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Ուսուցողական ձեռնարկում շարադրված են ՀՀ-ում արոտամար գա գետ-
նային և դաշտավարական կերարտադրության վարման հիմնահարցերը, որոնք 
էական նշանակություն ունեն, բնական կերային հանդակների (արոտավայ րեր, 
խոտհարքներ) ու մշակովի վարելահողերի պահպանման, վերականգնման և 
արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և ընդհա նուր 
կենսաբազմազանության պահպանման համար:

Ձեռնարկը նախատեսված է գյուղատնտեսական բնագավառի մաս նա գետ-
ների, անասնապահությամբ և կերարտադրությամբ զբաղվող ֆերմերների 
համար:

Ձեռնարկը հրատարկվել է Ավստրիական Զարգացման և Հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ծրագրային միավոր Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության և 
Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության ֆի-
նան սավորմամբ իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հա յաս-
տա նում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագրի շրջանակներում:
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1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Շր ջա կա մի ջա վայ րում բնա կան ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ-
ման և պահ պա նութ յան մե թո դո լո գիա յի հիմ քը բնութ յան և հա սա րա կա կան 
եր ևույթ նե րի հա մընդ հա նուր փո խա դարձ կապն ու պայ մա նա վոր վա ծութ յունն 
է, ին չը չըմբռ նե լու պատ ճա ռով է, որ հա սա րա կութ յան գո յութ յան ըն թաց քում 
տար վող շատ տնտե սա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք կապ ված են բնա կան ռե-
սուրս նե րի շա հա գործ ման հետ, շատ դեպ քե րում հան գեց րել են ա ղե տա լի հե-
տևանք նե րի, ո րոնց վե րա կանգ նու մը շատ դեպ քե րում գրե թե անհ նար է:

Բ նա կան ռե սուրս նե րի (հող, ջուր, բու սա կա նութ յուն) օգ տա գոր ծումն ու 
պահ պա նութ յու նը ոչ թե պետք է հա կա սութ յուն նե րի մեջ գտնվեն, այլ սեր-
տո րեն զու գակց վեն ի րար հետ, ին չի պա րա գա յում է, որ ա պա հով վե լու են 
բա վա րար պայ ման ներ ռե սուրս նե րի ինք նա վե րա կանգն ման և կա յու նու-
թյան ա պա հով ման հա մար:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը լեռ նա յին եր կիր է, երկ րա բա նա կան 
տա րա կազմ կա ռուց վածք նե րի և բարդ ռե լիե ֆի պա րա գա յում ձևա վոր ված 
հո ղա բու սա կան ուղ ղա ձիգ գո տիա կա նութ յամբ և տե ղա կան բնա պատ-
մա կան պայ ման նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, հա րուստ է կեն սա-
կ լի մա յա կան տար բեր պայ ման նե րով, ինչն էլ ձևա վո րել է նա խադր յալ ներ 
հա րուստ բու սա ծած կով բնա կան լանդ շաֆտ նե րի և տար բեր հո ղա տի պե-
րով հա րուստ հո ղա յին ֆոն դի ձևա վոր ման հա մար, ուր դա րեր շա րու նակ 
բնա կան զար գա ցում են ապ րում Կով կաս յան տա րա ծաշր ջան նե րին բնո րոշ 
հա րուստ կեն սա բա նա կան բազ մա զա նութ յու նը: Հան րա պե տութ յան վար-
չա կան տա րած քում հաշ վառ ված գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո-
ղա տես քե րի շուրջ 57%-ը կազ մում են բնա կան կե րա յին հան դակ նե րը (ա րո-
տա վայ րեր, խոտ հար քեր) և 22%-ը մշա կո վի վա րե լա հո ղե րը: Այս տա րածք-
նե րը բնա պահ պա նա կան կար ևո րութ յան հետ միա սին, ա ռանձ նա հա տուկ 
և  ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նեն գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան կազ-
մա կերպ ման, մաս նա վո րա պես, ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց մանն 
անհ րա ժեշտ կե րար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար:

Հա յաս տա նում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց մանն անհ րա ժեշտ 
կե րա պա հով ման խնդրի լուծ ման գոր ծում ներ կա յում հատ կա պես ո րո շիչ 
նշա նա կութ յուն ու նեն բնա կան կե րա յին հան դակ նե րը (խոտ հարք ներ և  
ա րո տա վայ րեր), որ տեղ ձևա վոր վող ա րո տա կա նա չի և խո տի պա շար նե րով 
ա պա հով վում է ա մա ռա յին կե րե րի պա հան ջի բա վա րա րումն ու ձմե ռա յին-
մսու րա յին ժա մա նա կա հատ վա ծի կո պիտ ծա վա լա յին կե րի՝ խո տի պա հան-
ջար կի բա վա րար ման շուրջ 70-75%-ը: Լեռ նա յին ըն դար ձակ բնա կան կե րա-
յին տա րա ծութ յուն նե րի առ կա յութ յան շնոր հիվ ա նաս նա պա հութ յու նը Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում վա ղուց ի վեր հան դի սա նում է գյու ղատն-
տե սութ յան կար ևո րա գույն ճյու ղե րից մե կը:  

Տն տես վար ման ներ կա պայ ման նե րում ան հա տա կան ֆեր մե րա յին և կո-
լեկ տիվ ա նաս նա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րի ա նաս նա պա հութ յան ճյու-
ղի զար գաց ման անհ րա ժեշտ ըն թացքն ա պա հո վող պայ ման նե րի ստեղծ-
ման գոր ծում, կե րի բա զա յի կազ մա կեր պու մը ներ կա յիս ա մե նահ րա տապ 
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խնդիր նե րից է: Բարձ րո րակ ձմե ռա յին մսու րա յին և  ա մա ռա յին ա րո տա յին 
կե րե րով ա պա հո վե լու հար ցը հան րա պե տութ յու նում ար դեն վա ղուց սուր 
վի ճա կում է գտնվում, և դ րա հա ջող լու ծու մը պա հան ջում է վա րե լա հո ղե-
րի մշա կութ յան խթա նու մով դաշ տա վա րա կան կե րար տադ րութ յան զար-
գաց ման հետ միա սին նաև բնա կան կե րա յին հան դակ նե րի կա ռա վար ման 
ուղ ղութ յամբ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված և կշ ռա դատ ված քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նա ցում, ձևա վո րե լու հա մար ե րաշ խիք ներ բնա կան կե րա-
յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման, պահ պան ման և վե րար-
տադր ման հնա րա վո րութ յուն նե րի մե ծաց ման ա ռու մով: Բ նա կան կե րա յին 
հան դակ նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման և կա յուն կա ռա վար ման գոր-
ծա ռույթ նե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հիմ քում ըն կած է այդ կե րա յին 
տա րա ծութ յուն նե րում ա ճող բույ սե րի ար տադ րա կան և կեն սա բա նաէ կո լո-
գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կաց վա ծութ յունն 
ու գի տե լիք նե րը: 

2. Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի բնու թա գի րը, բու սա ծած կի 
կազ մութ յու նը, է կո լո գիա-տնտե սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
ներն ու փո փո խութ յուն նե րը 

Շր ջա կա մի ջա վայ րում ձևա վոր ված բնա կան լանդ շաֆտ նե րի այն հատ-
ված նե րը, որ տեղ բու սա կան ծած կոցն ա ռա վե լա պես կազ մա վոր ված է բազ-
մամ յա խո տա բույ սե րից, կի սաթ փա յին և թ փու տա յին բու սա կա նութ յու նից, 
հա մար վում են բնա կան կե րա յին հան դակ ներ, ո րոնք գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծում օգ տա գործ վում են որ պես կե րի 
աղբ յուր ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի ա մա ռա յին-ա րո տա յին և ձ մե ռա յին-
մսու րա յին շրջան նե րի կե րա պա հո վու մը կազ մա կեր պե լու հա մար:

Ըստ բու սա բա նա կան և տն տե սա կան վի ճա կի, ինչ պես նաև ար տադ րա-
կան նշա նա կութ յամբ օգ տա գործ ման բնույ թի, բնա կան կե րա յին հան դակ-
նե րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան տի պե րի՝

ա) ա րո տա վայ րեր,
բ) խոտ հարք ներ:
Ըստ օգ տա գործ ման բնույ թի, կե րա յին հան դակ նե րի հիմ նա կան տար բե-

րա կումն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է ձևա վոր վող բու սա ծած կի բարձ-
րութ յամբ, հա մա կե ցութ յու նը կազ մող բու սա բա նա կան խմբա վո րում նե րով, 
տե սա կա յին կազ մե րով և  ար տադ րո ղա կա նութ յան (բեր քատ վութ յան) ցու-
ցա նիշ նե րով:

Բ նա կան խոտ հարք նե րի և  ա րո տա վայ րե րի բու սա ծած կը միա տար չէ և 
հիմ նա կա նում կազ մա վոր ված է տար բեր բու սա բա նա կան ըն տա նիք ներ և 
խմ բա վո րում ներ ներ կա յաց նող տե սա կա յին կազ մե րից, ո րոնք է վոլ յու ցիոն 
գոր ծըն թա ցում ձեռք են բե րել հար մար վո ղա կա նութ յուն կոնկ րետ տե ղան քի 
պայ ման նե րում՝ ձևա վո րե լով հա մա կե ցութ յուն ներ: Ձ ևա վոր ված հա մա կե-
ցութ յուն նե րի բու սա բա նա կան կազմն ու ար տադ րո ղա կա նու թյու նը (բեր-
քատ վութ յու նը) ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված են ա ճե լա վայ րի (բու սա-
տե ղի) պայ ման նե րով և  այդ պայ ման նե րը ձևա վո րող ար տա քին բնա պատ-



- 6 -

մա կան և տն տե սա-պատ մա կան բնույ թի (մարդածին) գոր ծոն նե րի նե րազ-
դե ցութ յամբ, ո րի պա րա գա յում ա ռա վել խո րա նում է նաև գո յու թյան պայ-
քա րի դրսևո րում նե րը՝ ա ռաջ բե րե լով հա մա կե ցութ յուն նե րի ո րա կա կան 
և  ար տադ րո ղա կա նութ յան ցու ցա նիշ նե րի փո փո խութ յուն: Ն ման փո փո-
խութ յուն նե րը բնա կան կե րա յին հան դակ նե րում ան խու սա փե լի են, օ րի նա-
չափ զար գա ցում ու նեն բնա պատ մա կան գոր ծոն նե րի նե րազ դե ցու թյամբ և 
պայ մա նա վոր ված են է վոլ յու ցիոն գոր ծըն թաց նե րով: 

Ա րո տա վայ րը՝ ա նա սուն նե րի ա րա ծեց ման, ինչ պես նաև այլ նպա տակ-
նե րով (որ սոր դութ յան, մեղ վա բու ծութ յան, դե ղա բույ սե րի հա վաք ման, զբո-
սաշր ջութ յան և հանգս տի) օգ տա գործ վող բնա կան խո տա ծած կով գյու-
ղատն տե սա կան հան դակ է: 

Բ նա կան խոտ հար քը գլխա վո րա պես բազ մամ յա չա փա վոր խո նա վա սեր 
բարձ րա ցո ղուն խո տա բույ սե րով ձևա վոր ված մար գա գե տինն է, ո րը ա ռա-
վե լա պես օգ տա գործ վում է հնձե լու մի ջո ցով խոտ ստա նա լու նպա տա կով: 
Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի օգ տա գործ ման, խնամ քի և պահ պան ման  
խնդի րը տնտե սա կա նից բա ցի ու նի նաև բնա պահ պա նա կան կար ևոր նշա-
նա կութ յուն։ Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի ճիշտ կա ռա վար ման հիմ քում, 
այլ մի ջո ցա ռում նե րի շար քում ըն կած են նաև բազ մա թիվ բնա կան գոր ծոն-
ներ՝ հո ղի բեր րիութ յու նը, խո նա վեց ման պայ ման նե րը, ջեր մութ յու նը, վե գե-
տա ցիա յի շրջա նը, բու սա կաց քի բու սա բա նա կան կազ մը, տե ղան քի բարձ-
րութ յու նը, օգ տա գործ ման ժամ կե տը և  այլն։

Բ նա կան մի ջա վայ րում խո տա բու սա յին հա մա կե ցութ յու նը (ցե նո զը) 
կազմ ված է գլխա վո րա պես  բազ մամ յա խո տա բույ սե րից։ Դ րանց զանգ վա-
ծի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում ողջ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում, բա ցա ռութ-
յամբ է ֆե մեր նե րի (կար ճակ յաց նե րի) և  է ֆե մե րոիդ նե րի, ո րոնք ա մա ռա յին 
դեպ րե սիա յի (դա դա րի) ժա մա նակ (տե ղում նե րի անն պաստ ժա մա նակ) դա-
դա րեց նում են ի րենց ա ճը։ Ա ռա վել շատ վեր գետն յա զանգ ված ձևա վո րում 
են բույ սե րի այն տե սակ նե րը, հա մա կե ցութ յուն նե րը, ո րոնք նույն պայ ման նե-
րում լավ են տա նում ա րա ծեց ման ճնշու մը և  արդ յու նա վետ են օգ տա գոր ծում 
է կո լո գիա կան պայ ման նե րը (լույ սը, ջու րը, ջեր մութ յու նը, սննդան յու թե րը)։ 

Բազ մամ յա խո տա բույ սե րի գե րակ շիռ մա սի կար ևոր ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը՝ դա նրանց օգ տա գոր ծու մից հե տո նոր ընձ յու ղա ռա ջաց ման 
(ահ լու կա վոր ման) ըն դու նա կութ յունն է։ Շ նոր հիվ ահ լուկ ա ռա ջաց նե լու (վե-
րաճ տա լու) ըն դու նա կութ յան բազ մամ յա խո տա բույ սե րը վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում օգ տա գործ վում են մի քա նի ան գամ։ Բույ սե րի վե րա ճը կախ-
ված է նրանց կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, ա րա ծեց ման 
կամ հնձի ժամ կե տից, աճ ման պայ ման նե րից։ Կան լավ ահ լու կա վոր վող և 
թույլ ահ լու կա վոր վող խո տա բույ սեր։ Լավ ահ լու կա վոր վող են մար գա գետ-
նա յին շյու ղա խո տը, մար գա գետ նա յին դաշ տավ լու կը, ոզ նա խո տը, ան քիստ 
ցոր նու կը, առ վույ տը, սո ղա ցող ե րեք նու կը և  այլն, վատ ահ լու կա վոր վող են 
սե զե րը։ Ահ լու կա վոր ման վրա մեծ ազ դե ցութ յուն է թող նում ա րա ծեց ման և 
հն ձի ժամ կետ նե րը։ Ա մե նա շատ ընձ յուղ ներ ա ռա ջաց նում են բույ սե րը վաղ 
փու լում ա րա ծեց նե լիս (թփա կա լու մից-ծաղ կու մը)։ Վե գե տա ցիա յի ուշ փու-
լե րում ա րա ծեց նե լիս կամ հնձե լիս վե րա ճը լի նում է դան դաղ։ Ահ լու կա վոր-
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ման վրա մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեն նաև է կո լո գիա կան պայ ման նե րը (ջեր-
մու թյուն, ջուր, սննդան յութեր)։ Հան րա պե տութ յան լանդ շաֆ տա յին գո տի-
նե րի պայ ման նե րում խո տա բույ սե րի ահ լու կա վոր ման հնա րա վո րութ յու նը, 
հետ ևա բար և  ա րա ծեց նում նե րի թի վը բարձ րա նում է հար թա վայ րա յի նից 
դե պի լեռ նա յին գո տի նե րը շարժ վե լիս և  ա ռա վե լա գույ նի է հաս նում մար-
գա գետ նա տա փաս տա նա յին, հե տան տա ռա յին և  են թալպ յան գո տի նե րում 
(4-5 ան գամ), այն դեպ քում, երբ տա փաս տա նա յին գո տում այն կազ մում է 3 
ան գամ, իսկ չոր տա փաս տան նե րում և կի սաա նա պատ նե րում՝ 1-2 ան գամ։ 

2.1 Բու սա ծած կի կազ մութ յու նը։ Հան րա պե տութ յան բու սաշ խար հը 
կազ մող շուրջ 3500 բու սա տե սակ նե րից մոտ 1800-ը ա րո տա մար գա գետ նա-
յին բազ մամ յա խո տա բույ սեր են։ Դ րանց մեջ կան շատ ար ժե քա վոր տե սակ-
ներ, է կո լո գիա կան տի պեր, ո րոնք հրա շա լի կեր են հան դի սա նում ա նաս նա-
պա հութ յան ո լոր տի հա մար։ Սա կայն քիչ չեն նաև այն պի սիք, ո րոնք վատ են 
ուտ վում կամ բո լո րո վին չեն ուտ վում և չու նեն կե րա յին ար ժեք, իսկ ո րոշ-
ներն էլ վնա սա կար են, ան գամ թու նա վոր, սրանք մար գա գետ նա յին մո լա-
խո տեր են և մեր բնաշ խար հում հաշվ վում են շուրջ 367 տե սակ։  

Բույ սե րի կե րա յին ար ժե քը ո րոշ վում է դրանց սննդա րա րութ յամբ, ուտե-
լիութ յամբ և մար սե լիութ յամբ։ Սնն դա րա րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է բույ-
սի քի միա կան բա ղադ րութ յամբ։ Ա րո տա կա նա չի բա ղադ րութ յան միայն 15-
20%-ն  է չոր նյութ, մնա ցած 80-85%-ը ջուր է։ Չոր նյու թե րի հիմ նա կան մա-
սը (88-95%) օր գա նա կան նյու թեր են, ո րի մեջ իր բարձր սննդա րա րու թյամբ 
կար ևոր վում է հում պրո տեի նը (սպի տա կու ցը), ինչն ու րիշ սննդան յու թե րով 
հնա րա վոր չէ փո խա րի նել։ Տար բեր բույ սե րի մեջ պրո տեի նի քա նա կը տա-
տան վում է 8-12% (չոր նյու թե րի), դաշ տավ լու կազ գի խո տա բույ սե րի մեջ մի-
ջի նը 12% է, թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի  մեջ 14-16%։ Բույ սե րի մեջ շատ են նաև 
ած խաջ րատ նե րը (օս լա, շա քար), ո րոնք մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում են 
պրո տեի նին։ Սնն դան յու թե րը (պրո տեին, ած խաջ րատ ներ, վի տա մին ներ, 
հան քա յին ա ղեր և  այլն) բույ սի մեջ ա ռա վել շատ պա րու նակ վում են զար գաց-
ման վաղ փու լե րում՝ թփա կա լու մից-կո կո նա կա լու մը կամ հասկակալումը, 
ո րից հե տո (հա ջորդ փու լե րում) պրո տեի նի քա նա կը նվա զում է 2-2.5 ան գամ 
և գ րե թե նույն քան ան գամ բարձ րա նում է դժվա րա մարս թա ղան թան յու թի 
քա նա կը։  Կեն դա նի նե րը մար սում են բույ սի չոր նյու թե րի 60-70%-ը։ Բույ սե-
րը ա մե նա մեծ մար սե լիութ յուն ու նեն թփա կալ ման փու լում (70-90%)։ Սննդա-
ն յու թեր (պրո տեին, շա քար ներ, ֆոս ֆոր, կա րո տին) շատ պա րու նա կում են 
բույ սի տերև նե րը (2-4 ան գամ), իսկ թա ղան թան յութ՝ 1.5-2 ան գամ ա վե լի քիչ, 
քան ցո ղուն նե րը։ Ու տե լիութ յու նը կախ ված է բույ սի քի միա կան կազ մից, հա-
մից, հո տից, բույ սի հա սա կից, կեն դա նա տե սա կից։ Այն գնա հատ վում է 6 բա-
լով (5 - գե րա զանց, 4 - լավ, 3 - բա վա րար, 2 - բա վա րա րից ցածր, 1 - վատ և 
0 - չուտ վող)։ 

Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի բու սա կան ծած կո ցի բու սա կան խմբա-
վո րում ներն ըն դուն ված է բա ժա նել 4 բու սա բա նա կան-տնտե սա կան խմբե-
րի՝ դաշ տավ լու կազ գի ներ (հա ցազ գի ներ), բակ լազ գի ներ (թի թեռ նա ծաղ կա-
վոր ներ), բոշ խեր- կնյու ներ և տա րա խո տեր:
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Դաշ տավ լու կազ գի ներ։ Մեծ դեր և ն շա նա կութ յուն ու նեն բնա կան 
լանդ շաֆտ նե րի բու սա կան ծած կո ցի ա ռա ջաց ման գոր ծում, հատ կա պես 
տա փաս տա նա յին գո տում, որ տեղ կազ մում են բու սա կաց քի ա վե լի քան 
70%-ը։ Շատ են դաշ տավ լու կազ գի տե սակ նե րը նաև կի սաա նա պա տա յին, 
բարձր լեռ նա յին և  ան տա ռա յին գո տի նե րում։ Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա-
նի նե րը այս ըն տա նի քի գե րակ շիռ տե սակ նե րը լավ են ու տում խո տի մեջ և  
ա րո տում։ Հիմ նա կա նում չա փա վոր խո նա վա սեր (մե զո ֆիտ) բույ սեր են, 
չնա յած կան և չո րա դի մաց կուն ներ (քսե րո ֆիտ ներ)՝ սե զեր, տա փաս տա-
նա յին շյու ղա խոտ, փետ րա խո տեր, սո խու կա վոր դաշ տավ լուկ և  այլն։ Հիմ-
նա կա նում լավ ուտ վող բույ սեր են և  ա րո տա կա նա չի և խո տի մեջ: Գե րա-
կշիռ տե սակ նե րի բարձր ու տե լիութ յու նը պայ մա նա վոր ված է վեր ջին նե րիս 
վեր գետն յա զանգ վա ծի կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով և 
կեն սա քի միա կան բա ղադ րութ յամբ: Հա րուստ են օր գա նա կան և հան քա-
յին միա ցու թյուն նե րով: Ու տե լիութ յու նը ա վե լի բարձր է զար գաց ման վաղ 
փու լե րում: Հա սու նաց ման փու լե րում ու տե լիութ յունն ու սննդա յին ար ժե-
քը կտրուկ իջ նում է պայ մա նա վոր ված ա վե լա ցող թա ղան թան յու թի հաշ-
վին բույ սի կոպ տա ցու մով: Այս ա ռանձ նա հատ կու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
սահ ման վում է այս ըն տա նի քի խո տա բույ սե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ-
ման ժամ կետ նե րը: Հիմ նա կա նում լավ վե րաճ ա պա հո վող և  ահ լու կա վոր վող 
բույ սեր են: Բ նա կան ա րոտ նե րում դաշ տա վլու կազ գի նե րի մեծ տա րած վա-
ծութ յու նը ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է դրանց եր կա րա կե ցութ յամբ, 
դի մաց կա նութ յամբ և հար մար վո ղա կա նութ յամբ: Դի մաց կուն են հատ կա-
պես ոտ նա հար ման և կո խոտ ման նկատ մամբ, թերևս սա է նաև պատ ճա-
ռը, որ ա րո տա յին բու սա ծած կում հիմ նա կան հար կայ նութ յուն ձևա վո րող 
խմբակ ցութ յուն է հա մար վում:

Բակ լազ գի ներ։ Գլ խա վո րա պես բազ մամ յա, ա ռանց քար մա տա վոր խո-
տա բույ սեր են, և բու սա կաց քում դաշ տավ լու կազ գի նե րի հետ ա պա հո վում են 
ա րո տա  կանա չի ու ստաց վող խո տի հիմ նա կան ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը։ 
Ան տա ռա յին, մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին, են թալպ յան գո տու ցած րա-
դիր մա սե րում կազ մում են բու սա կաց քի 15-20 տո կո սը։ Քիչ են հան դի պում 
կի սաա նա պատ նե րում, չոր տա փաս տան նե րում և  ալպ յան ա րոտ նե րում։ Ա ճի 
և ծաղկ ման շրջա նը եր կար է։ Կե րա յին նշա նա կութ յամբ ա մե նից ար ժե քա-
վոր ներն են առ վույտ նե րը, կորն գա նե րը, ե րեք նուկ նե րը, եղ ջե րառ վույ տը, քա-
րառ վույ տը, տա փո ռոլ նե րը, վի կե րը և  այլն։ Այս ըն տա նի քին պատ կա նող խո-
տա բույ սե րի գե րակ շիռ մասն ու նեն բարձր կե րա յին ար ժեք և լավ ու տե լիութ-
յուն (92 %-ը կե րա յին տե սա կե տից ու նեն լավ և բա վա րար ու տե լիութ յուն):

Լավ ու տե լիութ յու նը պայ մա նա վոր ված է դրանց գե րակշ ռող տե սակ նե-
րի մոտ ծաղկ ման փու լի տևա կա նութ յամբ, ո րոշ տե սակ ներ պտղա բե րում 
են գրե թե ողջ վե գե տա ցիոն ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ա րո տա յին հա մա կե-
ցութ յուն նե րում բակ լազ գի նե րի ու տե լիութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը մեկ 
և կես ան գամ ա վե լին է հա մե մա տած դաշ տավ լու կազ գի տե սակ նե րի հետ: 
Երևույ  թը բա ցատր վում է կեն սա բա նա կան այն ա ռանձ նա հատ կութ յամբ, 
որ այս ըն տա նի քի բույ սե րը պտղա կա լու մից հե տո ա վե լի քիչ են կոպ տա նում 
հա մե մա տած դաշ տավ լու կազ գի նե րի հետ: Պայ մա նա վոր ված այս ա ռանձ-
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նա հատ կութ յամբ ա րո տա յին շրջա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե-
րին բակ լազ գի նե րով կե րակր ման ժա մա նա կա մի ջո ցը գրե թե կրկնա կի ան-
գամ գե րա զան ցում է դաշ տավ լու կազ գի հա մա կե ցութ յուն նե րով պատ ված 
ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծին:

Բարձր ու տե լիութ յու նը պայ մա նա վոր ված է վեր գետն յա վե գե տա տիվ 
նուրբ և սնն դա րար զանգ վա ծի ձևա վո րու մով, որ տեղ ա ռա վե լա պես գե-
րակշ ռում են բարդ տերև նե րը: Կեն սա քի միա կան բա ղադ րութ յան մեջ 
բարձր է մար սե լի սպի տա կուց նե րի պա րու նա կութ յու նը (մի ջին հաշ վով 50-
60%-ով ա վե լի քան դաշ տավ լու կազ գի նե րը), ըստ ո րի ա պա հո վում են բարձր 
է ներ գե տիկ ար ժեք և կե րա միա վո րի պա րու նա կութ յուն:

Պայ մա նա վոր ված սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն նե րի բարձր պա րու-
նա կու թյամբ, հատ կա պես բնա կան ա րոտ նե րում ձևա վո րում են ո րո շա կի 
ռիս կեր: Մաս նա վո րա պես բակ լազ գի նե րով հա րուստ ա րո տա վայ րե րում 
անձր ևա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում կամ վաղ ա ռա վոտ յան խո նավ (ցո ղով 
պատ ված) բու սա ծած կով խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցում ներ 
կազ մա կեր պե լը ար դա րաց ված չէ, քա նի որ ա ռա ջա նում է փո րու ռուցք (տիմ-
պա նիտ): Սա կար ևո րա գույն խնդիր է, ո րը ցան կա ցած ա րո տօգ տա գոր ծող 
պար տա վոր է ի մա նալ, և կա ռա վար ման պլան ներ մշա կե լուց, կա ռա վար-
ման միա վո րում նե րում ա րո տա յին օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը 
սահ մա նե լուց, անհ րա ժեշտ է ի նկա տի ու նե նալ, որ պես զի օր վա ըն թաց քում 
մի քա նի ան գամ ի րար հա ջոր դեն դաշ տավ լու կազ գի կամ տա րա խո տա յին 
բու սա կա նութ յամբ հա րուստ տա րածք նե րի հետ բակ լազ գի նե րով հա րուստ 
ա րո տա բաժ նի օգ տա գոր ծու մը, կեն դա նի նե րի մոտ փո րու ռուց քը կան խե լու 
նպա տա կով: Չա փա զանց մեծ է բակ լազ գի խո տա բույ սե րի տնտե սա կան և 
բ նա պահ պա նա կան նշա նա կութ յու նը բնա կան կեր հան դակ նե րում: Ձ ևա վո-
րե լով բա վա կա նին փար թամ և սնն դա տար րե րով հա րուստ բու սա զանգ ված, 
ա պա հո վում են բարձր կե րա յին նշա նա կութ յուն և տ ևա կան օգ տա գործ ման 
հնա րա վո րութ յուն, բե րե լով ա րո տա վայ րե րի ընդ հա նուր արդ յու նա վե տու-
թյան բարձ րաց մա նը:

Բոշ խեր-կնյուկ ներ։ Սահ մա նա փակ տա րած վա ծութ յամբ, գե րա զան-
ցա պես բազ մամ յա խո տա բույ սեր են։ Հան դի պում են նաև ա նա պատ նե րում 
ու լեռ նա յին ա րո տա վայ րե րում։ Դաս վում են մի ջակ և վատ ուտ վող կե րա-
բույ սե րի շար քին, չնա յած սպի տա կուց նե րի պա րու նա կութ յու նը կազ մում 
է մինչև 14%։ Սահ մա նա փակ և վատ ու տե լիութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
կեն սա քի միա կան բա ղադ րութ յան մեջ քա րա յին բջիջ նե րի բարձր պա րու-
նա կութ յամբ: Լի նում են բարձ րա ցո ղուն ներ և ցած րա դիր բույ սեր։ Ցած-
րա ցո ղուն նե րը կե րա յին նշա նա կութ յուն ու նեն տա փաս տա նա յին, կիսա-
ա նա պա տա յին և  ալպ յան գո տի նե րի ա րո տա վայ րե րում: Ա ռա վել բարձր է 
ու տե լիութ յունն ու մար սե լիութ յու նը զար գաց ման վաղ փու լե րում (մինչև 
ծաղ կա կիր ցո ղուն նե րի ա ռա ջա նա լը), երբ չեն զի ջում նույ նիսկ դաշ տա վլու-
կազ գի նե րին: Պտ ղա բե րող օր գան նե րի ձևա վո րու մից հե տո դրանց կե րա յին 
ար ժե քը կտրուկ իջ նում է, պայ մա նա վոր ված կոպ տա ցու մով, իջ նում է նաև 
մար սե լիութ յու նը, ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ վնա սա կար են եր կա րատև կե-
րակր ման դեպ քում: Բոշ խա յին և կն յու նա յին բու սա կա նութ յամբ պատ ված 
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ա րոտ նե րում եր կա րատև օգ տա գոր ծում նե րը ար դա րաց ված չեն, ո րով հետև 
դրան ցում կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի ա ղե րի պա կաս լի նե լը բե րում է ա րա ծող 
կեն դա նի նե րի ոսկ րա կազ մի թու լաց ման, իսկ մատ ղաշ կեն դա նի նե րի մոտ 
ռա խի տա յին հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման:

Բոշ խա յին և կն յու նա յին բու սա կա նութ յամբ պատ ված կեր հան դակ նե-
րում ար դա րաց ված է ա րա ծե ցում նե րը կամ խոտ հուն ձը կազ մա կեր պել 
զար գաց ման հա մե մա տա բար վաղ փու լե րում, երբ ստաց վում է ա ռա վե լա-
պես նուրբ, սննդա տար րե րով հա րուստ բարձր ու տե լիութ յամբ կե րա զանգ-
ված: Զար գաց ման հե տա գա փու լե րում դրանց ու տե լիութ յան կրճա տու մով 
ստեղծ վում է պայ ման վեր ջին նե րիս պտղա բեր ման և  ա ռա վել տա րած ման: 
Վեր ջին նե րիս հա մա տա րած զար գա ցու մը բե րում է ա րոտ նե րի բու սա ծած կի 
և բու սա կաց քի ո րա կա կան փո փո խութ յան: Ճ մա գո յաց ման և գուղ ձա վոր-
ման խո րաց մամբ նպաս տում են ա րո տա վայ րի դեգ րա դաց մանն ու կազ մա-
լուծ մա նը, ի ջեց նե լով դրա տնտե սա կան ար ժեքն ու բեր քատ վութ յու նը:

Տա րա խո տեր։ Այս խմբա վոր ման մեջ նե րառ ված են մնա ցած բո լոր բո ւ սա-
կան ըն տա նիք նե րը և կազ մում են բնա կան լանդ շաֆտ նե րի բու սա ծած կի հիմ-
նա կան մա սը: Ա ռա վե լա պես մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն բար դա ծաղ կա վոր նե-
րի ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք բնա կան բու սա ծած կի 15-20%-ն  են 
կազ մում, իսկ ա նա պատ նե րում, կի սաա նապտ նե րում օ շինդր նե րը կազ մում 
են խո տա ծած կի 40%-ը (օ շինդր սպի տակ, Լես սին գի բու րա վետ, հայ կա կան)։ 
Շատ տե սակ ներ ի րենց սննդա րա րութ յամբ և  ու տե լիութ յամբ չեն զի ջում դաշ-
տավ լու կազ գի և բակ լազ գի տե սակ նե րին: Տա րա խո տա յին բու սա կա նութ յամբ 
հա րուստ են կի սա նա պա տա յին, տա փաս տա նա յին և  ան տա ռա յին գո տի նե րի 
կե րա յին հան դակ նե րը: Բարձր լեռ նա յին ալպ յան և  են թալպ յան մար գա գե-
տին նե րում տա րա խո տա յին նե րի բուռն զար գա ցու մը ձևա վո րում են ալպ յան 
գոր գեր, ո րոնք լանդ շաֆ տա յին նշա նա կութ յուն են ձեռք բե րում, զբա ղեց նե-
լով հսկա յա կան ա րո տա յին տա րածք ներ, ո րոնց բու սա կաց քում վեր ջին նե րիս 
պա րու նա կութ յու նը կազ մում է մինչև 60-70% և  ա վե լի:

Տա րա խո տա յին բու սա կա նութ յան մեջ զգա լի են կո պիտ, ցած րար ժեք, 
վնա սա կար և թու նա վոր բույ սե րի ա ռա տութ յու նը, ին չը բա ցատր վում է 
տա րա խո տա յին նե րի բազմազանությամբ և բու սա կան խմբա վո րում նե րի 
հարս տութ յամբ:

Ըստ տնտե սա կան ար ժա նիք նե րի (սննդա տա րութ յուն, ու տե լիութ յուն) 
տա րա խո տա յին բու սա կա նութ յու նը բա ժան վում է 3 խմբե րի`

1. Ար ժե քա վոր –  ու տե լի տա րա խո տեր:
2. Բա վա րար –  ընտ րո ղա կան ու տե լիութ յամբ տա րա խո տեր:
3. Ան ցան կա լի – չուտ վող մո լա խո տեր:
Կախ ված ա ռան ձին տե սակ նե րի կե րա յին ար ժա նիք նե րից և  ու տե լիու-

թյու նից այս խմբում ա ռանձ նա կի նշա նա կութ յուն են ձեռք բե րել լավ ուտ-
վող տե սակ նե րը, հատ կա պես ա րո տա յին բու սա ծած կում դրանց բարձր 
պա րու նա կութ յու նը նպաս տում է ա րո տա կա նա չի կե րա միա վոր նե րի բարձ-
րաց մանն ու մթե րա տու հատ կութ յուն նե րի ա վե լաց մա նը: Ն ման տա րա խո-
տա յին նե րից են` քե մո նը, ալպ յան ման դա կը, վե րո նիկ նե րը, ե զան լե զու նե-
րը, սին ձե րը, կաթ նա բե րի կը և  այլն: Այս խումբ բույ սե րից շա տե րը ու տե-
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լիու   յամբ, սննդա տար րե րի պա րու նա կութ յամբ, մար սե լիութ յամբ, ինչ պես 
նաև ահ լու կատ վութ յամբ և  ա րո տա դի մաց կու նութ յամբ հա վա սա րա զոր են 
դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի խո տա բույ սե րին:

Մո լա խո տա յին բու սա կա նութ յուն: Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե-
րում մո լա խոտ են հա մար վում այն բույ սե րը, ո րոնք չու նեն կե րա յին ար ժեք 
(կո պիտ են, չուտ վող, վնա սա կար կամ թու նա վոր) և կե րի ու ա րո տի ո րա-
կը վա տաց նե լուց բա ցի ֆի զի կա կան վնաս են պատ ճա ռում կեն դա նի նե րին 
կամ թու նա վո րում նրանց։ Հան րա պե տութ յան կեր հան դակ նե րում նման 
բույ սերն ու նեն զգա լի տա րա ծում՝ հատ կա պես դեգ րա դաց ված հատ ված նե-
րում։ Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րում մո լա խոտ վա ծութ յան ա վե լա ցու մը 
ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է նաև տնտե սա պատ մա կան (մար դա ծին) 
գոր ծոն նե րի ան բա վա րար մա կար դա կով և նե րազ դե ցութ յամբ, մաս նա վո-
րա պես ա րո տա վայ րե րում ըն տա նի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ան-
կա նոն, ան ժամ կետ և չա փից դուրս ա րա ծե ցու մը, խոտ հարք նե րում ժա մա-
նա կին հունձ չկա տա րե լը, կե րա յին հան դակ նե րի բու սա ծած կի խնամ քի բա-
ցա կա յութ յու նը: Բա ցի այդ կե րա յին հան դակ նե րում մո լա խոտ վա ծութ յու նը 
կա րող է ա վե լա նալ նաև բնա պատ մա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված, 
բու սա ծած կում բու սա կա նութ յան բնա կա նոն, օ րի նա չափ փո փոխ ման հե-
տ ևան քով, երբ ճմա կալ ման խո րա ցու մով պայ մա նա վոր ված փոխ վում է 
բու սա տե ղի հո ղի օ դա թա փան ցե լիութ յու նը (աէ րա ցիան), բե րե լով կե րա յին 
հան դա կի դան դաղ օ րի նա չափ ծե րաց ման:

Կո պիտ և չուտ վող բույ սե րը ա ռա ջաց նե լով վե գե տա տիվ մեծ զանգ ված 
ա րո տա վայ րե րում ճնշում են լավ ո րա կի ու տե լի խո տա բույ սե րին (ճահ ճա-
խոտ, նար դոս, դան թո նիա, խայ տաբ ղետ շյու ղա խոտ, ա վե լուկ ներ, եղ ջե-
րա վոր կորն գան, բո խի ներ, լվա ծա ղիկ, թթվիճ, հող մա ծա ղիկ, ե ռա տա միկ և  
այլն)։ Ո րոշ տե սակ ներ ու նեն սահ մա նա փակ և  ընտ րո ղա կան ու տե լիութ յուն 
զար գաց ման վաղ փու լե րում: Այս խմբում ընդգրկ վում են տար բեր բու սա-
կան ըն տա նիք նե րի բո լոր այն ներ կա յա ցուչ նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում օժտ-
ված են հզոր ա ճե ցո ղութ յամբ, ձևա վո րե լով վեր գետն յա փար թամ զանգ ված, 
ո րի մեջ ա ռա վե լա պես զգա լի է թա ղան թան յու թի բարձր պա րու նա կութ յու-
նը, իսկ կեն սա քի միա կան բա ղադ րութ յան մեջ հա րուստ են տար բեր թթու-
նե րով և դառ նա համ ալ կո լոիդ նե րով: Որ պես կա նոն ձևա վո րում են կո պիտ, 
կոշտ վե գե տա տիվ զանգ ված, ին չը կեն դա նի նե րի կող մից հիմ նա կա նում չի 
օգ տա գործ վում: Ն ման բույ սերն ա ռա վե լա պես մեծ զար գա ցում են ապ րում 
խնամ քից զուրկ գե րօգ տա գործ վող կամ գե րա րա ծեց ված կեր հան դակ նե-
րում, ուր մաս սա յա բար զար գա նա լով ձևա վո րում են բու սուտ ներ աղ բո տե-
լով կեր հան դա կը, ի ջեց նում վեր ջի նիս տնտե սա կան ար ժե քը:

Վ նա սա կար են այն բույ սե րը, ո րոնք ա րո տի ո րա կը ցած րաց նե լու հետ 
մեկ տեղ, ու տե լուց կամ շփվե լուց  կեն դա նու մոտ ա ռա ջաց նում են մե խա նի-
կա կան լուրջ վնաս ներ՝ մաշ կի վրա, բե րա նի խո ռո չում, ստա մոք սում, ա ղի-
նե րում կամ փչաց նում և  ո րա կազր կում են ա նաս նա բու ծա կան մթերք նե րը 
(գա զե րը, տա տասկ նե րը, փետ րա խո տե րը, դառ նի ճը, մա նա նե խը, սո խե րը, 
ան մո ռու կը, ի շա կաթ նուկ նե րը, տե րե փուկ նե րը և  այլն)։ Տար բեր տնտե սա-
կան խմբե րին և բու սա կան ըն տա նիք նե րին պատ կա նող վնա սա կար բույ-
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սե րի վնա սա կար հե տազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վոր ված է վեր գետն յա վե-
գե տա տիվ զանգ վա ծի կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով 
(փշոտ, քա րա յին բջիջ նե րով հա րուստ), կամ կեն սա քի միա կան բա ղադ րու-
թ յամբ (պա րու նա կում են ալ կո լոիդ ներ, ե թե րա յին միա ցութ յուն ներ և տար-
բեր պիգ մենտ ներ): Ո րոշ տե սակ ներ ու նե նա լով լավ ու տե լիութ յուն, բա ղադ-
րութ յան մեջ պա րու նակ վող պիգ մենտ նե րի և  ալ կո լոիդ նե րի ազ դե ցութ յամբ 
տար բեր ե րանգ, համ ու հոտ են հա ղոր դում ստաց վող կա թին կամ մսին, 
նման վնա սա կար տե սակ նե րից են կո վա ցո րե նը, ան մո ռու կը, մա կար դա-
խո տը, ի շա կաթ նու կը, վայ րի սո խե րը, շնկո տե մը, գար շա հոտ խե ժա կի րը, 
աղ բա կո տե մը, գար նա նա յին շեկ լի կը և  այլն: Կեն սա քի միա կան բա ղադ րու-
թ յամբ պայ մա նա վոր ված վնա սա կա րութ յուն ա ռա վե լա պես դրսևոր վում է 
ստաց վող ա նաս նա բու ծա կան մթերք նե րի ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե-
րով, ին չը գե րակ շիռ դեպ քե րում բե րում է մթերք նե րի խո տան ման:

Թու նա վոր բույ սեր: Այս խմբում ընդգրկ ված են այն բույ սե րը, ո րոնց 
կեն սա քի միա կան բա ղադ րութ յան մեջ պա րու նակ վում են թու նա վոր (տոք-
սիկ) միա ցութ յուն ներ` ալ կա լոիդ ներ, գլյու կո զիդ ներ, օր գա նա կան թթու-
ներ, ո րոնք կեն դա նու օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում են լուրջ խան գա րում-
ներ, ու ժեղ թու նա վոր ման ժա մա նակ՝ ան գամ մահ (ղանձ լա մեր, ար ջըն դեղ, 
բան գի, ըն ձա խոտ, ոջ լա խոտ, մո լե խինդ, գորտ նուկ ներ և  այլն)։ Թու նա վոր 
բույ սե րի մոտ, կախ ված տե սա կից, տոք սիկ նյու թե րը կու տակ վում են տար-
բեր օր գան նե րում կամ հատ ված նե րում: Ա րո տա վայ րե րում ա ռա վել վտան-
գա վոր են հա մար վում բո լոր թու նա վոր այն տե սակ նե րը, ո րոն ցում թու-
նա վոր նյու թե րը կու տակ ված են ցո ղուն նե րի և տերև նե րի մեջ: Թու նա վոր 
բույ սեր կան բու սա կան բո լոր ըն տա նիք նե րում ա ռա վել շատ հան դի պում են 
տա րա խո տե րի խմբում:

Ա մե նա թու նա վոր բու սա կան ըն տա նիք նե րը` ի շա կաթ նազ գի նե րը, մոր-
մազ գի ներն ու գորտ նու կազ գի ներն են, ո րոնց մաս նակ ցութ յու նը բու սա-
կաց քում մեծ չէ: Ա ռա վել տա րած ված և բարձր կե րա յին ար ժա նիք նե րով 
օժտ ված տնտե սա կան նշա նա կութ յամբ կար ևոր ըն տա նիք նե րի մեջ թու նա-
վոր բույ սե րը ան հա մե մատ քիչ են: Մաս նա վո րա պես դաշ տավ լու կազ գի և 
բակ լազ գի բու սա կան ըն տա նիք նե րում չի գե րա զան ցում 2-5%-ը: 

2. Բնական կերային հանդակների բուսականության փոփո խու
թյունները

Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի միև նույն բու սա տե ղում (ապ րե լա տե-
ղում) բու սա կացքն ան փո փոխ չէ։ Այն ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում 
է, ինչ պես զանգ ված (բերք) ձևա վո րե լու ըն դու նա կութ յամբ, այն պես էլ տե-
սա կա յին կազ մով՝ բու սա կան մի խմբակ ցութ յու նը (ցե նո զը) փո խա րին վում 
է մեկ այլ խմբակ ցութ յամբ։ Այդ փո փո խութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում ինչ-
պես բնա կան (կլի մա յի), այն պես էլ անտ րո պո գեն (մար դա ծին) գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յան տակ։ 

Բ նա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ բու սա կա նութ յան փո փո խութ յու նը 
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տե ղի է ու նե նում դան դաղ՝ հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում։ Բու սա կա նու-
թյան փո փո խութ յուն է տե ղի ու նե նում նաև բու սա տե սակ նե րի միմ յանց վրա 
ու նե ցած փո խազ դե ցութ յամբ (օ դի, լույ սի, ջրի, սննդա տա րրե րի հա մար)։ 

Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րում առ կա բու սա կան ծած կո ցի փո փո-
խութ յուն նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են բու սա կան հա մա կե ցութ յուն նե րի 
աս տի ճա նա կան փո խա րի նում նե րով, պայ մա նա վոր ված է ինչ պես հա մա կե-
ցութ յուն նե րի բնա կան զար գա ցու մով, այն պես էլ ար տա քին ազ դակ նե րի 
կամ գոր ծոն նե րի նե րազ դե ցութ յամբ:

Գո յութ յուն ու նի բու սա կան հա մա կե ցութ յուն նե րի փո խա րի նում նե րի եր-
կու հիմ նա կան ե ղա նակ ներ՝

1. Ներ քին զար գա ցում նե րով (Էն դո դի նա միկ) փո խա րի նում ներ:
2. Ար տա քին զար գա ցում նե րով (Էկ զո դի նա միկ) փո խա րի նում ներ:
Ժա մա նա կի ըն թաց քում, նույն բու սա տե ղի պայ ման նե րում բու սա կան 

հա մա կե ցութ յուն նե րի փո խա րի նում նե րը, որ տե ղի է ու նե նում հա մա կե-
ցութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցող բնա կան զար գա ցու մով, կոչ վում է էն դո դի-
նա միկ փո խա րի նում: Այս դեպ քում գո յութ յան պայ քա րի տար բեր դրսևո-
րում նե րում, նույն ա ճե լա վայ րի պայ ման նե րում դո մի նանտ դիր քեր են գրա-
վում ա ռան ձին տե սակ ներ կամ նոր հա մա կե ցութ յուն ներ, ո րոնց հա մար 
նախ կին հա մա կե ցութ յան կող մից փո փո խած տե ղան քի պայ ման ներն ա ռա-
վել նպաս տա վոր են աճ և զար գա ցում ա պա հո վե լու հա մար:

Է վոլ յու ցիոն ըն թաց քով պայ մա նա վոր ված յու րա քանչ յուր էն դո դի նա-
միկ փո խա րի նում նույն տե ղան քի պայ ման նե րում կրում է ժա մա նա կա վոր 
բնույթ, քա նի որ նման զար գա ցում նե րի և հա մա կե ցութ յուն նե րով փո խա-
րի նում նե րի ըն թաց քում, նույ նիսկ ա ռա ջա դեմ զար գա ցու մով փո խա րին-
ված հա մա կե ցութ յան ազ դե ցութ յու նը մի ջա վայ րի (բու սա տե ղի) վրա ձևա-
վո րում է նոր փո փոխ ված պայ ման ներ, ո րի պա րա գա յում աս տի ճա նա բար 
կե րա յին հան դա կը հետ զար գա ցում է ապ րում:

Այն փո խա րի նում նե րը, երբ բու սա կան հա մա կե ցութ յուն նե րում աս տի ճա-
նա բար ար ձա նագր վում են բու սա կան ծած կո ցի ո րա կա կան և քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի հե տըն թաց (նվա զում), կոչ վում են էկ զո դի նա միկ փո խա րի-
նում ներ, ո րի դեպ քում բու սա կան հա մա կե ցութ յուն նե րի դի նա մի կան տե ղի 
է ու նե նում զա նա զան տե սա կի, նաև ար տա քին գոր ծոն նե րի (կլի մա յի փո փո-
խութ յուն, ռե լիե ֆի փո փո խութ յուն, մար դու և կեն դա նի նե րի ազ դե ցութ յուն-
ներ, հրդեհ ներ, խոտ հունձ, ա րա ծե ցում և  այլն) ազ դե ցութ յան տակ:

Որ պես կա նոն, էկ զո դի նա միկ փո խա րի նում նե րը բնա կան կե րա յին հան-
դակ նե րի բու սա ծած կում բու սա կան հա մա կե ցութ յուն նե րի ներ քին զար գա-
ցու մով չի պայ մա նա վոր վում:

Բու սա կա նութ յան փո փո խութ յու նը մեծ է հատ կա պես մար դու տնտե-
սա կան գոր ծու նեութ յան ազ դե ցութ յան ներ քո (խոտ հունձ, ա րա ծե ցում, 
ջրանցք նե րի անց կա ցում, ճա հիճ նե րի չո րա ցում, ան տա ռա հա տում և  այլն)։   
Վաղ ժամ կետ նե րում խոտհն ձի մի ջո ցով խո տա կաց քից ա ռա ջին հեր թին վե-
րա նում են բարձ րա ցո ղուն բազ մամ յա բույ սե րը (նե խու րազ գի, աստ ղազ-
գի), ո րոնք բազ մա նում են սեր մե րով և չեն հասց նում սեր մա կա լել։ Այս դեպ-
քում խո տա կաց քից դուրս են ընկ նում նաև միամ յա և  եր կամ յա բույ սե րը, 



- 14 -

հատ կա պես ուշ սերմ նա կա լող նե րը։ Կա նո նա վոր խոտհն ձի շնոր հիվ բու սա-
կաց քում եր կար ժա մա նակ պահ պան վում են ա ռա վե լա պես եր կա րակ յաց, 
բարձ րա դիր ար ժե քա վոր դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի խո տա բույ սե րը։ 

Ա րա ծե ցու մը նույն պես իր ազ դե ցութ յունն ու նի ա րո տա վայ րե րում բու-
սա կա նութ յան փո փո խութ յան վրա։ Այն ա ռա ջին հեր թին ազ դում է ճմի և 
հո ղի վրա՝ պնդաց նում է հո ղը, փո խում նրա օ դա-ջրա յին, սննդա յին ռե ժիմ-
նե րը։ Կա նո նա վոր ա րա ծե ցու մը ա րո տա վայ րի բնա կան ըն թաց քի և կեն սա-
բա նա կան հա վա սա րակշռ ված վի ճա կի վրա կտրուկ փո փո խութ յուն ներ չի 
ա ռա ջաց նում, ե թե չխախտ վեն այդ հա վա սա րակշ ռութ յան նոր մե րը։ Այս-
պես, ան դա դար և  ա նընդ մեջ ան հա մա կարգ ա րա ծեց ման, գեր բեռն ված և 
գե րա րա ծեց ման դեպ քե րում շատ ար ժե քա վոր բարձ րաճ բույ սեր, չդի մա նա-
լով ոտ նա հար մա նը, դուրս են ընկ նում բու սա կաց քից, դրանց փո խա րի նում 
են ցած րաճ ա րո տա բույ սեր, իսկ վեր ջին ներս էլ ա վե լի ուժ գին ա րա ծեց ման 
դեպ քում փո խա րին վում են ցած րար ժեք տա րա խո տե րով և կեր հան դա կը 
դեգ րա դաց վում է։ Թեք լան ջե րը նման դեպ քե րում առ հա սա րակ զրկվում 
են բու սա կա նութ յու նից և  ըն թաց քում է ռոզ վաց վում են։ Են թալպ յան լայ-
նա տերև դաշ տավ լու կազ գի-տա րա խո տա յին մար գա գե տի նը գեր բեռն ված 
ա րա ծեց ման դեպ քում փոխ վում է հա ցազ գի-տա րա խո տա յին տիպ չա կա յին 
մար գա գետ նի, այ նու հետև վե րած վում է գայ լա թա թա յին, այ նու հետև սի-
բալ դիա յին, և վեր ջա պես` փայ լա սե նա յին վա տո րակ մար գա գետ նի։ 

3. Բ նա կան կե րա յին հան դակ նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ
ման հի մունք ներ

3.1 Ա րո տա վայ րե րի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում

Ա րո տա վայ րե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման գլխա վոր նա խա դրյա լը 
օգ տա գործ ման բո լոր տա րի նե րին դրանց բու սա կա նութ յան բարձր բեր-
քատ վութ յան և կե րա յին լավ հատ կա նիշ նե րի պահ պա նումն է, ինչ պես նաև 
հե տա գա բնա կա նոն բա րե լավ ման պայ ման նե րի ստեղ ծու մը։ Դ րա հա մար 
շատ կար ևոր է ա րա ծեց ման չա փա նիշ նե րի` ժամ կե տի, բարձ րութ յան, 
տևա կա նութ յան և քա նա կի պահ պա նու մը։ Շատ վաղ (ձնհա լից ան մի ջա-
պես հե տո), ինչ պես և  ուշ (վե գե տա ցիա յի ա վար տից հե տո) ժամ կետ նե րում 
կա տար ված ա րա ծե ցու մը միան ման կեր պով վա տաց նում են ա րո տա վայ րի 
վի ճա կը, նվա զեց նում արդ յու նա վե տութ յու նը և կա րող է տա նել նրա վա ղա-
ժամ այ լա սեր ման։ Գար նա նը ա րա ծե ցու մը պետք է սկսել բույ սե րի վե րա ճը 
սկսվե լուց 15-18 օր հե տո, երբ բույ սե րը լիար ժեք թփա կալ վել են և ձեռք են 
բե րել ո րո շա կի բարձ րութ յուն՝ կի սաա նա պա տա յին, չոր տա փաս տա նա յին 
և  ալպ յան գո տի նե րում՝ 6-8, իսկ հե տան տա ռա յին, մար գա գետ նա տա փաս-
տա նա յին և  են թալպ յան գո տի նե րի ա րո տա վայ րե րում՝ 10-12-15սմ բարձ-
րութ յուն։ Աշ նա նա յին ա րա ծե ցու մը պետք է դա դա րեց նել բույ սե րի վե գե-
տա ցիա յի ա վար տից 20-25 օր ա ռաջ, հնա րա վո րութ յուն տա լով բույ սե րին 
կու տա կե լու պա շա րա յին սննդան յու թեր բա րե հա ջող ձմե ռե լու և գար նա նը 
լավ վե րաճ տա լու հա մար։
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Նույն ար տա տե ղա մա սում ա րա ծա ծե ցում նե րի թի վը, կախ ված է բու սա-
կաց քի տե սա կա յին կազ մից, աճ ման պայ ման նե րից և վե գե տա ցիա յի տևո-
ղութ յու նից, թույ լատ րե լի է 1-5 ան գամ՝ կի սաա նա պա տա յին, չոր տա փաս-
տա նա յին և  ալպ յան գո տի նե րում՝ 1-2 ան գամ, տա փաս տա նա յին գո տում՝ 
2-3, մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին, հե տան տա ռա յին և  են թալպ յան գո-
տի նե րում՝ 3-4-5 ան գամ։

Ա րա ծեց ման ե ղա նա կը։ Գո յութ յուն ու նի ա րա ծեց ման եր կու ե ղա նակ-
ներ՝ ա զատ կամ չկար գա վոր ված և հեր թա կան կա նո նա կարգ ված (ա րո տա-
բաժ նա յին, զա գո նա յին) ա րա ծե ցում։ Ա զատ ա րա ծեց ման դեպ քում ա րա ծե-
ցու մը չի կար գա վոր վում, կեն դա նի ներն ա րո տա յին ողջ շրջա նում ա րա ծում 
են բո լոր ա րո տա տա րածք նե րում, որ տեղ պա տա հի և  օր վա ըն թաց քում մեծ 
ժա մա նակ ու է ներ գիա են ծախ սում թարմ և  ո րակ յալ կեր փնտրե լու վրա։ 
Այս դեպ քում ա րո տա յին լավ բույ սերն ուտ վում են բազ մա կի ան գամ, իսկ 
վատ ուտ վող նե րը մնում են չկեր ված, ծաղ կում, սերմ նա կա լում և  աս տի ճա-
նա բար խո տա կաց քից դուրս են մղում բազ մա կի ա րա ծեց մանը չդի մա ցող, 
լավ ուտ վող բույ սե րին։ Ա րո տի վի ճա կը և  արդ յու նա վե տութ յունն այդ դեպ-
քում վա տա նում է։ Ա րո տա վայ րի բարձր արդ յու նա վե տութ յուն և բու սա-
ծած կի լավ վի ճակ ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հեր թա կան 
կար գով ա րո տա բաժ նա յին (զա գո նա յին) ա րա ծե ցում։ Հեր թա կան կար գով 
ա րո տա բաժ նա յին ա րա ծեց ման էութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ այս 
դեպ քում ա րոտ նե րը բա ժան վում են ա ռան ձին ա րո տա տե ղա մա սե րի և  օգ-
տա գործ վում հեր թա կա նո րեն ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով և կրկնու-
թյամբ։ Վեր ջին ա րո տա վան դա կի կամ ա րո տա տե ղա մա սի ա րա ծե ցու մից 
հե տո ա նա սուն նե րը վե րա դառ նում են ա ռա ջին ա րո տա վան դակ կամ ա րո-
տա տե ղա մաս, որ տեղ բույ սե րը հասց րել են վե րա ճել բա վա րար չա փի և 
սկսվում է ա րա ծեց ման 2-րդ բո լո րապ տույ տը։

Ա րո տա բաժ նա յին ե ղա նա կով հեր թա կան ա րո տօգ տա գործ ման (ա րա-
ծեց ման) ա ռա վե լութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ յու րա քանչ յուր ա րո տա-
վան դա կում ա նա սուն նե րը թարմ ա րո տա կա նաչ են ա րա ծում, մինչև վեր ջին 
ա րո տա վան դա կին հաս նե լը ա ռա ջի նում ար դեն բույ սե րը հա սել են ա րո տա-
յին հա սու նաց ման, կե րի ե լուն քը լի նում է 16-20%-ով ա վե լի, ա րո տա վայրն 
օգ տա գործ վում է ա վե լի լիար ժեք, ա րո տի բեռն վա ծութ յու նը ա նաս նագլ խով 
15-20%-ով ա վե լա նում է, ա րոտն օգ տա գործ վում է ա վե լի եր կար ժա մա նա կով 
(18-20օր), կեն դա նու մթե րատ վութ յու նը բարձ րա նում է մինչև 20-25%-ով։

Ա րո տա տե ղա մա սում բույ սե րի չա փից ա վե լի ա րա ծեց վե լու դեպ քում ա րո-
տի բեր քատ վութ յու նը և  ո րա կը խիստ ընկ նում է։ Որ պես զի գե րա րա ծե ցում 
տե ղի չու նե նա, ա րո տա վան դա կում յու րա քանչ յուր ան գամ կեն դա նի նե րը 
պետք է ա րա ծեց նել հստակ հաշ վար կած ժա մա նա կա հատ վա ծով` ել նե լով 
ա րո տա տե ղա մա սի տա րած քից, մի ջին բեր քատ վութ յու նից, ա նաս նագլ խա-
քա նա կից և  ա րո տա կե րի օր վա պա հանջ վող քա նա կից: Հետ ևա բար, ա րո-
տա վան դա կում կամ ա րո տա բաաժ նում ա րա ծեց ված օ րե րի թի վը պետք է 
սահ մա նել ել նե լով ա րո տա տե ղա մա սի բեր քատ վութ յան և  ա նաս նագլ խի կե-
րա պա հով ման ցու ցա նիշ նե րից։

Ա րո տա վան դակ նե րի կամ ա րո տա բա ժին նե րի թի վը ո րո շե լիս պետք է 



- 16 -

հաշ վի առ նել ա րո տա վայ րի տա րա ծութ յու նը, վան դա կի կամ ա րո տա բաժ նի 
մե ծութ յու նը, նրա օգ տա գործ ման տևո ղութ յու նը, բեր քատ վութ յու նը, բույ-
սե րի վե րաճ տա լու և  ա րո տա յին բերք ա ռա ջաց նե լու ժա մա նա կա մի ջո ցը, 
ինչ պես նաև ա րո տա բաժ նից օգտ վող պայ մա նա կան խո շո րի ՊԽ գլխա քա-
նակն ու օր վա կե րի պա հան ջը։ Ըն դու նենք բույ սե րի վե րա ճը տևում է 35 օր։ 
Ա րո տա բաժ նի 5-օր յա օգ տա գործ ման դեպ քում պա հանջ վում է 7 ա րո տա-
բա ժին (35։5)։ Բա ցի դրա նից պետք է ու նե նալ նաև 2-3 պա հուս տա յին ա րո-
տա բա ժին ներ (ա պա հո վագ րութ յան հա մար)։ Այս պի սով ա րո տա վան դակ նե-
րի կամ ա րո տա բա ժին նե րի թի վը կա րող է լի նել 8-10, 12-16, 20-40, կախ ված 
բնատն տե սա կան գո տի նե րից և  ա րոտ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նից։

Ա րա ծեց ման բարձ րութ յու նը: Բու սա ծած կի շատ ցածր (1-2սմ) ա րա-
ծեց ման դեպ քում ա րո տա յին բույ սե րի ողջ կա նաչ մա սը (տերև ներ, ընձ յուղ-
ներ) ուտ վում է, ին չի հետ ևան քով թու լա նում է բույ սը։ Տա րի ներ շա րու նակ 
ցածր ա րա ծե ցու մը տա նում է բու սա ծած կի այ լա սեր ման։ Բարձր ա րա-
ծեց ման դեպ քում (մնացորդային խոզանը 10-15սմ) բեր քի մի մա սը մնում 
է չօգ տա գործ ված, այն կոպ տա նում է և չի ուտ վում, մե ծա նում է ա րո տում 
հնու կի քա նա կը։ Այս տե ղից, ա րա ծեց ման ա մե նա լավ բարձ րութ յու նը այն է, 
երբ ա ռա վե լա գույն չա փով է օգ տա գործ վում բույ սը, ա ռանց վնա սե լու նրա 
հե տա գա վե րաճն ու զար գա ցու մը։ Ալպ յան գո տու ա րո տա վայ րե րում ա րա-
ծեց ման լա վա գույն բարձ րութ յու նը գետ նից 2-3 սմ, են թալպ յան գո տու ցած-
րա խո տե րում՝ 3-4, բարձ րա խո տե րում՝ 4-6սմ, չոր տա փաս տան նե րում՝ 2-4, 
կի սաա նա պատ նե րի օ շինդ րա յին ա րոտ նե րում՝ 4-6սմ, օ շինդ րա-է ֆե մե րա-
յին ա րո տա վայ րե րում՝ 2-3սմ բարձ րութ յամբ։ 

Ա րա ծեց ման կար գը: Գար նա նը, ա րո տա յին շրջա նը սկսե լիս, ա ռա ջին 
հեր թին անհ րա ժեշտ է ա րա ծեց նել այն ա րո տա հան դե րը, ո րոնց բու սա կա-
նութ յու նը ա վե լի վաղ է վե րա ճը սկսում (ցած րա դիր գո տի ներ): Տար բեր տե-
սա կի կեն դա նի նե րի հա մար ա րո տա վայր ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում պետք 
է ել նել բու սա կաց քի վի ճա կից և բու սա պատ վա ծութ յու նից: Գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված և  ա պա ցուց ված է, որ ա րո տօգ տա գործ ման ա մե նաար դա-
րաց ված կար գը տար բեր տե սա կա յին կազ մե րով կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման 
հա մակց ված օգ տա գործ ման կազ մա կեր պումն է, երբ նույն կա ռա վար ման 
միա վո րում սկզբում ա րա ծում են խո շոր եղ ջե րա վոր նե րը, ա պա մանր եղ ջե-
րա վո րը: Ն ման օգ տա գոր ծու մը ա պա հո վում է բարձր արդ յունք, ո րի կի րառ-
մամբ հնա րա վոր է ա րո տա վայ րի ծա վա լը ա վե լաց նել 35-40%-ով` ի հա շիվ 
բու սա կաց քի ոչ միա տարր կազ մի, ո րը նպաս տում է ա րո տա վայ րի հա վա սա-
րա չափ օգ տա գործ մա նը և բույ սե րի հե տա գա վե րա ճի խթան մա նը: Ա րո տա-
վայ րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման ձևե րից է նաև բու սա ծած կի կի սաա րա-
ծե ցու մը, ին չը նպաս տում է բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման ա ռան ձին փու լե-
րի ըն թաց քի դան դաղ մա նը, ո րով եր կա րում է ա րո տա վայ րի օգ տա գործ ման 
ժամ կե տը, ին չը շատ կար ևոր է հատ կա պես չո րա յին գո տի նե րում:

Ա րա ծեց ման կարգ ձևա վո րե լու ա մե նա կար ևոր տվյալ նե րից է ա րա ծեց-
ման ժա մա նա կի չա փը, ո րը ցույց է տա լիս տվյալ ա րո տա վայ րում քա նի օր 
կա րող է ա րա ծել նա խի րը ա րո տա յին շրջա նում: 
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3.2 Ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռն վա ծութ յուն (ԱԹԲ) 

Ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռն վա ծութ յուն կամ ա րո տա վայ րի տա րո ղու-
նա կութ յու նը ցույց է տա լիս ա նա սուն նե րի այն ա ռա վե լա գույն քա նակն, ո րը 
կա րե լի է կե րակ րել ա րո տի միա վոր տա րա ծութ յան (1հա) վրա ա րո տա յին 
շրջա նում, ա ռանց վնաս հասց նե լու ա րո տի բու սա ծած կին։ Ա րո տա վայ րի տա-
րո ղութ յան ո րո շու մը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի, քա նի որ նրա թույ լատ րե-
լի բեռն վա ծութ յու նից մշտա պես գե րա զան ցումն ա ռաջ է բե րում ա րո տա վայ-
րե րի դեգ րա դա ցում և կե րա հան դա կը կորց նում է իր տնտե սա կան ար ժե քը։

Ա րո տա վայ րե րի թույ լատ րե լի բեռն վա ծութ յու նը հաշ վար կում են 1հա-ի 
վրա պայ մա նա կան խո շո րի գլխա քա նա կով, հետև յալ բա նաձ ևով՝

                                                   
որտեղ՝ 
ԱԹԲ -ա րո տավ այրի թո ւյլ ատ րելի բե ռն վածո ւթյունն է, գլուխ /հա, ա րո-

տային շր ջանում,
Բ - 1 հա  ա րո տավ այրի բ երք ատվո ւթյ ունը ( կանաչ կամ չոր զա նգված), 

կ գ/հա,
Պ – պ այ մա նական գլխի օրվա կերի պահ անջը ( կանաչ կամ չոր), կգ
Տ -  արոտ ային շր ջանի տ ևողո ւթյ ունը, օր։
Օ րինակ՝ 1 հա  ա րո տավ այրի բ երք ատվո ւթյ ունը՝ 4000 կգ  ա րո տա կանաչ,
1 պ այ մա նական գլուխ խո շորի  ա րո տա կերի պահ անջը՝ 50 կգ/օր,
ա րոտա յին շր ջանի տ ևողո ւթյ ունը՝ 150 օր

                                

Այսինքն, 0.53 գլուխ 1 հեկտարին կամ 1 գլխ ին պ ահանջվում  է  տարեկան 
1.89  հ ա արոտավայր (1/0. 53) ամբողջ արոտային ժամանակահատվածում ։

Նախ իրի հա մա ր ար ոտա տարածք ը հա շվարկվում  է  ելնե լո վ արոտի  թո ւյ-
լատրելի  բ եռնվ ածո ւթյունից։

3. 3 Ար ոտ աշ րջան առությ ու ն

Ար ոտ աշ րջան առո ւթյո ւն ը արո տա վայրե րի կայո ւն  օգտ ագործմ ան  
համակարգ  է, որ ի դեպք ու մ որոշակ ի պա րբ երակ անությամ բ՝ տարին մեկ 
կամ մի քա նի տարին մ եկ փոփոխվում  է  արոտավայրերի օգտ ագործմա ն 
ժ ամկետներն ո ւ ձևերը:

Այ ն իրա կա նացնել ու համա ր անհրաժեշտ է՝  
	 ար ոտա տարած քը  բաժա նե լ ար ոտա բա ժիննե րի և հեր թո վ 

ա րածեցնե լ, 
	 ա րոտ բա ժիններու մ յուր աքանչյո ւր տա րի փո խե լ ա րածեցմա ն հեր-

թակ անո ւթյու նը, ե թե  ընթաց իկ տար ու մ արածեցումը սկսվե լ է առաջին    
վանդակ ից, ա պա հաջո րդ տարում այն պետք է սկսե լ ե րկրորդի ց, այնուհետ և՝ 
երրոր դից և այսպ ես շարունակ,  

գլուխ/հա
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	 պա րբերաբար , հատկապ ես  ոտ նահար վա ծ արո տա վայրեր ու մ ար ո-
տա բա ժիններից 1-2- ը թողնել լրիվ հանգստի , անհ րաժե շտությա ն դեպքու մ 
այնտ եղ  կ իրառել ով  բա րելավմա ն և  խնամ քի  մ իջոց առումներ  ( քարհավաք, 
գյ ուղձեր ի ոչնչացու մ, պա րարտացու մ,  խոտ աբ ույսե րի  ենթաց անք և այլն) , 
	 տարեկան 1- 2 ար ոտաբաժին ու շ ա րածեցնե լ,  խոտա բույսր ի սերմե-

րի հա սու նացում ից հետո։
Ար ոտ աշ րջան առությ ան կիրառմ ամ բ ար ոտա բա ժիններու մ յուր աքան-

չյո ւր տար ի փոխվու մ է ա րածեցմա ն հե րթակ անո ւթյու նը, ե թե  ընթա-
ց իկ տար ու մ արա ծեցումը սկսվե լ է առաջ ին  կա ռավարմա ն միավոր ից  
( արո տաբաժնի ց), ա պա հաջո րդ տարում այն պետք է սկսե լ ե րկրորդի ց, 
այնուհետ և` երրորդ ից, և այսպ ես շարու նակ : Պա րբերա բա ր առավե լ 
վատ թարա ցա ծ ար ոտա բա ժիններից 1-2 -ը  տարեկան կ տրվածքո վ թողնել 
հանգստ ի ին քն ավերա կանգնմ ան համար  ( անհ րաժե շտությա ն դեպքո ւմ  
կ իրառել ով  բ արել ավումներ) կամ ու շ է ա րածեցվու մ,  խոտ աբ ույսերի  ս եր մ-
նա կալում ից հետո, ինքնացանություն ապահովելու  համար։

3. 4 Խո տհ արքներ ի ա րդ յունավ ետ  օգ տագոր ծում 

Բ արձրորակ, սնն դա տարրեր ով հարուստ խո տ ստանալո ւ հիմնական  
խնդիր ը պա յմա նավորված է խո տհ արքների ճ իշտ և ա րդ յունավ ետ  օգտ ա-
գործմամբ, դրան ց սի ստեմատիկ  խնամքի, խոտհնձ ի ա րդ յունավե տ ժ ամ-
կետների  և հնձի  բար ձրությա ն ս ահմանմամբ , ինչպես նաև  առանձի ն գոր-
ծո ղու թյ ունների ճ իշտ  և  անկորու ստ  կ ատարե լով:

Բար ձր  քան ակ ի և որակի խո տ ստանալ ու համար , անհրաժեշտ է խիս տ 
պահպանել` ա) հնձ ի ժ ամ կետները, բ) հնձի  բար ձրո ւթյունը :

Հնձ ի ժ ամկետ ներ : Խո տհ արքներում խոտհ նձ ի ամե նաա րդ յունավե տ 
ժամկե տը հա ցա զգիներ ի հաս կակալմա ն- հո ւրա նակալման , բ ակ լա զգիների  
ծաղկմա ն փուլերն են, երբ  զ անգվածու մ կ ուտակված է սնն դա տարր եր ի 
ամենաբար ձր  քան ակո ւթյո ւնը: Շատ վաղ կամ ու շ ժ ամ կետներում  հունձ ը 
խո տհ արքներ ի բ երքա տվությո ւնն  իջեցնում է ոչ միայն տվյալ, այ լև  հետա-
գա  տ արինե րին : Խո տհունձ ը անհրաժեշտ է սկսե լ բու սակացքո ւմ գ երա-
կշռ ող հա ցա զգիներ ի հաս կակալման կա մ հո ւրա նակալմա ն փուլերում, իս կ 
բ ակ լա զգինե րի գ երակ շռությա ն դեպքում`  բ ույսերի  ծաղկման սկզբ ու մ և  
ավարտել լրիվ  ծաղկմա ն փուլում: Ու շ ժ ամ կետներում հնձվող  զ անգվ ած ի 
որակակ ան  և  ք անակակա ն ցու ցանիշնե րն  ա նհամեմատ ցածր են  ստացվու մ, 
քանի որ  զ անգվածում սնն դա տարրեր ի ն վազում ը զո ւգակցվում է ն աև թա-
ղ անթ անյո ւթ ի ավե լացում ով, ո րի  պ արագայու մ նվազում է  ստացվ ող խոտի 
սն նդար արությունն ո ւ մարսե լիո ւթյուն ը:

Հնձի  բար ձրությու ն: Հնձի  բար ձրությու նն  ու ղակիոր են ազդում է ոչ 
միայն  ստացվ ող խ ոտ ի որակակ ան  և  ք անակակա ն ցու ցա նիշներին, այլ նա և 
խ ոտհար քի  հետա գա ար տա դր ողակ անության վրա: Շա տ ցածրից  հնձելո ւ 
դեպքու մ թուլանում  է  խոտ աբ ույսե րի  վ երաճելո ւ հա տկություն ն, քանի, որ 
շա տ կարճացա ծ մ նա ցորդայ ին  խոզան ի դեպքո ւմ պա հեստային սն նդ ա-
տարրեր ի սինթեզն կրճատվում  է : Բնակ ան  և  ցանով ի խո տհ արքներում հնձի  
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լավագույն  բար ձրություն պետք է սահման ել հո ղի  մ ակերեսից 4- 6 սմ  բար-
ձրու թյա մբ, որ ի դեպք ու մ ա պահովվում է խ ոտհար քի  հետա գա  վ երաճելո ւ 
հն արավ որությունն ո ւ բնականո ն զար գացումը:

3. 5 Խ ոտհա րք աշ րջան առություն    

Բնակա ն խո տհ արքնե րի ար տա դր ողակ անությա ն և  ստացվ ող խ ո-
տի որակակա ն ցու ցա նիշներ ի պ ահպանմ ան  և  բա րելավմա ն գործու մ 
կա րևորագո ւյ ն և որոշի չ նշան ակությո ւն ուն ի խ ոտհա րք աշ րջան առու-
թ յա ն իր ակա նացո ւմը : Վերջին ս, որպե ս տե խնո լոգիակ ան  մ իջոցառու մ, 
ենթադրում է, ո ր խ ոտ հարքայ ին տ ար ածքներու մ յուր աքանչյո ւր հաջո րդ 
տարում պետք  է փոխել հու նձ  կ ատարելո ւ ժ ամ կետնե րը  խոտ աբ ույսե րի 
հաս ունացմա ն փուլեր ին  հ ամա պատասխա ն, որպեսզի 4 -5 տա րի  օգ տա-
գործելուց մ եկ անգա մ խ ոտհարքը մնա հանգստ ի, այսինքն հո ւն ձ իրա-
կանացն ել  խոտ աբ ույսեր ի սե րմա կալում ից հե տո : Նպատա կը  կայանում 
է նրանում, ո ր հն արավ որություն է ստեղծվու մ սերմերո վ բազմաց ող տե-
սակնե րի համա ր լուծե լ ին քնաց անությամբ  սե րնդա տվության  խնդ իրը : 
Խ ոտ հարքային մ եծ տ ար ածքներու մ խ ոտհա րք աշ րջան առությ ու ն իրա կա-
նացնել ու համա ր անհրաժեշտ  է տարած քը  բաժանել 4-5  առանձի ն խ ոտ-
հար քա բա ժինների , յուր աքանչյու ր խ ոտ հար քաբաժնու մ սահմանել  հնձա-
յին հաս ունացմա ն ժամկե տ,  համաձա յն  դո մինանտո ղ բո ւս աբանական  խմ-
բա վորմա ն զ արգացման  հետևյա լ փուլերի.

 
ա) հա ցա զգիներ ի դեպքում` բ)   բ ակ լա զգիներ ի դեպքում`
1 . հաս կակալման սկիզբ; 1.  կ ոկ ոնակալում;
2 . հա սկակալում , հո ւր անակալում; 2.  ծաղկման սկիզբ;
3 . ծաղկում; 3.  մ ասայակա ն ծաղկում;
4 . սե րմակալում; 4.  պ տղակալում;
5 . սերմե րի հաս ունացման; 5 . սերմե րի հաս ունացմ ան; 

Յուր աքանչյո ւր հաջո րդ տարու մ խ ոտ հա րքա բա ժիններու մ անհրաժեշտ  
է փոխ ել հար ի ժամկե տն  հ ամա պատասխ ան գ երակշռ ող տե սակներ ի 
զ արգացմա ն փուլեր ի, որպես զի  օգտ ագործմա ն հինգերո րդ տարու մ խ ոտ-
հար քաբաժնում  հու նձ ը իրա կանացվի  բ ույսեր ի սերմե րի հաս ունացմա ն 
փուլում :
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Հ նգաբաժի ն խ ոտհա րք աշ րջան առությա ն սխեմա 
(դ աշտ ավլ ու կա զգինե րի գ երակ շռությամ բ) 

Օգտ ա
գործ  ման  
տար ի նե ր

Խ ոտ հար քաբաժ նի  համարը

1 2 3 4 5 

I Հ ասկակալ-
ման սկ իզբ 

Հասկա -
կալ ում

 Ծաղկման 
սկ իզբ Ծաղկո ւմ Սերմն ա-

կալում

 II  Հա սկակա-
լո ւմ

Ծ աղկման 
սկի զբ  Ծաղկո ւմ Ս երմնա-

կալո ւմ
 Հա սկակալ-
ման սկիզբ

I II Ծ աղկման 
սկի զբ  Ծաղկո ւմ Ս եր մնա-

կա լո ւմ
 Հա սկակա լ-
ման սկի զբ

 Հա սկակա-
լում

 IV  Ծաղկո ւմ Ս երմնա-
կալո ւմ

 Հա սկա-
կա լման 
սկի զբ

 Հա սկակա-
լո ւմ

Ծ աղկման 
սկիզբ

 V Սե րմնա-
կալու մ

Հ աս կա-
կալ ման 
սկիզ բ

Հ ասկա -
կալու մ

Ծա ղկման 
սկիզ բ Ծ աղկում

Ա նհ րաժեշտ է  ա րո տավայրն ու բ նական խ ոտհարքն օգ տագ ործել 
ա յնպես, որ խիստ ն վազեն կամ վե րանան  ա րած եցման և խ ոտհո ւնձի վ նա-
սակար հ ետևա նք ները, որպ եսզի չխա խտվի բ ու սակ ացքի բ նա կանոն զ ար-
գաց ումը, ինչն էլ  եր աշխիքն է նաև  ար ոտ ների և  բ նական խոտհարքների 
պ ահ պանո ւթյան  ա պահ ովման  և ա րդյ ու նա վետո ւթյան բա րձր ացման 
համար:  Բ նապ ատ մական և տն տե սապ ատ մական գ ործ ոն ներով պ այ մա-
նավ որված կե րային հ անդ ակ ներում բ ու սակ ացքի  ո րա կական և քա նա-
կական ց ու ցան իշ ների փոփ ոխության հ նա րավոր կա նխման, ի նչպես նաև 
տն տե սական ու բ նապ ահ պա նական  առո ւմ ներով կե րային հ ան դակի վի-
ճակի վե րական գնման ու ա րդյ ու նա վետ ացման ն պա տակով, ժա մանակ առ 
ժա մանակ կարիք  և ա նհ րաժ եշտո ւթյուն է ձ ևավ որվում կե րային հ անդ ակ-
ներում բ ու սական ծ ած կոցի ուսո ւմ նաս իրման՝ (մոնիտորինգ) բա ցահ այ-
տելու դ եգ րադ ացման աս տիճանն ու այն ծնող պ ատճ առ ները, մ շա կելու և 
կի րա ռելու համար կ անխ ար գելիչ և վե րակա նգ նո ղական մի ջա ցառո ւմներ:

4 . Դ եգ րադ ացված կե րային հ անդ ակ ների բ նապ ահ պա նական և 
տն տե սական վիճակն ու ձ ևավ որվող հ ետևա նք ները 

Բ նական կե րային հ անդ ակ ներից ձ ևավ որվող բ ու սական ռեսո ւրսի օգ-
տագ ործ ումը  և այդ ռեսո ւրսի պ ահ պանո ւթյ ունը ոչ թե պետք է հա կասո ւ-
թյան մեջ գտնվեն, այլ ս եր տորեն զ ուգա կցվեն  իրար հետ : Մ ար գագ ետնի 
կամ  ա րո տավ այրի բ ու սածածկն օգ տագ որ ծելով հ անդերձ, մ իա ժա մանակ 
ա նհ րաժեշտ է հոգ տանել դրա ի նք նա վե րական գնման հ նա րա վորո ւթյո ւն-



- 21 -

ների  ա պահ ովման համար: Ա նհ րաժեշտ է բ նական բ ու սական ծածկն օգ-
տագ ործել ա յնպես, որ խիստ ն վազեն կամ վե րանան օգ տագո րծման վ նա-
սակար հ նա րավոր հ ետևա նք ները: Ան կանոն, անժ ամկետ և տա րե րային օգ-
տագ ործումն  առանց  ա րոտ օգ տագո րծման հ իմ նավոր չա փան իշ ների պ ահ-
պ անման, նպ աստում է բ ու սական ծ ած կոցի աս տի ճա նական ն ոսր ացման, 
բ ու սակ ացքի բա րձր արժեք բ ու սա տե սա կային կ ազ մերի նվ ազ մանը, ինչով 
պ այ մա նավ որված ն վազում է կե րային հ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյունն 
ու տն տե սական ա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը՝ բե րելով դ եգ րադ ացման երևու յթ-
ների ձ ևավ որման և զ արգ ացման :

Դ եգ րադ ացված կե րային հ անդ ակ ներում բ նապ ահ պա նական վի ճակի 
վ ատ թա րացումն  ա ռա վե լապես ար տահա յտվում է կ են սաբ ազ մա զանո ւ-
թյան աղ քա տաց ումով, բ ու սապ ատ վածո ւթյան աս տի ճանի կր ճատ ումով և 
բ ու սակ ացքի  ո րակա զրկ ումով, ինչի ա րդյո ւնքում ա կնհայտ է դ առնում  է կո-
հա մակ ար գային հա վա սարակ շռ վածո ւթյան խ ախտ ումը:  Նման կ արգի փո-
փոխո ւթյո ւն ները խիստ բա ցա սական ազ դեցո ւթյուն են ձ ևա վորում լանդ-
շ աֆ տային տար ածքի հողա-բ ու սական կ ազմի վրա՝  առաջ բե րելով  է կո լո-
գ իական տար աբնույթ բա ցա սական հ ետևա նքներ, ի նչ պիսիք են հո ղերի  
է ռո զացումն ու  ա նա պատ ացման երևու յթ ները: 

Լա նդշ աֆ տային բ ու սած ածկի դ եգ րա դաց ումը  առաջ է բերում կ ենսա ե րկ-
րա համա կեցու թյո ւն ների (բ իոգ եո ցենոզ) աս տի ճա նական ք այ քայում, քանի 
որ այս հա մակ արգում օր գանի զմ ների միջև ստե ղծված են բ ազ մաթիվ կապեր, 
այդ կա պերը ստե ղծվում են նաև մի ջավ այրի պ այմ ան ների հետ, և  բ նա կա-
նաբար յ ու րաքա նչյուր փո փոխո ւթյուն ո ւղ ղակ իորեն ա նդ րադ առնում է հա-
մա կեցո ւթյո ւն ների կայ ունո ւթյան վրա, փ ոխվում է նաև մի ջավ այրը:  Ամեն մի 
կ ենսաե րկրա հա մա կեցո ւթյուն,  որը ձ ևավ որված է  ո րո շակի պ այ ման ներում, 
ունի իր բ նական օպ տիմալ կառո ւցվ ածքը, երբ այդ կառո ւց վածքը խա խտվում 
է, այսինքն  որոշ բաղ ադ րատ արրեր տ արբեր գ ործ ոն ների ազ դեցո ւթյամբ 
վ ատ թա րանում կամ վե րանում են, ն շա նակում է խա խտվում է կ ենսաե րկ րա-
համա կեցու թյան կայ ունո ւթյ ունը  և ար տաքին ն երգ ործո ւթյո ւն ներին դի մա-
կայ ումը թ ու լանում է:  Նման դ եպ քերում շատ տես ակներ և բ ու սա բա նական 
խմբ ակցո ւթյո ւններ կր ճատում են տար ածման  արե ալ ները կամ ը նդհ ան-
րապես վե րանում են:  Վտա նգվում է ը նդ հանուր կ են սաբ ազ մա զանու թյ ունը, 
այդ թվում նաև մ շա կաբո ւյ սերի վ այրի ցե ղակ ից ները : Փ ոխվում է բույս և 
մի ջավայր փ ոխ հա րա բերո ւթյան դի նա միկան, ինչի պա րա գայում ա կնհայտ 
է նաև հո ղած ածկի աղ քա տացումն ու  ո րակա զրկ ումը : Դ եգ րա դաց իայի խո-
րացումն  առաջ է բերում նաև բ ու սած ածկի աս տի ճա նական ն ոս րացում,  որի 
պա րա գայում ն վազում է հողի մեջ օր գա նական մ իացո ւթյո ւն ների գո յացումն 
ու կ ու տակ ումը, վ ատ թա րանում է հողի  ո րակը, ակ տի վանում են ջրի գոլ որ-
շիացման գ ործ ընթ աց ները, ինչն էլ աս տի ճա նաբար կարող է տանել  ա նա-
պատ ացման գ ործ ընթ աց ների ակ տիվ աց մանը:  Կ լի մա յական փո փոխո ւթյո ւն-
ների ն երկա զ ար գացո ւմ ների պ այմ ան ներում  ա ռավել լուրջ խնդիր է դ արձել 
դ եգ րադ ացված տարա ծք ներում բ ու սած ածկի ն ոս րաց ումով ածխ ած նային 
կ լա նո ղա կանո ւթյան կր ճատ ումը:  Բ նական լանդ շա ֆտ ների դ եգ րա դաց ումը 
բարդ բ նապ ահ պա նական խնդիր է,  որի պա րա գայում փ ոխվում է նաև շրջա-



- 22 -

կա մի ջավ այրի հա վա սարակ շռ վածո ւթյ ունը՝  առաջ բե րելով տար աբնույթ 
մ արտ ահ րավ եր ների ձ ևավ որման : Բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն ների դ եգ րա-
դաց ումով փո փոխումն ու աս տի ճա նական վե րա ցումը ստ եղծում է պ այման 
նաև ֆա ու նայի շատ տես ակ ների հ արկ ադ րական մ իգ րաց իայի,  որի պա րա-
գայում միշտ չէ, որ նոր ապ րե լավ այ րերը բա վա րարում են տվյալ տե սակի հե-
տագա  օ րի նաչափ զ ար գա նալուն :

Հո ղած ածկի բ ուսա զրկ ումը կամ բ ու սած ածկի ն ոս րաց ումը ոչ միայն 
ազդում է հ ում ու սա գոյ ացման և հո ղա ռաջ ացման գ ործ ընթ աց ների հ ետ-
զարգ ացման վրա, այլև բա վարար հ նա րա վորո ւթյո ւններ է ձ ևա վորում ռել իե-
ֆային հ ատվ ած ներում հո ղատ արման (է ռոզիա) երևու յթ ների  ա ռաջ ացման  և 
ակ տիվ ացման համար` սկզբ նա վո րելով հո ղերի ֆի զի կական դ եգ րա դացում : 
Խա խտվում է բ նական  է կո լոգ իական հա մակ ար գերի զ արգ ացման կա յու-
նո ւթյ ունը, ձ ևավ որվում են նոր ռ իսկեր շր ջակա մի ջավ այրում գոյո ւթյուն 
ունեցող բ նական  օ րի նա չափո ւթյո ւն ները խ ախ տելու  առո ւմ ներով :

Կե րային հ անդ ակ ների դ եգ րա դաց ումով փ ոխվում է ձ ևավ որվող կե-
րային զա նգ վածի  ո րա կական ց ու ցան իշ ները, ն վազում է արտ ադ րո ղա-
կանո ւթյ ունը, ինչն էլ ո ւղ ղակ իորեն ա նդ րադ առնում է  ան աս նաբ ուծո ւթյան  
ոլ որտի զ արգ ացման հ նա րա վորո ւթյո ւն ների ս ահ մա նափ ակման վրա, 
քանի որ  ան աս նա պահո ւթյան  ոլ որտի կե րա պահ ովման գ ործում մեծ ն շա-
նակո ւթյուն ունի  ա րո տամ ար գագ ետ նային կեր արտ ադրո ւթյան վար ումը, 
ինչով պ այ մա նավ որված է  ա րո տային ժա մա նա կահատ վածի կե րա պա-
հովման խնդրի լ ուծումն ու մս ու րային ժա մա նա կահ ատված կերի կայուն 
բա զայի ձ ևա վոր ումը : Դ եգ րա դաց իայի ձ ևա վոր ումով փ ոխվում է  ա րո տա-
վ այրի կամ մ ար գագ ետնի բ ու սական խմբ ակցո ւթյո ւն ների բ ու սա բա նական 
կ ազմը, կրճ ատվում և  ն վազում է ու տելի կե րաբո ւյ սերի պար ու նակո ւթյան 
տո կոսը,  ա վե լանում են կոպիտ տա րա խո տային և  վ նա սակար խտ աթ փային 
տես ակ ները, ինչի պա րա գայում ը նկնում է կե րային հ ան դակի տն տե սական 
արժեքն ու մ թեր ատվո ւթյ ունը:

Ել նելով բ նական կ երհ անդ ակ ների դ եգ րադ ացման ա րդյո ւնքում ձ ևա-
վ որվող բ նապ ահ պա նական և սոցիալ-տն տե սական առկա և  հ նա րավոր 
հ ետևա նք ների վտ ան գա վորո ւթյան աս տի ճանից, ա նհ րաժեշտ և կ արևոր 
պ այման պետք է հա մարել ն մա նատիպ տարա ծք ներում բ ու սած ածկի և բ ու-
սապ ատ վածո ւթյան պ ահպ անմանն ու վե րական գնմանն ու ղղված հա մալիր 
մի ջո ցառո ւմ ների  ի րա կա նաց ումը, ինչով հ նա րավոր է դ առ նալու վե րա-
կանգնել շր ջակա մի ջավ այրում`  էկո- հա մակ ար գերում, խա խտված բ նական 
հա վա սարակ շռ վածո ւթյ ունը,  ա վել ացնել կե րային հ անդ ակ ների արտ ադ րո-
ղա կանո ւթյունն ու հա րստ ացնել բ ու սած ածկի  ո րա կական կ ազմը: 

4.1 .Բ նական կե րային հ անդ ակ ներում դ եգ րա դացիա ձ ևա վորող 
պ ատճ առներն ու նպ աստող գ ործ ոն ները 

Բ նական լա նդշա ֆտ ներում ձ ևավ որված  ամեն տե սակի ֆի տո ցեն ոզ-
ները երբեք ան փոփոխ, հա վի տե նական չեն գոյ ատևում:  Ձ ևավ որվող յ ու-
րա քանչյուր ֆի տո ցե նոզը դի նամիկ հա մակարգ է,  որը գոյա տևման ամբողջ 
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ժա մա նա կահ ատ վածում փո փոխո ւթյո ւն ների է ենթա րկվում : Ժա մա նակի և 
տա րածո ւթյան մեջ բ նական ընթ ացքով բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն ները 
փոփ ոխվում են  ա ճե լավ այրի բ նական պ այմ ան ների ( խո նավո ւթյուն, ջ եր-
մաս տիճան, աէ րացիա, լ ու սավ որ վածո ւթյուն) փո փոխո ւթյամբ:  Նման  ե ղա-
նակով փո փոխո ւմ ները կարող են լինել ոչ միայն  ա ռա ջադեմ (պր ոգ րեսիվ), 
այլև հե տադեմ (ռ եգ րեսիվ):  Ա ռա ջադեմ զ ար գացող փո փոխո ւթյո ւն ները հ իմ-
նա կանում  առաջ են գալիս բ ու սա տեղի (ա ճե լավ այրի) բ նական պ այ ման ների 
բա րել ավման պա րա գայում,  որի դ եպքում ձ ևավ որվում են  ա ռավել բարդ  և օր-
գա նական նյ ու թերի մեծ պաշար ու կ են սազա նգված ձ ևա վորող հա մա կեցու-
թյո ւններ՝  առ անձին դո մին անտող ( գերա կշռող) տես ակ ներով:  Ա ռա ջադեմ 
փո փոխո ւթյո ւններն  ա պա հովում են  է կո լոգ իական հա մակ ար գերի կայուն 
զ ար գաց ումը, որտեղ  օ րի նաչափ փո փոխո ւթյո ւններ են ձ ևավ որվում կ են-
սաբ ազմա զանո ւթյան տ ար րերի միջև,  ա վե լանում է կե րային հ անդ ակ ների 
ը նդ հանուր արտ ադ րո ղա կանո ւթյունն ու ստ ացվող արտ ադր անքի (խոտ,  
ա րո տա կանաչ)  ո րա կական ց ու ցան իշ ները : Հե տադեմ փո փոխո ւթյուն  ները 
բ նական մի ջավ այրում սկիզբ են առնում և զ ար գանում են բ նապ ատ մական 
և տն տեսա-պ ատ մական գ ործ ոն ների ան բա վա րարո ւթյան պա րա գայում, 
երբ բ ու սած ածկի  ա ճե ցողո ւթյան պ այմ ան ները վտա նգվում կամ վ ատ թա-
րանում են : Հե տադեմ փո փոխո ւթյո ւն ների դ եպքում  ա վելի բարդ հա մա-
կեցո ւթյո ւն ներին աս տի ճա նաբար փո խա րինում են  ա վելի պարզ ձ ևերը,  որի 
պա րա գայում կե րային հ ան դակի  ո րա կական  և արտ ադ րո ղա կանո ւթյան 
ց ու ցան իշ ները էապես վ ատ թա րանում են:  Նման դ եպ քերում կե րային հ ան-
դակը աս տի ճա նաբար կ ազ մալո ւծվում և դ եգ րադ ացվում է :

Դ եգ րա դացիան երևույթ է,  որը սկզբ նավ որվում և զ ար գացում է 
ապրում, երբ տ արբեր գ ործ ոն ների (բ նական և մ ար դածին) ազ դեցո ւթյան 
ն երքո բ նական լա նդշա ֆտ ներում, այդ թվում նաև կե րային հ անդ ակ ներում 
(խ ոտհա րքներ  և  ար ոտներ) ն վազում է բ ու սապ ատ վածո ւթյան աս տի ճանը, 
բ ու սակ ացքում կրճ ատվում են տե սա կային կ ազ մերը, բ ու սած ածկը փո-
փոխվում է, իջնում է կե րային հ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյ ունը (բ եր-
ք ատվո ւթյ ունը), վ ատ թա րանում է ձ ևավ որվող խոտի կամ  ա րո տային կա-
նաչի  ո րա կական կ ազմը, աղ քա տանում է բ ու սակ ացքը: 

Բ նական կե րային հ անդ ակ ներում ձ ևավ որվող բ ու սած ածկի փո փոխու-
թյուն ներն  ա ռա ջանում են տ արբեր փ ու լերով,  որոնք ար տա քինից ար-
տահա յտվում են հա մա կեցո ւթյան մեջ  որոշ բ ու սա տե սա կային կ ազ մերի 
գերա կշռո ւթյամբ, հողի  և այն ծ ածկող ճ մային շ երտի վի ճակով, հ ատկո ւ-
թյու ն ներով: Արտ ադ րական տե սա կետից փո փոխո ւթյո ւն ների յ ու րաքա ն-
չյուր փուլ տ արբ երվում է իր  է կո լոգ իական ն շա նակո ւթյամբ, ի նչպես նաև 
տն տե սական ար ժա նիքով:  Բ նական ընթ ացքով կե րային հ անդ ակ ներում 
ձ ևավ որվող բ ու սած ածկի և բ ու սակ ացքի փո փոխո ւթյո ւններն անխ ու սա-
փելի են այն պ ատ ճառով, որ յ ու րաքա նչյուր տեղ անքում ձ ևավ որված բ ու-
սական հա մա կեցո ւթյուն գոյո ւթյան ամբողջ ժա մա նա կահ ատ վածում, 
գտնվելով մի ջավ այրի հետ փո խադարձ կապի  և ազ դեցո ւթյան մեջ, աս տի-
ճա նաբար ինքն է փոխում այդ մի ջավ այրը, այսինքն իր գոյո ւթյան պ այմ ան-
ները (հ ում ուսի կ ու տակում, ճիմի  ա ռա ջացում, հողի, ջրի,  օդի ռեժ իմ ների 
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փո փոխո ւթյուն  և այլն): Այդ փո փոխո ւթյո ւն ների հ ետև անքով գոյո ւթյուն 
ու նեցող բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւններն աս տի ճա նաբար հ ետզ ար գացում 
են ապրում և դուրս են մղվում նոր ձ ևավ որվող բ ու սական հա մա կեցո ւթյուն-
ների կ ողմից,  որոնք  ա ռավել հ արմ արվող են նոր ձ ևավ որված պ այմ ան-
ներում (բ ու սա տեղում):  Բ նական մի ջավ այրում նման փո փոխո ւթյո ւն ները 
տեղի են ու նենում դ անդաղ ընթ ացքով և կ ար գավ որվում են  էվ ոլյ ուցիոն 
գ ործ ընթ աց ներով:

     Որպես կանոն, բ նական կե րային հ անդ ակ ներում դ եգ րա դաց իայի ձ ևա-
վորումն ու զ ար գաց ումը պ այ մա նավ որված է բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն-
ների հետ ընթաց (ռ եգ րեսիվ) փո խա րինո ւմ ներով,  որի հ իմ նական պ ատ ճառը 
տ արբեր գ ործ ոն ների ազ դեցո ւթյամբ հա մա կեցո ւթյո ւն ների բ ու սած ածկի, 
ի նչպես նաև տեղ անքի պ այմ ան ների փո փոխո ւթյո ւններն են : Բ ու սա տեղի 
պ այմ ան ների փո փոխ ումը կարող է տեղի ու նենալ ի նչպես բ նական, ա յնպես 
էլ արհ ես տական տ արբեր գ ործ ոն ների ազ դեցո ւթյան ն երքո: Ել նելով այս 
հ ան գամ անքից բ նական կե րային հ անդ ակ ներում հ նա րավոր է դ եգ րա դա-
ցիայի ձ ևավ որման երկու հ իմ նական  ե ղան ակներ՝ 

1. Բ նական դ եգ րա դացիա ,
2. Մ ար դածին դ եգ րա դացիա: 

Բ նական դ եգ րա դացիա:  Բ նապ ատ մական գ ործ ոն ների ն երգ ործո ւ-
թյան ն երքո բնո ւթյան մեջ (է կո հա մակ ար գերում) դ անդաղ ըն թացող, ան խ ու-
սա փելի գ ործ ընթաց է՝ պ այ մա նավ որված բ ու սական հա մա կեցո ւթյուն ների 
և լա նդշ աֆ տային բ ու սակ աց քերի էկ զո դի նամիկ փո փոխո ւթյո ւն ներով,  որի 
հ իմ նական պ ատ ճառը ձ ևավ որվող բ ու սական հա մա կեցո ւթյու ն ների բ նա-
կանոն զ ար գաց ումով բ ու սա տեղում  ա ռա ջացող նոր փո փոխու թյո ւններն 
են:  Ձ ևավ որվող փո փոխո ւթյո ւն ների պա րա գայում կե րային հ ան դակի բ ու-
սած ածկը  որոշ դ եպ քերում հետ ընթաց զ ար գացում է ապրում, կ ազ մալու-
ծ վում և դ եգ րադ ացվում է: Այսինքն տեղի է ու նենում բ ու սա կացքի  ո րա-
կական և քա նա կական ց ու ցան իշ ների անկում՝ բե րելով կե րային հ ան դակի 
ը նդ հանուր ա րդյ ու նա վետո ւթյան ա նկման  և արտ ադ րո ղա կանո ւթյան ց ու-
ցան իշ ների կրճ ատման: 

Բ նական դ եգ րա դացիան կե րային հ անդ ակ ներում  ա ռա վե լապես ձ ևա-
վորվում է հողում ճ մային շ երտի խտ ացման՝ մեռած ար մա տային, կ ոճղ ար-
մա տային զա նգ վածի և հողի մա կե րեսին հն ուկի ( չո րացած բ ու սական զան-
գ ված) կ ու տակո ւմ ներով պ այ մա նավ որված, ինչի պա րա գայում փ ոխվում 
է հողի ֆի զի կական հ ատկո ւթյուն ները՝ պա կասում է ջ րա թափ ան ցելիո ւ-
թյունը, վա տանում է  օ դա թափ ան ցելիո ւթյ ունը, տեղի է ու նենում խ տացում՝ 
ուղե կց վելով  ան աէրոբ (ոչ թթվ ած նային) պ րո ցեսով և բ ու սակ ացքի  ա ռավել 
ար ժե քավոր խմ բերը նման պ այմ ան ներում հ ետզ ար գացում ապ րելով աս-
տի ճա նաբար փո խար ինվում են քիչ ար ժե քավ որ ներով, իջնում է կե րային 
հ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյունն ու ա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը: Այս գ որ-
ծըն թացով բ նական կե րային հ անդ ակ ները բ նական ընթ ացքով ա նցնում են 
զ արգ ացման  երեք հ իմ նական շրջ աններ՝ 
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1. ե րի տաս ար դական,
2. հաս ուն ացման,
3. ծեր ացման :

Կե րային հ ան դակի  ե րի տաս ար դական շր ջանում բ ու սակ ացքում գերա-
կշռում են հողի  և աէ րաց իայի նկ ատմամբ շատ պահա նջկոտ կ ոճղ ար մա-
տավոր տես ակ ները տ արբեր բ ու սական ըն տան իք ներից,  որոնց մեջ դո-
մինանտ դ իրքեր զ բաղ եցնում են հաց ազգի տես ակ ները:  Սնո ւցման  և  
օ դա փո խա նակո ւթյան պ այմ ան ների հե տագա վատ ացման հետ, դ աշտ ավ-
լուկ ազգի կ ոճղ ար մա տավ որ ները աս տի ճա նաբար դուրս են մղվում բ ու սակ-
ացքից և  նրանց փո խա րինում են աէ րաց իայի նկ ատմամբ պակաս պահանջ-
կոտ և  խ տացած հո ղերում  ա վելի լավ  աճող ց ան ցա ռաթուփ տե սակ ները, 
հ իմ նա կանում՝ դ աշտ ավլ ուկ ազ գի ների ըն տա նիքից : Զ արգ ացման այս 
փ ուլում կե րային հ ան դակը ա նցնում է հաս ուն ացման շր ջանի  և  ո րա կապես 
էա կա նորեն փ ոխվում է :

Հե տա գայում կի սաք այք այված օր գա նական նյ ու թերի կ ուտ ակման, 
սննդա ռո ւթյան  և  օ դա թափ ան ցելիո ւթյան գ ործ ընթ աց ների շար ու նա-
կական վատ ացմամբ պ այ մա նավոր ված, ց ան ցա ռաթուփ միջին ա րդյ ու-
նա վետո ւթյամբ տես ակ ները դուրս են մղվում բ ու սակ ացքից՝  իրենց տեղը 
զի ջելով խտ աթ փային, քիչ ա րդյ ու նավետ տես ակ ներին : Կե րային հ ան դակը 
խտ աթ փայ ին ների ի հայտ գալով թ ևա կոխում է ծեր ացման փուլ և  բ նական 
ընթ ացքով դ եգ րադ ացվում է :

Զ արգ ացման յ ու րաքա նչյուր հաջորդ շր ջանում փ ոխվում է կե րային հ ան-
դակի բ ու սած ածկի խտո ւթյունն ու բ ու սա բա նական կ ազմը: Երևո ւյթը հ իմ-
նա կանում պ այ մա նավ որված է հողի մեջ և մա կե րեսին մեռած օր գա նական 
զա նգ վածի  ա մեն ամյա կ ու տակ ումով ( մեռած արմ ատ ների, կ ոճղ արմ ատ-
ների և վ երգե տնյա հն ուկի կ ու տակո ւմներ):  Նման դ եպ քերում կ ուտ ակվող 
օր գա նական զա նգ վածի դ անդաղ ք այ քայ ումը,  որը հ իմ նա կանում պ այ մա-
նավ որված է մ իկ րոկ են սա բա նական գ ործ ընթ աց ների հ ետզ ար գաց ումով  
և  ան աէրոբ ք այ քայ ումով, ուղե կցվում է կի սաք այքա այված օր գա նական 
զանգ վածի մեջ խո նավո ւթյան  ա վե լաց ումով, ինչն էլ պ ատճառ է հ ան դի-
սանում հո ղաշ երտում  օ դա թափ ան ցելիո ւթյան վ ատ թար աց մանը :

Ծեր ացման փ ուլում գտնվող կե րային հ ան դակի բ ու սակացքն  ա ռա վե-
լապես կ ազ մավ որված է խտ աթ փային, քիչ ա րդյ ու նավետ տես ակ ներից և 
հ իմ նա կանում համ արվում է դ եգ րադ ացված : Հետ ընթաց զ արգ ացման այս 
փ ուլում գտնվող կե րային հ ան դակի ը նդ հանուր բ ու սապ ատ վածո ւթյ ունը 
կտրուկ ն վազում է,  որի պա րա գայում հողից ջրի ինտ ենսիվ գոլ որշ իա ցումը 
նպ աստում է հողի մեջ մ իկ րոկ են սա բա նական, այդ թվում նաև աէրոբ  և  
ան աէրոբ ք այք այման պ րոց ես ների ակ տիվ աց մանը: Ա րդյո ւնքում կի սա քայ-
քայված օր գա նական զա նգ վածի (ճ մային և  հն ուկի կ ու տակո ւմներ) շ եր-
տերը ք այք այ վելով հողը հա րստ ացնում են հ ում ուսով,  ա վե լանում է բո ւյ-
սերի համար մ ատ չելի սնն դատ ար րերի քանակն ու բա րել ավվում է հողում  
օ դա թափ ան ցելիո ւթյ ունը:  Նման դ եպքում բ նական կե րային հ ան դակում վե-
րական գնվում են  ա ռա ջադեմ զ ար գացո ւմ ները և վա տորակ խտ աթ փային 
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հա մա կեցո ւթյ ունը աս տի ճա նաբար փո խար ինվում է բա րձ րորակ կ ոճղ ար-
մա տավոր և  թ փային տես ակ ներով կ ազ մավ որված հա մա կեցո ւթյո ւն ներով: 

Բ նական լա նդշա ֆտ ներում բ նական ընթ ացքով այս անխ ու սա փելի գ ործ-
ընթացն  ա պա հովում է  էվ ոլյ ուցիոն-կ են սա բա նական մեկ ցիկլ, որտեղ բ ու-
սած ածկի  ա ռա ջադեմ և հե տադեմ զ ար գացո ւմ ների հաջ որ դական ան ցումը 
տևում է 50-100 տարի: Այդ ժա մա նա կահ ատ վածում,  էվ ոլյ ուցիոն գ ործ ըն-
թ աց ներով պ այ մա նավ որված, հ նա րավոր է, որ շատ տես ակներ վե րանան  
և որպես գե նետիկ ռեսուրս այլևս գոյո ւթյուն չ ու նենան:  Բնո ւթյան մեջ այս 
գ ործ ընթացն ի նք նակ ար գավ որվում է ժա մա նակի ընթ ացքում՝ բ նական 
գ ործ ոն ների ներ ազ դեցու թյամբ:  Բ նական ընթ ացքով ձ ևավ որվող դ եգ րա-
դացման երևո ւյթը  ա ռավել վտան գավոր  և  է կո լոգ իական բա ցա սական մեծ 
ազ դեցո ւթյուն շր ջակա մի ջավ այրում կարող է ու նենալ հ ատ կապես ն եր-
կայում՝ կ ապված կ լի մայի փո փոխո ւթյան և համե րկ րային գ եր տա քա ցում-
ների հետ,  որի պա րա գայում մ ար գա գետ ին ներում  և  ա րո տա վայ րերում 
ճ մակ ալման պ րո ցեսով բ նական զ ար գացո ւմ ների գ ործ ըն թացում ան խու-
սա փելի են դ առ նալու բ նական  օ րի նա չափո ւթյո ւն ների հա վա սարա կ շռվա-
ծո ւթյան խ ախտում ները՝ բե րելով ի նք նա վե րակա նգնում  ա պա հովող  ա ռա-
ջա դի մական զ ար գացո ւմ ների ընթ ացքին խո չն դոտող լ րաց ուցիչ ռ իս կերի 
ձ ևավ որ մանը:

Մ ար դածին դ եգ րա դացիա:  Ձ ևավ որվում է մ արդու տն տե սական 
գ ործ ունեո ւթյան ա րդյո ւնքում շր ջակա մի ջավ այրի վրա ու նեցած ներ ազ-
դեցո ւթյամբ: Ի տ ար բերո ւթյուն բ նական դ եգ րա դաց իայի,  որը բ նոր ոշվում 
է  ո րո շակի  օ րի նաչափ ի նք նա վե րական գնվող գ ործ ընթ աց ներով, մ ար դածին 
դ եգ րա դացիան որևէ  օ րի նա չափո ւթյո ւններ չի ենթ ադրում, և դ րսև որվում 
է տ արբեր  ե ղան ակ ներով : Մ ար դածին դ եգ րա դացիան ունի ան հա մեմատ  
արագ ընթացք  և ան հա մեմատ կարճ ժա մա նա կահ ատ վածում  առաջ է 
բերում կե րային հ անդ ակ ների բ ու սած ածկի կ ազ մալ ուծում, այ լա սերում և 
տար ածքի բ ուսա զրկում: Ա րդյո ւնքում ոչ միայն ն վազում է կե րային հ ան-
դակի ա րդյ ու նա վետո ւթյունն ու արտ ադ րո ղա կանո ւթյ ունը (բ երքատ վու-
թյունը), այլ նաև վտա նգվում է ը նդ հանուր կ են սաբ ազ մա զանո ւթյ ունը, 
խաթ արվում է բ նական  է կո լոգ իական հա մակ ար գերի բ նա կանոն զ ար գա-
ցումը՝ սկիզբ տալով նաև բ նապ ահ պա նական տար աբնույթ խնդ իր ների, 
ի նչ պիսիք են հո ղերի  է ռո զացումն ու  ա նա պատ ացման երևու յթ ները: 

Բ նական լա նդշա ֆտ ներում՝ խ ոտհա րք ներում  և  ա րո տավ այ րերում, 
մ արդու տն տե սական գ ործ ունեո ւթյան ա րդյո ւնքում ձ ևավ որվող դ եգ-
րա դաց իայի հ իմ նական պ ատճ առներն են բ նական ռեսո ւրսի ոչ ճիշտ օգ-
տագ ործո ւմ ները (խ ոտհունձ,  ա րա ծեցում, վ այրի հավաք), բ ու սած ածկի 
պ ահպան ման, ի նչպես նաև խն ամքի ա նհ րաժեշտ մի ջո ցառո ւմ ների չ կի րա-
ռելը : Մ աս նա վորա պես, բ նական խ ոտհարք ներում խ ոտհունձ կ ազ մակ եր-
պելու  և  ի րա կան աց նելու ոչ ճիշտ ժ ամկ ետ ների ս ահ ման ումը, տա րի ների 
ընթ ացքում առկա բ ու սած ածկի ի նք նա վե րական գնման և սե րնդ ատվո ւ թյան 
հ նա րա վորո ւթյո ւն ների ս ահ մա նափա կ ումը խ ոտհ արքա շր ջա նառու թյուն-
ներ չ կի րա ռելով:  Բ նական խ ոտհա րք ներում դ եգ րա դացիա ձ ևա վորվում և 
կայուն զ ար գացում է  ա պա հովում հ իմ նա կանում  ա մեն ամյա նույն ժ ամ-
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կետ ներում խ ոտհունձ  ի րա կան աց նելուց,  որի պա րա գայում տա րի ների ըն-
թ ացքում խա խտվում է բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն ների ի նք նա վե րականգ-
նմանն ա նհ րաժեշտ բ նական ընթ ացքով սե րնդ ատվո ւթյան գ ործ ըն թացը: 
Այսինքն, ս եր մերով բ ազ մացող շատ բ ու սա տես ակներ բ ու սակ ացքից աս տի-
ճա նաբար դուրս են մղվում,  որի պա րա գայում փ ոխվում է բ ու սա կացքի բ ու-
սա բա նական կ ազմը, դ րանով պ այ մա նավ որված՝ խոտի  ո րակը, ն վազում 
է խ ոտհ արքի արտ ադ րո ղա կանո ւթյունն ու բ ու սապ ատ վածո ւ թյունը : Տա-
րի ների ընթ ացքում, տ ևա կանո ւթյան մեջ, բ նական խ ոտհա րք ների ոչ ճիշտ 
օգ տագ ործ ումը խ ոտհ ար քային շր ջա նառո ւթյո ւններ չ կի րա ռելով, միան-
գամայն  առաջ է բե րելու այդ տարա ծք ների կ ազ մալո ւծման ու դ եգ րա-
դացման: 

Ա րո տավ այ րերում մ ար դածին դ եգ րա դացիան հ իմ նա կանում ձ ևա-
վորվում և խո րանում է բ ու սած ածկի անժ ամկետ, ան կանոն և  տ ևական 
օգ տագո րծման (ա րած եցման) ա րդյո ւնքում, երբ հ աշվի չի ա ռնվում նաև  
անաս նա գլխով  ա րո տավ այրի թո ւյլ ատ րելի բ եռ նավ որման (ԱԹԲ) ն որմը :

Վաղ ժ ամկ ետ ներում՝ մինչև  ա րո տային բ ու սած ածկի բա վարար չափի 
վե րաճի  ա պա հով ումը,  ա րո տավ այրում  ա րա ծեցո ւմներ կ ազ մակ եր պելով, 
խա խտվում է բ ու սած ածկի պահ ես տային սննդ անյ ու թերի չա փավոր կ ու-
տակումն ու ծ ախս ումը,  որի հ ետև անքով վա տանում է բ ու սակ ացքի հե-
տագա ահլ ու կավ որ վելու հ նա րա վորո ւթյուն ները, ը նկնում է արտ ադ րո ղա-
կանո ւթյ ունը : Բացի այդ, վաղ ժ ամկ ետ ներում (գ ար նանը ձն հալից հետո)  
ա րո տավ այրում  ա րա ծեցո ւմ ները բա ցա սաբար են ա նդ րադ առնում նաև 
ճ մային շ երտի վրա, քանի որ դեռևս լ իովին չձ ևավ որված բ ու սած ածկով  
ա րո տավ այրում ոտ նա հարո ւթյան (տր որ վածո ւթյան) բարձր մակ ար դակը 
ամր ացնում է թաց հո ղային շ երտը, փոխում նրա ֆի զի կական հ ատկություն-
ները, ջ րային,  օ դային և ս նն դային ռեժ իմ ները, ինչն էլ պ ատճառ է հ ան դի-
սանում բ ու սած ածկի հետ զ ար գա նալուն, բ ու սապ ատ վածո ւթյան աս տի-
ճանի կրճ ատ մանը և բ ու սակ ացքի աղ քատ աց մանը:  Նման ղ եպ քերում  ա րո-
տավ այրի դ եգ րա դաց ումը անխ ու սա փելի է դ առնում: 

Ա րո տավ այ րերում  ա ռավել  ա րագ ընթաց զ ար գաց ումով դ եգ րա դացիա 
ձ ևավ որվում է, երբ տեղի է ու նենում  ան ասնա գլխի գ երկ ու տակում 
(խ տացում),  որի պա րա գայում բ ու սած ածկի գեր օգ տագ ործումն ու հողի 
տր որ վածո ւթյան  ա վե լաց ումը  առաջ են բերում լ եր կացած (բ ու սա կանու-
թյունից զուրկ) տարա ծք ների, ոտ նա հա րային գո ւղ ձերի և մ եր կացած 
ն ախ րա քա շերի ձ ևավ որ մանը: Այդ կերպ վն ասված  ար ոտ ներում տեղի 
ունեցող փո փոխո ւթյո ւն ները բ նական ընթ ացքով ըստ էո ւթյան անդ ար-
ձելի են,  և  ա րո տային բ ու սածածկն իր սկզբ նական կամ  ա վելի բ եր քատու 
վի ճակին հաս ց նելու համար բա վա կանին տ ևական ժա մանակ և  խն ամքի 
աշ խատանք ներ կ պահա նջվեն: 

Ը նդ հանուր առմամբ բ նական կե րային հ անդ ակ ներում դ եգ րա դացիա  
ա ռաջ ացնող պ ատճ առ ները բ ազմ աբնույթ են  և ո ւղ ղակ իորեն պ այ մա նա -
վորված են բ նապ ատ մական և տն տեսա-պ ատ մական (մ ար դածին) գ որ ծոն-
ներով: Այդ գ ործ ոն ների ներ ազ դեցո ւթյան ն երքո ձ ևավ որվող լա նդշ աֆ-
տային բ ու սած ած կերի դ եգ րա դաց ումը բ նապ ահ պա նական և տն տե սական 
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( արտ ադ րական) տար աբնույթ խնդ իրներ է ձ ևա վորում և հ ետևա նքներ է 
ու նենում ի նչպես շր ջակա մի ջավ այրում, ա յնպես էլ մ արդու կ ողմից  ի րա-
կան ացվող տնտ եսվ արման տ արբեր  ոլո րտ ներում:

4. 2.Դ եգ րադ ացված բ նական կե րային հ անդ ակ ների բա րել ավման 
բ նապ ահ պա նական և տն տե սական ն շա նակո ւթյ ունը

Բ նական կե րային հ անդ ակ ները (խ ոտհա րքներ, ար տավ այրեր) որպես  
է կո լոգ իական հա մակ ար գերի կ ար ևո րագույն բ աղ կաց ուց իչներ, մեծ ն շա-
նակո ւթյուն և կ ար ևորո ւթյուն ունեն շր ջակա մի ջավ այրի ձ ևավ որման,  է կո-
լոգ իական հա վա սարակ շռ վածո ւթյան  ա պահ ովման, կ են սաբ ազ մա զանո ւ-
թյան կայուն զ արգ ացման, հո ղա ռաջ ացման և  կ լի մա յական պ այմ ան ների 
ձ ևավ որման բ նապ ատ մական գ ործ ընթ աց ներում: Այս տարա ծք ները բ նա-
պ ահ պա նական ն շա նակո ւթյ ունից զատ  առա նձ նա հատուկ ն շա նակո ւթյուն 
ունեն նաև սոցիալ-տն տե սական  առո ւմ ներով, քանի որ որպես բ նական 
ռեսուրս ձ ևա վորող մի ջավայր օգ տագո րծվում է արտ ադ րական ն շա նակու-
թյամբ, մ աս նա վո րապես  ան ասնա պա հական  ոլ որտի կե րա պա հով ումը 
կ ազ մակ եր պելու, վ այրի ու տելի բո ւյ սերի, դե ղաբո ւյ սերի, հո տավետ- հա-
մեմո ւն քային բո ւյ սերի հավաք կ ազ մակ եր պելու,  էկո-տ ուր իզմը զ արգ աց-
նելու, ի նչպես նաև մ շա կաբո ւյ սերի վ այրի ցե ղակ ից ները որպես գե նետիկ 
ռեսուրս պ ահ պա նելու  և օգ տագ որ ծելու  առո ւմ ներով: Այս տարա ծք ների 
կայուն գոյո ւթյ ունը կ ար գա վորում է տար ածքում ձ ևավ որվող ջ րային ռե-
ժիմը, կ լիման, կ անխում հո ղաշ երտի  է ռո զաց ումը,  ա պա հովում  է կո հա մա-
կար գային ծա ռայո ւթյո ւն ների սե զո նային օգ տագ ործ ումը, ինչը սոց իա-
լական և տն տե սական մեծ կ ար ևորո ւթյուն ունի: 

Չ նայած բ նական կե րային հ անդ ակ ների ա յսքան կ արևոր և բ ազ մակ ող-
մանի ն շա նակո ւթ յանը, մ արդու գ ործ ունեո ւթյան հ ետև անքով հ ատ կապես 
վ երջին հ արյ ուր ամ յակում խա խտվել են այդ տարա ծք ների բ ու սական ծ ած-
կոցի զ արգ ացման և պ ահպ անման բ նա կանոն  օ րի նա չափո ւթյո ւն ները,  
և այս տարա ծք ները կ ազմող բ նական լա նդշա ֆտ ներից աս տի ճա նաբար 
վե րանում են ոչ միայն բո ւյ սերի  առ անձին տես ակներ, այլ ամբողջ բ ու-
սական հա մա կեցո ւթյո ւններ, ինչի պա րա գայում ա կնհայտ է դ առնում նման 
տարա ծք ների  ո րակա զրկումն ու տն տե սական ն շա նակո ւթյան ն վազ ումը:  
Բ նապ ատ մական և հ ատ կապես տն տե սապ ատ մական (մ ար դածին) գ որ ծոն-
ների ներ ազ դեցո ւթյամբ բ նական կե րային հ անդ ակ ներում ձ ևավ որված և 
զ ար գացող բ նապ ահ պա նական առկա խնդ իր ների զ արգ ացման միտո ւմ-
ները մ եղ մելու և  նր անցով ձ ևավ որված առկա հ ետևա նք ները վեր աց նելու 
համար, կ ար ևո րագույն և պահա նջված գ որ ծառույթ է մ արդու կ ողմից ար-
հ ես տական միջ ամտո ւթյո ւն ների  ի րա կա նաց ումը դ եգ րադ ացման երևույթ-
ները մ եղ մելու և  բ նական հա մակե ցո ւթյո ւն ների պ ահ պանո ւթյուն, վե-
րարտ ադրո ւթյուն ու կայուն զ ար գացում  ա պա հո վելու համար : Կայուն 
կա ռավ արման, վե րակա նգ նո ղական և բա րել ավման մի ջո ցառո ւմ ների  ի րա-
կա նաց ումով բա րել ավ վելու է բ նական լա նդշա ֆտ ների, այդ թվում նաև կե-
րային հ անդ ակ ների արտ ադ րո ղա կանո ւթյան և բ ու սած ածկի  ո րա կական 
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ց ու ցան իշ ները, ինչով ձ ևավ որված են նաև կայուն  եր աշխ իք ները սոցիալ-
տն տե սական և  բ նապ ահ պա նական շատ խնդ իր ների լ ուծ ումը  ա պա հո վելու 
համար, մ աս նա վո րապես. 

• ա պահ ով վելու է կ ենսաե րկ րա հա մա կեցո ւթյո ւն ների կայուն զ ար գա-
ցումը, բ ու սածածկ ձ ևա վորող ֆ լո րայի բաղ ադ րատ ար րերի բ նա կանոն վե-
րարտա դր վելու հ նա րա վորո ւթյո ւն ները, 

• կրճ ատվում և ս ահ մա նափ ակվում են կ են սաբ ազ մա զանո ւթյան  օ րի-
նաչափ զ արգ աց մանը վտ անգող ձ ևավ որված ռ իս կերը,

• վե րական գնվում է  է կո հա մակ ար գերի  է կո լոգ իական հա վա սարա-
կշռվածո ւթյ ունը, 

• ակ տի վանում են հո ղա գոյ ացման պ րոց եսներն ու մթ նոլ որտից ածխ ա ծ-
նային կ լա նո ղա կանո ւթյ ունը, 

• բա րել ավվում է առկա բ ու սած ածկի բ ու սա բա նական կազմն ու  ո րա-
կական ց ու ցան իշ ները, 

• ա վե լանում է կե րային հ անդ ակ ների արտ ադրո ղա կանո ւթյ ունը (բ եր-
քատվո ւթյ ունը) և  ձ ևավ որված կե րային ռեսո ւրսի  ո րա կական կ ազմը: 

Բ նապ ահ պա նական տեսա նկյ ունից արհ ես տական վե րակա նգ նո-
ղական բնո ւյթի հ իմ նավ որված միջ ամտո ւթյո ւն ների  ի րա կա նաց ումը դ եգ-
րա դացված կե րային հ անդ ակ ներում էա կա նորեն մ եղ մելու է բոլոր այն 
մ ար տահ րավ եր ները, որ պ այ մա նավ որվում են շր ջակա մի ջավ այրի  է կո լո-
գիական հա վա սարակ շռ վածո ւթյան խա խտման հետ: Տն տե սական  առ ումով 
ա նհ րաժեշտ խն ամքի, պ ահպ անման և վե րական գնման արհ ես տական մի-
ջ ամտո ւ թյո ւն ները  ա պա հո վելու են ձ ևավ որվող բ նական ռեսո ւրսի (ա րո-
տային կանաչ, խոտ)  ո րա կական կ ազմի բա րե լավում  և արտ ա դրո ղա կանու-
թյան (բ երք ատվո ւթյան) բա րձ րաց ումով մ թե րատու ց ու ցան իշ ների  ա վե լա-
ցումը բ նական կե րային հ անդ ակ ներում, ինչն էլ լ րաց ուցիչ և կայուն  եր աշ-
խ իքներ է ստ եղ ծելու  ան աս նա պահո ւթյան  ոլ որտի կե րա պահ ովման խնդրի 
լ ու ծումով կ են դա նի ների մ թե րատու ց ու ցան իշ ների  ա վե լացում  ա պա հո-
վելուն : Ժա մանակ առ ժա մանակ ա նհ րաժեշտ խն ամքի, բա րե լավման և վե-
րականգ նո ղական բնո ւյթի արհ ես տական հ իմ նավ որված մի ջո ցառո ւմ ների  
ի րա կա նաց ումը կ ազ մալո ւծված և դ եգ րադ ացված կե րային հ անդ ակ ներում  
ա պա հո վելու է  ի րա տե սական և կայուն հ նա րա վորու թյուններ  ա րո տային 
և խ ոտհ ար քային  է կո հա մակ ար գերից տ րամա դրվող ծա ռայո ւթյո ւն ների 
ա րդյ ու նա վետո ւթյունն  ա վել աց նելու  և  ո րա կական կ ազմը բա րե լա վելու  
առո ւմ ներով:

ՀՀ-ում  ա րո տավ այ րերից և խ ոտհա րք ներից ստ ացվող ծա ռայո ւթյուն-
ներն ու  օգո ւտ ները ն եր կայում խիստ ն վազել  և  ո րակազ րկվել են, ինչն  ա ռա-
վե լապես պ այ մա նավ որված է այդ տարա ծք ների  է կո լոգ իական և տնտե-
սական վ ատ թա րացած վի ճակով:  Զ գալի տար ածքով  ա րո տավ այ րերում և 
խ ոտհա րք ներում առկա և զ ար գացող դ եգ րադ ացման երևու յթ ները բ նա-
կա նաբար ազ դեցո ւթյուն և հ ետևա նքներ է ու նենում այդ տարա ծք ներից 
տ րամա դրվող բ ազ մա պիսի ծա ռայո ւթյո ւն ների (օգո ւտ ների) վրա: Խ նդրի 
կ ար գա վոր ումը բ նա կա նաբար ենթ ադրում է  ա րո տային և խ ոտհ ար քային  
է կո հա մակ ար գերի կա ռավ արման վե րաբ երյալ կշ ռադ ատված և ճիշտ քա-
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ղա քա կանո ւթյան  ի րա կա նացում, ինչով հ նա րավոր է դ առ նալու ն մա նատիպ  
է կո հա մակ ար գերի պ ահ պանո ւթյան  և ի նք նա վե րակա նգն ումով ա րդյ ու նա-
վետ ացման հ նա րա վորո ւթյո ւն ների և պ այմ ան ների  ա պա հով ումը:  Ա ռավել 
կ ազ մալո ւծված և դ եգ րադ ացված  է կո հա մակ ար գերում բ նա կանոն զ ար-
գացման  օ րի նա չափո ւթյո ւններն ու գ ործ ընթ աց ները վե րակա նգ նելու և կա-
յուն աց նելու համար կ արևոր պ այման է նաև արհ ես տական միջ ամտո ւթյո ւն-
ների  ի րա կա նաց ումը լոկալ մակ արդ ակ ներում:  Նման միջ ամտո ւթյո ւններն  
ա ռա վե լապես պետք է ու նենան վե րակա նգ նո ղական և բա րել ավման ու ղղ-
վածո ւթյուն, ինչով մե ղմ վելու կամ կա նխ վելու են արհ ես տածին և  բ նական 
գ ործ ընթ աց ներով ձ ևավ որվող դ եգ րադ ացման ռ իս կերը, վե րական գն վելու 
են առկա և զ ար գացող բա ցա սական  է կո լոգ իական հ ետևա նք ները, ձ ևա-
վ որ վելու է բար ենպաստ մի ջավայր ը նդ հանուր կ են սաբ ազ մա զանո ւթյան 
վե րական գնման, հա րստ ացման  և  օ րի նաչափ զ արգ ացման համար, ինչի 
պա րա գայում վե րական գն վելու և բա րել ավ վելու է  ա րո տային և խ ոտհ ար-
քային  է կո հա մակ ար գերից ա կնկ ալվող և  ստ ացվող ծա ռայո ւթյո ւն ների  ո րա-
կական և քա նա կական ց ու ցան իշ ները : Վ եր ջինովս էլ պ այ մա նավ որված է 
նաև հա սա րակո ւթյան բա րե կեցո ւթյան  և ապ րե լակ երպի պ այմ ան ների բա-
րե լավ ումը:

4. 3.Դ եգ րադ ացված  բ նական կե րային հ անդ ակ ների բա րե լավու մ

Դ եգ րադ ացված կե րային հ անդ ակ ների բ ու սապ ատ վածո ւթյան աս տի-
ճանի բա րձր ացման և  ստ ացվող բ ու սազա նգ վածի  ո րա կական ու քա նա-
կական ց ու ցան իշ ների բա րել ավման ն պա տակով ա նհ րաժեշտ է  ի րա կա-
նացնել վե րակա նգ նո ղական բնո ւյթի հա մալիր ագ րոտ եխ նի կական մի ջո-
ցառո ւմներ,  որոնց ժա մա նակին և ճիշտ կա տար ումը հ նա րա վորո ւթյուն է 
տալիս բա րձր ացնել կե րային հ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյունն կրկ նակի 
-ե ռակի անգամ։    

Գոյո ւթյուն ունի դ եգ րադ ացված կե րային հ անդ ակ ների բա րել ավման 
երկու հ իմ նական  ե ղան ակներ՝ մա կե րե սային  և ար մա տական։

ա ) Մա կե րե սային բա րե լավու մ
Հ ան րա պետո ւթյան բ նական կե րային հ անդ ակ ների զ գալի մասն ն եր-

կայում խիստ կարիք ունեն մա կե րե սային բա րել ավման,  որի դ եպքում կե-
րահ ան դակի բ նական բ ու սական ծ ած կոցը պ ահ պա նելով ամբ ողջո ւթյամբ, 
կատ արվում են ագ րոտ եխ նի կական բնո ւյթի մի ջո ցառո ւմներ բո ւյ սերի  աճի 
և զ արգ ացման համար լա վագույն պ այմ աններ ստ եղ ծելու ն պա տակով,  
ա պա հո վելու համար կ երհ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյան բա րձ րացումն 
ու ստ ացվող կերի  ո րակի լա վաց ումը ։ Մա կե րե սային բա րել ավման գ որ-
ծառու յթ ներում  ի րա կան ացվող  կո ւլտուր-տ եխ նի կական մի ջո ցառո ւմ ներով 
/ք ար հավաք, թփո ւտ ների և գո ւղ ձերի վե րացում/  ա վել ացվում է բա րե-
լավվող տարա ծք ների օգ տակար՝ բ ու սապատ մա կեր ես ները:
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Մա կե րե սային բա րել ավման հա մակ արգի հ իմ նական խնդ իրներն են՝

• ա պա հովել կե րային հ ան դակի օգ տակար`բ ու սապատ մա կե րեսի  ա վե-
լաց ումը,

• հ իմ նավոր միջ ամտո ւթյո ւն ներով նպ աստել մ ար գագ ետ նային բ ու սա-
ծածկի ջ րային,  օ դային և ս նն դային ռեժ իմ ների լավ աց մանը, 

• ա պա հովել ճ մային շ երտի խնամք և մ ար գագ ետ նային մո լա խո տերի 
տար ածման     հ նա րա վորո ւթյո ւն ների կր ճատ ումը,

• նպ աստել ն ոս րացած բ ու սած ածկի  և աղ քա տացած բ ու սակ ացքի բ ու-
սապ ատ վածո ւթյան  ա վել ացմանն ու տես ակ ներով հա րստ աց մանը, 

• ա պա հովել կե րային հ ան դակի արտ ադ րո ղա կանո ւթյան  ա վե լացումն ու 
ձ ևավ որվող  արտ ադր անքի  ո րա կական ց ու ցան իշ ների բա րձ րաց ումը,

• բա րձր ացնել կե րային հ ան դակի արտ ադրա-տն տե սական ար ժեքը: 

Մա կե րե սային բա րե լավո ւմ ների հա մակ արգը  ա ռա վե լապես ենթ ադրում 
է խն ամքի և վե րակա նգ նո ղական բնո ւյթի մի ջո ցառո ւմներ, ի նչպես նաև 
կե րային հ ան դակի ա րդյ ու նավետ (բ ու սապատ տարածք) տար ածքի  ա վե-
լացմանն ու ղղված գ որ ծառու յթներ,  որոնց հա մապ արփակ  ի րա կա նա-
ցումով ձ ևավ որ վելու են ա նհ րաժեշտ և բա վարար պ այմ աններ առկա բ ու-
սական ծ ած կոցի բ նա կանոն  և  օ րի նաչափ հե տագա զ ար գացումն  ա պա հո-
վելու, բ ու սակ ացքի բ ու սա բա նական կ ազմը հա րստ աց նելու ն պա տակով, 
ինչի պա րա գայում անխ ու սա փել իորեն  ա վե լա նալու է կե րային հ ան դակի 
արտ ադ րո ղա կանո ւթյ ունը (բ երք ատվո ւթյ ունը) ու տն տե սական ար ժեքը :

բ) Ար մա տական բա րե լավում 
Ի րա կան ացվում է դ եգ րադ ացված և կ ազ մալո ւծված բ նական բ ու սա-

ծածկի և  ճ մային շ երտի ո չն չացում, տեղ անքում ն որ՝ արհ ես տական բ ու սա-
ծ ածկի ստ եղծում խո տաբո ւյ սերի ց անքի մի ջոցով : Կատ արվում է ան տա-
ռահ ատված և  թփ ու տահ ատված տարա ծք ներում, ճ ահ ճային և գ եր խոնավ 
մ ար գա գետ ին ներում ջ րային ռե ժիմը կ ար գա վո րելուց հետո, ի նչպես նաև 
այն կե րահ անդ ակ ներում, որտեղ բ ու սած ածկը ծե րացած այ լաս երված է, 
ռել իեֆը՝ մեղմ (հարթ կամ թույլ թեք, մինչև 150) և հո ղաշ երտը բա վարար 
հ աստո ւթյամբ, այն հ իմնա շր ջելու և նոր բ ու սածածկ ստ եղ ծելու համար։

Ար մա տական բա րե լավո ւմներ կատ արվում է խիստ դ եգ րադ ացված  
արոտ ներում և խ ոտհա րք ներում կամ նոր կո ւլտ ու րա կան ացվող հո ղատ ես-
քերում, որտեղ մա կե րե սային բա րել ավման մի ջո ցառո ւմ ներով հ նա րավոր չէ 
կե րային հ ան դակի ա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը բա րձր ացնել:

Ար մա տական բա րել ավման են թակա են ՝
• Ծե րացած, այ լաս երված, մ ամ ռա կալած մ ար գա գետ իններն ու  ա րո տա-

վ այ րերը ,
• Ճ ահ ճացած և գ եր խոնավ տարա ծք ները՝ ջ րային ռե ժիմի բա րե լավ ումից 

հետո,
• Ան տա ռահ ատված և  թփ ու տահ ատված տարա ծք ները ,
• Բ ու սակ ացքում բ ակլ ազգի և դ աշտ ավլ ուկ ազգի փ ոք րամ ասնո ւթյուն 

(10-15%-ից պակաս) կ ազմող, վ ատ թա րացած կե րային հ անդ ակ ները, 
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• Վ նա սակար և թ ու նավոր բո ւյ սերով խիստ մո լախ ոտված մ ար գա գե-
տին ները:

Կո ւլտուր-տ եխ նի կական մի ջո ցառո ւմ ները,  որոնք կատ արվում են կե-
րահ անդ ակ ները կա նո նավոր տ եսքի բե րելու համար, նե րառում է քա րերի, 
աղբի հեռ ացման, գո ւղ ձերի, թփո ւտ ների ո չնչ ացման, լ եր կացած տե ղերի  
վե րական գնման աշ խատա նքներ ։ Քա րերը փ ոքր ացնում են կե րահ ան դակի 
օգ տակար մա կե րեսը, խ ան գարում կ են դա նի ների տե ղաշ արժին, մե խա նի-
կական վնաս պ ատ ճառում նրանց ։ Քա րերը հա վա քելուց հետո դրանց տե-
ղերը բ ու սապ ատվում են են թաց անքի մի ջոցով,  ա վել աց նելով կե րահ ան-
դակի օգ տակար տա րածո ւթյ ունը։  Թփո ւտ ները հեռ աց նելուց հետո դրանց 
տե ղերը ենթա րկվում են մա կե րե սային բա րել ավման և կատ արվում բ ազ-
մամյա խո տաբո ւյ սերի ցանք։  

Գո ւղ ձերի ( ոտ նա հա րային, խո տաբո ւյ սային, կ ոճ ղային, մրջ նային, 
խլուր դային  և այլն) ո չն չաց ումից հետո նու յնպես տար ածքը պետք է հ ար-
թեցնել և բ ուսազ րկված տե ղերում կա տարել խո տաբո ւյ սերի ցանք ու պա-
րար տացում ։ Լ եր կացած տե ղերում,  որոնք  ա ռա ջանում են մա կա տե ղերում, 
բ նա կա տե ղերի և  ջ րե լա տե ղերի շր ջակ այքում, պետք է փ ոցխել և ցանել խո-
տաբո ւյ սերի ս երմեր ։

Կե րահ անդ ակ ների ջ րային ռե ժիմի բա րել ավման և կ ար գավ որման մի-
ջո ցառո ւմ ների մեջ մեծ տեղ է տրվում ջր արբի ացման աշ խատա նք ներին, 
լի մա նա ների կառ ու ցապ ատ մանը,  որոշ տարա ծք ներում շ ար ժական կ ուլ իս-
ների տեղա դրման կամ կ ու լի սային ց ան քերի կ ազ մակե րպ մանը:  

Հ ան րա պետո ւթյան  ա րո տավ այ րերը գտնվում են տ արբեր աս տի ճանի 
թեքո ւթյո ւն ների վրա,  որոնց մեծ մասը ջ րա սակավ կամ ջ րազուրկ են։  
Ջ րային ա ղբյո ւր ների մեծ հե ռա վորո ւթյո ւն ների վրա գտն վելու պ ատ ճառով  
ա րո տավ այրի կե րային պաշ ար ները լի արժեք չեն օգ տագո րծվում։  Ա նասուն -
ները ջ րելու համար հաճախ քշվում են հեռու տա րածո ւթյո ւններ,  որը բա ցա-
սաբար է ազդում նրանց մ թեր ատվո ւթյան վրա։ Ո ւստի,  ա րո տային կե րերի 
ա րդյ ու նավետ օգ տագո րծման,  ա նասո ւն ներին ջրով  ա պա հո վելու, բ նա-
կա տե ղերին ջուր մա տա կա րա րելու և  հ նա րա վորո ւթյան ս ահմ ան ներում 
կե րահ անդ ակ ները  ո ռո գելու համար ա նհ րաժեշտ է ստ որգե տնյա ջ րերը, 
ա ղբյո ւր ները, գե տերի ջ րերը ն պա տա կահ արմար ձևով տե ղաբ աշխել բոլոր 
կե րահ անդ ակ ներում, այդ ն պա տակի համար  որոշ հե ռա վորո ւթյ ու ների վրա 
կառ ու ցելով հատուկ ջ րե լա տեղեր։  Ա նասո ւն ներին  ա նհ րաժեշտ խ մե լա-
ջուրը ջրա ղբյո ւր ներից ջ րե լա տեղեր կա րելի է հա սցնել բաց  առ ու ների կամ 
խո ղո վա կա շարի մի ջոցով։  Ջ րե լա տեղի հե ռա վորո ւթյ ունը  ա րո տավ այրից 
պետք է լինի 1.3-1.5 կմ, իսկ զա ռիթափ վ այ րերում՝ 0.8-1.3 կմ ։

Կե րահ անդ ակ ների մա կե րե սային բա րել ավման ա րդյ ու նավետ մի ջո-
ցառում ներից է պար ար տաց ումը ։ Տարբեր ծագման (օրգանական, հանքային) 
պա րարտ անյ ու թերի կիր առմամբ ոչ միայն կրկ նակի -ե ռակի անգամ բա րձ-
րանում է կե րահ անդ ակ ների բ երք ատվո ւթյ ունը, այլև էապես լա վանում է 
բ երքի  ո րակը, փ ոխվում բ ու սակ ացքի տե սա կային կ ազմը ։ Պա րար տացումն  
ա վելի ա րդյ ու նավետ է, երբ  ա զո տական, ֆ ոս ֆո րական և կալիու մական 
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պար ար տանյ ու թերը կիր առվում են հա մատեղ ։ Բարձր  և  ո րակով բերք  ա պա-
հո վելու համար, սո վո րաբար կե րահ անդ ակ ներին տրվում է 2  ց  ա մոն իա կային 
սե լիտրա, 3 ց ս ուպ երֆ ոսֆատ և 1.5 ց կալի ու մական աղ, այն շաղ տալով հողի 
մա կե րեսին վաղ գ ար նանը՝  ա ռաջին իսկ դաշտ դուրս գալու հ նա րա վորո ւ-
թյան դ եպքում, երբ հողում կա բա վարար խո նավո ւթյուն։  Ա ռավել ա րդյ ու-
նավետ է ֆ ոս ֆո րական և կալի ու մական պա րատ անյ ու թերով պա րար տա-
ցումը կ ազ մակ երպել աշ նա նային շր ջանում:  

Օրգանական պարարտանյութերց կիրառական մեծ նշանակություն 
ունի հա սունացած գոմաղբի, գոմաղբահեղուկի (ժիժա) և կոմպոստների 
օգ տա գոր ծումը։ Այս խմբի պարարտանյութերց առավել մեծ գործնական 
հնա րա վորություն ունի գոմաղբի օգտագործումը բնական կերային հան-
դակ ներում։ Հասունացած գոմաղբով պարարտացմանլավագույն նորման 
կազ մում է 20-25 ց մեկ հեկտարի համար։ Գոմաղբով պարարտացման լա-
վա գույն ժամ կետը աշնանային ժամանակահատվածն է, մինչև կայուն ձյու-
նա ծածկի ձևավորումը։

Կե րահ անդ ակ ների ա րդյ ու նա վետո ւթյան բա րձր ացման լա վագույն մի-
ջո ցառո ւմ ներից է պ այ քարը  մո լա խո տային բ ու սա կանո ւթյան դեմ ։ Կե րա-
հ անդ ակ ներում մո լախոտ են համ արվում այն բո ւյ սերը,  որոնք չ ունեն կե-
րային արժեք և ֆի զի կական վնաս են պ ատ ճառում կ են դա նի ներին կամ թ ու-
նա վորում նրանց։ Մո լա խո տերի դեմ պ այ քարի ա րդյ ու նավետ և մ ատ չելի 
միջոց է մե խա նի կական և քիմ իական պ այ քարը, երբ մինչև սե րմ նա կալ ումը 
կատ արվում են մո լա խո տերի հնձման, ար մա տախիլ  ա նելու կամ քիմ իական 
ճա նապ արհով՝ հ եր բից իդ ներով սրսկման աշ խատա նքներ։   Զա նգ վա ծաբար 
մո լա խո տապ ատված տարա ծք ներում ա րդյ ու նավետ է մի քանի տարի  ան-
ը նդմեջ և տա րեկան մի քանի անգամ հ եր բից իդ ների օգ տագ ործ ումը մո լա-
խո տերի բուռն  աճի շր ջանում (տ եր ևա կալ ումից մինչև ցող ու նա կալ ումը)։  

Միջին կամ խիստ ն ոսր ացված կե րահ անդ ակ ներում (40-60%-ով ն ոս-
րացված) բ ու սած ածկի հա րստ ացման գ ործում ան փո խա րի նելի է բ ազ-
մ ամյա խո տաբո ւյ սերի են թաց անքը՝ վաղ գ ար նանը, աշ նանը կամ վաղ 
ամ ռանը, երբ հողում բա վարար չափով խո նավո ւթյուն կա։ Են թաց անքի 
համար պետք է ը նտրել տվյալ պ այմ ան ներին հ արմ արված 3-5 տե սակի կ են-
սա բա նորեն հա մա տե ղելի բ ազմ ամյա դ աշտ ավլ ուկ ազգի և բա կալ ազգի 
խո տաբո ւյ սերի ս երմեր։  Են թաց անքի ս երմի ց անքի չա փա քա նակը ս ահ-
մա նելիս պետք է ն կատի ու նենալ, որ յ ու րաքա նչյուր 100 ցողուն ս տա նալու 
համար պետք է ցանել 150 սերմ։ 

Են թացանք կա րելի է կա տարել շ ար քա ցանով կամ ձ եռքով ։ Թեքո ւթյուն-
ների վրա և ք ար քարոտ վ այ րերում են թաց անքը կատ արվում է ձ եռքով 
( շա ղացան) և ծառի ճյ ու ղերից հյո ւսված ցաք ան ներով ցաք անվում, կամ 
ոչ խարի հոտը 2-3 անգամ ա նցկ ացվում ց անված տար ածքով ս եր մերը հո-
ղա ծած կելու համար։ Են թացանք կատ արված տար ածքում 1-2 տարի ար-
գելվում է  ա նասո ւն ների  ա րա ծեց ումը։  

Կ երհ անդ ակ ներում են թացանք կա րելի է կա տարել նաև ի նք նա ցանու-
թյան մի ջոցով : Ն ոս րացած և մ աս նակի լ եր կացած կ երհ անդ ակ ներում, 
որտեղ բ ու սակ ացքում գերա կշռում են կե րային ն շա նակո ւթյամբ ար ժե-
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քավոր խո տաբո ւյ սերի մի քանի տես ակներ, և  գ րեթե բա ցա կայում են վ նա-
սակար և թ ու նավոր տես ակ ները, ա նհ րաժեշտ է կա տարել ք ար հավաք, 
պար ար տացում  և ար գելել խ ոտհո ւնձը կամ  ա րա ծեց ումը:  Որոշ դ եպ քերում 
ար դար ացվում է  ա րա ծեց ումը կ ազ մակ երպել ուշ ժ ամկ ետ ներում, բո ւյ սերի 
ս եր մա կալ ումից հետո:  Նման պ այմ ան ներում բո ւյ սերը ս եր մակ ալվում են և  
բ նական ճա նապ արհով տեղի է ու նենում ի նք նա ցանո ւթյուն: ՈՒշ աշ նանը 
նման տարա ծք ներում ս եր մերի հո ղածա ծկման համար ց ան կալի է փո ց խ-
ման աշ խատա նքներ կ ազ մակ երպել:

Են թաց անքի մի ջո ցառ ումը  և ի նք նա ցանո ւթյան հ նա րա վորո ւթյո ւն ների  
ապա հով ումը, կ երհ անդ ակ ների  ե րի տաս արդ ացման  և ա րդյ ու նա վե տաց-
ման լա վագույն  ե ղան ակ ներից են:

5 . Դ աշ տա վա րական  կեր արտ ադրո ւթյան գ ործ ընթաց

Դ աշ տային կեր արտ ադրո ւթյան հ իմ նական խնդիրն է յ ու րաքա նչյուր 
գյու ղա տն տե սական գոտու հող ակ լի մա յական պ այմ ան ների և բո ւյ սերի 
կ են սա բա նական  առա նձ նահ ատկո ւթյո ւն ների հիման վրա մ շա կելու կե-
րային մ շա կաբո ւյ սերի բարձր և կայուն բերք ս տա նալու միջ ոց ները :

Դ աշ տա վա րական կեր արտ ադրո ւթյան վ արման  և ինտ են սիվ ացման հ իմ-
նական ո ւղղո ւթյո ւններն են`

1. կե րային մ շա կաբո ւյ սերի ց ան քա տարա ծք ների ընդ ար ձակումն ու 
կառո ւցվ ածքի կա տա րե լագ ործ ումը,  ա վելի բ եր քատու, սնն դա տա րերով 
հարուստ մ շա կաբո ւյ սերի ց ան քա տա րածո ւթյո ւն ների  ա վե լացումն կե րային 
ց անքա շր ջա նառո ւթյո ւն ների կառո ւցվ ածքում : Բարձր բ եր քատու հա տի կա-
կե րային և հա տիկա ըն դեղեն մ շա կաբո ւյ սերի, մի ամյա և բ ազմ ամյա խո-
տաբո ւյ սերի ց ան քա տա րածո ւթյո ւն ների ընդ ար ձակում :

2. Կե րային մ շա կաբո ւյ սերի բ երք ատվո ւթյան բա րձ րացում, մ շակո ւթյան 
նո րագույն ագ րոտ եխ նո լոգ իա ների կիր առման և բարձր բ եր քատու ս որ-
տերի շր ջան ացման մի ջոցով, մ աս նա վո րապես վա րե լա հո ղերի մ շակո ւթյան, 
ց անքի և  մ շա կաբո ւյ սերի խն ամքի հա մակ ար գերի բա րե լավ ումը, հո ղերի  
է ռոզ իայի դեմ պ այ քարի մի ջո ցառո ւմ ների կ ազ մակ երպ ումը, հ ան քային և 
օր գանական պար արտ անյ ու թերի հ իմ նավ որված չա փա քան ակ ներով օգ-
տագ ործ ումը,  ոռ ոգման ար մա տա վոր ումը, մո լա խո տերի, վ նա սատ ու ների 
և հիվ անդո ւ թյո ւն ների դեմ պ այ քարի մի ջո ցառո ւմ ների կ ազ մակ երպ ումը, 
արտա դրվող կե րերի մեջ սնն դա տա րերի կորու ստ ների ն վազ եցման ն պա-
տակով բ եր քա հա վաքի ժ ամկ ետ ների ճիշտ ս ահ մանումն ու կեր արտ ադրո ւ-
թյան գոր ծնթ աց ների կո մպլեքս մե քե նա յաց ումը :

Կե րերի ծ ախսը  և  ան աս նաբ ու ծական մթե րք ների ի նքն ար ժեքը մեծ 
չափով պ այ մա նավ որվում են կե րերի  ո րակով, կե րաբ աժնում հ իմ նական 
սննդ անյ ու թերի հա մա չափո ւթյամբ : Կե րերը ամբ ողջո ւթյամբ պետք է բա-
վա րարեն պ րոտ եի նային նյ ու թերի, կա րո տինի, վի տամ ին ների և հ ան քային 
նյ ու թերի նկ ատմամբ կ ենդա նի ների պահ անջը : Կե րերի սնն դա րարո ւթյունն  
ա ռա վե լապես պ այ մա նավոր ված է սպիտակուցների պար ու նակո ւթյ ունից :   
Կե րերի մեջ մ ար սելի ս պի տակ ուցի պա կասի պ ատ ճառով մեկ մ իավոր ար-
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տ ադրանք ս տա նալու վրա ծա խսվում է 1.5-2.0 անգամ  ա վելի շատ կեր, 
քան  պահա նջվում է ֆիզ իո լոգ իական ն որ մա ներով : Կե րերի ծ ախսի մե-
ծացումն բ նա կա նաբար բա րձր ացնում է  ան աս նաբ ու ծական մթե րք ների 
ի նքն ար ժեքը, ինչից հ ետևում է, որ կեր արտ ադրո ւթյան ինտ են սիվ ացման 
գ ործում հատուկ ուշ ադրո ւթյուն պետք է հ ատկ ացնել ս պի տակո ւց ներով 
հարուստ բ ու սական կե րերի արտ ադրո ւթյան  ա վել աց մանը : Կե րերի մեջ 
ս պի տակուց ների, հ ատ կապես ան փո խա րի նելի  ա մին ոթթ ու ների պահ անջը 
բա վա րա րելու համար կ արևոր ն շա նակո ւթյուն ունի կե րային ց անքա շր ջա-
նառու թյու ն ների կառո ւցվ ածքում մ ար սելի ս պի տակո ւց ների պար ու նակու-
թյան տե սա կետից բա րձր արժեք մ շա կաբո ւյ սերի` հա տի կա կե րային մ շա-
կաբո ւյ սերի և բ ակլ ազգի խո տաբո ւյ սերի տե սա կարար կշռի մե ծաց ումը և 
բ երք ա տվո ւթյան բա րձ րաց ումը:

Դ աշ տային կեր արտ ադրո ւթյան մեջ մշ ակվող կե րային մ շա կաբո ւյ սերը 
բ ազ մազան են,  որոնք  ի րարից տ արբ երվում են հ իմ նական սննդ անյ ու թերի 
(ս պի տակ ու ցային նյ ութեր, ածխ աջրեր) պար ու նակո ւթյամբ, հյ ու թալիո ւ-
թյամբ, մ ար սելիո ւթյամբ : Կե րային մ շա կաբո ւյ սերից  ա ռավել կ արևոր ն շա-
նակո ւթյուն ունեն հա տի կա կե րային մ շա կաբո ւյ սերը, բ ազմ ամյա բ ակլ ազգի  
և դաշտավլուկազգի խո տաբո ւյ սերը, մի ամյա խո տաբո ւյ սերը, հա տիկա ըն-
դեղեն մ շա կաբո ւյ սերը, սի լո սային  և  ար մատա պտ ղավոր մ շա կաբո ւյ սերը :

Հա տի կա կե րային մ շա կաբո ւյ սերից, հ ան րա պետո ւթյան բոլոր գյ ուղա տն տե-
սական գո տի ներում ար դար ացված է գարու մ շա կաբո ւյսի մ շակո ւթյ ունը, 
խո նավո ւթյամբ  ա պա հոված տա րածա շրջ ան ներում նաև վ ար սակի մ շակու-
թյ ունը : Գարու և վ ար սակի մ շա կաբո ւյ սերի մ շակո ւթյ ունը ար դար ացված է  
ի րա կան ացնել ի նչպես մաքուր ա յնպես էլ  բ ակլ ազգի խո տաբո ւյ սերի հետ 
խ առնուրդ ձևով :

Հա տի կա կե րային մ շա կաբո ւյ սերից մեծ պահ անջարկ և  ն շա նակո ւթյուն 
ունի նաև  եգ իպ տա ցո րենի մ շակո ւթյ ունը : Վ երջինս  ա ռավել կ արև որվում է 
նաև որպես սի լո սային մ շա կաբո ւյսի, հ ատ կապես բա րձ րորակ հյ ու թալի կե-
րերի` մ աս նա վո րապես սի լոսի արտ ադրո ւթյան կ ազ մակե րպման գ ործում :

Կերի  որ ակյալ բա զայի կ ազ մակե րպման գ ործում,  ա ռավել ն շա նակո ւ-
թյուն պետք է հ ատկ ացնել ս պի տակո ւց ներով հարուստ կե րային մ շա կաբույ-
սերի մ շակո ւթ յանը, մ աս նա վո րապես` մի ամյա և բ ազմ ամյա բ ակլ ազգի 
խո տաբո ւյ սերի և հա տիկա ըն դեղեն կե րաբո ւյ սերի մ շակո ւթ յանը: Արտա-
դրվող կե րերի հ աշվե կշռում ս պի տակո ւց ներով  հարուստ կե րերի ա նհ-
րաժեշտ քա նակը  ա պա հո վելու համար ա նհ րածեշտ է կե րային մ շա կաբո ւյ-
սերի ց ան քա տարա ծք ների 50-70%-ը հ ատկ ացնել բ ակլ ազգի խո տաբո ւյ սերի 
մ շակութ յանը, մ աս նա վո րապես`բ ազմ ամյա առվույտ և կո րնգան ի նչպես 
նաև մի ամյա վիկ և շ աբդար  մ շա կաբո ւյ սերին : Խո նավո ւթյամբ  ա պա հոված 
տա րածա շրջ ան ներում, հա տիկա ըն դեղեն մ շա կաբո ւյ սերից, կե րային ն պա-
տակով  ա ռավել ա րդյ ու նավետ է  ո լոռի և կերի բ ակ լայի մ շակո ւթյ ունը գարու 
կամ վ ար սակի խառը ց ան քերով : Ց ած րադիր գո տի ների ջ րովի վա րե լա հո-
ղերում  ա ռավել ար դար ացված է սո յայի մ շա կաբո ւյսի մ շակո ւթյունն  եգ իպ-
տա ցո րենի հետ խ առնուրդ ց անքով :  

Հ ան րա պետո ւթյան ց ած րադիր և միջին լ եռ նային գո տի ներում հյ ու թալի 
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կե րերի արտ ադրո ւթյան ն պա տակով ար ծե քավոր է կի սա շա քա րային և շա-
քա րային ճա կն դեղի մ շակո ւթյ ունը, իսկ բարձր լ եռ նային շր ջա ներում նաև` 
կերի ճա կն դեղի և գ ոն գեղի մ շակո ւթյ ունը :

Դ աշ տային կեր արտ ադրո ւթյան  ոլ որտում, ըստ գյ ուղա տն տե սական 
գո տի ների, ֆ եր մե րային տն տեսո ւթյո ւն ներում կե րային ն շա նակո ւթյամբ 
տ արբեր մ շա կաբո ւյ սերի մ շակո ւթյան գ ործում,  առ աջ նահերթ ն շա նակո ւ-
թյուն ունի հողի մ շակո ւթյան հ իմ նավ որված և նո րագույն ագ րոտ եխ նո լո-
գ իա ների կի րառ ումը, միջա նկյալ, հ իմ նական, հ ետ հա րային, խո զա նացան 
և խ առնուրդ ց ան քերի կիր առմամբ հ իմ նավ որված ց անքա շր ջա նառո ւթյո ւն-
ներով կե րային մ շա կաբո ւյ սերից բարձր արտ ադ րո ղա կանո ւթյամբ  որ ակյալ 
կերի բազա ձ ևա վո րելու համար:

6. Շր ջակա մի ջավ այրի պ ահ պանո ւթյան հ իմնա խնդ իր ները

Բ նական ռեսու րս ների ն պատա կսլաց օգ տագո րծման և  բնո ւթյան պ ահ-
պանո ւթյան հ իմնա խնդ իր ները ճիշտ ըմ բռ նելու համար, պետք է գիտ ակցել, 
որ բնո ւթյան բոլոր երևու յթ ները գտնվում են փո խադարձ կապի և պ այ մա-
նավ որ վածո ւթյան մեջ: Ա յսպես` ար տա նետո ւմ ների չկ ար գա վոր ումը  առաջ 
է բերում հողի և մթ նոլ որտի աղտ ոտ վածո ւթյուն: Աղտ ոտված հողն  առաջ 
է բերում մա տա կար արվող ջ րերի աղ տոտում:  Ջ րերի աղտ ոտ վածո ւթյ ունը`  
առ ող ջա պա հական խնդ իրներ /թ ու նա վորո ւմներ, վա րակիչ հիվ անդո ւթյուն-
ներ/, իսկ մթ նոլ որ տային  օդի աղտ ոտ վածո ւթյ ունը` շն չա ռական և սր տա նո-
թային հիվ անդո ւթյո ւններ:  

Հայ աս տանի բ նապ ահ պա նական հ իմնա խնդ իրներն են` 

ա/ բ նական ռեսու րս ների գ եր շա հագ ործ ումը /ջ րային պաշ ար ների 
ս պառում, լ այ նա ծավալ անտառ հատո ւմներ, հո ղերի  է րոզիա և կ են սաբ ազ-
մա զանո ւթյան աղ քա տացում/

բ/  օդի, հողի, ջրի աղ տոտում
գ/  առ ող ջա պա հական խնդ իրներ
դ/ բ նապ ահ պա նական գի տել իք ների պակա ս
Հ իմնա խնդ իր ները խո րանում են նաև հա սա րակո ւթյան անտ արբեր վե-

րաբ երմո ւնքի պ ատ ճառով:
Ան ժխ տելի փաստ է, որ շր ջակա մի ջավ այրի պ ահ պանո ւթյան խնդ իր ների 

նկ ատմամբ պետո ւթյան և մա րդկանց վե րաբ երմո ւնքը շատ հեռու է բա-
վարար լի նելուց: Ա րդյո ւնքում ունենք աղտ ոտված ջրեր,  է րոզ իայի ենթա րկ-
ված հողեր, հ ատված անտ առներ, աղտ ոտված մթ նոլորտ, վ նա սակար թա-
փ ոններ հս կա յական կ ու տակո ւմներ, աղբի զա նգ վա ծային շարժ հիշ եցնող 
քա միներ: 

Բն ակչո ւթյան  աճի  ա վել ացման հետ մ եկտեղ  ա վե լանում է նրա կողմց  
ա վել ացվող թափ ոն ների քա նակը : Ն եր կայում, աշխ արհում յ ու րաքա նչյուր 
բն ակչին տա րեկան բաժին է ը նկնում մեկ տ ոննա կոշտ մ նացորդ, ընդ  որում` 
այդ թիվը տա րեկան  աճում է 4-5% -ով: 
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Բ նապ ահ պա նական, շր ջակա մի ջավ այրի պ ահ պանո ւթյան խնդ իր ների լո ւծ-
ման  օժ անդ ակման ն պա տակով ա նհ րաժեշտ է նշել այդ  ոլ որտի կ արևոր հ իմնա-
խնդ իր ների մասին`  օդի, ջրի, հողի, բ ու սա կանո ւթյան, մա րդկանց  առ ողջո ւ-
թյան, տն տե սական և սոցիալ զ ար գացո ւմ ների վրա վ նա սակար ազ դեցություն-
ների կա նխման և  բ նական ռեսու րս ների ա րդյ ու նավետ օգ տագո րծ ման վե-
րաբ երյալ: Ի նչպես հա յտնի է ե րկրի վրա կ են դանի օր գանի զմ ների, այդ թվում 
նաև մ արդու ն որմալ կ են սագ ործ ունեո ւթյ ունը հն արվոր է ոչ միայն մթ նոլ որ-
տային  օդի առ կայո ւթյան, այլ դրա  ո րո շակի բաղ ադրության պ այմ ան ներում: 
Մթ նոլ որ տային  օդի բաղ ադրո ւթյան տե ղաշարժ տեղի է ու նենում աղտ ոտման 
հ ետև անքով,  որոնք անց ան կալի են մ արդու, բո ւյ սերի և կ են դա նի ների համար, 
հ ատ կապես երբ վ նա սակար նյու թերի պար ու նակո ւթյ ունը բարձր է:  Բ նական 
խ առնու րդներն  ա ռա ջանում են նյ ու թերի բ նական շրջ ապտո ւյտից, իսկ արհ ես-
տակ ան ները` մ արդու գ ործ ունեո ւթյան ա րդյո ւնքում : Տ արբեր տե սակի օր գա-
նական խ առնո ւդ ների մթ նոլորտ ն եր թափա նցման ա ղբյուր են հ ան դի սանում 
այն նյ ու թերը,  որոնք անջ ատվում են մա հացած կ են դա նական և բ ու սական օր-
գանի զմ ների մ ան րէ ներով ք այ քայ ումից, արտ ադ րական թափ ոն ներից:

Մթ նոլ որտի արհ ես տական աղտ ոտման հ իմ նական պ ատճառ են հ ան դի-
սանում տ արբեր տիպի ա րդյ ու նա բե րական ձ եռն արկո ւթյո ւն ները, ի նչպես 
նաև վա ռել անյ ութի ա յրման, բ նա կար ան ների տաք ացման, տրանս պ որտի 
աշ խատ անքի, ա րդյ ու նա բե րական և կ են ցա ղային աղբի ա յրման ժա մանակ  
և այլն: Իր ծավ ալ ներով մթ նոլ որտի արհ ես տական աղ տոտ ումը հա զա-
րա պատիկ անգամ գե րազ անցում է բ նական աղտ ոտ մանը:  Գյ ուղա տն-
տեսության  ոլ որտում մթ նոլ որտի հ իմ նական աղ տոտ իչներն են` գյ ուղա-
տն տե սական ս եր մերի պահե ստ ները, որտեղ ս եր մերը մշ ակվում են թ ու-
նա քի միկ ատ ներով,  ան աս նաբ ու ծական և թ ռչ նաբ ու ծական ֆ եր մաներն ու 
հա մալ իր ները, դ աշտերն ու այ գի ները, որտեղ վ նա սատ ու ների դեմ պ այ քա-
րելու համար օգ տագ ործում են թ ու նա քի միկ ատներ:  

Հայ աս տանի  որոշ մ ար զերի գյ ու ղական համայ նք ներում  էլե կտր աէն եր-
գիայի և գազի բարձր սակ ագ ների պ ատ ճառով բ նա կար ան ների տաք ացման 
համար, որպես վա ռելիք, մ արդիկ օգ տագ ործում են այն  ա մենը, ինչ ա յրվում 
է` պլ աստիկ շշեր և պ արկեր, ան վա դողեր  աթար  և այլ նյ ութեր,  որոնց 
ա յրման ժա մանակ մթ նոլորտ են ար տան ետվում մ արդու  առ ողջության 
համար վտ ան գավոր նյ ութեր:

6. 1 Պ այքար մթ նոլ որ տային  օդի աղտ ոտ վածո ւթյան դեմ. 

- Ա րդյ ու նա բե րական ձ եռն արկո ւթյո ւն ների վե րա զին ումը նո րագույն 
ս ար քա վորո ւմ ներով,  որոնք կ պա կաս եցնեն թ ու նավոր ար տա նետո ւմ ների 
քա նակը:

- Կր ճատել բ են զինով և դի զե լային վա ռե լիքով շա հագո րծվող տրա նս պոր-
տային միջ ոց ները  և  ա վել ացնել  էլե կտ րա կանո ւթյամբ աշ խատող փոխա-
դրա միջ ոց ները:

- Կառ ուցել կ են ցա ղային աղբի վեր ամշ ակման գ որ ծար աններ:
-  Գյ ուղա տն տեսո ւթյան մեջ հ ան քային պար արտ անյ ու թերի և թ ու նա քի-
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միկ ատ ների օգ տագո րծման ժա մանակ կ անխել դ աշ տերից նրանց քա մա-
հար ումը, բո ւյ սերի սն ուցումն  ի րա կան ացնել անձ րև ներից կամ  ո ռոգ ումից 
հետո,  ա պա հո վելու պար արտ անյ ութի ն երմ ուծ ումը հողի մեջ:

-  Օդը աղ տոտ ումից պ ահ պա նելու հզոր միջոց է տար ածքի կա նա չա պա-
տումը, մ աս նա վո րապես դ աշ տա վա րական  ոլ որտի զ ար գացումն ու բ ուսա-
զ րկված կամ ն ոս րացած բ ու սած ածկով դ եգ րադ ացված կե րային հ ան դակ-
ների բ ու սա պատ ումը, անտառ վե րակա նգն ումը, ինչով  ա պահ ովվում է 
մթնոլ որտից ածխ ած նային կ լանո ւմներն, որն անչափ կ արևոր է ի նչպես 
բ նապ ահ պա նական, ա յնպես էլ  առ ող ջա պա հական տեսա նկյ ունից:

6.2  Ջ րային ռեսու րս ների պ ահ պան ում ը

Հ ան րահայտ է, որ  առանց ջրի կյանք չկա : Քա ղց րահամ ջ ուրը ե րկրա գնդի 
ցա մաքի բոլոր կ են դանի հա մակ ար գերի գոյո ւթյան կ ար ևո րագույն բաղա-
դրիչն է  և ա նհ րաժեշտ պ այ մանը : Սա է պ ատ ճառը, որ գ իտ նակ ան ները, 
երբ կյ անքի նշ աններ են փնտրում այլ մո լոր ակ ների վրա,  ա ռաջին հ երթին 
փ որձում են պ արզել` ջուր կա ա յնտե ղ:Ջ ուրը ծ ածկում է ե րկրա գնդի մա-
կե րեսի 70% -ը, ընդ  որում` քա ղց րահամ ջրի պաշ ար ները ըն դա մենը 4% է:  
Չնայծ նրան, որ քա ղց րահամ ջրի օգ տագ ործումն աշխ արհում տա րեկան  
ա վե լանում է 2-3% -ով, հա յտնի է , որ ե րկրա գնդի վրա ջրի քանակն  ա վելի 
շատ է քան նրա պահ անջը : Մա րդկո ւթ յանը չի սպ առնում ջրի պակաս, 
ե րկրա գնդի ամբողջ բն ակչո ւթյունն օգ տագ ործում է քա ղց րահամ ջրի միայն 
10% -ը, բայց մա րդկո ւթ յանը սպ առնում է մաքուր ջրի պակաս,  որի քա նակը 
տար եց տարի կրճ ատվում է,  որ ովհետև մ արդիկ սե րնդե- սերունդ դարեր 
շար ունակ աղտ ոտված ջ րերը  և ա րդյ ու նա բե րական թափ ոն ները լցրել են  և 
այժմ էլ շար ու նակում են լցնել գե տերի, լ ճերի և ծո վերի մեջ:  

Մարդն օգ տագ ործում է ջուր, ինքն էլ այն աղ տոտում : Մեկ այլ զավ եշ-
տական փաստ ևս. վ երջին տա րի ների ընթ ացքում անտ առ ներից  ա պօ-
րինի ծա ռա հատո ւմ ների հ ետև անքով, հ արյ ու րավոր քա ղց րահամ ջրի 
ա ղբյուրներ ցա մա քեցին,  որի պ ատ ճառով անտ առ ները կո րց րեցին  իրենց 
ջ րապա շտպան հ ատկո ւթյ ունը: 

ՀՀ-ում խ մելու ջրի 95% -ը ստ ացվում է ս տորեր կրյա ա ղբյո ւր ներից,  որոնց 
մ իկ րոկ են սա բա նական և քիմ իական  ո րակը շատ բարձր է, սակայն ք այ-
քայվող ի նֆրա ստրո ւկտ ու րայի հ ետև անքով մա տա կար արվող ջրի  ո րակը և  
դրա մա տա կար արման խնդրում շատ  ա նել իքներ կան:

Քա ղց րահամ մաքուր ջրի պա կասը ս տիպում է դրա ստ ացման տ արբեր 
ու ղի ների  որ ոնման հետ մ եկտեղ խ նա յո ղաբար օգ տագ ործել այն, թույլ 
չտալ ան տեղի կորու ստներ  և  իհ արկե պ այ քարել աղ տոտո ւմ ների և ծա ռա-
հատում ների դեմ:

ՀՀ-ի տար ածքում ջ րերը պե տական սե փա կանո ւթյուն են, հա մա ժո-
ղովր դական ուն եցվածք : Բոլոր ջ րերը կ ազմում են պե տական մի աս նական 
ջ րային ֆ ոնդը:  Ջ րային  օրեն սդրո ւթյան խնդ իրներն են ջ րային հա րա բե րու-
թյո ւն ների կ ար գա վոր ումը, ջ րերի ա րդյ ու նավետ օգ տագ ործ ումը, աղ տո-
տումից պ ահ պան ումը, ջ րային օբյե կտ ների վի ճակի բա րե լավ ումը,  օ րի նա-
կանո ւթյան ամրա պնդ ումը ջ րային հա րա բերո ւթյո ւն ների բ նա գա վառում  
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և այլն:  Ջր օգ տագ ործ ող ները պ ար տավոր են ա րդյ ու նավետ օգ տագ ործել 
ջ րային օբյե կտ ները, ջ րերը խ նա յո ղաբար ծ ախսել և հոգ տանել դրանց  
ո րակը բա րձր աց նելու մասին, ս արքին վի ճակում պահել կառո ւցվա ծք ները 
և ս ար քա վորո ւմ ները, կա տարել ջ րերի օգ տագո րծման հ աշ վառում: 

Օր ենքով  և  օրեն սդրո ւթյամբ,  ո րոշո ւմ ներով և  հ րահա նգ ներով բոլոր մա-
կե րե սային և  ս տորե րկյա ջ րերը են թակա են պ ահ պանո ւթյան, դրանք դի-
տելով որպես ազգ աբն ակչո ւթյան և ժողո վր դական տն տեսո ւթյան կա րիք-
ները ջրով  ա պա հո վելու ռեսու րսներ,  էն երգ իայի ա ղբյո ւրներ, օգ տակար 
ջ րային բ ու սա կանո ւթյան, ձկ ների և  ջ րային կ են դա նի ների ապ րե լա վայրեր, 
որ սա տեղեր, հան գստի և տ ուր իզմի վ այրեր, բ ու ժական ռեսու րսներ, 
գիտության, կո ւլտ ու րայի և լ ու սա վորո ւթյան համար հետաք րքրո ւթյուն 
ն եր կայ ացնող օբյե կտներ:

6. 3 Հո ղային ռեսու րս ների պ ահ պան ում ը

Հողը ա նսպառ ա ղբյուր է, որն  ա պա հովում է մ արդուն սննդ ամթ երքով, 
կ են դա նի ներին` կերով, իսկ արտ ադրո ւթ յանը` հո ւմքով : Հողը բնո ւթյան հ իմ-
նական հա րստո ւթյո ւն ներից է:  Նրա վի ճակից և բերիո ւթյ ունից է կ ախված 
դ աշ տերի,  ա րո տավ այ րերի, խ ոտհա րք ների, այ գի ների բ երք ատվու թյ ունը : 
Հողը գյ ուղա տն տեսո ւթյան արտ ադրո ւթյան հ իմ նական  և ան փո խա րի նելի 
միջոցն է,  որը արտ ադրո ւթյան մյուս միջ ոց ներից տ արբ երվում է ն րանով, 
որ չի մ աշվում, չի վա տանում, այլ ը նդ հա կա ռակը` ճիշտ օգ տագ որ ծելու 
դ եպքում  ա վելի է լա վանում և դ առնում բ երրի : Հողը հ ան դի սանում է ունի-
վերսալ կ լանիչ, աղ տոտո ւթյան մ աքրիչ և չե զո քաց ուցիչ : Հողը մա րդկության 
բոլոր տե սակի բար իք ների սկզբնա ղբյուրն է,  ա մե նամեծ կա պի տալը,  առանց  
որի մ արդու գ ործ ունեո ւթյ ունը հ նա րավոր չէ պ ատ կեր ացնել: 

ՀՀ-ի տար ածքի հո ղած ածկի հո ղային ֆ ոնդը կ ազմում է 2974,3 հազար 
հ եկտար,  որից գյ ուղա տն տե սական ն շա նակո ւթյան հո ղատ եսքեր 2044,5 
հազար հ եկտար, այդ թվում` վա րե լա հողեր445,6 հազար հ եկտար, բ ազ-
մ ամյա տնկա րկներ 32,56 հազար հ եկտար, խ ոտհա րքներ 121,0 հազար 
հ եկտար,  արոտ ներ 1051,6 հազար հ եկտար, այլ հողեր 391,0 հազար հ եկտար 
(10.10.2018թ․  N 1119-ն ՀՀ Կառավարության որոշում):

6.3 .1  Հո ղային ծ ածկո ւյթի պ ահպ անման  և ա րդյ ու նավետ 
օգտագո րծման ու ղի ները.  

Հո ղերը  ո րակազ րկվում են տ արբեր պ ատճ առ ներով և հ իմ նա կանում 
մ արդու ան խոհեմ տն տե սական գ ործ ունեո ւթյան հ ետև անքով : Հո ղերի 
փչաց ման գլ խավոր պ ատճ առներն են` ջ րային և քամու  է րոզիան,  ա ղա կա-
լ ումը և ճ ահ ճաց ումը, ընդ երքի օգ տակար հա նա ծո ների օգ տագ ործ ումից 
հետո հո ղերի ժա մա նակին վե րակո ւլ տիվ ացման չ ենթ ար կելը, քաղ աք ների, 
ա րդյ ու նա բե րական օբյե կտ ների, ճա նապա րհ ների  և այլ կ արգի շի նա րա-
րական աշ խատա նք ների ան խոհեմ կ ազ մակ երպ ումը, սխալ հող օգ տա գոր-
ծ ումը, հո ղերի քիմ իական աղ տոտ ումը  և այլն, որն ուղ եկցում է հ ում ուսի 
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պար ու նակո ւթյան նվ ազմամբ, հողի կառո ւցվ ածքի ք այք այմամբ և բ եր-
քատվո ւթյան ա նկմամբ, այսինքն` հողը դ եգ րադ ացվում է:  

Հո ղերի  է րոզ իայի էո ւթյ ունը կա յանում է ն րանում, որ ան ձրև աջ րերը, 
ձնհալ ները և քա մի ները քշում տանում և  լ վանում են հողի վերին բերի շ երտը,  
որի հ ետև անքով այն կո րցնում է իր բ երրիո ւթյ ունը, հ ետ ևապես` նաև բ եր-
քատվո ւթյ ունը:  Է րոզիան տեղի է ու նենում բ նական  և  ա րագ ընթաց / ին-
տեն սիվ/ ձ ևերով:  Բ նական, այսինքն ե րկ րա բա նական  է րոզ իայի զ ար գաց-
ումը տեղի է ու նենում մի ան գամայն  օ րի նաչափ կ երպով, և կ անխել այն ոչ 
ոք չի կարող:  Բ նական  է րոզիան գ ործում է անս ահման դ անդաղ, մշ տապես 
և չի խ ախտում բնո ւթյան ըդ հանուր հ աշվ եկ շիռը:

Այլ է ոչ բ նական`  ա րագ ընթաց /մ ար դա հարույց/  է րոզիան, որն  առաջ է գալիս 
մ արդու ան խոհեմ գո ւրծ ունեո ւթյան հ ետև անքով  և  ա հավոր, երբեմն  անո ւղ-
ղելի վնաս է հա սցնում բնո ւթ յանը : Վ երջին 25 տա րի ների ընթ ացքում հ ան րա-
պետո ւթյան օգ տագ որ ծելի հո ղա տա րածո ւթյո ւն ները կրճ ատվել են 21,3% -ով:  

Տ արբ երվում է  է րոզ իայի երկու տեսակ` ջ րային և հո ղմ նային՝
- Հողի ջ րային  է րոզիան  ա ռա ջանում է անձ րև ների, ձնհ ալ ների, հեղ եղ-

ների, մա կե րե սային հ ոս քերի հ ետև անքով,  որը ար տահա յտվում է առ վա-
կային կամ ձո րա կային  է րոզ իա ների տ եսքով : Մա կե րե սային հոսքն  ա ռա-
ջանում է անձ րև ների, ձնհ ալ ների ջ րերի լ անջի թեքո ւթյան ո ւղղո ւթյամբ 
հ ոսքի հ ետև անքով,  որի ժա մանակ  իրենց հետ լ վանում, տանում են հողի 
վերին բ երրի շ երտը:

- Հո ղմ նային  է րոզիան տիպիկ է  ա նա պա տային, տափ աս տա նային գո տի-
ներում : Բ ու սա կանո ւթյունց զուրկ, թույլ կապա կց վածո ւթյուն ու նեցող հո-
ղերում քամին քշում, տանում է հողի վերն բ երրի շ երտը, բացում է բո ւյ սերի 
արմ ատ ները,  որով էլ նպ աստում է աշ նա նային ցր տա հարո ւթյո ւն ներին, իսկ 
քշվող հողի մ ասն իկ ները վ նասում են  ե րի տասարդ բո ւյսերն ու նրանց ծի-
լերը:

Ըստ գի տական տվյ ալ ների  ա պացո ւցված է, որ բ նական պ այմ ան ներում 
2-3 սմ. բ երրի հո ղաշերտ  ա ռա ջա նալու համար հ ար կավոր է 200-1000 տարի, 
մի նչդեռ  ա րագ ընթաց  է րոզ իային ժա մանակ այդ շ եր տերը կարող են քշվել, 
տ արվել նո ւյնիսկ մի քանի օրվա ընթ ացքում:

6.3.2 . Պ այքար  է րոզ իայի դեմ. 

Է րոզ իայի դեմ պ այ քա րելու համար  ա վելի լավ է վե րա ցանել այն  ա ռա-
ջացնող պ ատճ առ ները, քան պ այ քարել հ ետևա նք ների դեմ:

- Վա րե լա հո ղերը ջրի և քամու  է րոզ իայից պա շտ պա նելու գ ործում 
կ արևոր ն շա նակո ւթյուն ունի օր գա նական և հ ան քային պար արտ անյ ու-
թերով հո ղերի ճիշտ պար ար տացումն ու հ իմ նավ որված ց անքա շր ջա նա-
ռությո ւն ներով տ արբեր ն շա նակո ւթյամբ մ շա կաբո ւյ սերի շր ջա նաց ումը : 
Պար ար տացված դ աշ տերում գյ ուղա տն տե սական մ շա կաբո ւյսերն  ա վելի 
հ ու սալի են պա շտ պանում հողը:  Մյուս կ արևոր մի ջո ցառ ումը` թեքո ւթյան 
ո ւղղո ւթյամբ վարի ար գելումն է : Բո ւյ սերի մ շակում ա նհ րաժեշտ է կա տարել 
լ անջի թեքո ւթյան ո ւղ ղա հայաց ո ւղղո ւթյամբ, որ պիսի յ ու րաքա նչյուր  ակոս, 
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բո ւյ սերի յ ու րաքա նչյուր շարք պա կաս եցնի մա կե րե սային հ ոսքը  և  է րոզիան: 
- Թեք լ ան ջերի վրա հո րի զո նական ո ւղղո ւթյամբ արված  ակ ոս ները խո-

չ ըն դոտում են ջրի հ ոսքը և բերի հո ղաշ երտի ք աշ վելուն : Հո ղերի պար ար-
տաց ումը և  սն ուց ումը ամր ացնում են բո ւյ սերի ար մա տային հա մակ արգը, 
ինչը նու յնպես պա շտ պանում է հողը քշ վելուց : Կ արևոր է նաև հողի  ա կո-
սա վոր ումը և վա րե լաշ երտի խո րաց ումը : Հո ղահ անդ ակ ներում միմի անցից 
մի քանի մետր հե ռա վորո ւթյան վրա ա նհ րաժեշտ է կա տարել խորը /մինչև 
40 սմ/  ա կո սա վորում ( լի մա նաներ) : Բացի այդ կառ ուցում են նաև 20-25 
ս մ բար ձրո ւթյամբ թմբեր : Վ երևից հոսող ջ ուրը կ ուտ ակվում է այդ  ակ ոս-
ներում, աս տի ճա նաբար ներ ծծվում և կա նխվում հո ղատ արման վտ անգը:  
Է րոզիաի ենթա րկված լ ան ջերում կ արևոր է հո ղապա շտպան ց անքա շր ջա-
նառո ւթյո ւն ների կի րառ ումը, որտեղ բ ազմ ամյա խո տերը պետք է մեծ տեղ 
զ բաղ եցնեն, մաքուր ցե լերը փո խար ինվեն զբ աղված ցե լերով, բաց առվի 
շա րահերկ կու լտ ու րա ների մ շակո ւթյ ունը : Խիստ թեք լ ան ջերի  է րոզ իայի 
ենթարկ ված հո ղերի բ ու սա պատ ումը /մ իա ժա մանակ պար ար տացում կի րա-
ռելով/ հ նա րա վորո ւթյուն է տալիս վե րակա նգնել ք այք այված բ ու սա ծ ածկը, 
հողը հա րստ ացնել օր գա նական նյ ու թերով, լավ ացնել ստրո ւկ տուրան, 
բա րձր ացնել նրա ջուր կ լա նելու և պա հելու հ ատկո ւթյ ունը  և ա յս պիսով 
ոչ միայն կ անխել հո ղա տար ումը, այլև զ գալի չափով մեծ ացնել  ան աս նա-
պահո ւթյան կերի բազան: 

 - Լ եռ նային  ար ոտ ներում հո ղմ նահ արման պ րոց ես ները կ ան խելու համար 
ահ րաժեշտ է մի շարք մել իո րոտիվ և հո ղապա շտպան մի ջո ցառո ւմներ կի-
րա ռելու ճա նապ արհով  արագ վե րակա նգնել բ նական բ ու սական ծ ած կոցը, 
ստ եղծել ճիմ և բա րձր ացնել հողի հակ աէ րոզիոն հ ատկո ւթյո ւն ները:  Տր որ-
ված, դ եգ րադ ացված  և  է րոզ իայի ենթա րկված  ար ոտ ներում ա նհ րաժեշտ է  
ա րա ծեց ումը ճիշտ զ ուգ ակցել  ար ոտ ների բա րել ավման, կ ար գա վորել կ են-
դա նի ների տեղից-տեղ փոխ ադրո ւմ ները և շա րժման ճա նապա րհ ները` ել-
նելով բ երք ատվո ւթյան ց ու ցա նիշից և կ են դանու օրվա կերի պահ անջից, չա-
փա վորել յ ու րաքա նչյուր հ եկ տարի վրա կ են դա նի ներով ծ ան րաբե ռն վածո ւ-
թյ ունը, հ եր թափոխ  ա րա ծեց ումը: 

-  Ջ րային և քամու  է րոզ իայից հո ղերի պա շտպ անման և տարա ծք ների 
արտ ադ րո ղա կանո ւթյան բա րձր ացման  ա մեն ահզոր  և  ա մենաա րդյ ու-
նավետ մի ջո ցառո ւմ ներից մեկը հո ղապա շտպան, հո ղմ նակ ար գա վորիչ ան-
տա ռաշ եր տերի և հա մա տարած ան տա ռային  և անտառ-պտ ղային տնկա րկ-
ների ստ եղծումն է:

- Հողի մո ւլ չա պատ ումը պ ահ պանում է հողի վերին շ երտը քամուց և  ջրից, 
իսկ ձմ ռանը ս առ չելուց, պա կաս եցնում է հողից ջրի գոլ որշ իաց ումը: Որպես 
մուլչ կա րելի է օգ տագ ործել ծ ղոտը, բո ւյ սերի մ նացո րդ ները, ծա ռերի տե րև-
ները, տ որֆի փշր անքը, բ ու սական սննդի մ նացո րդ ները:

- Կ արևոր ն շա նակո ւթյուն ունի ձյան հալ ոցքի կա նո նա վոր ումը: Ա նհ-
րաժեշտ է վաղ գ ար նանը` ձն հալի նա խօրեին թեք լ ան ջերի ձյան վրա մե կ-
ընդմեջ շ եր տերով փռել մոխիր, տ որֆի փշրանք կամ փխրուն հող: Ա յս պիսի 
շ եր տերում ձյ ունը  ա վելի շուտ է հ ալչում և ներ ծծվում հողի մեջ:  

Հողի  է րոզիան սոսկ նեղ գյ ուղա տն տե սական խնդիր չէ, ք անզի հո ղերի 
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բ երրիո ւթյան ն վազ եցման հետ մ եկտեղ  է րոզիան ակ տիվ ացնում է բ ազ-
մաթիվ էկ զոգեն գ ործ ընթ ացներ` լ ան ջերի կտրտում, փլ ուզում, գե տերի աղ-
տոտում, բ ու սական և կ են դա նական օր գանի զմ ների կ են սապ այմ ան ների 
վ ատ թա րացում: Այլ կերպ  ասած`  Է րոզիան լուրջ վնաս է հա սցնում շր ջակա 
մի ջավ այրի և  նրա ռեսու րս ների  ա նաղ արտո ւթյանն ու պ ահ պանո ւթ յանը :

Հո ղային ռեսու րս ների ա րդյ ու նավետ օգ տագ ործ ումը բնո ւթյան վե-
րափ ոխման և  նրա հա րստ ացման կ ար ևո րագույն  օղ ակ ներից մեկն է: Այդ 
ռեսու րս ների ա րդյ ու նավետ օգ տագո րծման համար  առ աջ նակարգ ն շա-
նակություն ունեն դ եգ րադ ացված,  ա ղակ ալված  և ալ կալի ացված, ճ ահ-
ճացած և մա ցա ռապ ատված, ք ար քարոտ և ձոր ակ ներով մ ասն ատված հո-
ղա տա րածո ւթյո ւն ների բա րե լավ ումը և  գյ ուղա տն տե սական յ ու րաց ումը: 

7․ Խո զանի և բ ու սական մ նացո րդ ների ա յրման բ նապ ահ պա
նական և տն տե սական հ ետևա նք ները

ՀՀ-ի տ արբեր տա րածա շրջ ան ներում վատ  ավ անդույթ է դ արձել ուշ ամ-
ռանը  և աշ նա նային ժա մա նա կահ ատ վածում հա ցա հա տի կային մ շա կա բույ-
սերով շր ջան ացված դ աշ տերում բե րք հա վաքից հետո ծ ղոտի եւ խո զանի 
այր ումը :

Վերը նշված անթո ւյլ ատ րելի  ե րեւո ւյթի ա րդյո ւնքում մեծ վնաս է պ ատ-
ճառվում շր ջակա մի ջավ այրին ու մ արդու  առ ողջո ւթ յանը : Բ ու սական 
մ նացո րդ ների` ծ ղոտի և  մ նաց որ դային խո զանի այր ումը աղ տոտում է  օդը, 
ար տան ետվում է մեծ քա նակո ւթյամբ ածխ աթթու գազ,  որը նպ աստում 
է մո լո րակի համե րկ րային տաք ացման գ ործ ըն թացի զ արգ աց մանը: Ան-
ջատվում է թ ու նավոր քիմ իական նյ ութեր  որոնք նպա աստում են մ արդու 
շն չա ռական օրգ ան ներում` թո քերում չա րորակ նո րա գո յացո ւթյո ւն ների  
ա ռաջ աց մանը: Անջ ատված ածխ աթթու գազը  ա ռավել վտա ն  գավոր է հ ատ-
կապես այն մա րդկանց համար, ովքեր  ալ երգիկ են եւ ունեն սիրտ  ա նո-
թային ան բա վա րարո ւթյան հիվ անդո ւթյուն,  որ ովհետև ածխ աթթու գազը 
մ իա նալով արյան հեմ ոգ լո բինի հետ ն վազ եցնում է արյան մեջ ու թո քերում  
եղած թթվ ածնի քա նակո ւթյ ունը:      

Հա ցա հա տիկի բե րա հա վաքից հետո, տ արբեր տա րածա շրջ ան ների գյու-
ղական համայ նք ներում  ա կա նատես ենք լինում չհ իմ նավ որված մի վատ 
սո վորո ւյթի.   մինջև աշ նա նային վարի կա տար ումը ֆ երմ եր ները այրում են 
դ աշտում մ նացած հա ցա հա տիկի ծ ղոտը եւ խո զանը:  Եթե ընդ ունենք այն 
փ աստը, որ  ֆ եր մերը ծ ղոտը այ րելով գիտ ակ ցաբար այրում է նաեւ դ աշտում  
եղած բ ազ մա պիսի մո լա խոտեր, տ արբեր վ նա սատ ու ների և հիվ ան դու-
թյուն ների ձվեր, սպ որներ եւ հար ուց իչներ,  ապա նույն բանը չենք կարող  
ասել ա յրման ա րդյո ւնքում ձ ևավ որվող բա ցա սական  երեու յթ ների մասին : 
Գ ի տ կա նորեն  պ ար զաբ անված է այն փ աստը, որ մ նաց որ դային խո զանով 
և  ծ ղոտի կ ու տակո ւմ ներով դ աշ տերի այր ումը վ նա սակար ազ դեցո ւթյուն 
է ու նենում հողի` վա րե լաշ երտի վրա, այն վ ատ թար ացնում է հողի մ իկրո-
ֆ լորան  և օր գա նական կ ազմը, ն վազ եցնում` խո նավո ւթյ ուն ը:Հ ում ուս ա-
ակու մլ յատիվ հո րի զոնի մակ երևո ւյ թային շ երտը ք այք այ վելով վեր ածվում 
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է մ ասն իկ ների, ինչի հե տեւ անքով հողը հ եշտո ւթյամբ է ենթա րկվում քամու 
եւ ջրի  է րոզ իայի:

Հնձած ար տերի այր ումը նպ աստում է հողում  եղած շատ օգ տակար նյ ու-
թերի ք այք այմանն ու կո րստին, ա յրվում է ոչ միայն հողի վերին շ երտը, այլեւ 
այդ մասում գտնվող օր գա նական եւ հ ան քային զա նգ վածը, ի նչպես նաեւ 
բո ւյ սերին մ ատ չելի շատ այլ սնն դատ արրեր: Զ րկ վելով սնն դատ արրեից հո-
ղերը լ րաց ուցիչ պար արտ ացման կարիք են ու նենում:

Ա յրված դ աշ տերում ամբ ողջո ւթյամբ կամ մ աս նակի ո չն չանում են նաև 
հողի վերին շ եր տերում բն ակվող օգ տակար մ իկրո օր գանի զմ ները` սնկեր, 
բ ակ տեր իաներ  և այլն,  որոնք կ արևոր դե րա կա տարում ունեն հողում 
տ արբեր նյ ու թերի աէրոբ  և  ան աէրոբ  ե ղան ակ ներով ք այք այման ու հ ում ու-
սի  ա ռաջ ացման պ րո ցեսում : Հողի մեջ նման մ իկրո օր գան իզ մերի գ ործու-
նեո ւթյան վտ անգ ումով, կրճ ատվում է բո ւյսի համար մ ատ չելի սնն դա տար-
րերի կ ու տակ ումը հողի կ լանող հա մա լիրում, ինչն էլ բա ցա սաբար է ա նդ-
րադ առ նալու հե տագա շր ջան ացվող մ շա կաբո ւյ սերի  ա ճե ցողո ւթյան վրա: 
Հրդ եհված դ աշ տերում  ա վե լանում է նաեւ հողից ջրի գոլ որ շաց ումը, քանի 
որ մ ոխ րացած դ աշ տերը արևի  էն երգիան  ա վելի ուժեղ են կ լանում, ն վազում 
է հողի մ ասն իկ ներում ջրի ներ ծծման եւ կ ու տա կելու ու նակո ւթյ ունը:

Շր ջակա մի ջավ այրի եւ մա րդկանց  առ ողջո ւթյան վրա ու նեցած այն 
բա ցա սական հե տեւա նք ները, որ դ իտվում են բ ու սական մ նացո րդ ների` 
ծ ղոտի և խո զանի  ա յրման ժա մանակ, ձ ևավ որվում  են նաև բ նական կե-
րային հ անդ ակ ների` խ ոտհա րք ների  և  ար ոտ ների ա յրման պ րո ցեսում:

Ն եր կայում ամբողջ աշխ արհում հր դեհո ւմ ները, որպես տ եխ նո լոգ իական 
մի ջո ցառում մո լախ ոտ վածո ւթյան կրճ ատման և  հն ուկի վեր ացման համար, 
հ իմ նա կանում արգ ելված է այն պարզ պ ատ ճառով, որ հրդ եհման դ եպքում 
բ նապ ահ պա նական  առ ումով ձ ևավ որվում են մեծ խնդ իրներ, երբեմն նու յ-
նիսկ անդ առ նալի հ ետևա նք ներով, քանի որ խիստ վտա նգվում է ը նդ հանուր 
կ են սաբ ազ մա զանո ւթյ ունը, և խաթ արվում է բ նական  է կո հա մա կար գերի  
օ րի նաչափ զ ար գացո ւմ ները: 

Հայ աս տան ի Հ ան րա պետո ւթյան հա մա պատ ասխան  օրեն սդ րական 
կ ար գա վորո ւմ ներով խս տորեն արգ ելված է հ ան րա պետո ւթյան բ նական 
կ երհ անդ ակ ներում հր դեհո ւմ ների կ ազ մակ երպ ումը,  որի կիր առման 
դ եպքում  օր ենքով ս ահմ անված կ արգով նա խատ եսված են վ ար չական տույ-
ժեր և պատ աս խան ատվո ւթյուն : Հ ատ կապես կ երհ անդ ակ ների մ նաց որ-
դային բ ու սած ածկի (հն ուկի) աշ նա նային այրո ւմներն ար դար ացված չեն, 
քանի որ աշ նանը ձմ եռման ա նցնող բ ազմ ամյա խո տաբո ւյ սերը ձ ևա վորում 
են նուրբ  ա սի միլ ացնող մա կեր եսներ (տե րևներ) մինչև կայուն ձյ ու նածածկն 
ա նհ րաժեշտ պահ ես տային սննդ անյ ութեր ս ին թե զելու համար: Այդ ժա մա-
նա կահ ատ վածում հր դեհո ւմ ների դ եպքում, մ նաց որ դային չո րացած բ ու-
սազա նգ վածի ( ծերեր, հնուկ) այր ումով ջ եր մահ արվում են բո ւյսի ոչ միայն  
ա սի միլ ացնող մա կեր եսներն այլ նաև թ փակ ալման հ անգու յցներն, ինչն էլ 
դ առնում է պ ատճառ բա րձ րորակ բո ւյ սերի (կ ոճղ ար մա տավոր, ց ան ցառա-
թ փայ իններ) վեր ացման համար,  եթե նո ւյնիսկ մասամբ պ ահպ անվում են,  
ապա գ ար նանը վե րաճի շր ջանում ձ ևա վորում են շատ քիչ ը նձյո ւղներ` բե-
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րելով կ երհ ան դակի ն ոսր ացման  և ա րդյ ու նա վետո ւթյան ա նկման : Մ իա-
ժա մանակ հարկ է նշել, որ աշ նա նային ժա մա նա կահ ատ վածում այրո ւմ-
ները հա կացո ւցված են նաև այն  առ ումով, որ հողի մա կե րեսին մ նացած 
չո րացած զա նգ վածը (հն ուկը) լա վագույն միջոց է նաև ձ մե ռային շր ջանում 
ձյան տեղո ւմ ների կ ուտ ակման համար, իսկ վաղ գ ար նանը հ ատ կապես թեք 
լ ան ջերում կ անխում են ձն հալից ձ ևավ որված ջ րերի  արագ հ ոսքի ձ ևավ որ-
մանը` նպ աս տելով մակ երև ու թային հ ոս քերի ներ ծծման խթ ան մանը և  հ նա-
րավոր ջ րային  է րոզ իայի կ անխ արգ ել մանը:

8. Հայ աս տանի լա նդշ աֆ տային բ ու սա կանո ւթյան տի պեր ը

Հարուստ և բ ազ մազան է Հայ աս տանի բ ու սա կանո ւթյ ունը: Այն պ այ-
մա նավ որված է ե րկրի ֆի զիկա- աշխ արհ ագ րական պ այմ ան ների բ ազ մա-
զանու թյամբ,  ա ռաջին հ երթին` ռել իեֆի բ արդո ւթյամբ և բա րձ րա չա փական 
մեծ տա տանո ւմ ներով: 

Կ լի մայի, հողի և բ ու սա կանո ւթյան տ ար բերո ւթյամբ, ըստ ո ւղ ղա հայաց 
գոտ իա կանո ւթյան (հ ար թավ այ րա յինից դեպի լ եռ նա գագ աթներ) հ ան րա-
պետո ւթյան տար ածքում  առա նձն ացված են 5 հ իմ նական բ նական գո տիներ 
( կիս աա նա պա տային, տափ աս տա նային, հետ ան տա ռային, ենթա լպյան  
և ա լպյան),  որոնք ձ ևա վորում են  իրենց յ ու րա հատուկ հողա-բ ու սական և 
մ անրէա-կ են սա բա նական աշխ արհը ։ Հայ աս տանում լավ է ար տահա յտված 
բ ու սա կանո ւթյան տե ղաբ աշխումն ըստ լա նդշ աֆ տային գո տի ների: Ընդ  
որում, բ ու սա կանո ւթյան տի պերի բա շխ վածո ւթյունն ու կառո ւցվ ածքը 
զ գալ իորեն փոփ ոխվում է` կ ապված կ լի մա յական պ այմ ան ների ու լ եռ նա-
լանջի կո ղմն ադրո ւթյան հետ: ՀՀ-ի տար ածքի արև մտյան և կե նտ րո նական 
մա սերի չո րային շրջ ան ների հր աբ խային լ եռ նազա նգվ ած ների վրա բ ու սա-
կանո ւթյան տի պերի ըստ գո տի ների տե ղաբ աշխ ումը գ րեթե նույն պ ատկերն 
է ն եր կայ ացնում և  ն կա տել իորեն տ արբ երվում է հ ան րա պետո ւթյան հյ ու սի-
սային և հա րա վային ան տա ռային շրջ ան ներից: 

Հր աբ խային լ եռ նազա նգվ ած ների ան տա ռազուրկ լ ան ջերին վերից վար, 
հ իմ նա կանում տար ածված են բ ու սա կանո ւթյան հե տևյալ տի պերը`  ա նա-
պա տային, կիս աա նա պա տային, տափ աս տա նային, լ եռ նա տափ աս տա-
նային, մ ար գագ ետ նա տափ աս տա նային, ենթա լպյան  և ալպիան մ ար գա-
գետ ին ները : Տիպիկ  ա նա պա տային բ ու սա կանո ւթյու ն Հայ աս տանի տա-
ր ածքում ա ննշան են`  Ա րար ատյան դ աշտի ս ահմ ան ներում, ըն դա մենը 30 
հազար հ եկտար է զ բաղ եցնում` հա լոֆիլ  ա նապ ատ ները,  որոնց մեջ գերա-
կշռում են`  օ շանը, բա լախը, ս ար սա զանը, կալ իա խոտը, քաֆ ու րա խոտը և 
գ իպ սոֆիլ  ա նապ ատներ,  որոնց տիպիկ ն եր կա յաց ուց իչներն են` ս ապն ար-
մատը, զ ու գատ երևը, ռե մերիան, կ աթն ուկը: Ա յստեղ տար ածված են նաև 
պ սա մոֆիլ բո ւյ սերը,  որ ոնցից են` գեղա ծն կիկը, հա զա րա տե րեփ ուկը, զե յդ-
լիցիան , Թամա մշ յանի  օ շանը և մի շարք այլ տես ակներ: 

Չ նայած բ ու սական ծ ած կոցի ոչ մեծ խտո ւթյան և տե սա կային կ ազմի հա-
մե մա տաբար աղ քատո ւթ յանը, կան  որոշ հ ազվ ագյուտ տես ակներ,  որոնք 
մեծ արժեք են ն եր կայ ացնում: 
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Ֆ րի գանա`  ա նա պա տային բ ու սա կանո ւթյուն յ ու րա հատուկ տիպ է,  
որը  որոշ բ ու սաբ աններ ան վանում են լ եռն աա նա պա տային : Հ ան դիպում է 
ի նչպես  Ա րար ատյան դ աշտում, ա յնպես է լ Վ այքում , Մ եղրիում : Բ ու սա տե-
սակ ները չա փազանց նոսր և սա կա վաթիվ են: Ա յստեղ հ ան դիպող հ իմ նական 
թ փա տես ակներն են ̀  Ֆե նցլիի ն շենին և Պ ալ լասի դժ նիկը : Հ ան դիպում են 
նաև ուռ իատերև տ ան ձենին, փռշնին, բ թատերև պ իս տա կենին, մ ամ խենին, 
մա հալ եբյան բա լենին  և այլ:  Սրանք բոլորն էլ թզո ւկներ և գաճաճ բո ւյսեր են, 
գե ղեցիկ ն երդ աշ նակո ւթյուն են կ ազմում ժ այ ռա բեկ որ ների և դե կո րատիվ 
քա րա բեկ որ ների հետ:  Ֆ րի գա նային բ նորոշ սոխ ար մա տավոր  և ար մա տա-
պա լա րավոր բո ւյ սերից հետաք րքրո ւթյուն են ն եր կայ ացնում` հիր իկ ները, 
վ ար դա կակ աչ ները, պ ապլ որ ները, բ ել ևալի ար ները, սա գա խոտո ւկ ները  
և այլն:  Առա նձ նապես մեծ հետաք րքրո ւթյուն են ն եր կայ ացնում ուռ ուցիկ 
մա կե րեսով բ ար ձիկ անման բո ւյ սերը` եղ ջե րատ եր ևավոր կո րնգան, ա ստ-
րագալ /գազ/, ոզ նաթուփ :

Կիս աա նա պա տային բ ու սա կանո ւթյուն. ձ ևավ որվում է այն գո տի-
ներում, երբ բարձր ջ եր մային ռե ժիմը զ ուգո րդվում է ան բա վարար խո-
նավու թյան հետ : Բ ու սա կանո ւթյան այս տիպը գորշ  և ա նհ րապույր է : Ծա-
ռա տես ակ ները ա յստեղ իսպառ բա ցա կայում են, իսկ թ փերից հ ան դիպում 
են  ա մե նա չո րա դիմ ացկուն տես ակ ները:

Ի տ ար բերո ւթյուն  ա նապ ատ ների, բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն ներում 
զ գալի են  է ֆեմ եր ները, ճիմ  ա ռաջ ացնող հաց ազ գի ները`  ա նա պա տասեզ, 
ց որնուկ, այծակն : Տար ածված են նաև կա պառը, դժ նիկը, փ շամ ան դիկը : 
Բա վական շատ են ու տելի` սիբեխ, թրթնջուկ, կապառ, դե ղատու` կ ու սա-
ծաղիկ բո ւյ սերը: 

Ա նա պատա- կիս աա նա պա տային  ա րո տավ այ րերի ն երկա վի ճակը չա-
փազանց ա նմ խիթար է : Պ ատ ճառը մ արդու ան խոհեմ գ ործ ունեո ւթյունն է` 
ան կանոն  ա րա ծեցում, ան բա վարար խնամք, բա րել ավման  և ա րդյ ու նավետ 
օգ տագո րծման մի ջո ցառո ւմ ների բա ցա կայո ւթյուն :

Տափ աս տա նային բ ու սա կանո ւթյուն. գ րավում են միջին լ եռ նային 
գոտին` ծովի մակ երևո ւյթից 1200-2000 մ բարձր, զ բաղ եցնում է ՀՀ-ի տա-
րածքի գ րեթե կեսը և  համ արվում է բ ու սական ծ ածկո ւյթի  ա մեն աբ նորոշ 
տի պերից մեկը : Տափ աս տա նային բ ու սա կանո ւթյամբ են պ ատված ՀՀ-ի 
բոլոր խոշոր լ եռ նազա նգվ ած ների միջին գո տի ները, սա րավ անդ ակ ները և 
գե տա հով իտ ները  / Լոռի , Շիրակ,  Սյ ունիք/:  Առա նձն ացվում է տափ աս տա-
նային բ ու սա կանո ւթյան 20 են թատիպ` կծ մա խո տային, շյ ու ղա խո տային, 
փ ետ րա խո տային, սե զային, բ ոշ խային,  օշի նդ րային, տա րա խո տային, 
դ աշտ ա վլուկա- տա րա խո տային, կե լեր իային, տ րա գակ ան տային  և այլն: 
Տափ աս տա նային բ ու սա կանո ւթյ ունը մյուս տի պերի հետ հա մե մատած  
ա մենից շատ է տ ուժել մ ար դա հարույց /ա նթ րո պոգեն/ գ ործ ոն ներից : Տա-
փ աստ ան ները մեր գյ ուղա տն տեսո ւթյան ոսկե ֆոնդն են, սակայն դրանց 
տա րածո ւթյո ւն ները տարեց- տարի կրճ ատվում են, քանի որ վեր ածվում են 
մ շա կովի լա նդշա ֆտ ների :

Լ եռ նա տափ աս տա նային բ ու սա կանո ւթյան մեջ ուրույն տեղ են գ րավում 
տ րա գակ ան տային տափ աստ ան ները, որտեղ տար ածվում են` փ շատ երև ուկը, 
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փ շաբ արձը, ոզ նաթ ուփը, փ շամ ան դիկը, ս ապն ար մատը, եղ ջե րատ եր ևավոր 
կո րն գանը, ա ստ րա գալը : Քանի որ կ են դա նի ները այդ բո ւյ սերը չեն ուտում, 
ո ւստի տարեց- տարի ընդ ար ձա կելով  իրենց տարա ծք ները, հա մա կեցո ւթյո ւն-
ներից դուրս են մղում օգ տակար բո ւյ սերին և  գ րավում դրանց տեղը :

Մ ար գագ ետ նային բ ու սա կանո ւթյ ունը հ ան րա պետո ւթյան  ա մե նա-
տար ածված տի պերից է,  որը զ բաղ եցնում է ամբողջ տար ածքի 25-30%-ը 
և կ ազմում է հ ան րա պետո ւթյան  ար ոտ ների ու խ ոտհա րք ների գերա կշռող 
մասը : Մ ար գա գետ ին ների հ իմ նական մասը բ նական ծագում ունեն և հա-
մ արվում են  առ աջ նային:  Որոշ մասն ունի ե րկր որ դային ծագում, հ իմ նա-
կանում  ա ռա ջացել է մ արդու տն տե սական գ ործ ունեո ւթյան հ ետև անքով, 
կ ապված ան տառի վերին ս ահ մանի  իջ եցման, ս տորին ս ահ մանի բա րձրաց-
ման կամ ամբ ող ջական զա նգվ ած ների ո չնչ ացման հետ : Հայ աս տանում 
մ ար գագ ետ նային հա մա կեցո ւթյո ւններն ըստ տե ղաբա շխման կա րելի է 
բա ժանել հ իմ նա կանում երկու խմբի` լ եռ նային և բարձր լ եռ նային,  որոնք  
իրենց ծագ ումով լինում են  առ աջ նայի կամ ե րկր որ դային : Լ եռ նային  առ աջ-
նային մ ար գա գետ ին ները զ ար գանում են սո վո րաբար միջին լ եռ նայի գոտու 
վերին մասում, ծովի մակ երևո ւյթից 1600-1700 մ բա րձրո ւթյ ունից հ աս նելով 
մինչև 2700-2800 մ բա րձրո ւթյան : Հա մա կեցո ւթյո ւն ներում գերա կշռում են 
մ ար գագ ետ նային և տափ աս տա նային խոտա-բ ու սա տես ակ ները, այդ իսկ 
պ ատ ճառով ան վանում են մ ար գագ ետ նա տափ աս տա նային բ ու սական 
տիպ` օ ժտված մ ար գագ ետ նային և տափ աս տա նային հա մա կեցո ւթյո ւն-
ների բ նորոշ հ ատ կան իշ ներով :

Հայ աս տան ի Հ ան րա պետո ւթյ ունում մ ար գագ ետ նա տափ աս տա նային 
բ ու սա կանո ւթյ ունը  ա ռաջ ացնում է լավ ար տահա յտված գոտի: Այն լավ է 
զ ար գանում հա րա վային լ ան ջերում:  Հյ ու սի սային կո ղմն ադրո ւթյան լ ան-
ջերում զ գալ իորեն կրճ ատվում է տար ածման չա փերը, իսկ  ա վելի խոնավ 
վ այ րերում` ամբ ողջո ւթյամբ բա ցա կայում է: Նշված բ ու սա կանո ւթյ ունը լավ 
ար տահա յտված է Գե ղամա և  Ա րագած լ եռ ներում , Շի րակի հ ար թավ այրում , 
Լոռու,  Սյ ու նիքի , Տավ ուշի մ ար զերում  և այլուր :

Մ ար գագ ետ նա տափ աս տա նային գոտու բ ու սական հա մա կեցո ւթյո ւն ները 
աչքի են ը նկնում բ ազ մա զանո ւթյամբ,  որոնք հ ան դիպում են հ իմ նա կանում 
հաց ազ գային, հաց ազգա-տ րա խո տային, տա րա խոտա- հաց ազ գային, տա-
րա խո տային,  եր եքն ուկա- հաց ազ գային,  եր եքն ուկա- տա րա խո տային խմբա-
վորո ւմ ներով : Տա րա խո տային և տա րա խոտա- հաց ազ գային հա մա կեցու-
թյո ւն ները հ ան դիպում են գլ խա վո րապես թեք լ ան ջերում և  զ բաղ եցնում 
են զ գալի տա րածո ւթյուն : Հարթ և թույլ թեքո ւթյո ւն ների վրա  աճող հա մա-
կեցո ւթյո ւն ներում տի րա պետում են թիթ եռ նած աղ կավոր բո ւյ սերը,  որոնք 
մ իախա ռն վելով հաց ազ գի ներին և տա րա խո տերին,  ա ռաջ ացնում են  եր եք-
նուկա- հաց ազ գային  և  եր եքն ուկա- տա րա խո տային խմ բա վորո ւմներ :

Վե գե տաց իայի ընթ ացքում բ ու սական զա նգ վածի դի նա մի կային բ նորոշ 
են բ երք ատվո ւթյան երկու  ա ռա վե լագույն քան ակներ:  Ա ռա ջինը հա մընկնում 
է  է ֆի մերո իդ ների մ աս սա յական ծա ղկման շր ջանին / ապ րիլի վերջ և մա յիսի 
սկիզբ` 40-50 գ/մ քառ./, ե րկր որդը,  որը հ իմ նականն է,  է դի ֆի կատ որ ների 
ծա ղկման ու ս եր մերի կ աթ նա մո մային հաս ուն ացման հետ` հ ու լիսին :
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Վաղ գ ար նա նային բ ու սած ածկը կ ազմում է 30-40%, տի րա պետում են  է ֆե-
մերո իդ ները : Մ իավոր մա կե րեսում  աճում է միջին հ աշվով 200 բույս : Վաղ 
գ ար նա նային բ ու սա կանո ւթյան զ ար գաց ումը սո վո րաբար տևում է 25-30 օր:

Ե րկր որ դային մ ար գա գետ ին ների, ա յսպես կ ոչված հետ ան տա ռային մ ար-
գա գետ ին ների  ա ռաջ ացման հ իմ նական պ ատ ճառը ի նչպես նշվեց, մ արդու 
կ ողմից անտ առ ների ո չն չացումն է:  Դրանք աչքի են ը նկնում բ ու սած ածկի 
խ այտ աբ ղետո ւթյամբ և հա մե մա տաբար սակավ տե սա կային կ ազմով : Բ ու-
սած ածկը կ ազմում է մինչև 85-95%-ի, բ ու սած ածկի բա րձրո ւթյ ունը  առ ան-
ձին դ եպ քերում կ ազմում է մինջև 100-120 սմ է, իսկ չոր զա նգ վածը` 350-450 
գ/մ քառ. :

Հետ ան տա ռային մ ար գա գետ ին ները հ ան դիպում են գլ խա վո րապես 
ռել իեֆի  ա ռավել մեղմ պ այմ ան ներում,  որոնք օգ տագո րծվում են որպես 
խ ոտհարք, իսկ  առ անձին դ եպ քերում` որպես  արոտ: Ա յստեղ առկա է հա-
ցազ գային, հաց ազ գա տա րա խո տային և թիթ եռ նած աղ կավոր մ ար գա գե-
տին ների  առ անձին խմ բա վորո ւմներ: 

Ենթա լպյան մ ար գա գետ ին ները տար ածված են ծովի մակ երևո ւյթից 
2300-2700 մ բա րձրո ւթյան վրա,  ա ռաջ աց նելով լավ ար տահա յտված բ ու-
սական գոտի : Հաճախ տար ածման ս ահմ ան ները կտրուկ փոփ ոխվում են,  
ա վելի խոնավ և  հյ ու սի սային լ ան ջերում իջնում են մինչև 1900 մ բարձրու-
թյան, իսկ չոր շրջ ան ներում, հ ատ կապես հա րա վային լ անջում այն ար-
տահա յտվում է նեղ շ երտով, 2600-2700 մ բա րձրո ւթյան վրա կամ բո լո րովին 
չի ար տահա յտվում և մ ար գագ ետ նա տափ աս տա նային գոտին բա րձ րա-
նալով, փո խար ինվում է ալպ իական գոտիով:

Ենթա լպյան մ ար գա գետ ին ները աչքի են ը նկնում հարուստ և բ ազ-
մազան բ ու սա տե սա կային կ ազմով : Բ ու սապ ատ վածո ւթյ ունը բա վա կանին 
բարձր է` 80-90%, բո ւյ սերի միջին բա րձրո ւթյ ունը` 50-80սմ:  Հ իմ նական բ ու-
սածածկ ստ եղծում են բ ազմ ամյա հաց ազգի խո տաբո ւյ սերը, բացի այդ, խո-
տած ածկում հ ան դիպում են նաև բ ակլ ազ գիներ, իսկ  առ անձին դ եպ քերում` 
բ ոշխեր : Վե գե տացիան սո վո րաբար սկսվում է մա յիսի սկզբին: Ի նչպես մ ար-
գագ ետնա  տափ աս տա նային, ա յնպես էլ ենթա լպյան գոտում վաղ գ ար նանը 
գե ղեցիկ ծաղ իկ ներով աչքի են ը նկնում  է ֆե մերո իդ ները,  որոնց  որոշ ժա-
մանակ հետո փո խա րինում են հ իմ նական  ա մա ռային խո տաբո ւյ սերը:

Ենթա լպյան գոտում զ գալի տա րածո ւթյուն են զ բաղ եցնում շյ ու ղա խո տային 
հա մա կեցո ւթյո ւն ները,  որոնք տար ած վելով  ա վելի վեր,  առ անձին մեծ հ ատվ ած-
ներով, հ ան դիպում են նաև ալպ իական գոտում:  Շյ ու ղա խո տային հա մա կեցու-
թյո ւն ները բն ութա գրվում են բ ու սած ածկի գո ւղձ այնո ւթյամբ /շյու ղա խոտի  
ա ռաջ ացրած գո ւղձերն ու նենում են մինչև 60 սմ  տ րա մագիծ/ և տե սա կային 
կ ազմի սա կավո ւթյամբ : Հողի բ ու սապ ատ վածո ւթյ ունը 60-80% է, բ ու սած ածկի 
բա րձրո ւթյ ունը` 40-60 սմ, իսկ շյ ու ղա խոտի ը նձյո ւղ ների բա րձրո ւթյ ունը` 
մինչև 100 սմ:  Շյ ու ղա խո տային խմ բա վորո ւմ ները  ա վելի հաճախ հ ան դիպում 
են արևել յան  և արև մտյան կո ղմն ադրո ւթյան լ ան ջերում, իսկ սակավ քա նակու-
թյամբ` հա րա վային և  հյ ու սի սային լ ան ջերում: Ու նե նալով  է կո լոգ իական պ այ-
մ ան ներին հ արմ ար վելու բարձր ճկ ունո ւթյուն, շյ ու ղախոտն  աճում է խոնավ և 
հա մեմ ան տաբար չո րային պ այմ ան ներում:
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Ենթա լպյան գոտու մ ար գագ ետ նային հա մա կեցո ւթյո ւն ներում  աճում են 
տ արբեր հաց ազ գային խմ բա վորո ւմներ,  որոնք կ ախված մի ջավ այրի պ այմ ան-
ներից փոփ ոխվում են, փո խա րի նելով մեկը մյ ուսից: Ենթա լպյան գոտու հյ ու-
սի սային լ ան ջերում, ի նչպես նաև խոնավ և հարթ տարա ծք ներում հ ան դիպում 
են տա րա խո տային, հաց ազգա- տա րա խո տային, թիթ եռ նած աղ կավ որ ների և 
բ ոշ խերի խմ բա վորո ւմներ : Տա րա խո տային և հաց ազգա- տա րա խո տային հա-
մա կեցո ւթյո ւն ները օ ժտված են բ ու սա տես ակ ների բ ազ մա զանո ւթյամբ, խիտ և 
բարձր բ ու սած ածկով,  որի զա նգ վածը տատ անվում է` 480-620 գ/մ քառ. :

Թիթ եռ նած աղ կավ որ ների խմ բա վորո ւմ ները հ ան դիպում են ոչ մեծ տա-
րածո ւթյո ւն ներում, հ իմ նա կանում թույլ թեքո ւթյո ւն ների վրա : Բ ու սած ածկի 
մշ տական ու ղեկ իցներն են հաց ազգի և տա րա խո տային բո ւյ սերը : Հողի 
բ ու սապ ատ վածո ւթյ ունը 60-80% է, բո ւյ սերի բա րձրո ւթյ ունը` 40-60 սմ, իսկ 
կ ենսաա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը` 290-550 գ/մ քառ. :

Բ ոշ խային հա մա կեցո ւթյո ւն ները տար ածված են հի մա նա կանում հյ ու-
սի սային խոնավ լ ան ջերում և հ արթո ւթյո ւն ներում: Որպես ուղ եկցող տե-
ս ակներ հ անդես են գալիս հաց ազ գի ները և տա րա խո տերը : Բ ու սած ածկը 
փո փո խական է` 50-100%, բ ու սած ածկի բա րձրո ւթյ ունը` 40-80 սմ, կ ենսա-
ա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը` 400-500  գ/մ քառ., կե րա ժեքը  և ո ւտ վո ղա կանո ւ-
թյունը` վատ:

Ալպ իական բ ու սա կանո ւթյ ունը սկիզբ է առնում ծովի մակ երևո ւյթից 
2600-2700 մ բա րձրո ւթյ ունից և ձգվում դեպի վեր` հ աս նելով 3500 մ և  ավել:

Ա լպյան բ ու սա կանո ւթյան  ա մեն աբ նորոշ տի պերը գ որ գերը և մ ար գա-
գետ իններն են: 

Զ գալի տա րածո ւթյո ւններ են զ բաղ եցնում ա լպյան մ ար գագ ետն ին ները,  
որ ոնցում հ իմ նա կանում գերա կշռում են հաց ազ գի ները և բ ոշ խերը: Ա լպյան 
լ եռ նամ ար գագ ետ նային հա մա կեցո ւթյու ննրում բ ու սական զա նգ վածի  
ա ռա վե լագույն քա նակո ւթյ ունը համը նկնում է  օգ ոս տոսի  ա ռաջին-ե րկրորդ 
տ ասն օրյ ակ ներին:

Ան տա ռային բ ու սա կանո ւթյուն  ա սելով պետք  է հ աս կանալ մի մի աս-
նական օր գանիզմ,  որը կ են սա կա նորեն փո խադ ար ձաբար  իրար հետ 
կ ապված  և  ո րո շակի տա րածո ւթյուն զ բաղ եցնող ծա ռերի, թ փերի և խո-
տաբո ւյ սերի մի ասնո ւթյուն,  որոնք փոխ ազդում են մ ինյանց, մի ջավ այրի և 
շր ջա պատի բ ու սական և կ են դա նական աշխ արհի վրա` փո փո խելով կ լիման, 
ջ րային ռե ժիմը, հո ղային ծ ածկո ւյթը, ֆ լորան /բ ու սական/ ու ֆա ունան /կ են-
դա նական/,  օդը հա րստ աց նելով թթվ ածնով և հ իմ նովին մ աք րելով այն զա-
նազան աղ տոտո ւթյո ւն ներից: տեղին է ասված, որ անտ առ ները նախ որդել 
են մ արդուն, նրա պա տա նեկո ւթյունն են, իսկ  ա նապ ատ ները նրա գ ործ ու-
նեո ւթյան ա րդյունքն են, նրա ծերո ւթյ ունը :

Մ ար դա հարույց /ա նթ րո պոգեն/ ազ դեցո ւթյան բա ցա կայո ւթյան դ եպքում 
ան տառում մշ տապես տեղի է ու նենում վե րական գնման պ րոց եսներ,  որոնց 
շն որհիվ ան տառը միշտ պ ահ պանում է, մա հացող տես ակ ներին նորով`  ե րի-
տասարդ տես ակ ներով փո խա րին ումը: Անտառն ա նհնար է պ ատ կեր ացնել  
առանց կ են դա նի ների,  որոնք ս ահ մա նա փակում են ան տառի թշ նա մի ների` 
վ նա սակար միջ ատ ների և կրծ ող ների բ ազ մաց ումը : Հայ աս տանի անտ առ-
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ների ծա ռա տես ակ ները տալիս են ար ժե քավոր բ նափայտ, վ այրի պտո ւղներ, 
բ ու սական դե ղա միջ ոցներ, վի տամ իններ, ալ կալո իդներ, դա բաղ անյ ութեր, 
ն երկ անյ ութեր, ճ ար պայ ուղեր,  ե թե րայ ուղեր և կ են սա բա նական ակտիվ 
շատ այլ նյ ութեր,  որոնց զ գալի մասը մ եղ րատու է: Աչքի է ը նկնում նաև 
բարձր ֆիտ ոն ցիդո ւթյամբ :

Ն եր կայում ս Հայ աս տանի անտ առ ների ը նդ հանուր տա րածո ւթյ ունը 
կ ազմում է 334,0 հազար հ եկտար,  որից զուտ անտ առ ներով ծա ծկված է 
332,3 հազար հա, մ նա ցածը`բաց, չ ան տա ռապ ատված տա րածո ւթյո ւններ, 
վա րե լա հողեր, խ ոտհա րքներ,  ա րո տավ այրեր, ճա նապա րհներ, շինո ւթյուն-
ներ, ձորեր են : Հայ աս տանի ան տա ռապ ատ վածո ւթյ ունը խիստ ան հա վա-
սա րաչափ է`  Հյ ու սի սային շրջ ան ներում այն կ ազմում է` 28,9% , Զ ան գե-
զուրում` 13,2%, կե նտ րո նական մասում /առանց  Ս ևանի  ա վա զանի/` 2,0%,  
Ս ևանի  ա վա զանում` 0,8%/ ն եր կայումս այդ թ վերը բա վա կանին ն վազել 
են/ : Հ իմ նական անտ առկ ազմող ծա ռա տես ակներն են` հա ճա րենին, բոխին, 
կ աղնին, սոճին :

Հայ աս տանի անտ առ ները պ ատ կանում են  ա ռաջին խմբին, այսինքն` 
ունեն  առա նձ նա հատուկ պա շտ պա նական ն շա նակո ւթյուն:  Ա ռաջին խմբին 
են պ ատ կանում քաղ աք ների, խոշոր ա րդյ ու նա բե րական կե նտր ոն ների, 
բ նա կավ այ րերի պե տական ար գել ոց ների, դ աշ տապա շտման, հո ղապա շտ-
պան  և  առ ող ջա րա նային տնկա րկներ, ի նչպես նաև գե տերի, լ ճերի և  ջրամ-
բ ար ների շուրջն  և  ա փերին գտնվող ան տա ռային զա նգվ ած ները,  որոնք 
կ ազմում ե ն Հայ աս տանի անտ առ ների 80%-ը : Հայ աս տանի ան տա ռային 
ծ ած կոցի զ գալի մասի կց վածո ւթյ ունը 0,3-0,4 է,  առ անձին դ եպ քերում` 0,5-
0,6, այլ կերպ  ասած` սաղ արթից  ազատ, բաց տա րածո ւթյո ւններն  ա վելի 
շատ են, քան սաղ ար թապատ տա րածո ւթյո ւն ները, այդ պ ատ ճառով էլ 
կ ոչվում են նոսր անտ առներ կամ «լ ու սավոր անտ առներ» :

Մեծ ն շա նակո ւթյուն ունի արհ ես տական անտառ տնկո ւմ ները և պա շտ-
պա նական ան տա ռաշ եր տերի ստ եղծ ումը:  Ա ռաջին դ եպքում ստե ղծվում 
են  ա րագաճ  և ար ժե քավոր տես ակներ,  որոնք հա մե մա տաբար կարճ ժա-
մա նա կահ ատ վածում տալիս են մեծ քա նակո ւթյամբ շի նափայտ: Ան տա ռա-
պատմամբ ամր ացվում են ձո րերի, հե ղեղ ատ ների, լճ ակ ների, ջր ամբ ար-
ների  ա փերը` դ րանով իսկ կ ան խելով սե լա վային  աղ ետ ները: Անտ առ ները 
և պա շտ պա նական ան տա ռաշ երտերն  ա պա հովում են եր կաթ ու ղի ների և  
խճու ղի ների ան խա փանո ւթյ ունը : Կ արևոր է նաև դ աշ տապա շտպան ան-
տա ռաշ եր տերի դերը գյ ուղա տն տեսո ւթյան բ նա գա վառում,  որոնք կ անխում 
են  եր աշտը, մ եղմ ացնում քա մի ների  ա րագո ւթյ ունը, բա րձր ացնում  օդի հա-
րա բե րական խո նավո ւթյ ունը,  իջ եցնում գոլ որ շաց ումը հողի մա կե րեսից:

Ան տառի վերը նշված հ ատկո ւթյո ւն ները ան վանում են « ան տառի ան-
կշռելի հա րստո ւթյուն» : Կա նաև « Կշ ռելի հա րստո ւթյուն» հ աս կացո ւթյ ունը,  
որը բն ութ ագրում է` ան տառից մեծ  ե կամո ւտ ների ս տացում, բն ակչո ւթյան 
սոց իա լական վի ճակի բա րե լավում : Սակայն միշտ պետք է հիշել` սա միայն 
այն դ եպքում,  եթե անտ առ ները հ ու սալ իորեն պա շտպ անվեն  ա պօ րինի 
հատո ւմ ներից,  ի րա կան ացվի խն ամքի և պ ահ պանո ւթյան աշ խատա նքներ, 
ի նչպես նաև կ ազ մակե րպված լինի ան տա ռային բար իք ներից օ գտ վելը: 
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Գյ ու ղական համայ նք ների այն հո ղա տարա ծք ները, որտեղ հ նա րավոր 
չէ օգ տագ ործել մ շա կովի բո ւյ սերի տակ, ն պա տա կահ արմար է ան տա ռա-
պատել, ստ եղծել համա յն քային անտառ-պտ ղային տնկա րկներ,  որը կ ու-
նենա ի նչպես բ նապ ահ պա նական, շր ջակա մի ջավ այրի պ ահ պանո ւթյան, 
ա յնպես էլ տն տե սական ն շա նակո ւթյուն : Հողի և  բ նական ռեսու րս ների 
դ րա մական գ նահ ատման գլ խավոր խն դիրը կա յանում է ն րանում, որ հա-
սա րակո ւթյ ունը լ իա կատար պ ատ կե րացում ու նենա մի կ ողմից իր ազ գային 
հա րստո ւթյան մասին և  մյուս կ ողմից` այն կորու ստ ների չա փերի մասին,  
որը կրում է հա սա րակո ւթյ ունը հո ղերի ան խոհեմ օգ տագո րծման ըն-
թացքում : Հո ղային կադա ստրը զ գալ իորեն նպ աստում է հո ղային ռեսուրս-
ների  ա նիմաստ շռ այլ ումը: 

9. Հայ աս տանի կ լի մայի տի պերը

Հ այ կական լ եռն աշխ արհը, գտն վելով մ երձ ար ևադ ար ձային գոտու հյու-
սի սային մասում և  զ բաղ եց նելով հ արևան տարա ծք ներից  ա վելի բարձր 
դիրք, ունի ուրույն կ լի մա յական պ այմ աններ: ՀՀ լ եռն աշխ արհի կ լիման 
ձ ևա վորող գլ խավոր գ ործ ոններն են ի նչպես  ա րեգ ակ նային ճա ռագ այթումն 
ու մթ նոլ որտի շր ջա նառո ւթյ ունը,  որոնք հատուկ են ե րկրա գնդի ց ան կացած 
վ այրի, ա յնպես էլ ծո վերից ու նեցած հե ռա վորո ւթյ ունը և ռել իեֆի լ եռ նային 
բնո ւյթը : Հ այ կական լ եռն աշխ արհում կ լի մա յական տ ար բերություն ներ  
ա ռաջ ացնող  ա մե նակ արևոր գ որ ծոնը լ եռ նային բարդ ռելիեֆն է : Լ եռն աշ-
խարհում կ լիման փոփ ոխվում է վեր ընթաց ո ւղղո ւթյամբ՝ այսինքն ց ած-
րադիր գո տի ներից դեպի բարձր լ եռ նային գո տի ները  ո րո շակի  օ րի նա-
չափո ւթյամբ: ՀՀ-ի վ ար չական տար ածքում  տ արբ երվում են 8 կ լի մա յական 
տիպեր,  որոնք հ եր թափ ոխվում են ըստ տար ածքի վեր ընթաց գո տի ների, 
այլ կերպ  ասած՝ հ ան րա պետո ւթյան կ լի մայի տա րա ծական փո փոխո ւթյո ւն-
ները են թակա են վեր ընթաց գոտ իա կանո ւթյան  օ րի նա չափո ւթ յանը :

1 Չոր մ երձ ար ևադ ար ձային  
2 Չոր, խիստ ցա մա քային  
3 Չոր  ցա մա քային  
4 Չա փավոր ցա մա քայի ն
5 Չա փավոր շո գ
6 Բա րեխառն լ եռ նայի ն
7 Ցուրտ լ եռ նային 
8 Ձյ ու նամերձ լ եռ նային

Չոր մ երձ ար ևադ ար ձային և չա փավոր շոգ կ լի մայի տի պերը (1ին և 
5րդ) բ նորոշ են հ ան րա պետո ւթյան հյ ու սիս արև ելյան և հա րավ արև ելյան 
շրջ ան ներին : Չոր մ երձ ար ևադ ար ձային կ լի մայի տիպը տար ածվում է 
մինջև 700-1000 մ բա րձրո ւթյո ւն ներում:  Ձ մեռը կ արճատև է, մեղմ:  Օդի 
միջին հո ւնվ արյան ջ երմ աս տի ճանը տատ անվում է 0 աս տի ճանի շուրջ, 
տեղո ւմ ները՝ մոտ 250-350մմ : Կայուն ձյ ու նած ածկույթ  ա ռա ջանում է միայն  
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առ անձին ցր տաշունչ տա րի ներին : Չա փավոր շոգ կ լի մայի տիպը տա-
րածվում է մինչև 1300 մ բա րձրո ւթյո ւն ները:

Չոր, խիստ ցա մա քային կ լիման ձ ևավ որվում է  Ա րար ատյան դ աշ-
տա վայրի մինչև 1000 մ բա րձրո ւթյո ւն ներում:  Ձ մեռը ցուրտ է, հո ւնվ արյան 
միջին ջ երմ աս տի ճանը կ ազմում է -3; -4 աս տիճան:  Ա մառը տ ևական է, շոգ, 
չո րային : Տա րեկան կտրվ ածքով շուրջ 170-190 օր  օդի միջին ջ երմ աս տի-
ճանը չի իջնում +10 աս տի ճանից:

Չոր  ցա մա քային կ լիման բ նորոշ է ծ.մ. 1200-1700 մ բա րձրո ւթյո ւն-
ներին : Միակ գոտին է, որտեղ կ լի մա յական  ե ղան ակներն համ նկնում են  
օ րաց ու ցային  ե ղան ակ ների հետ:

Չա փավոր ցա մա քային   և չա փավոր շոգ կ լի մայի տի պերը  իրենց 
բնո ւյթով լ եռ նային են:  Կ լի մա յական նման տի պերի ազ դեցո ւթյան տիրո ւյթը  
ա ռա վե լապես տար ածվում է ծ. մ. 1600-1900 մ բա րձրո ւթյո ւն ներում, որտեղ 
ձ մե ռային ժա մա նա կահ ատ վածը կայուն ձյ ու նած ածկով կ ազմում է 3.5-4  
ամիս : Վե գե տացիոն ժա մա նա կահ ատվածն բն ութա գրվում է բա րնպաստ 
կ լի մա յական պ այմ ան ներով, տա րեկան թ ափվող տեղո ւմ ների քա նակը 
կ ազմում է  450-550 մմ :

Բա րեխառն լ եռ նային կ լիման ձ ևավ որվում է  ծ. մ. 2000-2400 մ բա րձրու-
թյո ւն ներում տար ածվող լա նդշա ֆտ ներում, որտեղ կայուն ձ մե ռային ժա-
մա նա կահ ատվածն կ ազմում է 4-5  ամիս:  Ա մա ռային ժա մա նա կահ ատվածն 
տաք է և հա մե մա տաբար խոնավ, տա րեկան թ ափվող տեղո ւմ ների միջին 
քա նակո ւթյունն կ ազմում է 550-750մմ, վե գե տացիոն ժա մա նա կահ ատ-
վածում  օդի միջին դ րական ջ երմ աս տի ճանը կ ազմում է +9 +11 աս տիճան: 
Ե րկ րագ ործո ւթյան և դ աշ տա վարո ւթյան վերին ս ահմանն է :

Ցուրտ լ եռ նային և  ձյ ու նամերձ լ եռ նային կ լիմա ձ ևավ որվում է 
բարձր լ եռ նային՝ մ երձա լպյան, ա լպյան  և ար տա գոտ իական տարա ծք-
ներում,  որտեղ  ա ռա վե լապես տար ածված են բ նական լա նդշա ֆտ ները:

10.Բ ու սական աշխ արհի պ ահ պանո ւթյան խնդ իր ները .
 
Բ ու սա կանո ւթյ ունը կյ անքի միակ ա ղբյուրն է, քանի որ օր գա նական 

ծագում ու նեցող  ամեն մի նյութ իր գոյո ւթյամբ պ ար տական է բ ու սա կանո ւ-
թ յանը : Բո ւյ սերը երկիր մո լո րակի թոքերն են, սննդի ա ղբյուր են մա րդկանց 
և կ են դա նի ների համար, հումք` ա րդյ ու նա բերո ւթյան, շի նա րարո ւթյան և 
դե ղագ ործո ւթյան բ նա գա վառում,  էն երգ իայի ա ղբյուր, աղբի վ նա սազե րծ-
ման և ք այք այման մի ջավայր, սել եկց իայի  ել անյութ, գի տական հե տա զոտու-
թյո ւն ների  օբեկտ  և այլն:  Առանց բո ւյ սերի ե րկրի վրա կյ անքի գոյո ւթյունն 
ա նհ նարին է : Բո ւյ սերի առ կայո ւթյամբ ձ ևավ որվումն են  ա նապ ատներն ու 
տափ աստ ան ները, մ ար գա գետ իններն ու  ա րո տավ այ րերը, անտ առներն 
ու տ որ ֆա ճահ իճ ները,  որոնք սնունդ  և ապ րե լատեղ են ծա ռայում բ ազ-
մաթիվ կ են դա նի ների համար:  Բնո ւթյան մեջ բ ու սական ց ան կացած տեսակ 
չի կարող գ ույո ւթյուն ու նենալ մեկ ուս ացված, այն բ ազ մաթիվ թե լերով 
կ ապված է կ են դանի  և անկ ենդան գ ործ ոն ների հետ: Այդ պ ատ ճառով որևէ 
տե սակի պ ահ պանո ւթյ ունը ա րդյ ու նավետ կ լինի միայն ու միայն ողջ մի ջա-
վ այրի պ ահ պանո ւթյան  ա պահ ովման դ եպքում:  
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Մ արդը իր տն տե սական գ ործ ունեո ւթյամբ բա ցա սական ազ դեցո ւթյուն 
է թ ողնում բ ու սական աշխ արհի վրա : Շատ հաճախ,  օ րինակ` ան տա ռա-
հատո ւմ ների ժա մանակ, ո չնչ ացվում են նաև բո ւյ սերի` հ ազվ ագյուտ կամ 
ան հետ ացման վտ անգի առջև կա նգնած, օգ տակար (ո ւտվող, դե ղատու, 
մ եղ րատու,  ե թե րայ ու ղատու, վիտ ամ նակիր, խե ժատու, վ այրի պտ ղատու, 
ն եր կատու, դա բաղ անյ ութեր պար ու նակող  և այլն) տես ակներ, ու ժե ղանում 
են  է րոզիոն- հե ղե ղային պ րոց ես ները, վա տանում է տեղ անքի ջ րային ռե-
ժիմը, ը նկնում է հո ղերի արտ ադ րո ղա կանո ւթյ ունը և հ ետ ևապես` կո ւլ տու-
րական դ աշ տերի, խ ոտհա րք ների  ա րո տավ այ րերի, այ գի ների և ց ան քա տա-
րածո ւթյո ւն ների բ երք ատվո ւթյ ունը: Երբեմն դա կատ արվում է նաև այն 
պ ատ ճառով, որ մ արդը դեռևս չի ճա նաչում և  չ գիտի այս կամ այն տե սակի 
օգ տակար հ ատկո ւթյո ւն ների մասին: 

Անտ առ ներում կ են դա նի ների  ա րա ծեց ումը դժ վար ացնում է` տն տե-
սական տե սա կետից, ար ժե քավոր ծա ռա տես ակ ների բ նական վե րաճը: Այն 
նպ աստում է ան տա ռային մ ատ ղաշի` ան տառի  ա պա գայի ո չնչ աց մանը, վա-
տանում են հողի մի շարք հ ատկո ւթյո ւններ, մ աս նա վո րապես` ամ րանում է 
հողը և վա տանում նրա ջ րա թափ ան ցելիո ւթյ ունը,  ա ռա ջանում են մա կե րե-
սային հ ոսքեր  և այլն:  

Հ աշվա րկ ները ցույց են տվել, որ ձե ռնտու չէ անտ առ ներում կ են դա նիներ  
ա րած եց նելը, ք անզի ա յստեղ խոտը մ ար գագ ետնի հա մե մատո ւթյամբ գ րեթե 
5 անգամ պակաս կե րային մ իավ որներ է պար ու նակում : Բացի դ րանից, ան-
տառում հ ան դիպող զա նազան թ ու նավոր բո ւյ սերը և  վ նա սակար միջ ատ-
ները հաճախ կ են դա նի ների հիվ անդո ւթյո ւն ների և թ ու նավ որման պ ատճառ 
են հ ան դի սանում: 

ՀՀ-ի հյ ու սի սային շրջ ան ներում ան տա ռային  ա րո տավ այ րերը կարող են 
բա վա րարել  ան ասնա գլ խա քա նակի պահա նջ ների ըն դա մենը 3%-ը: Ա յս-
տեղից հ ետևում է, որ ան տառում կ են դա նի ների  ա րա ծեցումն ըն դա մենը 
3%-ով է  իջ եցնում  ա րո տավ այ րերի μե ռն վածո ւթյ ունը, մի նչդեռ տն տեսո ւ-
թյան կրած վ նասը մի քանի անգամ գե րազ անցում է  ան աս նա պահո  ւթյու-
նից ստ ացված  ե կամո ւտ ները:  

Տա րիներ շար ունակ բ ու սապատ տարա ծք ները անս իստեմ  և  անա րդյու-
նավետ օգ տագո րծման, ի նչպես նաև խն ամքի բա ցա կայո ւթյան հ ետև-
անքով բ ու սած ածկից դուրս են մղվել բա րձ րաժեք տես ակներ,  իրենց տեղը 
զի ջելով ց ածր արժեք և թ ու նավոր բո ւյ սերին (աս տա րագալ, տատասկ, ոզ-
նաթուփ, կ ազ մորի,  ի շակ աթնուկ  և այլն): Մ իա ժա մանակ, կ են դա նի ների 
չափից դուրս, ան ժա մանակ  և ան կանոն  ա րա ծեց ումը  ա ռաջ ացրել է ճ մա-
շերտի ք այ քայում  և  է րոզիոն պ րոց ես ների ակ տի վացում :

Հարուստ և բ ազ մազան բ ու սա տե սա կային կազմ և բ ու սա կանո ւթյուն 
ունե ցո ղ Հայ աս տանի բ նական կե րային տար ծք ները  իրենց տն տե սական վի-
ճակով ն եր կայումս հեռու են բա վարար լին եելուց, իսկ բ ու սած ածկի ա ր դյու-
նա վետո ւթյ ունը զգլ իորեն ցածր է կ են սա բա նական հ նա րա վորո ւթյ ունից: 
Ո ւստի ե րկ րաբ ու սա բա նական ք ար տեզ ագր ումը և մշ տա դիտ արկ ումով 
գո ւյքա գրման աշ խատա նք ների ա նց կաց ումը, ի նչպես նաև բա րել ավման 
մի ջո ցառո ւմ ների ճիշտ մ շակ ումը կ օգնի բա րձր ացնել բ ու սած ածկի բ եր-
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քա տվությ ունը,  որը կա րևվոր ն շա նակո ւթյուն ունի հա մա կեցո ւթյո ւ ն ների 
(ցենոզ) վի ճակի, ա րդյ ու նավետ օգ տագո րծման  և  ան աս նաբ ուծության  
ոլոր տի զ արգ ացման համար : Լ եռ նային բ ու սածածկ տարա ծք ները ոչ միայն 
կե րային ն շա նակո ւթյուն ունեն, այլ բնո ւթյան մեջ անտ առ ների նման, 
ունեն կ արևոր ջ րապ ահպան, հո ղապ ահպան  և ածխ ած նային կ լա նո ղա-
կանություն  ա պա հովող  ա սի միլ ացնող ն շա նակո ւթյուն, հ ետ ևաբար  ա պա-
հովում են ոչ միայն  ան աս նա պահո ւթյան, այլև ամբողջ գյ ուղա տն տեսության 
զ ար գացումն ու շր ջակա մի ջավ այրի  է կո լոգ իական հա վա սարա կշռ ումը : 
Հա յտնի է, որ  ամեն տարի բ երքի հետ հողից հե ռանում են զ գալի քա նակու-
թյամբ սննդ ա նյութեր,  որը ա նհ րաժեշտ է լր ացնել օր գա նական և հ ան-
քային պար արտ անյ ու թերի կիր առմամբ, կ ար գա վո րելով բո ւյ սերի սննդա-
յին ռե ժիմը, դ րանով իսկ լավ աց նելով բ ու սած ածկի տե սա կային կ ազմը և 
բա րձր աց նելով բ երք ատվո ւթյ ունը: Ս ննդ անյ ու թերի կորո ւստը կ ան խելու 
և շր ջակա մի ջավ այրը աղ տոտ ումից պա շտ պա նելու համար ա նհ րաժեշտ է 
հատուկ ուշ ադրություն դա րձնել պար արտ անյ ու թերի պ ահպ անման, տե-
ղափ ոխման, հող մտցնելու ժ ամկ ետ ների,  ե ղան ակ ների հ իմ նավ որված չա-
փա բաժ ին ների  և այլ հ ար ցերի վրա : Պետք է խ ու սափել պար արտ անյ ու թերը 
հողի մա կե րեսին փ ռելուց, ա նհ րաժեշտ է դրանք հողի մեջ մտցնել և թույլ 
չտալ, որ մա կե րե սային ջ րերով լվ ացվեն և հե ռանան դ աշտից:  

Բ ու սական աշխ արհի պ ահ պանո ւթյան կ ար ևո րագույն  ոլո րտ ներից է 
բ նական կե րային հ անդ ակ ների (ա րո տավ այրեր, խ ոտհա րքներ) ա րդյ ու-
նավետ օգ տագ ործումն, որտեղ լա նդշ աֆ տային հա մա կեցո ւթյո ւն ներով տա-
ր ածված են մ շա կաբո ւյ սերի վ այրի ցե ղակ ից ների գե նետիկ ռեսու րս ները, շատ 
դ եպ քերում էն դեմիկ կամ ռել իկ տային տես ակ ներով:  Նման տարա ծք ների 
պ ահ պանումն ենթ ադրում է կայուն կա ռա վարում ̀ ար ոտ ների և խ ոտհա րք-
ների թո ւյլ ատ րելի ն որ մերով ժ ամ կե տավ որված օգ տա գործում, ու տելի բ ան-
ջա րաբո ւյ սերի վ այրի հա վաքի ճիշտ կ ազ մակ երպում:  Նման տարա ծք ների 
պ ահ պանումն տն տե սա կանից  ա ռավել ունեն  է կո լոգ իական ն շա նակո ւթյուն, 
մ աս նա վո րապես կ լի մայի փոփ ոխման ն երկա պ այմ ան ներում:
թ ու նա քի միկ ատ ների լ այ նա ծավալ օգ տագ ործ ում ը
Թ ու նա քի միկ ատ ները մի կ ողմից փրկում են բ երքը, պա շտ պանում մեր 

այ գիներն ու անտ առ ները վ նա սատ ու ներից, ո չնչ ացնում մո լա խո տերը, 
իսկ մյուս կ ողմից խ ախտում են բ նական  է կո հա մակ արգը (է կո լոգ իական 
հա մակարգ), պ ատճառ են դ առնում շատ օգ տակար օր գանի զմ ների ոչն-
չացման, բա ցա սաբար են ա նդ րադ առնում մ արդու  առ ողջո ւթյան վրա: Ինչ 
խոսք, բ նական մի ջավ այրը թ ու նա քի միկ ատ ներով չ աղ տո տելու համար ց ան-
կալի կ լինի խ ու սափել դրանց կի րառո ւթյ ունից, բայց հիվ անդո ւթյուն ների 
և  վ նա սատ ու ների պ ատ ճառով հա մախառն բ երքի զ գալի մասը կ որչում է:   
Քանի դեռ չ ունենք պ այ քարի  ա ռավել ար դյ նավետ և  բ նական մի ջավ այրի 
համար ա նվտանգ  ե ղանակ, ուրեմն թ ու նաք իմկ ատ ների օգ տա գ ործումն ա ն-
հրաժեշտ է : Թ ու նա քի միկ ատ ների կիր առման տ եխ նո լոգիան  և օգ տագործ-
ման կան ոն ների պ ահ պա նելու դ եպքում դրանց թ ու նավոր ազ դեցու թյ ունը 
կ որչում կամ զ գալի ն վազում է, որ քանով որ կ են սոլ որտը (ե րկրի ակտիվ 
թաղանթ), ու նե նալով ի նք նամա քրման հ ատկո ւթյուն, չե զո քացնում է  է կո-
լոգ իական տե սա կետից վ նա սակար նյ ու թերը: 
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Շր ջակա մի ջավ այրում  ա ռա ջացող փո փոխո ւթյո ւններն ազդում են 
մ արդու  առ ողջո ւթյան վրա:  Բնո ւթյան պ ահ պանո ւթյան բ նա գա վառում, ինչ 
խոսք, կան լո ւծման կարիք հ այցող շատ հ իմնա խնդ իրներ,  որոնց մեջ  առ աջ-
նակարգ ն շա նակո ւթյուն ունի մ արդու  առ ողջո ւթյան պ ահ պան ումը, նրա 
կյ անքի  և աշ խատ անքի համար հի գենիկ- սա նի տա րական բ նա կանոն պ այ-
ման ների ստ եղծ ումը: Իր  ա մեն օրյա գ ործ ունեո ւթյան ընթ ացքում մ արդը 
փ ոխ հա րա բերո ւթյան մեջ է մտնում բնո ւթյան հետ, ն երգ ործում բնո ւթյան 
վրա և վե րա փոխում այն : Բանն այն է, որ մ արդը հ անդես է գալիս որպես 
ս պառող, բնո ւթյան ստ եղծած բար իք ների օգ տագ ործող, շա հագ ործող, իսկ 
բնո ւ թյունը` որպես վե րակա նգնող և վեր արտ ադրող, պ ահ պանող և բա րե-
կ արգող:  Բ նական է, որ մ արդու և  բնո ւթյան փ ոխ հար աերո ւթյո ւն ները  եղել 
և  մնում են որպես ան բա ժա նելի ու ղեկ իցներ : Բայց դրա հետ մ եկտեղ կան 
նաև ու ղիներ մ եղմ աց նելու այդ հա կասո ւթյո ւն ները : Ջ ուրը, հողը, մթ նոլորտն 
աղտ ոտված են զա նազան վն ասկար նյ ու թերով,  որոնք բա ցա սաբար են ա նդ-
րադ առնում մ արդու և կ են դա նի ների  առ ողջո ւթյան վրա: Ա յս պիսի պ այմ ան-
ներում մ արդը պետք է մի կ ողմից հ արմ արվի փոփ ոխվող բ նական պ այմ ան-
ներին, իսկ մյուս կ ողմից իր արտ ադ րական գ ործ ունեո ւթյամբ չպետք է թույլ 
տա, որ բ նական մի ջավ այրի խիստ փո փոխո ւթյո ւններ  ա ռա ջանան:  

Սա նի տա րա հի գենիկ տե սա կետից մ ար դա հարույց (ա նթ րո պոգեն) 
ծագում ու նեցող աղ տոտ ումը ս տո րա բաժ անվում է 4 խմբի` 

ա / Քիմ իական աղ տոտում, երբ քա ղց րահամ ջ րերի աղտ ոտվում են 
ա րդյու նա բե րական և կ են ցա ղային հ ոսք աջ րերով, պ ես տից իդ ներով, ն ավ-
թամթե րք ներով, լվ ացման և մա քրման միջ ոց ների բաղ ադր իչ ներով, իսկ  օդը 
ինդու ստրիալ և կոմ ունալ-կ են ցա ղային վ նա սակար թափ ոն ներով, տրա նս-
պ որտի ար տան ետման գա զերով:

բ / Ֆի զի կական աղտ ոտման մեջ են ըդգ րկվում աղմ ուկը, ջ երմո ւթյան կ ու-
տակ ումը, ջր ամբ ար ների տղ մա պատ ումը, մթ նոլ որտի աղ տոտ ումը կարծր 
մ ասն իկ ներով: 

գ / Կ են սա բա նական աղ տոտում, երբ մ արդը մի ջավայր է ար տա նետում 
հ իմ նա կանում օր գա նական ծագում ու նեցող նյ ութեր,  որոնք նպ աստում են 
սուր վա րակիչ և  ք րո նի կական հիվ անդո ւթյո ւն ների տար ած մանը:

դ / Ռադիո ակտիվ աղ տոտ ումը մի ջավ այրի ռադ իաց իայի բա րձ րացումն է :
Հա յտնի է, որ ն եր կայումս գյ ուղա տն տեսո ւթյան բ նա գա վառում մո-

լա խո տերի և  վ նա սատ ու ների դեմ պ այ քա րելու համար կի րառում են մի 
շարք թ ու նա քի միկ ատներ,  որոնց զա նգ վա ծաբար օգ տագ ործ ումը  ո րո շոկի 
վտանգ են նե կայ ացնում ի նչպես  առ ողջո ւթյան, ա յնպես էլ կ են սա ցե նոզի 
(կ են սավայր) համար: Շր ջակա մի ջավ այրը աղ տոտ ումից զերծ պա հելու և 
մա րդկանց  առ ողջո ւթյան պ ահպ անման հզոր միջոց է տարա ծք ների կա-
նա չա պա տումը  և ան տա ռա պատ ումը : Պետք է ան տա ռա պատել մ եր կացած 
լ եռ նալ ան ջերը, բ ու սա պատել և կանաչ զա նգվ ած ների վե րածել  է րոզ ացված 
հո ղատ արծո ւթյո ւն ները, ստ եղծել պա շտ պա նական ան տա ռաշ երտեր, կ ար-
գա վորել  ա նօգուտ կ որչող ջ րերի հ ոսքը  և այլն: Այս բո լորը ոչ միայն բնու-
թյան պ ահ պանո ւթյան, այլ նաև մ արդու  առ ողջո ւթյան պ ահպ անման 
կ արևոր պ այմանն է:  Բնո ւթյ ունը պ ահ պանել` ն շա նակում է պ ահ պանել 
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մ արդու գոյո ւթյ ունը, մո լո րակի վրա ստ եղծել  առ ողջո ւթյան համար բարե-
նպաստ պ այմ աններ,  եր աշ խա վորել մեր  և  եկող սերու նդ ների ն երկան  և  
ա պագան: «Բնո ւթյան հետ մեր ու նեցած հա րա բերո ւթյո ւն ների մեջ  ա մենա-
էա կանը այն հո գա տարո ւթյ ունը պետք է լինի,  որով նա կպ ահ պանի ի նք նա-
վե րակա նգման իր հ ատկո ւթյ ունը : Հենց այդ հո գա տարո ւթյունն էլ բնության 
պ ահ պանո ւթյան էո ւթյունն է:  Եթե ի նք նա վե րակա նգն ումը դա դարել է, ն շա-
նակում է` բնո ւթյ ունը  ավ երվում է, իսկ դրա հետ մ իասին դա դարում է նաև 
նրա շա հագ ործ ումը մ արդու կ ողմից»: 

Բնո ւթյան պ ահ պանո ւթյան և  նրա հա րստո ւթյո ւն ների օգ տագ ործ ումը ոչ 
թե պետք է հա կասո ւթյո ւն ների մեջ գտնվեն, այլ ս եր տորեն զ ուգա կցվեն  իրար 
հետ:  Բնո ւթյ ունը պ ահ պա նելու համար պետք է նրա բ նական հա րստո ւթյուն-
ները ճիշտ օգ տագ ործել:  Բ նական ռեսու րս ները օգ տագ որ ծելով հ անդերձ` 
մ իա ժա մանակ պետք է հոգ տանել բ ազ մապա տկման և հա րստ ացման մասին: 
Ի նչքան էլ քա ղաքա կրթո ւթյ ունը զ ար գանա, ի նչքան էլ բ նական ռեսու րս ների 
շա հագո րծման մա սշտ աբ ները մե ծանան, մ իևնույն է, պետք է բնո ւթյան ի նք-
նա վե րակա նգման հ ատկո ւթյո ւն ները վե րական գնվի, այսինքն` քա ղաքա-
կրթո ւթյ ունը և  բնո ւթյ ունը կարող են և պետք է գոյա կցվեն: 

Բ ու սական աշխ արհի պ ահ պանո ւթյան  ի րա վական հիմու նք ները 
Բ նական  և արհ ես տական տնկա րկ ներ ը Հայ աս տան ի Հ ան րա պետո ւթյան 

տար ածքում պ ահպ անվում են  օր ենքով : Գոյո ւթյուն ունեն մի շարք  օրենս-
դրական ակտեր  և  ո րոշո ւմներ,  որոնք ս ահ մա նա փակում են բ ու սական 
աշխ արհի օգ տագո րծման ձ ևերը և միջ ոց ները` հա մա պատ ասխան կարգ ու 
կանոն ս ահ մա նելով այդ բ նա գա վառում : Բ ու սական աշխ արհի պ ահ պանու-
թյան մասի ն Հայ աս տան ի Հ ան րա պետո ւթյան  օր ենքում  առ անձին գլուխ է 
հ ատկ ացված բ ու սական աշխ արհի ուսո ւմ նա սիրո ւթ յանը, որտեղ տրված է 
բ ու սական աշխ արհի ուսո ւմ նաս իրման ն պատ ակ ները, կ արգը, բ ու սական 
աշխարհն ուսո ւմ նա սիրող սո ւբյե կտ ները, բ ու սական աշխ արհի պե տական 
դիտ արկո ւմ ները (մո նի թորինգ), հ աշ վառ ումը, կադաս տրը և վ եր ջապես ̀  Հա-
յ աս տան ի Հ ան րա պետո ւթյան բո ւյ սերի  «Կ արմիր գ իրքը»,  որը միջ ազ գային 
պահա նջ ները բա վա րարող հա մա հավաք փ աս թաթուղթ է,  որում գրանց վում 
են տե ղեկո ւթյո ւններ հ ազվ ագյուտ, ան հե տացման եզրին գտնվող բո ւյ սերի 
և հա մա կեցո ւթյո ւն ների կ ար գա վի ճակի, աշ խարհա գրական տար ածման,  
է կո լոգ իական պ այմ ան ների, կ են սա բա նական  առանձ նահ ատկո ւթյո ւն-
ների ն երկա վի ճակի և պ ահպ անման մի ջո վառում ների մասին : Ծա ռայում 
է հ ազվ ագյուտ  և ան հետ ացման եզրին գտնվող բ ու սական տես ակ ների և 
հա մա կեցո ւթյո ւն ների հ աշվ առման, պ ահ պանո ւթյան, վեր արտ ադրո ւթյան  
և օգ տագո րծման գի տա կա նորեն հ իմ նա վորված հատուկ մի ջո ցառո ւմ ների 
մշ ակման  և  ի րագո րծման, ի նչպես նաև այդ մասին բն ակչո ւ թյանը  ի րազեկ 
պա հելու ն պա տակին :

Բ ու սական աշխ արհի օբյե կտ ների պա շտ պանո ւթյան ն պա տակով ար-
գելվում են` 

- հ ան քային պար արտ անյ ու թերի և թ ու նա քի միկ ատ ների չ կա նոնա գրված 
օգ տագ ործ ումը:
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- բ ու սա տես ակ ների ի նք նակամ ն երմ ուծ ումը, կ լի մա յավ ար ժեց ումը և սե-
լ եկցիոն ն պատ ակ ներով օգ տագ ործ ումը:

- կ են սա բա նական տ եխ նո լոգ իա ների մի ջոցով ստ ացված կ են դանի 
ձ ևափ ոխված օր գանի զմ ների ի նք նակամ օգ տագ ործ ումը:

- լա նդշ աֆ տային խո տած ած կերի  ա նօ րի նական հր կիզ ումը :
Բ ու սական աշխ արհի օբյե կտ ների օգ տագո րծման հ իմ նահ ար ցերը 

բ աժնում նշված են բ ու սական աշխ արհի օբյե կտներն օգ տագ ործ ող ները, 
դրա օգ տագո րծման տես ակ ները, այդ օբյե կտ ների օգ տագ ործ ումը բ նա-
պահ պա նական, սոց իա լական, գի տա հե տա զո տական, կր թական և գե ղա-
գի տական ն պատ ակ ներով:
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