ Բերտ րա նի, աս

կոր բի նաթթ վի քա նա կը՝ Մու

րիի, տիտր վող թթվայ նութ յու

նը՝ տիտ րա ցիոն մե թոդ նե րով 

և կա րո տի նի քա նա կը՝ գու նա

չա փա կան մե թո դով՝ ըստ Ա. Վ. 

Պե տեր բուրգս կու [3, 4]: Բեր քի 

հաշ վառ ման մա թե մա տի կա կան 

մշա կու մը կա տար վել է դիս պեր

սիոն ա նա լի զի մե թո դով [5]:

Հետազոտության 
արդյունքները 

Հե տա զոտ վող սոր տերը մի

մ յան ցից տար բեր վել են հա սու

* akarapetyan-86@mail.ru
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նաց ման ժամ կետ նե րով, պտուղ

նե րի ձևով, գու նա վոր մամբ, 

զանգ վա ծով և  ո րա կա կան ցու

ցա նիշ նե րով: 

Ու սում նա սի րութ յան արդ

յունք նե րը ցույց են տվել, որ հե

տա զոտ վող սոր տե րի վե գե տա

ցիա յի տևո ղութ յու նը տա տան վել 

է 93112 օր վա սահ ման նե րում: 

Բո լոր սոր տե րը  ե ղել են մի ջա

հաս, բա ցա ռութ յամբ՝ Սա փո րի

կի, ո րն աչ քի է ըն կել իր   վա ղա

հա սութ յամբ  (93 օր): 

Բեր քատ վութ յան բարձր 

ցու ցա նիշ նե րով աչ քի է ըն կել 

Պ րի կորն ևա յա ներ մուծ ված սոր

տը (աղ. 1):

Քա նի որ դդու մը բազ մա

կող մա նի օգ տա գործ ման մշա

կա բույս է, կար ևոր վում է նրա 

պտուղ նե րի ո րա կը՝ մաս նա վո

րա պես՝ շա քար նե րի և կա րո տի

նի բարձր պա րու նա կութ յու նը: 

Հե տա զոտ վող սոր տե րի պտուղ

նե րում կա րո տի նի պա րու նա

կութ յու նը տա տան վել է 2.15

5.55 մգ%ի, չոր նյու թե րը՝ 3.94

8.56 %ի, շա քար նե րը՝ 2.015.98 

%ի, աս կոր բի նաթթ վի պա րու

նա կութ յու նը՝ 5.708.62 մգ%ի 

սահ ման նե րում (աղ. 2): 

Ինչ պես եր ևում են աղ յու

սակ նե րի տվյալ նե րից, մուս կա

տա յին տե սա կին պատ կա նող՝ 

Մեղ րադ դում, Սա փո րիկ և Պ րի

կու բանս կա յա սոր տե րը ո րա կա

կան բարձր ցու ցա նիշ նե րով զի

ջել են ստու գիչ Բեր քա նուշ սոր

տին, բա ցա ռութ յամբ՝ Սա փո րիկ 

սոր տի, ո րը գե րա զան ցել է կա

րո տի նի պա րու նա կութ յամբ:

Խո շո րապ տուղ դդում նե րից 

Պ րի կորն ևա յա սոր տն իր ո րա

կա կան ցու ցա նիշ նե րով գե րա

զան ցել է ստու գիչ՝ Ա րա րա տի 

Վար դա գույն սոր տին:

Ամ րա կեղև դդում նե րից Ս մոլ 

Աղ յու սակ 1

Դ դմի ու սում նա սիր վող սոր տե րի տնտե սա կան գնա հա տա կա նը

 (2011-2013թթ.)
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1.
 Բեր քա նուշ
(ստու գիչ1)

4.7 457.6  111

2.  Մեղ րադ դում 3.7 356.7 22.05 110

3.  Սա փո րիկ 1.4 257.6 43.70 93

4. Պ րի կու բանս կա յա 4.1 377.6 17.48 112

 Խո շո րապ տուղ

5.
Ա րա րա տի Վար դա
գույն (ստուգիչ2)

6.2 454.7  109

6. Պ րի կորն ևա յա 6.7 527.2 15.94 106

Ամ րա կեղև

7.
 Բիգ Մաքս
(ստու գիչ3)

5.2 493.6  106

8. Ս մոլ Շու գար 2.5 238.2  107.22 106

Sx% = 1.16%
ԱԷՏ

0.95
 = 13.8 ց 

Աղ յու սակ 2

Դ դ մի ու սում նա սիր վող սոր տե րի պտուղ նե րի ո րա կա կան գնա հա տա կա նը 

(2011-2013թթ.)

N  Տար բե րակ ներ

 Կ
ա

 ր
ո
 տ

ի
ն
, 

մ
գ

%

 Չ
ո
ր
 ն

յո
ւ թ

ե
ր
, 

%

 Շ
ա

 ք
ա

ր
 ն
ե
ր
, 

%

Ա
ս
 կ
ո
ր
 բ
ի
 ն
ա


թ

թ
ո
ւ,

 մ
գ

%

 Տ
ի
տ

ր
 վ

ո
ղ

 
թ

թ
վ

ա
յ ն

ո
ւթ


յո

ւն
, 

%
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1.
 Բեր քա նուշ
 (ստու գիչ1)

5.00 8.56 5.98 8.62 0.10

2.  Մեղ րադ դում 4.00 7.18 5.06 7.55 0.11

3.  Սա փո րիկ 5.55 7.24 5.65 7.65 0.13

4. Պ րի կու բանս կա յա 4.35 6.96 4.75 7.53 0.11

 Խո շո րապ տուղ

5.
Ա րա րա տի Վար դա
գույն (ստու գիչ2)

2.86 3.94 2.01 6.45 0.09

6. Պ րի կորն ևա յա 3.04 6.36 3.10 6.57 0.10

Ամ րա կեղև

7.
 Բիգ Մաքս
(ստու գիչ3)

2.15 4.68 2.77 5.70 0.12

8. Ս մոլ Շու գար 3.64 7.71 3.89 6.51 0.09
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Շու գար սոր տն իր ո րա կա կան 

ցու ցա նիշ նե րով գե րա զան ցել է  

Բիգ Մաքս սոր տին:

Եզ րա կա ցութ յուն
Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ

յունք նե րը ցույց են տվել, որ 

ա ռա վել բարձր բեր քատ վութ

յուն ու նի խո շո րապ տուղ տե սա

կին պատ կա նող Պ րի կորն ևա յա 

ներ մուծ ված սոր տը: Սա կայն, 

վերջինս կա րո տի նի և շա քար նե

րի պա րու նա կութ յամբ, զի ջել է 

մուս կա տա յին տե սա կին պատ

կա նող` Բեր քա նուշ, Մեղ րադ

դում, Սա փո րիկ և Պ րի կու բանս

կա յա սոր տե րին: 

Մուս կա տա յին՝ Բեր քա նուշ, 

Մեղ րադ դում, Սա փո րիկ, Պ րի

կու բանս կա յա սոր տե րը, լի նե լով 

հա մե մա տա բար ցածր բեր քա

տու, ո րա կա կան  ցու ցա նիշ նե

րով գե րա զան ցել են մյուս սոր

տե րին: 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ ТЫКВЫ
Карапетян А. С.

ГНКО ”Научный центр овоще-бахчевых и технических культур” МСХ РА

Ключевые слова: тыква, сорт, плод, урожайность, качественные показатели

Краткое содержание
В  Научном центре овоще-бахчевых и технических культур было изучено 8 сортов тыквы, принадлежащих к 

видам мускатные, крупноплодные и твердокорые. Целью изучения было выявление сортов с высокими показателями 
урожайности и качества плода. В результате высокой урожайностью отличился сорт Прикорневая, а по 
качественным показателям плодов выделились мускатные сорта Беркануш и Сапорик. 

AGROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STUDIED  VARIETIES OF PUMPKINS
Karapetyan A. S.

“Scientific Center of Vegetable and Industrial Crops” SNCO MoA RA 

Key words:  pumpkin, variety, species, crop capacity, qualitative indices

Summary
8 varieties of pumpkin belonging to C. Moschata, C. Maxima and C. Pepo species were examined. As a result,two 

varieties with high indices of crop capacity - Prikornevaya and Big Max have been identified. C. Moschata varieties 
Berkanush, Meghraddum, Saporik and Prikubanskaya differed with high qualitative indices.

Àնդունված է տպագրության  06.06.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության  08.07.2014 թ.
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ՀՏԴ 635.61:631.526   

ԼՂՀ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁՄԵՐՈՒԿԻ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ 

ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հարությունյան Մ. Օ.*

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

Բանալի բառեր - ձմերուկ, սորտ, փորձարկում, բերք

 Նե րա ծութ յուն
Ձ մե րու կը` որ պես բոս տա

նա յին մշակաբույս, լայն տա րա

ծում աշ խար հում, սակայն Ար ցա

խում նոր է դրվել մշակության: 

Այդ տե սա կե տից ար ժե քա վոր է 

բարձր բեր քա տու սոր տե րի ընտ

րութ յու նը, որն ա մե նա կար ևոր 

գոր ծոն նե րից է այս մշա կա բույ սի 

ներդր ման հա մար:

 Յու րա քանչ յուր սորտ ի 

սկզբա նե ստեղծ վում է ո րո շակի 

պայ ման նե րի հա մար, ուս տի 

դրանց տե ղայ նա ցու մը այլ գո

տի նե  րում են թադ րում է հա մա

կող մա նի փոր ձար կում ներ: Ձ մե

րու կը, լի նե լով ա նա պա տա յին 

բույս և ու նե նա լով հզոր զար գա

ցած և  խո րը թա փան ցող (մինչև 

2.0 ¨ 2.5 մ և ա վե լի) ար մա տա յին 

հա մա կարգ, բա վա րար ե րաշտա

դի մաց կուն է, որն էլ կար ևոր է 

ԼՂՀ ջրո վի տա րածք նե րի սահ

մանա փակ հնա րա վո րութ յուն նե

րի պայ    ման նե րում:

Ն յու թը և մե թո դը
Գի տա կան ու սում նա սի

րութ յուն նե րը կա տար վել են 

2011 ̈  2013 թթ.` ԼՂՀ  Մար տու նու 

շրջա նի  Թա ղա վարդ հա մայն

քում, ծո վի մա կեր ևույ թից 600 

մ  բարձ րութ յան վրա:  Ռե լիե ֆը 

հարթ է, թե քութ յու նը` 0.9օ:  Հո

ղե րը շա գա նա կա գույն են, ըստ 

մե խա նի կա կան կազ մի` թեթև 

ա վա զա կա վա յին:  Հու մու սի պա

րու նա կութ յու նը` 3.4 % է, հո ղի 

հզո րութ յու նը` A + B = 60 սմ:  Տե

ղում նե րի քա նա կը` տա րե կան 

470 մմ է:  

Ու սում նա սիր վել են տար

բեր սոր տա տի պե րին պատ կա

նող հայ րե նա կան և  ար տա սահ

ման յան սոր տան մուշ ներ: Որ պես 

ս տու գիչ է ծա ռա յել Մե լի տո պոլս

կի 142 սոր տը:  Ցան քը կա տար

վել է մա յի սի 15ին, երկ կող մա նի 

ժա պա վե նաձև` 200+80/2x60 սմ 

ս խե մա յով:

 Փոր ձե րը դրվել են ե րեք 

կրկնո ղութ յամբ:  Փոր ձա մար գի 

մե ծութ յու նը  կազ մել է 100 մ2:

 Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 

կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան 

դի տում ներ. կեն սա չա փումներ, 

բեր քի հաշ վա ռում և պտ ղի կեն

սա քի միա կան ա նա լիզ ներ: Թ վա  

յին տվյալ նե րը մշակ վել են վա  

րիա ցիոն վի ճա կագ րութ յան դիս

պեր սիոն վեր լու ծութ յան մեթո

դով [1]:

Ա սի միլ յա ցիոն մա կե րե սը 

ո րոշ վել է կշռա յին մե թո դով [2]: 

 Կեն սա քի միա կան ա նա լիզ նե րով 

պտուղ նե րում ո րոշ վել է չոր ն յու

թե րի, շա քար նե րի և  վի տա մին 

Cի պա րու նա կութ յու նը [3, 4]: 

 Փոր ձա հո ղա մա սե րում կի

րառ վել են ագ րո տեխ նի կա կան 

այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք  նա

խա տես ված են ձմե րու կի մշա

կութ յան հա մար:  Փոր ձարկ վել են 

ձմե րու կի հետև յալ սոր տե րը.

 Մե լի տո պոլս կի 142` մի ջա

հաս է, բույ սե րը մի ջին ճյու ղա

վոր վա ծութ յան են, գլխա վոր ցո

ղու նի եր կա րութ յու նը չի անց նում 

2.0 մետ րից, պտու ղը գնդաձև է, 

հարթ, 4.5 ¨ 4.7 կգ  մի ջին զանգ

վա ծով:

 Մար գա րիտ` մի ջա հաս է, 

բույ սե րը մի ջին ճյու ղա վոր վա

ծութ յան են, գլխա վոր ցո ղու

նի եր կա րութ յու նը չի անց նում 

2.0 մետ րից, պտու ղը գնդաձև է, 

հարթ՝ 4.5 ¨ 4.7 կգ  մի ջին զանգ

վա ծով: Եր կու սոր տերն էլ ու նեն 

կա նա չա վուն ֆոն` մուգ կա նաչ 

* meri.harutyunyan.1987@mail.ru

Համառոտ բովանդակություն
ԼՂՀ նախա լե ռնայ ին  գ ոտում փ որ ձար կվ ած ձմ երո ւկ ի ա րտասահմա նյա ն և տ եղակա ն ս որ տեր ից իր ենց պ տուղ

ների ո րա կակ ան  հատկանիշ ներ ով ե րա շխավորվել  են  Քր իմ զոն Սվ իթ, Յու բիլ եյն ի, Սվ իթ Պրին ցես (արտա սա հ
մանյան) սոր տա նմուշները, ի սկ  տ եղա կաններից` Արևիկ սորտա նմուշը, որ ոն ք  բոլորն էլ  ապահովել  են համտ ես ի 
բարձր գնահատ ականներ (4.6 ¨ 4 .8  բալ), խոշոր պտուղներ (միջինը՝ 5.6 կգ) և բարձր բերք (միջինը՝ 400 ց/հա):
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Աղ յու սակ 1
Ձ մե րու կի տար բեր սոր տան մուշ նե րի ֆե նո լո գիա կան փու լե րի անց ման տևո ղութ յու նը (ցանք 15.05)

 Ս որ  տ եր

 Զանգ վա ծա յին ծլու մից մինչև, օր
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Մ ելիտոպոլսկի142, ստ. 20 26 31 37 46 50 88 89 1 17

Մարգարիտ 23 28 35 42 48 53 89 91 1 20

Մարմարիկ 18 22 29 35 40 45 83 8 5 112

Արևիկ 17 23 27 32 37 43 82  83  110

 Քրիմզոն Սվիթ 18 23 28 34 39 44 86 87 1 14

 Յուբիլեյնի 22 28 32 38 45 49 84 8 6 11 6

 ՍվիթՊրինցես 19 25 30 36 41 46 81 83  113 

Աղյու սա կ 2
Ձմեր ուկ ի սո րտ անմու շնե րի  ֆի զի ոմո րֆոլոգ իա կան  փոփո խո ւթյու նն եր ի դինա միկան
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Գլ խավ որ ցո ղո ւնի  երկ արությունը, դմ 5.5 5.9 5.5 5.3 5.1 5.7 5 .4

Ե րկրորդ ային  ց ողունն եր ի  գումար այ ին 
ե րկա րությունը, դմ

15.6 16.1 15.8 14.6 14.2 16.2  15.1 

Տերևների քանակը, հատ 3 9  49 4 5  40 38 4 3 43

Ցողունների ք ան ակը , հ ատ 4.4 4.6  4.2 3.8  4.0 4.4  4.2

Հ
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Գլխավոր ցողունի երկարությունը, սմ 2 8.0 2 9.4 27.4 2 6.1 26. 3  27.9 27. 0

Երկ րոր դային ցողունների գումարային 
երկարությունը, սմ

128.9 133.1 105.5  112.5 110.4 125.1 127.0

Տ երևնե րի  քանակը, հատ 277 287 250 270 273 281 2 70 

 Ցո ղունների  քանակը, հատ 5.8  6.0 5.4 5.2 5.2  5.6 5.4

Աղյու սակ 3 
Ձմ երո ւկի տ ար բեր  սորտերի  արդ յո ւնավետո ւթյուն ը

 Սոր տանմո ւշ ներ 
Ընդհանո ւր  
բ երքը, ց/ հա 

Բերքի 
հ ավելումը,  %

Ապրանքային 
բերքը, ց/հա

Բերքի 
հ ավելումը,  %

Պտղի միջին 
զանգվածը, կգ 

Մ ել իտոպոլսկի 142, ստ. 350.2  337. 5  4.6

Մարգարիտ 397.5 13.5 360.5  6.8 5.0

Մարմարիկ 365.4 4.3 340.7 0. 9 4.0 

Ա րևիկ 428.8 22.4 394.1 16.8 5. 3

Ք րիմ զոն Սվիթ 430.7 22.9 405.8 20.2 5.6

Յուբիլեյնի 375.9 7.3 347.9 3.1 5.8

Սվիթ Պրի նց ես 370.1  5.7 345.2 2.3 5.7

ԱԷՏ 
0.95

 = 5.0                           S x% - 1.1
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 Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց 

են տվել, որ վե րոնշ յալ պայ   ման

նե րում ձմե րու կի տար բեր սոր

տան մուշ նե րը, աճ ման տար բեր 

փու լե րում, ու նե ցել են վե գե տա

տիվ օր գան նե րի ա ճի միմ յան ցից 

տար բեր վող ար ժեք ներ` ինչ պես 

գլխա վոր և  երկ րոր դա յին  ցո

ղուն նե րի եր կա րութ յան, տերև

նե րի, ցո ղուն նե րի, պտուղ նե րի 

քա նա կի, ա սի միլ յա ցիոն մա

կե րե սի մե ծութ յան, այն պես էլ` 

պտուղ նե րի մե ծութ յան և  զանգ

վա ծի ա ռու մով (աղ. 2): Այս պես, 
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սոր տի մոտ ծաղկ ման սկզբում 

գլխա վոր ցո ղու նի եր կա րութ յու

նը ե ղել է 5.5 դմ, ցո ղուն նե րի գու

մա րա յին եր կա րութ յու նը՝ 15.6 

դմ, տերև նե րի և  ցո ղու նի քա նա

կը՝ հա մա պա տաս խա նա բար` 

39 և 4.4 հատ, ա պա փոր ձարկ

վող սոր տան մուշ նե րի մոտ վե րը 

նշված ցու ցա նիշ նե րը տա տան

վել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 

5.1 ¨ 5.9, 14.2 ¨ 16.2 դմ, 38 ¨ 49 

և 3.8 ¨ 4.6 հա տի սահ ման նե

րում:  Նույն օ րի նա չա փութ յու նը 

նկատ վել է նաև բույ սե րի հա սու

նաց ման փու լում:  Պետք է նշել, 

որ  Մար գա րիտ սոր տի բույ սե րն 

ա վե լի հզոր են և ս տան դար տի 

հա մե մատ նրա գլխա վոր ցո ղու

նի եր կա րութ յու նն ա վել է ե ղել 

0.6 դմ ով, երկ րոր դա յին ցո ղուն

նե րի գու մա րա յին եր կա րութ յու

նը՝ 4.2 դմ ով,  տերև նե րի քա նա

կը՝ 10 և  ցո ղուն նե րի քա նա կը՝ 1 

հա տով: 

Կատար ված  ո ւսումնասի

րու թ յու ններից պար զվել է,  ո ր 

հե տազո տվ ած ս որտերի բույ

սերի  տարբ եր  օրգա նների ա ճի  

ու  զ արգացմ ան  միջ և եղ ած տար

բե րություն ները  առաջ ե ն բ ե րու մ 

նաև  բերքատվո ւթյ ան ց ուցանիշ

նե րի  տարբերություններ: Այս

նեղ փշա յին շեր տով:

 Մար մա րիկ` մի ջա վա ղա

հաս սորտ է, բույ սե րը` մի ջին 

հզո րութ յան են, եր կա րա ցո ղուն, 

պտու ղը գնդաձև է՝ 3.5 ¨ 4.0 կգ 

 մի ջին զանգ վա ծով, ֆո նը բաց 

կա նաչ, նկա րը` մար մա րաձև, 

մուգ կա նա չա վուն կե տաբ ծե րով, 

հիմ նա կա նում պտղա կո թի մոտ:

Ա րե վիկ` վա ղա հաս սորտ է, 

բույ սե րը` մի ջին հզո րութ յան են, 

եր կա րա ցո ղուն, տեր ևը` մի ջին 

մե ծութ յան է, մի ջին կտրտվա

ծութ յան, մուգ կա նաչ, պտու ղը` 

գնդաձև է, 3.5 ¨ 4.0 կգ  մի ջին 

զանգ վա ծով, ֆո նը` բաց կա նաչ, 

նկա րը` մար մա րաձև` մուգ կա

նա չա վուն կե տաբ ծե րով հիմ նա

կա նում պտղա կո թի մոտ, պտղի 

կեղ ևը բա րակ է, շուտ կոտր վող, 

պտղա մի սը վար դա գույն է կամ 

մո րե գույն, նուրբ հա տի կա վոր, 

հյու թա լի, քաղցր:

Ք րիմ զոն Ս վիթ` վա ղա հաս 

սորտ է, բույ սե րը մի ջին հզո

րութ յան են, եր կա րա ցո ղուն, տե

րևը մի ջին մե ծութ յան է, մի ջին 

կտրտվա ծութ յան, մուգ կա նաչ, 

պտու ղը` գնդաձև է, 3.5 ¨ 4.0 կգ 

 մի ջին զանգ վա ծով, ֆո նը` բաց 

կա նաչ, նկա րը մար մա րաձև` 

մուգ կա նա չա վուն կե տաբ ծե րով, 

հիմ նա կա նում` պտղա կո թի մոտ:

 Յու բի լեյ նի` մի ջա հաս է, 

բույ սե րը մի ջին ճյու ղա վոր վա

ծութ յան, գլխա վոր ցո ղու նի եր

կա րութ յու նը չի անց նում 2.0 

մետ րից, տեր ևը մի ջին մե ծութ

յան է, մի ջին կտրտվա ծութ յան, 

մուգ կա նաչ, պտու ղը գնդաձև է, 

հարթ` 4.5 ¨ 4.7 կգ  մի ջին զանգ

վա ծով, ֆո նը կա նա չա վուն է, 

մուգ կա նաչ` նեղ փշա յին շեր

տով:

Ս վիթ Պ րին ցես` վա ղա հաս 

սորտ է, բույ սե րը մի ջին հզո րութ

յան են, եր կա րա ցո ղուն, տերևը 

մի ջին մե ծութ յան է, մի ջին 

կտրտվա ծութ յան, մուգ կա նաչ, 

պտու ղը գնդաձև է, 3.5 ¨ 4.0 կգ 

 մի ջին զանգ վա ծով, ֆո նը` բաց 

կա նաչ, նկա րը` մար մա րաձև, 

մուգ կա նա չա վուն կե տաբ ծե րով, 

հիմ նա կա նում` պտղա կո թի մոտ: 

 Բո լոր սոր տերն էլ ու նեն կա

յու նութ յուն հի վան դութ յուն նե րի 

և վ նա սա տու նե րի նկատ մամբ:

 

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը 

ցույց են տվել, որ ոչ բո լոր սոր

տան մուշ ներն ու նեն է կո լո գիա

կան պլաս տի կութ յուն և ԼՂՀ 

նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման

նե րում կորց նում են սոր տին հա

տուկ հատ կութ յուն նե րն ու  հատ

կա նիշ նե րը:

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 

1ի տվյալ նե րից, փոր ձարկ ված 

սոր տան մուշ նե րը, բա ցի  Մար

գա րիտ և  Յու բի լեյ նի սոր տե րից, 

ա վե լի ա րագ են ան ցել ֆե նո լո

գիա կան փու լե րը: Ե թե ստան

դարտ  Մե լի տո պոլս կի 142 սոր

տի մոտ զանգ վա ծա յին ծլու մից 

մինչև շա քիլատերևների փու լը 

տևել է 20, ի գա կան ծա ղիկ նե

րի կազ մա վոր ման փու լը՝ 46, 

պտղա կազ մա կերպ ման սկիզ բը՝ 

50 և  հա սու նաց ման սկիզ բը՝ 88 

օր, ա պա փոր ձարկ վող սո տե րի 

մոտ նշված փու լե րն ա րագ են 

ան ցել, հա մա պա տաս խա նո րեն` 

1 ¨ 3, 1 ¨ 9, 5 ¨ 7, 4 ¨ 7 օ րով: 

 Վե գե տա ցիոն շրջա նի ա մե նա

կարճ ժա մա նա կա հատ ված է 

գրանց վել` Ար ևիկ,  Մար մա րիկ, 

Ս վիթ Պ րին ցես սոր տե րի մոտ, 

գե րա զան ցե լով ստան դար տին 4 

¨ 7 օ րով:  Հա մե մա տա բար եր կար 

վե գե տա ցիոն շրջան ու նե ցել է 

 Մար գա րիտ սոր տը: 
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պես, փորձարկվ ած ս որտա նմուշ

ներն ի րենց բե րքատվութ  յամբ 

գեր ազանցել  ե ն ստան դարտի ն` 

0.9 ¨ 2 0.2  %ով:  Ա մենաբա րձ ր 

 բեր ք  ստ ացվել է Քրիմզոն Սվիթ 

 և Ա րևիկ սոր տե րի  մոտ, բ երքի 

հա վե լումը  կազ մե լո վ հա մապա

տաս խան որե ն` 20.2 և 16.8 % : 

 Համտե սի  գնահատ ման 

տվյալ ները ցույց են  տ վե լ, որ 

փոր ձա րկ ված  սորտանմուշնե րը 

ստան դարտի  հա մեմատ գ նա

հատվ ել  ե ն բա րձր,  իսկ ա մե նա

բարձ ր գն ահ ատ ական  (4.8  բալ) 

ս տացել  է  Սվիթ  Պր ինցե ս սորտը:

Եզ րա կա ցութ յուն
Ելնելո վ ո ւս ումնասիրու թ

յուններ ի ա րդ յո ւն քներից,  առ ա

ջարկվ ու մ է ԼՂ Հ  նա խալեռնայի ն 

գոտու  պա յմանն եր ում  և  նմա

նա տիպ  հողա կլիմայակ ան  պայ 

մա ններ ու նե ցող գ ոտիներում 

 ներդնել ձմերուկի ար տասահ

մ անյա ն Քրիմզ ոն  Սվ իթ և  տե

ղա կա ն Ա րևիկ  սոր տերը, որոնք 

 դրս ևո րել են  նաև բարձր դի

մացկունություն և կա յունութ 

յուն հիվանդություն նե ր ի և վնա

սատուների նկատ մամբ: 

RESULTS OF THE CULTIVATION OF SEVERAL LOCAL AND FOREIGN VARIETIES OF WATERMELON 
IN THE PIEDMONT ZONE CONDITIONS OF NKR

Harutyunyan M.O.
Armenian National Agrarian University, Stepanakert Branch

Key words: watermelon, variety, experiment, harvest

Summary 
In conditions of piedmont zone of NKR several local and foreign varieties of watermelon have been studied. The best 

foreign varieties Crimson Sweet, Yubileyni, Sweet Princess and local  Arevik variety were recommended for their qualitative 
indices. All the mentioned varieties have provided high level of eating qualities with the highest grades (4.6 - 4.8 points). 
They also provide big fruits (average 5.6 kg) and high crop capacity (average 400 c/ga).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ АРБУЗА В 
УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ НКР

Арутюнян М. О. 
Национальный аграрный университет Армении, Степанакертский филиал

Ключевые слова: арбуз, сорт, испытание, урожай

Краткое содержание
Из возделываемых в предгорной зоне НКР зарубежных и местных сортов арбуза по качественным показателям 

плодов выделились сортообразцы Кримзон Свит, Юбилейный, Свит Принцес (зарубежные) и Аревик (местный). 
Все сорта обеспечили высокие вкусовые качества (4.6 - 4.8 баллов), крупные плоды (в среднем 5.6 кг) и высокий 
урожай (в среднем 400 ц/га).

Àնդունված է տպագրության  21.03.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 07.08.2014 թ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_Republic
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Հարությունյան Մ. Օ.*
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

Բանալի բառեր - ձմերուկ, սորտ, պտուղ, վիտամին, փորձարկում

 Նե րա ծութ յուն
Ար ցա խում ձմե րու կը նոր 

մշա կա բույս է, ո րի մշա կութ յան 

ագ րո տեխ նի կան կար ևո րութ

յուն ու նի շրջա նաց վող սոր տե րի 

փոր ձարկ ման հա մար: Այդ տե

սա կե տից ար ժե քա վոր և բարձր 

բեր քա տու սոր տե րի ընտ րութ

յու նն ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե

րից է մշա կա բույ սի ներդր ման 

հա մար:

Քա նի որ յու րա քանչ յուր սե 

լեկ ցիո ներ, ի սկզբա նե, սորտ 

ստեղ ծե լիս հաշ վի է առ նում 

ո րո շա կի կոնկ րետ պայ ման ներ, 

ուս տի դրանց հե տա գա տե ղայ

նա ցու մն այլ գո տի նե րում լայն 

և հա մա կող մա նի փոր ձարկ ման 

պար տա դիր պա հանջ ու նի:

Ն յու թը և մե թո դը
Գի տա կան ու սում նա սի րու

թյուններըկատարվելեն2011¨

2013 թթ.` ԼՂՀ Մար տու նու շրջա

նի Թա ղա վարդ հա մայն քում, ծո

վի մա կեր ևույ թից 600 մ բարձ

րութ յան վրա: Ռե լիե ֆը հարթ է, 

թե քութ յու նը` 0.90: Հո ղե րը շա գա

նա կա գույն են, ըստ մե խա նի կա

կան կազ մի` թեթև ա վա զա կա

վա յին: Հու մու սի պա րու նա կութ

յու նը` 3.4 % է: Հո ղի հզո րութ յու

նը A + B = 60 սմ, տե ղում նե րի 

քա նա կը` տա րե կան 470 մմ:  

Ու սում նա սիր վել են տար

բեր սոր տա տի պե րին պատ կա

նող հայ րե նա կան և  ար տա սահ

ման յան` Ար ևիկ, Մար գա րիտ, 

Մար մա րիկ, Ք րիմ զոն Ս վիթ, Յու

բի լեյ նի, Ս վիթ Պ րին ցես սոր տան

մուշ նե րը: Ս տու գիչ է ըն դուն

վել Մե լի տո պոլս կի 142 սոր տը, 

ո րը շատ վա ղուց է տա րած ված 

Հա յաս տա նում և տա րա ծաշր

ջա նում: Ցան քը կա տար վել է 

մա յի սի կե սե րին, երկ կող մա նի 

ժա պա վե նաձև 200+80/2x60 սմ 

ս խե մա յով:

Փոր ձե րը դրվել են ե րեք 

կրկնո ղութ յամբ, փոր ձա մար գի 

մե ծութ յու նը կազ մել է 100 մ2:

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 

կա տար վել են ֆե նո լո գիա կան 

դի  տում ներ. կեն սա չա փում ներ, 

բեր քի հաշ վա ռում և պտ ղի կեն

սա քի միա կան ա նա լիզ ներ: Թ վա

կան տվյալ նե րը մշակ վել են  

վա  րիա ցիոն վի ճա կագ րութ յան, 

դիս պեր սիոն վեր լու ծութ յան մե

թո դով [1]:

Կեն սա քի միա կան ա նա լիզ

նե րով ո րոշ վել է պտուղ նե րում 

չոր նյու թե րի  պա րու նա կութ յու

նը. ռեֆ րակ տո մետ րով` շա քար

նե րը՝ ըստ Բերտ րա նի, վի տա մին 

Cն՝ ըստ Մուր րի [2, 3]:

Փոր ձա հո ղա մա սե րում կի

րառ վել են ագ րո տեխ նի կա կան 

այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք նա

խա տես ված են ձմե րու կի մշա

կութ յան հա մար:

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը 

ցույց են տվել, որ ոչ բո լոր սոր

տան մուշ ներն ու նեն է կո լո գիա

կան պլաս տի կութ յուն, ո րի հե

տևան քով ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին 

գո տու պայ ման նե րում կորց նում 

են սոր տին հա տուկ հատ կութ

յուն նե րն ու հատ կա նիշ նե րը:  

Հ ե  տ ա  զ ո  տ ո ւ թ  յ ո ւ ն  ն ե ր ը 

սկզ բում կատար վել են սնման 

տար բեր մա կե րես նե րի և ցան քի 

* meri.harutyunyan.1987@mail.ru

Համառոտ բովանդակություն
Ու սում նա սիր վել են ձմե րու կի` Ար ևիկ, Մար գա րիտ, Մար մա րիկ, Ք րիմ զոն Ս վիթ, Յու բի լեյ նի, Ս վիթ Պ րին ցես սոր

տան մուշ նե րը, ո րոն ցից` կեն սա քի միա կան կազ մի վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րով, լա վա գույնն են` Ս վիթ Պ րին ցես, 
Ք րիմ զոն Ս վիթ, Ար ևիկ սոր տե րը: Համ տե սի գնա հատ ման տվյալ նե րը ևս ցույց են տվել, որ փոր ձարկ ված ցու ցան մուշ
նե րից ա մե նա բարձր գ նա հա տա կա նը (4.8 բալ) ստա ցել է Ս վիթ Պ րին ցես սոր տը, իսկ բեր քատ վութ յամբ ա ռա վել են 
Ք րիմ զոն Ս վիթ և Ար ևիկ սոր տե րը: Ա ռա ջարկ վում են ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման նե րում ներդ նել ձմե րու կի 
ար տա սահ ման յան Ք րիմ զոն Ս վիթ և տե ղա կան Ար ևիկ սոր տերը:
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Աղ յու սակ 1

Ձ մե րու կի մի քա նի սոր տե րի պտուղ նե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման նե րում

N  Սոր տեր  Չոր նյու թեր, %  Շա քար ներ, %  Վի տա մին C, մլգ%
 Համ տե սի 

գնահատակա նը, բալ

1  Մե լի տո պոլս կի  142 9.5 8.5 6.8 4.0

2  Մար գա րիտ 9.7 8.9 7.3 4.1

3  Մար մա րիկ 9.5 9.4 6.7 4.4

4 Ար ևիկ 9.9 8.5 7.1 4.6

5 Ք րիմ զոն սվիթ 10.0 9.6 7.0 4.7

6  Յու բի լեյ նի 9.8 9.0 6.8 4.7

7 Ս վիթ պրին ցես 10.8 10.1 7.2 4.8

Աղ յու սակ  2
Ձ մե րու կի  տար բեր սոր տե րի սերմ նապտ ղի նկա րա գի րը ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին գո տու պայ ման նե րում
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Մելիտոպոլ սկի 142 կա նա չա վուն, մու գ 
կանաչավո ւն`  փշանման 
շե րտ երով

4830 434 50 115 1.03
4600/4830

0.95

 Մար գարիտ կան աչ ավուն, միջի
նից մուգ  կանաչ ավ ուն` 
փշանման շ երտեր ով

4510 38 1  42 110  0.93 
4400/451 0

0.97

Մարմարիկ բաց կանաչ, նկարը` 
մարմարաձև, մու գ կան աչ` 
կե տագծե րո վ  

37400 400 37  105 0.98
35 00/3740 

0.93

Արևիկ բաց կանաչավուն, 
նկարը` լայն կանա չա վուն 
շերտերով

5400 40 0 30 75  0.96
5 30 0/5400

0.96

 Քրիմզոն սվիթ  Ֆոն ը  բաց կա նա չ,  
նկարը մա րմ արաձև, մուգ 
կանաչավուն կետաբծերով, 
հիմնականում պտղակոթի 
մոտ

5670 402 27 67 0.67
5600/5670

0.98

Յուբիլեյնի Ֆոնը կանաչավուն,   մուգ 
կանաչ` նեղ փշ ային  
շ երտով   

5 90 0 459 28 61 0.68
5800/5 90 0

0.98

 Սվիթ  պրինց ես  Ֆոնը  բ աց կ անաչ, 
ն կարը` մարմարա ձև,  մ ուգ 
կանաչա վո ւն  կե տաբծերով, 
հի մնական ու մ պ տղակոթի 
մոտ

5770 3 47 2 5 72 0.71
5700/577 0

0.98

ԱԷ Տ 
0.95

 = 5.0                      Sx % - 1. 1
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տար բեր ժամ կետ նե րի պայ ման

նե րում, ա պա ու սում նա սիր վել 

են դրանց պտուղ  նե րի ո րա կը:  

Ձ մե րու կի պտղի մի ջին 

քաշե րը հա մե մա տե լիս, պարզ

վեց, որ փոր ձում կի րառ ված 

ցան քի ժամ կետ նե րը, միջ բու սա

յին հե ռա վո րութ յուն նե րը, այդ 

ցուցանիշների ա ռու մով, բո լոր 

սոր տե րի հա մար, մեծ տար բե

րութ յուն ներ չեն ա ռա ջաց րել: Այ

նո ւա մե նայ նիվ, նա խա պատ վե լի 

կա րե լի է հա մա րել 15.05. ցան քի 

ժամ կե տը և միջ բու սա յին 60սմ 

հե ռա վո րութ յու նը, քա նի որ հենց 

այս պա րա մետ րե րի դեպ քում են 

փոր ձարկ վող սոր տերն ի րենց 

նե րու ժը դրսևո րել ամ բող ջո վին: 

Հե տա զոտ վող բո լոր սոր

տե րի պտուղ նե րն են թարկ վել 

են կեն սա քի միա կան ա նա լի զի` 

պար զե լու դրան ցում չոր նյու

թե րի, շա քար նե րի, C վի տա մի նի 

քա նա կը: Տվ յալ նե րը բեր ված են 

1ին աղյուսակում, ո րից պարզ

վում է, որ չոր նյու թե րի քա նա

կով ա ռաջ անութ յուն ու նեն Ս վիթ 

պրին ցես և Ք րիմ զոն սվիթ սոր

տե րը, իսկ ա մենա ցածր ցու ցա

նիշ՝ Մար մա րիկ և Մե լի տո պոլս

կի 142 սոր տե րը: Հա ման ման 

պատ կեր է նկատ վում նաև շա

քար նե րի քա նա կի ա ռու մով, իսկ 

վի տա մին Cի պա րու նա կութ

յամբ, ա ռաջ նութ յու նը տրվում 

է Մար գա րիտ և Ս վիթ պրին ցես 

սոր տե րին, նվա զա գույն պա րու

նա կութ յուն ու նեն Մար մա րիկ, 

Մե լի տո պոլս կի 142 և Յու բի լեյ նի 

սոր տե րը:

Հե տաքր քիր պատ կեր է 

ստաց վել պտղի համ տե սի ժա

մա նակ, որ տեղ բո լոր սոր տերն 

ար ժա նա ցել են 4 բա լից բարձր 

գնա հա տա կա նի: Այս տեղ ևս  

ա ռաջ նութ յու նը տրվում է Ս վիթ 

պրին ցես, Ք րիմ զոն սվիթ, Յու բի

լեյնի սորտերին (4.7 ¨ 4.8 բալ),

սրան ցից փոքրինչ զի ջում  է Ար

ևիկ սոր տը (4.6 բալ):

Այս պի սով, ու սում նա սիրու

թ  յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 

ոչ բո լոր սոր տան մուշ ներն ու նեն 

է կո լո գիա կան պլաս տի կութ յուն 

և ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին գո տու 

չոր և ցա մա քա յին կլի մա յի պայ

ման նե րում եր բեմն կորց նում 

են տվյալ սոր տին հա տուկ ո րոշ 

հատ կա նիշ ներ և հատ կութ յուն

ներ:

ԼՂՀ պայմա նն երում կա

տար     ված ուսումն աս իրութ յո ւն

ներում ներկայացրել ենք փոր

ձարկվող սորտերի տվյալները և 

նկարագիրը (աղ.2): 

Մա րմար իկ  և Քրիմ զո ն 

սվիթ սորտերը նկատել ի են 

իրե նց պտու ղներում  սե րմեր ի 

ամենանվազ(37¨ 38գ/պտուղ),

ի սկ Արևիկ և Մելիտո պոլսկի  

14 2 սորտեր ը՝ ա ռավ ելագ ու յն 

(50¨52գ/պտուղ)ùանակներով:

Այ ս սորտանմ ու շները  տ ար բեր

վում  են նաև  ի րեն ց 1000 հա տ 

սերմ երի կշի ռներով: Ամ ենա

մե ծ կ շիռն ունեն Մե լիտոպոլսկի 

142, Մարգարիտ, Մ արմ ար

իկ սորտերը (105 ¨ 115 գ), իսկ

արտասահ մանյա ն ծագման սոր 

տ անմուշների սե րմե րի նույն ց ու

ցանիշներըտատանվումեն61¨

  7 2 գ րամ ի սահմ ան ներու մ:

Սերմնապ տուղների և  ապ

րանքայ ին  պտուղնե րի կշիռնե

րի հարաբերակցության ցուցա

նիշն երով ա մեն աբա րձրը` Ք րի

մզոն ս վի թ,  Յու բիլեյնի, Սվ իթ 

պրինց ես սոր տե րն են (0.9 8) , ի սկ  

Մարմա րիկի մո տ ա յն  ամենացա

ծրն  է՝ 0.93 : 

Այսպիսով՝  ար տասահ ման

յան ծագմ ան սորտերի պտո ւղն

երը լրիվ հա սունացմա ն ժամա

նակ  ի րեն ց դրսև որ ում ե ն բա ցա

րձա կ գերա զան ց, սակայն հետ 

չ են  մնում  նա և հ այրենակա ն 

սելեկցի այի  ս որտերը:

Եզ րա կա ցութ յուն
Այսպ իսով, ը նդ հա նրացնե

լով Լ ՂՀ  նախալեռ նա յին գո տու 

պայմաննե րո ւմ ձմ եր ու կի մ ի 

քանի սորտերի  փորձարկմա ն 

ար դյունքն եր ը, կա րելի  է եզ

րա  կացնել, որ Քրիմ զո ն սվիթ,  

Սվիթ պրի նցես և Յո ւբիլեյն ի 

ս որտերն ա րտա սահ մանյան 

սե  լեկցիայից և Արևիկ սորտը 

տե  ղական սելեկցիայից միան

գամայն ընդունելի են Արցախի 

նախալեռնային գոտու բոս տա

նացան համայնքներում մշա

կելու համար: Այդ սորտերը 

գերակայություն ունեն` ինչպես 

պտղի որակական հատ կա

նիշների առումով, այնպես էլ` 

պտուղների չափերով և միա

վոր հեկտարից ապահովվող  

բերքատվությամբ: 
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THE QUALITATIVE INDICES OF THE YIELD OF SEVERAL VARIETIES OF WATERMELON IN 
CONDITIONS OF PIEDMONT ZONE OF NKR

Harutyunyan M. O.
Armenian National Agrarian University, Stepanakert Branch

Key words: watermelon, variety, fruit, vitamin, experiment

Summary
The variety samples Arevik, Margarit, Marmarik, Crimson Sweet, Sweet Princess  have been studied. As a result of the 

analyses of their biochemical composition the best varieties turned out to be Sweet Princess(13.7%), Crimson Sweet (5.2%) 
and Arevik (4.2%). Taste evaluation data have also shown that the highest grade (4.8 points) goes to the Sweet Princess 
variety, and Crimson Sweet and Arevik surpass other varieties by their crop capacity. It is suggested that the foreign variety 
Crimson Sweet and the local Arevik variety should be produced in the piedmont zone conditions of NKR.

Գրականության ցանկ
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3. Практикум по агрохимии. Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгин, Ю.П. Жуков и др.: Под ред. Б.А. Ягодина. М.: «Агропромиздат», 
1987 г., 512 с.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЯ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ АРБУЗА ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ НКР

Арутюнян М. О.  
Национальный аграрный университет Армении, Степанакертский филиал

Ключевые слова: арбуз, сорт, плод, витамин, испытание

Краткое содержание
Изучались сортообразцы Аревик, Маргарит, Мармарик, Кримзон Свит, Юбилейный, Свит Принцес, из 

которых по результатам анализа биохимического состава наилучшими оказались сорта Свит Принцес (13.7%), 
Кримзон Свит (5.2%) и Аревик (4.2%). По данным вкусовых оценок наивысшую оценку (4.8 балла) получил сорт 
Свит Принцес, а высокой урожайностью выделились сорта Кримзон Свит и Аревик. Зарубежный Кримзон Свит и 
местный Аревик сорта арбуза предлагается внедрить в производство в условиях предгорной зоны НКР.

Àնդունված է տպագրության  16.05.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 01.08.2014 թ. 
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Ավետիսյան Լ.Գ., Մելիքյան Ա.Շ.*
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - առողջ տնկանյութ, մինիպալար, առաջին դաշտային վերարտադրություն, սուպեր-սուպեր 
էլիտա, սուպեր-էլիտա

Համառոտ բովանդակություն
Կարտոֆիլի տնկանյութի առողջացման և բազմացման համար առաջարկվում է վիրուսազերծ տնկանյութի 

արտադրումն ու օգտագործումը: Տեխնոլոգիան հիմնված է գագաթնային մերիստեմայից վիրուսազերծ բույսերի 
ստացման վրա, որտեղ վիրուսների բացակայությունը կապված է բջջից-բջիջ վիրուսների դանդաղ անցումով, ինչպես 
նաև աճման կոնում աոքսինների բարձր խտությամբ: 

Այդ գործընթացը սկսվում է փորձասրվակում մերիստեմայից բուսակներ աճեցնելով, որոնցից այնուհետև 
ջերմատնային պայմաններում ստացվում են մինիպալարներ: Հաջորդ տարի բաց գրունտում դրանցից ստացվում 
են առաջին դաշտային վերարտադրության պալարներ, այնուհետև սուպեր-սուպեր էլիտա, սուպեր-էլիտա, էլիտա 
և այլն:

Այսպիսով, տնկված մինիպալարներից չորրորդ տարում, ստացվում է առողջ էլիտային տնկանյութ, որը 
սերմնարտադրողին կբերի մեծ եկամուտներ:

 Նե րա ծութ յուն
 Պա լա րի բարձր և  ո րա կով 

բեր քի ա պա հով մա նը խան գա-

րող հան գա մանք նե րից մե կը` հի-

վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մն է, 

ո րը տե ղի է ու նե նում բույ սի կեն-

սա բա նա կան հատ կութ յուն նե րի 

պա թո գեն փո փոխ ման հետ ևան-

քով, նաև հա մա պա տաս խան 

ինֆ րա կա ռուց վածք նե րի բա ցա-

կա յութ յան պատ ճա ռով. ներ կա 

պա հին կար տո ֆի լի ար տադ-

րութ յան գրե թե 90%-ն  ա պա հո-

վում են մանր գյու ղա ցիա կան 

տնտե սութ յուն նե րը, ին չը բե րում 

է տնկան յու թի ո րա կա կան ցու-

ցա նիշ նե րի զգա լի կորս տի: 

Ն ման պայ ման նե րում տե-

ղի է ու նե նում վի րուս նե րի զգա լի 

կու տա կում, ո րը բե րում է բույ-

սի վա րակ մա նը` 45-80% բեր քի 

կորս տով [1, 2]: Այդ հի վան դութ-

յուն նե րի տա րած մա նը նպաս-

տում է նաև դրանց հան դեպ կա-

յուն սոր տե րի բա ցա կա յութ յու նը 

[3]։

Քա նի որ դեռ չկա վի րուս-

նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա-

վետ ե ղա նակ, բեր քատ վութ յան 

բարձ րաց ման հիմ նա կան մի ջոցն 

ամ բողջ աշ խար հում ա ռայժմ 

մնում է սերմ նա բու ծութ յան կազ-

մա կերպ ման կեն սա տեխ նո լո-

գիա կան ե ղանա կը` ա պի կալ մե-

րիս տե մա յին բազ մաց ման մի ջո-

ցով [4]:

Կար տո ֆի լի տնկան յու թի 

ա ռող ջաց ման և բազ մաց ման 

հա մար ա ռա ջարկ վում է վի րու-

սա զերծ տնկան յու թի ար տադ-

րումն ու օգ տա գոր ծու մը: Տեխ-

նո լո գիան հիմն ված է գա գաթ նա-

յին մե րիս տե մա յից վի րու սա զերծ 

բույ սե րի ստաց ման վրա, որ տեղ 

վի րուս նե րի բա ցա կա յութ յու նը 

կապ ված է բջջից-բջիջ վի րուս նե-

րի դան դաղ ան ցու մով, ինչ պես 

նաև աճ ման կո նում աոք սին նե րի 

բարձր խտութ յամբ: Այդ գոր ծըն-

թա ցը սկսվում է փոր ձասր վա-

կում մե րիս տե մա յից բու սակ ներ 

ա ճեց նե լով, ո րոն ցից այ նու հետև 

ջեր մատ նա յին պայ ման նե րում 

ստաց վում են մի նի պա լար ներ: 

Հա ջորդ տա րի բաց գրուն տում 

դրան ցից ստաց վում են ա ռա ջին 

դաշ տա յին վե րար տադ րութ յան 

պա լար ներ, այ նու հետև` սու պեր-

սու պեր է լի տա, սու պեր-է լի տա և  

այլն:

Կեն սա տեխ նո լո գիա կան 

ե ղա  նա կով կար տո ֆի լի բարձ-

րո րակ, վի րու սա յին հի վան դութ-

յուն նե րի նկատ մամբ դի մաց կուն 

տնկան յու թի ստաց ման ուղ ղութ-

յամբ աշ խա տանք ներ են տար-

*lilit-avetisyan.g@mail.ru
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վել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յու նում [5, 6]։

Այս պի սով՝ կար տո ֆի լի բեր-

քատ վութ յան բարձ րաց ման հիմ-

նա հար ցի լուծ ման հա մար բարձր 

բեր քա տու սոր տե րի ներդր ման, 

մշակ ման տեխ նո լո գիա յի, հի-

վան դութ յուն նե րի և վ նա սա տու-

նե րի դեմ պայ քա րի մե թոդ նե րի 

կա տա րե լա գործ ման հետ միա-

սին, ո րո շիչ դեր է հատկացվում 

ա ռողջ տնկան յու թի բազ մաց-

մանն ու  օգ տա գործ մա նը: 

Ն յու թը և մե թո դը
Փոր ձե րը դրվել են ՀՀ Կո տայ-

քի մար զի Ա բով յա նի տա րա ծաշր-

ջա նում՝ 2007-2009թթ .: Մի նի պա-

լար նե րի տնկու մից 2007թ. -ին 

ստա ցել ենք դաշ տա յին ա ռա ջին 

վե րար տադ րութ յան պա լար ներ, 

իսկ 2008 թ . տնկու մից՝ սու պեր-

սու պեր է լի տա, իսկ սու պեր-է լի-

տա՝ 2009թ.-ին և  այլն:

Փոր ձարկ վել են մի նի պա-

լար նե րի հետև յալ 3 սոր տե րը՝  

Իմ պա լա, Լա տո նա և Նևս կի, յու-

րա քանչ յու րից՝ 50-ա կան մի նի-

պա լար: Փոր ձա րա րա կան ա ռա-

ջին տա րում, այ սինքն՝ ար դեն 

բաց դաշ տի պայ ման նե րում, մի-

նի պա լար նե րը տնկվել են բույ սը-

բույ սից՝ 15 սմ, շար քը-շար քից՝ 

30 սմ հե ռա վո րութ յամբ  (30x15 

սնման մա կե րե սով), իսկ հա ջորդ 

տա րի նե րին տնկու մը կա տար-

վել է բույ սը-բույ սից՝ 30, շար քը-

շար քից՝ 70 սմ հե ռա վո րութ յամբ  

(70x30 սնման մա կե րե սով): 

Փոր ձա րա րա կան աշ խա-

տանք նե րի ըն թաց քում պահ-

պան վել են պա հանջ վող բո լոր 

ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա-

ռում նե րը և կա տար վել անհ րա-

ժեշտ խնամ քի աշ խա տանք նե-

րը, ընդ ո րում՝ փոր ձա րա րա կան 

ա ռա ջին տա րում կար տո ֆի լի մի-

Աղ յու սակ 1

Կար տո ֆի լի բույ սե րի  ա ճի ու զար գաց ման դի նա մի կան
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20 07-
Մ ին ի պալար ներ 

Իմ պալա 15.06 1 0. 07 35 40 87 112

Նևսկի 15.06 14.07  40 4 8 92 121

Լա տոնա 15 .06 1 8. 07 37 4 3 90 123

 2008 -
Դաշտայի ն առա  -
ջին վերար տադ-
րո ւ թյ ու ն

Իմպալա 27.05 1 3. 06 26 35 68 85

Ն ևսկի 27 .05 18.06 33 41 74 96

Լ ատոն ա 2 7.05 2 2. 06 34 4 5 76 10 2

 
2 0 09  -
Սո ւպ ե ր- սուպեր 
 էլ իտա 

Իմպալա 12.0 5 25 .05 24 31  69 82

Նև սկի 12 .05 31 .05 32 42 72 101

Լա տո նա 12. 05 02 .0 6 34 43 75 1 06

նի պա լար նե րին տրվել է ծլա ջուր  

2 ան գամ՝ տնկե լուց ան մի ջա պես 

հե տո և դ րա նից 12 օր անց: 

Հե տա զո տութ յան
արդ յունք նե րը

Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 

կա տար վել են բո լոր ֆե նո լո գիա-

կան դի տում նե րը, իսկ ստաց ված 

արդ յունք նե րը բեր ված են աղ յու-

սակ 1¨ում։ 

Ա ղյ ուսա կ 1-ի տվյալն եր ի 

վերլուծությո ւն ից  պարզ դար-

ձավ , որ  փորձա րկ ված սորտերի  

մոտ` 2 00 7թ.-ի ն,  վեգետ ացիայի  

տևո ղությունը սորտ երի ն բնո-

րո շ ցու ցա նի շներից  շե ղվ ել է 

(երկարել  է), ինչը բացատրվում 

է նրան ով , որ մի նի պալարներ ի 

տնկ մա ն դեպք ում , բ ույս երն 

իրենց աճի ու զարգաց ման փու-

լե րն անցնում են համեմատա-

բար դանդ աղ և հ ատ կա պես պա-

լար իկն երի ծլման փ ուլն արձա-

նա գրվում է շատ ա վե լի  ո ւշ, քան՝  

սո վո րական վե րարտ ադրությ-

ան ժամ անակ: Իսկ արդեն 

դաշտային առ աջին վե րա րտա-

դր ության (2 008թ.) և սո ւպեր-ս-

ու պեր էլիտային պա լարներո վ 

տնկ ման դե պք ու մ (2009թ. ), 

ին չպես նաև հետա գա տար-

ին երի ն (էլի տա, առ աջին վեր-

արտադ րութ յու ն և այլն) բ ույսեր ն 

ի րենց  ֆենոփո ւլերն ան ց նում  ե ն 

այն պես , ինչպես սո վ որա կան 

վերարտադրության դեպ  քում: 

Ա յս պի սո վ, տե ղի բնա-

կլիմայական  պայման նե րում 

փո րձարկվա ծ սոր տեր ն ի րենց 

դրսևոր ել են  սոր տին  բ նորոշ 

հ ատկանիշներո վ.  Ի մպ ալան և  

Լա տոնան վաղահ աս են , ի սկ 

Ն ևսկի ն՝  վաղահա սից- միջա-

վաղահա ս:  

Կատարվել են ն աև բոլոր  
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կե նսա  մետրիկ  չափումն երը  և 

բերք ի կ առուցվածքայի ն տար-

րերի վե րլո ւծություն , որ ոն ց 

արդյու նք ները  զետեղված  ե ն 

ա ղյուսակներ 2, 3  և  4-ում:

2-րդ աղյուսակի ց երևում  

է, ո ր մինի պա լարների փոր-

ձարկման  առաջ ին տարում 

(2007թ), փո րձարկվ ող բոլո ր  

տարբե րակնե րում, յուրա քանչ-

յուր բույս կ ազ մակեր պե լ է 

մեկա կա ն ցողուն, իսկ մե կ թփի 

պա լարների  մ իջին թ վով  Նև-

սկի սորտին գ երա զանցել են  

Իմ պալա և Լատոն ա սորտերը, 

ո րոնք գ րա նցել են մ եկ բն ից՝  4- 

Աղյուսակ 2
Մինիպալարներ ի տնկումից ստացված դաշտային առ աջ ին  տարվա 

վերարտադրության բերքի կառուցվածքային վերլուծություն
  (50 մինիպալա րի հաշ վո վ) (2 007թ.)

Տա րբեր ակ-
ն եր 
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 Ք ան ակը՝ մեկ 
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պալ արի  
մ իջ ին 
ք աշ ը, 
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Բերքատվ ու թյունը, 
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Մ ե կ
թփ ից

Ս տ ա ցվա ծ 
50 մին ի- 
պա լար ից
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հ
ա

տ

Իմպ ալա  28.0 1 4 42.5 1 70. 0  8500

Նևսկի 2 4.0 1 3 42.67 128 .0 64 00 
Լատոն ա 22. 0 1 4  46.0 184.0 92 00

Sx%=3. 4 %    Ա ԷՏ
0,5

=9 50. 0 գ.

ական պա լար    ցուցան իշը: Մեկ  

բն ի պա լարներ ի ք աշ ով Լատոն ա 

սորտը՝  184,0 գրամ ցուցանի-

շո վ,  գերազ անց ել  է փոր -

ձարկվո ղ մյուս  ս որտեր ին ։ Փոր-

ձարարական  առ աջ ին տար վ ա 

ավ ար տին, փո րձար կվո ղ բոլոր  

տ ար բե րակ ներում է լ ուն եցել  են ք 

40-50  գ կշռով առաջին տար վա 

վե րարտ ադրության  պ ա լա ր ներ, 

որոնք պահ վել են հա մապատաս-

խան պայմաններում՝ հաջորդ 

տարվա աշխա տանքներ ը շա-

րունակելու հա մար:

Հարկ է նշել, որ 2007թ.-ի 

վերջերին ունեց ել ենք Նևսկի 

Աղյու սա կ 3 
Դաշտայի ն առաջին  տարվա վերարտադրու թյա ն պալար ների տնկումից 

ստ ացվ ած  սուպ եր-սուպեր էլիտ ային պա լա րն երի բերք ի կառուց վածքայ ին 
վերլուծություն (2008թ.)

Տար բեր ակ-
նե ր

Բո  ւ յս եր ի 
բարձրո ւ- 
թյ ու նը , ս մ

 Քան ակ  ը մեկ  թփից

Բ երքատվու-
թյո ւնը 

 Մե կ
թփ ից ,

գ
 ց/ հաՑո-

ղո ւններ,  
հատ

Պալար-
նե ր,  
հա տ

Իմ պալա 66.0  3  5 352. 3 167.69

Նևսկի 61.0 3 4 316 .66 15 0.7 3

Լատոնա 59.0 4 5 381. 4 181. 55

Sx%=0. 4%   ԱԷ Տ
0,5

= 2. 3 ց

սոր տից 150 պ ալ ար , իսկ Իմ-

պալա և Լատոնա սորտ երից՝ 

20 0-ակ ան պալա ր (դաշտա յին 

ա ռաջի ն վ եր արտադրո ւթ յան ),  

ո րոնցով էլ  կատար վել են 2008-

թ.- ի տն կմ ան  ա շխատանքները ։ 

Աղ յո ւսակ  3-ում բերված  

է փորձարա  րական հա ջորդ 

տարում՝ 200 8 թ.-ին, փոր ձարկ  -

վող ս որ տե րի բեր քի կա ռուց-

ված քային տարրեր ի վերլուծու-

թյունը,  ը ստ որի՝ փոր ձար կ-

ված  ս որտերից Լատոնա յի  մոտ  

բույսերը կա զմա կերպել են մի-

ջինը 4  ցողո ւն , իսկ մյ ուս  ե ր կուսը՝ 

3-ական: Մեկ թփից պալ ար նե րի 

միջ ին թվ ով՝ 4 պալար  ցու ցան իշ  

է գրա նց վել Նևսկի սո րտի  մ ոտ,  

իսկ  մյո ւս  երկուս ի մո տ՝ 5-ական:  

Ըս տ մեկ թփի պալարների  

միջ ին քաշի և բերքատվության 

ց ուցա նիշի, առավ ել ագույն արդ      -

յունքը նկատվել է Լատոնա 

սորտի մոտ՝ համա պա տաս խա-

նա  բար 381.4 գրամ և 18 1. 55 

ց/հա, նվազագույն արդյունք՝ 

Նևսկի սորտի մոտ՝ հա  մապա-

տաս     խանաբար` 316.66 գր ամ և 

1 50. 73  ց/հա, իս կ Իմ պալ ա սոր   -

տի մոտ ՝ 352 .3  գրամ և 167.69 ց /

հա (աղ.  3) ։ Այս տա րում ստաց-

ված  պալարները՝ ս ուպ եր -սու-

պե ր է լիտա , ո ւնեցել  են 70¨80 գ 

միջի ն քաշ:

Ն շե նք նաև, որ  մեկ հ եկ-

տարից  ստացված սուպ եր-սու-

պե ր էլի տային պալարներո վ 

հա  ջոր դ տարի հնարավոր է կա-

տա րե լ տնկում՝ մոտավորա պես 

3¨3.5 հա տարածութ յան վրա : 

2009թ.-ին սուպ եր- սո ւպ եր 

է լիտային պ ալար ների տնկո ւմից 

ստ ացել ե նք  ս ուպեր էլի տա, որի  

բերքա տվ ությա ն ցո ւցանիշները  

բերված են աղյուսակ 4- ում։ Աղյո-

ւս ակ ի վ եր լուծո ւթ յունից երևու մ 

է, որ 200 9թ.-ին բո ւյ սերի մոտ 
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բերք ատվ ու թյան աճ է նկատվել  

Իմպալա սորտի  մոտ 28. 63 ց/

հա, Նևս կիի  մո տ՝ 2 8.63 ց/հա  և 

Լատոն այ ի մոտ՝ 30.60 ց/հ ա: Ի 

 դեպ՝  մեկ հեկտարից ստացված 

սուպեր էլիտային պալարները, 

բավական են, որպեսզի հաջորդ 

տարի տնկումներ կատարվի 3.5-

Աղ յո ւս ակ 4
Սու պե ր-սուպ եր  էլիտային պալ արներ ի տնկու մից ստացվ ած սու պեր  

էլիտային պալար նե րի բ երքի կառուց վածքային վերլուծություն   
(20 09 թ.)
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Քանակ ը մեկ  թ փի ց 
Բերք ատվ ու թյուն ը

 Մե կ
թ փ ից ,

գ

 
ց / հ աՑո ղուն ներ, 

հատ
Պալարներ, 

հատ

 Իմպալա  68.0 5 6 41 3. 49 196. 82

 Նև սկ ի 59 .0 4  5  376.8 1 79. 36 

Լատո նա 57. 0 4 6 445 .6 9 2 12.15

Sx% =0. 3%    ԱԷՏ
0,5

 =2 .5  ց

4.0 հա տարածքի վրա: Այսինքն՝ 

տարեցտարի ունե նում ենք 

տնկանյութի բերքա տվության 

աճ: Ստացված սու պեր էլիտային 

պալարներն ունեցել են 75-85 

գ միջին քաշ, որոնք հաջորդ 

տարի (2010թ.) տնկելիս տալիս 

են էլիտային բարձ րորակ տնկա-

նյութ:

Եզրակացություն
Հետազոտության արդ-

յուն  քում պարզ դարձավ, որ մի-

նիպալարների փորձարկված 

երեք սորտերն էլ` Իմպալա, 

Նևսկի, Լատոնա, Հայաստանի 

նա  խալեռնային գոտու և հատ-

կապես՝ Կոտայքի մարզի պայ-

մաններում ցուցաբերել են 

բարձր արդյունավետություն, 

արդ   յունքում ստացվել է ա  -

ռողջ էլիտային տնկանյութ, 

որից՝ հե տագա տարիներին 

ակն   կալվում է բարձր բերք։ 

Այսպիսով, մինիպալարների 

օգ   տա  գործմամբ հնարավոր է 

ստանալ բարձրորակ առողջ, 

վիրու սազերծ տնկանյութ, 

որը մի քանի տարի շարունակ 

ճիշտ վերարտադրության դեպ  -

քում կունենա բարձր բերքա-

տվություն:
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛИТНОГО КАРТОФЕЛЯ ИЗ МИНИКЛУБНЕЙ В ПРЕДГОРНОЙ 
ЗОНЕ АРМЕНИИ

Аветисян Л. Г., Меликян А. Ш.
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: здоровый посадочный материал, мини-клубни, первое полевое воспроизведение, супер-супер 
элита, супер-элита

 Краткое содержание
Для размножения безвирусного посадочного материала картофеля предлагается использовать безвирусный 

семенной материал, получаемый из пиковой меристемы, где отсутствие вирусов обусловлено медленным переходом 
вирусов из клетки в клетку, а также высокой концентрацией ауксинов в пике ростка.

Этот процесс начинается с получения ростков от меристемы в пробирке, из ростков потом получают мини-
клубни, которые на следующий год высаживаются в поле, образуя первое полевое поколение. В последующие годы 
получается супер-супер элита, супер-элита, элита, первая репродукция.

Таким образом, через четыре года с высаженных мини-клубней получаются здоровые элитные семена.

OBTAINING ELITE POTATO FROM MINI-TUBERS IN THE 
PIEDMONT ZONE OF ARMENIA

 Avetisyan L. G., Melikyan A. Sh.
Armenian National Agrarian University  

Key words: healthy planting material, mini-tubers, first field reproduction, super-super elite, super-elite

Summary
For propagation of virusfree planting material of potatoes it is offered to produce and use virusfree seed material 

obtained from the peak of the meristem where the absence of viruses is conditioned with the slow passage of viruses from 
cell to cell, as well as high concentrations of auxin at the peak of the germ.

This process starts with getting germs from in vitro meristem, from which then mini-tubers are received which in the 
following year are planted in the field, making a first field generation. The following years super-super elite, super elite, then 
elite, then the first reproduction are obtained.

It can be concluded that the planted mini-tubers after four years give healthy elite seeds.
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IMPACT OF THE DIVIDEND AND RAKSIL ON MERISTEM CELLS OF 
ROOTS, INITIAL STAGES OF ONTOGENESIS, GROWTH, DEVELOPMENT 

AND EFFICIENCY OF WHEAT   
Petrosyan A. Sh.*, Melikyan A. Sh. 

Armenian National Agrarian University

Key words: pesticide, biohumus, wheat, dynamics of growth, protective level

Summary
The presented data show that Dividend and Raksil have a highly toxic effect both in the initial stages of ontogenesis 

and during the entire development process. These studies will provide opportunity to determine the optimal quantities of 
pesticides and biohumus being used, to reduce their proportions in combined use with biohumus, which in its turn will 
significantly improve the environment.

Introduction
The pesticides monitoring issue 

has always been and still remains 
as one the most important tasks for 
environment ecology improvement.
Pesticides genetic consequences  are 
dangerous for the entire organic world, 
but they are firstly  harmful for crop 
heredity. Particularly genetic mutations 
born in organisms by pesticides 
negative impact of pesticides are 
inherited from generation to generation 
increasing the level of genetic burden 
of populations genepool. [1, 2]

Taking into account the fact of 
environment saturation by pesticides 
and their half-decaying leng periods, it 
still remains a very important to keep 
monitoring pesticides in agriculture 
together with prevention and decrease 
of their negative influence.

The combined use of pesticides 
and phytohormones is one of the 
possible ways to decrease or remove 
the negative influence of pesticides.  
Another way of pesticides genetic 
danger prevention  is the plant 
resistance increase, due to which plants 

can resist mutation impact.  In this 
respect, we held applying combined  
aqueous solutions of biohumus with 
pesticides.

The aqueous solution of 
biohumus contains phytohormones and 
other physiological active substances, 
which increase the plants’  immune 
system regarding pathogens as well 
as abiotic and biotic stresses. Besides, 
the use of biohumus is an important 
tool for converting the traditional 
agriculture into organic one. [3]

The experiment data, received 
from combined effect of pesticides 
and aqueous solutions of biohumus, 
will allow to develop reduced norms 
of applied pecticides and increase 
the immune system of crops [4,5]. 
Our work is devoted to find and 
study  the  fungicides Dividend and 
raksil mutagenic activity, as well as 
to decrease their mutagenicity due 
to combined influence of aqueous 
solution of a biohumus on wheat. 

Material and Method
 The experiments were held in 

during 2010-2012 on wheat seeds` 

sown in plant pots, which were on 
the open area` near the greenhouse 
of Armenian National Agrarian 
University. Dividend and Raksil are 
applied to disinfect the wheat seeds 
before sowing. The concentrations 
of the Dividend and raksil were 
selected taking into account doses 
recommended for use. [6]

 Dividend and raksil were 
tested respectively in the following 
concentrations 0.9%, 0.6%, 0.3%, 
0.15%  and 0.3%, 0.2%, 0.1%, 0.05%, 
where 0.6% of dividend and  0.2% of 
raksil, as it was found, are productive 
doses. Other studied concentrations   
were less 2 and 4 times and 1.5 times 
more than productive doses. 

Studies were held on the 
Raksil and Dividend, as well as their 
joint action with aqueous solution 
of biohumus at initial stages of 
ontogenesis and mitotic activity of 
meristem cells of wheat roots. The 
dynamic of wheat growth, crop 
capacity, as well as the meristem 
cell division in wheat roots  and 
chromosomal reconstructions in those 

* anip25@yahoo.com

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd&translation=phytohormone&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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cells were used for mutagenicity test 
of Raksil and Dividend.

A known method was used for 
the analysis of aberration spectrum, 
mitotic index was defined by using 
standard methods [7, 8].  Dynamic of 
growth was determined by the method 
of cylindrical-packing [9].

As a control non-disinfected 
seeds were used. The statistical 
analysis of results was carried out by 
means of MS Excell 2003 application. 
The results validity was processed by 
the Student criteria. The results of the 
study are presented in tables below. 

Results 
In the Tables 1 and 2 the impact 

of Dividend and Raksil on wheat roots 
and wheat sprouts at the 10th day of 
growth is presented.

As compared with the control in 
case of any concentration of Dividend,  
decrease of roots and sprouts growth 
rate occurs.The toxic impact is so great 
that the protective effect of biohumus 
is unnoticeable at the initial stages at 
least of sprout length growth.

However, in case of any 
concentration of Raksil, no valid 
changes took place in the aspect of 
growth rate in comparison with the 
control variant, which bears witness to 
low toxicity compared with Dividend. 
And the aqueous solution of biohumus 
demonstrates obvious positive effect 
for wheat sprouts. 

The results of cytogenetic 
investigations are summarized in the 
Table 3 and 4. According to the studies 
Dividend and Raksil have mutagenic 
activity. The mitotic activity of cells 
is reduced to about 11.5-30.8%  in 
case of all concentrations of Dividend, 
besides the highest concentration, 
and to about 16.8-33.3 % , in case of 
only high concentrations of Raksil. At 
first sight, biohumus does not display 

Table 1.
Impact of Dividend on wheat growth dynamics

Variants Sprout length, cm. Root length, cm.
Control 19.8±0.72 12.5±0.37
Biohumus 22.8±1.01 11.2±0.47
Dividend (0,15%) 14.6±0.7*** 11±0.64*
Dividend (0,3%) 13.4±0.59*** 11.5±0.59
Dividend (0,6%) 10.5±0.55*** 6.7±0.39***
Dividend (0,9%) 11.8±0.75*** 6.1±0.43***
Dividend + Biohumus (0,15%) 15.6±0.55 9.7±0.42
Dividend + Biohumus (0,3%) 13.9±0.54 10.1±0.41
Dividend + Biohumus (0,6%) 11.2±0.59 10.6±0.77***
Dividend + Biohumus (0,9%) 12.2±0.59 6.3±0.49

Table 2.
Impact of Raksil on wheat growth dynamics

Variants Sprout length, cm. Root length, cm.
Control 11.6±0.58 9.6±0.75
Biohumus 16.8±1.19*** 10.4±0.64
Raksil (0,05%) 12.7±0.61 16±0.68***
Raksil (0,1%) 12.8±0.71 12.7±0.73**
Raksil (0,2%) 12.4±0.63 13.9±0.84**
Raksil (0,3%) 10.6±0.60 9.5±0.48
Biohumus + Raksil (0,05%) 16.5±0,7*** 10.6±0.36***
Biohumus + Raksil (0,1%) 17.4±0.58*** 11.6±0.52
Biohumus + Raksil (0,2%) 14.3±1.44 11.1±0.75* 
Biohumus + Raksil (0,3%) 12.3±0.9 8.8±0.51

its protective properties neither for 
Dividend nor for Raksil.

Thus, we have short roots as a 
result, at the same time - high mitotic 
activity performance. 

This is explained by the fact 
that an accumulation of dividing cells 
takes place, prophase - metaphase 
block is created, cells go through their 
subsequent separation  phases slowly 
and create a seemingly huge number of 
dividing cells, and as a result we have  
high rates for mitotic index. However, 
roots grow short because of delayed 
cell division (part of these cells are 
with various aberrations).

In our experiments the 
chromosomal aberrations were mainly 
chromatid deletions and chromatin 

bridges, though other types of 
chromosomal aberrations were also 
met, such as a straggler chromosomes 
in anaphase, k-mitoses, which are 
considered to be pathology of mitosis 
or genome mutations, as well as 
binuclear and polynuclear cells, which 
are the result of cytokinesis delay and 
are considered to be nuclear anomalies. 
From above mentioned anomalies 
straggler chromosomes and binuclear 
cells were taken into consideration.

The number of cells 
with aberrations has increased  
approximately 0,5-3 times by the 
influence of Dividend as compared 
with the control variant. In case of 
Raksil influence effect, the number of 
cells with aberrations has been stated 

Note: * - the difference is valid in case of P0.95, ** - the difference is valid in case of P0.99, *** 
- the difference is valid in case of P0.999.

Note: * - the difference is valid in case of P0.95, ** - the difference is valid in case of P0.99, *** 
- the difference is valid in case of P0.999.

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=mutagenicity&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=polynuclear&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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Table 3.
Influence of Dividend and biohumus on the cell division in root meristems

 
Variants Mitotic index, %

Quantity of dividing cells, %
prophase metaphase ana-telophase

Control 7.8±0.32 1.67±0.15 2.61±0.19 3.47±0.22
Biohumus 10.2±0.26*** 2.28±0.13** 3.64±0.16*** 4.08±0.17*
Dividend (0,15%) 5.9±0.26*** 1.16±0.12** 1.75±0.14*** 3.09±0.19
Dividend (0,3%) 5.4±0.27*** 1.2±0.13* 1.85±0.16** 2.37±0.18***
Dividend (0,6%) 6.4±0.25** 2.68±0.17*** 2.03±0.14* 1.73±0.13***
Dividend (0,9%) 6.9±0.27* 2.48±0.17*** 2.5±0.17 1.9±0.15***
Biohumus + Dividend  (0,15%) 7.18±0.31** 1.31±0.14 1.5±0.15 4.37±0.25***
Biohumus + Dividend  (0,3%) 7.3±0.28*** 1.84±0.14*** 2.07±0.15 3.42±0.19***
Biohumus + Dividend  (0,6%) 7.7±0.25*** 2.04±0.13** 2.21±0.14 3.47±0.17***
Biohumus + Dividend  (0,9%) 9.8±0.35*** 3.24±0.21** 3.67±0.22*** 2.84±0.2***

Tabele 4.
Influence of Raksil and biohumus on the cell division in root meristems

Variants Mitotic index, % Quantity of dividing cells, %
prophase metaphase ana-telophase

Control 9.1±0.36 4.01±0.25 1.96±0.17 3.14±0.22
Biohumus 8.53±0.3 2.87±0.18*** 2.51±0.17* 3.15±0.19
Raksil (0,05%) 8.75±0.44 2±0.22*** 1.86±0.21 4.89±0.33***
Raksil (0,1%) 7.57±0.27*** 2.73±0.16*** 2.17±0.15 2.66±0.16
Raksil (0,2%) 6.07±0.27*** 1.57±0.14*** 1.28±0.13** 3.21±0.2
Raksil (0,3%) 7.71±0.3** 2.05±0.16*** 1.77±0.15 3.9±0.22*
Biohumus + Raksil (0,05%) 8.11±0.41 1.5±0.18 1.84±0.2 4.77±0.32
Biohumus + Raksil (0,1%) 6.75±0.31 1.58±0.15*** 1.58±0.15** 3.68±0.23***
Biohumus + Raksil (0,2%) 7.25±0.31** 1.97±0.16 1.97±0.16** 3.45±0.22
Biohumus + Raksil (0,3%) 6.39±0.28** 1.57±0.14* 1.44±0.14 3.38±0.21

Note: * - the difference is valid

Note: * - the difference is valid in case of P0.95, ** - the difference is valid in case of P0.99, *** - the difference is valid in case of 
P0.999. in case of P0.95, ** - the difference is valid in case of P0.99, *** - the difference is valid in case of P0.999.

Tabele 5
Influence of Divident and biohumus on the growth, development and productivity of wheat

Variants Height of 
Plants, sm.

Spike Length 
sm.

Quantity of spikels
Psc. Grain, 

psc.  Weight of grain, g.
fertil steril

Control 90,3 9,1 16,8 2,1 47,1 1,91
Biohumus 92,1 9,5 17,1 1,2 50,3 2,12
Dividend (0,15%) 82,5 9,0 16,0 1,8 46,8 1,72
Dividend (0,3%) 80,0 8,8 15,1 2,0 43,4 1,67
Dividend (0,6%) 69,8 6,1 12,4 3,8 36,3 1,11
Dividend (0,9%) 62,1 5,0 10,7 4,2 30,1 0,91
Biohumus + Dividend  (0,15%) 89,8 9,2 16,6 1,8 46,2 2,01
Biohumus + Dividend  (0,3%) 89,0 9,0 16,0 1,9 42,1 2,12 
Biohumus + Dividend  (0,6%) 84,2 7,2 14,4 1,8 36,6 2,0
Biohumus + Dividend  (0,9%) 72,6 6,7 13,2 1,8 31,0 1,88

0.4-2.4 times, as compared with the 
control variant.

Moreover, in case of Raksil 
influence, a large amount of binuclear  

cells were observed, which had a 
concentration-dependent character, 
that is when the number of binuclear 
cells increases in parallel with the 

increase of concentrations. Here it can 
apparently be seen the protective effect 
of biohumus. In combined variants of 
biohumus, chromosomal  aberrations 
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Tabele 6.
Influence of Raksil and biohumus on the growth, development and productivity of wheat

Variants
Height of 

Plants 
sm.

Spike 
Length 

sm.

Quantity of spikels
Psc. Grain, psc.  

Weight 
of grain, 

g.fertil steril
Control 90,3 9,1 16,8 2,1 47,1 1,91
Biohumus 92,1 9,5 17,1 1,2 50,3 2,12
Raksil (0,05%) 87,8 9,3 16,4 2,4 47,4 1,81
Raksil (0,1%) 86,4 9,0 15,9 2,9 47,2 1,72
Raksil (0,2%) 82,1 8,2 15,1 3,4 42,6 1,61
Raksil (0,3%) 81,1 7,8 14,3 3,8 40,2 1,4
Biohumus + Raksil (0,05%) 89,9 9,5 16,6 1,2 47,0 2,24
Biohumus + Raksil (0,1%) 89,4 9,2 16,2 1,5 46,1 2,19
Biohumus + Raksil (0,2%) 84,2 8,9 16,0 1,8 44,4 1,98
Biohumus + Raksil (0,3%) 81,0 8,7 15,7 1,94 41,2 1,76

vastly reduce in quantity, as it also 
happens in case of binuclear cells.

The protective level of biohumus 
with joint influence is 52.9% in case of 
Dividend and 47.0% in case of Raksil.

In the tables 5 and 6 the impact 
of Dividend and Raksil on growth, 
development and productivity of 
wheat is presented.

It is known that the main 
components of yield structure in cereal 
crops are produvtive tillering, number 
of grains in 1 spike and weight of 
grains in 1 spike. In our experiments 
Dividend and Raksil have a negative 
impact on plant height, the quantity 
of sterile cones increased, the number 

and the weight of grains in a spike is 
reduced.

At first glance it seems that 
biohumus has no protective effect. 
However, when comparing options 
Dividend 0.15% with the same with 
biohumus, it will be evident that the 
same amount of grain (46) in one case 
(0.15% Divident) have a weight 1.72 
g, but in the variant Dividend 0.15%+ 
biohumus - 2.01 g. Similar examples 
can be seen in the action Raksil too.         

Conclusion
 It is concluded from the results 

of experiments that Dividend and 

Raksil have a negative impact on plant 
height, the quantity of sterile cones 
increased, the number and the weight 
of grains in a spike is reduced, and the 
biohumus had its positive protective 
effect in case of both pesticides.

The presented data shows that 
Dividend and Raksil have a highly 
toxic effect both in the initial stages 
of ontogenesis and during the entire 
development process. These studies 
will provide opportunity to determine 
the optimal quantities of pesticides 
and biohumus being used to reduce 
their proportions in combined use 
with biohumus, which will in its turn 
significantly improve the environment.
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ВЛИЯНИЕ фуНгИцИдоВ дИВИдЕНд И РАКСИЛ НА КЛЕТКИ КоРНЕВоЙ МЕРИСТЕМЫ, 
НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ оНТогЕНЕЗА, РоСТ, РАЗВИТИЕ И ПРодуКТИВНоСТЬ ПШЕНИцЫ

Петросян А. Ш.
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: пестицид, биогумус, пшеница, динамика роста, защитный уровень

Краткое содержание
  Представленные  данные показывают,  что  дивидент  и раксил имеют сильное токсическое воздействие как 

на начальных этапах онтогенеза, так и на всем протяжении развития растений пшеницы. Вегетационные опыты 
позволят определить оптимальные количества употребляемого пестицида и биогумуса, возможность изменения 
рекомендуемых доз  в сторону  уменьшения при  их   комбинированном   действии.  Это даст возможность 
сократить нормы использования ядохимикатов, что может значительно улучшить состояние окружающей 
среды. 

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  24.06.2014 Ã.
Հ³սï³ïí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  07.07.2014 Ã.  

ԴԻՎԻԴԵՆՏԻ ԵՎ ՌԱՔՍԻԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՐԵՆԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ՄԵՐԻՍՏԵՄԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ, 
ՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ, ԱՃԻ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

 Պետրոսյան Ա. Շ., Մելիքյան Ա. Շ.

Հ³Û³սï³Ýի ³զ·³ÛիÝ ³·ñ³ñ³ÛիÝ հ³մ³լս³ñ³Ý 

Բանալի բառեր - ÃáõÝ³ÝÛáõÃ, կեÝս³հáõմáõս, ցáñեÝ, ³ճի ¹իÝ³միկ³, å³շïå³Ýիչ մ³կ³ñ¹³կ

Համառոտ բովանդակությունը
Աշխ³ï³Ýքáõմ Ýեñկ³Û³ցí³Í ïíÛ³լÝեñը ցáõÛց եÝ ï³լիս, áñ ¹իíի¹եÝïÝ áõ ռ³քսիլը áõÝեÝ áõժեղ ïáքսիկ 

³զ¹եցáõÃÛáõÝ` իÝչåես օÝïá·եÝեզի սկզբÝ³կ³Ý փáõլեñáõմ, ³ÛÝåես ¿լ զ³ñ·³ցմ³Ý ³մբáղջ ըÝÃ³ցքáõմ: Վե·եï³
ցիáÝ փáñձեñը ÃáõÛլ եÝ ï³լիս áñáշել ÃáõÝ³ÝÛáõÃի և կեÝս³հáõմáõսի օ·ï³·áñÍմ³Ý օåïիմ³լ չ³փ³ք³Ý³կÝեñը, 
իÝչåես Ý³և` ¹ñ³Ýց հ³մ³ïեղ ³զ¹եցáõÃÛ³Ý ¹եåքáõմ, փáփáխել ³ռ³ջ³ñկíáղ խïáõÃÛáõÝÝեñը չ³փ³ք³Ý³կի 
Ýí³զեցմ³Ý áõղղáõÃÛ³մբ:

ՎեñջիÝս հÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ կï³ կñճ³ïել օ·ï³·áñÍíáղ ÃáõÝ³ÝÛáõÃեñի չ³փ³ք³Ý³կÝեñը, áñÝ ¿լ Ýկ³ïելի 
կլ³í³ցÝի շñջ³կ³ միջ³í³Ûñի íիճ³կը:
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ՀՏԴ   633.11 «324» : 631.5 (55)

ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԻՋՇԱՐԱՅԻՆ 
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ 

ԱՃԻ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈԼԵՍՏԱՆ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՆՋՐԴԻ ԱՂԱԿԱԼԱԾ 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Ղորբանի Մ. Հ.*

Գորգանի գյուղատնտեսական գիտությունների և բնական ռեսուրսների համալսարան, 
Գոլեստան նահանգ, Ի ԻՀ

Բանալի բառեր - գարնանացան ցորեն, հողի աղակալում, միջշարային  տարածություն, աճ, բերքատվություն

Ներածություն
Նեղ՝  22.5 միջ շա րա յին տա

րա ծութ յամբ ցան քի դեպ քում ցո

րե նի ցո ղու նը լի նում է կարճ, բեր

քատ վութ յու նը՝ ցածր, իսկ լայն 

միջ շա րա յին տա րա ծութ յամբ ցո

րե նի ցան քը (30 սմ) պայ մա նա վո

րել է բարձր աճ և բեր քատ վութ

յուն [1]: 

Անջր դի և  ա ղա կա լած հո

ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րում 

ցո րե նի տեր ևա յին մա կե րե սի 

վրա տար բեր միջ շա րա յին տա

րա ծութ յամբ ցան քի ազ դե ցութ

յունն ու սում նա սի րե լիս (7.5; 15; 

22.5; և 30.0 սմ), ստաց վել են հե

տաքր քիր տվյալ ներ, որ տեղ՝ 30 

սմ, այ նո ւա մե նայ նիվ, թվում է ոչ 

օպ տի մալ և մեր փոր ձե րում չի 

կի րառ վել: Սա կավ տե ղում նե րի 

հետ ևան քով տեր ևի պահ պան

ման հնա րա վո րութ յու ն, ա ռատ 

տե ղում նե րով տար վա հա մե

մատ, ա վե լի քիչ է, իսկ տերև նե րի 

եր կա րութ յունն ու լայ նութ յու նն էլ 

փոք րա նում են:

Հե տա զո տութ յուն նե րից 

պարզ վել է, որ ա ղա կալ ման ին

տեն սի վութ յու նը ցո րե նի հա զար 

հա տի կի զանգ վա ծի վրա էա կան 

ազ դե ցութ յուն չի թող նում, բա ցա

ռութ յամբ խիստ ա ղա կա լած հո

ղա յին պայ ման նե րի դեպքում [2]:

Ել նե լով վե րոնշ յա լից, մեր 

հե տա զո տութ յան նո րույթն է՝ ու

սում նա սի րել, միև նույն խտութ

յան դեպ քում, միջ շա րա յին տա

րա ծութ յան ազ դե ցութ յու նը գար

նա նա ցան ցո րե նի ա ճո ղութ յան 

և բեր քատ վութ յան վրա՝ ԻԻՀ Գո

լես տան նա հան գի անջր դի ա ղա

կա լած հո ղե րում:

Նյութը և մեթոդը
 Հե տա զո տութ յուն նե րը կա

տար վել են  20082010թթ. ԻԻՀ 

Գո լես տան նա հան գի Գոր գա

նի բնա կան ռե սուրս նե րի գյու

ղատն տե սա կան հա մալ սա րա

նին պատ կա նող §Ան բա րա լում¦ 

տա րած քի անջր դի ա ղա կա լած 

հո ղե րում:

Ու սում նա սիր վել է միջ շա

րա յին տա րա ծութ յան՝ 12.5; 18.7 

և 25.0 սմ տար բե րակ նե րը:

Փոր ձա հո ղա մա սե րի տար

բեր խո րութ յուն նե րից (0ից 

մինչև 30 սմ) վերց վել են փոր

ձան մուշ ներ՝ հո ղի ա ղայ նութ յան 

աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար: 

Ա ղա կալ ման աս տի ճա նը ո րոշ վել 

է այ սի մետր սար քի օգ նութ յամբ: 

Փոր ձա հո ղա մա սե րի ա ղա կալ

ման աս տի ճա նը ե ղել է 6.72; 9.34 

և 11.64 mmhos/cm(մմհօս/սմ): 

Տեր ևի մա կե րեր սը չափ վել է IR

40 սար քի օգ նութ յամբ: Ո րոշ վել 

է բույ սե րի բարձ րութ յու նը, տեր

ևա յին մա կե րեր սը, ընդ հա նուր 

և  արդ յու նա վետ ցո ղուն նե րի 

քա նա կը 1մ2ում, հաս կիկ նե րի և 

հա տիկ նե րի քա նա կը, 1000 հա

տի կի զանգ վա ծը, բեր քատ վութ

յու նը և  այլն:

* ghorbanimh@yahoo.com

Համառոտ բովանդակություն
Եռամյա մանրակրկիտ հետազոտությունների տվյալներով՝ հանգել ենք այն կարևոր եզրակացության, որ 

Գոլեստանի նահանգի անջրդի աղակալած հողերում գարնանացան ցորենի Քուհդաշտ սորտի աճեցողության և 
բերքատվության վրա դրական ազդեցություն է թողել ոչ միայն հողի աղակալման աստիճանը այլև միջշարային 
տարածության ճիշտ ընտրությունը: Հողի աղակալման ցածր (6.72 mmhos/cm) աստիճանի 25.0 սմ միջշարային 
տարածությամբ ցանքն ապահովել է 23.5 ց/հա հատիկի բերք: Սակայն, արձանագրվել է մի փաստ, ըստ որի՝ հողի 
աղակալման աստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց, ցորենի բերքատվությունը գնալով ցածրանում է՝ կազմելով 
13.8 ց/հա:
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Փորձ նա կան տվյալ նե րը են

թարկ վել են վի ճա կագ րա կան 

վեր լու ծութ յան՝ SAS հա մա կարգ

չա յին ծրագ րի մի ջո ցով, իսկ մի

ջին նե րը հաշ վարկ վել են LSD 

թես տի մի ջո ցով (P=0.05 մ մա

կար դա կում):

Աղ յու սակ 1
Միև նույն խտութ յան դեպ քում միջ շա րա յին տա րա ծութ յան ազ դե ցութ յու նը գար նա նա յին ցո րե նի աճ ման ըն թաց քի 

վրա ա ղա կալ ման տար բեր աս տի ճան նե րում (2008-2010թթ. մի ջի նը)
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12.5 (ստուգիչ)
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144.0 68.7 3.7 388.8 187.2 2.7 1.3

18.7 150.0 69.8 3.7 375.0 240.0 2.5 1.6

25.0 154.0 71.0 3.6 338.8 277.2 2.2 1.8

9 .3 4

12.5 (ստուգիչ)

37
5

140.0 60.2 2.9 350.0 168.0 2.5 1.2

18.7 140.0 60. 8 2.7 322.0 196.0 2.3  1. 4

2 5.0 148.0 61.3 2.5 310.8 236.8 2.1 1.6

1 1.64 

12. 5 (ս տուգիչ)
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 5 

131.0 59. 9 2 .8 288.2 144.1 2.2 1.1

18.7 134.0 60.7 2.7 281.4 160.8 2.1  1. 2

25.0 138.0 61.6 2.7 276.0 179.4 2. 0  1.3 
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12 5 (ստուգիչ) 7.3 9.0 23.6 36.7 28.2 79.8 22.4

18.7 7.7 9.3 23.8 36.9 29.0 78.7 23.0

25.0 8.0 9.5 24.0 37.1 30.1 77.4 23.5

9 . 34 
125 (ստուգիչ) 6.4  7. 5  20.6 3 6.0 27. 7 57.5 16 .0 

1 8.7 6.5  7.5 20.8 36.5 29.6  55. 6 16 .5

25.0  6. 7 7 .5 20.9 36.7 31.5 54 .0 1 7.0

11. 64 
 12 5 ( ստուգի չ) 4.9 6.3 17 .0 3 6.8 25.1 52 .0 13 .0 

1 8. 7 5.1 6 .0  17 .3 36. 8 2 6.4 50. 4 1 3.3

25 .0 5.2 5.7 17.5 36.9 27.6 49.3 13.8

Sx% = 2 .5         ԱԷՏ
 0 .9 5

 = 1. 8ց

Հետազոտության 
արդյունքները

Ցո րե նի տար բեր միջ շա րա

յին տա րա ծութ յամբ կա տա րած 

ցան քը դրա կան ազ դե ցութ յուն 

է թո ղել գար նա նա ցան ցո րե նի 

ա ճե ցե ղութ յան վրա (աղ. 1):

 Ին չպես ե րևո ւմ է աղյ ու սակի 

տվ յալն երի ց, աղա կալ մա ն ցածր  

( 6. 72 mmh os /cm) աս տիճանի 

12.5 սմ (ստուգիչ) տարբերակում 

բույսերի բարձրությունը կազմել 

է 68 .7, 1 8. 7 սմ դեպքում 69.8, իսկ 

25  սմ ՝ 71 .0 սմ, ի սկ տերևային 
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մակեր եսը  համապատ աս խա

նա բար  կա զմ ել են 3 .63 .7  մ2: 

Աղ ակալման աստիճ անի բարձ

րացմանը զուգընթաց, բու յս եր ի 

բարձրո ւթ յունը և  տեր ևա յին 

մ ակերեսը նվա զել ով  կ ազմել են 

59.9 61 .6 սմ և 2.72.8 մ2 կամ 8.8 

9.4 սմ և 0.9մ2ո վ ցածր:

Գարնանացան ցորենի  բ եր

ք ատվութ յա ն բարձրացման  գ որ

ծում  կա րևոր ցուցանիշ է համա

րվ ում ը նդհանուր  և հաս կակիր 

ցողունների քանակը 1մ2 ու մ: 

Եթե աղակալման 6.7 2 mmhos/

cm աստի ճանու մ ընդհանու ր 

ցողուն ների թիվը  12.5սմ  մի

ջշարային տա րածությունում 

կ ազ մե լ է 583.2 հատ , ապ ա 18.7 

և  2 5.0սմ   5 60.0 և 506.0 հատ: 

Աղա կալման աստիճանի բարձ

րացմանը զուգ ընթաց ընդհա

նուր ցողունների թիվը  ն վազ ելով 

կազմել է 40 8.0431.2 հատ:

Միանգամայ ն հետաքրքիր 

տվ յալնե ր են ստացվել հաս

կակիր ցողո ւնն եր ի դ եպ քում: 

Ա յս  պե ս, աղ ակ ալման ց ածր` 6.72 

mmhos/cm աստիճանի 12.5սմ 

տար բե րակու մ հասկակիր ցո

ղու նների քա նակ ը 1մ2ում կազ  

մել է  280 .8  հատ, 18.7 ում՝ 3 58.4, 

իսկ 25 .0սմ ՝ 41 4. 0 հա տ: Աղա

կալման բ ար ձր  աստիճա նում ՝ 

11.6 4 mmho s/c m հաս կակիր ցո

ղունների քանա կը 12. 5;  18.7 և 

2 5.0 սմ տարբերակ ներում հա

մա պա տա սխ անաբար կազմել  

ե ն 215.6 265.2 հատ կամ  6 5. 2

148. 8 հատո վ ա վելի: Ա ղակալ 

ման  երեք աստիճան ներում  

հ աս     կակի ր ցող ունների  թ վով աչ 
 ք ի է ընկել 25. 0 սմ մ իջշարա յին  

տարածությա մբ  ց անքի տար

բերակը:

Միջշարային տարա ծու թյու

նը  է ակ ան ազդեց ություն  է թո ղել 

ց որ ենի բե րքատվության վրա 

(աղ. 2):

Հե տազոտության տվ յալ

ներից պա րզ վել  է, որ  մ իջշա

րային  տա րածությունը դրական 

ազդեց ությո ւն է թողել  ց որենի  

հ աս կի կա ռո ւցվածքա յին տար

րե րի վրա: Այսպես, եթ ե ա ղա

կալման ցա ծր  ա ստիճա նի  

( 6.72  mmhos/cm) 12.5 սմ (ստու

գի չ) տարբե րա կո ւմ  հաս կում 

հատիկն երի քանակը կա զմե լ է 

23. 6 հատ, իս կ 18. 7 և 25  սմ 23. 

8  24.0 հա տ: Երբ  ա ղակ ալման 

աստ իճ անը բ ար ձր ացվել է (11.64 

mmhos/cm) ապա  հա տիկների  

քա նակը համապա տասխանա

բար կազմ ել  է  17.0 17 .5 հ ատ 

կամ  ա ղակա լմա ն ցածր  ա ստի

ճանի հա մեմատո ւթյամ բ՝ 6. 56 .6  

հատով քի չ:

Համ անմ ան  օ րինաչափութ

յու ն պահպան վել  է ն աև հաս

կիկների քանակի, հա սկ ի եր կ ա

րութ յան և հա տի կների քանակին  

վե րա բե րվող տ վյալներն ամփո

փել իս:  Հատիկի բերքատվու թյան 

տվյալները ամ փոփե լի ս պարզ

վել է, ո ր բար ձր  բերք ատվ ություն  

ապա հո վե լ է աղ ակ ալման 6. 72  

m mhos/c m աստ իճան ի 25 սմ 

միջշարային տ արածու թյա ն 

տ ար բերակը՝ 23.5ց/հա: Աղ ակալ

ման աստիճանի բարձրացմանը  

զուգը նթա ց, բերք ատ վո ւթյունը 

նվազել  է  ( 13.8 ց /հ ա):

Եզրակացություն
Եռա մյա մա նրակրկիտ հե

տազոտությունների տվյալ նե

ր ով՝  հ անգել ենք ա յն կա րև որ 

եզր ակ ացու թյան, որ  Գոլ ես տա նի 

նահանգի ան ջրդի աղակալած 

հո ղե րում գա րն անաց ան ցորե նի 

Քուհդաշտ ս որտի  ա ճեցո ղությ ան  

և  բերքատ վու թյան վր ա դ րական 

ազ դեցությու ն է թող ել ոչ միայն 

հ ող ի աղակալմա ն աստիճանը, 

այ լև միջշարային տարածության 

ճիշտ ընտրությունը: Հողի աղա

կալման ցածր (6.72 mmhos/

cm) աստիճանի 25.0 սմ միջ շա

րային տարածությամբ ցանքն 

ապա հովել է 23.5 ց/հա հա 

տի կի բերք: Սակայն արձա  

նա   գրվել է մի փաստ, որ հողի 

աղակալման աստի ճա նի բարձ

րացմանը զուգընթաց, ցո րենի 

բերքատվությունը գնալով ցած

րանում է՝  կազմելով 13.8 ց/հա:

Գրականության ցանկ
1. Chena S., Zhanga X., Suna H., Renb T. and Wanga V. ¨ Effects of winter wheat row spacing on evapotranpsiration, grain yield 

and water use efficiency, 2010, Agricultural water Management. PP. 1126-1132
2. Martin et al. - Row spacing in cereal and broadlesf crops. Mallee Sustainable Farming, 2010, Research Compendium, pp. 147-

152.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 7-8  2014

376

ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

При одинаковой Плотности влияние междурядного расстояния на рост и 
урожайность яровой Пшеницы в условиях богары и засоления Почв Провинции 

голестан исламской ресПублики иран
горбани м. 

Горганский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, провинция Голестан, ИРИ

ключевые слова: яровая пшеница, засоление почв, междурядное расстояние, рост, урожайность

краткое содержание
Согласно данным трехлетних детальных исследований рост и урожайность яровой пшеницы сорта Кухдашт 

в условиях богары и засоленности почв провинции Голестан во многом зависит не только от степени засоленности 
почв, но и от правильного выбора междурядного расстояния. В случае низкой степени засоленности почвы (6.72 
mmhos/cm) самый высокий урожай (23.5 ц/га) был обеспечен при 25.0 см междурядном расстоянии. Однако, 
был зарегистрирован факт, что урожайность пщеницы снижается (13.8 ц/га) по мере возрастания степени 
засоленности.

IMPACT of InTer-row sPACe on The sPrIng wheAT growTh And ProduCTIvITy AT The 
sAMe densITy under dry fArMIng And soIl sAlInITy CondITIons In golesTAn ProvInCe 

of The IslAMIC rePublIC of IrAn
ghorbani M. h.

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRI

Key words:  spring wheat, soil salinity, inter-row space, growth, crop capacity

summary
According to the data of three-year detailed investigations the growth and crop capacity of Kuhdasht spring wheat 

variety under dry farming and soil salinity conditions of Golestan province highly depends not only on the soil salinity level 
but also on the right choice of inter-row space. In case of low soil salinity level (6.72 mmhos/cm) the highest productivity 
(23.5 cwt/ha) was provided due to 25.0 cm inter-row space. Though, it was registered that the higher the salinity level, the 
lower the wheat productivity (13.8 cwt/ha).

Ընդունված է տպագրության  02.06.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության  07.07.2014 թ.  
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ՀՏԴ 635.63/64:631   

«ԱԿՎԱՍՈՐՍ» ՀԻԴՐՈԳԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ԱՃԻ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Սարգսյան Գ. Ժ.*, Հակոբյան Ա. Ա., Վարդանյան Ի. Վ.

ՀՀ ԳՆ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն

Բանալի բառեր - հիդրոգել, ակվասորս, հողախառնուրդ, պերլիտ, հրաբխային խարամ, ցեոլիտ, 
բերքատվություն

 Նե րա ծութ յուն
Հա յաս տա նի Հանրա պե

տությունն իր աշ խար հագ րա

կան դիր քով, ռե լիե ֆի կտրտվա

ծութ յամբ, սա կա վա հո ղութ յամբ 

և հո ղի ոչ բա վա րար խո նա վա

պա հով վա ծութ յամբ` հո ղա գոր

ծութ յան տե սա կե տից, դաս վում 

է ծայ րա հեղ ռիս կա յին երկր

նե րի շար քին: Հան րա պե տութ

յան շատ հո ղա տա րածք նե րում, 

ո ռոգ ման ջու րը շատ դան դաղ է 

ներծծ վում, իսկ հա ճախ ուղ ղա կի 

կու տակ վում է հո ղի մա կե րե սին,  

աս տի ճա նա բար գո լոր շիա նում 

ու ան տե ղի կոր չում: Արդ յուն քում` 

հո ղօգ տա գոր ծող նե րը ստիպ

ված կա տա րում են հա ճա խա կի 

ջրում ներ, ար հես տա կա նո րեն մե

ծաց նե լով ջրի ծախ սը: Իսկ անջր

դի պայ ման նե րում հո ղե րի ա րագ 

չո րա ցու մն ա ռաջ է բե րում բույ սի 

ա ճի թու լա ցում, բեր քի նվա զում 

և  ո րա կի վա տա ցում: 

Հեռանկարային ագրոտեխ

նիկական միջոցա ռում   ների 

թվին է պատկանում  ջրակլա

նող պոլիմերային հիդ րոգելե

րի օգտագործումը, ո  րոնք 

նպաս  տում են հո ղի ջրային և 

սննդային ռեժիմ ների արդյու

նավետ  կարգավորմանը: Ներ

կայումս գյուղա տնտե սութ յան 

մեջ լայնորեն կիրառվում են ակ

րի լային հիդրոգելերը (հիդ  րոֆիլ  

պոլիմերներ), որոնք արագ կլա 

նում և պահպանում են ջու

րը իրենց կառուցվածքի մեջ՝ 

նպաս տելով հողի խոնավության 

պահպանմանը [1, 2, 3]: 

Ուս տի գյու ղատն տե սութ

յան հա մար հրա տապ խնդիր է 

դառ նում ո ռո գե լի և  անջր դի հո

ղե րի մա կե րե սից ջրի գո լոր շիա

ցու մը նվազեց նող, բույ սե րի վե

գե տա ցիա յի ըն թաց քում հո ղում 

կու տակ ված ջրի պա շար նե րի 

արդ յու նա վետ օգ տա գործ մա նը 

նպաս տող նոր տեխ նո լո գիա նե

րի ներդ րու մը:

Այս ա ռու մով, հատ կապես 

կար ևոր վում է Ակ վա սորս (Aqua

source) կեն սա քայ քայ վող ջրակ

լա նիչ պո լի մե րա յին նյու թի կի

րա ռութ յան արդ յու նա վե տութ

յան հե տա զո տումն ու ներդ րու մը  

գյու ղատն տե սութ յան մեջ:

Ն յու թը և մե թո դը
Գի տա կան հե տա զո տութ

յունները կատարվել են 2011 ¨

2013 թթ.` ՀՀ ԳՆ Բան ջա րա բոս

*biotechlab01@yahoo.com

Համառոտ բովանդակություն
Վերջի ն տա րիների ն գյ ուղա տնտես ությա ն համար  հ րա տապ խնդիր է հան դիս անում ոռո գելի և ան ջր դի հո ղե րի  

մա կերես ից ջրի գոլ ոշիացում ը նվազեցնող, բու յս երի վե գետ աց իայի ը նթ ացքո ւմ  հողում  կուտակված ջր ի պաշ ար ների 
ար դյո ւնավետ օ գտա գործմանը  ն պաստող նոր  տեխնոլ ոգ իաների ներդրումը: Այս առ ում ով,  հատկապե ս կարևոր
վում  է Ա կվասորս (Aqua so urce ) կենսա քայ քա յվ ող ջ րակլան իչ  պ ոլիմերայ ին ն յու թի կիրառ ությ ան  արդ յունավետու
թյան  հետազ ոտ ու մն ու  ներ դր ումը  գյ ուղատնտեսության մեջ: 

Գիտակ ան հե տա զոտ ու թյ ուններ ը կ ատ ար վել են 20 112 01 3 թթ.  Հ Հ ԳՆ Բան ջա րաբո ստ ան ային և  տե խն իկ ական 
մշ ակաբ ույսեր ի գի տա կան կեն տրո նի  Արարատի  մար զի Դարակե րտ  հ ամ այնք ի փո րձ արարակ ան ջե րմ ատնային 
տնտեսությունում :

Հետազոտո ւթ յու ննե րի արդյու նք ները ց ու յց  ե ն տվել, որ Ակ վա սոր ս կենսա քա յքայվո ղ  ջրակ լա նի չ պոլիմեր ային  
նյո ւթ ի կիր առո ւմ ը` նպաստ ել ով  հ ողի  ջր աֆ իզիկական հատ կո ւթյո ւն ներ ի լավացմա նը, մասնավո րա պե ս` մատչե
լի  ջրի  պ աշար ների ավե լաց մանը, խ թան ու մ  է բա նջա րային մշակ աբ ույսե րի աճ ի և  զարգացմա ն գործընթացները , 
ա րագա ցնո ւմ պտո ւղ ներ ի հա սուն ացումը ,  բա րձրացնում  բերքատվությունը  և շահութաբերության մակարդակը:
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զար գաց ման և բեր քատ վութ յան 

վրա:

Բադ րի ջա նի, տաք դե ղի և 

պո մի դո րի հա մար փոր ձարկ վել 

են հետև յալ տար բե րակ նե րը.

1. ստու գիչ (սո վո րա կան հո

ղա խառ նուրդ),

2. հո ղա խառ նուրդ + Ակ վա

սորս (3 : 0.1),

3. հո ղա խառ նուրդ + պեր

լիտ (3 : 0.1),

4. հո ղա խառ նուրդ + հրաբ

խա յին խա րամ (3 : 0.1),

5. հո ղա խառ նուրդ + ցեո լիտ 

(3 : 0.1):

Ֆե նո լո գիա կան դի տում

նե րը կա տար վել են բույ սե րի 

ա ճի ու զար գաց ման հիմ նա

կան փու լե րի ժա մա նակ: Նշ վել 

են բույ սե րի ծաղկ ման, պտղա

կազ մա կերպ ման և բեր քի հա

սու նաց ման ժամ կետ նե րը: Վաղ 

(ա ռա ջին ամս վա) և  ընդ հա նուր 

բեր քի հաշ վա ռու մը կա տար

վել է կշռման ե ղա նա կով: Բերքի 

հաշվառման մաթեմատիկական 

տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա

կա բույ սե րի գի տա կան կենտ

րո նի Ա րա րա տի մար զի Դա րա

կերտի փոր ձա րա րա կան ջեր

մատ նա յին տնտե սութ յու նում:

Հե տա զո տութ յան հա մար 

օբ յեկտ է ծա ռա յել §Ակ վա սորս¦ 

կեն սա քայ քայ վող պո լի մե րա յին 

նյու թը, ո րի փոր ձար կու մը կա

տար վել է չջե ռուց վող ջեր մատ

նե րում (գար նա նը)`  քաղցր տաք

դե ղի` Սա թե, սմբու կի` Ս ևուկ F1 և 

լո լի կի` Լու սար փի F1 տե ղա կան 

սոր տե րի և հիբ րիդ նե րի վրա:  

§Ակ վա սորսը¦ կեն սա քայ

քայ վող, պո լի մե րա յին բարձր 

ջրա  կ լա նե լիութ յամբ օժտ ված 

(10 գրամ/ 3 լիտր H
2
O) մե լիո

րա տիվ  նյութ է, ո րը լա վաց նում 

է հո ղի կառուցվածքը:  Այն բա

ցար ձա կա պես անվ նաս է մար

դու, թռչուն նե րի, հո ղում գտնվող 

օգ տա կար միկ րոօր գա նիզմ նե

րի հա մար: Շր ջա կա մի ջա վայ

րի ազ դե ցութ յան ներ քո  նշված 

նյու թի պո լի մե րա յին մո լե կուլ նե

րը քայ քայ վում են և վե րած վում 

բույ սե րի և հո ղի հա մար ոչ միայն 

անվ նաս, այլ նաև օգտակար 

նյու թե րի՝ ջրի (H
2
O), ած խաթ թու 

գա զի (CO
2
), ա մո նիա կի (NH

3
) և 

կա լիու մի միա ցութ յուն նե րի: Ու

սում նա սիր վող մշա կա բույ սե րի 

սա ծի լու մը կա տար վել է ապ

րի  լին: Սա ծիլ նե րը տնկվել են 

(90+60) x 50 սմ ս խե մա յով: Ակ

վա սոր սի ազ դե ցութ յու նը  բույ

սե րի զար գաց ման և բեր քատ

վութ յան վրա ու սում նա սիր վել 

է` հա մե մա տե լով այն ստու գի չի 

(սո վո րա կան հո ղա խար նուրդ` 

տորֆ:հող:կեն սա հու մուս/7:2:1) 

և  բնա կան հան քա յին կլա նիչ ներ 

(սոր բենտ ներ)` պեր լիտ, հրաբ

խա յին խա րամ, ցեո լիտ պա րու

նա կող տար բե րակ նե րի հետ: 

Ակ վա սոր սը  և բ նա կան հան քա

յին սոր բենտ նե րը կի րառ վել են 

բան ջա րա յին բույ սե րի սա ծիլ նե

րի թա ղա րա յին ա ճեց ման ժա

մա նակ, ու սում նա սիր վել է հե

տազ դե ցութ յու նը բույ սե րի ա ճի, 

Աղյուսակ 1 
Բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի ֆե նո լո գիա կան փու լե րի տևո ղութ յու նը 

(գարնանայինվեգետացիա,միջինը2012¨2013թթ.)

№ Տար բե րակներ

           Օ րե րի թի վը զանգ վա ծա յին ծլու մից մինչև
 Բեր քատ վութ յան
տևո ղութ յու նը, օրծ աղ կումը, 

օր
 պտ ղակալումը, 

օր
առ աջին բե րքը,

օր
վերջին բերքը, 

օր

1. Ստուգիչ

67 (Լ)*

74 (Տ)

79 (Ս)

84(Լ)

89 (Տ)

91 (Ս)

115 (Լ)

127 (Տ)

138 (Ս )

 19 5 (Լ)

267  ( Տ)

298 (Ս)

80 (Լ)

140 (Տ)

160 (Ս)

2.
Հողախառն. + 
Ակվասորս

59 (Լ)

65(Տ)

66 (Ս)

80 (Լ)

82 (Տ)

83 (Ս)

107 (Լ)

118 (Տ)

128 ( Ս) 

1 95 (Լ)

267  (Տ)

298 (Ս)

88 (Լ)

149 (Տ)

170 (Ս)

3.
Հողախառն. + 
պերլիտ

68 (Լ)

74 (Տ)

79 (Ս)

84(Լ)

89 (Տ)

91 (Ս)

115 (Լ)

127 (Տ)

138 (Ս )

 19 5 (Լ)

267 (Տ)

298 (Ս)

80 (Լ )

140 (Տ)

160 (Ս)

4.
Հողախառն.+ 
հրաբխ. խարամ

68 (Լ)

74 (Տ)

79 (Ս)

84(Լ)

89 (Տ)

91 (Ս)

115 (Լ)

127 (Տ)

138 ( Ս) 

1 95 (Լ)

267  (Տ)

298 (Ս)

80 (Լ)

140 (Տ)

160 (Ս)

5.
Հողախառն. + 
ցեոլիտ

68 (Լ)

74 (Տ)

79 (Ս)

84 (Լ)

89 (Տ)

91 (Ս)

115 (Լ)

127 (Տ)

138 (Ս)

 195 (Լ)

26 7 (Տ)

298 (Ս)

80 (Լ)

140 (Տ)

160 (Ս)

* Լ- լոլիկ,  Տ-տաքդեղ, Ս- սմբուկ
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Աղյուսակ 2
Բանջ ար այ ին մշա կա բո ւյսերի բե րքատվության ցուցանիշնե րը  

(գարնանայինվեգետացիա,միջինը2012-2013թթ.)

№ Տա րբ երակներ 
Վաղ բերքը,

կգ/ մ2

Վ աղ  բերքի 
հավելու մ, %

Ընդ հա նուր 
բերքը* ,  կգ/մ2

Բերքի 
հավելում, %

Պտղի միջին 
զանգվածը, գ

1. Ստուգիչ

4.1 (Լ)

3.7 (Տ)

2.9 (Ս)

 (Լ)

 (Տ)

 (Ս)

12.4 (Լ)

16.3 (Տ)

12.2 (Ս )

  (Լ)

 (Տ) 

  (Ս)

220.0 (Լ)

180.7 (Տ)

270.1 (Ս)

2. Հողախար. + ակվասորս

5.3 (Լ)

4.8 (Տ)

3.5 (Ս)

29.3 (Լ)

29.7 (Տ)

20.7 (Ս)

15.1(Լ)

19.4 (Տ)

15.4 (Ս)

21.8 (Լ )

19 .0 (Տ)

26. 2 (Ս)

250.7 (Լ)

250.0 (Տ)

285.1 (Ս)

3. Հողաղար. + պերլիտ

4.3 (Լ)

3.9 (Տ)

 2.9 (Ս)

4.9 (Լ)

5.4 (Տ)

 (Ս)

13.2 (Լ)

17.3 (Տ)

12.9 (Ս)

6.5 (Լ )

6. 1 (Տ)

 5.7 (Ս)

219.1 (Լ )

181.4 (Տ)

272.0 (Ս)

4. Հողախար. + հրաբուխ

4.5 (Լ)

4.1 (Տ)

3.2 (Ս)

9.8 (Լ)

10.8 (Տ)

10.3 (Ս)

 13.4 (Լ)

 17.5 (Տ)

  13.2 (Ս)

8.1 (Լ )

7.4 (Տ)

8. 2 (Ս)

225.3 (Լ)

188.2 (Տ)

274.4 (Ս)

5. Հողախար. + ցեոլիտ

4.6 (Լ)

4.1 (Տ)

3.2 (Ս)

12.2 (Լ)

10.8 (Տ)

10.3 (Ս)

 13.7 (Լ)

  17.9 (Տ)

 13.5 (Ս)

10.5  ( Լ)

9.8 (Տ)

10.7 (Ս)

227.3 (Լ)

190. 0 ( Տ)

276.2 (Ս)

* Լոլիկ -  LSD
05
0.23կգ,Sx-0.44%;

  Տաքդեղ - LSD
05
0.39կգ,Sx-0.62%;

  Սմբ ու կ - LSD
0 5
0.36կգ,Sx-0.74%:

Աղյուսակ3
Բանջա րային մշ ակա բույսե րի  տնտեսա կան ար դյուն ավ ետո ւթյունը, կախված Ակվասորս ի և  բ նական սորբեն տն երի 

կիրա ռումից (1000 մ2հաշվով)

№ Տա րբե րակներ 

Ը
 ն
դ

հ
ա

ն
ո
ւր

 բ
ե
ր
ք
ը
,   
     

   
 ց

Հ
 ա

մ
ա

խ
ա

ռ
ն
 

ա
ր
տ

ա
դ

ր
ա

ն
ք
ի
 

ա
ր
ժ

ե
ք
 ը
, 

հ
ա

զ
.դ

ր
ա

մ

Ա
 ր
տ

 ա
դ

ր
 ո
ւթ

յա
 ն
 

ծ
ա

խ
ս
ե
ր
ը
,  

հ
ա

 զ
. դ

ր
ա

մ

Զ
ո
ւտ

 ե
կ
ա

մ
 ո
ւտ

 ը
, 

հ
ա

զ
.դ

ր
ա

մ

Շ
ա

հ
ո
ւթ

ա
բ

ե
ր
ո
ւթ

յա
ն
 

մ
ա

կ
ա

ր
դ

ա
կ
ը
,

 %

1. Ստուգիչ

124.0 (Պ)

163.0 (Տ)

122.0 (Ս)

2480 (Պ)

1630 (Տ)

1340 (Ս)

1235(Պ)

950 (Տ)

840 (Ս)

1245  ( Պ)  

680 (Տ)

50 0 (Ս)

100.8 (Պ)

71.6 (Տ)

59,5 (Ս)

2. Հողախար. + ակվասորս

151.0 (Պ) 

194.0 (Տ)

154.0 (Ս)

3020 (Պ)

1940 (Տ)

1690 (Ս)

1350 (Պ)

1040 (Տ)

980 (Ս)

1670 (Պ)

90 0 (Տ )        

710 (Ս)

123.7 (Պ)

86.5 (Տ)

72.4 (Ս)

3. Հողախար. +  պերլիտ

132.0 (Պ)

173.0 (Տ)

129.0 (Ս)

2640 (Պ)

1730(Տ)

1419 (Ս)

1241(Պ)

969(Տ)

864(Ս)

 13 99 (Պ)

761(Տ)

55 5( Ս)

112.7(Պ)

78.5 (Տ)

64.2(Ս)

4. Հողախար.+ հրաբխային խարամ

134.0 (Պ) 

175.0 (Տ)

132.0 (Ս)

2680(Պ)

1750(Տ)

1452(Ս)

1273(Պ)

980(Տ)

844( Ս) 

1 407(Պ)

770(Տ)

608(Ս)

110.5(Պ)

78.6(Տ)

72.0(Ս)

5. Հողախար. + ցեոլիտ

137.0 (Պ)

179.0 (Տ)

135.0 (Ս)

2740(Պ)

1790(Տ)

1485 (Ս)

1274(Պ)

1002 (Տ)

864( Ս) 

1 466( Պ)

7 88(Տ)

62 1( Ս) 

115.1(Պ )

78.6(Տ )

71.9( Ս)
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մշակումը կատարվել է դիսպեր

սիոն անալիզի մեթոդով [4]:

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Հե տա զո տութ յուն նե րի ըն

թաց  քում ու սում նա սիր վել և 

գ նա   հատ վել է  Ակ վա սոր սի ազ

դե     ցութ յու նը բան ջա րա յին մշա

կա բույ սե րի ա ճի, զար գաց ման 

և բեր քատ վութ յան վրա: Ու սում

նա սի րութ յան արդ յունք նե րը 

ցույց են տվել, որ Ակ վա սոր սի 

կի րա ռու մը փո փո խութ յան է են

թարկ ել բան ջա րա յին մշա կա

բույ սե րի ֆե նո լո գիա կան փու լե

րի տևո ղութ յու նը (աղ .1):

Վեգետ ացի այի ընթա ցքում 

հետ ազ ոտ վող  տարբեր ակները 

մ իմյանցի ց տա րբերվել ե ն ա 

ռանձին ֆենոլոգիակ ան փուլեր ի 

ան ցմ ան տևողու թյ ամբ : Անհրա

ժ եշտ է ն շե լ,  որ բոլո ր մշա կա

բո ւյ սերի  մոտ Ակվասորսի կի

րառ ման տար բե րակո ւմ ̀ որ պես 

օրինաչա փությու ն, բույ սե    րի 

զար     գացման փուլերն ա   րա գա

ցելեն7¨16օրով,արդյունքում`

դա ազդ ել  է նաև  ա ռաջ ին բերքի  

կազմավորման ժամկետնե րի 

վրա: Ա կվ աս որսի կիրառմա ն 

տար    բե րա կու մ պտուղ նե րի հա

սունացումնարագացելէ8¨ 10

օրո վ: Հետա զոտվ ող տարբե

րակները տ ար բերվ ել  են ն աև 

բերքատվության տև ողությամբ , 

որն` ըս տ մ շակ աբու յսերի, տա

տանվել է 65 ¨ 170 օրվա սահ

ման ներ ու մ: Բերքատ վո ւթյ ան եր

կարտևողությամբ(73¨170օր)

առա նձնացել են Ակվասորսով 

տա րբե րակները , ինչը գ րա նց

վել  է բոլ որ հետազո տվող մշա

կաբույ սե րի մ ոտ:

Նո ր տեխն ոլո գիայ ի գնա

հատմ ան հա մար կա րևո ր նշա  

նա կութ յո ւն  ո ւնի բեր քատ     վութ

յա ն ցո ւցանիշն երի վեր լու   ծութ

յու ն ը. հետազո տու թյուն ների 

ը  ն              թացքո ւմ կատ արվել  է բեր ք ի 

հաշվառում, որոշ վե լ է ապ րան

քա  յին և ոչ ապրա նք այ ին բ երքը , 

պտղի մ իջին զա նգվածը:             

Ո ւսո ւմնասի րու թյուննե րի 

ա րդ  յուն քն եր ից պարզվ ել  է, որ 

Ակվասո րսի   կիրառմ ան  արդ

յուն քո ւմ աճի  ու  զար գացման  

տ ար բեր ությու նն երը հանգեցրել 

են ն աև բ երքատվութ յա ն ցուցա

նիշների փոփոխության:

Ակվաս որսի կիր առ ումը` 

կախված մշա կաբույսից, ն պաս

տե լ է բու յսերի  վա ղ և ընդ  հա

նուր բերք ի քանակներ ի ավե

լացմ ան ը` միաժամանակ   ապա

հովելով19.0̈ 26.2%ընդհանուր

և20.7̈ 29.7%վաղբերքիհավե

լում (ա ղ. 2) : 

Ակվ ասորսի  կի րառման 

ար    դ յո ւնավետո ւթյ ան  լ իարժ եք 

գնահ ատ ման համա ր կա տարվել 

է տ նտ ես ական  ար դյունավ ե

տութ  յան գն ահ ատո ւմ : 

Հ ամախառն արտադրանքի 

արժեքը ստուգիչ տարբ երակնե

րումտատանվել է1340¨2480

հազ. դրամի սահմաններո ւմ, իսկ 

Ակվասորսի կիրառման դեպքում, 

այնկազմելէ1690¨3020հազ.

դրամ:  Ա կվասորսի կիրառումը  

նպաստե լ է  զուտ եկամտի 

ավելացմանը (710 ¨ 1670 հազ.

դրամ`ստուգիչների՝ 500¨1245

հ ազ.դրա մի համեմատ), ապա

հովելո վ նաև բարձր  շ ահութա

բերո ւթյան մակարդակը, որը 

կախ ված  մ շակաբույսի  տե սա

կից, տատանվել է 72.4 ¨ 127.5

%ի սահ մաններում, ստո ւգի

չների 59.5 ¨ 100.8 %ի դիմաց

(աղ. 3):

Եզ րա կա ցութ յուն
Հետազոտո ւթ յու նների արդ  

յու նք ները ց ու յց  ե ն տվել, որ Ակ  

վա սոր ս կենսա քա յքայ վո ղ ջրա

կ լա նի չ պոլիմեր ային  նյութ ի 

կի   ր առո ւմ ը` նպաստե լ ով հ ողի  

ջր աֆ իզիկական հատ   կո ւթյո ւն

ներ ի լավացմանը, մաս  նավո րա 

պե ս` մատչե լի  ջրի պ ա շար ների 

ավե լաց մանը, խ թանու մ  է բան

ջա րային մշակա  բույսե րի աճ ի և  

զարգացմ ան գործընթացներ ը, 

արագ ացն ում պտուղ  նե րի  հ ա 

սու նացում ը, բա րձ րաց նում  բեր

քատվությունը և շահու թա բե 

րության մակար դակը: 

Գրականության ցանկ
1. Кротов П. В.  ̈  Влияние влагонабухающих гидрогелей на оптимальное влагообеспечение и питание сельскохозяйственных 

культур в звене севооборота. Канд. дисс. к.с.-х.н. Суздаль, 1996 г., 183 с.
2. Ekebafe L.O. et al. Polymer Applications in Agriculture// Biokemistri Vol. 23, No. 2, 2011, P. 81-89.
3. Roqieh Barihi et al. Super Absorbent Polymer (Hydrogel) and its Application in Agriculture// World of Sciences Journal- V.01, 

2013.P.223-228.
4.ԽաչատրյանԱ.Ռ.¨Ագրոնոմիականհետազոտություններիմեթոդներ:Երևան,2002թ.,237էջ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРА «АКВАСОРС» НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Сарсян Г. Ж., Акобян А. А., Варданян И. В.

ГНКО «Научный центр овоще-бахчевых и технических культур» МСХ РА

Ключевые слова: гидрогель, аквасорс, почвенная смесь, перлит, вулканический шлак, цеолит, урожайность

Краткое содержание
Среди задач практического земледелия на первый план выходит поиск агрохимических биофильных средств 

промышленного производства, способных прямо либо косвенно обеспечивать пролонгирование оптимальных условий 
водного и минерального питания в течение вегетации растений, нивелируя тем самым действие неблагоприятных 
природных условий. В этом аспекте особенно актуальным является изучение эффективности биоразлагаемого 
полимера «Аквасорс»  на рост, развитие и продуктивность овощных культур.

Научные исследования проводились в течение 2011-2013 гг. в опытных теплицах Научного центра овоще-
бахчевых и технических культур МСХ Армении.

Результаты исследования показали, что внесение в почву биоразлагаемого полимера ’’Аквасорс’’ способствует 
улучшению водно-физических свойств почвы, увеличивая доступные водные запасы, стимулирует процессы роста 
и развития овощных растений, повышает урожайность и уровень рентабельности. 

EFFICIENCY  OF “AQUASOURCE” HYDROGEL APPLICATION ON GROWTH, DEVELOPMENT AND 
CROP CAPACITY OF VEGETABLE CROPS

Sargsyan G. Zh.,  Hakobyan A. A.,  Vardanyan I. V.
“Scientific Center of Vegetable and Industrial Crop” SNCO MoA RA

Key words:  hydrogel, aquasource, soil mixture, perlite,volcanic slag, zeolite, crop capacity

Summary
In recent years, one of the main problems in agricultural sphere is reducing the water evaporation from the surface of 

irrigated and non-irrigated lands, introduction of new technologies promoting efficient use of the accumulated water in the 
soil during the plant vegetation.  

This issue is particularly important to study the effectiveness of the use and introduction in agriculture Aqauasource 
which is bio-degradable water absorbent polymer material.

The research was implemented in 2011-2013 in the experimental greenhouses of Scientific Center of Vegetable -Melon 
and Industrial Crop in Darakert community of Ararat marz.

The results showed that the application of bio-degradable water-absorbent polymer material Aqauasource improves 
the water-physical properties of soil, in particular increasing the available water resources, promotes the growth and 
development of plants, accelerates ripening, and increases productivity and profitability.

Ընդունված է տպագրության  12.08.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 15.08.2014 թ. 
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ՀՏԴ 631.5:631.816   

ՎԱՅՐԻ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Եդոյան Ռ. Հ.*, Հովսեփյան Տ. Ս.

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Բանալի բառեր - վայրի օգտակար բույսեր, բնակչություն, եկամուտ, բուսափուլեր, բնական լանդշաֆտներ

 Նե րա ծութ յուն
Մար դու սնունդը և հատ կա

պես՝ գյուղմ թերք նե րի ա ռա տութ

յունն ապահովելու նպա տա կով 

կա տա րե լա գործ վում են մշա կա

բույ սե րի ցան քի, խնամ քի  տեխ

նո լո գիա նե րը, ներդր վում սե

լեկ ցիոն` բարձր և  ո րա կով բերք 

տվող, հի վան դութ յուն նե րին ու 

վնա սա տու նե րին դի մա կա յուն, 

նոր ի մուն սոր տեր: Գ յու ղատն

տե սութ յան ար դյու նա վե տութ յան 

ա ռու մով, ո րո շա կի հե տաքրք

րութ յուն են ներ կա յաց նում վայ րի 

օգ տա կար բույ սե րը, հատ կա պես՝ 

բան ջա րե ղեն ը: Վայ րի օգ տա կար 

բույ սե րը ոչ միայն որ պես ար ժե

քա վոր սնունդ, հա մե մունք, դե

ղա մի ջոց ներ են հանդիսանում, 

այլ նաև՝ լա վա գույն ե լան յութ 

և սե լեկ ցիոն ար ժե քա վոր գե

նո ֆոնդ, ո րը մար դը վերց նում է 

բնութ յու նից պատ րաս տի վի ճա

կում [1 ¨ 6]:

Մարդ կութ յու նը շա րունա  կե

լու է բնութ յու նից վերց նել այն, ին

չը դեռևս չի հասց րել մշա կութ յան 

մեջ մտցնել, որ տեղ կար ևոր վում 

են հատ կա պես մի շարք վայ րի 

ու տե լի բույսեր, ո րոնց ե կամ տա

բե րութ յան խնդի րը ներկայումս 

լուրջ ու շադ րութ յան չի ար ժա նա

նում:

Բ նութ յու նից վերց րած օգ

տա կար բան ջա րը, որ պես գյու

ղա տն տե սա կան ար տադ րու

թյան նոր բնա գա վառ և հում քի 

ստաց ման ժա մա նա կա կից մե

թոդ, ա ռա վել կար ևոր, ն պա տա

կա հար մար և արդ յու նա վետ է 

հատ կա պես սա կա վա հող և գ յու

ղատն տե սութ յան հա մար ա ն

օգ տա գոր ծե լի և թեք լան ջե րով 

հո ղա տա րածք ներ ու նե ցող երկր

նե րի հա մար, ինչ պի սին Հա յաս

տանի Հանրապետությունն է: 

Գ յուղմ թերք նե րի ա ռա տութ յունն 

ապահովելու նպա տա կով կա

տա րե լա գոր ծե լով մշա կաբույ սե

րի մշակ ման բազ մա տարր տեխ

նո լո գիա նե րը, անհ րա ժեշ տութ

յուն է դառ նում ստեղ ծել և ներդ նել 

նոր տեխ նո լո գիա ներ՝ բու սա կան 

բնա կան օգ տա կար ռե սուրս նե րի, 

հատ կա պես՝ բան ջա րե ղեն ի ռա

ցիո նալ և  արդ յու նա վետ օգ տա

գործ ման նպա տա կով: Այն հնա

րա վո րութ յուն է տա լիս բնութ յան 

կող մից կար գա վոր վող պայ ման

նե րում, ա ռանց մար դու մի ջամ

տութ յան և լ րա ցու ցիչ ծախ սե րի, 

բնութ յու նից վերց նել վայ րի բան

ջա րե ղե նի ար ժե քա վոր հումք: 

Ա ռա վել կար ևոր է, որ այ սօր այն՝ 

որ պես ապ րանք, վա ճառ վում է 

շու կա յում և բ նակ չութ յու նը դրա

նով հնա րա վո րութ յուն է ու նե նում 

լու ծե լու ո րո շա կի սո ցիա լա կան 

խնդիր ներ:

Սա ա ռա վել կար ևոր է մեր 

երկ րի հա մար, որ տեղ առկա է 

հա րուստ բու սա կա նութ յուն և 

նաև բարձր է աղ քա տութ յան տո

կո սը : Հա յաս տա նում հան դի պում 

են շուրջ 3400 ա նո թա վոր բույ

սեր, որոնց թվին են պատկանում 

քննարկվող բուսատեսակները 

[3, 4]:

*rafikedoyan@gmail.com

Համառոտ բովանդակություն
Ու սում նա սի րել ենք Լո ռու մար զի բնակ չութ յան կող մից մաս սա յա բար օգ տա գործ վող կար ևոր վայ րի բան ջա րե

ղեն ի՝ ա վե լու կի (Rumex L.), սինդրիկի (Polygonatum adans L.)  գա ռնա դմա կի (Sempervivum houseleek), երկ տուն ե ղին
ջի (Urtica dioica L.), սի բե խի (Falcaria vulgaris L.) շու շա ն բան ջա րի (Chaerophyllum bulbosum L.), բլդր ղա նի (Heracleum L.) 
և փի փեր թի (Malva L.) ե կամ տա բե րութ յու նը:

Կան բնա կիչ ներ, ո րոնք բնութ յու նից հա վա քում են պատ րաս տի հում քը և  օգ տա գոր ծում, իսկ մյուս նե րը հա վա
քում և վա ճա ռում են շու կա յում և  ստա նում ո րո շա կի ե կա մուտ՝ դրանով  լու ծում սո ցիա լա կան ո րո շա կի խնդիր ներ: 
Մեկ սե զո նի ըն թաց քում բարձր ե կամ տա բե րութ յուն են ա պա հո վում ա վե լու կը, սինդ րի կը, բլդր ղա նը և փի փեր թը` 
933.533 մինչև 551.667 դրամ: Ա մե նա ցածր ե կա մուտ ստաց վում է գա ռնա դմա կից:

Վայ րի բան ջա րե ղենի ե կամ տա բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է բույ սի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րով, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով, հում քի օգ տա գործ ման ձևով, տևո ղութ յամբ և պի տա նի բեր քի հա վա քե լու 
օ րե րի քա նա կով: 

Բ նութ յու նից պատ րաս տի բան ջա րե ղեն հա վա քե լը հա մար վում է գյու ղատն տե սութ յան նոր բնա գա վառ և ն պաս
տում է աղ քա տութ յան մեղ մաց մա նը:
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մա սը պա հա ծո յաց նում կամ չո

րաց նում և  օգ տա գոր ծում ամ

բողջ տար վա ըն թաց քում: Ն րանց 

ե կամ տա բե րութ յու նը ո րո շե լու 

հա մար ընտ րել ենք հա մե մա տա

բար մեծ կի րա ռութ յուն ու նե ցող 

բու սա տե սակներ (աղ.1): Նշ ված 

բան ջա րաբույսերից շա տե րն ու

նեն տար բեր տե ղա նուն ներ:

Բան ջա րե ղեն ի ե կամ տա բե

րութ յան վրա ազ դում են բույ սե

րի բու սա բա նա կան և կեն սա բա

նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն

նե րը, ա ճե լա վայ րի հե ռա վո րութ

յու նը բնա կա վայ րից: Կար ևոր 

է նաև օգ տա գործ ման ձևը, ժա

մա նա կը և բ նութ յան մեջ բույ սի 

պի տա նե լիութ յան ժա մա նա կն 

ու տևողությունը, հո ղակ լի մա յա

կան պայ ման նե րն ու ե ղա նա կը: 

Հար ցման (Լոռու ամբողջ 

տարածքով մոտ 2000 հարցում) 

և  մեր դ իտում ն երի ար դյունքում, 

ճշտել ենք տվյալ տա րվա 

ը նթացքում բան    ջա ր եղ ենի մեկ 

մի ավ որի (կ ա պուկ կամ կգ) շու

կա յ ական գ ինը, բնու  թյո ւնից 

զան գվածը հ ավ ա քելու օր երի 

թ իվը և  մեկ մա րդու կողմից 

մեկ օրում հ ավաքած զան գվա

ծի ք ան ակը:  Ծա խս ե րը հիմ ն ա

կանում կ ատար   վում են տրանս  

պորտով զան գվածի փ ոխադ

ր ման վրա: 2012 ¨ 2014 թթ. 

որ ոշել ենք բանջ ար եղենի եկա

Հա յաս տա նը բույ սե րի բազ  

մաձ ևութ յամբ և բազ մազա նութ

յամբ, ֆլորիս տի կա կան յու   րա  

հատ կութ յուն նե րով, կենսա  ցե նո

զով և բ նա կան բու սա կան զանգ

ված նե րի տե սա կա յին կազ  մով, 

մշտապես գրա վել է աշ   խարհի 

բու սա բան նե րի ուշադ րութ յու նը 

[5, 7 ¨ 9], ո րը գա լիս է հու նա կան, 

հռո մեա կան, ռու սա կան հին 

պատ միչ նե րից: Բա րե բախ տա

բար, Հա յաս տա նի բնա կան ցե

նոզ նե րում մեծ տեղ են գրա վում 

օգ տա կար բան ջա րաբույսերը, 

ո րոնց թի վը հաս նում է հար

յուր նե րի: Դրա հետ մեկտեղ չի 

կարևոր վում հատ կա պես մար

դու կող մից դրանց օգ տա գործ

ման մշա կույ թը, արդ յու նա վե

տութ յան բարձրացու մը և դրանց 

պահ պա նու մը, ինչին կարելի է 

մեծապես նպաստել, ստեղծելով 

վերջիններիս մշակովի տարածք

նե րում աճեցման ագրո տեխ

նիկա: 

Հո ղե րի ին տեն սիվ օգ տա

գործ ման, բու սա կան լանդ

շաֆտ նե րի դեգ րա դաց ման, 

բնա  կան լանդ շաֆտ նե րի ցենոզ

նե րի փո փոխ ման, կա ռուց ված

քի խախտ ման, հո ղե րի ա նա

պա տաց ման և  ին տեն սիվ յու

րաց ման, նոր բնա կա վայ րե րի 

շեն քե րի շի նա րա րութ յան, ճա

նա պարհ նե րի, արդ յու նա բե րա

կան նոր կա ռույց նե րի հիմն ման, 

դրանց հետ միա սին, մթերք նե

րի տեխ նա ծին աղ տոտ ման և  

անթ րո պո գեն շատ գոր ծոն նե րի 

պատ ճա ռով, աս տի ճա նա բար 

կրճատ վում են մար դու հա մար 

շատ կար ևոր վայ րի բան ջա րա

բույ սե րի ա րեալ նե րն ու քա նա

կը, եր բեմն՝ դրանք հայտն վում 

են ան հե տաց ման վտան գի սահ

մա նին, որն առաջին հերթին 

վերաբերում է ժախին (բոխի) և 

մասնավորապես՝ սինդրիկին, 

և ո րը ո րո շա կիո րեն ազ դում է 

դրանց ե կամ տա բե րութ յան, նույ

նիսկ ժո ղովր դի աղ քա տութ յան 

մա կար դա կի պահպանման վրա:

Ն յու թը և մե թո դը
 Հին ժա մա նակ նե րից մինչ 

օրս Հա յաս տա նի Հան րապե

տութ յու նում ազ գաբ նակ չու

թյունն օգտ վել է վայ րի օգ տակար 

բույ սե րից, որ տեղ ան հա մե մատ 

մեծ տեղ է զբա ղեց նում բան ջա

րե ղենը, որոնց քա նա կը հաս նում 

է տասն յակ նե րի: Այս ա ռու մով, 

ա ռա վել ու շադ րութ յան է ար ժա

նի Լո ռու տա րա ծաշր ջա նը, ուր 

ազ գաբ նակ չութ յու նը անխ նա 

շա հա գոր ծում է բնութ յու նը, և 

նրանից վերց նելով բազ մա տե

սակ բան ջա րա յին բույ սեր, օգ

տա գոր ծում թարմ վի ճա կում, 

պատ րաս տում աղ ցան ներ, ո րոշ 

Աղյուսակ 1 

Վայրի բանջարեղենի կարգաբանությունը

№
 Բան ջա րե ղեն նե րի ա նուն նե րը Ըն տա նիք նե րը

հ այ երեն լ ատ ին երեն հ այ երեն լ ատ ին երեն

1  Ավ ելուկ Rumex L. հնդկ աց որ ենա զգ ին երի Polygonaceae
2 Գ առնա դմակ Sempervivum houseleek թան ձր ատե րևա զգ ին երի Crassulaceae
3 Եր կտուն եղինջ Urtica dioica L.  եղի նջա զգ ին երի Urticaliaceae
4 Ս իբեխ Falcaria vulgaris L. ն եխո ւրա զգ ին երի (հ ով ան ոց ավո րն երի) Apiaceae
5 Շո ւշ անբան ջար Chaerophyllum bulbosum L. ն եխո ւրա զգ ին երի Apiaceae
6 Բլդ րղան Heracleum L. ն եխո ւրա զգ ին երի (հ ով ան ոց ավո րն երի) Apiaceae
7 Սին դրիկ Polygonatum adans L. շո ւշ անա զգ ին երի Liliaceae
8 Փ իփերթ Malva L. փ իփե րթա զգ ին երի Malvaceae
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Աղյուսակ 2

Վայրի բանջարեղենի տարեկան միջին եկամտաբերությունը (2012 ¨ 2014 թթ., Լոռու մարզ)

№ Բա նջ ար եղ ենի ա նվ անո ւմը 

Մեկ մի ավ որի 
շո ւկ այ ական 

գ ինը
(դրամ) 

Զան գվ ածը 
հ ավաք ելու օր երի 

ք ան ակը
(օր) 

Մեկ մա րդու կո ղմից 
մեկ օրում հ ավաքած 
զանգվածի ք ան ակը

(կ ապուկ/կգ) 

Մեկ տ արում 
ստ ացած 

եկամո ւտը
(դրամ)

1  Ավ ելուկ 550 133 12 փաթ. 933 533
2 Գ առնա դմակ 110 61 27 կ ապում 166 667
3 Եր կտուն եղինջ 730 91 4 կգ 238 067
4 Ս իբեխ 300 51 22 կ ապուկ 343 333
5 Շո ւշան 550 65 7 կգ 245 333
6 Բլդ րղան 107 71 70 կ ապուկ 566 667
7 Սին դրիկ 150 67 68 կ ապուկ 631 000
8 Փ իփերթ 107 87 67 կ ապուկ 551 667

մ տ ա  բերու թյո ւնը՝ թարմ մ ա սա  յի 

հաշվով՝ նե րկ այա ցնելով երեք 

տա րվա մ իջ ինա ցված տվյա լ

ները: 

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Ին չպես ե րևում է բե րված 

տվյա լն երից (ա ղ. 2), բնա կչութ

յան կո ղմից օ գտ ագոր ծվող բան

ջ ար եղե նը տա րբե րվում է մեկ 

մի ավ որի շո ւկ այ ական ա րժ եքով, 

պ իտ անի զան գվ ածը հ ավ աքելու 

օր երի թվով, ին չպես նաև՝ բնա

կավա յրից հ եռ ավ որու թյամբ 

(վեր     ջինս ա ղյո ւս ակում չի ա ր տա

հայ տված):  Ս եզ ոնի ը նթացքում 

շո ւկ այ ական գ ինը տա րբեր է© 

ավ ելի բարձր է գա րնան սկզբին 

և  հու մքի հ ասո ւնա ցման վե ր ջում:

Ըստ ո ւսու մն աս իրության 

ար դյուն քն երի, ամ ենա եկամտա

բեր բա նջ ար եղ ենը ավ ելուկն 

է, որը հի մն ավո րվում է կ անաչ 

զան գվ ածի հ ավա քման շատ 

օրերով, ին չպես նաև նր անով, 

որ այն օ գտ ագոր ծվում է ա մբողջ 

տա րվա ը նթա ցքում: Եր կրորդ 

տեղում սին դրիկն է, ապա 

փ իփերթը և  բալդ րղ անը (տ ա

ր ե կան մոտ 566 667 ¨ 933 533 

դրամ եկ ամուտ): Նվ ազ ագույն 

եկ ամուտ ապ ահ ովում է գ առնա 

դմ ակը:  Մեկ մա րդը ս եզ ոնի ը ն

թա ցքում կ արող է վա ստ ակել 

մին չև 166 667 դրամ:

Ըստ հա րցու մն երի, 

բնակչու թյո ւնը որ ոշ ակի դրա

կան է գն ահատում մա սս ա

յական  օ գտա գոր ծվող բա նջ ա

րեղե նից ստա ցված եկ ամո ւտը և  

կան ը նտ անի քներ` ին չպես ք ա

ղա քում, այ նպես էլ գյո ւղ ական 

հ ամայն քն երում, որոնք զբա ղ

վում են դրանք հ ավաք ելով և  

վ աճ առ ելով: 

Այ սպ իսով, վա յրի բա նջա

ր եղե նի հ ավ աք ելը բնու թյունից 

գյո ւղատ նտ եսու թյան յո ւր ահ ա

տուկ բն ագ ավառ է, որի ը նթաց

քում՝ առանց մշա կման և  ներ

դրու մն երի, բնա կչու թյո ւնը ստա

նում է պա տրա ստի հումք, որը 

եկա մտի աղ բյուր է և ինչոր 

չ ափով նպա ստում է ա ղք ատու

թյան մե ղմաց մ անը: 

Եզ րա կա ցութ յուն
Ե լն ելով սույն ո ւսու մն ասի

րու թյան ար դյուն քն երից, ե զրա

կա ցնում ենք. 

1. Լ ոռու տ ար ածաշ րջանում 

բնա կչու թյո ւնը մա սս այա բար 

օգտ  վում է վա յրի բա նջա րեղե

նից: Բնու թյո ւնից վերց րած 

պատ րա ստի հու մքը բնակ չութ

յան մի մ ասը ի նքը հ ավ աքում և 

օ գ տագո րծում է, իսկ մյուս մ ասը՝ 

ո րպես ա պրանք, վ աճ առում է 

շու կ այում, որը նպա ստում է ա ղ

ք ատու թյան մե ղմ աց մանը, 

2. վա յրի բա նջ ար եղե նից 

ամ ենա եկա մտ աբ երը ավ ելուկն 

է, ապա՝ սին դր իկը, բլդ րղ անը, 

փ իփե րթը, ս իբ եխը, եր կտուն 

եղինջը, համ եմ ատ աբար պ ակաս 

եկա մտ աբեր է գ առնա դմ ակը,

3. դրանց եկա մտ աբ երութ

յան վրա ա զդում են բու յսի կեն

սաբ ան ական առան ձն ահատ

կու թյու նն երը, բնա կլ իմ այ ական 

պա յ  մա նն երը, բն ակ ավա յր երից 

դրանց հ եռ ավ որու թյո ւնը և 

օ գտա գոր ծման ժ ամ ան ակը:

Գրականության ցանկ
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նշանակությունը Լոռու մարզում: §Զանգակ¦ հրատարակչություն, Երևան, 2004թ©, էջ 124
2. Եդոյան Ռ.Հ., Բայրամյան Լ.Ե., Վարդանյան Զ.Ս. ¨ Լոռու մարզի վայրի համեմունքային և ուտելի բույսերի տե
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   PROFITABILITY OF WILD GREENS 
Edoyan R. H., Hovsepyan T. S. 

“State Pedagogical Institute of Vanadzor after H. Tumanyan” SNCO
Key words: wild useful plants, population, income, growth phases, natural landscapes 

Summary 
Profitability of wild edible greens widely used by the population of Lori marz was evaluated by us. They are as follows: 

sorrel (Rumex L.), Solomin’s seal (Polygonatum adans L.), houseleek or bugle (Sempervivum houseleek), nettle (Urtica 
dioica L.), longleaf (Falcaria vulgaris L.), chervil (Chaerophyllum bulbosum L.), cow-parsnip (Heracleum L.), mallow 
(Malva L.). 

  Part of the rural population deals with gathering of wild greens for using, whereas others gather them for selling in the 
market. The income received from its realization allows to solve their problems. During one season the highest profitability 
provide sorrel, Solomin’s seal, hogweed and hollyhock – from 933.553 to 551.667 drams. 

  The lowest income is received from realization of houseleek.
   Profitability of wild greens is conditioned with their biological peculiarities, natural-climate conditions, way of raw 

material usage and term of harvesting. 
  Gathering of wild greens is considered to be a new direction in the agriculture contributing decrease of poverty level.  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДИКОРАСТУЩИХ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
Едоян Р. А., Овсепян Т. С.

                                 “Ванадзорский государственный педагогический институт им. О.Туманяна” ГНКО
Ключевые слова: дикорастущие растения, население, прибыль, природные ландшафты 

Краткое содержание
Нами была оценена рентабельность наиболее широко употребляемых населением Лорийской области 

дикорастущих съедобных растений, таких как щавель конский (Rumex L.), купена (Polygonatum adans L.), молодило 
или живучка (Sempervivum houseleek), крапива двудомная (Urtica dioica L.), резак (Falcaria vulgaris L.), бутень 
клубневидный (Chaerophyllum bulbosum L.), борщевик (Heracleum L.), мальва (Malva L.).

Значительная часть сельского населения занимается сбором дикорастущих растений для их непосредственного 
употребления в пищу, в то время как другая собирает их для продажи на рынке. Полученная от реализации 
прибыль позволяет им решать определенные социальные проблемы. За один сезон наивысшую рентабельность 
обеспечивают щавель, купена, борщевик и мальва – от 933.533 до 551.667 драм. Наименьший доход получается от 
продажи живучки.

Рентабельность дикорастущих зеленных растений обусловлена в первую очередь спросом на нах, биологическими 
особенностями, природно-климатическими условиями, способом использования сырья и сроком сбора пригодного 
для использования урожая.

Сбор дикорастущих растений можно считать новым направлением в сельском хозяйстве, способствующим 
снижению уровня бедности. При этом для исключения возможности их исчезновения рекомендуется осуществлять 
государственные программы, направленные на интродукцию их в культуру.

Àնդունված է տպագրության  23.07.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 08.08.2014 թ. 
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состав,Амарас,Е.,1999,47с.
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ՀՏԴ  632.694
Հակամոլախոտային պատրաստուկների ազդեցությունը

մոլախոտերի սերմերի պաշարի եվ ստորգետնյա
կենսազանգվածի վրա եգիպտացորենի դաշտի 

վարելաշերտում
մխոյան ա.ս., ահարոնյան  ա.գ.* 

ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական Կենտրոն» ՊՈԱԿ
տեր-գրիգորյան ա.Ջ. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր -  եգիպտացորեն, մոլախոտ, հերբիցիդ, մոլախոտերի սերմեր,  ստորգետնյա կենսազանգված

Համառոտ բովանդակություն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ուղտասար համայնքի եգիպտացորենի դաշտի վարելահողերում 

կուտակված են մոլախոտերի սերմերի մեծ քանակ (88-95 % ծլունակ) և ստորգետնյա օրգանների մեծ կենսազանգված: 
Տիտուսը և միլագրոն ստորգետնյա օրգանները ոչնչացնում են 0-20սմ խորությամբ, իսկ 21-50սմ  խորության վրա` 
ազդեցությունը նվազում է:

*arkadi.aharonyan@mail.ru

 Նե րա ծութ յուն
Մո լա խո տե րի կեն սա բա-

նա կան կար ևոր ա ռանձ նա-

հատ կութ յուններից են բարձր 

պտղատ վութ յու նը և ս տոր-

գետն յա վե գե տա տիվ բազ մաց-

վող օր գան նե րի ա մե նամ յա 

վե րար տադ րու մը:  Միամ յա նե-

րի վնա սա կա րութ յու նն ար տա-

հայտվում է տվյալ տա րում դաշ-

տե րի միայն սեր մե րով աղ տո-

տու մով, իսկ բազ մամ յա նե րի նը` 

ոչ միայն սեր մե րով, այլև ստոր-

գետն յա օր գան նե րի (կոճ ղար-

մատ, ծլար մատ, ա ռանց քար-

մատ) ա նընդհատ թար մաց վող 

զանգ վա ծի ձևա վոր մամբ: Ա պա-

ցուց ված է, որ չնա  յած ե գիպ-

տա ցո րե նի ցան   քե րում միա վոր 

մա կե րե սի վրա ա ռա վե լա պես 

տա րած ված են միամ յա մո լա խո-

տե րը, սակայն հատ կա պես վնա-

սա կար են համարվում բազ մամ-

յաները[1¨3]:

Ա վան դա կան երկ րա գոր-

ծութ յամբ նա խա տես ված հո ղի 

մշակ ման (հիմ նա կան, նա խա-

ցան քա յին, խնամ քի) աշ խա-

տանք նե րը` հատ կա պես ժա մա-

նա կին կա տար մամբ, նվա զեց-

նում են ոչ միայն մո լա խո տե րի, 

վնա սա կար մի ջատ նե րի, այլև 

մշա կա բույ սե րի մի շարք հի-

վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի 

քա նա կութ յու նը: Ե գիպ տա ցո րե-

նի և հա ցա հա տի կի ցան քե րում` 

հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս-

տուկ նե րի կի րառմամբ, ստու-

գի չի հա մե մատ մո լա խո տե րի 

քանակը նվազում է 96¨98%-ով,

հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ-

ներինը`41¨46%-ով,իսկվնասա-

կար միջատներինը` 21¨25%-ով

[2¨4]: Սակայն, վնասակար օր-

գա նիզմ նե րի քա նա կի նվա զումն 

ա ռա վե լա գույ նի չի հասց վում, 

հետևաբար դրանք պահ պան-

վե լով, ա րա գո րեն բազ մա նում և 

մեծ վնաս են պատ ճա ռում մշա-

կաբույսերին[1,4,5]:

Ն յու թը և մե թո դը
Հե տա զո տութ յու նը կա տար-

վել է 2011-2013թթ. Լեռնային

Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յան 

Ուղ տա սա րի հա մայն քի պայ մա-

նե րում: Հե տա զոտ ման նյութ են 

հան դի սա ցել ե գիպ տա ցո րե նի 

դաշ տում հո ղի վա րե լա շեր տում 

մո լա խո տե րի սեր մե րի  պա շա րը 

և բազ մամ յա նե րի ստոր գետն յա 

վե գե տա տիվ օր գան նե րը: Փոր-

ձե րը դրվել և հե տա զո տութ յուն-

նե րը կա տար վել են ըն դուն ված 

մեթոդներով [6¨8]: Մոլախոտե-

րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով 

օգ տա գործ վել են նա խած լա յին 

ժամկետում գեզագարդ (3լ/հա),

իսկ հետծլա յին ժամ կե տում` տի-

տուս (50գ/հա)ևմայստեր (0,14

լ/հա): Բերքահավաքից անմի-

ջա պես հե տո տար բեր շեր տե-

րից վերց վել են հո ղան մուշ ներ, 

որոնցից լա բո րա տոր պայ ման նե-

րում ան ջատ վել են մո լա խո տե րի 

սերմերը:Բազմամյամոլախոտե-
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րի ստոր գետն յա օր գան նե րի կեն-

սա զանգ վա ծի ո րոշ ման հա մար 

դաշ տում կա տար վել են հո ղի 

շերտավորկտրվածքներ[6,8]:

Հե տա զո տութ յան
արդ յունք նե րը

Մո լա խո տե րի սեր մե րի պա-

շա րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը 

փոր ձա դաշ տի հո ղի վա րե լա շեր-

տում, ո րը հե տա զոտ վել է ե գիպ-

տա ցո րե նի բեր քա հա վա քից ան-

մի ջա պես հե տո, ամ փոփ ված են 

ա ռա ջին աղ յու սա կում: Հեր բի-

ցիդ ներ կի րառ ված տար բե րակ-

Աղ յու սակ 1.

Մո լա խո տե րի սեր մե րի պա շա րը  վա րե լա շեր տում հա կա մո լա խո տա յին 

պատ րաս տուկ նե րի օգ տա գոր ծու մից հե տո (մլն./հա)

 Հո ղա շերտ, 
սմ

 Գե զա-
գարդ, 
3լ/հա

Ստու-
գիչ

 Տի տուս, 
50գ/հա

Ստու-
գիչ

 Մայս տեր, 
0.14լ/հա

Ստուգիչ

0-10 1.1 296.4 2.53 255.8 1.6 302.96

11-20 1.76 7.3 2.82 9.44 1.72 8.22

21-30 114.91 118.3 110.6 122.5 15.8 97.35

Աղ յու սակ 2.
Բազ մամ յա մո լա խո տե րի ստոր գետն յա օր գան նե րի կեն սա զանգ վա ծը հա կա մո լա խո տա յին պատ րաս տուկ նե րի օգ

տա գոր ծու մից հե տո (50սմ x 25 սմ x հո ղա շերտ)

 Հո ղա-
շերտ , 

սմ

Տիտուս50գ/հա Ստուգիչ Մայստեր0.14լ/հա Ստուգիչ
կենսա-

զանգված, 
գր.

բո ղ-
բոջ,  
հատ

կեն սա-
զանգված, գր

բո ղ-
բոջ,  
հատ

կեն սա-
զանգված, գր

բ ող-
բոջ,  
հատ

կեն սա-
զանգված, գր 

բ ող -
բոջ, 
հա տ

 Պատատուկ դաշտային
0-10 0 0 125 0 0 0 135 0
11-20 0 0 158 5 0 0 310 4
21-30 27 2 253 7 22 1 470 5
31-40 35 2 473 0 36 1 683 4
41-50 86 0 560 0 41 0 788 0

 Գյ ուղավեր դաշտային
0-10 0 0 110 0 0 0 102 0
11-20 0 0 250 3 0 0 233 3
21-30 0 0 290 3 0 0 248 3
31-40 10 0 550 0 27 2 400 0
41-50 57 0 1410 0 53 2 711 0

ների0¨10սմշերտումսերմերի

թիվըտատանվումէ1.1-2.53մլ/

հա, այ սինքն՝ եր կու կար գով պա-

կաս, քան ստու գիչ նե րում:  11-

20 սմ շեր տե րում սեր մե րի թի վը 

ստու գի չի հա մե մա տութ յամբ, ևս 

պա կաս է, բայց ար դեն մի քա նի 

ան գամ, որը նույն պես պատ րաս-

տուկ նե րի կի րառ մա ն արդ յունք 

է:21¨30սմշերտերումմոլախո-

տե րի ահ ռե լի քա նա կը, հա վա-

նա բար ա պա ցույց է այն բա նի, 

որ դրանց նշված խո րութ յուն ներ 

թա փան ցե լու ու տա րած վե լուն 

նպաս տել է նա խորդ տա րի նե-

րում հո ղի ոչ ճիշտ մշա կու մը: 

Հա կա մո լա խո տա յին պատ-

րաս տուկ նե րը մեծ ազ դե ցութ յուն 

են ու նե ցել առ կա բազ մամ յա 

երկ շա քիլ մո լա խո տե րի կեն սա-

զանգվածիվրա(աղ.2):

 Տի տու սը և մայս տե րը, որ-

պես ներ բու սա յին պատ րաս-

տուկ ներ (սրսկու մը՝ ե գիպ տա-

ցորենի 3-5 տերևի փուլում),

տե ղա փոխ վել են պա տա տու-

կի և գ յու ղա վե րի ստոր գետն յա 

ա ռանց քար մատ ներ մինչև 50 սմ 

խո րութ յամբ և, մինչև ուշ ա շուն 

խիստ կա սեց րել դրանց աճն ու 

զար գա ցու մը: Ն ման ազ դե ցութ-

յուն նկատ վում է նաև ար մա տա-

յին հա մա կար գի բող բո ջա ռա-

ջաց ման ըն թաց քի վրա: 

Մ ոլ ախոտերի  ս երմերի ծլու-

նա կո ւթ յունը գ նահատելու  նպա-

տակով,հողի0¨10սմ(ստուգիչ)

և 21¨30 սմ (գեզագարդ 3 լ/

հա ) շ երտերից և առ ավել  մեծ 

քանա կությ ամբ հայ տնաբերվ ած 

2-ակա ն բա զմամյ ա և մի ամյա 

մոլ ախ ոտերի  տ ես ակներից ան-

* êերմերը լաբորատոր պայմաններում, ծլումից անմիçապես հետո, վարակվել են բորբոսասնկերով, կարող ¿ լինել 
հատուկ հետազոտությունների արդյունք. ãի բացառվում նաև, որ բորբոսը հողի պաշտպանական մեխանիզմ ¿ 
հանդիսանում, որի միçոցով մոլախոտերի սերմերը վնասազերծվում են:
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Ա ղյ ու սա կ 3.
Մ ոլ ախոտերի  ս երմե րի ծլո ւնա կո ւթյո ւն ը

 Տա րբերակ 

Պ ատատո ւկ 
դա շտային

 Գյ ուղա վե ր 
դա շտային 

Հ ավ ակատ ար  
ս ովոր ական

Խոզանուկներ

ծլած 
%

բոր- 
բոսած

%

ծլած
%

բոր- 
բոսած

%

ծլած
%

բոր- 
բոսած

%

 ծլ ած
%

բոր- 
բոսած

%
Գեղագարդ3

լ/հա,
21-30սմ

91 36  95 32 93 43 89 41

Ստուգիչ.
0-10 սմ

91 34 9 5 31 93 41  88 39

ջատվե լ են  սերմեր լաբ որ ատոր 

պա յմա ններում, կ ատարվել է 

ծլեցում (աղ.3): Աղյուսակից

ե րևում է, որ հողում  կ ու տակված 

մ ո  լ ախոտերի  սերմերը  ծլունակ 

են եղել  88 -9 5%-ով : Փա ս-

տորեն եգի պտ աց որ ենի բեր-

քահավաքից հ ետո  հողու մ պա-

շա րված մ ոլ ախոտերի սերմերը 

վտանգ ե ն սպառն ում հաջոր դ 

տարում  մշակվո ղ բույսի նկատ-

մամբ: 

Ե զր ակ աց ությու ն
Լե ռնայ ին Ղարա բա ղի Հան -

րապե տութ յան  Ո ւղ տասար հա -

մա յնքի եգիպտ աց որ ենի  դաշ-

տերի  հո ղի վարելա շե րտու մ 

կուտ ակ ված են մո լա խոտե-

րի սերմեր ի մ եծ քա նա կո ւթ-

յուն, բ ազմա մյա մ ոլա խո տերի 

ստորգետ նյա օրգաննե րի մեծ 

կեն սազ անգ ված: 

Դ րանց քա նակ ությու նը  կ ա-

րե լի է կաս եցնել վե գե տացիա յի 

ըն թա ցքու մ հերբի ցի դնե րի օգ-

տագո րծ մամբ: 

Տիտուս ը և մա յստերը,  որ-

պես ներբուս այի ն պատ րա ստ ու-

կներ, ո չնչա ցնում են բ ազմամյա 

մ ոլա խո տերի ս տոր գետնյա օր-

գանները ՝ 0-20 սմ խո րո ւթյա մբ, 

իսկ 21- 50 սմ խոր ության վրա  

պակ աս արդյունավետությամ բ 

են գործում: Պարզ  է , որ ն շվ ած 

պատր աս տո ւկ ների ան հրա ժեշտ 

չափա քան ակ ի տեղ աշար ժը՝ ըստ  

ա րմ ատ ների խո րության աս-

տիճանաբա ր ն վազում է: 

Հողո ւմ  կուտակ ված սեր-

մերի պաշարը ծլունակ է 88-95 %:

Влияние протиВосорнякоВых препаратоВ на запас семян и подземную биомассу 
сорнякоВ В пахотном слое кукурузного поля

мхоян а. с., агаронян а. г.
ГНКО ”Научный центр земледелия” МСХ РА

тер-григорян а. дж.
Национальный аграрный университет Армении

ключевые слова: кукуруза, сорняки, гербицид, семена сорняков, подземная биомасса

краткое содержание
В пахотном слое кукурузных полей в общине Ухтасар Нагорно-Карабахской Республики накоплено большое 

количество семян сорняков (88-95 %) и биомассы подземных органов.
Титус и майстер, являющиеся системными препаратами, уничтожают подземные органы многолетних 

сорняков на глубине 0-20 см, однако сильно угнетают их на глубине 21-50 см., поскольку указанные препараты 
достигают данной глубины в меньшем количестве.
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IMPACT оf weed ConTrol PrePArATIons on weed PlAnTs seed sToCk And subTerrAneAn 
bIoMAss In ArAble horIzon of MAIze fIeld

Mkhoyan A. s.,  Aharonyan A. G. 
“Scientific Center of Land Management” SNCO MoA RA 

Ter-Grigoryan A.J.  
Armenian State Agrarian University 

key words: maize, weed, herbicide, weed seeds, subterranean biomass

summary
A lot of weed seeds (88-95 %) and biomass of subterranean organs have been accumulated in arable horizon of maize 

fields in Ukhtasar community of Nagorno-Karabakh Republic.
 Being systemic preparations Titus and Maister eliminate subterranean organs of perennial weed plants at a depth 

of 20 cm and suppress them heavily at a depth of 21-50cm as the denoted preparations reach the above mentioned depth in 
less quantity.
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ՀՏԴ   634.10:632.934

Խնձորենու սնկային ՀիվանԴությունների 
Տարածվածությունը Լեռնային ՂարաբաՂի 

ՀանրապեՏությունում
առաքելյան ա.ա*, ավագյան Գ.վ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

բանալի բառեր - քոս, պտղային փտում, ալրացող, սև քաղցկեղ,  վարակվածություն

Համառոտ բովանդակություն
2011-2013 թվականների ընթացքում կատարված հետազոտությունների արդյունքում, պարզվել է, որ ԼՂՀ-ում 

խնձորենին հիմնականում վարակվում է քոս, պտղային փտում, ալրացող և սև քաղցկեղ հիվանդություններով: Առավել 
մեծ տարածվածություն ունեն քոս և պտղային փտում հիվանդությունները, որոնք հանդիպում են հանրապետության 
լեռնային և միջին լեռնային գոտիներում (քոսի վարակվածությունը հասնում է 97.2% (2011թ.), իսկ պտղային փտմանը` 
մինչև 65.9%(2011թ.)): Ալրացողը գրանցվել է դաշտային գոտում (հիվանդության վարակվածությունը` 35.8% 
(2012թ.), իսկ սև քաղցկեղինը` նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիներում (հիվանդության վարակվածությունը` 
53.3%(2011թ.)): Խնձորենու սնկային հիվանդությունների զարգացումը կախված է կլիմայական պայմաններից, 
սորտերից, ծառերի տարիքից և կիրառվող ագրոտեխնիկայից:

 Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ ԼՂՀ-ում խնձորենու մշակությունը՝ առանց գիտականորեն 
հիմնավորված պայքարի միջոցառումների, անարդյունավետ է:

 Նե րա ծութ յուն
          Խն ձո րե նին հնա գույն և  երկ-

րագն դի վրա ա մե նա տա րած ված 

պտղա տե սակ նե րից է, ո րը՝ սոր-

տե րի մեծ բազ մա զա նութ յան, 

հա սու նաց ման տար բեր ժամ-

կետ նե րի և  պա հու նա կութ յան 

շնոր հիվ, մար դու կող մից օգ տա-

գործ վում է տար վա բո լոր ա միս-

նե րին [1]:   Խն ձո րե նին մշա կում 

են աշ խար հի ա վե լի քան 80 երկր-

նե րում: Ն ման լայն տա րա ծու մը 

բա ցատր վում է ար ժե քա վոր կեն-

սա բա նա կան և  ար տադ րա կան 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, 

ձմռա դի մաց կու նութ յամբ, փո-

խադ րու նա կութ յամբ, պտուղ նե-

րի պա հու նա կութ յամբ և  ա ղան-

դե րա յին հատ կութ յուն նե րով [2]: 

Խն ձո րե նու տա րե կան հա-

մա խառն ար տադ րան քը  կազ-

մում է 45-50 մլն.  տոն նա, ընդ 

ո րում՝ վեր ջին 25 տա րի նե րի ըն-

թաց քում այն կրկնա պատկ վել է 

[3]: 

Խն ձո րե նու պտուղ նե րը 

պա րու նա կում են խնձո րաթ թու, 

գի նեթ թու, կիտ րո նաթ թու և  այլ 

օր գա նա կան թթու ներ, շա քար-

ներ, A, B
1
, B

2
, B

3
, B

6
, C (մինչև 

40 մգ%), E, PP, P, K վի տա մին-

ներ, ի նո զիտ և  ֆո լիաթ թու, կա-

րո տին, մոտ 28 միկ րո տար րեր 

(եր կաթ, պղինձ, ցինկ, նի կել, մո-

լիբ դեն, կո բալտ, կա լիում, կալ-

ցիում, մագ նե զիում), ե թե րա յուղ 

և   այլ նյու թեր [4]: Խն ձո րե նու 

պտուղ նե րն ար ժե քա վոր դիե տիկ 

սնունդ են հան դի սա նում մար դու 

հա մար և  պա տա հա կան չէ, որ 

դրանք կոչ վում են ա ռող ջութ յան 

պտուղ ներ և  լայ նո րեն օգ տա-

գործ վում  բժշկութ յան բնա գա-

վա ռում [3]: 

Խն ձո րե նու պտուղ ներն օգ-

տա գործ վում են թարմ, ինչ պես 

նաև՝ վե րամ շակ ված, թթու դրած 

և  չորացված վի ճա կում [1]: 

  Դեռևս հին ժա մա նակ նե րից  

Ար ցա խում խնձո րե նին բնակ-

չութ յան կող մից մշակ վում էր: 

 Սա կայն, վեր ջին տա րի նե րին բա-

վա րար ու շադ րութ յուն չի դարձ-

վում պտղա տու այ գի նե րի ագ-

րո տեխ նի կա յին,  ինչ պես նաև` 

հի վան դութ յուն նե րի և վ նա սա-

տու նե րի դեմ տար վող պայ քա րի 

մի ջո ցա ռում նե րին: Այդ ա մե նը 

հան գեց րել է հա մա ճա րա կա յին 

բնույթ կրող բազ մա թիվ հի վան-

դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի 

տա րած մա նը, ո րի պատ ճա ռով 

տե ղի է ու նե նում բեր քի զգա լի 

կո րուստ և  ո րա կի ան կում: 

Ն յու թը և  մե թո դը 
 Հ ե  տ ա  զ ո  տ ո ւ թ  յ ո ւ ն  ն ե  ր ի 

նպա    տակն է ե ղել ու սում նա-

*armanush.arakelyan@mail.ru
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սի րել խնձո րե նու տա րած ված 

սնկա յին հի վան դութ յուն նե րը 

ԼՂՀ-ում: Այն Ար ցա խում կա-

տար վել է  2011-2013թթ. ըն թաց-

քում՝  ԼՂՀ Աս կե րա նի շրջա նի 

 Շոշ (ծ.մ. 900մ), Ա վե տա րա նոց 

(ծ.մ. 1100 մ),  Կար միր շու կա (ծ.մ. 

550մ), Ակ նաղբ յուր    (ծ.մ. 1000մ), 

Ի վան յան (ծ.մ.  600մ),  Բեր քա ձոր 

(ծ.մ. 450մ),  Մար տու նու շրջա նի  

 Բեր դա շեն (ծ.մ. 450մ),  Ճար տար 

(ծ.մ. 430մ),   Հադ րու թի շրջա նի 

Ուղ տա ձոր (ծ.մ. 450մ)  հա մայնք-

նե րում: Խն ձո րե նու սնկա  յին 

հի վան դութ յուն նե րի տա րած-

վա  ծութ յու նը ո րո շե լու հա մար 

ԼՂՀ  նշված հա մայնք նե րում  

2011-2013թթ.-ի վե գե տա ցիանե-

րի ըն թաց քում, մեր կող մից 

հե տա զոտ վել են  խնձո րե նու 

 Ռե նետ  Սի մի րեն կո,  Ռե նետ շամ-

պանս կի, Ան տո նով կա, Այ դո ռեդ, 

 Գոլ դեն  Դե լի շես և Ս տարկ րիմ-

սոն սոր տե րը:  Ու սում նա սի-

րութ յուն նե րը կա տար վել են ֆի-

տո պա թո լո գիա յում ըն դուն ված 

մե թոդ նե րի հա մա ձայն, ո րոնք 

ա ռա ջարկ վում են  Դե մենտ ևա յի 

և  Դոբ րոզ րա կո վա յի կող մից 

[5,6]: Այդ նպա տա կով ԼՂՀ տար-

բեր շրջան նե րի հա մայնք նե րի  

խնձո րե նու այ գի նե րից կա տար-

վել է հի վանդ բույ սե րի նմու շա-

ռում` այ նու հետև ախ տո րո շում և 

 հա րու ցիչ նե րի նույ նա կա նա ցում 

[7,8, 9]:

 Հի վան դութ յուն նե րի զար-

գաց ման աս տի ճա նը ո րո շե լու 

նպա տա կով կա տար վել են եր-

թու ղա յին հե տա զո տութ յուն ներ, 

ինչ պես նաև դի տում ներ՝ առ կա 

հա տուկ հո ղակ տոր նե րում: Եր-

թու ղա յին հե տա զո տութ յուն նե րը 

կա տար վել են վե գե տա ցիա յի ըն-

թաց քում, 3 ան գամ` խնձո րե նու 

ծաղ կու մից ան մի ջա պես հե տո, 

ծաղ կու մից մեկ ա միս անց և  բեր-

քա հա վա քից ա ռաջ:  Հա րու ցիչ-

նե րի զար գաց ման դի նա մի կան 

ու սում նա սիր վել է կոնկ րետ հա-

մայն քի պայ ման նե րում` հի վան-

դութ յան ա ռա ջին նշան նե րը ար-

ձա նագ րե լուց հե տո՝ 10 օր ընդ-

մի ջում նե րով [5, 6]:

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

ԼՂՀ  տար բեր տա րածք-

նե րում կա տար ված ու սում-

նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն-

քում   պարզ վել է, որ խնձո րե-

նին հիմ նա կա նում վա րակ վում 

է   քոս (Ventura inaegualis Wint ), 

պտղա յին փտում կամ մո նի լիոզ 

(Monilinia fructigena Pers), խնձո-

րե նու ալ րա ցող  (Podosphaera 

Leucotricha Salm) և սև քաղց կեղ 

(Sphaeropsis malorm Peeck)   հի-

վան դութ յուն նե րով:   

Խն ձո րե նու քոս.  Հի վան-

դութ յու նը տա րած ված է ԼՂՀ բո-

լոր հո ղակ լի մա յա կան գո տի նե-

րում, սա կայն ա ռա վել մեծ վնաս 

է պատ ճա ռում ծո վի մա կար դա-

կից 450մ  և  ա վե լի  բարձ րութ յուն-

նե րի վրա  գտնվող խնձո րե նու 

այ գի նե րին` կապ ված հա րուց չի 

զար գաց ման հա մար նպաս տա-

վոր կլի մա յա կան պայ ման նե րի 

առ կա յութ յան հետ:  Մեծ նշա նա-

կութ յուն ու նի նաև վա րա կըն կալ 

սոր տե րի  մշա կութ յու նը, ինչ պես 

նաև այ գի նե րում ագ րո տեխ նի-

կա կան պատ շաճ աշ խա տանք-

նե րի բա ցա կա յութ յու նը: Ու սում-

նա սի րութ յան տա րի նե րին հի-

վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րը 

տերև նե րի և պ տուղ նե րի վրա 

տար բեր բարձ րութ յուն նե րում 

տե ղա կայ ված խնձո րե նու այ գի-

նե րում  ի հայտ են ե կել տար բեր 

ժամ կետ նե րում և  տար բեր վել են 

վա րակ վա ծութ յան աս տի ճան նե-

րով: Այս պես,  Հադ րու թի շրջա-

նի Ուխ տա ձոր և  Աս կե րա նի  

շրջա նի  Բեր քա ձոր  հա մայնք նե-

րում   մշակ վող խնձո րե նու  Այ-

դո ռեդ սոր տի վրա հի վան դութ-

յան ա ռա ջին նշան նե րը  2011թ. 

և 2013թ.¨ին ի հայտ են ե կել մա

յի սի  ա ռա ջի նից երկ րորդ տաս-

նօր յակ նե րում,  2012թ. -ին` հու-

նի սի սկզբին,  երբ օր վա մի ջին 

ջեր մաս տի ճա նը տա տան վում 

էր 16.3-18.00C-ի սահ ման նե րում: 

 Տերև նե րի վրա ձևա վոր վել են 

բծեր, ո րոնք խո նավ ե ղա նակ նե-

րին պատ վել են կո նի դիալ սպո-

րատ վութ յան մուգ-ձի թապտ ղա-

գույն փա ռով: Այ դո ռեդ սոր տի 

տերև նե րի վա րակ վա ծութ յու նը 

մա յի սի վեր ջե րին կազ մել է 0.5-

ից (2012թ.) մինչև 25.9% (2013թ.): 

 Քո սի ա ռա ջին նշան նե րը ե րի տա-

սարդ պտուղ նե րի վրա ի հայտ 

են ե կել հու նի սի կե սե րին:   Վե-

գե տա ցիա յի վեր ջում պտուղ նե-

րի վա րակ վա ծութ յու նը կազ մել 

է 2011թ.` 83.7%, 2012թ.` 52.6%, 

2013թ.` 79.8%: Ու ժեղ վա րակ-

ված պտուղ նե րն օգ տա գործ ման 

հա մար պի տա նի չեն:  Հադ րու թի 

շրջա նի Ուխ տա ձոր հա մայն քում 

մշակ վող Ս տարկ րիմ սոն սոր-

տի  տերև նե րի վա րակ վա ծութ-

յան ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը 

գրանց վել է 2011թ.-ին և  կազ-

մել է 84.3%, իսկ պտուղ նե րի նը` 

78.4%: Աս կե րա նի շրջա նի  Շոշ և 

Ակ նաղբ յուր հա մայնք նե րում ու-

սում նա սի րութ յան տա րի նե րին  

մշակ վող Ան տո նով կա և  Ռե նետ 

 Սի մի րեն կո սոր տե րի վրա քո սի 

նշան նե րն  ի հայտ են ե կել հու-

նի սի կե սե րին:  Վե գե տա ցիա յի 

վեր ջում տերև նե րի վա րակ վա-

ծութ յան ա մե նա բարձր ցու ցա-

նի շը գրանց վել է 2011թ.-ին Ան-

տո նով կա սոր տի մոտ և  կազ մել 

է 95.5%, պտուղ նե րի նը` 92.3%,  

իսկ  Ռե նետ  Սի մի րեն կո սոր տի 
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մոտ` հա մա պա տաս խա նա բար 

97.2 և 93.3%: Աս կե րա նի շրջա-

նի Ա վե տա րա նոց հա մայն քում 

 Ռե նետ  Սի մի րեն կո սոր տի տերև-

նե րի վա րակ վա ծութ յու նը կազ-

մել է 74.8%-ից  (2012թ.)  97.2% 

(2011թ.)  պտուղ նե րի վա րակ վա-

ծութ յու նը` հա մա պա տաս խա նա-

բար` 56.7%-ից (2012թ.) 90.3% 

(2011թ): Մար տու նու շրջա նի 

 Կար միր շու կա հա մայն քում  Ռե-

նետ  Սի մի րեն կո սոր տի  տերև-

նե րի ա մե նա բարձր վա րակ վա-

ծութ յու նը գրանց վել է 2011թ. և 

 կազ մել է 85.4%, պտուղ նե րի նը` 

80.9%:

2011-2013 թթ. ըն թաց քում, 

ԼՂՀ նա խա լեռ նա յին գո տու պայ-

ման նե րում ( Բեր քա ձո րի հա-

մայնք), ու սում նա սի րել ենք Այ-

դո ռեդ սոր տի վրա խնձո րե նու 

քո սի զար գա ց ման դի նա մի կան: 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րով հաս-

տատ վել է քո սի զար գաց ման 

ան մի ջա կան կա պը կլի մա յա կան 

պայ ման նե րի հետ: Ե թե 2011 թ.  

քո սի զար գա ցու մը (տերև ների 

վրա) սկսվել է մա յի սի երկ րորդ 

տաս նօր յա կից և  ա րագ վե րել-

քով ըն թա ցել մինչև հու նի սի կե-

սը,  ա պա դան դաղ ըն թաց քով` 

մինչև հու լի սի սկիզբ և կրկին 

ա րագ վե րել քով ընթացել մինչև 

օ գոս տո սի կե սը (նկ. 1): 2012 թ. 

ըն թաց քում քո սի զար գա ցու մը 

սկսվել է հու նի սի սկզբից,  ա րագ 

վե րել քով ըն թա ցել է մինչև հու լի-

սի սկիզ բը, սա կայն  մինչև վե գե-

տա ցիա յի վեր ջը, ա վե լի դան դաղ 

ըն թացք  ու նե ցել (նկ. 2): 2013 թ. 

քո սի զար գա ցու մը սկսվել է մա-

յի սի ա ռա ջին տաս նօր յա կից և  

ա րագ վե րել քով ըն թա ցել մինչև 

հու լի սի կե սը, ա պա մինչև վե-

գե տա ցիա յի ա վար տը փոքր-ինչ 

դան դա ղեց րել ըն թաց քը (նկ. 3):

Պտ ղա յին փտում կամ մո նի

լիոզ. Այս հի վան դութ յու նը  տա-

րած ված  է ԼՂՀ  բո լոր հո ղակ լի-

մա յա կան գո տի նե րում, ա ռա վել 

մեծ չա փե րով` նա խա լեռ նա-

յին, մի ջին լեռ նա յին և  լեռ նա յին 

գո տի նե րում: Ա վե տա րա նո ցի 

հա  մայն քում  Ռե նետ  Սի մի րեն-

կո  սոր տի վրա հի վան դութ յան 

ա ռա ջին նշան նե րը պտուղ նե րի 

վրա ի հայտ են  ե կել օ գոս տո սի 

վեր ջին, վա րակ վա ծութ յան ա մե-

նա բարձր ցու ցա նի շը (65.9%) 

գրանց վել է  2011թ.-ին:  Շո շի, 

Ակ նաղբ յու րի հա մայնք նե րում 

մշակ վող Ան տո նով կա սոր տե-

րի պտղա յին փտման ա ռա ջին 

նշան նե րն ի հայտ են ե կել հու-

լի սի կե սին, իսկ  Ռե նետ  Սի մի-

րեն կո սոր տի` հու նի սի վեր ջին: 

 Վե գե տա ցիա յի վեր ջում պտուղ-

նե րի վա րակ վա ծութ յան ա մե-

նա բարձր ցու ցա նի շը  գրանց վել 

է 2011թ.  (Ան տո նով կա՝ 63.9%, 

 Ռե նետ  Սի մի րեն կո՝ 64.2%): Աս-

կե րա նի շրջա նի Ի վան յա նի հա-

մայն քում Ս տարկ րիմ սոն սոր տի 

վա րակ վա ծութ յու նը պտղա յին 

փտմամբ վե գե տա ցիա յի վեր ջում 

Նկար 1. Խնձորենու քոս հիվանդության զարգացման դինամիկան 
Բերքաձոր համայնքի պայմաներում՝ Այդոռեդ սորտի վրա, 2011թ.

Նկար 2. Խնձորենու քոս հիվանդության զարգացման դինամիկան 
Բերքաձոր համայնքի պայմաներում՝ Այդոռեդ սորտի վրա, 2012թ.
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կազ մել է 48.2%, իսկ  Մար տու նու 

շրջա նի  Կար միր շու կա հա մայն-

քում մշակ վող  Ռե նետ  Սի մի րեն-

կո սոր տի նը` 51.3%:

Խն ձո րե նու ալ րա ցող. Ու-

սում նա սի րութ յան տա րի նե րին 

նկատ վել է հի վան դութ յան թույլ 

զար գա ցում, ո րը հիմ նա կա-

նում բա ցատր վում է հա րուց չի 

զար գաց ման հա մար ան բա րե-

ն պաստ կլի մա յա կան պայ ման-

նե րի առ կա յութ յամբ:  Հի վան-

դութ յու նը գրանց վել է 2012 թ. 

 Ճար տա րի հա մայն քում և  չի 

կրել հա մա ճա րա կա յին բնույթ: 

 Վե գե տա ցիա յի վեր ջում նշված 

հա մայն քում  Ռե նետ  Սի մի րեն-

կո սոր տի մոտ հի վան դութ յան 

տա րած վա ծութ յու նը կազ մել է 

35.8%: 2012 թվա կա նին 13.4% 

վա րակ վա ծութ յուն է գրանց վել 

 Գոլ դեն դե լի շես սոր տի մոտ՝ Աս-

կե րա նի շրջա նի  Բեր քա ձո րի հա-

մայն քում: 

Սև քաղց կեղ.  Հի վան դութ-

յու նը  տա րած ված է ԼՂՀ նա-

խա լեռ նա յին և  մի ջին լեռ նա յին 

գո տի նե րի խնձո րե նու ծե րա ցող 

այ գի նե րում:  Շո շի հա մայն քում 

Ան տո նով կա սոր տի վա րակ վա-

ծութ յու նը սև  քաղց կե ղով 2011-

2013 թվա կան նե րին կազ մել է 

52%, իսկ Ակ նաղբ յու րի հա մայն-

քում`  Ռե նետ  Շամ պանս կի սոր-

տի մոտ` 53.3%: Նշ ված հա մանք-

նե րի խնձո րե նու այ գի նե րում չեն 

կի րառ վում է տի, սա նի տա րա-

կան հա տում նե րի,  բուժ ման և 

խ նամ քի այլ աշ խա տանքներ:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ        

1. Կա տար ված ու սում նա-

սի րութ յուն նե րը թույլ են տա-

լիս եզ րա կաց նել, որ ԼՂՀ-ում 

խնձո րե նին հիմ նա կա նում վա-

րակ վում է քոս (Ventura inaegualis 
Wint), պտղա յին փտում (Monilinia 
fructigena Pers), խնձո րե նու ալ րա-

ցող (Podosphaera Leucotricha Salm),  

և սև քաղց կեղ (Sphaeropsis malorm 
Peeck) հի վան դութ յուն նե րով:   

2.Խն ձո րե նու սնկա յին հի-

վան դութ յուն նե րով վա րակ վա-

ծութ յան աս տի ճա նը`  կախ ված  

է սոր տից, հո ղակ լի մա յա կան 

պայ ման նե րից, ծա ռե րի տա րի-

քից և  կի րառ վող ագ րո տեխ նի-

կա յից: Ա ռա վել մեծ տա րած վա-

ծութ յուն ու նի քո սը, ո րը զար գա-

նում է հան րա պե տութ յան գրե թե 

բո լոր գո տի նե րում և  ա ռա վել 

մեծ չա փով` լեռ նա յին գո տում 

(97.2%. 2011թ.):  Տա րած վածութ-

յամբ երկ րորդ տեղն է գրա վում  

պտղա յին փտում  հի վան դութ-

յու նը: Պտ ղա յին փտմամբ վա-

րակ վա ծութ յան աս տի ճա նը նա-

խա լեռ նա յին գո տում  Ռե նետ 

 Սի մի րեն կո սոր տի մոտ կազ մել 

է 61.3% (2011թ.),  լեռ նա յին գո-

տում` 63.9% (2011թ.):                    

3. Ալ րա ցող հի վանդության 

զգա լի տա րած վա ծություն նկա-

տ       վել է ցած  րա դիր  վայրե րում. 

 Ռե նետ  Շամ պանս կի սոր  տի մոտ 

2012թ. այն կազ մել է 35.8%: 

4.Սև քաղց կեղ հի վան դութ-

յու նը տա րած ված է ԼՂՀ  նա խա-

լեռ նա յին և  մի ջին լեռ նա յին գո-

տի նե րի խնձո րե նու ծե րա ցող այ-

գի նե րում, որ տեղ տար բեր սոր-

տե րի մոտ վա րակ վա ծութ յու նը 

կազ մել է 52.0-53.3%:  

5.Ու սում նա սի րություններն  

ա պա ցու ցում են, որ ԼՂՀ-ում խն-

ձո րե նու  մշա կութ յունը՝ ա  ռանց 

պայ քա րի գի տա կանորեն հիմ-

նա վոր ված մի ջո ցա ռում նե րի,  

ա նարդ յու նա վետ է:

Նկար 3. Խնձորենու քոս հիվանդության զարգացման դինամիկան 
Բերքաձոր համայնքի պայմաներում Այդոռեդ սորտի վրա, 2013թ.
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РаспРостРаненность гРибковых Заболеваний яблонь в нагоРно-каРабахской 
РеспУблике

аракелян а.а., авакян г.в.
Национальный аграрный университет Армении, Степанакертский филиал

ключевые слова: парша, плодовая гниль, мучнистая роса, чёрный рак, зараженность

 краткое содержание
В ходе исследованний за 2011-2013 гг. выяснилoсь, что в НКР яблоня заражается следующими грибковыми 

заболеваниями: парша, плодовая гниль, мучнистая роса, чёрный рак. Наиболее распространены парша (в 2011 г. - 
до 97.2%) и плодовая гниль (в 2011 г. - до 65.9%), которые встречаются в горных и среднегорных зонах. Мучнистая 
роса наблюдается в равнинной зоне (распространение болезни - 35.8% (2012г.)), а чёрный рак - в предгорных 
и среднегорных зонах (распространение болезни - 53.3% (2011г.)). Развитие грибковых болезней зависит от 
климатических условий, сорта, возраста деревьев и примененной агротехники. 

Результаты исследований показали, что возделывание яблонь в НКР без применения научно обоснованной 
системы защиты растений не эффективно.

The prevalence raTe of fungal diseases of apple Trees in nagorno-KaraBaKh 
repuBlic

 arakelyan a.a, avagyan g.v. 
Armenian National Agrarian University Stepanakert Branch

Key words: scab, fruit rot, powdery mildew, black cancer prevalence

summary
 In the course of research for 2011-2013 it has been revealed that in NKR аpple-trees are being infected with diseases 

such as impetigo, fruit rot, powdery mildew, black cancer. The most spread are scab 97.2% (2011) and fruit rot 65.9% 
(2011), which are observed inmountain and mid-mountain zones. Fungal diseases of trees are developing with varying 
intensity, depending on climatic conditions, varieties, age of the trees and applied farming techniques. 
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ՀՏԴ  634.11,632.95(479.25)

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԳՈԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒՄ 
ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՔՈՍԻ ԴԵՄ ՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սեդրակյան Ա. Ժ.*

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - խնձորենի, քոս, վարակվածություն, հիվանդության զարգացում, կենսաբանական 
արդյունավետություն

Համառոտ բովանդակություն
Խնձորենու հիվանդություններից առավել տարածվածն ու վնասակարը` խնձորենու քոսն է: Հիվանդության 

հարուցիչը` պարկավոր սունկն է` Venturia inaequalis (Cke.) Wint., կոնիդիալ ստադիայում Fusicladium dendriticum ( 
Wallr) Fck: 2002 թ.-ին բորդոյան կախույթի 3%-ոց ֆոնի վրա կատարվել է սրսկում սկոր 0.2լ/հա, սկոր 0.2լ/հա + տոպազ 
0.4լ/հա, սկալա 1.2լ/հա, զատո 0.14լ/հա ծախսի նորմանեով: Փորձարկված պատրաստուկներից ամենաբարձր 
կենսաբանական արդյունավետություն ապահովել է սկոր+տոպազը, տերևների վրա 94.3, պտուղների` 92.3%, 
ամենացածրը՝ զատոն 86.4 և 83.7%: 2013 թ.-ին արտադրական փորձում կիրառվել են 2012թ. բարձր կենսաբանական 
արդյունավետություն ցուցաբերած պատրաստուկները հետևյալ տարբերակներով` սկոր 0.2լ/հա, սկալա 1.2լ/հա, սկոր 
0.2լ/հա+տոպազ 0.4լ/հա, սկալա 1.2լ/հա + տոպազ 0.4լ/հա: Երեք  սրսկման դեպքում, ամենաբարձր կենսաբանական 
արդյունավետություն ապահովել է սկալա+տոպազը, որը տերևների վրա ապահովում է 94.2, պտուղներին` 91.9% 
կենսաբանական արդյունավետություն  և սկոր+տոպազը` տերևների վրա 93.1, պտուղներին` 91.3%:

 Նե րա ծութ յուն
Խն ձո րե նին հնա գույն և  երկ-

րագն դի վրա ա մե նա տա րած ված 

պտղա տե սակ նե րից է: Խն ձո րե-

նու պտուղ նե րը պա րու նա կում 

են`  ած խաջ րեր, օր գա նա կան 

թթու ներ, պեկ տին ներ, վի տա-

մին ներ, հան քա յին միա ցութ յուն-

ներ, ո րոնք մար դու օր գա նիզ մի 

կող մից լավ յու րաց վում են:  Սոր-

տե րի մեծ բազ մա զա նութ յան, 

հա սու նաց ման տար բեր ժամ-

կետ նե րի և պա րու նա կութ յան 

շնոր հիվ, խնձո րը մար դու կող-

մից օգ տա գործ վում է տար վա 

բո լոր ա միս նե րին [1]: Հան րա պե-

տութ յու նում խնձո րե նու այ գի նե-

րը տա րած ված են հիմ նա կա նում 

նա խա լեռ նա յին գո տում, որ-

տեղ 1980-ա կան թվա կան նե րից 

հիմ նադր վել են  խնձո րե նու ին-

տեն սիվ այ գի ներ: Մ շակ վում են 

տասն յա կից ա վե լի նոր սոր տեր, 

ո րոն ցից ա ռա վել տա րած ված 

են` Ս տար կինգ, Ս տարկ րիմ սոն, 

Գոլ դեն Դե լի շես, Այ դո ռեդ և  այլն:  

Միայն Ա րա գա ծոտ նի մար զի 

Օ հա նա վա նի, Կար բիի  տնտե-

սութ յուն նե րում խնձո րե նու այ-

գի նե րը զբա ղեց նում են մոտ 850 

հեկ տար:  Սա կայն կլի մա յա կան 

պայ ման ներն այս տեղ նպաս-

տա վոր են ոչ միայն խնձո րե նու 

մշակ ման, այլև հի վան դութ յուն-

նե րի զար գաց ման հա մար:

Խն ձո րե նին վա րակ վում 

է բազ մա թիվ հի վան դութ յուն-

նե րով, ա ռա վել տա րած վածն 

ու վնա սա կա րը` խնձո րե նու 

քոսն է, ո րի հա րու ցի չը Venturia 

inaequalis (Cke.) Wint.,(կո նի դիալ 

փու լում)  Fusicladium dendriticum 

( Wallr) Fck), սունկն է [2, 3]: 

Վա րակն ար տա հայտ վում 

է տերև նե րի, պտուղ նե րի, տե-

րևա կո թե րի, պտղա կո թե րի, ծա-

ղիկ նե րի, եր բեմն նաև` շվե րի 

վրա: Քո սով հատ կա պես ու ժեղ  

են վա րակ վում տերև նե րը, ո րի 

հետ ևան քով նվա զում է ա սի միլ-

յա ցիոն մա կե րե սը: ՈՒ ժեղ վա-

րակ ված տերև նե րը չո րա նում 

են` վա ղա ժամ կետ թափ վում: 

Վա րակ վում են նաև պտուղ նե-

րը: Վա րակ ված պտուղ նե րը տձև  

են, բծա վոր, սննդի մեջ քիչ օգ-

տա գոր ծե լի,  վի տա մին նե րի պա-

րու նա կութ յու նը նվա զում է 2.5-3 

ան գամ [5, 6]: Ն վա զում է բեր քը, 

ընկ նում է ո րա կը, պա հու նա-

կութ յու նը, ապ րան քա յին տես քը, 

գի նը, նվա զում են նաև ստաց-

վող ե կա մուտ նե րը: Մեր կող մից  

2006-2009թթ. խն ձո րե նու քո սի 

դեմ փոր ձարկ վել են բազ մա-

թիվ պատ րաս տուկ ներ, ո րոն ցից 

հատ կա պես բարձր արդ յու նա վե-

տութ յուն էր ա պա հո վել սկո րը: 

Սա կայն, ա նընդ մեջ և  եր բեմն էլ 

*anahit15@yandex.ru
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խառ նուր դի սրսկման ֆո նի վրա, 

վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում կա-

տար վել է չորս սրսկում: Ա ռա ջի-

նը` ապ րի լի 25-ին` խո րու սի 0.35լ/ 

հա ծախ սի նոր մա յով, հա ջոր դը` 

մա յի սի 20-ին վար դա գույն կո նի 

փու լում, եր րոր դը` ծաղ կա թեր-

թե րը թափ վե լուց հե տո` հու նի-

սի 2-ին, վեր ջի նը` հու նի սի 16-ին: 

Ար տադ րա կան փոր ձում կի րառ-

վել են 2012թ. -ին բարձր կեն սա-

բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն 

ցու ցա բե րած պատ րաս տուկ նե-

րը` հետև յալ տար բե րակ նե րով` 

սկոր 0.2 լ/ հա, սկա լա 1.2 լ/ հա, 

սկոր 0.2 լ/ հա+տո պազ 0.4 լ/ հա, 

սկա լա 1.2 լ/ հա + տո պազ 0.4 լ/ 

հա: Յու րա քանչ յուր սրսկու մից 

ա ռաջ և վեր ջին սրսկու մից 20 օր 

հե տո, ֆի տո պա թո լո գիա յում ըն-

դուն ված ժա մա նա կա կից մե թոդ-

նե րով, ծա ռե րի մի ջին հար կա-

բաժ նի տար բեր կող մե րից հաշ-

վառ ման են են թարկ վել 100-ա-

կան տերև և պ տուղ ¥ծա ռի ա մեն 

կողմից25-ական¤[3,4]:

Ֆուն գի ցիդ նե րի կեն սա բա-

նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը 

ո րոշ վել է հա մա ձայն հետև յալ 

բա նաձ ևի`                               

 ,

որտեղ Б¨ն` կենսաբանական

արդյունավետությունն է, P
k
¨ն

հիվանդության զարգացումն է 

ստուգիչում, P
0
¨նհիվանդության

զարգացումը պատրաստուկ կի-

րառած տարբերակում:

Հետազոտության 
արդյունքները

Խն ձո րե նու քո սի դեմ փոր-

ձարկ ված ֆուն գի ցիդ նե րի կեն-

սա բա նա կան արդ յու նա վե տութ-

յու նը 2012թ.  ամ փոփ ված է 1-ին 

աղ յու սակում: Ու սում նա սի րութ-

յուն նե րի արդ յուն քում ե կել ենք 

ա վե լի բարձր չա փա քա նակ նե-

րով (0.2 լ/ հա ծախ սի փո խա րեն,  

այ գե գործ նե րը սրսկում ներ են 

կա տա րում ա վե լի բարձր, մինչև 

0.5լ ծախ սի նոր մա յով), ցող ման 

արդ յուն քում նկատ վում է պատ-

րաս տու կի կեն սա բա նա կան 

արդ յու նա վե տութ յան ան կում: 

Հ նա րա վոր է, որ հա րու ցի չը, այդ 

պատ րաս տու կի նկատ մամբ, 

ձեռք է բե րել ո րո շա կի դի մաց-

կու նութ յուն, չի բա ցառ վում, որ 

ա ռա ջա ցել են քո սի հա րուց չի 

նոր, ա ռա վել ագ րե սիվ ռաս սա-

ներ ու բիո տի պեր: 

Նյութը և մեթոդը
Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա-

ծը, 2012 - 2013թթ. Ա րա գա ծոտ-

նի մար զի խնձո րե նու ին տեն-

սիվ այ գի նե րում փոր ձար կել ենք 

արդ յու նա վետ, ներ բու սա յին, 

տնտե սա պես շա հա վետ և շր ջա-

կա մի ջա վայ րի հա մար հա մե մա-

տա բար անվ տանգ  պատ րաս-

տուկ ներ: 2012թ.  փոր ձարկ վել 

են 2006-2009թթ. բարձր կեն սա-

բա նա կան արդ յու նա վե տութ յուն 

ա պա հո ված պատ րաս տուկ նե-

րից` սկոր, սկոր+տո պազ, զա տո, 

իսկ նոր սերն դի պատ րաս տուկ-

նե րից` սկա լա:

Փոր ձի հա մար ընտր վել 

են Օ հա նա վան հա մայն քի Դե-

մեր կոչ վող այ գի նե րը, որ տեղ 

2011թ. աշ նա նը` նո յեմ բե րի 25-

ին, տրակ տո րա յին ՕՎՏ սրսկի-

չով կա տար վել է սրսկում բոր-

դո յան խառ նուր դի 3% կա խույ-

թով: Սրսկ վել է ամ բողջ այ գին, 

որպես ստու գիչ թող նե լով 20-25 

ծառ: Սրսկ ման այդ ֆո նի վրա, 

2012թ. -ին փոր ձը դրվել է հետև-

յալ տար բե րակ նե րով` սկոր 0.2 

լ/ հա, սկոր 0.2 լ/ հա + տո պազ 0.4 

լ/ հա, սկա լա 1.2 լ/ հա, զա տո 0.14 

լ/ հա ծախ սի նոր մա ներով: Փոր-

ձը դրվել է 4 կրկնո ղութ յամբ, յու-

րա քանչ յու րում` 20-ա կան ծառ, 

սրսկում նե րը կա տար վել են փոք-

րա ծա վալ մո տո րա յին սրսկի չով: 

2013թ. -ին դրվել է ար տադ րա-

կան փորձ, որ տեղ` բոր դո յան 

Աղյուսակ 1
Խնձորենու քոսի դեմ կիրառված պատրաստուկների կենսաբանական 

արդյունավետությունը (%) փոքրածավալ փորձերում 2012թ.

Տարբերակը

Տերևներ Պտուղներ
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Սկոր 5.20 1.85 90.1 4.15 1.47 88.4

Սկոր+Տոպազ 2.90 1.06 94.3 2.80 0.98 92.3

Սկալա 3.65 1.17 93.8 3.47 1.12 91.1

Զատո 8.55 2.55 86.4 6.65 2.06 83.7

Ստուգիչ 52.15 18.77 - 40.95 12.65 -
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այն եզ րա կա ցութ յան, որ 2012թ.  

կլի մա յա կան պայ ման նե րը բա-

վա կա նին նպաս տա վոր են ե ղել 

քո սի զար գաց ման հա մար: 

Ս տու գի չում տերև նե րի վրա 

վա րակ վա ծութ յու նը կազ մել է 

52.15, հի վան դութ յան զար գա-

ցու մը` 18.77%, պտուղ նե րի հա-

մար, հա մա պա տաս խա նա բար`  

40.95 և 12.65%: Ֆո նի առ կա յութ-

յամբ սկոր+տո պազն ա պա հո վել 

են տերև նե րի 94.3 և պ տուղ նե-

րի 92.3% կեն սա բա նա կան արդ-

յու նա վե տութ յուն, սկա լան հա-

մա պա տաս խա նա բար՝ 93.8 և 

91.1%, սկո րը` 90.1 և 88.4%: Օգ-

տա գործ ված պատ րաս տուկ նե-

րից ա մե նա ցածր կեն սա բա նա-

կան արդ յու նա վե տութ յուն ա պա-

հո վել է զա տոն` 86.4-83.7%, որն 

էլ հան վել է ար տադ րա կան փոր-

ձի ժա մա նակ:       

Ինչ պես եր ևում է 2013թ.  

ար տադ րա կան փոր ձի արդ-

յունք նե րից, ստու գի չում տերև-

նե րի քո սով վա րակ վա ծութ յու նը 

կազ մել  է 61.05, իսկ պտուղ նե-

րի նը` 46.35%, հի վան դութ յան 

զար գա ցու մը` 21.43 և 14.77%: 

Այդ ֆո նի վրա ա մե նա ցածր վա-

րակ վա ծութ յուն և հի վան դութ-

յան զար գա ցում ար ձա նագր վել 

է տերև նե րի վրա սկա լա+տո-

պազ տար բե րա կում՝ հա մա պա-

տաս խա նա բար` 3.25 և 1.25%, 

պտուղ նե րի վրա` 2.90 և 1.19%:

 Ս կա լան  ա պա հո վել է 

տերև նե րի վրա 92.1, պտուղ-

նե րի` 90.7% կեն սա բա նա կան 

արդ յու նա վե տութ յուն, ո րը մոտ 

2%-ով ա վե լի է, քան սկո րի տար-

բե րա կում: Ս կա լա յից մի փոքր 

բարձր արդ յու նա վե տութ յուն է 

ար ձա նագր վել սկա լա + տո պազ 

տար բե րա կում 94.2-91.9% և 

ս կոր + տո պազ տար բե րա կում՝ 

93.1-91.3%: 

Եզ րա կա ցութ յուն 

Ու սում նա սի րութ յուն նե-

րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ 

2012 և 2013 թթ. ն պաս տա վոր 

են ե ղել խնձո րե նու քո սի զար-

գաց ման հա մար: Փոր ձարկ ված 

պատ րաս տուկ նե րից զա տոն չի 

ա պա հո վել բարձր կեն սա բա նա-

կան արդ յու նա վե տութ յուն: Մ յուս 

ե րեք դեպ քե րում ա մե նա բարձր 

կեն սա բա նա կան արդ յու նա վե-

տութ յուն ա պա հո վել են սկա-

լա+տո պա զը և ս կոր+տո պա-

զը: Ա մե նա ցածր հի վան դութ յան 

զար գա ցում ու վա րակ վա ծութ-

յուն ար ձա նագր վել է սկա լա+տո-

պազ տար բե րա կում: Կի րառ ված 

բո լոր պատ րաս տուկ ներն էլ 

արդ յու նա վետ են քո սի դեմ պայ-

քա րում և քա նի որ պատ րաս-

տուկ նե րի ազ դող նյու թե րը տար-

բեր են, ուս տի ա ռա ջար կում ենք 

դրանք կի րա ռել ար տադ րութ յու-

նում փոխ նի փոխ:

Աղյուսակ 2
Խնձորենու քոսի դեմ փորձարկված պատրաստուկների կենսաբանական 

արդյունավետությունը (%) արտադրական փորձում 2013թ.
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Սկալա 4.75 1.70 92.1 4.10 1.38 90.7

Սկալա+Տոպազ 3.25 1.25 94.2 2.90 1.19 91.9

Սկոր 5.60 1.94 90.9 5.85 1.75 88.2

Սկոր+Տոպազ 4.20 1.48 93.1 3.30 1.29 91.3

Ստուգիչ 61.05 21.43 - 46.35 14.77
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ПАРШИ ЯБЛОНИ В ПРЕДГОРНОЙ 
ЗОНЕ АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ РА

Седракян А. Ж.
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: яблоня, парша, пораженность, развитие болезни, биологическая эффективность

Краткое содержание
Среди болезней яблони наиболее распространенной и вредоносной является парша. Возбудитель болезни 

– сумчатый гриб Venturia inaequalis (Cke.) Wint., в конидиальной стадии Fusicladium dendriticum (Wallr) Fck. В 
2012 году на фоне профилактического опрыскивания 3%-ой бордоской смесью было проведено трехкратное 
опрыскивание препаратами скор 0.2 л/га, скор 0.2 л/га + топаз 0.4 л/га, скала 1.2 л/га, зато 0.14 л/га. Высокую 
биологическую эффективность обеспечил скор + топаз на листьях (94.3%) и на плодах (92.3%). Из испытанных 
препаратов низкую биологическую эффективность проявил зато (86.4-83.7%). 

В 2013 году были испытаны скор 0.2 л/га, скала 1.2 л/га, скор 0.2 л/га + топаз 0.4 л/га, скала 1.2 л/га + топаз 0.4 
л/га на фоне профилактического опрыскивания 3%-ой бордоской смесью. Высокую биологическую эффективность 
обеспечили скала+топаз и скор+топаз. Скала+топаз на листьях обеспечил 94.2%-ую, на плодах - 91.9%-ую, 
скор+топаз, соответственно, 93.1-91.3%-ую биологическую эффективность.  

 BIOLOGICAL EFFICIENCY OF  PREPARATIONS  AGAINST APPLE-TREE SCAB IN THE SUBMONTANE 
ZONE OF ARARAT PLAIN OF THE RA  

Sedrakyan A. Zh. 
Armenian National Agrarian University 

Key words:  apple-tree, scab, infection, development of the disease, biological efficiency

Summary
Among the most widespread and harmful diseases of apple-trees is the scab (Venturia inaqualis (Cke.) Wint.). In 2012 

preparations Scor (0.2 l/ha), Scor (0.2 l/ha)+Topaz (0.4l /ha) Skala 1.2 l/ha, Zato 0.14 l/ha were tested. Scor+Topaz showed 
high biological efficiency (94.3-92.3%). Whereas Zato showed the lowest efficiency 86.4-83.7 %. In 2013 preparations 
Scor (0.2 l/ha), Skala 1.2 l/ha, Scor (0.2 l/ha)+Topaz (0.4 l/ha)  and Skala (0.25 l/ha)+ Topaz(0.4 l/ha) were tested. Among 
the tested preparations Skala+ Topaz and Scor+Topaz turned out to be the most biologically effective, which provided 
accordingly 94.2-91.9% - 93.1-91.3%..
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ЯЩУР У ЛЮДЕЙ
Восканян А. Г., Симонян Л. Л.*, Восканян Г. Е., Казарян М. Б  

”Научный центр оценки и анализа рисков безопасности пищевых продуктов” ГНКО

Ключевые слова: ящур, вирус, сыворотка, резистентность,инфекция

Краткое содержание
Ящур – это острое контагиозное вирусное заболевание людей (скотники, доярки, вет. врачи, грудные дети и 

др.), сельскохозяйственных и диких парнокопытных животных. Во многих странах мира ведется изучение свойств 
и особенностей вируса ящура, разрабатываются новые средства специфической профилактики этой опасной 
инфекции.

Введение
Ящур - высококонтагиозное 

и быстро распространяющееся 
заболевание человека и сельскохо-
зяйственных животных, наносящее 
большой экономический ущерб. 
Известно 7 типов и несколько 
десятков подтипов вируса ящура. 
Преимущественное распростране-
ние в Республике Армения имеют 
типы А, О и Азия-1. Люди и 
животные, переболевшие ящуром 
одного типа, могут повторно 
заболеть ящуром другого типа.

Исследования вируса ящура 
с использованием современных 
методик, позволяющих различать 
заболевание у человека собственно 
вирусом ящура и родственными 
ему вирусами коксакки А, вызы-
вающими схожие по патогенезу 
заболевания, начались сравнительно 
недавно и позволили предположить, 
что некоторая часть заболеваний 
человека, обусловленная  характер-
ными везикулами, может быть 
отнесена на счет других пикор-
навирусов [1].

Эпидемиология
Анализ существующих дан-

ных [2] показывает выраженную 
резистентность человека к ящуру. 
Данные относительно заболевае-

мости людей ящуром имеются с 
17-го века. К настоящему времени 
описаны свыше 2000 случаев ящура 
у людей, из них за период 1958-1984 
гг. в 34 случаях, вирусом ящура 
типов О, А и С были заражены 58.8, 
8.8 и 32.2% людей, соответственно. 
Антитела к вирусу ящура можно 
обнаружить в сыворотке крови 
людей без клинических признаков, 
которые работали в очагах 
инфекции.

Наиболее распространенным 
способом заражения людей является 
контакт с инфицированными жи-
вотными, а также употребление 
необезвреженного молока и мяса. 
Существует и аэрогенная передача 
вируса ящура между человеком и 
животными, и наоборот.

Вирус ящура [3] может иног-
да вызвать болезненные, хотя и 
скоротечные клинические приз-
наки у взрослых людей не ко торых 
профессиональных групп, ко торые 
работают в очагах ин фекции, в 
биопромышленности, в НИИ, 
на мясокомбинатах и на рынках. 
Инфицированные люди могут 
рассеивать вирус ящура в течение 14 
дней, который может передаваться 
от одного животного другому, от 
животного человеку, от человека 

животному и от человека человеку. 
В это время может произойти 
и субклиническое заражение. 
Изучение заболеваемости людей 
ящуром и серо логическая реакция 
крови у лиц, работавших в очагах 
ящура по казали, что несмотря 
на огромное число источников 
инфекции и путей перадачи, человек 
редко заражается ящуром.

За пределами бывшего 
СССР доказанные случаи зара-
жения вирусом ящура О были 
зафиксированы в Англии в 1967 
году у работников ферм. Интересно, 
что во время вспышки ящура в 
Англии в 2001 году, несмотря на 
многочисленные исследования, не 
было зарегистрировано ни одного 
случая заражения ящура у человека 
[1]. В 1973 г. в Риме в детском саду 
ящуром заболело 67 детей, у 51 
ребенка заболевание протекало 
бессимптомно, у 16-ти проявлялась 
типичная картина. Схожие случаи 
были описаны в Южной Америке в 
60-х годах ХХ века [4].

А.С.Коротич и соавторы [5] в 
течение 1965-1971гг. в различных 
зонах Украины изучали наличие 
инфекции у людей (скотников, 
доярок и др.), работавших с 
крупным рогатым скотом, больным 

* jоnliana@mail.ru
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ящуром. Была изучена возможность 
развития бессимптомной инфек-
ции у лиц, работавших в очагах 
ящура. Сыворотку крови людей 
исследовали на наличие антител в 
реакции диффузионной преципи-
тации (РДП) и в опытах серозащиты 
на мышатах-сосунах. В 5 очагах 
ящура крупного рогатого скота 
и в одном очаге ящура свиней 
было исследовано 106 человек (58 
доярок, 38 телятниц и скотников, 
10 ветеринарных работников). У 20 
человек, сыворотку крови которых 
исследовали дважды, в РДП 
антитела к вирусу ящура не были 
обнаружены.

Исследовали также сыворотку 
крови 26 лиц, работавших на 
одной из биофабрик и постоянно 
подвергавшихся опасности зараже-
нием ящура. Со всеми сыворотками 
в РДП получен отрицательный 
результат, за исключением сыво-
ротки крови препаратора, которая 
на протяжении 9 лет занималась 
вскрытием и обработкой инфици-
рованных вирусом ящура крольчат. 
Ее сыворотка положительно реа-
гировала с антигеном А22 и при 
исследовании в реакции серо-
защиты на мышатах-сосунках 
титр антител к вирусу ящура 
А22 составил 3.3 лог2. Изучение 
заболеваемости людей ящуром 
и серологические исследования 
лиц, работавших в очагах ящура 
показали, что несмотря на огромное 
число источников инфекции 
и ее перадачи, человек редко 
заражается ящуром. Итак, данные 
статистики свидетельствуют о 
том, что как зооантропонозная 
инфекция, ящур не имеет широкого 
распространения, и, тем не менее, 
ухаживающий за больными живот-
ными персонал должен строго 

соблюдать меры личной гигиены, 
дезинфицировать руки 0.4% раст-
вором едкого натрия или 0.5% 
раствором хлорамина, затем смы-
вать мылом с теплой водой.

Опасность распространения 
вируса ящура с мясом обусловлена 
тем, что в лимфатических сосудах 
и узлах, в костном мозге и крове-
носных сосудах не образуется 
губи тельная для вируса молочная 
кислота. Таким образом, ящур у 
людей возникает во время эпизоотий, 
при тесном контакте с больными 
животными (уход, лечение, дойка), а 
также при продаже и употреблении 
зараженных продуктов животного 
происхождения.

Многие авторы указывают на 
необходимость совершенствования 
методов диагностики, предосторож-
ности при уходе и размещении 
пораженных животных и соблюде-
нии правил гигиены при борьбе с 
ящуром.

Патогенез
По данным [6] у людей 

ящур протекает в молниеносной 
(у детей), в острой, стертой и 
хронической формах. Обычно 
это обуславливается аэрогенным 
путем, контактом между руками 
человека и пораженными участками 
животного, употреблением сырого 
молока и мяса больных животных.

У людей инкубационный 
период продолжается 2-8 дней. 
Заболевание начинается с 
ощущения утомляемости, головной 
боли, потери аппетита, понижения 
давления, повышения температуры 
до 390С [7]. В дальнейшем 
происходит поражение слизистой 
оболочки ротовой полости, на 
ладонях и подошвах, а также на 
пальцах  рук и ног. Поражение 
кожных покровов и слизистых 

оболочек характеризуется 
появлением многочисленных 
везикул. Болезнь людей может 
сопровождаться воспалением 
желудка, кишок, болью в животе, 
рвотой, поносом, поражением 
паренхиматозных органов, 
сердечных и скелетных мышц. 
Возникает болезненность при 
жевании, слюнотечении, иногда 
отмечается чувство жжения при 
мочеиспускании, вследствие 
высыпания у наружного отверстия 
на слизистой уретры [8]. Болезнь 
продолжается 6-10 дней. У детей 
заболевание протекает в тяжелой 
форме, иногда с летальным исходом.

Заболевание людей вирусом 
ящура в Республике Армения

С 1973-2013 гг. нами также 
были проведены исследования 
в этой области (данные не 
опубликованы). Особенно были 
подвержены опасности взрослые 
люди некоторых профессиональных 
групп и маленькие дети. В 1975-
ом году клиническая форма ящура 
была обнаружена у 3-х доярок и у 
4-х младенцев грудного возраста. 
Начиная с 1973г., когда был 
организован Закавказский филиал 
ВНИЯИ, у одной из сотрудниц, 
работавшей с вирусом ящура, при 
каждом изменении типа вируса, в 
ротовой полости появлялись афты, а 
в 1986г. в одном из эпизоотических 
очагов, вызванных вирусом ящура 
типа Азия-1 наблюдали заболевание 
у 3-х грудных детей.  

Несмотря на то, что ящуром 
болеют в основном к.р.с., м.р.с. 
и свиньи, а люди заражаются 
очень редко, за последние годы 
в некоторых регионах Армении 
были зарегистрированы случаи 
заражения вирусом ящура и у людей. 
Были выявлены случаи заболевания 
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у детей, которые заразились при 
употреблении необработанного 
молока. При исследовании 
патологического материала было 
выявлено, что вспышки ящура были 
вызваны типами вирусов А и О.

Причиной эпизоотических 
вспышек ящура являлся неполный 
охват поголовья противоящурными 
вакцинами, запоздалая диагностика 
и низкий уровень ветеринарно-
санитарных мероприятий.

Заключение
Таким образом, несмотря 

на то, что ящуром болеют 
парнокопытные животные, иногда 
болезнь встречается как среди 
взрослого населения, так и у 
детей, преимущественно грудного 
возраста. Заражение людей ящуром 
является сравнительно редким 
явлением, и последствия для 
заболевших, в основном носят  
легкий и кратковременный характер 

[9]. Заражение человека, скорее 
всего, не играет значительной 
роли в природной экологии вируса 
ящура. Тем не менее, люди часто 
играют определенную роль в 
пассивной передаче вируса от 
инфицированных животных, а 
также могут быть пассивными 
носителями вируса в дыхательных 
путях в течение суток или более.
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ԴԱԲԱՂԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ

Ոսկանյան Ա.Հ., Սիմոնյան Լ.Լ., Ոսկանյան Հ.Ե.  Ղազարյան Մ.Բ.

§Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն¦ ՊՈԱԿ

Բա նա Éի µա é»ր - վիրուս, վարակիչ հիվանդություն, դիմադրողականություն, դաբաղ, շիճուկ

Համաéոï µոíան¹ակոõÃյոõն
Դաբաղը  մարդկանց, գյուղատնտեսական և վայրի կենդանիների բարձր ախտածին ու արագ տարածվող վարա-

կիչ հիվանդություն է: Հայտնի է վիրուսի 7 տեսակ և բազմաթիվ տարատեսակներ: Հայաստանի Հանրապետությունում 
առա վել հանդիպում են վիրուսի Ա, Օ, և Ասիա -1 տեսակները:

Բազմաթիվ հետազոտողներ, երկար տարիների ընթացքում, թե' մարդկանց (անասնապահներ, կթվորներ, 
անասնաբույժներ, կաթով սնվող երեխաներ և այլն)  և թե' երկկճղակավոր կենդանիների մոտ ուսումնասիրել և 
բուժման տարբեր մեթոդներ են առաջարկել:

Foot and mouth disease in human
Voskanyan a. h., simonyan L. L., Voskanyan.h. e., Khazaryan m. B.

                                          “Scientific Center for Risks Assessment and Analysis in Food Safety Area”SNCO 

Key words: virus, foot and mouth disease, resistance, serum, infection

summary
Foot and mouth disease (FMD) is a fast spread, highly contagious infectious disease of humans, farm and wild animals. 

7 species and a lot of varietis of FMD virus are known. A, O and Asia-1 species are the most prevalent in Armenia. FMD in 
humans (milkmen, farmers, veterinarians, scientists, children etc.) and cloven-hoofed animals has been described by many 
authors during many years.

Ընդունված է տպագրության  30.10.2012 թ.
Հաստատված է տպագրության 07.08.2014 թ.
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ՀՏԴ 631.6.02   

ՀԱԿԱԷՐՈԶԻՈՆ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Դավեյան Հ. Հ.*
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - հողի էրոզիա, հիդրոտեխնիկական միջոցառումներ, թումբ- սանդղավանդ, 
աստիճանավոր դարավանդ, ջրաորսիչ առու-թումբ, հեղեղային հոսք

 Նե րա ծութ յուն
Թեք լան ջե րի վրա տե ղա

ցող անձրև նե րի և ձն հա լի ջրե րի 

մա կե րե սա յին հոս քը քայ քա յում, 

ո ղո ղում է հո ղի վե րին շեր տե րը,  

աս տի ճա նա բար զրկելով այն օր

գա նա կան նյու թե րով հա րուստ 

ման րա հո ղից: Արդ յուն քում, է րո

զիա յի են թարկ ված հո ղե րում  

խախտ վում են ջրա ֆի զի կա կան, 

քի միա կան հատ կութ յուն նե րը և  

իջ նում է բեր րիութ յու նը:       

Հո ղա տար ման եր ևույթ նե

րի ու ժե ղաց ման հե տևան քով 

նվա  զում են՝ հո ղե րի հզո րութ

յու նը, փոր վե լու ու նա կությու նը, 

օր գա նա կան նյու թե րի պա շա

րը, մե ծա նում է քա րե րի առ կա

յութ յու նը, փոք րա նում գազա

փոխանակությունը, ջրի կլա նու

նա կութ յու նը և  այլն:

Հո ղա տա րում ա ռա ջաց նող 

գոր ծոն նե րի բազ մա զա նութ

յան պատ ճա ռով նշված եր ևույ

թը կան խե լու, իսկ մաս նա կի 

էրոզացված հո ղե րը բա րե լա վե

լու նպատակով, ան հա րա ժեշտ 

է կի րա ռել ագ րո տեխ նի կա կան, 

ան տառ տեխ նի կա կան, հիդ րո

տեխ նի կա կան  հա մա լիր մի   ջո

ցա ռում նե րի հա մա կարգ: Եթե 

նշված միջոցառումներից հո ղա

տա րու մը կան խող ագ րո տեխ

նի կա կան, ան տառ մելիորատիվ 

մի ջո ցա ռում նե րը կամ տա րած քի 

արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մն 

ան բա վա րար են լինում, ապա 

անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հա տուկ 

հիդ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա

ռում ներ, ո րոն ցից ա ռա վել արդ

յու նա վետ են լայն հիմ քով թումբ

սանդ ղա վանդ նե րը, ջրաոր սիչ 

ա ռութմբե րը,  աս տի ճա նա վոր 

դա րա վանդ նե րը և այլն [1]:

Ն յու թը և մե թո դը
Հիդ րո տեխ նի կա կան մի ջո

ցա ռում ներն՝ ըստ ա կադ. Ա.Ն. 

Կոստ յա կո վի, բա ժան վում են 3 

խմբի՝

1. Ա ռա ջին խմբի մի ջո ցա

ռում ներ, ո րոնք նպա տակ ու

նեն պա կա սեց նե լու ձո րե րի մեջ 

մուտք գոր ծող ջրի քա նա կութ յու

նը, պա հե լով այն ձո րա կա մերձ 

տա րա ծութ յու նում և  ար տուղ ղե

լով ո ղող ման տե սա կե տից անվ

տանգ ջրըն դու նի չի մեջ:

2. Երկ րորդ խմբի մի ջո ցա

ռում նե ր, որոնք նպա տակ ու նեն 

փոք րաց նե լու ձո րի մի ջով հո սող 

ջրի ա րա գութ յուն ը:

3. Եր րորդ խմբի մի ջո ցա

ռում նե ր, որոնք կան խում  են 

գոր ծող ձո րե րի է րո զիա յի բա

զիսի հե տա գա զար գա ցու մը՝ 

ձո րի մեջ լայ նա կան բան դեր կա

ռու ցե լու մի ջո ցով [2]:

Թ վարկ ված մի ջո ցա ռում նե

րի շար քին են դաս վում լայն հիմ

քով թումբսանդ ղա վանդ նե րը, 

աս տի ճա նա վոր դա րա վանդ նե րը 

և ջ րաոր սիչ ա ռութմբե րը, ո րոնց 

հաշ վար կա յին պա րա մետ րե րի 

ճշգրտու մը հնա րա վո րութ յուն 

կտա այն կի րա ռե լու հա կաէ րո

զիոն հո ղա շի նա րա րա կան նա

խագ ծե րի մշակ ման ժամանակ:

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Լայն հիմ քով թումբսանդ

ղա վան դի հաշ վար կա յին պա

րա մետ րե րի ճշգրտման նպա

տա կով կազ մվել է հետև յալ հաշ

* harutdaveyan@mail.ru

Համառոտ բովանդակություն
Աշ խա տան քում ու սում նա սիր վել է հո ղի է րո զիա յի դեմ պայ քա րի հո ղա շի նա րա րա կան մի շարք մի ջո ցա ռում

նե րի նա խագծ ման և դ րանց հաշ վար կա յին պա րա մետ րե րի ճշգրտման հիմ նա հար ցե րը: Մաս նա վո րա պես՝ վեր լու
ծա կան ճա նա պար հով ճշգրտվել են լայն հիմ քով թումբ սանդ ղա վան դի, ջրաոր սիչ ա ռու թմբե րի և  աս տի ճա նա վոր 
դա րա վան դի հաշ վար կա յին պա րա մետ րե րը՝ հաշ վի առ նե լով Վա յոց ձո րի հո ղակ լի մա յա կան և ռե լիե ֆա յին պայ ման
նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
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Նկար 1. Լայն հիմքով թումբ-սանդղավանդի լայնական կտրվածքը:

վար կա յին սխե ման (նկ. 1) [3]:

Կատարենք հետևյալ նշա նակումները՝

1 2 1

1 1 1 1 1

1

AO = h, AO = h , ADO = , DAO = 90 - ,
DAO = 90 - - ,

AMO , ctg m , ctg m , tg i,

j j

j a
j a j j j

∠ ∠

∠
∠ = − = = =

թ

( )2

2

h m - i
AON ON = ,

1+m i
⋅

∆ ⇒    (1)

( )1

1

h m +i
OM = ,

1- m i
⋅

   (2)

21

h
h ,

i
=

+
թ

            (3):

Նկատի ունենալով ON  և OM  հատվածների համար 

ստացված բանաձևը, լայն հիմ քով թումբսանդղավանդի հիմքի 

լայնությունը լանջի թեքությամբ կլինի՝

2 1
2

2 1

h m - i m +iB = + ,
1+m i 1- m i1+i

 
 
 

թհ
    (4)

Լայն հիմքով  թումբսանդղավանդի հիմքի լայնության 

պրոեկցիան կկազմի՝

12 2

h iB = B cos = B OO = h ,
1+i 1+i

a ⋅⋅ ⋅ ⇒թ
հ թ       (5)

( ) ( )2
1 2

1 0 5
1

h
KK i sin sin . ,

i
a j a j

 
= + + ⋅ + − 

+ 
թ

  (6)

1KK
EK = ,

i
(7):

Ընդունենք՝ FE = 1÷ 2  մ, 

հե   տև ա բար լայն հիմքով թումբ

սանդ ղավանդի լայնությունը կլի 

նի՝ b FE EN= + , 1 1EN = EK - NK

21
1 1

KK
EK i ,

i
= +    (8)

2
1 2 2

211 1

h ii m iNO ,
m ii i
−

= ⋅ +
++ +

թ
(9)

Լայն հիմ քով թումբսանդ

ղա վան դի հար թա կի վրա գո յա

ցած լճա կի 1 գծմ  եր կա րութ յան 

ծա վա լը՝

0
1

1
2

W h EK ,= ⋅ջ    (10):

Ջրի խորությունը՝

1
1

EN
h KK ,

EK
= ⋅ջ    (11):

l  եր կա րութ յամբ ա ռա ջին 

թումբսանդ ղա վանդ նե րի մի ջո

ցով պահ վող ջրի ծա վա լը կկազ

մի՝

1W h EK ,= ⋅ջ     (12):

Հեղեղային հոսքի ծավալը  

10 % ապահովվածության դեպ 

քում որոշվում է հետևյալ բա

նաձևով՝

3
10 10% P PW H a F ,l= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (13),

որտեղ` l
P 

ն օրվա ընթացքում 

տեղացող 1 % ապահովվա ծութ

յան առա վե լագույն տե  ղումների 

քանակից այլ ապա հովության 

%ի անց նե լու գոր ծա կիցն է, որի 

արժեքները տրված են աղ յու 

սակում՝ ըստ հիդ րո լո գիա կան 

շրջան ների, H
P 

ն՝ օրվա ընթաց

քում տրված ապա հո վութ յամբ 

մթնոլորտային տե ղումներն են, 

մմով,  a ն՝ հոսքի գործակիցն է,  

l ն՝ տեղումների ան հա վա սա րա

չափության գործակիցը, Fը` ջրա

հա վաք ավազանի մակերեսը:
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i b
ա
, մ m1 m2 m0 c, մ B

ա
, մ h

թ
, մ h

ջ
, մ B

լճակ
, մ w

ա
, մ2 w

լճակ
, մ2 w

թ
, մ2 l, մ W3, մ

3

0.06 0.5 1.0 1.3 1.2 0.25 2.06 0.85 0.60 10.6 0.83 3.18 1.25 70 280.7

3 3
10% P PW = 10 H F 10 ×0.60×40×0.35×0.652×1.5 = 8215.2l a⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ =  մ3,

Հաշվարկներն ամփոփված են աղյուսակում:

Ե թե ըն դու նենք, որ 10 % ա պա հով վա ծութ յան հոս քի 40 % բռնվե

լու է լայն հիմ քով թումբսանդ ղա վանդ նե րի մի ջո ցով, ա   պա դրանց 

թի վը կկազ մի՝

10%

1

W 8215.2 0.4N = = = 28
W 115.5

⋅
հատ,      (14)

Մնացած 2 10% 1W =W -W = 8215.2 - 3286.1= 4229.1մ3 հոսքը բռնվելու 

է ջրաորսիչ առութմբերի միջոցով:

Ջրաորսիչ առութմբերի մի ջոցով հիմնականում պայքա րում 

են գծային էրոզիայի դեմ: Ըստ ջրա հա վաք ա վա զա նի, դրանք տե

ղա բաշխ վում են շար քե րով (հո րի զո նա կան նե րին զու գա հեռ), ընդ 

ո րում՝ ա ռա ջի նը տե ղա  դր վում է ձորի խորության կրկնապատիկ կամ 

եռապատիկ հեռավորության վրա [1]: 

Հաշվարկները կա տա րում ենք հետևյալ հաջորդա կա նութ յամբ.

առվի համար

0B = b +2m h
B +b= h

2
W = l

w

w







⋅

 ⋅

ա ա ա

ա ա
ա ա

ա ա

, թմբի համար

( )1 2

2

B b m m h
B b

h

W l

w

w

= + + ⋅
+








= ⋅

= ⋅

թ թ թ

թ թ
թ թ

թ թ

(15)

h = h a
a

⋅ ա
թ ա

թ

    (16)

h = h - h∆ջ թ       (17)

1

ջ ջ
լճակ

h h
B

i m
= +   (18)

i j1 j1 m1 m2 h
թ
, մ B, մ Bh, մ h

ջ
, մ l, մ W1

օ, մ2 W1, մ
3 W10%, մ3

0.102 42.3օ 29.8օ 1.75 1.10 0.6 1.88 1.128 0.23 400 0.288 115.5 8215.2

Նկար 2. Ջրաորսիչ առու-թմբի լայնական կտրվածքը

h
թ 

¨ թմբի ընդհանուր բարձրությունը, h
ջ 

¨ թմբի բանվորական մասի 
բարձրությունը, b

թ ̈
 թմբի լայնությունը վերին մասում, B

թ ̈
 հիմքի լայնությունը, 

m1 
¨ թաց շեպը, m2 

¨ չոր շեպը, b0 
¨ բերման, h

ա 
¨ առվի խորությունը, b

ա 
¨ առվի 

հատակի լայնությունը, B
ա 

¨ առվի լայնությունը վերևում:

Ընդ որում՝ b
ա
= b

թ
,  B

ա
= B

թ

Ջրաորսիչ առու ¨ թմբերի 

քանակը՝

 

2
2

3

W 4229.1N =
W 280.7
17.5 18

= =

= ≈ հատ (19)

 

հող թ 2W = l N =
1.25 70 18 = 1582

w ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ մ3      (20)

Աստիճանավոր դարավանդի 
պարամետրերի հաշվարկը

Աս տի ճա նա վոր դա րա վան

դի հաշ վար կա յին պա րա մետ

րե րը սահ ման վում են` ել նե լով 

նկա րում բեր ված հաշ վար կա յին 

սխե մա յից (նկ.3): Դա րա վան դի 

ա ռան ձին պա րա մետ րե րը հաշ

վար կա յին սխե մա յում ու նեն տա

ռա յին հետև յալ ան վա նում նե րը.

B¨ն՝ դարավանդի հողահար

թակի լայնությունն է, a¨ն՝ 

հողա հար թակի փոր վածքային 

մասի լայնությունը, b¨ն՝ 

հողահարթակի լից քա յին մասի 

լայ նութ յունը, l¨ը՝ դարավանդի 

ժապավենի լայնությունը լանջի 

թեքությամբ, L¨ն՝ դա րա վանդի 

քայլը լանջի թեքությամբ, B1¨ն՝ 

դա րավանդի ժապավենի լայ

նութ յու նը հորիզոնական ուղ

ղությամբ, B2¨ն՝ դարավանդի 

քայլը հորիզոնական ուղղու

թյամբ, x¨ը՝ փոր ված քա յին մա

սի լայնությունը լանջի թեքու

թյամբ, y¨ն՝ լից քային մասի 

լայ նութ յունը լանջի թեքու

թյամբ, h
փ
¨ն՝ փորվածքի առա

վե լագույն խո րութ յունը, hl¨ն 
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լիցքի առավելագույն խո րու

թյունը, t
փ
¨ն՝ փոր ված քային շե 

պի վերազանցումը, tl¨ն՝ լից քա

յին շեպի վերազանցումը, H¨ն՝ 

դարա վան դի ժա պա վենի վե

րազանցումը, H0¨ն՝ դարա վանդի 

քայլի վե րա զան ցումը, m
փ
¨ն՝ 

փոր վածքային շեպի թեքվածքը, 

ml¨ն՝ լիցքային շե պի թեքվածքը, 

j
փ
¨ն՝ փոր ված քային շեպի 

անկյունը, jl¨ն՝ լիցքային շե պի 

անկյունը, d¨ն՝ բերմայի լայ նութ

յունը լանջի թեքությամբ [4, 5]:

Աստիճանավոր դարավանդ 

ների պարամետրերը որոշվում 

են այն հաշ վով, որ փոր վածքի 

և լիցքի ծավալները լինեն հա

վասար`

փ lV V= ,      (21)

(21) հավասարության պայ

մանից ստացվում է հետևյալ 

կապը`

( )( )
( )( )

փփ փ

փ

2
l

l 2
l

1- i - 2m i 1- m ih
h = ,

g 1+i 1- m i
g

(22)

որտեղ` h
փ
¨ն փորվածքի թույ

լա տրելի խորությունն է, g
փ
¨ն՝ 

փորված քա յին մա սի հողա

գրուն տի խտությունը, gl¨ը՝ լից 

քի խտությունը, i¨ը լանջի բնա 

կան թե քութ յունը, m
փ
¨ն՝ փոր

վածքային շեպի թեքվածքը,  

ml¨ը՝ լից քային շե պի թեք ված քը:

Լիցքային մասի երկարու

թյունը լանջի թեքությամբ` 

l l
2

l

h 1 m +iy = + ,
i 1- im1+i

 
 
 

 (23)

Դարավանդի հարթակի 

լիցքային մասի լայնությունը`

lhb = ,
i

   (24)

Նկար. 3. Աստիճանավոր դարավանդի հաշվարկային սխեման

Փորվածքային մասի երկա

րու թյունը լանջի թեքու թյամբ`

փ փ

փ
2

h m +i1x = + ,
i 1- im1+i

 
  
 

   (25)

Դարավանդի հարթակի փոր 

ված քային մասի լայնությունը`

փh
= ,

i
a     (26)

Դարավանդի քայլը լանջի 

թեքությամբ հավասար կլինի`

փlh +h
L = +d,

i
   (27)

Դարավանդի քայլի վերա

զան ցումը`

2

LiH = ,
1+i

     (28)

Դարավանդի ժապավենի եր

կարությունը լանջի թեքությամբ`

փlh +h
l = ,

i
   (29):

Եզ րա կա ցութ յուն
Աշ խա տան քում ու սում նա

սիր վել են ջրային է րո զիա յի դեմ 

պայ քա րի հո ղա շի նա րա րա կան 

մի շարք մի ջո ցա ռում նե րի նա

խագծ ման և դ րանց հաշ վար կա

յին պա րա մետ րե րի ճշգրտման 

հիմ նա հար ցե րը: Հա կաէ րո զիոն 

հո ղա շի նա րա րա կան նա խագ

ծե րի մշակ ման ժա մա նակ տար

բեր բնույ թի և  ին տեն սի վութ յան 

հո ղա տա րու մը կան խար գե լե լու 

նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք 

լայն հիմ քով թումբսանդ ղա

վան դի, ջրաոր սիչ ա ռութմբե րի 

և  աս տի ճա նա կան դա րա վանդ

նե րի հաշ վար կա յին պա րա մետ

րե րը սահ մա նել աշ խա տան քում 

դուրս բեր ված վեր լու ծա կան 

կախ վա ծութ յուն նե րի կի րառ ման 

մի ջո ցով: 

Lg
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ABOUT THE ISSUE ON JUSTIFYING THE PARAMETERS OF EROSION-PREVENTIVE 
HYDROTECHNICAL MEASURES 

Daveyan H. H. 
Armenian National Agrarian University

Key words: soil erosion, hydrotechnical measures, terrace ridge, step terrace, water-retaining dyke-trench, flood run-off 

Summary
The work presents some issues on planning a number of land amelioration measures for soil erosion control and 

specification of their design parameters. Particularly, the design parameters of terrace ridge with wide foundation, water-
retaining dyke-trench and  step terrace have been analytically specified taking into consideration the soil-climatic conditions 
and relief peculiarities of Vayots Dzor area.
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Краткое содержание
В работе рассмотрены проблемы планирования ряда землеустроительных мероприятий  по борьбе с эрозией 

почв и уточнения их расчетных параметров. В частности, аналитическим способом уточнены расчетные 
параметры вала-террасы с широким основанием, водоудерживающего вала-канавы и ступенчатой террасы, 
учитывая почвенно-климатические условия и особенности рельефа территории Вайоц Дзор. 

Ընդունված է տպագրության  12.06.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 02.07.2014  թ.
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ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՈՌՈԳՄԱՆ 
ՋՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻԻՀ ՄԱԶԱՆԴԱՐԱՆԻ 

ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ԲՐՆՁԻ ԲԵՐՔԻ 
ՏՆՏԵՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ռոքնի Մ. Ա., Գալստյան Մ. Հ.*
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - ծանր մետաղներ, ջուր, աղտոտվածություն, բերք, որակական ցուցանիշներ

Համառոտ բովանդակություն
¶Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ և ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óÙ³Ý 

Ñ»ïև³Ýùáí ³í»É³ó»É ¿ ßñç³Ï³ çñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÕïáïáõÙÁ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñáí: ²Õïáïí³Í çñ»ñáí áéá·Ù³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ Ïáõï³Ïí»Éáí ÑáÕáõÙ, Ûáõñ³óíáõÙ »Ý µáõÛë»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛÝáõÑ»ïև ³ÝóÝáõÙ ëÝÝ¹³ÛÇÝ 
ßÕÃ³: ²Û¹ å³ï×³éáí ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý (áéá·Ù³Ý çñáõÙ և ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùáõÙ) í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ï³ñíáÕ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý ã³÷³½³Ýó Ï³ñևáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 
Ðá¹í³ÍáõÙ µ»ñí³Í »Ý áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ùß³ÏíáÕ µñÝÓÇ µ»ñùÇ ù³Ý³ÏÇ և áñ³ÏÇ íñ³ Í³Ýñ 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ³Õïáïí³Í çñáí áéá·Ù³Ý ¹»åùáõÙ Ýí³½áõÙ »Ý 
µñÝÓÇ µ»ñùÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý և áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Øáí³ñ³Ù ÎáÉ³ÛÇ (ëïáõ·Çã) Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í 
µ»ñù³ïíáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿` ê»Û»¹ Ø³Ñ³É»ÛáõÙ 5.9 ó/Ñ³-áí, ÇëÏ Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ÛáõÙ` 8.8 ó/Ñ³-áí:

 Նե րա ծութ յուն
¶Ç ï³ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ³ é³-

çÁÝ Ã³ óÇ և  ³ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñ³ Ï³Ý 

Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ãí³ ù³-

Ý³ ÏÇ ³ í» É³ó Ù³Ý Ñ»ï և³Ý ùáí 

ßñç³ Ï³ ÙÇ ç³ í³Û ñÇ ³Õ ïá ïáõ ÙÁ 

Ýí³ ½»ó Ý» Éáõ ·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñÁ 

Ù³ñ¹ ÏáõÃ Û³Ý ³éçև Í³ é³ ó³Í 

Ï³ñ ևáñ ÑÇÙ Ý³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó »Ý: 

²ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñ³ Ï³Ý Ï»Õ ï³ç ñ»-

ñáí և Ï»Ý ó³ Õ³ ÛÇÝ Ã³ ÷áÝ Ý»-

ñáí ³Õ ïáï í³Í çáõ ñÁ Éóí» Éáí 

·» ï» ñÇ և É ×» ñÇ Ù»ç, á éá· Ù³Ý 

ժ³ Ù³ Ý³Ï Ý»ñ Ã³ ÷³Ý óáõÙ ¿ 

ÑáÕ և ë ïáñ ·»ïÝ Û³ çñ»ñ, ÏÉ³Ý-

íáõÙ µáõÛ ë» ñÇ ÏáÕ ÙÇó և ëÝÝ ¹³-

ÛÇÝ ßÕÃ³ ÛÇ ÙÇ çá óáí ³Ýó ÝáõÙ 

Ù³ñ ¹áõ օñ ·³ ÝÇ½Ù` Ù» Í³ ·áõÛÝ 

íï³Ý· ³ é³ ç³ó Ý» Éáí í»ñçÇÝÇë 

առողջությանը[1¨4]:Վտանգա

íáñ ³Õ ïá ïÇã  »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 

Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñÁ, ù³ ÝÇ áñ 

¹ñ³Ýù Ñ»ß ïáõÃ Û³Ùµ »Ý Ý»ñ Ã³-

փանցումսննդայինշղթա [2,5]:

Թ³ ÷³Ý ó» Éáí Ù³ñ ¹áõ օñ ·³-

ÝÇ½Ù, Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñÁ ï³ñ-

µ»ñ Ë³Ý ·³ ñáõÙ Ý» ñÇ å³ï ×³é 

»Ý ¹³é ÝáõÙ. օ ñÇ Ý³Ï` Ï³ å³ ñÇ 

³ í»É óáõ ÏÝ ³ é³ç ¿ µ» ñáõÙ  » ñÇ-

Ï³Ù Ý» ñÇ, ÉÛ³ñ ¹Ç և Ý Û³ñ ¹³ ÛÇÝ 

Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ֆáõÝÏ óÇ³ ÛÇ Ë³Ý-

·³ ñáõÙ, ÇëÏ Ï³¹ ÙÇáõ ÙÁ Ýå³ë-

ïáõÙ ¿ ß³ ·³ Ý³ Ï³ ·»Õ ÓÇ ù³Õó-

Ï» ÕÇ ³ é³ ç³ó Ù³ ÝÁ, » ñÇ Ï³Ù Ý»-

ñÇ ֆáõÝÏ óÇ³ ÛÇ Ë³Ý ·³ñ Ù³ ÝÁ և  

այլն [6]: Քանի որ ԻԻՀՄազան

¹³ ñ³Ý Ù³ñ ½Ç ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-

Ï³Ý Ñá Õ» ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Î³ë-

åÇó Íá íÇ Ñ³ ñ³ í³ ÛÇÝ ³ ÷³-

Ù»ñÓ ·á ïáõÙ, áõñ Ã³÷ íáõÙ »Ý 

á éá· Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ օ· ï³ ·áñÍ íáÕ 

³ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñ³ Ï³Ý Ã³ ÷áÝ Ý»-

ñáí ³Õ ïáï í³Í ·» ï» ñÇ çñ» ñÁ, 

áõë ïÇ ßñç³ å³ ïáÕ ÙÇ ç³ í³Û-

ñáõÙ Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñÇ å³ ñáõ-

Ý³ ÏáõÃ Û³Ý և Ù³ñ ¹áõ Ñ³ Ù³ñ 

¹ñ³Ýó íï³Ý ·³ íáñ ù³ Ý³ ÏÇ 

á ñá ßáõ ÙÁ, Ñ³ï Ï³ å»ë` ³ ×»ó íáÕ 

·Ûáõ Õ³ ïÝï» ë³ Ï³Ý Ùß³ Ï³µáõÛ -

ë» ñáõÙ Ï»Ý ë³ Ï³Ý Ï³ñ ևáñ 

խնդիրներենհամարվում [7,8]:

Ð»ï և³ µ³ñ, ßñç³ Ï³ ÙÇ ç³ í³Û-

ñÇ µ³ Õ³ ¹ñÇã Ý» ñáõÙ ³Õ ïá ïÇã-

Ý» ñÇ µ³ ó³ Ñ³Û ïáõ ÙÁ, ÇÝã å»ë 

Ý³և ³· ñá¿ Ïá Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñáõÙ 

³ñ ï³¹ñ íáÕ ·Ûáõ Õ³ ïÝï» ë³-

Ï³Ý ÙÃ»ñ ùÇ Ù»ç ¹ñ³Ýó Ý»ñ-

Ã³ ÷³Ý óáõ ÙÁ Ï³Ý Ë³ñ ·» É» Éáõ 

í» ñ³ µ»ñ Û³É Ï³ ï³ñ íáÕ áõ ëáõÙ-

Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ã³ ÷³ ½³Ýó 

Ï³ñ ևáñ »Ý և  ³ñ ¹Ç³ Ï³Ý:

Ն յու թը և մե թո դը
ԲñÝ ÓÇ ³ ×Ç և ½³ñ ·³ó-

Ù³Ý, µ»ñ ù³ï íáõÃ Û³Ý և µ»ñ ùÇ 

á ñ³ Ï³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß   Ý»ñÇ íñ³ 

Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñáí ³Õ ïáï í³Í 

çñ» ñáí á éá· Ù³Ý ³½ ¹» óáõÃ Û³Ý 

Ñ» ï³ ½á ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ Ï³ ï³ñ-

վելեն2009¨2012թթ.ԻԻՀՄա

½³Ý ¹³ ñ³ ÝÇ Ù³ñ ½Ç 3 ֆ»ñ Ù» ñ³-

ÛÇÝ ïÝï» ëáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáõÙ` Í³Ýñ 

Ï³ í³ í³ ½³ ÛÇÝ Ñá Õ» ñÇ íñ³: 

ԸÝïñ í»É »Ý 1000 Ù2 ï³ ñ³Í ùáí 

*galstyan.merujan@mail.ru
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քանակը`4.7և10.3հատով,հու

րանի երկարությունը` 0.5 և 0.4

ëÙ -áí: Տéáõ½ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ ù³ Ý³-

ÏÁ Ýí³½»É ¿ 18.7 և 28.0 Ñ³ ïáí, 

Ñáõ ñ³ ÝáõÙ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ Ñ³ ïÇÏ Ý»-

ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ` 19.0 և 26.3 Ñ³ ïáí, 

1000 հատիկի քաշը` 0.5 և 0.4

·ñ³Ùáí, ÇëÏ ³ Ý³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï 

óá ÕáõÝ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÝ ³ í» É³ ó»É 

¿ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ Ý³ µ³ñ` 0.67 

և 1.67 Ñ³ ïáí, á ñÇ å³ï ×³-

éáí í» ñá ÑÇß Û³É ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ 

µñÇÝ ÓÇ µ»ñ ùÁ Ýí³ ½»É ¿ 5.9 և 8.8 

ó/ Ñ³-áí: Ð³Ù»Ù³ïí»É ¿ Ý³և 

³ÛÉ` Ñ³ Ù»Ù³ï³Ï³Ýáñ»Ý ³í»ÉÇ 

µ³ñ    íáù áéá·Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»-

ñáõÙ ³ ×»ó í³Í µñÝÓÇ §Թ³ ñáÙ¦ 

սորտիմիջինտվյալների (ԻԻՀի

Ø³ ½³Ý ¹³ ñ³ ÝÇ ·³ í³ éÇ ·Ç-

ï³ Ñ»   ï³ ½á ï³ Ï³Ý ÇÝë ïÇ ïáõ-

ïÇ ïíÛ³É Ý» ñáí) Ñ»ï. ê» Û»¹ 

Ø³ Ñ³É É» և Ø³
 
Ñ³É É» Îá É³ ï³-

ñ³ Íù Ý» ñáõÙ µáõÛ ë» ñÇ µ³ñÓ ñáõÃ-

Ûáõ ÝÁ Ýí³ ½»É ¿ 8.8 և 21.0 ëÙ -áí, 

ցողուններիքանակը`9.0և14.7

Ñ³ ïáí, Ñáõ ñ³Ý Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ` 

6.0 և 11.7 Ñ³ ïáí, Ñáõ ñ³ ÝÇ »ñ-

Ï³ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ` 3.0 և 2.9 ëÙ -áí, 

ïéáõ½ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ` 

42.4 և 51.7 հատով, հուրանում

ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ ù³ Ý³-

կը`37.1և44.4հատով,1000հա

ïÇ ÏÇ ù³ ßÁ` 0.33 և 0.27 · -áí, ÇëÏ 

÷áñ Ó³ ï» Õ³ Ù³ ë»ñ Øá í³ ñ³Ù 

Îá É³ ÛáõÙ, áñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ 

³í»ÉÇ áñ³ÏÛ³É çñáí áéá·Ù³Ý 

å³ï×³éáí ÁÝïñí»É ¿ áñå»ë 

ëïáõ ·Çã, ê» Û»¹ Ø³ Ñ³É É»áõÙ և 

Ø³ Ñ³É É» Îá É³ ÛáõÙ: Փáñ Ó» ñÁ 

Ï³ ï³ñ í»É »Ý µñÝÓÇ §Թ³ ñáÝ¦ 

ëáñ ïÇ íñ³` 3 ÏñÏÝá Õáõ Ã Û³Ùµ: 

Բ»ñ ù³ Ñ³ í³ ùÇó ³  é³ç ¹³ß-

ïÇ ÑÛáõ ëÇ ë³ ÛÇÝ, Ñ³ ñ³ í³ ÛÇÝ, 

³ñև»É   Û³Ý, ³ñևÙï Û³Ý և Ï»Ýï-

ñá Ý³Ï³Ý Ù³ ë» ñÇ 5 Ù2-Ç í»ñó í»É 

է3¨ականբույս(ընդհանուրառ

Ù³Ùµ` 15 µáõÛë): Դ³ß ï³ ÛÇÝ å³Û-

Ù³Ý Ý» ñáõÙ á ñáß í»É »Ý µñÝÓÇ 

Ùáñ ֆá Éá ·Ç³ Ï³Ý óáõ      ó³ ÝÇß Ý» ñÁ, 

ÇëÏ ³· ñá Ýá   ÙÇ³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß-

Ý» ñÁ` É³ µá ñ³ ïá ñÇ³ ÛáõÙ: ԲñÝ-

ÓÇ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ Ë³ éÁ ÝÙáõ ßáõÙ 

á ñáß í»É ¿ Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñÇ å³-

ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÝ áõ  á ñ³ Ï³ Ï³Ý 

ցուցանիշները`ըստ§UNEP¦[9],

§AOAC¦[10]և§SES¦[11]մեթո

¹Ç Ï³ Ý» ñÇ: Ð³ ïÇÏ Ý» ñÇ á ñ³ Ï³-

Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÁ á ñáß í»É »Ý 

ëå»Ïï ñá ֆá ïá Ù»ï ñÇ օ· ÝáõÃ-

Û³Ùµ, 1000 Ñ³ ïÇ ÏÇ ½³Ý· í³-

ÍÁ á ñáß í»É ¿ ÏßéÙ³Ý Ù» Ãá ¹áí` 

ÙÇÝãև 0.01 · ×ß ïáõÃ Û³Ùµ: Օë-

É³ ÛÇ ßñ» ß³ó Ù³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³-

ÝÁ, Ýñ³ Û» ÉÇ Ëïáõ ÃÛáõ ÝÁ և  ³ ÙÇ-

Éá½³ ÛÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ á -

ñáßí»É »Ý ëå»Ïï ñá ֆá ïá Ù»ï ñÇ 

օ· Ýáõ ÃÛ³Ùµ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

եղանակներով[12]:

ê ï³ó í³Í ³ñ¹ ÛáõÝùÝ» ñÇ 

íÇ ×³ Ï³· ñ³ Ï³Ý Ùß³ Ïáõ ÙÁ Ï³-

ï³ñ í»É ¿ ANOVA և Tukey Ñ³ Ù³-

Ï³ñ· ã³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñáí:

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Ð» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ñ-

¹  ÛáõÝù Ý» ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ 

Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñáí ³Õ ïáï í³Í 

çñ» ñáí á éá ·áõ ÙÁ Ýå³ë ï»É ¿ 

µáõÛ ë» ñáõÙ ¹ñ³Ýó Ïáõ ï³Ï Ù³ ÝÁ, 

á ñÝ, Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ, ³½ ¹»É ¿ µáõÛ ë»-

ñÇ ³ ×Ç, ½³ñ ·³ó Ù³Ý և µ»ñ ù³ï-

վության վրա: Ինչպես երևում է

³Õ Ûáõ ë³Ï 1-Ç ïíÛ³É Ý» ñÇó, ³Õ-

ïáï í³Í çñ» ñáí á éá ·áõ ÙÁ Ñ³Ý-

·»ó ñ»É ¿ µñÝÓÇ` ÇÝã å»ë Ï»Ý ë³-

ã³ ÷³ Ï³Ý, ³ÛÝ å»ë ¿É µ»ñ ùÇ 

Ï³ éáõó í³Í ù³ ÛÇÝ ï³ñ ñ» ñÇ óáõ-

ó³ ÝÇß Ý» ñÇ Ýí³½ Ù³ÝÁ: ²Ûë å»ë, 

Ñ» ï³ ½áï Ù³Ý » ñ»ù ï³ ñÇ Ý» ñÇ 

ÙÇ çÇÝ óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñáí, ê» Û»¹ 

Ø³ Ñ³É É» և Ø³ Ñ³É É» Îá É³ ï³-

ñ³Íù Ý» ñáõÙ µáõÛ ë» ñÇ µ³ñÓ ñáõÃ-

Ûáõ ÝÁ, Ñ³ Ù» Ù³ ï³Í Øá í³ ñ³Ù 

Îá É³ ÛáõÙ ³ ×»ó íáÕ ïíÛ³É Ùß³-

Ï³ µáõÛ ëÇ Ñ»ï, Ýí³ ½»É ¿ 12.3 և 

24.5սմով,ցողուններիքանակը`

3.0 և 8.7 Ñ³ ïáí, Ñáõ ñ³Ý Ý» ñÇ 

Աղյուսակ 2 

Ծանր մետաղներով տարբեր աստիճանի աղտոտված ջրով ոռոգման ազդեցությունը բրնձի բերքատվության վրա

Տ³ñ³ÍùÝ»ñ

2009 Ã. 2010 Ã. 2011 Ã. 2009¨2011թթ.

Բ
ñ
Ý
Ó
Ç
 

µ
»
ñ
ù
Á
, 
ó
/Ñ

³ Բ»ñùÇ 
Ñ³í»ÉáõÙ 

Բ
ñ
Ý
Ó
Ç
 

µ
»
ñ
ù
Á
, 
ó
/Ñ

³ Բ»ñùÇ 
Ñ³í»ÉáõÙ 

Բ
ñ
Ý
Ó
Ç
 

µ
»
ñ
ù
Á
, 
ó
/Ñ

³ Բ»ñùÇ 
Ñ³í»ÉáõÙ

Բ
ñ
Ý
Ó
Ç
 

µ
»
ñ
ù
Á
, 
ó
/Ñ

³ Բ»ñùÇ 
Ñ³í»ÉáõÙ

ó/Ñ³ % ó/Ñ³ % ó/Ñ³ % ó/Ñ³ %

Øáí³ñ³Ù Îá É³ 
(ëïáõ·Çã)

42.1 - - 40.8 - - 41.2 - - 41.4 - -

ê»Û»¹ Ø³Ñ³ÉÉ» 36.2 -5.9 14.0 35.4 5.4 -13.2 34.9 -6.3 -15.3 35.5 -5.9 14.2

Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ 32.8 -9.3 -22.1 33.1 -33.1 -18.9 32.0 -9.2 -22.3 32.6 -8.8 -21.2

Sx,% 0.8 - - 1.3 - - 1.1 - - 1.1 - -

²ԷՏ
0.95

, ó 1.4 - - 2.2 - - 1.6 - - 1.73 - -
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Աղյուսակ 3 
Բրնձի նմուշների որակական ցուցանիշների Ñամեմատական բնութագիրը

Տ³ñ³ÍùÝ»ñ 

ԲñÝÓÇ Ñ³ïÇÏÇ 
Ùß³ÏÙ³Ý 
³ñ ¹ÛáõÝ³-

í»ïáõÃ ÛáõÝÁ,  
%

Î×»å և 
Ã»÷áõÏ, %

Թ»÷Á, % ²ÙÇÉá½³, %
ՕëÉ³ÛÇÝ Ñ»ÉÇ 
ËïáõÃÛáõÝÁ, 

ÙÙ

ՕëÉ³ÛÇ ßñ»-
ß³ó Ù³Ý ç» ñ-
Ù³ë ïÇ×³ÝÁ 

2009 Ã.

êáñïÇ ÙÇçÇÝÁ 65.92 21.88 12.2 23.95 44.96 4.7

Øáí³ñ³Ù Îá É³ 
(ëïáõ·Çã)

65.72 ± 1.706 21.76 ± 1.539 12.52 ± 0.593 22.38 ± 1.074 38.30 ± 0.67 4.12± 0.444

ê»Û»¹ Ø³Ñ³ÉÉ» 64.16± 1.615 23.28 ± 1.507 12.56 ± 0.669 21.72 ± 4.399 38.50 ± 1.658 3.92 ± 0.482

Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ 62.76 ± 0.920 24.68± 0.864 12.58 ± 0.789 20.95 ± 1.434 39.30 ± 2.706 4.04± 0.363

2010 Ã.

Øáí³ñ³Ù Îá É³  
(ëïáõ·Çã)

65.43± 1.241 22.31 ± 1.672 12.21 ± 0.462 22.16 ± 0.95 39.20 ± 0.455 4.34± 0.415

ê»Û»¹ Ø³Ñ³ÉÉ» 64.72± 1.327 23.11 ± 1.441 12.64± 0.743 21.69 ± 1.237 39.82 ± 1.368 4.22± 0.408

Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ 63.34± 1.131 23.46± 1.671 13.26 ± 0.654 20.68 ± 1.626 40.42± 1.95 4.12± 0.381

2011 Ã.

Øáí³ñ³Ù Îá É³  
(ëïáõ·Çã)

65.86 ± 1.121 21.89 ± 1.464 12.55 ± 0.369 22.34± 0.899 38.82 ± 0.84 4.24± 0.429

ê»Û»¹ Ø³Ñ³ÉÉ» 64.93± 1.786 23.23 ± 1.483 12.61 ± 0.737 21.32 ± 3.866 39.20 ± 1.569 4.11± 0.466

Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ 61.74± 1.114 24.21± 1.546 12.68 ± 0.599 20.84± 2.554 39.89 ± 2.345 4.08± 0.374

2009¨2011թթ.

Øáí³ñ³Ù Îá É³  
(ëïáõ·Çã)

65.67 ± 1.356 21.99 ± 1.558 12.43± 0.475 22.29 ± 0.974 38.77 ± 0.655 4.23± 0.429

ê»Û»¹ Ø³Ñ³ÉÉ» 64.60± 1.576 23.21 ± 1.477 12.60 ± 0.716 21.58 ± 3.167 39.17 ± 1.532 4.08± 0.452

Ø³Ñ³ÉÉ» ÎáÉ³ 62.61 ± 1.055 24.12± 1.36 12.84± 0.68 20.82 ± 1.871 39.87 ± 2.334 4.08± 0.373

* Օսլայի շրե շաց ման ջե ր մաս տիճանի 4 միավորը Ñամապատասխանում է 75°С-ին:

բերքը`5.5և8.4ց/հաով:

Ð» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí 

å³ñ½ í»É ¿, áñ á éá· Ù³Ý çñáõÙ 

Ï³ å³ ñÇ, Ï³¹ ÙÇáõ ÙÇ և ù ñá-

ÙÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý և µñÝ ÓÇ 

Ùß³ Ï³ µáõÛ ë» ñÇ µ³ñÓ ñáõÃ Û³Ý 

áõ µ»ñ      ù³ ïíáõÃ Û³Ý ÙÇçև ·á-

ÛáõÃÛáõÝ áõ ÝÇ µ³ ó³ ë³ Ï³Ý Ïá-

ñ»É Û³ óÇ³, ³Û ëÇÝùÝ` áñ ù³Ý 

µ³ñÓñ ¿ çñáõÙ Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý»-

ñÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³ÛÝ ù³Ý 

Ýí³ ½áõÙ ¿ µáõÛ ë» ñÇ µ³ñÓ ñáõÃ-

Ûáõ ÝÁ, áõë ïÇ ¹ñ³Ýó íñ³ å³-

Ï³ ëáõÙ ¿ Ñáõ ñ³Ý Ý» ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ, 

Ñ»ï և³ µ³ñ Ý³և` ë»ñ Ù» ñÇ ÁÝ¹-

Ñ³ Ýáõñ ù³ Ý³ ÏÁ և ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ 

³ é³ í»É ùÇã µ»ñù ¿ ëï³ó íáõÙ: 

²Û¹ Ù³ ëÇÝ »Ý íÏ³ ÛáõÙ ³Õ Ûáõ-

ë³Ï 2-Ç ïíÛ³É Ý» ñÁ, Áëï ¹ñ³Ýó 

Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñáí ³Õ ïáï í³Í 

çñ» ñáí á éá· Ù³Ý ¹»å ùáõÙ µñÝÓÇ 

µ»ñ ù³ï íáõ ÃÛáõ ÝÁ Ýí³ ½»É ¿:

²Ûë åÇ ëáí, ³ é³ í» É³ ·áõÛÝ 

ó³Íñ µ»ñù ¿ ëï³ó í»É Ø³ Ñ³É-

É» Îá É³ ï³ ñ³Í ùáõÙ ³ ×»ó íáÕ 

µñÝÓÇó, áñ ï»Õ á éá· Ù³Ý çáõ ñÁ և 

Ñá Õ» ñÝ ³ í» ÉÇ áõ ժ»Õ »Ý ³Õ ïáï-

í³Í Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñáí:

ԲáõÛ ë» ñÇ Í³Ýñ Ù» ï³Õ Ý»-

ñáí ³Õ ïáï í³Í çñ» ñáí á éá ·áõ-

ÙÁ Ýå³ë ï»É ¿ Ý³և µñÝÓÇ Ñ³-

ïÇ ÏÇ á ñ³ Ï³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÇ 

Ýí³½Ù³ ÝÁ (³Õ. 3): ²Ûë å»ë, Ñ»-

ï³ ½áï Ù³Ý » ñ»ù ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÙÇ-

çÇÝ óáõ ó³ ÝÇ ßáí, ê» Û»¹ Ø³ Ñ³É É» 

և Ø³ Ñ³É É» Îá É³ ï³ ñ³Íù Ý»-

ñáõÙ ³ ×»ó í³Í µñÝÓÇ Ñ³ ïÇÏ-

Ý» ñÇ Ùß³Ï Ù³Ý ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõ-

ÃÛáõ ÝÁ, Ñ³ Ù» Ù³ ï³Í ëïáõ ·Ç ãÇ՝ 
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Øá í³ ñ³Ù Îá É³ ÛáõÙ ³ ×»ó í³ ÍÇ 

Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý óáõ ó³ ÝÇ ßÇ 

Ñ»ï, Ýí³ ½»É ¿ 1.07 և 3.06 %-áí, 

³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ` 

0.71 և 1.47 %ով, օսլայի շրե

ß³ó Ù³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ` 2.8°С 

և 2.8°С-áí, ÇëÏ Ï×» åÇ և Ã»-

÷áõÏ Ý» ñÇ å³ ñáõ Ý³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÝ 

³ í» É³ ó»É ¿ 1.22 և 2.13 %-áí, 

թեփիքանակը`0.17և0.41%ով, 

օë É³ ÛÇÝ ելի խտությունը` 0.4 և

1.1 ÙÙ -áí: Նáñ Ù³É å³Û Ù³Ý Ý»-

ñáõÙ ³ ×»ó í³Í µñÝÓÇ §Թ³ ñáÙ¦ 

ëáñ ïÇ ÙÇ çÇÝ ïíÛ³É Ý» ñÇ Ñ»ï 

Ñ³ Ù» Ù³ ï³Í, ê» Û»¹ Ø³ Ñ³É É» 

և Ø³ Ñ³É É» Îá É³ ï³ ñ³ ÍùÝ»-

ñáõÙ Ùß³Ï íáÕ µñÝÓÇ Ñ³ ïÇ ÏÇ 

Ùß³Ï Ù³Ý ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõ ÃÛáõ-

ÝÁ Ýí³ ½»É ¿` 1.32 և 3.31 %-áí, 

³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ` 

2.37 և 3.13 %-áí, օë É³ ÛÇ ßñ»-

ß³ó Ù³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ` 11.6°С  

և 11.6°С -áí, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ñ³ Ï³-

é³Ï, ³ í» É³ ó»É ¿ Ï×» åÇ å³ ñáõ-

նակությունը` 1.33 և 2.24 %ով,

թեփի պարունակությունը` 0.40

և0.64%ով,օսլայինելիխտու

ÃÛáõ ÝÁ` 5.79 և 5.09 ÙÙ -áí: 

Ինչպեստեսնումենք,ծանր

Ù» ï³Õ Ý» ñáí ³Õ ïáï í³Í çñ»  -

ñáí á éá· Ù³Ý Ñ» ïև³Ý ùáí í³-

ï³ó»É ¿ µñÇÝ ÓÇ á ñ³ ÏÁ: ² ÙÇ Éá-

½³ ÛÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ, á ñÁ 

µñÝÓÇ á ñ³ ÏÇ Ï³ñ ևáñ Ï»Ý ë³ ùÇ-

ÙÇ³ Ï³Ý óáõ ó³ ÝÇßÝ ¿, Ýí³ ½»É ¿: 

Ըստ ԻԻՀի բրնձի գիտահետա

½á ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ ïíÛ³É Ý»-

ñÇ, § Թ³ ñáÙ¦ ëáñ ïÇ ³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇ 

ÙÇ çÇÝ å³ ñáõ Ý³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ 23.95 

% ¿, áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 

¿ ÙÇ çÇÝ ³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇÝ Ý» ñÇ ¹³ ëÇÝ 

(21¨25%):ՄահալլեԿոլատա

ñ³Í ùáõÙ ³ ×»ó í³Í µñÝÓÇ Ñ³ ïÇ-

ÏáõÙ ³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇ ÙÇ çÇÝ å³ ñáõ-

Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 20.82 %, 

³Û ëÇÝùÝ` Ýí³ ½áõÙ ¿ և  ³ÛÝ Ï³-

ñ» ÉÇ ¿ ¹³ ë»É ó³Íñ ³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇÝ-

ներիդասին(10¨21%):Այդպի

ëÇ µñÇÝ ÓÁ » ÷» Éáõó ëï³ó íáõÙ ¿ 

ëáëÝ Ó³ ÛÇÝ ½³Ý· í³Í, á ñÝ Çñ Ñ³-

Ù³ ÛÇÝ Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñáí ãÇ µ³-

í³ ñ³ ñáõÙ ³Û¹ ëÝÝ¹³ ÙÃ»ñ ùÇÝ 

Ý»ñ Ï³ Û³ó íáÕ å³ Ñ³Ýç Ý» ñÇÝ:

Եզ րա կա ցութ յուն
Ծ³Ýñ Ù» ï³Õ Ý» ñáí ³Õ-

ïáï í³Í çñ» ñáí á éá ·áõ ÙÁ µ»-

ñáõÙ ¿  µáõÛ ë» ñÇ µ³ñÓ ñáõÃ Û³Ý, 

óá ÕáõÝ Ý» ñÇ և Ñáõ ñ³Ý Ý» ñÇ ù³-

Ý³ ÏÇ, Ñáõ ñ³ ÝÇ »ñ Ï³ ñáõ ÃÛ³Ý, 

ïéáõ½ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ և Ñáõ ñ³ ÝáõÙ 

ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ ù³ Ý³-

ÏÇ, 1000 Ñ³ ïÇ ÏÇ ù³ ßÇ, ÇÝã-

å»ë Ý³և` µñÝÓÇ Ñ³ ïÇÏ Ý» ñÇ 

Ùß³Ï Ù³Ý ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõ ÃÛ³Ý, 

³ ÙÇ Éá ½³ ÛÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý և  

օë É³ ÛÇ ßñ» ß³ó Ù³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ-

×³ ÝÇ Ýí³½ Ù³ ÝÁ: Ð»ï և³ µ³ñ, 

Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ Éáõñç ÙÇ çá ó³ éáõÙ-

Ý»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É á éá· Ù³Ý 

çñáõÙ ³ÝÃ ñá åá ·»Ý µÝáõÛ ÃÇ ³Õ-

ïá ïÇ ã Ý» ñÇ å³ ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ 

Ýí³ ½»ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, ù³ ÝÇ áñ 

¹ñ³Ýù µ³ ó³ ë³ Ï³Ý »Ý ³½ ¹áõÙ 

¿ Ïá Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ և · Ûáõ Õ³ïÝ-

ï» ë³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ á ñ³ ÏÇ 

íñ³: 
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IMPACT OF IRRIGATION WATER POLLUTED WITH HEAVY METALS ON THE ECOLOGICAL AND 
ECONOMIC INDICATORS OF PADDY GROWING IN MAZANDARAN PROVINCE, IRI

Rokni M. A., Galstyan M. H. 
Armenian National Agrarian University 

Key words: heavy metals, water, pollution, yield, qualitative indicators

Summary
The world’s population growth and industrial progress have increased pollution level of the aquatic environment with 

heavy metals. Heavy metals contained in the water pollute the soils and get into the food chain. Thus, the primary goal is 
to study the environment pollution level with heavy metals, including also the aquatic environment and farm products. The 
very research introduces the assessment of quantitative indicators of paddy growing on the 3 farmlands, and the impact of 
heavy metals content on them has been revealed. The research results showed that irrigation by polluted water lowered the 
qualitative and quantitative indicators in comparison with Movaram Kola (control), the yield in Seyyed Mahalleh decreased 
by 5.9 cwt/ha and in Mahalleh Kola – by 8.8 cwt/ha.  

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ ВОДОЙ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, НА ЭКОЛОГО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РИСА, ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В ПРОВИНЦИИ МАЗАНДАРАН ИРИ

Рокни М. А.,  Галстян М. А.
Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: тяжелые металлы, вода, загрязненность, урожай, качественные показатели

Краткое содержание
Рост мирового населения и промышленный прогресс привели к повышению уровня загрязненности водной 

среды тяжелыми металлами. Содержащиеся в та кой воде тяжелые металлы при орошении попадают в почву, 
потом в растения и далее в пищевую цепь. Поэтому, изучение содержания тяжелых металлов в ок ру жающей 
среде, в том числе водной, а также в сельскохозяйственных продуктах является первостепенной задачей. В 
данном исследовании дана оценка количест вен ных показателей риса, возделываемого в 3 фермерских хозяйствах, и 
выявлено влия ние на них содержания тяжелых металлов. Результаты исследований показали, что при орошении 
загрязненной водой количественные и качествен ные показатели риса уменьшаются. В итоге, по сравнению с 
Моварам Кола (контроль) понижается урожайность – в Сейед Махалле на 5.9 ц/га и в Махалле Кола – на 8.8 ц/га.

11. International Rice Research Institute (IRRI). Standard Evaluation System for Rice (SES), 1998, 77 p.
12. Tavassoli larijani F. (1996)  Modern techniques of evaluation rice quality, Rice research institute of Mazandaran-Amol, 59 p.

Ընդունվածէտպագրության08.07.2014թ.
Հաստատվածէտպագրության01.08.2014թ.
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ՀՏԴ  633.11.<<323>>..631.8
Ցանքի նորմայի, պարարտանյութերի եՎ խթանիչների 

ազդեՑությունը աշնանաՑան Ցորենի տեղական սորտերի 
ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունների Վրա 

շիրակի գոտու պայմաններում
չերնամորյան ա.կ.

ՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան  Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն»

բանալի բառեր - սորտ, ցանքի նորմա, պարարտացում, խթանիչներ, աճ

Համառոտ բովանդուկություն
Հետազոտության նպատակն է` ուսումնասիրել ցանքի նորմայի, պարարտացման և  խթանիչների ազդեցությունը 

Նիրսա, Մակար և Բեզոստայա-1 սորտերի վրա: Հետազոտության արդյունքներից պարզ դարձավ, որ Նիրսա և Մակար 
սորտերն իրենց ագրոկենսաբանական առանձնահատկություններով գերազանցում են  Բեզոստայա-1 սորտին:

Նե րա ծութ յուն 

Աշ նա նա ցան ցո րե նը ար-

տադ րա կան մեծ հնա րա վո րութ-

յուն ներ ու նե ցող ար ժե քա վոր 

մշա կա բույս է: Հա յաս տա նի Հան -

րա պե տութ յու նում աշ նանացան 

ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ յուն-

ները՝ ըստ ՀՀ ԱՎԾ  2013 թ. տվ-

յալ նե րի, զբա ղեց րել են հիմ նա-

կան մշակ վող հա ցա հա տի կա յին 

և հա տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա-

բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն-

նե րի 53.8 %-ը:

Սո վո րա բար աշ նա նա-

ցան  ցո րե նի բեր քատ վութ յու նը 

գար նա նա ցա նի հա մե մա տութ-

յամբ բարձր է և  ա վե լի կա յուն, 

ին չը պայ մա նա վոր ված է բույ-

սի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա-

հատկու թ յուն նե րով: Ժա մա նա-

կին կա  տար ված ցան քի պայ-

ման նե րում աշ նա նա ցան ցո րե նը 

մինչև ձմեռ կա րո ղա նում է թփա-

կա լել և  կազ մա կեր պել ար մա-

տա յին հզոր հա մա կարգ, ո րի 

շնոր հիվ 50-60 օր տևո ղութ յամբ 

բույ սերն օգտ վում են աշ նա նա-

յին նպաս տա վոր պայ ման նե րից 

[1]:  Նիր սա և Մա կար սոր տե րը 

բարձր արդ յու նա վետ թփա կալ-

վող  բեր քա տու կար ճա ցո ղուն 

սոր տեր են,  ձմե ռա նը ցրտի և 

հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ 

դի մաց կու նութ յու նը գնա հատ-

վում է 4¨5 բալ: ՀՀ¨ում դրանք 

շրջա նաց վել են 2005 և 2010 թթ. 

-ին: Ներ կա յումս լայ նո րեն մշակ-

վում են ՀՀ և ԼՂՀ տար բեր տա-

րա ծաշր ջան նե րում՝ ա պա հո վե-

լով բարձր բերք: Սա կայն, դեռևս 

ամ բող ջութ յամբ բա ցա հայտ ված 

չէ դրանց ցան քի նոր մա յի և պա-

րար տաց ման ազ դե ցութ յու նը 

սոր տե րի ագ րո կեն սա բա նա կան 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և 

բեր քատ վութ յան  վրա:  

 Ն յու թը և մե թո դը 

Ու սում նա սիր վել է պա րար-

տան յու թե րի տար բեր տե սակ նե-

րի և չա փա քա նակ նե րի ազ դե-

ցութ յու նը Բե զոս տա յա-1, Նիր սա 

և Մա կար սոր տե րի ա ճի և զար-

գաց ման ա ռանձ նա հատ կութ-

յուն նե րի վրա, ցան քի  6 և 7 մլն 

ծ լու նակ սեր մեր նոր մա յի պայ-

ման նե րում: Փոր ձե րը դրվել են 4 

կրկնո ղութ յամբ հետև յալ տար-

բե րակ նե րով.

1. ս տու գիչ (ա ռանց պա-

րար տաց ման)

2.  կոմպ լեք սո նի 0.25 %-ոց 

ջրա  յին լու ծույ թով սեր մե րի թրջում

 3. N
90

P
60

K
60

 4. N
120

P
60

K
60

5. N
90

P
60

K
60

+կոմպ լեք սոնի 

0.25 %¨ոց ջրա յին լու ծույթ + 

Բիոպ լանտ¨Ֆ լո րա+ Նագ րո 

6. N
120

P
60

K
60

+կոմպ լեք սոնի 

0.25 %-ոց ջրա յին լու ծույթ + 

Բիոպ լանտ¨Ֆ լո րա+ Նագ րո:

Փոր ձա մար գի մա կե րե սը 

ե ղել է 50մ2:

Հան քա յին պա րար տան յու-

թե րից օգ տա գործ վել են ա մո-

ֆոս կա (NPK հարաբերական 

պարունակությունը՝ 16%, 16%, 

16 %) և  ա մո նիու մա յին սե լիտ-

րա: Օր գա նա հան քա յին պա րար-

տան յու թե րից՝ կոմպ լեք սոն (0.25 

%¨ոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով), 

Բիոպ լանտ-Ֆ լո րա և Նագ րո:  

Ա մո ֆոս կան հող է մտցվել աշ-

նան վա րի տակ` ցան քից ա ռաջ, 

*chernamoriana@gmail.ru
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իսկ ա մո նիու մա յին սե լիտ րան  

տրվել է գար նա նը` սնուց մամբ: 

Սեր մե րը ցան քից ա ռաջ 

թրջվել  են կոմպ լեք սո նի 0.25 

%¨ա նոց լու ծույ թով, Բիոպ-

լանտ-Ֆ լո րա պատ րաս տու կը  

կի րառ վել է գար նա նը՝  0.5 լ/ հա 

չա փա քա նա կով, բույ սե րի թփա-

կալ ման փու լում, Նագ րոն` խո-

ղո վա կա կալ ման փու լում` 1 լ/ հա 

նոր մա յով:  

Դաշ տա յին պա րար տաց-

ման փոր ձե րը կա տար վել են 

Շի րա կի մար զի Գ յում րիի սե լեկ-

Աղ յու սակ1

Փոր ձա հո ղա մա սի ագ րո քի միա կան բնու թա գի րը
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պա րու նա կութ յու նը 
մգ 100 գ հո ղում  
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Ստուգիչ

 
600 511 85.2 1.43 1.23 98 350 500 430 8 40 1. 60 41.6 299 47.9

 70 0 581 83  1.49 1.11 10 0 45 0 6 70 500 7.5 38 1.30 40 299 46

Կոմպլեքսոն
600 528 88.1 1.56 1.34 99 349 546 469 8.2 41 1.74 42.3 299 53.2
700 590 84.2 1.63 1.22 1 02  449 734 5 47 7.7 39 1. 42  40.5 29 9 50. 7

 N
90

P
6 0

 K
 60

 60 0  55 0 91. 7 1. 65 1. 42 1 10 3 51 580 499 9 52 1.86 4 6.8 2 98 55.9
70 0  598 8 5.4 1.74 1.29 112 450 78 2  581 8 .5 43 1. 51  42 .4 298 5 4. 1

 N 
120

P
6 0

 K
 60

6 00 55 3 92 .3 1.70 1 .47  108 348 591 513 10 .5 48 1 .91 46.2 2 98 57.6
 700 605 8 6.4  1.8 0 1.35  11 5  447 8 04 603  9 37 1. 57 42.6 29 8  55 .2

 N
90

P
6 0

 K
 60

 կ ոմպլ եք սոն 
(Օ ՀՊ)  0 .25 % 
ոց ջր ային  լ -թ 
+Բ իոպլա ն տ 

ֆլորա +  Նա գ րո 

600 55 8 93.1 1.91 1.65 111 3 47 663 5 74  8. 8 49 2.13 47 .2  298 69.4

70 0 60 4 8 6.2 2.02 1.50 114 447 901 668 9.1 47 1.74 42.3 298 65.0

 N 
120

P
6 0

 K
 60 

կոմպլեքսոն 
(ՕՀՊ) 0.25 % 
ոց ջրային լ-թ 
+Բիոպլանտ 

ֆլորա+ Նագրո

600 559 93.3 2.10 1.8 3 1 09 345 723 630 10.7 54 2.35 47. 7 29 8 74.8

700 625 89.2 2.26 1.70 116 447 1011 759 9.3 39 1.97 42.8 298 69.6
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 Աղ յու սակ 3

 Պա րար տաց ման ազ դե ցութ յու նը Նի րսա  սոր տի ցո րե նի ագ րո կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վրա
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Ս տու գիչ
600 513 85. 5 1 .77 1.65 85 371 657 29 8 9 52 2. 4 44 .3 298 5 7

700 585 83.5 1.25 1.14 82 481 601 298 8.5 44 1.7 42 298 55

Կոմպլեքսոն
600 516 86.1 1.95 1.81 87 372 725 298 9.1 53 2.6 44.7 298 63.3

700 591 84.4 1.38  1.2 5 84 482 665 298 8.7 4 7 1.9 42. 9 29 8 60.7

 N90P 60K 60
600 530 88.4 2.07 1.93 90 371 767 297 11 52 2.8 44.8 297 65.6

700 602 86 1.46 1.33 92 483 707 297 10.5 50 2.0 44 297 64.2

 N1 20P60 K6 0
600 539 8 9. 8  2. 16 2 .00 90  366 7 90 297 1 0 50 2.9 43 2 97  67. 8

7 00 61 0 8 7.1 1. 51 1.3 9 92 4 77 721 297 10 52  2.1 43. 2  297 66.0

 N
 9 0

P
60

 K
60

+ 
կոմ պ լեք սոն-
(ՕՀՊ)  0 .2 5 % 
ո ց ջր ա յ ին  լ -թ 
+Բիոպլա նտ 

ֆլորա+  Նա գ ր ո

600  546 89 .3 2.5 3 2 .35 94 3 50 88 4  297 1 1. 2  57 3. 2 45 .8 29 7 81 .4

700 6 10 87.1 1 .82  1. 65  93 454  82 4 297 10.6 5 5  2.3 44.5  29 7  77.0

N
1 20

P
60

 K
60

+ 
կո մպլ եքս ոն 
(ՕՀ Պ) 0.25 %  
ոց ջրային  լ-թ  
+ Բիո պլան տ  

ֆլ որ ա+ Նագրո 

600 5 53 88. 2 2.6 3 2 .46 9 2 356  936 297 11. 5 58 3. 4  46 29 7  88. 9

7 00 621  88.7 1 .81 1.6 8 94 6 14 111 4 297 1 0.2 5 3  2.4 43 .9 297 83.2 

ցիոն կա յա նում 2009¨2012 թթ. 

սո վո րա կան սևա հո ղե րի վրա [2]: 

Բույ սե րի վե գե տա ցիա յի ըն-

թաց քում կա տար վել են  ֆե նո լո-

գիա կան դի տար կում ներ, դաշ-

տա յին չա փում ներ, հաշ վարկ ներ 

[3,4 ]: 

Հե տա զո տութ յան
արդ յունք նե րը

Ս տորև բեր ված են փոր ձա-

հո ղա մա սե րի մի ջի նաց ված մի 

քա նի ագ րո քի միա կան ցու ցա-

նիշ ներ (աղ.1)

Տվյա լն եր ից երևո ւմ է , որ 

հու մուսի պա րունակությու նը 

0¨30 սմ  խորությ ան  վ րա կազ-

մում է 3 .82,  որը՝ ը ստ խոր ու թյան, 

նվ ազ ում է : Հ ող ային  լո ւծույթի  

ռե ակ ցիան չ եզո քի ն մոտ է,  ո րը  

ն պաս տավո ր է աշնանացա ն 

ցորենի մշակության  համար: 

Ջրա լուծ աղ երի  պարուն ակ ու -

թյ ու նը թույ  լա տրելի սահման-

ներում  է : Վարել աշերտ ը ազո-

տով և  ֆ ոս ֆ որով ապ ահ ովվա ծ է  

թույլ,   կա լիումո վ՝ մ իջա կ, իսկ են-

թավա րե լաշեր տը  ա զոտով՝ թ ույլ , 

ֆոսֆոր ով ՝  միջ ակ : Ա ղ յու  սա կ 

2¨4-ո ւմ բ եր ված են պարա րտաց-

մա ն ազդե ցությա ն տ վյա լն երը  

հ ացահատիկ ի ուս ում նասի րվ ած 

սո րտ եր ի ագր ո կեն սա բան ական  

ա ռանձնահատկությո ւն ն երի 

վրա:

 Հետազոտության արդյունք-

ներից երևում է, որ պարար-

տանյութերի կիրառումը և ցանքի 

նորման էական ազդեցություն 
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Աղյո ւսակ 4

Պարա րտ աց ման  ա զդեցությ ունը Մակար   սորտի ցոր ենի  ագ րո կենս աբա նական առ անձնա հա տկ ությունների վրա 
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 Ստ ուգիչ

 

 

 600 4 97  8 2. 8  1. 8 2 1 .6 5 75  390 7 0 2 64 3  9 .5  43 1.8  4 3. 3 297 58

 70 0 5 74 82 1.34 1.21 70 422 565  51 1 8  41 1.6 43 2 97 56

Կ ոմպլե ք սո ն 
6 00 5 04 84 2 .01  1. 65  78 4 30 7 74 709 9.7 4 4 2.0 4 4  297 64.4

7 00 579 82 .8 1.48 1.21  72  46 7 625 5 65 8.3 4 2  1. 8 43. 4 297 6 1.8

N 
9 0

P 
60

 K
60

 
6 00 514 8 5.8 2 .1 3  1.6 5 82 45 6  820 7 51 10 5 4 2.1 41 295 66.8

7 00 58 3  83.3 1. 58 1.21 82 4 97 665 601 9. 5 5 0 1.9  42.6  29 5 65.4

 N
120

P
60

K
60

 
6 00  524 8 7. 4 2.19  1. 65 8 5 469 8 44 77 3  11 .5 55 2 .2 4 5. 6 2 95 6 9.0

7 00 585 83 .6  1.61 1.21 8 0  506 6 78 613 9 4 9 1 .9 41.7 29 5  67 .2

N 
9 0

P 
60

 K
60

 + կո մպ-
լե ք սո ն ( Օ ՀՊ ) 0.25 
% ոց ջ րա յի ն  լ-թ  
+Բ իոպ լա նտ ֆլ-

որա+  Ն ագ րո

600 570 87. 4 2.64  1.65 83  565 10 17 931 1 1.1 55 2.6 41 .6 29 5  82.8

700 597 85.3 1.89 1.21 85 596 798 722 9.7 53 2.3 43.4 295 78.4

 N
120

P
60

K
60

  

կոմպլեքսոն 
(ՕՀՊ) 0.25 % 
ոց ջրային լ-թ 
+Բիոպլանտ 

ֆլորա+ Նագրո

 600 538 89.7 2.84 1.65 88   520 1097 1005 11.8 58 2.8 45.8 295 90.4

700 640 85.8 2.03 1.21 81 638 854 773 9.1 50 2.4 41.8 295 84.7

են թողնում հետազոտվող սոր-

տերի աճի ու զարգացման 

վրա: Այստեղ առանձնահատուկ 

պետք է նշել կոմպլեքսոնի դրա-

կան ազդեցությունը սորտերի 

ագրոկենսաբանական առանձ-

նահատկությունների վրա: Այն 

հատկապես  զգալի  ազդեցու-

թյուն է թողել թփակալ ման  և 

հասկում հատիկների զանգվածի 

վրա: Ուսումնասիրված սորտե-

րի մոտ՝  ստուգիչի հետ 

համե մա տած, կոմպլեքսոնի 

օգտա գործումը բե  րել է 

վերը նշված առանձ նահատ-

կությունների 9¨11% չա փով 

աճի: Վեր լուծե լ երեք սոր տերի 

ա գրոկենսաբանական առանձ-

նա հատ կությունների արդ   յունք-

ները, կարելի է ասել, որ ինչպես 

օր գանահանքային, այն պես էլ 

հան  քային պարար տանյութերը, 

առանձին վերց րած, ապահովել 

են 15¨20% աճ, սակայն դրանց 

համա տեղ կիրառմա ն արդյու նա-

վետությունն ավելի բարձր է եղել:  

Օրինակ, Բե զոս տայա-1 սորտի 

մոտ   N
90

P
60

K
60

 տարբերակում` 

6 մլն ցանքի նորմայի դեպքում, 

արդ յու նա վետ ցողունների քա-

նակը 16 %¨ով գերազանցում է 

ստու գիչին, սակայն, նույն ցանքի 

նոր մայի դեպքում, N 
9 0

P 
60

 K
60

 + 

կոմպլեքսոնի 0.25%¨ոց ջրային 

լ-թ +Բիոպլանտ ֆլորա+ Նագրո  

տարբերակը գերազանցում է 

N
90

P
60

K
60

 տարբերակին 15%-ով, 

իսկ ստւգիչին՝  33.4%-ով: Գրե-

թե նույն օրինաչափությունն է 

նկատվում նաև մյուս սորտերի 

մոտ: Այստեղից կա րե լի է  եզ-

րա կաց նել, որ լրացուցիչ  կոմպ -

լեք սոնի 0.25 %¨ոց ջրա յին լ-թ 

+Բիոպլանտ ֆլո րա+Նագրո   

հա    մա  կարգի օգ տա   գործումն   

արդ   յունավետ է և նպա տա կա-

հարմար: 

Բեզոստայա-1 սորտի մոտ 

առա վել արդյունավետ է  N
120

P
60

K
60 

 + կոմպ լեքսոնի 0.25  %¨ ոց ջրային 

լ-թ +Բիո պլանտ ֆլո րա+Նագրո  

տարբերակը, իսկ Նիրսա և 

Մակար սորտերի մոտ՝ N
90

P
60

K
60

+ 

կոմպլեքսոն 0.25 %¨ոց ջրային 
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Ընդունված է տպագրության  20.03.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության  04.06.2014 թ.

The IMPACT of GRoWTh PRoMoTING fACToRS, feRTIlIzeRS ANd SeedING RATeS oN 
AGRobIoloGICAl PeCulIARITIeS of WINTeR WheAT of loCAl VARIeTIeS IN ShIRAk zoNe

Chernamoryan A.k.
“Sceintific Center of Soil Science, Agrochemistry and  Melioration after H.Petrosyan” ANAU 

key words: variety, seeding rate, fertilizer, stimulants, growth

Summary
The purpose of the investigation was to find out the impact of seeding rates, fertilizers and growth promoting factors on 

agrobiological peculiarities of Nirsa and Makar winter wheat varieties in comparison with Bezostaya-1. The results of the 
studies showed that Nirsa and Makar verieties with their agrobiological peculiarities are more preferable than Bezostaya 
-1: they provide approximately same yeald at the lowest norm of sowing. 

Влияние стимулятороВ роста, удобрений и норм ВысеВа на агробиологические 
особенности местных сортоВ озимой пшеницы В услоВиях ширакской зоны

чернаморян а.к.
  ”Научный центр почвоведения, агрохимии и мелориации им.|Г Петросяна” НАУА

ключевые слова: сорт, норма высева, удобрение, стимуляторы, рост

краткое содержание
Целью исследований являлось сравнительное изучение воздействия норм высева, удобрений, стимуляторов 

роста на агробиологические свойства местных сортов озимой пшеницы Нирса и Макар, по сравнению с сортом 
Безостая 1. Из результатов опытов стало ясно, что сорта Нирса и Макар по своим агробиологическим 
особенностям не только не уступают сорту Безостая 1, но и превосходят его, причем при более низких нормах 
высева.

լ-թ +Բիոպլանտ ֆլորա+Նագրո 

տարբերակը: Նիր սա և Մակար 

սորտերը,  հա մե մա տած Բե զոս-

տա յա¨1 սոր տի հետ, ա վե լի կար-

ճա հա սակ են և պառ կե լու նկատ-

մամբ կա յուն, ին չը մեծ ա ռա վե-

լութ յուն է հա մար վում (ինչ պես 

մեր դեպ քում՝ ա վե լի կարճ բույ-

սե րը չեն բե րում բեր քա հա վա քի 

ժա մա նակ կո րուստ նե րի): 

Ինչ պես եր ևում է բեր ված 

տվյալ նե րից (աղ. 2¨4) Նիր սա և 

Մա կար սոր տե րի թփա կալ ման 

արդ յու նա վե տութ յունն ա վե լի 

բարձր է, քան Բե զոս տա յա¨1¨ի 

մոտ, որն էլ իր ազ դե ցութ յունն է 

թող նում մնա ցած ագ րո կեն սա-

բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ-

յուն նե րի վրա: Ին չ վե րա բե րում է 1 

հաս կի եր կա րութ յա նը, հա տիկ նե-

րի թվին, հա տիկ նե րի զանգ վա ծին 

և հա տի կի մի ջին բեր քին, ա պա 

Բե զոս տա յա¨1 սոր տը հա մա-

պա տաս խան տար բե րակ նե րում 

նշված ցու ցա նիշ նե րով, զի ջում է 

Նիր սա և Մա կար սոր տե րին:

Եզ րա կա ցութ յուն
Փոր ձի արդ յունք նե րից 

պարզ վում է, որ Նիր սա և Մա-

կար սոր տե րն ի րենց ագ րո կեն-

սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ-

կութ յուն նե րով և բեր քատ վութ-

յան ցու ցա նիշ նե րով հա մա պա-

տաս խա նում են Շի րա կի գո տու 

պայ ման նե րին: Բե զոս տա յա¨1 

սորտն  իր լա վա գույն ցու ցա նիշ-

նե րն ա պա հո վել է 7 մլն սերմի 

(հա տիկ) ցան քի նոր մա յի դեպ-

քում, իսկ Նիր սա և Մա կար սոր-

տե րը՝ 6 մլն դեպքում, որը, սեր մի 

խնա յո ղութ յան ա ռու մով, ա վե լի 

գե րա դա սե լի է:

Գրականության ցանկ
1. Մատթևոսյան Ա.Ա., Գյուլխասյան Մ.Ա. ¨ Բուսաբուծություն: Երևան  2000 թ. 

2. Атлас почв Республики Армения. Глав. ред. Р. А. Эдилян, Ереван, 1990 г., 69 с.
3. Ягодин Б. А. - Практикум по агрохимии. “Агропромиздат”, 1987 г., 512 с.
4. Никитенко Г. Ф. - Опытное дело в полеводстве. Москва, “Россельхозиздат”, 1982 г., 190 с.
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ՀՏԴ  631,82+631,896

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈւԹԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ 
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈւԹՅՈւՆԸ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ 

ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ  ԼՂՀ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ

Ֆարսիյան Ն.Վ.*

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բանալի բառեր - կարտոֆիլ, պարարտացում, հանքային և օրգանական պարարտանյութեր, հողի 
բերրիություն, աճ

Համառոտ բովանդակություն
ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի շագանակագույն հողերը կարբոնատային են, ունեն թույլ կամ միջակ հզորություն, ազոտով 

թույլ, ֆոսֆորով` միջակ, կալիումով՝ լավ ապահովված: Դաշտային փորձերը և լաբորատոր հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ օրգանական և հանքային պարարտանյութերը համատեղ կիրառելու դեպքում՝ կարտոֆիլի ծլումից 
մինչև փրերի բնական մահացման ժամկետը, ստուգիչի նկատմամբ, վեգետացիան երկարել է 13.7¨20.0%-ով, 
ցողունների թիվը` 17.4¨21.7%-ով, ասիմիլյացիոն մակերեսը` 47.3¨72.5%-ով:

Ներածություն
Կար տո ֆի լի բեր քատ վութ-

յան բարձ րաց ման և պա լա րի 

ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծում 

խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն 

ու նի բույ սի ա ճի և զար գաց-

ման ըն թաց քը, իսկ վեր ջին նե րիս 

վրա մեծ է օր գա նա կան և հան-

քա յին պա րար տան յու թե րի կի-

րառ ման ազ դե ցութ յու նը, հատ-

կա պես՝ երբ հո ղում պա կա սում 

են բույսին անհ րա ժեշտ սննդա-

տար րե րը և ն պաս տա վոր չեն 

ջրա ֆի զի կա կան հատ կութ յուն-

նե րը [1, 2, 4]:

Օր գա նա կան և հան քա յին 

պա րար տան յու թե րի հա մա տեղ 

կի րա ռութ յունն ու նի այն ա ռա վե-

լութ յու նը, որ հան քա յին պա րար-

տան յու թե րի սննդա տար րե րի 

ո րոշ մա սը, ո րը տվյալ տա րում 

դեռևս մշա կա բույ սը չի օգ տա գոր-

ծել, ադսորբվում է օր գա նա կան 

նյու թի կող մից և, պաշտ պան վե-

լով լվա ցու մից, միաժամանակ 

բա րե լա վում հո ղի ագ րո ֆի զի-

կա կան ու ագ րո քի միա կան հատ-

կութ յուն նե րը [2, 3]:

Ըստ գրականության տվյալ-

նե րի, կար տո ֆի լի հան քա յին 

սննդա ռութ յան գործընթացը շա-

րու նակ վում է գրե թե մինչև փրե-

րի բնա կան մա հը: Հո ղից ա ռա-

վել ին տեն սի վութ յամբ հան քա-

յին սննդան յու թեր են վերցվում 

ծաղ կու մից հե տո, երբ փրե րը 

բուռն ա ճում են և տե ղի է ու նե-

նում պա լար նե րի ձևա վո րում ու 

աճ: Հե տա գա յում բույ սն օգ տա-

գոր ծում է նաև փրե րում կու-

տակ ված հան քա յին սննդա տար-

րե րը: 

Ն յու թը և մե թո դը
Դաշ տա յին փոր ձե րը և լա-

բո րա տոր ու սում նա սի րութ յուն-

նե րը  կա տար վել են 2011-2013 

թթ.՝ ԼՂՀ Աս կե րա նի շրջա նի 

պայ ման նե րում, ո րը գտնվում է 

մի ջին լեռ նա յին գո տում, բարձ-

րութ յու նը ծո վի մա կեր ևույ թից 

750-800 մ  է:

Հե տա զո տութ յան նպա-

տակն է՝ ու սում նա սի րել օր գա-

նա կան և հան քա յին պա րար-

տան յու թե րի տար բեր չա փա բա-

ժին նե րի և հա մակ ցութ յուն նե րի 

կի րառ ման ազ դե ցութ յու նը կար-

տո ֆի լի աճ ման և զար գաց ման 

փու լե րի անց ման ժամ կետ նե րի 

ու բույ սի ա ճի ըն թաց քի վրա: 

Դաշ տա յին փոր ձե րը դրվել են 

չորս կրկնո ղութ յամբ, ոռոգման 

պայմաններում՝ հետև յալ սխե-

մա յով`

 ● ա ռանց պա րար տաց ման 

(ստու գիչ)

 ● N
90

P
90

K
90

 ● գո մաղբ 30 տ/ հա

 ● գո մաղբ 30 տ/ հա+ N
90

P
90

K
90

 ● գո մաղբ 30 տ/ հա+ N
120

P
90

K
90

 ● գո մաղբ 30 տ/ հա+ N
150

P
90

K
90

Փոր ձա մար գե րը՝ յու րա-

քանչ յուր 104 մ2 դաշ տում, 

ընտր վել են ռեն դո մի զա ցիայի 

սկզբուն քով: Յու րա քանչ յուր 

փոր ձա մարգ բաղ կա ցած է 5 

*nara.nar@mail.ru
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դատա րրերի պա րունակ ությ ան, 

փ որ ձա հող ամասը  հա մարվում  

է ազոտով  թու յլ , ֆոսֆ որով ̀ 

միջակ , կ ալ իում ով՝  լավ ապա-

հովված, ուստի, ն ման  պա յման-

ն երում,  կ արտ ոֆիլի (ն աև այ լ 

մշակ աբույսերի)  բարձր բե րք  

ստան ալ ու հա մար կա րևոր է 

պար ար տանյ ու թերի կիր առումը, 

որոնց չափը պետք է  որ ոշել՝ հա-

մա պատ ասխ ան դա շտայի ն և 

լա բոր ատոր ո ւս ու մնասի րությա ն 

մ իջո ցով: 

Բո ւյ սի վեգ ետացիայ ի ը ն-

թաց քում կատ ար ված  դիտում-

ները, չ ափ ում նե րն ու հա շվա-

ռումները բ ացա հա յտել  են , որ 

պա րարտան յութե րի  կի րառումը 

նկա տել ի ազդեցություն է  գործել 

կար տոֆ իլի ֆե նո փուլերի անց -

ման ժա մկե տնե րի և աճի ըն-

թացքի վրա (աղ. 2, 3):

Թիվ  2 աղ յո ւսակ ի տվյալ-

ները վ կա յո ւմ են , որ  պա-

րարտան յութ երի կիր առո ւմը  

բու յսի ֆենոփուլ երի  անցման 

ժա մկետնե րի վր ա նկատվում է՝ 

սկսած կ ոկ ոնակ ալ մա ն փուլ ից 

և շարունակվում մինչև վեգե-

տացիայ ի վերջ: Ա րդյ ունքում՝  

փոխվում են ծլ ում ից մինչ և 

փրերի  բ նա կան մահացման 

ժ ամկ ետն երը: Այ սպ ես,  ա ռանց 

պա  րարտա ցման  (ս տուգի չ) 

տար      բե  րակում վ եգե տաց իայի 

տևո  ղությունն ա ռա վել կա րճ է` 

78¨82 օր,  մ ինչդեռ  ապ ացո ւցված 

է, ո ր կարտո ֆի լի  վեգետա-

ցիայի տևողության և բեր-

քատվութ յա ն միջև պ ահպանվ-

ում  է  դրական կորելյացի ա [2, 

4]: Այ դ պիսի օրինա չա փո ւթյ ուն 

նկատ վել է նաև մ եր  կ ող մից 

կա տարված փորձ եր ու մ: Ծլու-

մից մինչև  փ րե րի բնա կան մա-

հացմ ան   ժամ  կետը  ան համե-

մատ բա րձր  է պար ար տացվ ած 

շար քից, ո րոն ցից կենտ րո նի ե րե-

քը հաշ վառ ման շարքերն են, 

եզ րե րի նը` մե կու սիչ: Միջ շա րա-

յին հե ռա վո րութ յու նը կազ մել 

է 70 սմ, միջ բու սա յի նը` 30 սմ: 

Յու րա քանչ յուր տարբերակից 

ընտր վել է 10-ա կան բույս` անհ-

րա ժեշտ դի տում ներ, չա փում ներ 

և հաշ վա ռում ներ կա տա րե լու 

հա մար, իսկ բեր քատ վութ յու նը 

ո րոշ վել է հաշ վառ ման շար քե-

րի բեր քը հա վա քե լու և կշ ռե լու 

մի ջո ցով: Որ պես օր գա նա կան 

պա րար տան յութ օգ տա գործ-

վել է հա սու նա ցած գո մաղբ, ո րը 

հող է մտցվել աշ նա նը` վա րի 

տակ: Ն րա նում ա զո տի պա րու-

նա կութ յու նը կազ մել է 0.52%, 

ֆոս ֆո րի նը` 0.25%, կա լիու մի-

նը` 0.58%: Ֆոս ֆո րա կան և կա-

լիու մա կան պա րար տան յու թե րը 

հող են մտցվել գար նա նը` հո ղի 

նա խա պատ րաստ ման ժա մա-

նակ, իսկ ա զո տա կա նը տրվել է 

սնուց ման ձևով: Ֆոսֆորը տրվել 

է  սու պեր ֆոս ֆատի (P
2
O

5
 - 45%), 

կա լիու մը՝ քլո րիդի (K
2
O - 57%), 

ազոտը՝ ա մո նիու մա կան սե լիտ-

րայի (N-34%) ձևով: Փոր ձե րի 

հա մար ընտր վել է §Իմ պա լա¦ 

սոր տը, ո րը ե ղել է ա ռողջ և տն-

կու մից ա ռաջ նա խա պատ րաստ-

վել է լու սա յին կոփ ման մի ջո ցով:

Հետազոտության 
արդյունքները 

Փոր ձա հո ղա մա սը ընտրվել 

է շա գա նա կա գույն, կար բո նա-

տա յին հո ղե րի վրա: Հու մու սի 

պա րու նա կութ յու նը կազ մել է 

3.71-4.29%, ջրա յին քաշ ված քի 

ռեակ ցիան գրե թե չե զոք է եղել, 

լու ծե լի ա ղե րի պա րու նա կութ-

յու նը` 0.068-0.074%, ո րը դարձ-

յալ թույ լատ րե լի սահ ման նե րում 

է: Կար բո նատ նե րը սկսվում են 

հո ղի մա կե րե սից և,  ըստ խո-

րութ յան, մա սամբ ա վե լա նում` 

կազ մե լով 2.81-4.52%, մե խա-

նի կա կան կազ մը ծանր կա վա-

վա զա յին է, ֆի զի կա կան կա վը 

կազ մում 56.6-58.9% (աղ . 1): 

Ըստ բ ու յս եր ի մատ չելի  ս նն-

Աղյուսակ 1

Փոր ձա հո ղա մա սի ագ րո քի միա կան և  ագ րո ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րը
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սննդա տար րե րի 

պարունակու-
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0-2 0 56.6 4.29  7. 1  0.116 3.6 34.8  4. 5 3. 8  55.1

 20 -40 58.9 3. 71 7.3 0.09 1  4.7 31 .6 3 .6  3.1 48. 6
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տարբե րակներում, որի մե ծու-

թյուն ը ս ակ այն կախվա ծ է պա-

րարտացման բն ույթից:  Ա յն առ-

ավել  պ ակա ս է միայն հ անքա յին  

պա րա րտ անյութեր  ստ ացած 

տա րբե րակ ում, առա վել բարձր, 

երբ  հանքայ ին  և օրգանա կա ն 

պար ար տանյութերը կի րա ռ վել 

են հ ամ ատեղ՝ անկախ ազոտի 

չափաքա նակ ից: Այսինքն` կար-

տո ֆի լի աճման փու լե րի անց-

ման ժամկ ետները պարար-

տանյու թեր ի կիրա ռման  ա զդե-

ց ու թյամբ  փոխվու մ են  միայն 

Աղյուսակ  2

Պարարտանյութերի ազդեցությունը կարտոֆիլի աճման և զարգացման փուլերի անցման ժամկետների վրա

Տարբերակներ

Տ
ն
կ
մ

ա
ն
 

ժ
ա

մ
կ
ե
տ

ը Ֆենոփուլերի անցման ժամկե տն երը

Ծ
լո

ւմ
ի
 ց
 

մ
ի
ն
չև

 
փ

ր
ե
ր
ի
 

մ
ա

հ
ա

ց
ո
ւմ

ը

ծլում
կոկոնա-
կա լում

ծաղկ ում
փրերի 

բնական 
մահացում

1
Առանց պ ար արտացման 
( ստուգիչ)

1-5 III 22-28 III 5-10 V 13-18 V 9-13 VI 78-82

2 N
90

P
90

K 
90

1-5 I II  22 -28 III  8- 14 V 1 6-20 V 15-18 V I 8 4-8 7

 3  Գոմաղ բ 30 տ/հա 1- 5 III 2 2-2 8 III 10 -15 V 1 8-2 1 V 19-22 VI  88-91

4  Գո մա ղբ 30 տ/հա + N
90

P
90

K
90

 1- 5 I II  22-28 III 8-13 V  15 -18  V 22-25 VI  91-9 4

5 Գոմ աղբ 30 տ/հ ա+ N
120

P
90

K
90 

1-5 I II 22- 28 III 12- 15 V  20-26 V 22-27  VI 91- 96

 6 Գ ոմաղբ 30 տ/հա+ N
1 50 

P
9 0

K
90

1- 5 II I 2 2-28 I II 1 5-1 7 V  22 -27 V 22-27 VI 91-96

Աղյուս ակ  3

Պարարտանյութերի ազդեցությունը կա րտ ոֆիլի բույ սերի աճման ընթացքի 

վրա

Տարբերակներ
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ս
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ի
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 և

ն
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ի
 ա

ս
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ի
լյ

 ա
ց
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ո
ն
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ա
կ
ե
-

ր
ե
ս
ը
, 

ս
մ

 2

1 
Առանց պար արտացման 
(ստ ու գիչ) 

46 3 .8  3.2 374 750 0

2 N 90P90K9 0 51 4. 2  3. 7 396 811 4
 3 Գոմաղ բ 30  տ/ հա 53  4.4 3.7 401 81 45

 4
 Գոմաղ բ 
30 տ/հա+ N

9 0
P

 90
 K

90

 54  4.7 3.9 440 1105 0

5
Գո մա ղբ
30 տ/հա+ N

1 20
 P

90
K 

90 

56 4 .8 4.1  50 0  12010

6
Գոմաղ բ 
30 տ/հ ա+ N

150
P

90
K 

90

5 6  4.8 4.0 515  12 940 

որոշա կի սահման ն երում, որը, 

հա  վա նաբար, կարելի  է համա-

րել սորտային առանձնա-

հատկություն, կամ ագրոտեխ-

նիկ ական միջո ցառ ման (պարար-

տացման) արդ յունք : 

Թիվ 3 աղյուսակի տվյալ-

ն եր ը վկա յո ւմ  են, որ  պա-

րարտանյութերի կիրառումը 

էա կան ազդեցություն է թողնում 

նաև բույ սերի աճի ընթացք ի 

վրա: Այսպես, եթե ստուգի չ տար-

բերակում  բո ւյսեր ի բարձրու-

թյունը կազմել  է  46 սմ,  ցո ղու ննե-

րի թի վը ̀ 3.8, ճյուղավ որ ությ ունը` 

3.2 հա տ, փրերի զանգվածը ̀ 3 74 

 գ, տե րևների ասիմ իլյացիոն  

մ ակերեսը` 75 00  սմ 2,  ապա պա-

րար տացված տարբ երակն երում 

այդ ցու ցանիշ նե րը ն կատելի 

բարձ ր են և համ ապատա ս-

խանաբար կա զմո ւմ են 51-56-

սմ , 4.2-4.8  և  3 .7- 4.1 հ ատ , 39 6- 

515գ.  և 811 4- 12 940 սմ2 : Ըն դ 

որում առավել բարձր արդյունք 

ստացվել է, երբ գոմաղբի ֆո-

նի  վրա կի րառվե լ են  հ անքային 

պա րարտան յո ւթ եր : Սակայն, 

է ա կան տարբերությունն այդ-

քան նկատելի չէ 5-րդ և 6- րդ  

տ ար բերակն երի միջ և:  Այսինքն ̀ 

ազոտի չա փա քա նակի հետագա 

բարձրացումը բու յս ի աճի ըն-

թաց ք ի վրա շարունակելի ազդե-

ցություն չի թողել,  ուստի կա րե-

լի է սահ մանափակվե լ ազո տի  

ա վելի պ ակ աս  չափաքա նակը 

կիրա ռե լո վ: 

Եզրակացություն
ԼՂՀ Աս կե րանի շր ջանի 

շա  գա նա կագույն  հ ողերը կար-

բոնատային են, ունե ն թույլ  

կամ միջակ հզորությո ւն , ծ ան ր 

կավավ ազ այ ին մեխանիկական 
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Ընդունված է տպագրության  21.03.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության  07.08.2014թ.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АСКЕРАНСКОГО РАЙОНА НКР

Фарсиян Н.В. 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: картофель, удобрение, минеральные и органические удобрения, плодородие почв, рост

Краткое содержание
Каштановые почвы Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики имеют неполноценные водно-

физические свойства, слабо обеспечены азотом, средне - фосфором и хорошо - калием. Полевые опыты и 
лабораторные исследования показали, что под действием совместного применения навоза и минеральных 
удобрений, срок от всходов до естественного отмирания ботвы, по сравнению с контролем, увеличился на 13.7-
20.0 %, количество побегов – на 17.4-21.7 %, ассимиляционная поверхность – на 47.3-72.5 %, а по сравнению с 
N90P90K90 – на 6.4-12.3 %, 5.9-9.8 %, 36.2-59.5 %, соответственно.

 IMPACT OF DIFFERENT RATES OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS APPLICATION ON 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF POTATO IN CONDITIONS OF ASKERAN REGION OF NKR 

Farsiyan N.V.
Armenian National Agrarian University 

Key words:  potato, fertilizing, mineral and organic fertilizers, soil fertility, growth

Summary
The chestnut soils of Askeran region of Nagorno-Karabakh Republic have deficient water-physical properties, with 

low level of nitrogen, medium level of phosphorus and well-provided with potassium. The field experiments and laboratory 
tests show that under the influence of combined application of manure and fertilizers the length of “sprouting-natural top 
necrosis” phase, in comparison with the control, has been increased by 13.7-20.0 %, number of shoots – by 17.4-21.7 
%, assimilative surface – by 47.3-72.5 %; and in comparison with N90P90K90 – by 6.4-12.3 %, 5.9-9.8 %, 36.2-59.5 %, 
respectively.

կազմ, չորանալիս ամրանում 

և կե ղևա կալվում են, ազոտով 

թույլ են, ֆոսֆորով` միջակ, 

կալիումով՝ լավ ապահովված:

Օրգանական և հանքային 

պարարտանյութերը, կարտոֆի-

լի ծլումից մինչև փրե րի բնա-

կան մահացման ժամ կետը, 

ստու գիչի նկատմամբ համա-

տեղ կիրառելու դեպքում վե-

գե տացիան եր կա րում է 13.7-

20.0%-ով, ցողուն ների թիվը` 

17.4¨21.7%-ով, ասիմիլյացիոն 

մա կերեսը` 47.3¨72.5%-ով, որոնք 

կարող են սպասվող բարձր բերքի 

նախադրյալ հանդիսանալ:

Գրականության ցանկ
1.Գալստյան Մ.Հ. ¨ Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի համեմատական արդյունավետությունը 
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2. Власенко Н. Е. - Удобрение картофеля. М., “Агропромиздат”, 1987 г., 224 с.
3. Иванова Т. И., Коваленко А. А. - К вопросу об определении оптимальных доз удобрений при возделывании 

картофеля. Агрохимия, 1983 г., N6, с. 59-67
4. Справочник картофелевода. Под ред. А. И. Замотаева, М., “Агропромиздат”, 1987 г., 352 с.
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ՀՏԴ 631.43:631.6.07(479.25)  

ԼՂՀ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ Եվ ՄԻՋԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ 
վԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՐՈԶԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ Եվ ԴՐԱՆՑ 
ԿԱՐԳԱվՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ալեքսանյան վ. Ա.*
Արցախի գիտական կենտրոն, Տիգրան Մեծի 10

Բանալի բառեր - էրոզացված շագանակագույն  հողեր, էրոզիա, ծավալային զանգված, տեսակարար կշիռ, 
ծակոտկենություն, գոմաղբ, աշնանացան ցորեն, բերքատվություն

 Նե րա ծութ յուն
Հո ղի ֆի զի կա կան հատ

կու թ յուն ներն ան մի ջա կա նորեն 

ազ դում են հո ղա գո յաց ման, 

բեր րիութ յան և մ շա կա բույ սե րի 

ա ճի ու զար գաց ման վրա, ուս տի 

դրանց բա րե լա վու մը հա մար

վում է մշակաբույ սե րից բարձր 

բեր քի ստաց ման կարևորագույն 

խնդիր նե րից մե կը: Հո ղի ֆիզի  

կա կան հատ կութ յուն նե րը մե  

ծա   պես պայմանավորված են 

դիս   պեր սա կա նութ յամբ և ծա

կոտ  կե նութ յամբ, ո րոնք էլ, ի 

րենց հերթին, ազդում են հողի 

պինդ, հե ղուկ, գա զային փու

լերի (ֆազա) և կեն դա նի օր

գանիզմների (է դա ֆոն) փոխ

հարաբերության վրա: Այդ չորս 

ֆա զե րը միմ յանց հետ գտնվում 

են սերտ փո խազ դե ցութ յան մեջ: 

Նշվածներից քիչ շար ժուն մա սը 

պինդ ֆազն է, իսկ շար ժու նը` հե

ղուկ, գա զան ման և կեն դա նի ֆա

զե րը, որոնք էլ գործառնապես 

պայմանավորում են հո ղի ջրա

յին, օ դա յին, ջեր մա յին և սննդա

յին ռե ժիմ նե րը:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան

րա պե տութ յան հո ղե րի ֆի զի կա

կան հատ կութ յուն նե րը գրե թե 

ու սում նա սիր ված չեն, իսկ ո րոշ 

հո ղե րի ֆի զի կա կան հատ կութ

յուն նե րի ու սում նա սի րութ յունը 

կատարվել է ըստ ուղ ղա ձիգ գո

տիա կա նութ յան [1, 2]:

Ն յու թը և մե թո դը
 Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան

րա պե տութ յան տա րածքը` ըստ 

Ս.Ն. Բար սե յի, ստո րա բա ժան

վում է հինգ հո ղակ լի մա յա կան 

գո տի նե րի [3]:

1. Ցած րա դիր գո տի, ծո վի 

մա կեր ևույ թից ու նե ցած բարձ

րությունը`260¨350մ,բացշա

գա նա կա գույն հող, հու մու սի քա

նակըկազմումէ`2.6¨3.0%:

2. Նա խա լեռ նա յին գոտի, 

ծո  վի մա կեր ևույ թից ու նե ցած 

բարձրությունը`300̈ 350իցմին

չև650¨700մ,շագանակագույն

հողերով, որոնցում հու մու սի քա

նակըկազմումէ3.0¨3.5%:

3. Մի ջին լեռ նա յին գո տի, 

ծո վի մա կեր ևույ թից ու նե ցած 

բարձրությունը` 650 ¨ 1000 մ,

հե տա նտա ռա յին մուգ շա գա նա

կա գույն հողերով, որոնցում հու

մու սի քա նա կութ յու նը կազմում է 

3.5¨4.0%:

4.Բարձր լեռ նա յին գո տի, 

artsakhgk@rambler.ru

Համառոտ բովանդակություն
 Հո ղի ֆի զի կա կան հատ կութ յուն ներն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են հո ղա գո յաց ման գոր ծըն թա ցի, բույ սե րի ա ճի 

ու զար գաց ման վրա, հետ ևա բար` դրանց ճիշտ կար գա վո րու մը հա մար վում է մշա կա բույ սե րի բարձր բեր քա տվութ
յան ստաց ման գլխա վոր պայմանը: 

ՀոդվածումբերվումենԼՂՀնախալեռնայինևմիջինլեռնայինգոտիներիշագանակագույնհողերի2006¨2008
թթ. ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րի` ծա վա լա յին զանգ ված, տե սա կա րար կշիռ, ծա կոտ կե նութ յուն հե տա զո տութ յուն
նե րի փո փո խութ յան արդ յունք նե րը:

 Պարզ վել է, որ բարձր բեր քի ստաց ման հա մար, հե տա զոտ վող գո տի նե րում հո ղերն օժտ ված են բա րեն պաստ ֆի
զի կա կան հատ կութ յուն նե րով: : Դ րան հա կա ռակ, է րո զիա յի են թարկ ված հո ղե րում, ա վե լա նում է ծա վա լա յին զանգ
վածն ու տե սա կա կար կշի ռը, նվա զում ծա կոտ կե նութ յու նը: 

Էրոզացվածհողերիբարելավմանհամարառաջարկվումէհողներմուծել40տ/հաչափաքանակովգոմաղբ,որի
դեպքումհատիկիբերքըստուգիչիհամեմատ,ավելանումէ11ց/հաով,իսկծղոտինը`13.2ց/հա:Տնտեսականարդ
յունավետությունըհեկտարիցկազմումէ49.8հազարդրամ:
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տի նե րի շա գա նա կա գույն հո ղե

րում դրվել է դաշ տա յին փորձ 

2 տար բե րա կով` գոմաղբով և 

առանց գոմաղբի, ե րեք կրկնո

ղութ յամբ: 

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը

Ու սում նա սի րութ յուն ները 

ցույց տվեցին (աղ.1), որ ցած րա

դիր գո տու բաց շա գա նա կա գույն 

հո ղե րի վա րե լա շեր տում ծավա

լայինզանգվածըկազմումէ1.24

¨1.27գ/սմ3, իսկ ստո րին շեր տում` 

1.34: Վարելաշերտումտեսակա

րարկշիռըտատանվումէ2.62¨

2.64գ/սմ3ի սահ ման նե րում, իսկ 

ստո րին շեր տում այն ա վե լա նում 

է,հասնելով2.65գ/սմ3ի:

Նա խա լեռ նա յին գո տու հո

ղե րում, որ տեղ հու մու սի քա նա

կը հա մե մա տա բար բարձր է (3.0 

¨3.5%), վա րե լա շեր տում ծա վա

լա յին զանգ վա ծը զգա լի նվա

զումէ,տատանվելով1.18¨1.28

գ/սմ3 սահ ման նե րում, ո րոշ չա

փով նվա զում է նաև տե սա կա

րար կշի ռը, հա մե մա տած ցած

րա դիր գո տու հո ղե րի հետ: Ինչ 

վե րա բեր վում է ծա կոտ կե նութ

յա նը, ա պա դրա ցու ցա նիշ ներն 

ավելիբարձրեն(53¨54%),քան

ցած րա դիր գո տու հո ղե րում:

Աղյուսակի տվյալներից ե 

րևում է, որ նախալեռնա յին գո

տու էրո  զացված հողե րի ծա

վալային  ու տես ակ արա ր    կ շի   ռը 

բարձ ր է, իսկ ծա կոտկեն ությու

նը ̀ ցածր, քան ոչ էր ոզա ցված 

հո ղերում:

Մի ջի ն լեռնային գոտու հո

ղեր ու մ,  որտեղ հումուսի քա նա

կը3.5¨4.0 %է,ծավալայինու

տեսակարար կ շի ռները քիչ  ե ն 

տ ար բերվում  նա խա լեռն այի ն 

գոտ ու  հողերի հ ամա նման հատ

ծո վի մա կեր ևույ թից ու նե ցած 

բարձրությունը` 1000 ¨ 1800 մ,

հետ ան տա ռա յին սևա հող և մուգ 

շագանակագույն հողեր, 3.7 ¨

4.2%հումուսիքանակությամբ:

5.Են թալպ յան և  ալպ յան 

գո տի ներ, ծո վի մա կեր ևույ թից 

ունեցածբարձրությունը`1800¨

2400մևավելի,սևահողեր:

Սույն աշ խա տան քի նպա

տակն է ե ղել ու սում նա սի րել նա

խա լեռ նա յին և մի ջին լեռ նա յին 

գո տի նե րի է րո զաց ված վա րե լա

հո ղե րի հիմ նա կան ֆի զի կա կան 

հատ կութ յուն նե րի փո փո խութ

յու նը §Բե զոս տա յա 1¦ սոր տի 

աշ   նա նա ցան ցո րե նի բեր քա հա

վա քից հե տո, և մ շա կել դրանց 

կար գա վոր ման ու ղի նե րը: 

Հո ղա յին ա նա լիզ նե րը կա

տար վել են հետև յալ մե թոդ նե

րով. 

¨ ծավալային զանգվածը`

կշռա յին ե ղա նա կով,

¨տեսակարարկշիռը`պիկ

նո մետ րի մի ջո ցով,

¨ ընդհանուր ծակոտկե

նութ յու նը (P) ո րոշ վել է ծա վա լա

յին զանգ վա ծի (d1)  և տե սա կա

կար կշռի (d) հի ման վրա, հետև

յալ բա նաձ ևով`

1d- dP% = ×100
d

:

Ֆի զի կա կան հատ կութ յուն

նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով, 

է րո զաց ված հո ղե րում ներ մուծ

վել է40տ/հագոմաղբ:Նախա

լեռ նա յին և մի ջին լեռ նա յին գո

Աղյուսակ 1 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հո ղե րի ֆի զի կա կան հատ կութ յուն ներն ըստ 

ուղղաձիգգոտիականության(2006¨2008թթ.)
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Ցածրադիր գոտի, բաց շագանակագույն հող

0¨24 17.37 1.24 ¨ 2.62 ¨ 52 ¨

24¨30 19.20 1.24 ¨ 2.63 ¨ 52 ̈

30¨50 2 0.13 1.27 ¨ 2.64 ¨ 50 ¨

50¨80 20.76 1.34 ¨ 2.65 ¨ 49 ¨

Նախալեռնային գոտի, շագանակագույն հող

0¨24 18.94 1.18 1.27 2.60 2.67 54 52

24¨30 19.20 1.19 1.29 2.61 2.68 54 51

30¨50 20.13  1. 22 1.30 2.64 2.64 53 51

50¨80 20.06 1.28  1. 36 2.67 2.70 52 49

Միջին լեռնային գոտի, հետանտառային մուգ շագանակագույն հող

0¨24 18.60 1.18 1.28 2.60 2.66 54 51

24¨30 19.10 1.19 1.29 2.60 2.67 54 51

30¨50 20.06 1. 21 1 .30 2 .62 2.68 53 51

50¨80 21.41 1.25 1.34 2.64 2.68 52 50
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Աղյուսակ 2
Նախալ եռնայ ին  շ ագանակա գույ ն էր ոզ ացվա ծ հ ող եր ում գո մա ղբի ազ դեց ությ ունը հողի ֆիզիկական հատ կու

թյուններիևաշնանացանցորենիբերքատվությանվրա(2006¨2008թթ.)
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Ա շնան ա ցան  ցոր են ի ց ա նք 
ա ռանց  գո մաղբի  (ստո ւգ իչ)

0¨24 1.27 2.67 52  11.0 1 3. 2 ¨ ¨

24¨30 1.29 2.68 51 ¨ ¨ ¨ ¨

30¨50 1.30 2.64 51 ¨ ¨ ¨ ¨

50¨80 1.38 2.70 49 ̈ ̈ ̈ ̈

Ա շնա նա ցա ն ցո րե ն  ի  ց ա նք 
40տ/հագոմաղբիներմուծմամբ

0¨24 1.21 2.61 54 ̈ ̈ ̈ ̈

24¨30 1 .21 2.64 54 2 2 26.4 11  13. 2

30¨50 1.28 2.64 52 ¨ ¨ ¨ ¨

50¨80 1.38 2.70 49 ¨ ¨ ¨ ¨

կութ յուններից: Այստեղ ծա կոտ

կենությունը վա րե լաշերտ ու մ 

կազմումէ54,իսկստորին50¨

80սմշերտում`52%:

Ա յսպիսով, էրո զացված հո

ղե րը բնութ ագրվում են  ա նբ ա

վարար ֆիզիկ ակ ան  հատկութ

յո ւն ներ ով . ծավալային ու տեսա

կարար կշիռները, համ եմ ատած 

ոչ է րոզացված հողերի հետ, 

բարձրեն(2.66¨2.68գ/սմ3), իսկ  

ծակոտկենությունը̀ ցածր (50 ¨

51%):

Էրոզաց վա ծ հողե րի  ֆի զի

կա կա ն հատկ ու թյ ունների  բ ա 

ր ելավման նպ ատակով նախա 

լեռնայի ն և միջին լեռն ային գո

տի նե րի շագա նակ ագույն  հո ղ ե

րումդրվելէդաշտայինփորձ40

տ/հաչափաքանակով`գոմաղբի

նե րմո ւծմա մբ: Գոմաղբը հող  է 

ներմո ւծ վ ել մին չև  ցանքը` խո րը 

վար ի տակ: Հ ոկտեմբերի 20ին  

կ ատարվե լ է աշնանաց ան ցո րե

ն ի ցանք, որ ի բ երքա տ վութ յան  

արդ յ ու նք նե րը բերվ ած  են  թիվ 2 

աղ յուսակո ւմ:  

Ուսումնասիրվել է գո մաղ 

բի  ազդեց ութ յո ւնը հող ի ֆիզի

կական հա տկ ությունների և 

աշնան ացան ցոր ենի բերքատ

վությ ան վրա : Աղյ ուսակի  տ վյալ

նե րը  վկայո ւմ ե ն, որ գո մաղ  բի  

նե րմուծմ ամ բ լավաց ել է էրո 

զաց ված հ ող եր ի ֆիզի կա կան 

հա տկությու ննե րը, հ իմնա կա

նում 0 ¨ 30 սմ շերտում. ստու

գիչում  ծավա լային զան գվածը 

կազմում է 1.27 ¨ 1.29 գ/սմ3, 

գոմա ղբ ի տարբե րակ ու մ`  1.2 1,  

իսկ տ ե սա կարար կշիռը համա

պատասխանաբար`2.672.68գ/

սմ3 և 2.612.64, դրա հետ մեկ

տեղ` ծակոտկենությունը 52%

ից բարձրացել է մինչև 54 %,

որ ը հա մարվ ու մ է տվյ ալ  գոտ ու 

ոչ  էր ոզա ցվա ծ հո ղերին բնորոշ 

ցուցա նիշ:  

Պար զվել է , որ  էրոզացված 

հ ողերու մ գոմաղբ  մ տց նելիս, 

ա շնան ացան  ցորենի բերքատ

վությո ւնը հա մեմատ ած ստու 

գիչ ի հետ ավ ելա նում է  կ րկնա կի 

անգա մ , տնտեսակ ան  ա րդյունա

վ ետությունը  հ եկ տարից կ ազմել  

է49.8հազարդրամ:

Եզ րա կա ցութ յուն
Ամփոփելո վ ո ւս ումն ասի

րության արդ յունքն եր ը, կա րե լի  

է հանգ ել հ ետևյ ալ  եզրա կ ացու

թյուն ների.

1. Լեռնա յին Ղարաբաղ ի Հան

րապետու թյ ան ու սումնա սիր   վա ծ 

գոտի նե րի հո ղե րն ու նեն բավարար  

ֆիզիկա կա ն հատկու թյուն նե ր :

2. Նշված գոտին երում էրո

զաց ված հող երը  բ նո ւթագ րվում 

են ան բավարար  ֆիզիկական 

հատկություններով` ծավալային 

զանգվածն ու տեսակարար կշի 

ռը` համեմատած ոչ էրո զաց

ված հողերի հետ, բարձր է, իսկ 

ծակոտկենությունը` ցածր:

3. Էրոզացված հողերի ֆի

զիկական հատկությունների 

բա  րելավման համար նպատա  

կահարմար է խորը վարի տակ 

հողմտցնել40տ/հագոմաղբ,որն

ապահովում է աշնանացան ցորենի 

հատիկի11.0ց/հաևծղոտից`13.2

ց/հա հավելյալ բերք, իսկ նշված

միջոցառման տնտեսական արդ

յունավետությունըկազմումէ49.8

հազ.դրամ/հա:
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CHANGES OF PHYSICAL PROPERTIES OF ARABLE LANDS OF PIEDMONT AND MID-MOUNTAIN 
ZONES OF THE NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC AFFECTED BY EROSION AND WAYS OF ITS 

REGULATION 
Alexanyan V. A.

Scientific Center of Artsakh

Keywords: eroded chestnut soils, erosion, bulk weight, specific weight, porosity, manure, winter wheat, yield

Summary 
Physical properties of soil exert direct influence on the development of pedogenic process, growth and development 

of plants, consequently their proper regulation is one of the most important problems for getting high yield of agricultural 
crops. 

The article deals with the results of the studies conducted during 2006-2008 on the change of physical properties of 
bulk weight, specific weight and porosity of chestnut soils of piedmont and mid-mountain zones of the Republic of Nagorno- 
Karabakh affected by erosion. 

It has been established that the soils in the studied zones have favorable physical properties to obtain high yield. In 
contrast to them, the soils affected by erosion are characterized by unfavorable physical properties: increase of indices of 
bulk and specific weight, and decrease of porosity have been observed. 

For the improvement of the properties of eroded soils it is recommended to introduce manure at the rate of 40 t/ha – in 
this case the grain yield in comparison with the control increases by 11.0 c/ha, and straw – by 13.2c/ha. The economic 
efficiency per hectare is 49.8 thousand drams.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРЕДГОРНОЙ И СРЕДНЕГОРНОЙ 
ЗОН НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭРОЗИИ И ПУТИ ИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Алексанян В. А.

                                                                         Арцахский научный центр 

Ключевые слова: эродированные каштановые почвы, эрозия, объемная масса, удельный вес, пористость, навоз, 
озимая пшеница, урожайность

Краткое содержание
Физические свойства почв оказывают непосредственное влияние на развитие почвообразовательного процесса, 

на рост и развитие растений, следовательно, правильное их регулирование является одной из важнейших задач 
для получения высоких урожаев сельско хозяйственных культур.

В статье приведены результаты проведенных в 2006-2008гг. исследований по изменению физических свойств 
– объемной массы, удельного веса и пористости – каштано вых почв предгорной и среднегорной зон Нагорно-Ка-
рабахской Республики под воздействием эрозии.

Установлено, что в исследованных зонах почвы имеют благоприятные физические свойства для получения 
высокого урожая. В отличие от них, подверженные эрозии почвы характеризуются неблагоприятными 
физическими свойствами: повышением пока зателей объемной массы и удельного веса, снижением пористости.

Для улучшения свойств эродированных почв рекомендуется вносить в почву норму навоза 40 т/га. При этом 
урожай зерна, по сравнению с контролем, повышается на 11.0 ц/га, соломы – на 13.2 ц/га, а экономическая 
эффективность с гектара составляет 49.8 тыс. драм.

Àնդունվածէտպագրության10.06.2014թ.
Հաստատվածէտպագրության08.07.2014թ.
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IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON DENSITY OF FOREST 
GRASS VEGETATION COVER   
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Introduction
Optimum and reasonable 

management of natural resources 
requires collecting main information 
about all characteristics, especially 
vegetation cover of the study area. 
This comprehensive information 
could allow us to use natural resources 
management technical planning. 
Indeed, floor vegetation cover act 
as a phytometer which reflect many 
environmental factors that are difficult 
to measure directly [1]. Therefore, 
knowledge about what are the most 
influential environmental factors on 
forest grass cover is really valuable. In 
area where light is sufficient, it cause to 
appearance of live vegetation and thus 
increase biomass. Up to now, several 
studies have been implemented on 
forest vegetation cover. Presson et al. 
evaluated the dynamics of forest floor 
vegetation cover with Picea and Betula 
species in two forestry areas of Sweden 
[2]. Results showed that Betula forest 
has more diversity of forest floor 
vegetation. Hossein Ashrafi et al. 
evaluated forest floor vegetation to 

achieve ecological groups in conifers 
and broadleaf forests of Ramsar [3]. 
Results showed that the number of 
ecological subgroups and density of 
unique species, preferred species and 
their diversity of broadleaf forests 
are more comparing with conifers 
forests. Khanhasani et al. evaluated 
species changes of planting conifer 
forests (Pinus eldarica) with different 
ages in Tehran [4]. The results 
showed that between Pinus forests of 
different ages (40, 21, and 8 years old), 
21-year-old  forest with 61 forest floor 
species has most diversity. Literature 
reviewed showed that the impact of 
environmental factors on forest floor 
vegetation cover was not evaluated 
by now, and this is the purpose of this 
study. 

Material and Method
The study area consisted of two 

areas.
The first area: Series 3 of 

Sgeiler is in section 1 of Mehrbanrud 
watershed (watershed number 80) 

that is located in mountains of Neka- 
Behshahr. This series is located at 
53˚37´25´´ to 53˚ 52´25´´ E and at 36˚ 
29´40´´  to 36˚ 36´53´´  N. The total 
area of this series is 12990.7 ha, its 
minimum point above sea level is 660 
m and the maximum - 1880 m. Average 
annual perception of the study area is 
317 mm. Annual mean temperature - 
10.1˚C.

The second area: Series 3 and 
4 of section 8 are the series of five 
located in Neka-Zalemrud watershed 
(watershed number 72). These two 
series are located at 53˚ 30´ to 53˚ 
45´ E and at 36˚ 25´ to 36˚ 30´ N. 
The total area of these two series is 
7641.12 ha. The forests of these two 
series are located between 750 to 
2050 m above the sea level. Average 
annual perception of the study area is 
878.4 mm., annual mean temperature - 
16.49˚C. Location of the study area is 
shown in the Fig. 1.

Methodology.
In order to understand ecological 

condition of the study area more 
detailed, some environmental and 

* mjd_loghman@mail.ru

Summary
In order to evaluate diversity of trees and shrubs species of two areas using participatory and governmental management 

methods, required information and data were collected for parametric models and these models were obtained using PAST 
software. Results showed that each area follows only log normal series. It is suggested that both areas have natural, mature, 
and diverse resources. Also, results showed that forests with governmental management tend more to follow the log model 
series than participatory management. This means that the number of species of forests with governmental management is 
less than forests with participatory management. Although, forests with governmental management are superior in terms 
of persistence, but participatory management can help to conserve the structure and diversity of forest species better than 
governmental management.



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  7-8 2014 ԷԿՈԼՈԳԻԱ

427

Fig 1. Location of Study areas

Table 1
Soil physical and chemical properties for  Series 3 of Sheiler
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Table 2
Soil physical and chemical properties for  Series 3 and 4 of section 8
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Table 3
Density of herbaceous cover on the bottom of each elevation in Series 3 of Sheiler

Sheiler
Elevation class600  − 900900  − 12001200  − 15001500  − 18001800  − 2100

Concentration Flooring55.140.256.34037.1

Table 4
Density of herbaceous cover on the bottom of each elevation in Series 3 of Series 3 and 4 of section 8

Series 3 of 
Series 3 and 4 
of section 8

Elevation class700-10001000-13001300-16001600-19001900-2200

Concentration Flooring60.267.140.339.238

edaphic characteristics of the study 
area, such as vegetation cover  have 
been evaluated. Therefore, soil was 
sampled using auger in each 10 R plot 
in the direction of altitudinal gradient. 
Then samples were combined together 
for each elevation class (Shieler: 600-
900, 900-1200, 1200-1500, 1500-
1800, and 1800-2100; section 8 series: 
700-1000, 1000-1300, 1300-1600, 
1600-1900, and 1900-2200) and one 
combined sample was considered. 
After drying samples in the laboratory 
they were crushed by a rubber hammer 
and sieved using 2 mm sieve, some 
physicochemical characteristics of 

samples were measured using standard 
methods [5].

Evaluating vegetation cover 
density based on physical and edaphic 
factors.

The effects of topography 
and edaphic factors on vegetation 
cover density were evaluated in the 
direction of altitudinal gradient using 
factor analysis method with SAS 
software. Pearson used this method 
for the first time, which can be used 
for evaluating the effectiveness of 
different variables [6]. In fact, factor 
analysis is developing principal 
component analysis. Covariance 

matrix can be approximated using 
both methods, but factor analysis 
method can approximate it more 
accurately. Factor analysis investigates 
internal correlation of variables 
using KMO coefficient (more than 
0.6) and Bartlett’s test of sphericity. 
Significant Bartlett’s test verifies the 
opposite assumption, which means 
that significant correlation between 
variables and factor analysis can be 
used for these. A Varimax orthogonal 
rotation was used to produce a rotated 
component matrix that facilitated 
the interpretation of variables that 

composed each factor.

Results
The results of the density of 

herbaceous cover the floor in Tables 3 
and 4 are:

The impact of different factors 
on vegetation cover was analyzed 
using factor analysis. The results of 
KMO and Bartlett’s test confirmed 
the suitability of data for factor 
analysis (KMO=0.61, Bartlett’s Test, 
sig=0). Scree plot (Fig. 2) shows the 
eigenvalue for each factor. Results 
showed that the change of eigenvalue 
is low after fifth factor. Therefore, five 
factors can be evaluated as significant 
factors.

Fig 2. Scree plot graph to determine the number of agents
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Factors with eigenvalues more 
than one were considered, because 
factors with eigenvalues less than one 
cannot explain variance. The percent 
of variance and significant eigenvalues 
(more than one) are shown in the 
Table 5. The explained variance of 
each factor reflects its importance in 
explaining the total variance of the 
variables. Table 6 shows the effects 
of each variable on each factor after 
rotating. Each variable places in a 
factor, which has high correlation with 
it. The maximum absolute value of 
each variable in different factors and 
its significance was determined.

Conclusion
The impact of different factors on 

vegetation cover was analyzed using 
factor analysis. The results showed 
that, five factors with eigenvalues >1, 
explains 75 percent of total variance in 
the dataset. In the first factor, variables 
of total nitrogen, organic carbon, and 
clay explain 20.7 % of total variance. 
In the second factor, variables of P, C/N 
ratio, and Magnesium explain 18 % of 
total variance. In the third - variables 
of slope, elevation above mean sea 
level, and pH explain 13.5 % of total 
variance. In the fourth - variable of silt 
showed 12 % of changes, and in the 

fifth one variables of aspect, EC, and 
Calcium showed 10.8 % of changes.

Soil moisture is the important 
factor on establishment and growth of 
vegetation species, it also effect on the 
depth of root volume, plants nutrient 
concentration and transportation 
mechanisms such as: mass flow, 
diffusion and/or density, and 
transportation by osmosis phenomenon 
[7, 8, 9, 10]. As well as soil moisture 
reduction affects on intensity and 
amounts of plants nutrients [11]. As 
the study areas are humid, vegetation 
cover demands more total nitrogen 
and organic carbon. In the first factor, 
nitrogen, organic carbon, and clay 
have significant relationship. As soil 
with more percent of clay has more 
cation exchange capacity, the amount 
of clay has positive and significant 
relation with increasing the percent 
of vegetation cover. Therefore, the 
amount of clay has positive and 
significant relation with increasing of 
vegetation cover.

Also it can be inferred that 
increasing vegetation cover, falling 
leaves, fruits, and plant residues on 
soil surface increase organic matter, 
which led to increase soil organic 
carbon and nitrogen [12, 13]. Nitrogen 
concentration is highly correlated with 
soil organic carbon concentration, and 
both concentrations follow a similar 
pattern, which strongly depends on the 
concentration of soil organic matter 
[11].

The third factor consists of slope, 
elevation above mean sea level, and 
pH explain 13.5 % of total variance. 
According to Zare-Chahouki et al. 
moisture is not a limiting factor, but 
topographic and climatic factors affect 
on vegetation growth in humid and 
semi-humid areas. However, in this 

Table 5
Percent of the variance and eigenvalues

% Of cumulative 
variance percent of variance Eigenvalues Agent

20.708 20.708 3.52 1
38.726 18.018 3.063 2
52.233 13.508 2.296 3
64.307 12.074 2.053 4
75.081 10.775 1.832 5

Table 6
 Matrix element

Agents
Variable

5 4 3 2 1

0.101 -0.097 0.879 -0.056 0.061 Slope
0.665 0.389 -0.003 -0.020 -0.008 Aspect 
-0.218 0.135 0.791 -0.013 0.040 Elevation
0.108 -0.036 -0.075 0.924 0.122 Phosphorus
0.148 0.091 0.059 0.204 0.931 Total nitrogen
-0.007 0.144 0.013 0.943 0.212 Ratio C/N
0.077 0.174 0.101 0.157 0.934 Organic carbon
-0.359 -0.105 -0.642 -0.076 -0.079 pH
-0.758 -0.015 -0.289 -0.202 -0.137 EC
0.315 -0.198 0.162 0.366 0.416 Potassium
0.685 -0.355 -0.194 -0.079 0.201 Calcium
0.002 0.145 0.005 0.944 0.204 Magnesium
0.074 0.174 0.105 0.160 0.933 Clay
-0.037 0.291 -0.399 0.247 0.481 sand
-0.102 -0.599 0.140 -0.035 -0.531 Silt
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study, topographic factor is significant 
impact on soil vegetation cover.

In this study increasing slope 
and height above sea level has led to 
reduction of the percent of vegetation 
cover. Because sleep slops of the study 
area are located on highlands, and soil 
depth decreases by increasing height 
above the sea level. These factors 
have led to less soil production and 
less access of soil nutrient in long 

term. In addition, some ecological 
factors such as climatic, edaphic, 
and geomorphologic factors change 
unsuitability by increasing height, 
which led to decrease vegetation 
cover. Percent of clay was significant 
in the forth factor which shows that it 
is of a less importance for increasing 
vegetation cover than sand.

The fifth factor consisted of 

aspect, EC, and calcium. In this study, 
aspect has less importance than slope 
and height above sea level. Because 
herbaceous species are less affected 
than wooden ones to slope aspect. 
Calcium is an important mineral in 
plant nutrition, but less soil contains 
enough absolute values of calcium for 
plant growth. Therefore, calcium was 
in the fifth factor in this study.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11610301
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00380717
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ОЦЕНКА ВЛИЯЮЩИХ НА пЛОтНОсть пОКрОВА ЛЕсНОй трАВы эКОЛОгИчЕсКИХ 
фАКтОрОВ

Логманпур М. 
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: растительный покров, факторный анализ, характеристики почв, физико-географический

Краткое содержание
Целью данного исследования является оценка влияния факторов окружающей среды на плотности покрова 

лесной травы в поселке Нека-Бешар, в провинции Мазандаран в Иране. Для этой цели были выбраны участки для 
сбора данных о плотности травы. Затем в каждом участке были измерены крутизна склонов и их ориентация,  
высота над уровнем моря, после чего проводился отбор почвы. Для оценки последствий физико-географических 
и почвенных факторов на растительный покров был использован факторный анализ. Результаты показали, 
что пять факторов с собственным значением более 1 может объяснить 75 процентов общей дисперсии между 
переменными. Наиболее эффективными факторами для травяного покрова оказались N, органический углерод, 
содержание глинистой почвы. Эти результаты могут помочь нам в более эффективном управлении лесными 
ресурсами.

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  02.07.2014 Ã.
Հ³սï³ïí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 01.08. 2014 Ã.  

Ան տԱ ռԱ յին Խո տԱ  ԾԱԾ կույ թի Վ րԱ Ազ դող շրջԱկԱ միջԱՎԱյրի ԳորԾոննե րի Գ նԱ հԱ տԱ կԱ նը

Լողմանփուր մ. 

Հ³Û³սï³Ýի ³զ·³ÛիÝ ³·ñ³ñ³ÛիÝ հ³մ³լս³ñ³Ý 

Բանալի բառեր - խá ï³  Í³Í կáõÛÃ, ֆ³կ ïá ñ³ ÛիÝ íեñ լáõ ÍáõÃ ÛáõÝ, հá ղի բÝáõÃ³·ñáõմ, ֆի զի կ³³շ խ³ñ հ³· ñ³
կ³Ý ·áñÍáÝ

համառոտ բովանդակությունը
Ո սáõմ Ý³ սի ñáõÃ Û³Ý Ýå³ ï³կÝ ¿՝ ·Ý³ հ³ ïել Ի ñ³ Ýի Մ³ զ³Ý ¹³ ñ³Ý մ³ñ զի Նե կ³ Բե շ³ñ հ³ մ³ÛÝ քի ³Ý

ï³ ռ³ ÛիÝ խáï³ Í³Í կáõÛ Ãի խïáõÃ Û³Ý íñ³ ³զ ¹áղ շñջ³կ³ միջ³í³Ûñի ·áñ ÍáÝ Ýե ñի ³զ ¹ե ցáõÃ Ûáõ Ýը: ԱÛ¹ Ýå³
ï³ կիÝ հ³սÝելáõ հ³մ³ñ, խá ï³Í³Í կáõÛ Ãի խïáõÃ Û³Ý íե ñ³ բեñ Û³լ ïíÛ³լ Ýեñ հ³ í³ քե լáõ Ýå³ï³կáí, ըÝïñ
íել եÝ հá ղ³ ï³ ñ³Íք Ýեñ: ԱÛ Ýáõ հեïև Ûáõ ñ³ ք³Ýչ Ûáõñ հá ղ³ ï³ ñ³Í քáõմ չ³փ íել եÝ Ãե քáõÃ ÛáõÝ Ýե ñը և բ³ñձ
ñáõÃ Ûáõ Ýը Íá íի մ³ կ³ñ ¹³ կից, Ý³և íեñցíել եÝ հáղ³ÝմáõշÝեñ: Կի ñ³ռ íել ¿ ֆ³կ ïá ñ³ ÛիÝ ³ Ý³ լիզ, áñ åես զի 
·Ý³ հ³ï íեÝ խá ï³  Í³Í կáõÛ Ãի íñ³ ³զ ¹áղ ֆի զի կ³³շ խ³ñ հ³· ñ³ կ³Ý և հá ղ³ ÛիÝ ·áñ ÍáÝ Ýե ñի ³զ ¹ե ցáõÃ ÛáõÝ
Ýե ñը: Աñ¹ ÛáõÝք Ýե ñը ցáõÛց ïíեցիÝ, áñ 5 ·áñ ÍáÝ , áñáÝց իÝք Ý³ñ ժե քը 1ից ³ íե լի ¿, կ³ ñá ղ եÝ բ³ ց³ï ñել փá
փá խ³ կ³Ý Ýե ñի միջև ըÝ¹հ³Ýáõñ ¹իսåեñսի³Ýեñի  75 ïá կá սը: Խá ï³ Í³Í կáõÛ Ãի հ³մ³ñ ³ մե Ý³³ñ¹ Ûáõ Ý³ íեï 
·áñ ÍáÝ ÝեñÝ եÝ ըÝ¹ հ³ Ýáõñ N օñ ·³ Ý³ կ³Ý ³Í խ³ Íի Ýը, հá ղի կ³ íի å³ ñáõ Ý³ կáõÃ Ûáõ Ýը: ԱÛս ³ñ¹ ÛáõÝք Ýե ñը կ³
ñáղ եÝ Ýå³սïել ³Ý ï³ ռ³ ÛիÝ ռե սáõñս Ýե ñի ³ íե լի ³ñ¹ÛáõÝ³íեï կ³ ռ³ í³ñ մ³Ýը:
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summary
The aim of this study is evaluating the effects of environmental factors on density of forest grass vegetation cover in 

Neka-Behshahr township in Mazadaran province in Iran. In order to achieve this purpose, plots were selected to collect 
data about grass vegetation density. Then in each plot, slope, aspect, and elevation above mean sea level were measured, 
and soil was sampled sample. Factor analysis was used to evaluate the effects of physiographic and edaphic factors on 
grass vegetation cover. Results showed that five factors with eigenvalues more than 1 could explain 75 percent of total 
variance between variables. Most effective factors on grass vegetation cover were Total N, Organic Carbon, soil Clay 
content. These results could help us on easier management of forest resources.

introduction
Today people realize that there 

are some boundaries to do activities 
in environment and ecosystems 
sustainability and require to conserve 
ecologic and not to pass these 
boundaries [1]. Today, biodiversity play 
an important role in forest sustainable 
management and vegetation cover 
data is useful in solving ecological 
problems, and future trend of changes 
can be predicted through evaluation of 
these vegetation cover data, therefore 
it is essential to evaluate vegetation 
diversity. There are different methods 
of evaluating vegetation density. Two 
main methods are concluding numeric 
and parametric indices. Between 
parametric models, geometric series can 
be seen in contaminated communities, 
or environments with poor species 
or environments in the early stages 
of succession. Communities which 
follow logarithmic normal series 

have less species and dominant 
environmental factor control species 
richness. Logarithmic normal series 
are seen in natural extensive, mature 
and diverse communities. Arthur’s 
broken stick model shows more 
balanced distribution of resources 
among society species.

There are many studies about 
evaluating diversity of vegetation 
species in Iran, which numerical 
indices of diversity are used in most 
of them and less parametric models 
of diversity are used. Some of these 
studies in northern forests of Iran are 
the following:

Pourbabaei et al (1998) evaluated 
diversity and ecosystems of wooden 
species in Gilam province of Iran 
[2]. They found that Shannon-Wiener 
function has better performance due to 
its highly sensitive to changes of rare 
species. Ahmadi et al (2000) evaluated 
the effects of three exploitation 

methods of one selecting cutting, 
group selecting cutting, and line 
selecting cutting on biodiversity of 
Shast Calate training forest. Results 
showed that one selecting cutting 
method is most fitted with parametric 
broken stick model which shows it has 
an appropriate distribution between 
other species. Pilehvar et al (2001) 
measured diversity of wooden species 
of Vaz forest using different size of 
plots of Whitaker [4].

The aim of this study is to 
evaluate biodiversity of wooden 
species using two participatory and 
governmental management methods 
for better management of forest 
resources. 

material and method
The first region: Series 3 of 

Sgeiler is in section 1 of Mehrbanrud 
watershed (watershed number 80) 

* mid_loghman@mail.ru
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that is located in mountains of Neka- 
Behshahr cities. This series is located 
at 53˚ 37´ 25´´ to 53˚ 52´ 25´´ E and 
at 36˚ 29´40´´ to 36˚ 36´ 53´´ N. The 
total area of this series is 12990.7 ha. 
Its minimum above mean sea level is 
660 m and maximum 1880 m. Average 
annual perception of the study area is 
317 mm. Annual mean temperature 
-10.1˚C.

The second area: Series 3 and 4 
of section 8 are the series of five series 
located in Neka- Zalemrud watershed 
(watershed number 72). These two 
series are located at 53˚ 30´ to 53˚ 45´ 
E and at 36˚ 25´ to 36˚ 30´ N, the total 
area of these two series is 7641.12 
ha. The forests of these two series 
are located between 750 to 2050 m 
above mean sea level. Average annual 
perception of the study area is 878.4 
mm. Annual mean temperature is - 
16.49˚C. Location of the study area is 
shown in the Fig. 1.

In order to collect ecologic data, 
at first maps of regions produced and 
grids with dimension of 200×200 
produced and this grid cell placed on 
the map randomly and the intersection 
points of grid lines were selected as 
plots for gathering data, these points 
moved on the ground and 30 plots were 
selected to gather data from series 3 
and 4 of section 8 of Neka- Zalemrud 
watershed. In each plots, the number 
and type of each woody species were 
identified.

In order to evaluate diversity of 
wooden species, parametric modes 
such as geometric series, log series, 
log normal series, and Arthur’s broken 
stick series (Equation 1 to 4) [5].
equation 1: Geometric series                                 
i-1 K(1-K) I =   n
equation 2: Log series                                            
S =αLn(1+ )

fig 1. location of study areas

figure 2: rank – abundance curve and follow and non-follow of geometric and log series 
(participatory management in the right side, and governmental management in the left side)
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figure 3: rank – abundance curve and follow and non-follow of log normal and arthur’s 
broken stick series (participatory management in the right side, and governmental 
management in the left side)

equation 3: Logarithmic normal                                          
S(R)= SO exp ( )
equation 4: Arthur’s broken stick series                 
S ( n ) =

In geometric series: ni, 
number of species i, total number of 
species in sample, CK is a constant 
value which is calculated using 

 and 
ensure that . K 
is a constant value and is calculated 
using 

In logarithmic series; S: is total 
number of species in sample, N: 
total number of person in sample, 

 Alpha diversity index, and Ln: is 
logarithm in base 10.

In logarithmic normal series; 
S(R): is total number of Oktav (level) 
R on both left and right side of 

symmetrical curve,
 a = , 

inverse width of distribution curve and 
SO: number of mode Oktav.

In Arthur’s broken stick series: 
S(n): number of species in the class 
frequency with n individual, S: species 
number, and N: total number of 
individuals.

Based on number and type of 
wooden species in each plot, plot – 
species matrix was formed in excel. 
Data were analyzed using PAST 
software.

results
Results of parametric models 

about species diversity of the study 
area are shown in the Figures 2 and 3.

Conclusion
Biodiversity conservation is 

one of the purposes of ecosystem 
management and because forest 
ecosystems are the important 
genetically resources in the world, 
require the factor of biodiversity to 
play this role [6]. Therefore, one of the 
important issues in forest management 
is conserving biodiversity [7]. 
Results of this study showed that 
both two areas with participatory and 
governmental management follow 
from log normal parametric model 
(Fig.3 E, F). This suggests that both 
regions have natural, mature, and 
diverse forest resources. It seems 
reasonable, because forest of northern 
part of Iran have very great diversity. 
Also, results showed that forest with 
governmental management follow 
more from log series model than forests 
with participatory management (Fig. 
2 C, D). This means that forests with 
governmental management have less 
species than forests with participatory 
management, and one dominant factor 



ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  7-8 2014 ԷԿՈԼՈԳԻԱ

435

ԵՐԿՈՒ անտառային տաՐածքնԵՐի ծառաթփատԵսաԿնԵՐի բազմազանՈՒթյան գնահատՈՒմը 
բազմազանՈՒթյան պաՐամԵտՐիԿ մՈդԵլՈվ` մասնաԿՑային Եվ պԵտաԿան  ԿառավաՐման 

մԵթՈդնԵՐի ԿիՐառմամբ

լողմանփուր մ. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

Էլահի մ.

§Թարբիաթ Մոդառես¦ համալսարան

բանալի բառեր - երկրաչափական շարք, լոգարիթմական շարք, լոգարիթմական  նորմալ շարք, Արթուրյան ջարդված 
ճյուղի շարք

համառոտ բովանդակությունը
Մասնակցային և պետական մեթոդների կիրառմամբ երկու տարածքների ծառաթատեսակների բազմազանու

թյան գնահատման համար, հավաքվել է անհրաժեշտ ինֆորմացիա, և կառուցվել են պարամետրիկ մոդելներ 
կիրառելով PAST համակարգչային ծրագիրը: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ յուրաքանչյուր տարածք պարունակում 
է միայն լոգարիթմական բնականոն շարքեր, ինչը վկայում է այն մասին, որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի բնական, 
հասուն և բազմազան ռեսուրսներ: 

controls species abundance [5]. It 
can be inferred that excessive and 
unscientific exploitation from forests 
with governmental management cause 
decrease in number of some species.

Also, results showed that 
geometric and log series models 
of forests with participatory 
management have smoother graph 
than governmental management ones 
which showed that abundances reduced 
more uniformly in participatory 
management forests. From 1971, Dr. 

Ali Yakhkeshi began training villagers 
of Yakhkesh (3 series of Shieler). 
This activity includes increasing 
local people education, teaching them 
how to get rid of bad farming and 
doing agriculture correctly, training 
traditional handicrafts to increase their 
income, training forest conservation 
and development of the area. 
Therefore, people valued surrounding 
forest resources in series 3 sheiler with 
participatory management which lead 
to decrease exploitation and damages of 

these forests. The effect of appropriate 
scientific and technical trainings has 
led to entrance people in to forest with 
developed indigenous knowledge, 
whose do not affect on forest natural 
resources for providing livelihood. 
Generally, it could be resulted that 
participatory management conserve 
forest species and structure better than 
governmental management, therefore 
detailed studies about socio-economic 
condition should be done in forests 
with participatory management and 
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Оценка ВИДОВОГО разнООбразИЯ ДереВьеВ И кустарнИкОВ ДВух лесных террИтОрИй 
с ИспОльзОВанИеМ ДВух тИпОВ - сОВМестстнОГО И ГОсуДарстВеннОГО упраВленИЯ 

параМетрИческИМИ МОДелЯМИ разнООбразИЯ  
логманпур М.

Национальный аграрный университет Армении
Элаи М.

Университет «Тарбиат Модарес»

ключевые слова: геометрический ряд, логарифмический ряд, логарифмический нормальный ряд, серия сломанной 
ветки Артура

краткое содержание
Для оценки видового разнообразия деревьев и кустарников в двух лесных зонах при управлении с широким 

участием населения и государственным методом управления, была собрана необходимая информация для 
параметрических моделей, которые были построены с использованием PAST программного обеспечения. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что лесные массивы каждой из областей следуют закономерностям 
нормального ряда, то есть области имеют естественные, зрелые и разнообразные ресурсы. Но помимо этого, 
леса с методом государственного управления, как правило, более склонны к модельным рядам, чем леса с методом 
“участие населения”. Это означает, что число видов в лесах с государственным управлением меньше, чем в 
лесах, управляемых с участием населения. При этом, леса с государственным управлением отличаются большей 
организованностью, хотя участие населения в управлении помогает сохранить структуру и разнообразие лесных 
видов лучше, чем при государственном управлении.

Àնդունված է տպագրության  02.07.2014 թ.
Հաստատված է տպագրության 06.08.2014 թ.  

Արդյունքները նաև ցույց տվեցին, որ պետական կառավարմամբ անտառներն ավելի շատ են  ենթարկվում 
լոգարիթմական մոդելային շարքերի օրինաչափություններին, քան՝ մասնակցային եղանակով կառավարվող 
անտառները: Սա նշանակում է, որ պետական մասնակցային եղանակով կառավարվող անտառներում տեսակների 
թիվն ավելի քիչ է, քան մասնակցային կառավարմամբ անտառներում: Չնայած պետականորեն կառավարվող 
անտառները հետևողականության առումով գերադասելի են, սակայն մասնակցային կառավարումը նպաստում է 
անտառային տեսակների բազմազանությանը և կառուցվածքների ավելի արդյունավետ պահպանմանը:
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•   Ðá¹í³ÍÇ Í³í³ÉÁ`ÙÇÝã¨ 7 Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¿ç, ÁÝ¹ áñáõÙ.

-  Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý Ñ³Ù³éáï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÙÇÝã¨ 0,5 Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¿ç):
•   îáÕ»ñÇ ÙÇç¨ ÇÝï»ñí³ÉÁ` 1.5:

•  î³é³ï»ë³ÏÁ` Unicode
•  Ðá¹í³ÍÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïå³·Çñ 2 ûñÇÝ³ÏÇó`  Ñ»ï¨Û³É       

Ï³éáõóí³Íùáí.
- há¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ í»ñÇÝ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙ ·ñíáõÙ ¿ ¹³ëÇãÁª Ðî¸ (Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ)` 

³ÙµáÕç³Ï³Ý
-  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 
 - Ñ»ÕÇÝ³Ï(Ý»ñÇ) ³½·³ÝáõÝ(Ý»ñÁ),  ³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ (ëÏ½µÝ³ï³é»ñáí)` µáÉáñ É»½áõÝ»ñáí,
 - ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó» (Ý»ñÁ)
 - ³éÝí³½Ý 5 µ³Ý³ÉÇ µ³é,
 - Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ,
 - ÝÛáõÃÁ ¨ Ù»Ãá¹Á,
 - Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, 
 - »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ,
 - ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ã³ñÙ³óÝ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ:

•  Î³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ:
•  Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ ·ñ³ËáëíáõÙ »Ý:
•  Ø»ñÅí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ã»Ý ïå³·ñíáõÙ ¨ Ñ»ï ã»Ý í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:
•  Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý ³ÝÑ»ï¨³Ýù, »Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ñ³Ù³éáï  ïå³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý ³ÛÉ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ:

РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА «АГРОНАУКА»
•  Статьи, поступающие в редакцию, должны сопровождаться рекомендательным письмом, в особых случаях - письмом-

заявкой исследователя; 
•  Объем статей не должен превышать 7 компьютерных страниц, включая краткое содержание на армянском, русском  и 

английском (до 0,5 комп.стр.) языках;
•  Интервал между строк - 1.5
•  Шрифт - Unicode
•  Статьи должны быть представлены в электронном и распечатанном варианте в двух   экземплярах 
•  Статьи должны содержать:

- в правом верхнем углу первой страницы статьи пишется индекс УДК (универсальная десятичная классификация)
- организация
- фамилия (и) автора (ов), инициалы имени и отчества на 3 языках
- электронный адрес автора (ов)
- ключевые слова (до 5 слов)
- предисловие 
- материал и метод
- результаты исследований
- заключение 
- список литературы.

•  Статьи, не соответствующие данному регламенту, не принимаются;
•  Статьи рецензируются;
•  Нерецензированные статьи не публикуются и не возвращаются;
•  Статьи не будут опубликованы, если целиком или с сокращениями были изданы в каких-либо периодических изданиях.

REGULATIONS OF FOR ACCEPTANCE OF ARTICLES OF "AGROSCIENCE" MAGAZINE
•   The presented article should be attached with letter of guarantee, in special cases with letter of reference of the researchers;
•   The volume of articles should not exceed 7 typewritten pages, including the summaries in Armenian, Russian and in English (up to 

0.5 typewritten page);
•   The space between the lines - 1.5;
•    The fonts - Unicode
•   The articles should be presented in electronic version as well as in 2 hard copies in the following structure:
•  The UDC (Universal Decimal Classification Index) should be placed fully on the right side of the first page of the article,
            - organization

- electronic mail (s)  
- up to 5 key words,  
- introduction,   
- material and method
- results of the research
- conclusion                                                                 
- bibliography    

• Those articles which do not follow the above mentioned regulations are not accepted;
• The articles are reviewed;
• The refused articles are not published and not returned to the authors;
• The submitted article will not be published if it has been published  (completely or partially) in any other periodical.






