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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը հան դի սա նում է կա յուն 

գյու ղատն տե սու թյան հիմ քը: Մար դու տն տե սա կան 

գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյու նը բնա կան մի ջա վայ րի 

վրա կա րող է կեն սա բազ մա զա նու թյան, այդ թվում` 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան կորս տի պատ ճառ 

դառ նալ: Այս հա մա տեքս տում խիստ կար ևոր վում է 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան և 

կա յուն օգ տա գործ ման մի ջա ռար կա յա կան ո լոր տում 

նոր գի տե լիք նե րով և հմ տու թյուն նե րով օ ժտ ված 

մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը:

 Հա յաս տա նի բու հե րում ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան բազմակողմանի և ար դյու նա վետ դա սա

վանդ մանն ու ու սուց մա նը կն պաս տի ներ կա յաց վող 

ու սում նա կան ձեռ նար կը: Ձեռ նար կի 13 գլուխ նե րում 

բազ մա կող մա նի ո րեն ամ փոփ վում է ագ րո կեն

սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան և կա յուն 

օգ տա գործ ման խն դիր նե րին վե րա բեր վող նյու թը: 

Յու րա քան չյուր գլուխ ա վարտ վում է հար ցե րով, 

ա ռա ջադ րանք նե րով, գործ նա կան և սե մի նար պա րապ

մունք նե րի ան ցկաց ման հա մար ա ռա ջարկ վող թե մա 

նե րով ու գրա կա նու թյան ցան կով: Ա ռան ձին գլուխ 

նվիր ված է լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րին: 

Հու սով ե նք, որ ձեռ նար կը կն պաս տի ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան բազմակող մանի դա սա վանդ մանը, 

ու սում նա ռու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը 

Հա յաս տա նի բու հե րում ու ա ռար կայի նկատ մամբ ու սա

նող նե րի հե տաքրքր վա ծու թյան ա ճին: 
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1.0
ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 Կյան քի զար մա նահ րաշ բազ մա զա նու թյու նը դա րեր 

շա րու նակ ե ղել է մար դու ու սում նա սի րու թյան 

ա ռար կան: Սա կայն մի այն վեր ջին տա րի նե րին մենք 

սկ սե ցինք հաս կա նալ, որ կեն սա բա նա կան ձևե րի այդ 

բազ մա զա նու թյու նը Ե րկ րի վրա կյան քի կա յու նու թյան 

հիմ նա կան պայ մանն է: Յու րա քան չյուր տե սա կի 

կորս տով բնու թյու նը ոչ մի այն աղ քա տա նում է, այլև` 

թու լա նում: 

Կեն սա բա նա կան մակ րո մո լե կուլ նե րում` հատ կա պես 

նուկ լե ի նաթ թու նե րում, կա րող են ա ռա ջա նալ ոչ 

ո ւղ ղորդ ված փո փո խու թյուն ներ, ին չը մի մյան ցից 

ան կախ ըն թա ցող ե րեք գոր ծըն թաց նե րի կեն սա քի

մի ա կան հիմքն է: Դրանք են` գե նե տի կա կան տե ղե

կատ վու թյան պա տա հա կան փո փո խու թյուն նե րը 

մու տա ցի ա նե րի և հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյան 

ար դյուն քում, բնա կան ը նտ րու թյու նը պո պու լյա ցի ա

նե րում և աշ խար հագ րա կան ու վե րար տադ րո ղա կան 

մե կու սա ցու մը: Նշ ված գոր ծըն թաց նե րը բե րում են 

նոր տե սակ նե րի ա ռա ջաց ման և կեն սա բա նա կան 

հա մա կար գե րի հա ջորդ` պո պու լյա ցի ոն ու է կո հա մա

կար գային մա կար դակ նե րում է կո լո գի ա կան հե տա գա 

դի ֆե րենց ման:

« Կեն սա բազ մա զա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կազմը  

ված է եր կու` կեն սա բա նա կան և բազ մա զա նու թյուն 

բա ռե րից և սո վո րա բար օգ տա գործ վում է կեն դա նի 

օր գա նիզմ նե րի տե սա կային բազ մա զա նու թյունն ու 

փո փո խա կա նու թյու նը նկա րագ րե լու հա մար: Լայն 

ի մաս տով այն նե րա ռում է բազ մա թիվ տար բեր չա փա

նիշ ներ և հան դի սա նում է «կյան քը Ե րկ րի վրա» հաս կա

ցու թյան հո մա նի շը:

 Ժա մա նա կա կից կեն սա բա նու թյու նը տար բե րում է 

կյան քի կազ մա վոր ման մո լե կու լային, գե նե տի կա կան, 

բջ ջային, օր գա նիզ մային, պո պու լյա ցի ոն, է կո հա մա կար

գային և կեն սո լոր տային մա կար դակ ներ: Նկա րագր ված 

մա կար դակ նե րից յու րա քան չյու րը բնո րոշ վում է ի րեն 

հա տուկ կեն սա բազ մա զա նու թյամբ: 

Երկ րի վրա կյան քի բազ մա զա նու թյու նը մշ տա պես ե ղել 

է բնա կան գի տու թյուն նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: 

Կյան քի բազ մա զա նու թյան դա սա կարգ ման փոր ձեր 

սկ սել են ա նել դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Հույն 

գիտ նա կան, փի լի սո փա Ա րիս տո տելն իր աշ խա տու

թյուն նե րում նկա րագ րել է բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 

մոտ 500600 տե սակ: Այս պի սով, կեն սա բազ մա զա նու

թյու նը կյան քի բազ մա զա նու թյունն է կազ մա վոր ման 

բո լոր մա կար դակ նե րում, նե րա ռյալ` գե նային, տե սա 

կային և է կո հա մա կար գային մա կար դակ նե րը: «Կեն սա

բազ մա զա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը գի տա կան 

ո լոր տում ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծու թյան մեջ է դր վել 

Էլ լի ոտ Նոր զի կող մից 1980թ: Սա կայն «կեն սա բազ

մա զա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը գի տու թյան մեջ լայն 

կի րա ռու թյուն գտավ մի այն 1986թ. կա յա ցած ա մե րի 

 կյան կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին ազ գային հա մա

գու մա րից հե տո: 

 ՄԱԿի` 1992թ. Ռի ո դե Ժա նեյ րո յում կա յա ցած 

կոն ֆե րան սի ար դյուն քում կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

սահ ման վել է այս պես. «Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բազ մա զա նու թյունն է` 

նե րա ռյալ ցա մա քային, ծո վային և ջրային է կո հա մա կար

գե րը և է կո լո գի ա կան հա մա լիր նե րը: Այն նե րա ռում է 

տե սակ նե րի ներ սում, տե սակ նե րի և է կո հա մա կար գե րի 

միջև բազ մա զա նու թյու նը»: Այս սահ մա նումն ամ բող

ջա պես չի նկա րագ րում կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

և ու նի մի շարք բաց թո ղում ներ, սա կայն այն թույլ է 

տա լիս մշա կել մի շարք նոր մա տի վային փաս տաթղ թեր` 

կեն սա բազ մա զա նու թյան օ րենսդ րա կան պահ պա

նու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան ա ռա վել ամ բող ջա կան և 
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գի տա կան սահ մա նում է հա մար վում հետ ևյալ սահ մա

նու մը. Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը կյան քի բո լոր ձևե րի 

կա ռուց ված քային և ֆունկ ցի ո նալ բազ մա զա նու թյունն 

է` գե նե տի կա կան, պո պու լյա ցի ոն, հա մա կե ցու թյուն

նե րի և է կո հա մա կար գե րի մա կար դակ նե րում: 

Է կո լո գի ա կան տե սան կյու նից` կեն սա բազ մա զա նու

թյու նը դի տարկ վում է ե րեք չա փե լի մա կար դակ նե րում` 

ալ ֆա, բե տա և գամ մա բազ մա զա նու թյուն: Ալ ֆա 

բազ մա զա նու թյու նը վե րա բեր վում է խիստ ո րո շա կի 

տա րած քի, հա մա կե ցու թյան կամ է կո հա մա կար գի 

բազ մա զա նու թյա նը և չափ վում է որ պես տվյալ է կո հա

մա կար գում հան դի պող տե սակ նե րի կամ այլ կար գա բա

նա կան խմ բե րի թիվ: Բե տա բազ մա զա նու թյու նը տե սակ

նե րի բազ մա զա նու թյունն է հա մա կե ցու թյուն նե րի կամ 

է կո հա մա կար գե րի միջև, և այն հաշ վարկ վում է՝ հա մե

մա տե լով եր կու է կո հա մա կար գե րին բնո րոշ տե սակ

նե րի թի վը: Գամ մա բազ մա զա նու թյու նը նկա րագ րում 

է տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ը նդ հա նուր բազ մա զա նու

թյու նը (Նկ.1): 

Համկեց�թյ�նների
միջև բետա

բազմազան�թյ�ն

Տարածաշրջանային
գամմա

բազմազան�թյ�ն
Համակեց�թյան

ալֆա
բազմազան�թյ�ն

Նկ.1.Կեն սա բազ մա զա նու թյան մա կար դակ նե րը

 Գո յու թյուն ու նի նաև այս պես կոչ ված մշա կու թային 

կամ մար դա բա նա կան բազ մա զա նու թյուն, ո րը 

դի տարկ վում է տա րա ծաշր ջա նային բազ մա զա նու թյան 

հա մա տեքս տում:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը ե րկ րի վրա բաշխ ված է 

ան հա վա սա րա չափ և ա ռա վել հա րուստ է ար ևա

դար ձային շր ջան նե րում: Այն կախ ված է կլի մա յա կան 

պայ ման նե րից, հո ղի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և 

ֆի զի կա կան կա ռուց ված քից, բարձ րու թյու նից և այլն: 

Երկ րի վրա գո յու թյուն ու նեն էն դե միկ տե սակ նե րով 

հա րուստ տա րածք ներ: Այդ տա րածք նե րը կոչ վում են 

կեն սա բազ մա զա նու թյան թեժ կե տեր: Այդ տա րածք

նե րում հան դի պող հա րուստ կեն սա բազ մա զա նու թյունն 

ան վա նում են նաև մե գա կեն սա բազ մա զա նու թյուն: 

Ա մե նա հա րուստ կեն սա բազ մա զա նու թյու նը գրանց վում 

է հա սա րա կա ծային հատ վա ծում, ի սկ դե պի բևեռ ներ 

այն նվա զում է: Այս պես, ար ևա դար ձային ան տառ

նե րում հան դի պում է ա մե նա հա րուստ կեն սա բազ մա

զա նու թյու նը: Դրանք, զբա ղեց նե լով Ե րկ րի մա կե րե սի 

ըն դա մե նը 7 տո կո սը, Ե րկ րի վրա հայտ նի մի ջատ նե րի 

տե սակ նե րի 90 տո կո սի գո յու թյան մի ջա վայրն են 

հան դի սա նում: 

Նկ.2. Կեն սա բազ մա զա նու թյան թեժ տա րածք նե րը

 Մե գա կեն սա բազ մա զա նու թյամբ բնո րոշ վող ե րկր ներ 

են՝ Բրա զի լի ան, Կո լում բի ան, Ին դո նե զի ան, Չի նաս 

տա նը, Մեք սի կան, Հա րա վային Աֆ րի կան, Վե նե սու

ե լան, Էկ վա դո րը, Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը, 

Պա պո ւյան, Նոր Գվի նե ան, Հնդ կաս տա նը, Ա վստ րա

լի ան, Մա լա զի ան, Մա դա գաս կա րը, Կոն գոյի Դե մոկ րա

տա կան Հան րա պե տու թյու նը, Ֆի լի պին նե րը և Պե րուն 

(Նկ.2):

1.1. ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Մար դու և մեր մո լո րա կի կեն սա բազ մա զա նու թյան 

փո խազ դե ցու թյու նը սկզ բուն քո րեն հա մադ րե լի է 

բնա կան հա մա կար գե րի վրա մար դու ազ դե ցու թյան 

ծա վալ նե րի հետ: Ե րկ րի վրա կյան քի գո յու թյան 

կար ևո րա գույն պայ մա նը կեն սո լոր տում բո լոր է կո հա

մա կար գե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պա

նումն է: Կեն սո լոր տում է կո հա մա կար գե րը պետք է 

տա րած քային ա ռու մով հա վա սա րակշռ ված լի նեն: Այլ 

կերպ ա սած` Ե րկ րի վրա պետք է լի նեն «անհ րա ժեշտ 

քա նա կու թյամբ» բի ոմ ներ՝ տունդ րա ներ, ան տառ ներ, 

ա նա պատ ներ, տա փաս տան ներ և այլն: Այս բի ոմ նե րում 

պետք է հան դի պեն ի րենց բնո րոշ ա ռանձ նա հատ

կու թյուն նե րով օ ժտ ված փոքր է կո հա մա կար գեր, ի սկ 

դրանց մեջ` ա վե լի փոքր են թա մի ա վոր ներ և այլն: 

Մեր մո լո րա կի գո յու թյու նը և կլի մա յա կան հա վա

սա րակշ ռու թյու նը պայ մա նա վոր ված է է ներ գի այի 

հոս քով և նյու թե րի ա նընդ հատ շր ջապ տույ տով, ո րն էլ 

ա պա հով վում է կեն սա բազ մա զա նու թյան ա նընդ հատ 
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փո խազ դե ցու թյամբ՝ մի մյանց և շր ջա կա մի ջա վայ րի 

բա ղադ րիչ նե րի հետ: Մի լի ո նա վոր կեն դա նի ներ, 

բույ սեր, սն կեր, բակ տե րի ա ներ ա պա հո վում են կյան քը 

Ե րկ րի վրա: Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը հան դի սա նում 

է այն պի սի գոր ծըն թաց նե րի կար ևո րա գույն օ ղակ, 

ի նչ պի սիք են` մթ նո լոր տային օ դի քի մի ա կան կազ մի 

կա յու նու թյան ա պա հո վու մը, ջրի շր ջապ տույ տը, ջրի 

ի նք նա մաքր ման գոր ծըն թաց նե րը, նյու թե րի շր ջա 

պ տույ տը, հո ղի բեր րի ու թյու նը և այլն (Նկ.3): 

 
Նկ.3 Կեն սա բազ մա զա նու թյան և մար դու միջև 

փո խազ դե ցու թյու նը

Հ նա րա վոր է, որ Ե րկ րի վրա կյան քի ա պա հով ման 

հա մար կպա հանջ վեր կեն դա նի նե րի և բույ սե րի ա վե լի 

փոքր թիվ, սա կայն հայտ նի չէ, թե ո րն է կեն սա բազ մա

զա նու թյան այն օպ տի մալ թվա քա նա կը, ո րը կա պա 

հո վեր կյան քի գո յու թյու նը Ե րկ րի վրա: Հայտ նի չէ նաև 

կեն սա բազ մա զա նու թյան կր ճատ ման այն սահ մա նը, 

ո րը կբե րի է կո հա մա կար գե րի ան դառ նա լի փո փո խու

թյուն նե րի, ի սկ կեն սա բազ մա զա նու թյան քայ քայ ման 

հետ ևանք նե րից խու սա փե լու որ ևէ ե ղա նակ մինչ օ րս 

մշակ ված չէ: 

Մար դու գո յու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի

ո րեն կախ ված է կեն սա բազ մա զա նու թյու նից: Մի ա ժա

մա նակ մարդ կային հա սա րա կու թյու նը մշ տա պես 

ազ դում է է կո հա մա կար գե րի տար բեր ցու ցա նիշ

նե րի վրա` բե րե լով դրանց փո փո խու թյան: Այդ պի սիք 

են, օ րի նակ, օ դի ո րա կի, կլի մա յա կան պայ ման նե րի 

(հա մա մո լո րա կային և տե ղային) փո փո խու թյուն նե րը, 

ջրային պա շար նե րի աղ տո տու մը, վնա սա տու նե րի դեմ 

պայ քա րը և այլն: 

Մար դը կեն սա բազ մա զա նու թյու նից ստա նում է 

ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի օ գուտ ներ: Այն կար ևո րա գույն 

ար ժեք է ներ կա յաց նում գյու ղատն տե սու թյան, գի տու  

թյան և բժշ կու թյան բնա գա վառ նե րում, օգ տա գործ վում 

է որ պես ար դյու նա բե րա կան հումք, ու նի մշա կու

թային, գե ղա գի տա կան   և մտա վոր ար ժեք: Կեն սա

բազ մա զա նու թյան կար ևո րա գույն դե րը դրա՝ որ պես 

սնն դի աղ բյուր հան դի սա նալն է: Չնա յած բույ սե րի և 

կեն դա նի նե րի հս կա բազ մա զա նու թյա նը, դրանց մի այն 

փոքր մասն է օգ տա գործ վում սնն դամ թեր քի ար տա 

դ րու թյան հա մար: Բույ սե րի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

գյու ղատն տե սա կան ար տադ րա կան հա մա կար գե րի 

կա յուն զար գաց ման հիմքն է հան դի սա նում: Մի ա ժա

մա նակ մշա կա բույ սե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա

նու թյան նվա զու մը մե ծաց նում է դրանց զգա յու նու 

թյու նը նոր և ար դեն ի սկ հայտ նի վնա սա տու նե րի 

նկատ մամբ: Մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րին 

բնո րոշ հատ կա նիշ ներն ու նեն մեծ տն տե սա կան ար ժեք, 

քա նի որ հան դի սա նում են մշա կա բույ սե րի բա րե

լավ ման աղ բյուր: Մշա կա բույ սե րի կա տա րե լա գոր ծու մը 

վեր ջին 250 տա րի նե րի ըն թաց քում, հիմ նա կա նում, 

պայ մա նա վոր ված էր տե ղա կան մշա կա բույ սե րի և 

դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի գե նե տի կա կան բազ մա

զա նու թյան կի րառ մամբ:

 Մար դու հա մար կեն սա բազ մա զա նու թյան կար ևո

րու թյու նը ճիշտ գնա հա տե լու, ի նչ պես նաև այն ճիշտ 

կա ռա վա րե լու նպա տա կով կեն սա բազ մա զա նու թյու նից 

ստաց ված օ գուտ նե րը դա սա կարգ վում են մի քա նի 

խմ բի`

1.  կեն սա ռե սուրս նե րի, 

2. է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րի,

3. մ շա կու թային և գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի, 

4. է թի կա կան ար ժեք նե րի: 

Այս ա ռու մով մար դը պար տա վո րու թյուն է կրում 

պահ պա նե լու կեն սա բազ մա զա նու թյու նը, ո րը բա ցի 

է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րից, ու նի նաև 

մշա կու թային և է թի կա կան կար ևո րու թյուն: 

Այս պի սով, կեն սա ռե սուրս նե րը նե րա ռում են ստաց վող 

ո ղջ սնն դամ թեր քը, բազ մա թիվ դե ղա մի ջոց ներ, բնա կան 

ման րա թե լեր, կաու չուկ, փայ տա նյութ և այլն: Այս պես 

օ րի նակ, Ա ՄՆո ւմ գրանց ված դե ղա տոմ սե րի գրե թե 

25%ը պա րու նա կում են բույ սե րից ստա ցած ակ տիվ 

մի ա ցու թյուն ներ: Բա ցի այդ, կեն սա բազ մա զա նու թյան` 

որ պես կեն սա ռե սուրս լի նե լու նե րու ժը լի ար ժե քո րեն 

ու սում նա սիր ված չէ: Մի այն վեր ջերս հայտ նա բեր վել են 
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նոր հա կա բի ո տիկ ներ, ո րոնք սին թեզ վում են մր ջյուն

նե րի կող մից և կա րող են օգ տա կար լի նել բժշ կու թյան 

մեջ, կամ այն, որ սար դոս տայ նի թելն ա վե լի ա մուր է, 

քան պող պա տե լա րը և կա րող է հիմք հան դի սա նալ 

թեթև ու բարձր ա ռաձ գա կա նու թյամբ ման րա թե լեր 

ստա նա լու հա մար և այլն: 

Է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րը կար ևո րա գույն 

կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց ներ են, ո րոնք կեն սա կան 

նշա նա կու թյուն ու նեն նաև մար դու հա մար: Այդ պի սին 

է, օ րի նակ, թթ ված նի սին թե զը բույ սե րի կող մից, 

կլի մայի կար գա վո րու մը ան տառ նե րի կող մից, նյու թե րի 

շր ջապ տույ տը, ջրի ի նք նա վե րա կանգ նու մը, վնա սա

տու նե րի բնա կան վե րահս կո ղու թյու նը, փո շո տու մը և 

այլն: 1997թ. այս ծա ռա յու թյուն նե րը գնա հատ վել են 

33 տրի լի ոն Ա ՄՆ դո լար, մեկ տար վա ըն թաց քում, ո րը 

գրե թե եր կու ան գամ գե րա զան ցում է 18 տրի լի ոն Ա ՄՆ 

դո լար ար ժո ղու թյամբ տա րե կան հա մաշ խար հային 

ազ գային ար տադ րան քը: 

Մար դիկ, ա ճեց նե լով դե կո րա տիվ բույ սեր, պա հե լով 

կեն դա նի ներ, այ ցե լե լով կեն դա նա բա նա կան և բու սա

բա նա կան այ գի ներ, զբաղ վե լով է կո տու րիզ մով և 

դի տե լով վայ րի բնու թյան վե րա բե րյալ վա վե րագ րա կան 

ֆիլ մեր, հա ճույք են ստա նում (գե ղա գի տա կան   ար ժե քը): 

Այս ա մենն ո ւղ ղա կի ո րեն վե րած վում է ո ւղ ղա կի տն տե 

սա կան ար ժե քի: Օ րի նակ, գնա հատ վել է, որ կոա լա 

նե րը նպաս տում են Ա վստ րա լի ա յում զբո սաշր ջու թյան 

զար գաց մա նը`  տա րե կան ա պա հո վե լով 750 մլն Ա ՄՆ 

դո լա րի շա հույթ:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան բա րո յա կան 

հիմ նա վո րու մը պարզ է. մարդ կու թյունն ի րա վունք չու նի 

նպաս տե լու այլ տե սակ նե րի ան հե տաց մա նը, քա նի 

որ մարդ կային հա սա րա կու թյան մեջ դա հա մա զոր է 

ցե ղաս պա նու թյան: 

1.3.ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Բա ցի Ե րկ րի վրա կյան քի մեծ բազ մա զա նու թյու նից, 

մեր մո լո րա կը հա րուստ է նաև գո յու թյան մի ջա վայ րե րի 

և է կո հա մա կար գե րի բազ մա զա նու թյամբ: Կեն սա բազ

մա զա նու թյու նը ո րոշ վում է թե՛ իր կեն սա ծին բա ղադ

րիչ նե րով` կեն դա նի օր գա նիզմ նե րով, և թե՛ ոչ կեն սա ծին 

բա ղադ րիչ նե րով` մի ջա վայ րե րի բազ մա զա նու թյամբ: 

Այ սինքն, կա րե լի է ա սել, որ բազ մա զա նու թյու նը գո յու 

 թյան մի ջա վայ րի հե տե րո գե նու թյան չափ ման մի ա վորն 

է: Նմա նա պես, ե րբ այս հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում 

է կեն սա բա նա կան հա մա կար գե րի նկատ մամբ, ա պա 

խոս քը գնում է կեն սա բա նա կան հե տե րո գե նու թյան 

մա սին, ո րը բնո րոշ վում է որ պես հա մա կար գում առ կա 

տար բեր կեն սա բա նա կան տար րե րի քա նա կու թյուն և 

հա րա բե րակ ցու թյուն: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան վի ճա կը նկա րագ րե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ են հս տակ քա նա կա կան չա փա նիշ ներ: 

Ներ կա յումս կեն սա բազ մա զա նու թյու նը դի տարկ վում 

է է կո հա մա կար գային, տե սա կային և գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան մա կար դակ նե րում: 

Հաշ վի առ նե լով, որ գե նը հան դի սա նում է բնա կան 

ը նտ րու թյան հիմ նա րար մի ա վոր, ի րա կա նում կեն սա

բազ մա զա նու թյու նը դի տարկ վում է որ պես գե նե տի

կա կան բազ մա զա նու թյուն: Գե նե տիկ նե րի հա մար 

կեն սա բազ մա զա նու թյու նը գե նե րի և օր գա նիզմ նե րի 

բազ մա զա նու թյունն է: Այս հա մա տեքս տում նրանք 

ու սում նա սի րում են այն պի սի գոր ծըն թաց ներ, ի նչ պի սիք 

են մու տա ցի ա նե րը, գե նե րի փո խա նա կու մը և գե նո մի 

դի նա մի կան, ո րոնք հան դի սա նում են է վո լյու ցի այի 

շար ժիչ ու ժե րը: Է կո լո գի ա կան բազ մա զա նու թյու նը 

բնա կան և ար հես տա կան    գո յու թյան մի ջա վայ րե րի 

բազ մա զա նու թյունն է` նե րա ռյալ հա մա կե ցու թյուն նե րը: 

Խիստ ո րո շա կի է կո հա մա կար գե րին, օ րի նակ` ար ևա

դար ձային ան տառ նե րին, ար ևա դար ձային սա վան

նա նե րին կամ կո րա լյան խու թե րին, ո րոնց բնո րոշ են 

խիստ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ո րո շա կի տե սակ ներ: 

Մի ա ժա մա նակ խիստ դժ վար է, և գրե թե ան հնար է 

հս տակ չա փել է կո հա մա կար գի բազ մա զա նու թյու նը, 

քա նի որ է կո հա մա կար գե րի և հա մա կե ցու թյուն նե րի 

միջև սահ ման նե րը նույն պես հս տակ չեն: 

Է կո լո գի ա կան բազ մա զա նու թյու նը նե րա ռում է հետ ևյալ 

կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը` Է կո հա մա կար գեր, 

հա մա կե ցու թյուն ներ, գո յու թյան մի ջա վայ րեր, բի ոմ ներ 

և կեն սաաշ խար հագ րա կան տա րածք ներ: 

Մար դու ազ դե ցու թյու նը բնա կան է կո հա մա կար գե րի 

վրա կա րող է հան գեց նել ծանր հետ ևանք նե րի, օ րի նակ, 

ա նա պա տաց ման և հո ղի է րո զի այի, կլի մայի և մթ նո 

լոր տի կազ մի փո փո խու թյուն նե րի, վնա սա տու նե րի 

թվա քա նա կի և տե սակ նե րի ա ճի: 

Է կո լո գի ա կան կեն սա բազ մա զա նու թյու նը նե րա ռում 

է նաև հա րուստ կեն սա բազ մա զա նու թյամբ աշ խար

հագ րա կան օ ջախ ներ` կեն սա բազ մա զա նու թյան թեժ 

կե տեր, մայր ցա մա քային և օվ կի ա նո սային կղ զի ներ, 

ի նչ պես նաև էն դե միզ մի տա րածք ներ: Է կո լո գի ա կան 

կեն սա բազ մա զա նու թյունն ու նի կար ևոր և ու րույն 
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նշա նա կու թյուն: Է կո հա մա կար գե րը և հա մա կե ցու

թյուն ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ոչ թե տե սակ նե րի 

մե խա նի կա կան ամ բող ջու թյուն, այլ մի բարդ հա մա 

կարգ, ո րում բո լոր բա ղադ րիչ նե րը փոխ ներ գոր ծում են 

և փոխ կա պակց ված են, ի նչն էլ իր հեր թին ա պա հո վում 

է է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Այս ա ռու մով է կո հա մա կար գը, ո րում ան հե տա նում է, 

օ րի նակ, մեկ տե սակ, կա րող է կրել լուրջ ֆունկ ցի ո նալ 

փո փո խու թյուն ներ, ո րոնց հետ ևանք նե րը կա րող են 

ան գամ հա մա մո լո րա կային ազ դե ցու թյուն ու նե նալ: 

Է կո լո գի ա կան բազ մա զա նու թյու նը դա սա կարգ վում է 

հա մա մո լո րա կային, տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային 

մա կար դակ նե րի: Հա մա մո լո րա կային բազ մա զա

նու թյու նը հիմն վում է բի ոմ նե րի բազ մա զա նու թյան 

վրա, ո րոնք հիմ նա կա նում նկա րագր վում են որ պես 

դո մի նանտ բու սա կա նու թյան, լանդ շաֆ տի, կլի մայի 

և կեն սաաշ խար հագ րա կան դիր քի հա մադ րու թյուն: 

Տա րա ծաշր ջա նային դա սա կար գու մը հիմն վում է հիմ նա

կա նում գործ նա կան սահ մա նում նե րի վրա: Ազ գային 

է կո լո գի ա կան բազ մա զա նու թյու նը դի տարկ վում է 

սահ մա նա փակ տա րածք նե րում և հա ճախ հիմն ված 

է ո րո շա կի տե սակ նե րի առ կա յու թյան և տա րած վա

ծու թյան վրա: 

Տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը տե սակ նե րի 

հարս տու թյան (տե սակ նե րի թիվ) և դրանց հա րա բե

րա կան ա ռա տու թյան (յու րա քան չյուր տե սա կի ա ռանձ

նյակ նե րի թիվ) հա մադ րու թյունն է տվյալ տա րած քում: 

Գո յու թյուն ու նի նաև, այս պես կոչ ված, տաք սո նո

մի ա կան բազ մա զա նու թյուն, ո րը գրե թե հա մար ժեք 

է տե սա կային բազ մա զա նու թյուն հաս կա ցու թյա նը: 

Տաք սո նո մի ա կան բազ մա զա նու թյու նը կար գա բա նո րեն 

ի րար քիչ թե շատ մոտ կանգ նած տե սակ նե րի խմ բե րի 

բազ մա զա նու թյունն է: 

Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյու նը` տե սա կային 

մա կար դա կում, ը նդ գր կում է Ե րկ րի վրա ապ րող բո լոր 

տե սակ նե րին, ո րոնք մի ա վոր վում են կեն դա նի բնու թյան 

չորս թա գա վո րու թյուն նե րում` բակ տե րի ա նե րի, 

սն կե րի, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի: Տար բեր տե սակ ներ 

մի մյան ցից տար բեր վում են մի շարք հատ կա նիշ նե րով, 

ո րոնք կոչ վում են չա փա նիշ ներ (Նկ.4):

 Մի շարք դեպ քե րում դժ վար է լի նում տե սակ նե րը 

տար բե րել մի մյան ցից` նրանց բնու թագ րող չա փա նիշ

նե րի նմա նու թյան պատ ճա ռով:

 Տե սա կային պատ կա նե լու թյու նը ո րո շե լու հա մար 

ժա մա նա կա կից կեն սա բա նու թյան մեջ դա սա կան` 

ձևա բա նա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան, է կո լո գի ա կան և այլ 

չա փա նիշ նե րի հետ մեկ տեղ լայ նո րեն կի րառ վում են 

կեն սա քի մի ա կա նը և գե նե տի կա կա նը: Նոր մե թոդ նե րի 

հիմ քում ըն կած է տար բեր տե սակ նե րի սպի տա կուց

նե րի և նուկ լե ի նաթ թու նե րի կա ռուց ված քային տար բե

րու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման սկզ բուն քը:

Նկ.4. Մինչ օ րս նկա րագր ված կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 
կար գա բա նա կան խմ բե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը (աղ բյուր 

А. К. Бродский. Введение в проблемы  
биоразнообразия. Иллюстрированный справочник)

 Ներ կա յումս նկա րագր ված է Ե րկ րի վրա ապ րող 

տե սակ նե րի 1030%ը մի այն: Հա վա նա կան է, որ շատ 

ան հայտ և չն կա րագր ված տե սակ ներ կան հե տա նան` 

մնա լով մարդ կու թյանն ան ծա նոթ: Այդ պատ ճա ռով 

ձեռ նարկ վող բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րը 

պետք է ը նդ գր կեն տե սակ նե րի նկա րագր ման, ու սում

նա սիր ման և պահ պա նու թյան խն դիր նե րը: 

Կեն սա բան նե րի ա ռջև դր ված ներ կայիս հիմ նա կան 

խն դիր նե րից է` նկա րագ րել, դա սա կար գել քիչ ու սում

նա սիր ված գո յու թյան մի ջա վայ րե րում` ար ևա դար

ձային ան տառ նե րում, ծո վային և հո ղային է կո հա մա

կար գե րում ապ րող տե սակ նե րը և ա ռա ջար կել դրանց 

կա յուն օգ տա գործ ման մո տե ցում ներ: 



ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

13

Տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը կար ևոր է կո լո գի ա կան 

նշա նա կու թյուն ու նի հա մա կե ցու թյուն նե րի կա ռուց

վածք նե րի և գոր ծու նե ու թյան տե սան կյու նից, քա նի 

որ հա մա կե ցու թյան կա յու նու թյունն ա պա հով վում է 

տե սակ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րով: Այս ի սկ 

պատ ճա ռով հա մա կե ցու թյան մեջ մեկ տե սա կի ան հե

տա ցու մը կա րող է բե րել ստեղծ ված հա վա սա րակըշ

ռու թյան խախտ ման: 

Գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը ո րո շա կի պո պու

լյա ցի ա յում գե նե րի բազ մա զա նու թյունն է: Գե նե

տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 

նրա նով, որ մեկ տե սա կի տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ ներ 

կրում են գե ներ` ո րո շա կի սպի տա կուց ներ կո դա վո րող 

քրո մո սոմ նե րի հատ ված ներ, ո րոնք տե սա կի սահ ման

նե րում ու նեն չն չին տար բե րու թյուն ներ: Այդ տար բե րու

թյուն նե րը ծա գում են մու տա ցի ա նե րի, այ սինքն` յու րա

քան չյուր ա ռանձ նյա կի քրո մո սո մում գտն վող ԴՆԹի 

կա ռուց ված քի փո փո խու թյան ար դյուն քում:

 Գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը կա րե լի է 

բնու թագ րել մո լե կու լային, պո պու լյա ցի ոն, տե սա 

կային կամ է կո հա մա կար գային մա կար դակ նե րում: 

Հաս տատ ված է, որ հազ վա գյուտ տե սակ նե րը, ի 

տար բե րու թյուն լայ նո րեն տա րած ված նե րի, օ ժտ ված 

են փոքր գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյամբ: Այս պի 

սով, ար տա քին պայ ման նե րի փո փո խու թյուն նե րի 

դեպ քում հազ վա գյուտ տե սակ նե րի հա մար ան հե

տաց ման վտանգն ա վե լի մեծ է, քան տա րած ված նե րի 

հա մար, ո րոնք օ ժտ ված են ա վե լի լայն գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյամբ, ի նչն էլ թույլ է տա լիս ա վե լի լավ 

հար մար վել գո յու թյան մի ջա վայ րի պայ ման նե րին:

 Ներ կա յումս մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում գե նե

տի կա կան բազ մա զա նու թյա նը, քա նի որ այն նյութ է 

տրա մադ րում բույ սե րի և կեն դա նի նե րի սե լեկ ցի այի, 

ի նչ պես նաև է վո լյու ցի ոն ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

ան ցկաց ման հա մար:

1.4. ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱ ՆԸ 

ՍՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ ՎՏԱՆԳ ՆԵ ՐԸ

 Մի լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում տե սակ նե րի ան հե

տա ցու մը բնու թյան մեջ ըն թա ցող բնա կան գոր ծըն թաց 

էր: Սա կայն, մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով, 

շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում է կո հա մա կար գերն 

ու տե սակ նե րը դար ձան խո ցե լի: Ար դյուն քում` կեն սա

բազ մա զա նու թյան ան հե տաց ման ա րա գու թյու նը 

հա զա րա վոր ան գամ գե րա զան ցում է տե սակ նե րի 

ան հե տաց ման բնա կան գոր ծըն թա ցի ա րա գու թյա նը: 

Մար դու գոր ծու նե ու թյան գրե թե բո լոր ձևե րը բե րում 

են բնա կան մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րի: Այդ փո փո

խու թյուն նե րը վտան գում են տե սակ նե րի հա րա բե

րա կան հարս տու թյու նը և ան գամ կա րող են տե սա կի 

ան հե տաց ման պատ ճառ դառ նալ: Շր ջա կա մի ջա վայ րի 

փո փո խու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ ներն են`

 •  գո յու թյան մի ջա վայ րի աղ տո տու մը,

 •  գո յու թյան մի ջա վայ րի մաս նա տու մը, ո րը կա րող է 

մեծ պո պու լյա ցի ան բա ժա նել մե կու սաց ված փոքր 

են թա պո պու լյա ցի ա նե րի և մե ծաց նել վեր ջին նե րիս 

ան հե տաց ման վտան գը,

 •  գո յու թյան մի ջա վայ րի քայ քա յու մը, օ րի նակ` ան տա

ռի վե րա ծու մը ո ռո գե լի հո ղե րի կամ բնա կա վայ րե րի, 

 • Էկ զո տիկ և օ տար տե սակ նե րի ներ մու ծու մը,

 •  բույ սե րի և կեն դա նի նե րի գեր շա հա գոր ծու մը,

 •  հո ղի, ջրի և մթ նո լոր տի աղ տո տու մը,

 • կ լի մայի հա մա մո լո րա կային փո փո խու թյու նը, 

 • ագ րոար դյու նա բե րու թյու նը` նե րա ռյալ ան տա ռա բու

ծու թյու նը: 

Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է նշել, որ մարդն իր գոր ծու

նե ու թյամբ վտան գում է ար ժե քա վոր մշա կա բույ սե րի և 

կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

Ի հար կե, մշա կա բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ

նե րի մա կար դա կում բազ մա զա նու թյան կր ճա տու մը 

հա մե մա տե լի չէ հա մա մո լո րա կային մասշ տա բով 

կեն սա բազ մա զա նու թյան ան հե տաց ման հետ: Մշա կա

բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի գե նե տի

կա կան է րո զի ան կա րող է ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի 

պատ ճառ դառ նալ, քա նի որ ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է 

պա րե նի մա տա կա րար ման և կա յու նու թյան, գյու ղատըն  

տե սա կան ար տադ րան քի հետ: Դժ վար է ի րա կա նաց նել 

գե նե տի կա կան է րո զի այի քա նա կա կան գնա հա տում: 

10 000 տար վա նս տա կյաց գյու ղատն տե սու թյան 

և ու տե լի բույ սե րի ա վե լի քան 50 000 տե սակ նե րի 

հայտ նա բե րու մից հե տո աշ խար հում սնն դի 90%ն 

ա պա հո վում են ըն դա մե նը 15 մշա կա բույս: Բրին ձը, 

ցո րե նը, ե գիպ տա ցո րե նը հան դի սա նում են ե րկ րի 

բնակ չու թյան գրե թե 2/3ր դի հիմ նա կան սնուն դը: 

Հա ցազ գի նե րի և այլ մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա

կից նե րի շա րու նա կա կան գե նե տի կա կան է րո զի ան 

վտան գում է ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի ոն ծրագ րե րը: 

Հաշ վարկ նե րը ցույց են տվել, որ ե թե գե նե տի

կա կան բազ մա զա նու թյան կո րուս տը չվե րահսկ վի, 
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ա պա մինչև 2025թ. գրե թե բույ սե րի 60 000 տե սակ, 

այ սինքն Ե րկ րի բու սա կան հարս տու թյան գրե թե 1/4ը 

կա րող է ո չն չա նալ: Հայտ նի է, որ ձկ նային պա շար նե րը 

նույն պես վտանգ ված են: Պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան կազ մա կեր պու թյան հաշ վարկ նե րով` աշ խար 

 հում ծո վե րի ձկան ա ռևտ րային պա շար նե րի գրե թե 69 

տո կո սը սպառ վել է: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյանն ա մե նա մեծ վտան գը 

հասց նող գոր ծոն ներն են բնա կա վայ րե րի պայ ման

նե րի վատ թա րա ցու մը և դրանց քայ քա յու մը, մաս նա

վո րա պես ար ևա դար ձային զար գա ցող ե րկր նե րում 

(որ տեղ հան դի պում է գրե թե ա մե նա հա րուստ կեն սա

բազ մա զա նու թյու նը), ի նչ պես նաև նոր էկ զո տիկ 

տե սակ նե րի ներ մու ծու մը: Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

վտան գող մի շարք այլ գոր ծոն ներ ան մի ջա կա նո րեն 

կապ ված են գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հետ: 

Այս պես` մարդ կանց թվա քա նա կի ա ճը և սահ մա նա փակ 

ո ռո գե լի տա րածք նե րը, հան գեց րե ցին գյու ղատն տե

սու թյան ին տեն սի վաց մա նը, և ար դյուն քում սկ սե ցին 

ներդր վել շր ջա կա մի ջա վայ րին մեծ վտանգ հասց նող 

գյու ղատն տե սա կան մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք էլ բա ցա 

սա բար ազ դե ցին բնա կան կեն սա բազ մա զա նու թյան 

վրա: 

Մար դու գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րի մե ծաց ման հետ 

կապ ված` բնա կա վայ րե րի կո րուս տը հան դի սա նում 

է Բնու թյան պահ պա նու թյան մի ջազ գային մի ու թյան 

(ԲՊՄՄ) Կար միր գր քում գրանց ված բո լոր տե սակ նե րի 

85%ի ան հե տաց ման վտան գի հիմ նա կան պատ ճա ռը: 

Այս պի սով, կեն սա բազ մա զա նու թյան կո րուստն 

ու ղեկց վում է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի և տե սակ 

նե րի կորս տով: Այն նաև են թադ րում է պո պու լյա ցի այի 

թվա քա նա կի կր ճա տում, է կո հա մա կար գե րի գոր ծա

ռույթ նե րի և է կո հա մա կար գե րում ըն թա ցող գոր ծըն

թաց նե րի կր ճա տում:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը վտան գող գոր ծոն նե րը 

կա րե լի է խմ բա վո րել եր կու խմ բի մեջ` ո ւղ ղա կի ազ դող 

և ա նուղ ղա կի ազ դող գոր ծոն ներ: 

Ուղ ղա կի ազ դող գոր ծոն ներն են` 

 • բ նա կա վայ րե րի քայ քա յու մը և մաս նա տու մը,

 •  հո ղե րի սխալ օգ տա գոր ծու մը և կա ռա վա րու մը, 

 • ըն տե լա ցու մը/ գե նե տի կա կան է րո զի ան, 

 • ին վա զիվ և էկ զո տիկ տե սակ նե րի ներ մու ծու մը, 

 • առև տու րը, 

 • աղ տո տու մը,

 • բ նա կան գոր ծըն թաց նե րը: 

Ա նուղ ղա կի ազ դող գոր ծոն ներն են`

 •  ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, 

 • աղ քա տու թյու նը և սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու

թյու նը, 

 • կ լի մայի փո փո խու թյու նը, 

 • հան րային քա ղա քա կա նու թյու նը և շու կա յա վա րու

մը,

 • տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը:

Կ լի մայի փո փո խու թյու նը նույն պես բա ցա սա կան ազ դե

ցու թյուն է թող նում կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա: 

Հա նա ծո վա ռե լա նյու թի մե ծա ծա վալ այ րու մը բե րում 

է մթ նո լոր տում ձևա վոր ված գա զային հա վա սա րա 

կշ ռու թյան խախտ ման: Բարձ րա նում է ած խաթ թու 

գա զի մա կար դա կը (CO2), քա նի որ ար տա նետ վող 

ած խաթ թու գա զի ծա վալ նե րը գե րա զան ցում են 

է կո հա մա կար գե րի կող մից վեր ջի նիս կլան ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րին:

 Մեկ Է կո հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյան 

խախ տումն ան դրա դառ նում է մյուս է կո հա մա կար

գե րի վրա: Նման փոխ կա պակց վա ծու թյան օ րի նակ 

ներ կա յաց ված է ստորև: Այս պես, ան տա ռա հա

տում նե րը բե րում են մթ նո լոր տում գա զի և մե թա նի 

կոն ցենտ րա ցի այի ա ճին, ո րն էլ հա մա մո լո րա կային 

մասշ տա բով նպաս տում է ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց

մա նը: Ան տա ռա հա տում նե րը բե րում են նաև հո ղե րի 

ջրային և քա մու է րո զի այի, քա նի որ քայ քայ վում է հո ղի 

պաշտ պա նիչ թա ղան թը: Հո ղի մա կե րե սային շեր տը 

լվաց վում է գե տե րի և լճե րի ջրե րով, ի նչն էլ իր հեր թին 

վատ թա րաց նում է ջրային է կո հա մա կար գե րի վի ճա կը և 

վտան գում է ջրային կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 

1.5. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

 • Ի՞նչ է կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 

 • Ին չու՞ է կար ևոր կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյու նը:

 • Ն կա րագ րե՛ք կեն սա բազ մա զա նու թյան կա ռուց ված

քը:

 •  Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը վտան գող ի ՞նչ գոր ծոն

ներ են ձեզ հայտ նի: 

 • Ո րո՞նք են կյան քի կազ մա վոր ման մա կար դակ նե րը:
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 • Ն կա րագ րե՛ք կեն սա բազ մա զա նու թյան չա փե լի մա

կար դակ ներն է կո լո գի ա կան տե սան կյու նից: 

 • Ո րո՞նք են կեն սա բազ մա զա նու թյու նից ստաց ված 

օ գուտ նե րը: 

 • Ի՞նչ է է կո լո գի ա կան բազ մա զա նու թյու նը: 

 • Ի՞նչ է գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը: 

 • Ի՞նչ է տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը: 

 • Ո րո՞նք են շր ջա կա մի ջա վայ րի վի ճա կի փո փո խու

թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րը:

 

Սե մի նար նե րի թե մա ներ

 •  Տու րիզ մը և կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 

 • Է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րը և կեն սա

բազ մա զա նու թյու նը:

 •  Կեն սա տեխ նո լո գի ան և կեն սա բազ մա զա նու թյու նը:

Գ րա կա նու թյուն 

 • Primack, R. B. 2002. Essentials of conservation biolo

gy. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc. 3rd ed. 

 • Van Dyke, Fred, Conservation Biology: Foundations, 

Concepts, Applications, 2nd. Edition. 2008.
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2.0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ 

ՈՐ ՊԵՍ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյունն աշ խար հագ րա կան 

ո րո շա կի տա րած քում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի

նե րի և մշա կա բույ սե րի ու դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի, 

ի նչ պես նաև օգ տա կար վայ րի տե սակ նե րի բազ մա զա

նու թյան ամ բող ջու թյունն է, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել 

գյու ղատն տե սա կան տար բեր նպա տակ նե րով: Այն իր 

մեջ նե րա ռում է բու սա կան և կեն դա նա կան գե նե տի

կա կան պա շար նե րը:

Բու սա կան պա շար ներն աշ խար հագ րա կան ո րո շա կի 

տա րած քում առ կա բու սա տե սակ նե րի և հա մա կե ցու

թյուն նե րի` օգ տա գործ ման են թա կա քա նա կու թյունն է: 

Ը ստ նշա նա կու թյան դրանք լի նում են` ար դյու նա գոր

ծա կան, բնա պահ պա նա կան, գե ղա զար դիչ, գի տա կան 

և մշա կու թային: Ար դյու նա գոր ծա կան բույ սե րը հա վաք 

 վում, մթեր վում և օգ տա գործ վում են ժողտն տե սու թյան 

տար բեր բնա գա վառ նե րում: Ը ստ օգ տա գործ ման 

նշա նա կու թյան լի նում են` բնա փայ տային, վայ րի 

պտ ղա տու ներ, ու տե լի և հա մե մուն քային ներ, դե ղա

տու ներ, վի տա մի նա տու ներ, յու ղա տու ներ, ա ղա նյու

թա տու ներ, ներ կա տու ներ, և այլն: Գե ղա զար դիչ և 

բնա պահ պա նա կան բույ սե րը դի մաց կուն են և ու նեն` 

հո ղա պաշտ պա նա կան, ջրա պաշտ պա նա կան, կլի մա

յա կար գա վո րիչ, ա ռող ջա պա հա կան և ռեկ րե ա ցի ոն 

նշա նա կու թյուն: Գի տա կան և մշա կու թային բույ սե րը 

հա վա քա ծու նե րի ձևով գտն վում են բու սա բա նա կան 

այ գի նե րում, դենդ րո պար կե րում, գի տա հե տա զո տա կան 

և ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Չկար գա

վոր ված օգ տա գործ ման և մի ջա վայ րի է կո լո գի ա կան 

պայ ման նե րի վատ թա րաց ման հետ ևան քով բու սա կան 

պա շար նե րը նվա զել են, ո րոշ տե սակ ներ հայտն վել են 

ան հե տաց ման եզ րին և գրանց վել Կար միր գր քե րում:

Կեն դա նա կան պա շար ներն աշ խար հագ րա կան 

ո րո շա կի տա րած քում առ կա կեն դա նա տե սակ նե րի 

և հա մա կե ցու թյուն նե րի` օգ տա գործ ման են թա կա 

քա նա կու թյունն է: Ը ստ նշա նա կու թյան դրանք լի նում 

են` որ սաար դյու նա գոր ծա կան, բնա պահ պա նա կան, 

գի տա կան, մշա կու թային և գե ղա գի տա կան: Որ սաար

դյու նա գոր ծա կան կեն դա նի նե րը ո րս վում և օգ տա

գործ վում են ժողտն տե սու թյան տար բեր բնա գա վառ

նե րում (գյու ղատն տե սու թյուն, բժշ կու թյուն, սնն դի և 

թեթև, քի մի ա դե ղա գոր ծա կան ար դյու նա բե րա կան և 

այլն): Բնա պահ պա նա կան (մի ջա վայ րաս տեղծ) կեն դա

նի ներն ու նեն կար ևոր է կո լո գի ա կան նշա նա կու թյուն: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը նաև բու սա կան և 

կեն դա նա կան պա շար նե րի ժա ռանգ վող գե նե տիկ 

տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջու թյունն է` ամ փոփ ված 

կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի գե նե տիկ կո դում: Օր գա

նիզմ նե րի տե սա կային բազ մա զա նու թյան նվա զու մը 

ժա մա նա կի ըն թաց քում հան գեց նում է է կո հա մա կար

գե րի հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման և սպառ նում 

է կյան քի պայ ման նե րի այն պի սի փո փոխ ման, ո րը 

կա րող է ոչ մի այն ան բա րեն պաստ ազ դել մար դու 

վրա , այլև սպառ նալ վեր ջի նիս գո յու թյա նը: Գեն պա

շար նե րի ծա վա լը պայ մա նա վոր ված է` բու սա կան և 

կեն դա նա կան աշ խարհ նե րի բնաշ խար հիկ նե րի ը նտ րա

սեր ման ճա նա պար հով ստաց ված նոր տե սակ նե րի 

բազ մա զա նու թյամբ: Գեն պա շար նե րի մատ չե լի ու թյու նը 

կապ ված է դրանց պահ պա նու թյան, ճիշտ օգ տա

գործ ման և սնն դի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հետ: 

Բու սա կան և կեն դա նա կան գեն պա շար նե րի բազ մա

զա նու թյա նը սպառ նա ցող վտան գին և կեն սա տեխ նո

լո գի ա նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց` բարձ րա նում 

է գե նե տի կա կան պլազ մայի դերն ու ար ժե քը` որ պես 

ը նտ րա սեր ման հումք: Այս տե սա կե տից կար ևոր վում 

են մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րը, ո րոնք մեծ 

նշա նա կու թյուն ու նեն հատ կա պես հար մար վո ղա կան 

ը նտ րա սեր ման հա մար:
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 Հա յաս տա նի ու րույն ու բա րեն պաստ կլի մա յա կան 

պայ ման նե րը նպաս տել են հան րա պե տու թյան 

լանդ շաֆտ նե րի և նրա կեն սա բա ղադ րիչ նե րի մեծ ու 

հա րուստ բազ մա զա նու թյան` հա րուստ բնաշ խար հի

կու թյան և ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան ձևա վոր

մա նը: Ներ կա յումս Հա յաս տա նի շուրջ 30 հա զար 

քառ.կմ տա րած քի վրա կան ա վե լի քան 3500 

տե սակ բարձ րա կարգ ծաղ կա վոր բույ սեր, ա վե լի քան 

17500 կեն դա նա տե սակ ներ, ո րոն ցից մոտ 500ը` 

ող նա շա րա վոր ներ: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և նրա ռե սուրս

նե րը հա մար վում են ե րկ րի տն տե սու թյան, մար դու 

բնա կու թյան մի ջա վայ րի հիմ նա կան հեն քը: Ա ռանձ 

նա կի նշա նա կու թյուն ու նեն ան տառ նե րը, ո րոնք 

զբա ղեց նե լով հան րա պե տու թյան տա րած քի 10%ը, 

կար ևոր դեր են խա ղում կլի մայի, ջրային ու ջեր մային 

ռե ժիմ նե րի կար գա վոր ման, ագ րոէ կո հա մա կար

գե րի կա յու նու թյան պահ պան ման գոր ծում: Հա յաս 

տա նի ան տառ նե րը հա րուստ են մարդ կանց հա մար 

կեն սա կան նշա նա կու թյան բու սա կան ու կեն դա նա կան 

ռե սուրս նե րով` ու տե լի վայ րաճ պտ ղա տուհա տապըտ

ղա տու, մեղ րա տու, ե թե րա յու ղա տու, վի տա մին նե րով 

հա րուստ, դա բա ղա նյու թեր պա րու նա կող, խե ժա տու 

և այլ բույ սե րով, բազ մա թիվ ար ժե քա վոր որ սա տե սակ

նե րով: Ներ կա յումս շատ ե րկր նե րում ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պան ման խն դի րը հան դի սա նում է 

պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան բա ղադ րիչ: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը, 

բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խարհ նե րի տե սա կային 

բազ մա զա նու թյան ամ բող ջա կա նու թյան ա պա հո վու մը, 

բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խարհ նե րի օբյեկտ նե րի 

ա պօ րի նի օգ տա գործ ման կան խու մը և պահ պա նու մը 

վնա սա տու նե րից, հի վան դու թյուն նե րից ու բնա կան 

ա ղետ նե րից հա մընդ հա նուր է կո լո գի ա կան խն դիր 

է: Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյունն 

ի րա կա նաց վում է in situ (բ նա կան մի ջա վայ րում նաև on 

farm) և ex situ (բ նա կան մի ջա վայ րից դուրս) պայ ման

նե րում: In situ պահ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 

բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում, ի սկ 

ex situն բու սա բա նա կան և կեն դա նա բա նա կան այ գի

նե րում, դենդ րո պար կե րում, այլ կա նաչ գո տի նե րում: Ex 

situ գեն պա շար նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 

աղ բյուր են ՀՀ գի տա կան և ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն նե րը` շնոր հիվ նրանց գեն բան կե րում պահ պան վող 

հա րուստ հա վա քա ծու նե րի: Դրանք հա մալր վում են 

այն մշա կա բույ սե րով և դրանց վայ րի ազ գա կից նե րով, 

ո րոնք կի րառ վում են ը նտ րաս րում նա բա նու թյան մեջ: 

Ex situ են հա մար վում նաև մաս նա վոր հա վա քա ծու

նե րը` հատ կա պես պտ ղա բու ծա կան այ գի նե րում և 

խա ղո ղի տն կարք նե րում, ո րոնք նույն պես հա մալր վում 

են: Ման րէ նե րի ա վան դադր ման հան րա պե տա կան 

կենտ րո նում պահ պան վում են շուրջ 14 հա զար բակ տե

րի ա նե րի, սն կե րի, շա քա րա և ճա ռա գայ թասն կե րի 

գի տաար տադ րա կան կար ևոր շտամ ներ: ՀԱԱՀ կա թի, 

մսի, և կաթ նամ թեր քի հի գի ե նայի, սա նի տա րի այի և 

փոր ձաքն նու թյան լա բո րա տո րի ա յում պահ պան վում 

է կաթ նաթթ վային բակ տե րի ա նե րի ոչ մեծ հա վա քա 

 ծու, ո րի նմուշ ներն օգ տա գործ վում են բակ տե րի ային 

կաթ նա մե րան նե րի պատ րաստ ման հա մար:

2.2. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի կար գա վի ճա կը հատ կա պես դրանց ծագ ման 

կենտ րոն նե րում` ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սու թյան 

վրա ու նեն բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյուն: Պայ մա

նա վոր ված ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան 

խն դիր նե րով՝ (in situ, ex situ, on farm), կար ևոր վում է 

գեն բան կե րի ա ռանձ նա հա տուկ դե րը և տե ղե կատ

վա կան հա մա կար գե րի նշա նա կու թյու նը:

 Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը նաև գո յատև ման 

մի ջոց նե րի (սո ցի ա լա կան տն տե սա կան) ստեղծ ման 

բա ղադ րիչ է, ո րը նպաս տում է պա րե նի ան վտան գու

թյա նը, գյու ղաբ նակ նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը, 

ներ կա յաց նում է` գյու ղատն տե սու թյան և ա ռող ջա պա

հու թյան կա պը սնն դի տե սա կե տից, ֆեր մեր նե րի դերն 

է կո հա մա կար գե րում և այլն (ա ղյու սակ 1.): 

Ֆեր մեր նե րի կող մից գեն ռե սուրս նե րի կա ռա վա

րու մը սեր մար տադ րու թյան և on farm պահ պա

նու թյան մի ջո ցով, նպաս տում են նվազ օգ տա գործ վող 

և մո ռաց ված սոր տե րի ու տե սակ նե րի բազ մա զա

նու թյան, հետ ևա բար նաև լրա ցու ցիչ շա հույթ նե րի 

ա պա հով մա նը: 
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Ա ղյու սակ 1.

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյուն և գյու ղար տադ րու թյուն

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը հենց այս խն դիր նե րի լուծ ման 
ո ւղ ղու թյամբ ը նդ գր կուն գի տու թյուն է, ո րի գե րա կա խն դի րը 
կա րե լի է պայ մա նա վո րել ժա մա նա կա կից և ա վան դա կան 
գյու ղատն տե սու թյան տար բե րու թյամբ և դրան ցից յու րա քան
չյու րի պա հանջ նե րով 

Ա վան դա կան գյու ղատն տե սու թյուն

Գլ խա վո րը՝ բարձր բեր քատ վու թյուն Ռիս կե րի կա ռա վա րում, նվա զա գույն ծա վա լի ա պա հո վում

Ապ րան քային ար տադ րան քի տե սա կա նու նվազ քա նակ, նեղ 
մաս նա գի տա ցում

Բազ մա տե սա կային ար տադ րու թյուն, եր բեմն ան գամ 
շատ քիչ օգ տա գործ վող ար տադ րան քի տե սա կա նու մեծ 
բազ մա զա նու թյուն

Սու պեր մար կե տին գային հա մա կարգ Տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նային մար կե տին գային 
հա մա կարգ

Շու կայի պա հանջ նե րին խիստ հա մա պա տաս խան ստան դար
տի զա ցի այի են թարկ ված ար տադ րանք

Ոչ ստան դար տային, խիստ տա րաբ նույթ ար տադ րանք

Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ժա մա նա կա կից մի ջազ գային 
ճա նա չում ստա ցած սոր տեր, հիբ րիդ ներ, ցե ղեր` յու րա քան
չյու րը ո րո շա կի պայ ման նե րի հա մար նա խա տես ված 

Տե ղայ նաց ված, տե ղի կոնկ րետ պայ ման նե րում մի այն 
հայտ նի բույ սե րի պո պու լյա ցի ա ներ, կեն դա նի նե րի ցե ղեր

Հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի, սե լեկ ցի ոնսերմ նա բու ծա կան 
կա յան նե րի զար գա ցում

Ա վան դա կան սոր տե րի ներ պո պու լյա ցի ոն սե լեկ ցի ա 

Սեր մար տադ րու թյան և ռե գիստ րի ֆոր մալ հա մա կարգ` 
նե րա ռյալ ա ռան ձին բա ժին ներ

Ոչ ֆոր մալ հա մա կարգ

Մեծ ներդ րում ներ ար տադ րու թյու նում (սեր մեր, թու նա քի մի
կատ ներ, պա րար տա նյու թեր)

Փոքր ներդ րում ներ

Գյու ղար տադ րու թյան` նե րա ռյալ սնն դի վե րամ շակ ման նոր և 
բարձր ու գի տա տար տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում, կի րա ռում

Ա վան դա կան տեխ նո լո գի ա ներ, ար տադ րան քի հետ բեր քա
հա վա քյա մաս նա կի վե րամ շա կում

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը հատ կա պես կար ևոր 

 վում է այն պի սի բնա գա վառ նե րում առ կա խն դիր նե րի 

լուծ ման հա մար, ի նչ պի սիք են. կլի մայի փո փո խու

թյանն ա ռա վել հար մար վող գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րու թյան կազ մա կեր պու մը, գյու ղէ կո նո մի կան 

և գյուղ քա ղա քա կա նու թյու նը, ագ րո նո մի ան, բնա պահ

պա նու թյու նը, հո ղա գի տու թյու նը և մե լի ո րա ցի ան, 

բու սա բու ժու թյու նը և էթ նո բու սա բա նու թյու նը և այլն: 

Այս տեղ դրանք կա րող են ու նե նալ հետ ևյալ 

ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը.

 • Ա ռա վել դի մաց կուն, կլի մայի փո փո խու թյուն նե րին 

հար մար վող նոր սոր տե րի ստա ցում և ը նտ րու թյուն, 

մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի օգ տա գոր

ծումն այդ նպա տակ նե րով

 •  Քիչ օգ տա գործ վող և մո ռաց ված տե սակ նե րի օգ տա

գոր ծու մը, 

 • Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և ա վան դա կան 

սնունդն ու բժշ կու թյու նը, նրան ցում կի րառ վող բույ

սե րը 

 • Հա տուկ մթերք նե րի մար կե տին գը

 • Սնն դի ար տադ րու թյան և գյու ղատն տե սու թյան հա

մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի օգ տա

գործ ման ա ռու մով մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րի 

մշա կումն ու կի րա ռու մը

 •  ՄԱԿ ՊԳԿին (FAO) ներ կա յաց վող գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի պահ պան ման և կա յուն կա ռա վար ման 

վե րա բե րյալ բազ մաբ նույթ զե կույց նե րը

 •  Ֆեր մեր նե րի բնա կան ռիս կե րի գնա հատ ման և 

դրանց նվա զեց ման ու պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 

հա մա կար գե րի մշա կում նե րը

 •  Գե նե տի կա կան բան կե րի հարս տաց ման, պահ պան

ման և կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ

րաց ման մի ջո ցա ռում նե րը

 • Բ նա պահ պա նա կան և ագ րոէ կո լո գի ա կան խն դիր նե

րի լու ծու մը, գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի in situ և on 

farm պահ պան ման կա ռա վա րու մը 

 • Ագ րոէ կո հա մա կար գե րի և ման րէ նե րի օգ տա կա րու

թյու նը
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«Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը» որ պես գի տու թյուն, 

ու նի ա ռան ձին բա ժին ներ` որ տեղ պար զա բան վում 

են ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու

թյու նը, դե րը, նշա նա կու թյու նը, մշա կա բույ սե րի ծագ ման 

և բազ մա զա նու թյան գե նե տի կա կան կենտ րոն նե րը, 

մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի, վայ րի ու տե լի, 

դե ղա բույ սե րի, ե թե րա յու ղա տու բույ սե րի բազ մա զա

նու թյու նը, տե ղա կան և ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի ոն 

բազ մա զա նու թյու նը, ներկր ված սոր տե րը և նրանց 

նշա նա կու թյու նը, ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

վտան գող գոր ծոն նե րը, ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

ֆի տո սա նի տա րա կան վի ճա կը և նրա բա րե լա վու մը, 

գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի և նրանց վայ րի 

ազ գա կից նե րի պահ պան ման ու ղի նե րը, ի նչ պես նաև 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մեջ մտ նող տար րե րի 

ագ րո մոր ֆո լո գի ա կան հատ կա նիշ նե րը, հա վա քը, 

կեն սա բազ մա զա նու թյան ը նդ հա նուր վի ճա կը, 

հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի և դրանց ժա մա նա կա կից 

սե լեկ ցի ոն ու տե ղա կան սոր տե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան տե սա կե տից շատ 

կար ևոր խն դիր է սնն դի ա պա հով ման ան վտան գու

թյու նը պատ մա կան տևա կան ժա մա նա կաշր ջա նում 

բնակ չու թյան ա ճի պայ ման նե րում և մի ջազ գային 

մա կար դա կով սնն դի հա րա ճուն պա հանջ նե րի բա վա

րար ման և դրանց ար տադ րու թյան ը նդ լայն ման 

խն դիր նե րի հա մա տեքս տում, հո ղա տա րածք նե րի 

սահ մա նա փակ լի նե լը, մաս նա վո րա պես կեն սա վա

ռե լի քի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման 

պայ ման նե րում` սնն դի ար տադ րու թյա նը տրա մադր վող 

տա րածք նե րի մա կե րես նե րի նվազ ման տե սա կե տից: 

Դրա հետ մեկ տեղ է կո հա մա կար գե րի 60%ից ա վե լին 

են թարկ ված են դեգ րա դա ցի այի, ա վե լա նում են 

մշակ ման հա մար ոչ պի տա նի հո ղե րը, ո չն չա նում են 

ան տառ նե րը, և այլն, ա ռաջ բե րե լով կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյանն ա ռնչ վող նոր խն դիր նե րի 

և դրանց լուծ ման նոր ու ղի նե րի փնտր տուք: Կլի մայի 

հա մա մո լո րա կային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում` 

ա ռա վել են սր վում վե րոն շյալ խն դիր նե րը և հրա մա

յա կան դարձ նում դրանց լու ծում նե րը:

 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ին տեն սի վա

ցու մը, բույ սե րի ա ճե լա վայ րե րի կո րուս տը և դրանց 

տա րաբ նա կե ցու մը, սպառ ման շու կա նե րի հա րա ճուն 

գլո բա լի զա ցի ան, կլի մայի հա մա մո լո րա կային փո փո

խու թյուն նե րի ար դյուն քում` ար տադ րա կան փո փո

խու թյուն նե րը բե րում են ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյան նոր ռազ մա վա րու թյան 

ան հրա ժեշ տու թյան:

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը Հա յաս տա նում ու նի 

ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ՝ պայ մա նա

վոր ված ա ռա ջին հեր թին նրա նով, որ ՀՀը հա մար վում 

է այս տեղ տա րած ված հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի և 

ըն տա նի կեն դա նի նե րի ծագ ման ա ռաջ նային և ե րկ րոր

դային գե նե տի կա կան կենտ րոն:

 Հա յաս տա նը, հան դի սա նա լով միջ տա րա ծաշր ջա նային 

Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի մի ջազ գային ի նս տի տուտ 

/ Բույ սե րի գեն ռե սուրս նե րի կոո պե րա տիվ ծրագ րե րի 

(IPGRIECP/GR) ան դամ, ի րա կա նաց նում է ե րկ րի և 

տա րա ծաշր ջա նի հա մար շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ու սում նա սի րու

թյուն ներ, հա վա քա ծու նե րի ազ գային է լեկտ րո նային 

կա տա լո գի ստեղծ ման և մի ա ցյալ Բույ սե րի գեն ռե

սուրս նե րի եվ րո պա կան կա տա լո գի (EURISCO) մեջ դրա 

ը նդ գրկ ման աշ խա տանք ներ:

2.3. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ,  
ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Բու սա կան և կեն դա նա կան պա շար ներն ի ՞նչ դեր 

և նշա նա կու թյուն ու նեն ագ րո կեն սա բազ մա

զա նու թյան կա ռուց ված քում, ո րո՞նք են դրանց 

բնաշ խար հիկ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

2. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի գե նե տի կա կան պա շար 

նե րի պահ պա նու թյու նը: 

3. Ո րո՞նք են ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

հիմ նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը` որ պես 

գյու ղատն տե սու թյան սպա սար կում:

4. Բ նու թագ րել ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մեջ 

ըն թա ցող պրո ցես նե րը:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

 • Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան դե րը գյու ղատն տե

սու թյան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման տե սան կյու նից :

 • Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը որ պես գի տա կան 

ո ւղ ղու թյուն և նրա կա պը մյուս գի տու թյուն նե րի 

հետ:

Գ րա կա նու թյուն

 • Teaching agrobiodiversity: a curriculum guide for 

higher education per Rudebjer, Boudy van Schagen, 

Sebastian Chakerdza, Kiarie Njoroge, Henry Kamau, 

Margarita Baena, Bioversity International Rome, Italy 

2011, p.96.

 • Agrobiodiversity Conservation: Securing the Diversity 

of Crop Wild Relatives and landraces edited by 

N.Maxtred, M.Ehsan Dulloo, Brian V.FordLloyd, 

Lothar Fresse, Jose Iriondo and Miguel A.A.Pinheiro de 

CarvalhoBioversityorg.



20

3.0
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԵՎ 
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. Է ՎՈԼՅՈՒ ՑԻ ՈՆ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ 

ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԸ: 

ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՌԱ ՋԱ ՑՈՒՄ: ԳԵ ՆԵ ՐԻ ՀՈՍՔ

 Է վո լյու ցի ան պո պու լյա ցի այի գե նո ֆոն դում ժա մա նա կի 

ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող փո խո խու թյուն նե րի բարդ 

գոր ծըն թաց է: Այն կա րող է ըն թա նալ տար բեր ճա նա

պարհ նե րով: Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում պո պու լյա ցի ա

նե րում, տար բեր գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա 

 նում են նոր ա լել ներ կամ ան հե տա նում են ե ղած նե րը: 

Գո յու թյուն ու նի պո պու լյա ցի ա յում ա լել նե րի hե ռաց ման 

եր կու մե խա նիզմ` բնա կան ը նտ րու թյուն և գե նե րի 

դրեյֆ: Բնա կան ը նտ րու թյու նը պո պու լյա ցի այի գե նո

ֆոն դից հե ռաց նում է վնա սա կար ա լել նե րը` ո չն չաց

նե լով այդ ա լել նե րը կրող ա ռանձ նյակ նե րին: Մի ա ժա

մա նակ գե նե րի դրեյ ֆը պա տա հա կան գոր ծըն թաց 

է, ո րի ար դյուն քում պո պու լյա ցի այից կա րող են 

ան հե տա նալ ո րո շա կի ա լել ներ: Պո պու լյա ցի ա նե րում 

տե ղի է ու նե նում նաև նոր ա լել նե րի ա ռա ջա ցում: Այդ 

գոր ծըն թացն ա պա հով վում է ե րեք հիմ նա կան մե խա

նիզմ նե րով` մու տա ցի ա նե րով, վե րա հա մակ ցում նե րով 

և գե նե րի հոս քով: Պո պու լյա ցի այի գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյու նը վե րը նկա րագր ված մե խա նիզմ

նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան ար դյունք է: 

Մու տա ցի ա ներ 

Մու տա ցի ա նե րը ԴՆԹի հա ջոր դա կա նու թյուն նե րի 

մշ տա կան փո փո խու թյուն ներն են, ո րոնք կա րող 

են ը նդ գր կել մեկ նուկ լե ո տի դից մինչև քրո մո սո մի 

մեծ հատ ված, ի սկ եր բեմն էլ ամ բող ջա կան քրո մո

սոմ ներ: Գո յու թյուն ու նեն մու տա ցի ա նե րի տար բեր 

տի պեր: Կե տային մու տա ցի այի ժա մա նակ մեկ նու 

կ լե ո տի դը փո խա րին վում է մյու սով: Բա ցի այդ, կա րող 

են փո փոխ վել նաև գե նե րի եր կա րու թյուն նե րը` դե լե 

ցի այի կամ ին սեր ցի այի ար դյուն քում, եր բեմն էլ գե ներն 

ամ բող ջու թյամբ կամ դրանց մի մա սը կա րող են շրջ վել 

կամ կրկ նա պատկ վել: Ար դյուն քում, մու տա ցի ա նե րը 

կա րող են տե ղի ու նե նալ քրո մո սոմ նե րի մա կար դա կում` 

բե րե լով քրո մո սոմ նե րի հատ ված նե րի կորս տի կամ 

եր կա րաց ման, եր բեմն էլ նե րա ռե լով ամ բող ջա կան 

քրո մո սոմ ներ և ան գամ հա վա քա ծու ներ (պո լիպ

լոի դի ա): Մու տա ցի ա նե րի հիմ նա կան մա սը չե զոք են` 

օր գա նիզ մի հար մար վո ղա կա նու թյան տե սան կյու նից: 

Կե տային մու տա ցի ա նե րը, ո րոնք բե րում են սպի տա

կու ցի ա մի նաթթ վային հա ջոր դա կա նու թյան փո փո

խու թյան, կա րող են հան գեց նել սպի տա կու ցի կա ռուց

ված քային ու ֆունկ ցի ո նալ փո փո խու թյուն նե րի. 

սպի տա կու ցը կա րող է նույ նիսկ իր ֆունկ ցի ան կորց նել: 

Մու տա ցի ա նե րի մի այն փոքր մասն է օգ տա կար: 

Մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փո փո խու թյու նը կա րող է 

հան գեց նել նրան, որ նա խա պես չե զոք ա լել նե րը կա րող 

են ստա նալ ը նտ րո ղա կան ա ռա վե լու թյուն կամ թե րու

թյուն, ի նչ պես օ րի նակ` մի ջատ նե րի գույ նի փո փո խու

թյուն նե րը` կախ ված մի ջա վայ րի պայ ման նե րից (Նկ.5): 

Այլ բա ռե րով` է վո լյու ցի ան ըն թա նում է պո պու լյա ցի ա  

յում գե նո ֆոն դի «թաքն ված» բազ մա զա նու թյան հի ման 

վրա և, հետ ևա բար, կախ ված չէ մու տա ցի այի 

ա րա գու թյու նից: 

Նկ.5. Մու տա ցի այի հետ ևան քով կա րող է փո փոխ վել մի-
ջատ նե րի գույ նը` նյութ հան դի սա նա լով բնա կան ը նտ րու-

թյան հա մար

 Վե րա հա մակ ցում կամ ռե կոմ բի նա ցի ա

 Գե նե տի կա կան վե րա հա մակ ցու մը գոր ծըն թաց է, ե րբ 

գե նե տի կա կան նյու թի` ԴՆԹի շղ թայի ո րո շա կի 

հատ վածն ան ջատ վում և մի ա նում կամ փո խա րի նում է 
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ԴՆԹի այլ շղ թայի ո րո շա կի հատ վա ծին: Է ու կա րի ոտ

նե րի մոտ վե րա հա մակ ցու մը հիմ նա կա նում տե ղի է 

ու նե նում մեյո զի ժա մա նակ, զույգ քրո մո սոմ նե րի միջև 

կրո սին գո վե րի ժա մա նակ: Ռե կոմ բի նա ցի ա կա րող է 

տե ղի ու նե նալ նաև տար բեր գե նե րի միջև կամ գե նե րի 

ներ սում: Գե նի ներ սում ռե կոմ բի նա ցի ան կա րող է բե րել 

նոր ա լե լի ա ռա ջաց ման: Ռե կոմ բի նա ցի ան պո պու լյա

ցի այի գե նո ֆոն դում նոր ա լել նե րի կամ ա լել նե րի 

հա մակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման աղ բյուր է (Նկ.6): 

Նկ. 6. Հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյու նը` մի ջատ նե րի 
գույ նի ժա ռանգ ման օ րի նա կով

 Գե նե րի հոսք

 Պո պու լյա ցի ա նե րի միջև եր բեմն տե ղի է ու նե նում 

ա ռանձ նյակ նե րի գաղթ: Այդ նոր ա ռանձ նյակ նե րը, 

խա չա սեր վե լով պո պու լյա ցի այի ա ռանձ նյակ նե րի հետ, 

պո պու լյա ցի այի գե նո ֆոն դի մեջ նոր ա լել ներ են 

ներ մու ծում: Այս գոր ծըն թա ցը կոչ վում է գե նե րի հոսք: 

Ներ գաղ թած ա ռանձ նյակ նե րը կա րող են ի րենց հետ 

պո պու լյա ցի այի գե նո ֆոնդ բե րել նոր ա լել ներ կամ 

փո խել ե ղած ա լել նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը (Նկ.7):

Նկ.7. Նույն տե սա կի մի ջատ նե րի պո պու լյա ցի ա նե րի միջև 
միգ րա ցի ան նոր ա լել նե րի աղ բյուր է հան դի սա նում.

 Գե նե րի հոս քը տե ղի է ու նե նում մի այն այն դեպ քում, ե րբ 

եր կու պո պու լյա ցի ա նե րի միջև բա ցա կա յում են տա րա 

ծա կան ար գելք նե րը: Գե նե րի հոս քը մեծ կար ևո րու

թյուն ու նի գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րը 

շր ջա կա մի ջա վայ րում ա ճեց նե լու հա մա տեքս տում: 

Գե նե րի հոսք տե ղի է ու նե նում նաև բույ սե րի 

պո պու լյա ցի ա նե րի միջև ծաղ կա փո շու տա րած ման և 

խա չաձև փո շոտ ման ճա նա պար հով:

Բ նա կան ը նտ րու թյուն

 Պո պու լյա ցի ա յում միշտ լի նում են այն պի սի ա ռանձ

նյակ ներ, ո րոնք, հա մե մա տած մյուս նե րի հետ, ա վե լի 

շատ սե րունդ են տա լիս: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 

ա ռա վել բարձր բե ղու նու թյամբ օ ժտ ված ա ռանձ նյակ

նե րի հա ճա խու թյու նը պո պու լյա ցի ա յում մե ծա նում է: 

Հենց այդ վե րար տադ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

միջև ե ղած տար բե րու թյու նը կա րե լի է ան վա նել բնա կան 

ը նտ րու թյուն: Բնա կան ը նտ րու թյունն ա դապ տիվ 

է վո լյու ցի այի մի ակ մե խա նիզմն է: Այն դի տարկ վում է 

որ պես գե նո ֆոն դում առ կա գե նե տի կո րեն բազ մա զան 

օր գա նիզմ նե րի խմ բե րի վե րար տադ րո ղա կան հա ջո

ղու թյուն: Բնա կան ը նտ րու թյան ար դյուն քում պո պու

լյա ցի այից հե ռաց վում են բա ցա սա կան մու տա ցի ա ներ 

կրող` չհար մար ված ա ռանձ նյակ նե րը: Այս գոր ծըն թաց

նե րը հայտ նի են որ պես վե րար տադ րո ղա կան հա ջո ղու

թյուն, ո րը հայտ նի է նաև որ պես ա մե նա հար մար վա ծի 

գո յատ ևում: 

Բ նա կան ը նտ րու թյան ձևերն են.  

Ապ րե լու նա կու թյան ը նտ րու թյուն: Ցան կա ցած հատ կա 

նիշ, ո րը բարձ րաց նում է գո յատև ման հա վա նա կա նու

թյու նը, բարձ րաց նում է նաև հար մար վո ղա կա նու թյու նը: 

Սե ռա կան ը նտ րու թյուն: Սե ռա կան ը նտ րու թյու նը 

բնա կան ը նտ րու թյան ձև է, ո րն ազ դում է օր գա նիզմ

նե րի զու գա վոր ման հա վա նա կա նու թյու նը մե ծաց նող 

գոր ծոն նե րի վրա: 

Բե ղու նու թյան ը նտ րու թյուն: Բարձր բե ղու նու թյու նը 

պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ա ռանձ նյա կը տա լիս 

է մեծ թվով սե րունդ, սա կայն հոգ չի տա նում դրանց 

մա սին: 

 Գե նե րի դրեյֆ 

Ա լել նե րի հա ճա խու թյու նը պո պու լյա ցի ա յում կա րող է 

փո փոխ վել պա տա հա կան սկզ բուն քով: Գե նե րի դրեյ ֆը, 

ի սկ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, ա լել նե րի դրեյ ֆը պո պու լյա

ցի ա յում տար բեր պատ ճառ նե րով գե նե րի հա ճա խա կա

նու թյան փո փո խու թյան գոր ծըն թաց է, ո րի ար դյուն քում 

ո րոշ ա լել ներ պահ պան վում են, ի սկ ո րոշ ներն էլ` 

ան հե տա նում: Այն տար բեր վում է բնա կան ը նտ րու

թյու նից, ո րն ո ւղ ղորդ ված գոր ծըն թաց է և բե րում է 

պո պու լյա ցիա յում հար մար վո ղա կան ու վե րար տադ րո

ղա կան հա ջո ղու թյան վրա ազ դող ո րո շա կի ա լել նե րի 

հա ճա խու թյան փո փո խու թյան: Այս պի սով, ա լել նե րի 
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հա ճա խու թյու նը կա րող է մե ծա նալ կամ փոք րա նալ 

գե նե տի կա կան դրեյ ֆի հետ ևան քով: Ա լել նե րի փոքր 

տո կո սի հա ճա խու թյու նը կա րող է փոխ վել մեկ ո րո շա կի 

ո ւղ ղու թյամբ` մի քա նի սե րունդ նե րի ըն թաց քում: 

Նոր մու տաց ված ա լել ներ կա րող են ամ րապնդ վել 

պո պու լյա ցի ա յում այս ճա նա պար հով: 

Բ նա կան ը նտ րու թյու նը և գե նե րի դրեյ ֆը փոք րաց նում 

են գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը և փո փո խա կա

նու թյու նը: Ե թե մի այն այս եր կու գոր ծոն նե րը լի նե ին 

է վո լյու ցի այի մի ակ շար ժիչ ու ժե րը, ա պա պո պու լյա  

ցի ա ներն ար դյուն քում կդառ նային հո մո գեն և հե տա գա 

է վո լյու ցի ան կդառ նար ան հնա րին: Սա կայն, ի նչ պես 

գի տենք, գո յու թյուն ու նեն է վո լյու ցի այի ևս ե րեք 

մե խա նիզմ ներ, ո րոնք վե րա կանգ նում են բնա կան 

ը նտ րու թյան և գե նե րի դրեյ ֆի հետ ևան քով ան կում 

ապ րած գե նե տի կա կան փո փո խա կա նու թյու նը, դրանք 

են` մու տա ցի ա նե րը, վե րա հա մակ ցում նե րը և գե նե րի 

հոս քը: 

Տե սա կա ռա ջա ցում

 Տե սա կա ռա ջա ցումն է վո լյու ցի ոն գոր ծըն թաց է, ո րի 

հետ ևան քով ա ռա ջա նում են նոր տե սակ ներ: Տե սա

կա ռա ջա ցու մը կա րող է ըն թա նալ մեկ ը նդ հա նուր 

նախ նուց` տոհ մա ծա ռի բա ժան ման ճա նա պար հով, 

ո րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում են եր կու կամ ա վե լի 

տե սակ ներ (կ լա դո գե նեզ): Տե սա կա ռա ջա ցու մը կա րող է 

ըն թա նալ նաև մեկ ամ բող ջա կան պո պու լյա ցի այից՝ նեղ 

հար մար վո ղա կա նու թյան ա ռա ջաց ման և պո պու լյա

ցի այի մե կու սաց ման ճա նա պար հով (ա նա գե նեզ): 

Գո յու թյուն ու նեն տե սա կա ռա ջաց ման տար բեր 

ձևեր` ալ լո պատ րիկ, պե րի պատ րիկ, պա րա պատ րիկ 

և սիմ պատ րիկ, ո րոնք տար բեր վում են մի մյան ցից 

աշ խար հագ րա կան բաշխ վա ծու թյամբ և տե սա կա ռա

ջաց ման մե խա նիզմ նե րով: Տե սակ ներն ա ռա ջա նում են, 

ե րբ ազ գա կից պո պու լյա ցի ա նե րի միջև գե նե տի կա կան 

փո փո խու թյուն նե րի` մու տա ցի ա նե րի կու տակ ման 

ճնա պար հով խա չա սե րու մը դառ նում է ան հնար, 

օ րի նակ` աշ խար հագ րա կան մե կու սաց ման դեպ քում: 

Տե սա կա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած է նոր ա ռա ջա ցող 

տե սակ նե րի միջև գե նե տի կա կան տար բե րու թյուն նե րի 

է վո լյու ցի ան: Տոհ մա ծա ռի բա ժան ման հա մար եր կու 

նոր ա ռա ջա ցող տե սակ նե րը պետք է կու տա կած լի նեն 

այն պի սի գե նե տի կա կան տար բե րու թյուննր, ո րոնք 

կկան խեն դրանց միջև խա չա սե րու մը կամ ստաց ված 

սե րուն դը կլի նի ոչ բե ղուն: Զու գա վոր ման ժամ կետ

նե րի ան գամ չն չին փո փո խու թյուն նե րը կա րող են բե րել 

մե կու սաց ման: Գե նե տի կա կան տար բե րու թյուն նե րը 

կմե ծա նան բնա կան ը նտ րու թյան և գե նե րի դրեյ ֆի 

ազ դե ցու թյամբ: Մեծ դեր ու նի նաև գե նե րի հոս քի 

սահ մա նա փա կու մը: Գե նե րի հոս քին խո չըն դո տում է, 

այս պես կոչ ված, վե րար տադ րո ղա կան մե կու սա ցու մը, 

ե րբ ա ռա ջա նում են զու գա վոր ման հա մա կար գե րի, 

ժամ կետ նե րի, սե ռա կան հա մա կար գե րի և օր գան նե րի 

միջև ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ: Այս ա ռու մով, 

բույ սե րի մոտ է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ձևա վոր վել են 

բազ մաց ման ա վե լի բազ մա զան ե ղա նակ ներ: Բույ սե րը 

կա րող են բազ մա նալ սե ռա կան ճա նա պար հով` 

խա չաձև և ի նք նա փո շոտ ման ճա նա պար հով, ի նչ պես 

նաև վե գե տա տիվ ե ղա նա կով` ստեղ ծե լով ի րենց գե նե

տի կա կան նմա նակ նե րը՝ կլոն նե րը: Բույ սե րի մոտ 

նույն պես հայտ նի են տե սա կա ռա ջաց ման տար բեր 

ճա նա պարհ ներ՝ հիբ րի դաց ման ճա նա պա րով տե սա կա

ռա ջա ցում և տե սա կա ռա ջա ցում` պլոի դու թյան փո փո

խու թյան ե ղա նա կով: Բո լոր տե սակ նե րը բնու թյան 

մեջ ա ռա ջա նում են, գո յատ ևում և ո չն չա նում են: 

Են թադր վում է, որ բո լոր տե սակ ներն ա ռա ջա ցել են մեկ 

ը նդ հա նուր նախ նուց ա վե լի քան 3,5 մլրդ տա րի ա ռաջ 

(Եր կիրն ա ռա ջա ցել է 4,5 մլրդ տա րի ա ռաջ): Ե թե տե սա

կա ռա ջա ցու մը մշ տա կան գոր ծըն թաց չլի ներ, ա պա մեր 

ե րկ րի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը խիստ կտար բեր վեր 

ներ կայիս կեն սա բազ մա զա նու թյու նից: Տե սա կա ռա

ջաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում, ո րն ըն թա ցել է 

մի լի ար դա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում և ըն թա նում է 

նաև ներ կա յում, ա ռա ջա ցել են մի լի ո նա վոր տե սակ ներ, 

ո րոն ցից յու րա քան չյու րը հար մար ված է գո յու թյան իր 

մի ջա վայ րին և օգ տա գոր ծում է բնա կան ռե սուրս ներն 

իր ու րույն ճա նա պար հով: 

3.2. Մ ՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԾԱԳ ՄԱՆ ԵՎ 

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱ ՎԻ ԼՈՎՅԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵՐ, 

Ը ՆՏ ՐԱ ՍԵ ՐՈՒՄ (Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ, 

ԿԵՆ ՍԱ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ)

Մ շա կա բույ սե րը կեն սա բազ մա զա նու թյան կար ևո

րա գույն բա ղադ րիչ ներն են, ո րոնք ձևա վոր վել և 

տա րա ծում են ստա ցել աշ խար հագ րա կան տար բեր 

վայ րե րից` դրանց ծագ ման հա մաշ խար հային կենտ րոն

նե րից, ա պա մարդ կանց կող մից ը նտ րու թյան, հե տա

գա յում նաև գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց

մա նը զու գըն թաց` ը նտ րա սեր ման են թարկ վե լով, ա ռաջ 

են ե կել այդ բույ սե րի ժա մա նա կա կից տե սակ ներն ու 
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շր ջա նաց ված սոր տե րը: Բու սա բա նա կան, աշ խար

հագ րա կան, կլի մա յա կաև և բազ մա թիվ տվյալ նե րի 

հա մադր ման հի ման վրա Ն.Ի. Վա վի լովն ա ռանձ նաց րել 

է մշա կա բույ սե րի ծագ ման հա մաշ խար հային ո ւթ 

կենտ րոն, որ տեղ ծա գել և հե տա գա յում մշա կու թյան 

մեջ են մտել այդ բույ սե րի գե րակ շիռ մա սը: Դրանք են.

1. Չի նա կան կենտ րոն  ը նդ գր կում է Չի նաս տա նի 

լեռ նային կենտ րո նա կան, ա րևմ տյան հատ ված նե րը 

և դրանց հա րա կից տա րածք նե րը: Այս տե ղից է ծա գել 

մո տա վո րա պես 136 մշա կա բույս` չի նա կան և պե կի նյան 

կա ղամբ նե րը, ամ սա բող կը, խո շո րապ տուղ վա րուն գը, 

բա տուն սո խը, ման րապ տուղ բադ րի ջա նը, կո րե կը, 

հնդ կա ցո րե նը, սո յան այլ հա տի կաըն դե ղեն ներ, տան ձը, 

խն ձո րը, դեղ ձը, ծի րա նը, սա լո րը, բա լը, սերկ ևի լը: 

2. Հնդ կա կան կենտ րոն  ը նդ գր կում է Հնդ կաս տա նի, 

Բիր մայի և Բանգ լա դե շի տա րածք նե րը: Այս կենտ րո նից 

ծա գել են 117 մշա կո վի բույ սեր, ո րոն ցից են` բրին ձը, 

սոր գոն, սի սե ռը, մա շը, կա նե փը, սև պղ պե ղը, բադ րի 

ջա նը, վա րուն գը, հնդ կա կան սա լա թը, կիտ րո նը, 

նա րին ջը, ման դա րի նի ա ռան ձին ձևեր, բա նա նը և այլն:

3. Մի ջի նա սի ա կան կենտ րոն   ընդգր կում է Աֆ ղա 

նս տա նի, Պա կիս տա նի, Տա ջիկս տա նի, Ո ւզ բեկս տա նի 

տա րածք նե րը, որ տե ղից ծա գել են սե խը (ե րկ րորդ 

ծագ ման կենտ րոն), գլուխ սո խը, սխ տո րը, սպա նա խը, 

բող կը, շաղ գա մը, ո լո ռը, շուրջ 42 մշա կա բույ սեր, նաև 

հեք սապ լոդ փա փուկ ցո րե նը, կար ճա ցո ղուն և կլո րա

հա տիկ ցո րե նը, ո լո ռը, ոս պը, տա փո լո ռը, սի սե ռը: 

4. Ա ռա ջա վո րա սի ա կան կենտ րոն  ը նդգր կում է 

Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի, Թուր քի այի, 

Սի րի այի, Ի րա քի, Ի րա նի, Թուրք մենս տա նի լեռ նային 

հատ ված նե րը: Այս տեղ Վա վի լովն ա ռանձ նաց րել է 84 

մշա կա բույ սեր: Այս կենտ րո նը ու շագ րավ է ցո րեն նե րի 

բազ մա զան տե սակ նե րով, ո րոն ցից 9 բու սա բա նա կան 

տե սակ էն դեմ ներ են այդ տա րա ծաշր ջան նե րում: 

Այս տե ղից են տա րած վել` մշա կո վի մի ա հա տիկ ցո րե նը, 

կարծր ցո րե նը, փա փուկ, տուր գի դում, Տի մո ֆե ևի, Վա վի 

 լո վի, մա խի, վայ րի ե րկ հա տիկ ցո րեն նե րը: Բան ջա րա

բույ սե րից` սե խը, ամ րա կեղև դդու մը, ա նա տո լի ա կան 

վա րուն գը, մա ղա դա նո սը, պռա սա սո խը, հա զա րը, 

խա ղո ղը, կե ռա սը, նու ռը, հու նա կան ըն կույ զը, թու զը, 

վի կը:

5. Մի ջերկ րա ծո վյան կենտ րոն  ը նդգր կում է 

Աֆ րի կայի և Եվ րո պայի մի ջերկ րա ծո վյան ա փե րը: 

Այս տեղ ա ռանձ նաց վել են 84 տե սա կի մշա կո վի 

բույ սեր: Այս տե ղից են ծա գել մեծ թվով բան ջա րային 

մշա կա բույ սեր` ճակն դե ղը, կա ղամբ նե րի մեծ մա սը, 

գա զա րը, մա ղա դա նո սը, շաղ գա մը, գոն գե ղը, գլուխ 

սո խը և պռա սը, սխ տո րը, ծնե բե կը, նե խու րը և 

այլն: Այն պի սի մշա կա բույ սեր ի նչ պի սիք են` գա րին, 

կտա վա տը, սի սե ռը և այլն: Ա սի ա յում (ծագ ման ա ռա ջին 

օ ջա խում) այդ բույ սե րը բնու թագր վում են ա վե լի 

մանր սեր մե րով: Այս կենտ րո նում հայտ նա բեր վել են 

մի ա հա տիկ ցո րեն, վար սակ, ո սպ, մա նա նեխ, ի նչ պես 

նաև կե ռաս, վիկ, ո լոռ և թուզ: 

6. Հա բե շա կան կենտ րոն - ը նդգր կում է Ե թով պի այի 

տա րած քը, որ տեղ ա ռանձ նաց վել են 38 բույս: Այս 

կենտ րո նը շատ հա րուստ է սոր տային կազ մով: Ցո րե նի 

բու սա բա նա կան տա րա տե սակ նե րով այս կենտ րո նը 

հա մար վում է ա ռա ջի նը, ի սկ նրա տա րած քը չափ վում 

է ա վե լի քան 0,5 մլն. հա: Այս տեղ ձևա վոր վել է նաև 

մշա կո վի գա րին: Աշ խար հում ոչ մի տեղ հայտ նա

բեր ված չէ վեր ջի նիս այդ քան մեծ բազ մա զա նու թյուն:

8. Հա րավ մեք սի կա կան և կենտ րո նա մե րի կյան 

կենտ րոն   այս տեղ ծա գել և ձևա վոր վել են մուս կա

տային դդու մը, տաք դե ղը, պո մի դո րի բա լաձև պտուղ

նե րով ձևե րը, ֆի զա լի սը, ե գիպ տա ցո րե նը: Այս տեղ 

հայտ նա բեր վել են 49 գյու ղատն տե սա կան մշա կա

բույ սեր: Այս տե ղից են ծա գել ա վո կա դոն, կա կաոն, 

բա տա տը, բամ բա կե նին և այլն:

9. Հա րա վա մե րի կյան կենտ րոն  (Պե րո ւաԷկ վա դո

րաԲո լի վի ա կան կենտ րոն) հայտ նա բեր վել են մշակ վող 

բույ սե րի 45 տե սակ, ո րոնց թվում մեծ բազ մա զա նու

թյամբ է ներ կա յաց ված կար տո ֆի լը, հա ցա հա տի կային 

ո րոշ բույ սեր, ծխա խո տը, պո մի դո րը, տաք դե ղը, պե րու 

ա կան բամ բա կե նին, պտ ղա տու և հա մե մուն քային 

բույ սեր:

 Մարդ կու թյան զար գաց ման է վո լյու ցի ոն ամ բողջ 

գոր ծըն թացն իր հետքն է թո ղել մշա կա բույ սե րի ի նչ պես 

տե սա կա նու, այն պես էլ նրանց սոր տա պո պու լյա ցի ոն 

տա րա սե ռու թյան հարս տաց ման վրա: Այս տե սա կե տից 

հս կա յա կան է ը նտ րա սեր ման գոր ծըն թա ցը, ո րը ևս 

իր է վո լյու ցի ոն զար գա ցումն է ստա ցել ժա մա նա կի 

ըն թաց քում:

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հարս տաց ման ե ղա նակ

նե րից է ը նտ րա սե րու մը: Կախ ված խնդ րի դր ված քից 

և մշա կա բույ սե րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ

կու թյուն նե րից` ը նտ րա սե րու մը նոր սոր տե րի բուծ ման 

մե թոդ նե րի հա մա կարգ է: Ա մե նա հին մե թոդն ը նտ րու

թյունն է, ո րը կի րառ վել է դեռևս այն ժա մա նակ նե րից, 

ե րբ մար դը սկ սել է զբաղ վել ե րկ րա գոր ծու թյամբ: 



ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

24

Վեր ջին 80100 տա րի նե րի ըն թաց քում լրամ շակ վել 

է մե թոդ նե րի շար քը: Սե լեկ ցի այի բո լոր մե թոդ նե րի 

ժա մա նակ էլ ը նտ րու թյու նը մնում է որ պես հիմ նա կան 

բաղ կա ցու ցիչ մաս: Մի այն մա քուր ը նտ րու թյու նը` որ պես 

սե լեկ ցի այի մե թոդ կի րա ռե լու դեպ քում է ը նտր վում այն, 

ի նչ ստեղծ ված է բնու թյան կող մից, ի նչն առ կա է տվյալ 

ցան քե րում: Սե լեկ ցի այի նո րա գույն մե թոդ ներն ը նտ րու

թյու նից տար բեր վում են նրա նով, որ հնա րա վո րու թյուն 

են տա լիս գի տակ ցա բար և գի տա կա նո րեն հիմ նա

վոր ված, ծրագ րա վոր ված հաշ վարկ նե րով ու փոր ձե րով 

ստուգ ված մե թոդ նե րով ստեղ ծել ժա ռան գա կան փո փո

խա կա նու թյան բազ մա թիվ տար բե րակ ներ և դրանց 

մեջ կա տա րել ար դյու նա վետ ը նտ րու թյուն: Դրանք են.

1. Ա նա լի տիկ սե լեկ ցի այի մե թոդն ար հես տա կան 

ը նտ րու թյամբ նոր սոր տե րի ստեղծ ման գոր ծըն թաց 

է: Ար հես տա կան ը նտ րու թյու նը սորտ ստեղ ծե լու 

և բազ մաց ման ժա մա նակ սոր տի հատ կա նիշ նե րը 

(սոր տային ո րա կը) պահ պա նե լու աշ խա տանք նե րի 

հիմքն է: Սե լեկ ցի այի մյուս մե թոդ նե րը ստեղ ծում են 

ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րի մեծ բազ մա զա նու թյուն 

ու նե ցող սե րունդ, հա րուստ ե լա նյութ, ո րը պատ րաս տի 

սորտ չի կա րող լի նել: Այդ ե լա նյու թե րից ցան կա լի գե նո

տի պե րի ա ռանձ նա ցու մը և նոր սոր տե րի ստեղ ծու մը 

կա տար վում է ը նտ րու թյան մե թոդ նե րով: Կի րառ վում 

են ը նտ րու թյան զանգ վա ծային և ան հա տա կան 

մե թոդ նե րը, ո րոնք տար բեր բույ սե րի մոտ կա րող են 

ի րա կա նաց վել մի ան վագ, բազ ման վագ, կլո նային, 

ան հա տա կան  ըն տա նե կան և ըն տա նե ախմ բային 

ե ղա նակ նե րի օգ նու թյամբ: 

2. Սին թե տիկ սե լեկ ցի այի մե թո դը սե ռա կան հիբ րի

դաց ման օգ նու թյամբ նոր սոր տե րի ստեղծ ման 

գոր ծըն թացն է: Բույ սե րի սե ռա կան հիբ րի դաց ման 

հա մար կի րա ռում են պարզ, փո խա դարձ, աս տի ճա

նա կան բարդ, հե տա դարձ, աս տի ճա նա կան հա գեց նող, 

միջգ ծային տրա մա խա չում նե րի մե թոդ ներ: Սե ռա կան 

հիբ րի դաց ման հար ցերն ու սում նա սի րե լիս կար ևոր վում 

են աշ խար հագ րա կան (է կո լո գի ա կան) և կար գա

բա նա կան (ազ գակ ցա կան) տե սա կետ նե րից մոտ ու 

հե ռա վոր հիբ րի դաց ման մե թոդ նե րը: Աշ խար հագ

րա կան տե սա կե տից մոտ հիբ րի դաց ման ժա մա նակ 

տրա մա խաչ վում են միև նույն է կո լո գի ա կան պայ ման

նե րին պատ կա նող, ի սկ հե ռա վոր հիբ րի դաց ման 

ժա մա նակ` տար բեր է կո լո գի ա կան վայ րե րից բեր ված 

բու սա կան ձևեր:

3. Հե տե րո զի սային հիբ րիդ նե րի ստաց ման մե թոդ:  

Հե տերո զիս է կոչ վում այն եր ևույ թը, ե րբ հիբ րի դային 

ա ռա ջին սերն դի բույ սե րը ծնո ղա կան ձևե րի հա մե

մա տու թյամբ լի նում են ա վե լի փար թամ, կեն սու նակ, 

բարձր բեր քա տու, վա ղա հաս և տն տե սա կան կար ևոր 

այլ հատ կա նիշ նե րով, ո րոնք ա ռա վել ար տա հայտ ված 

են լի նում հիբ րի դային ա ռա ջին F
1 
սերն դում: 

4. Փոր ձա րա րա կան մու տա գե նե զի մե թոդ: Մու տա

ցի ա ներն օր գա նիզմ նե րի ժա ռան գա կան փո փո խու

թյուն ներ են: Դրանց ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցը 

կոչ վում է մու տա գե նեզ: Հատ կա նիշ նե րի ժա ռան գա կան 

փո փո խու թյուն նե րով օր գա նիզմ նե րին ան վա նում են 

մու տանտ ներ: Մու տա ցի ա ներ ա ռա ջաց նում են բնա կան 

պայ ման նե րում, ներ կա յումս` նաև փոր ձա րա րա կան 

(ար հես տա կան) մե թոդ նե րով: Կար ևոր է ի մա նալ, 

որ մու տա ցի ա նե րը, հիբ րի դա ցու մը և ը նտ րու թյու նը 

բո լոր տի պի օր գա նիզմ նե րի, դրանց ներ տե սա կային 

ձևե րի բազ մա զա նու թյան ա ռա ջաց ման է վո լյու ցի ոն 

գոր ծոն ներ են: Բնա կան այդ ե լա նյու թե րից ստաց վել 

են դաշ տային, բան ջա րային, պտ ղա տու և ան տա ռային 

ծա ռա տե սակ նե րի ու թփե րի, ծաղ կա բույ սե րի ժա մա նա

կա կից ար ժե քա վոր շատ սոր տեր, կլոն ներ, հիբ րիդ ներ 

և նոր ձևեր:

5. Կեն սա տեխ նո լո գի ա կան մե թոդ: Սա ժա մա նա կա կից 

մե թոդ է, ո րը սե լեկ ցի այի խն դիր նե րը լու ծում է ե րեք 

փու լով.

Ա ռա ջին փուլ. Սե լեկ ցի ոն ե լա նյու թի նոր ձևե րի 

ստեղ ծում, ար ժե քա վոր է լի տային բույ սե րի (գե նո տի

պե րի և ե զա կի ձևե րի) ը նտ րու թյուն: Այս խն դիր նե րը 

լուծ վում են կեն սա տեխ նո լո գի այի բջ ջային հյուս վածք

նե րի և բջիջ նե րի մշակ ման մե թո դով (in vitro): 

Երկ րորդ փուլ. Ստեղծ ված և ը նտր ված է լի տային 

բույ սե րի ու գծե րի գե նո ֆոն դի պահ պա նում հե տա գա 

սե լեկ ցի ոն աշ խա տանք նե րի հա մար և դրանց ա րագ 

բազ մա ցում: Կլո նա վոր ման մի ջո ցով բազ մաց ման են 

են թարկ վում կեն սա տեխ նո լո գի ա կան մե թոդ նե րով 

ստեղծ ված միջ տե սա կային և միջ ցե ղային հե ռա վոր 

ե զա կի հիբ րի դային սաղ մե րը և բույ սե րը, սո մա տիկ 

հիբ րիդ նե րը, բջ ջային և օր գա նիզ մային մա կար դա կի 

մու տանտ նե րը, պո լիպ լոիդ նե րը, կլոն նե րը, հե տե րո զի

սային կոմ բի նա ցի ա նե րի ա րա կան ստե րիլ և մայ րա կան 

գծե րը, ա պո միք սային (ա ռանց բեղմ նա վոր ման ա ռա ջա 

ցած) սաղ մերն ու սեր մե րը, հին ու նոր ար ժե քա վոր 

սոր տե րը: 
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Եր րորդ փուլ. Տն կա նյու թի զանգ վա ծային ար տա 

դ րու թյուն և ար տադ րա կան լայն օգ տա գոր ծում: 

Ներ կա յումս աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում գոր ծում 

են 600ից ա վե լի ար դյու նա բե րա կան կեն սա տեխ նո լո

գի ա կան լա բո րա տո րի ա ներ, ո րոնք ստեղ ծել են ան տա 

ռային ու մշա կո վի պտ ղա տու ծա ռա տե սակ նե րի ու 

թփե րի, ծաղ կա բույ սե րի, դաշ տային ու բան ջա րային 

մշա կա բույ սե րի ար դյու նա վետ նոր սոր տեր, կլոն ներ:

6. Գե նային ին ժե նե րի այի (ճար տա րա գի տու թյան) 

մե թոդ ներ: Գե նային ճար տա րա գի տու թյու նը կամ 

ռե կոմ բի նանտ ԴՆԹի տեխ նո լո գի ա նե րը կի րառ վում 

են տվյալ օր գա նիզ մում գե նե րի նոր հա մակ ցու թյուն

նե րի ստաց ման հա մար, ո րոնք կա րող են նե րա ռել նաև 

կար գա բա նո րեն մի մյան ցից հե ռու գտն վող օր գա նիզմ

նե րի գե նե րի: 

 Գե նային ին ժե նե րի այի մե թո դով ար դեն ստեղծ վել են 

տրանս գեն բակ տե րի ա նե րի ակ տիվ շտամ ներ և շատ 

ե րկր նե րում ար տադր վում են կեն սա բա նո րեն ակ տիվ 

այն պի սի մի ա ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են ին սու լի նը, 

ին տեր ֆե րո նը, մի շարք սպի տա կուց ներ, ա մի նաթ թու

նե րը, հոր մոն նե րը, հա կա բի ո տիկ նե րը և այլն: Գե նային 

ին ժե նե րի այի կի րա ռու մը բու սա բու ծու թյան մեջ ևս 

ար դյունք ներ տվել է: Հատ կա պես հա ջո ղու թյուն ներ 

գրանց վել են մշա կա բույ սե րին` հի վան դու թյուն

նե րի, վնա սա տու նե րի և հեր բի ցիդ նե րի նկատ մամբ 

դի մաց կու նու թյան գե ներ փո խան ցե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

Ստեղծ վել ու մշակ վում են դի մաց կուն և բարձր 

բեր քա տու նոր սոր տեր: Դրանք կոչ վում են տրանս գեն 

սոր տեր: Գե նային ին ժե նե րի այի մե թո դով ա պա գա յում 

ա կն կալ վում է գտ նել լու ծում ներ բույ սե րի սե լեկ ցի այի 

մի շարք խն դիր նե րի հա մար:

3.3. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ (ԲՈՒ ՍԱ ԿԱՆ, ՋՐԱՅԻՆ, 

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ, ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ, ՍՆ ԿԱՅԻՆ): 

ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ե ՐԵՔ 

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը պա րե նի և գյու ղա 

տն տե սու թյան հա մար կար ևոր կեն սա բա նա կան 

բազ մա զա նու թյան բա ղադ րիչ է: Հա մա ձայն կեն սա

բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի սահ ման ման` 

«գյու ղատն տե սա կան կեն սա բազ մա զա նու թյու նը լայն 

հաս կա ցու թյուն է, ո րը նե րա ռում է կեն սա բազ մա զա

նու թյան՝ սնն դին և գյու ղատն տե սու թյանն ա ռնչ վող ու 

ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

կազ մող բո լոր բա ղադ րիչ նե րը. կեն դա նի նե րի, բույ սե րի, 

սն կե րի և ման րէ նե րի բազ մա զա նու թյուն ու փո փո խա

կա նու թյուն՝ գե նե տի կա կան, տե սա կային և է կո հա մա

կար գային մա կար դակ նե րում, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 

ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կա ռուց ված քի, հիմ նա կան 

ֆունկ ցի ա նե րի և դրան ցում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի 

կա յու նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար»: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը դի տարկ վում է որ պես 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի, շր ջա կա մի ջա վայ րի և 

գյու ղատն տե սու թյան միջև փո խազ դե ցու թյուն նե րի 

հետ ևանք: Այն հա զա րա մյակ ներ շա րու նակ հա մա տեղ 

ըն թա ցող բնա կան և ար հես տա կան ը նտ րու թյան 

ար դյունք է: Հա մա ձայն Կեն սա բազ մա զա նու թյան 

մա սին կոն վեն ցի այի` ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

վե րա բե րյալ թե մա տիկ ծրա գիրն ա ռանձ նաց նում է 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հետ ևյալ չորս կող մե րը 

(CBD, 2011).

 •  Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար գե նե տի կա

կան ռե սուրս ներ` նե րա ռյալ բույ սե րը, կեն դա նի նե րը, 

սն կե րը և ման րէ նե րը: Մաս նա վո րա պես, մշա կո վի և 

ը նտ րա սեր ված տե սակ նե րը, դրանց վայ րի ազ գա

կից նե րը և ո ւղ ղա կի ո րեն մար դու կող մից սպառ վող 

վայ րի կեն դա նի նե րի, բույ սե րի և սն կե րի տե սակ նե

րը: 

 • Ագ րոէ կո հա մա կար գե րի է կո հա մա կար գային ծա ռա

յու թյուն նե րին նպաս տող կեն սա բազ մա զա նու թյան 

բա ղադ րիչ ներ: Դրանք նե րա ռում են օր գա նիզմ նե րի 

այն բազ մա զա նու թյու նը, ո րը նպաս տում է նյու թե րի 

շր ջապ տույ տին, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն

նե րի կա ռա վար մա նը, փո շոտ մա նը, միկ րոկ լի մա յա

կան պայ ման նե րի կար գա վոր մա նը և այլն: 

 • Ոչ կեն սա ծին գոր ծոն ներ` ի նչ պի սիք են ֆի զի կա կան, 

կլի մա յա կան գոր ծոն նե րը կամ քի մի ա կան մի ա ցու

թյուն նե րը, ո րոնք ազ դում են ագ րո կեն սա բազմա զա

նու թյան վրա:

 •  Սո ցի ալտն տե սա կան և մշա կու թային աս պեկտ ներ` 

նե րա ռյալ ագ րո կեն սաբազ մա զա նու թյան մա սին 

ա վան դա կան և տե ղա կան գի տե լիք նե րը, ի նչ պես 

նաև գյու ղա կան տու րիզ մը: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը դի տարկ վում է գե նե

տի կա կան բազ մա զա նու թյան ե րեք մա կար դակ նե րում՝ 

է կո հա մա կար գային (ագ րոէ կո համա կար գային), տե սա 

կային (միջ տե սա կային բազ մա զա նու թյուն) և ներ տե սա

կային բազ մա զա նու թյուն: Ներ տե սա կային բազ մա զա

նու թյու նը նե րա ռում է վայ րի ազ գա կից ներ, հնա գույն 
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և ժա մա նա կա կից մշա կա բույ սե րի սոր տեր ու կեն դա

նի նե րի ցե ղա տե սակ ներ, ի նչ պես նաև ex situ հա վա քա

ծու ներ: Գե նո ֆոն դի սահ ման նե րում այս բազ մա զա նու

թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գիտ նա կան նե րին, 

սե լեկ ցի ո ներնե րին և ֆեր մեր նե րին մշա կել բույ սե րի 

նոր սոր տեր ու կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ ներ, ո րոնք 

օ ժտ ված կլի նեն բարձր ա ղա դի մաց կու նու թյամբ, չո րա

դի մաց կու նու թյամբ, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն

նե րի նկատ մամբ կա յու նու թյամբ, բարձր բեր քատ վու

թյամբ ու այլ օգ տա կար հատ կա նիշ նե րով: 

3.4. ՄՈ ՌԱՑ ՎԱԾ ԵՎ 

ՔԻՉ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎՈՂ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ

Մշա կա բույ սե րի ժա մա նա կա կից բարձ րար դյու նա վետ 

սոր տե րը, հատ կա պես` ցո րե նի, գա րու, կար տո ֆի լի, 

բան ջա րա բոս տա նային մշա կա բույ սե րի, լի նե լով բարձր 

բեր քա տու և դի մաց կուն վնա սա տու նե րի և հի վան

դու թյուն նե րի նկատ մամբ` շու կայից աս տի ճա նա բար 

դուրս են մղել տե ղա կան սոր տե րին: Տե ղա կան ա վան 

դա կան սոր տե րը, լի նե լով բա վա կա նին հար մար ված 

տե ղի պայ ման նե րին և ու նե նա լով լա վա գույն հա մային 

հատ կա նիշ ներ, դեռևս սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ 

մշակ վում են տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի կող մից` 

սե փա կան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: Հա յաս տա նի 

բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի խայ տաբ ղե տու թյու նը 

նպաս տել է մշա կո վի բույ սե րի, այդ թվում նաև ցո րե նի 

տաք սո նո մի ա կան բազ մա զա նու թյան ա ռա ջաց մա նը: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում` ժո ղովր դա կան սե լեկ ցի այի 

պար զա գույն ե ղա նակ նե րի կի րառ մամբ, ձևա վոր վել են 

մշա կու թյան պայ ման նե րին հար մար ված բազ մա թիվ 

սորտպո պու լյա ցի ա ներ և տե ղա կան սոր տեր, ո րոնք 

աչ քի են ը նկ նում կեն սա բա նա կանտն տե սա կան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և հատ կա նիշ նե րով:

 Հա ցա հա տի կային ներ և հա տի կաըն դե ղեն: Հնա գույն, 

տե ղա կան մո ռաց ված սոր տե րի շար քին են պատ կա 

 նում Կար միր Սլ ֆա հա տը (Ferrugineum), Ալ թիԱ ղա ջը 

(Ferrugineum), Սպի տա կա հա տը (Grecum), Զար դան 

(Hamadanicum), Գալ գա լո սը (Delfi), ո րոնք, ճիշտ է, 

ներկր ված սոր տե րի հա մե մատ ա վե լի քիչ բեր քա տու են, 

սա կայն ա վե լի դի մաց կուն են կլի մա յա կան փո փո խու  

թյուն նե րի պայ ման նե րում: Տե ղա կան ցո րե նի ար տա 

դ րա կան սոր տե րը` ը ստ պո պու լյա ցի ա նե րում 

գե րակշ ռող տե սակ նե րի, պատ կա նում են 6 խմ բի` 

Փա փուկ (Ղա րաղլչխ, Սպի տա կա հատ, Գալ գա լոս, 

Ի րա նի կարծր ցո րեն, Գամ բոր ժա, Կա րաՂլչխ), Կոն դիկ 

(Ս պի տակ Կամ չատ կա, Կուն դիկ), Կարծր (Դեղ նա

զար դա, Թավ թու խի), Կով կա սյան (Կարմ րա հաս), 

Տուր գի դում (Չար զար դա), Աշ լան (Հա յաս տա նի լեռ նա

տա փաս տա նային խո նավ և ան տա ռային շր ջան նե րին 

տի պիկ աշ նա նա ցան փա փուկ ցո րե նի և ա շո րայի 

յու րա տե սակ խառ նուրդ): Ա ռանձ նաց ված է նաև ցո րե նի 

հա ճար խում բը` մշա կո վի տե ղա կան Փա րինջ սոր տի 

հետ մի ա սին:

Հա յաս տա նի փա փուկ ցո րե նի հնա մե նի սորտպո

պու լյա ցի ա նե րը բնու թագր վում են մեծ մա սամբ 

աշ նա նա ցան կեն սա կեր պով, վե գե տա ցի այի շր ջա նի 

եր կար տևո ղու թյամբ բարձ րա ցո ղու նու թյամբ, ա ռատ 

թփա կալ մամբ և քիս տա վո րու թյամբ: Աշ նա նա ցան 

ձևե րը տա րած ված են ե ղել հիմ նա կա նում հան րա

պե տու թյան հար թա վայ րային և նա խա լեռ նային, ի սկ 

գար նա նա ցան ձևե րը` լեռ նային և բարձր լեռ նային 

վայ րե րում: Նա խա լեռ նային գո տու պայ ման նե րում, 

որ տեղ ձմե ռը չա փա վոր ցուրտ է, մշակ վել են նաև 

աշ նա նը ցան վող գար նա նա ցան ձևեր: Նա խա լեռ նային 

գո տու ան ջր դի պայ ման նե րում գե րակշ ռել են փա փուկ 

ցո րե նի ցր տա դի մաց կուն, սն կային հի վան դու թյուն

նե րով հա մե մա տա բար թույլ վա րակ վող սոր տեր: Ը ստ 

ո րում, ծո վի մա կեր ևույ թից բարձ րու թյան ա վե լաց մա նը 

զու գըն թաց, սպի տա կա հատ ցո րե նի սոր տե րի թի վը 

նվա զել է ի հա շիվ կարմ րա հա տիկ նե րի:

Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան զար գաց մա նը 

զու գըն թաց` ցո րե նի տե ղա կան սորտպո պու լյա ցի ա  

ներն աս տի ճա նա բար հան վե ցին մշա կու թյու նից, քա նի 

որ չէ ին կա րող բա վա րա րել ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, 

սա կայն նրան ցից շա տե րը տե ղա կան պայ ման նե րին 

հար մար վա ծու թյան և կեն սա բա նա կանտն տե սա կան 

ա ռան ձին հատ կու թյուն նե րի ու հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ 

ար ժե քա վոր ե լա նյութ են հան դի սա ցել սին թե տիկ սե լեկ

ցի այի հա մար:

 Հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րը, ո րոնք, չնա յած 

ի րենց կար ևոր պա րե նային և կե րային նշա նա կու

թյա նը, սահ մա նա փակ տա րա ծու թյուն են զբա ղեց նում, 

հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված են տե ղա կան շու կա

նե րում մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող տե ղա կան սոր տե րով 

և սորտպո պու լյա ցի ա նե րով (օ րի նակ` լո բի): Այս պի սի 

մշա կա բույ սե րի թվին է պատ կա նում նաև հա ճա րը, ո րի 

ա վան դա կան տե ղա կան սոր տերն ու նեն մեծ պա հան 

 ջարկ` հա մային հատ կու թյուն նե րից ել նե լով:

 Բան ջա րային ներ: Ար տերկ րից ներկր ված բան ջա րա նո

ցային մշա կա բույ սե րի սոր տե րի ու հիբ րիդ նե րի զգա լի 
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մասն ի րենց ո րա կա կան և հա մային հատ կա նիշ նե րով 

զի ջում են տե ղա կան նե րին, ին չի հետ ևան քով` այժմ լուրջ 

պա հան ջարկ է ձևա վոր վել պո մի դո րի և մյուս բան ջա

րե ղե նի տե ղա կան սոր տե րի նկատ մամբ: Տե ղա կան 

սոր տե րը ոչ մի այն գե րա զան ցում են ի րենց ո րա կա կան 

ցու ցա նիշ նե րով, այլև, սեր մա ցո ւի ցածր գնե րի շնոր հիվ` 

մատ չե լի են գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի և 

գյու ղում տն տես վա րող մյուս սուբյեկտ նե րի հա մար: 

Հա յաս տա նը միշտ էլ հա րուստ է ե ղել բան ջա րա բոս տա

նային բույ սե րի տե ղա կան ծագ ման սորտպո պու լյա ցի ա 

 նե րով՝ մաս նա վո րա պես. Սե խի` Շա լախ (տե ղա կան 

պո պու լյա ցի ա է, ո րի մեջ գե րակշ ռող են դեղ նա կեղև 

և կա նա չա կեղև շա լախ նե րը, ո րոնք ա մե նա վա ղա

հաս ներն են), Սնեյ վազ (գո յու թյուն են ու նե ցել մի քա նի 

ձևեր` սև, մուգ կա նաչ, դեղ նա կա նաչ, մոխ րա կա նաչ և 

սպի տակ, ո րոնք բարձր ձմե ռա պա հու նակ են), Խա թու

նար խի սեխ (Խա թու նարխ գյու ղի տե ղա կան մի ջա հաս 

պո պու լյա ցի ա), Մա սիս սե լեկ ցի ոն սորտ (ս տաց վել է 

Ար տա շա տի շր ջա նի տե ղա կան սե խե րի սոր տե րից, 

օգ տա գործ վել է մու րա բա պատ րաս տե լու հա մար): 

Մշակ վել են նաև սե խի դութ մայի հետ ևյալ սոր տե րը` 

Համ քյար, Մի ան բադ: Շատ վաղ ժա մա նակ նե րից 

մշակ վել են ձմե րու կի Սուլ թան, Չիթ, Ստոքս սոր տե րը, 

ո րոնք լրիվ մո ռաց վել են: Հա յաս տա նում մինչ այժմ էլ 

չգե րա զանց ված սորտ է գլուխ սո խի Խա թու նար խի 

տե ղա կան, Ա խալց խայի Սխ վի լինս կի սորտպո պու լյա

ցի ա նե րը, սխ տո րի Տե ղա կան պո պու լյա ցի ան: Հա յաս 

տա նի ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հարս տաց ման 

հա մար լա վա գույն օբյեկտ ներ են հան դի սա նում նաև 

տե ղա կան ագ րոմ շա կույ թի մեջ մտած, սա կայն ոչ 

հայ կա կան ծագ ման այն պի սի բույ սե րի տե ղա կան սե լեկ

ցի այի սոր տե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ պո մի դո րը, բադ րի ջա նը, 

տաք դե ղը, վա րուն գը, դդ մի կը: Այ սօր ար դեն այդ պի սի 

բազ մա թիվ սոր տեր ան վե րա դարձ չկան:

 Քիչ օգ տա գործ վող բան ջա րային բույ սե րից են` ծնե բե կը, 

թրթն ջու կը, ծո վա բող կը, կանգ կու ռը, կա ղամբ նե րի մի 

շարք տե սակ ներ, կեր վի լը, շշադ դու մը, կու շը, չայո տը, 

ստեպ ղի նը, պռա սա սո խը, բա տուն սո խը, հա մե մուն

քային բույ սե րից` քե մո նը, ա նա նու խը, ա նի սո նը և այլն: 

Սրանք բույ սեր են, ո րոնք մինչ օ րս շատ նվազ կի րա ռու

թյուն ու նեն սնն դի մեջ և ա վե լի շատ տե ղա կանտա րած

քային նշա նա կու թյուն ու նեն, սա կայն հան դի սա նում են 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հարս տու թյան ան փո

խա րի նե լի օբյեկտ ներ: 

Պտ ղա տու ներ: Դա րեր շա րու նակ ի նչ պես ամ բողջ 

աշ խար հում, այն պես էլ Հա յաս տա նում, օգ տա գործ վել 

են պտ ղա հա տապտ ղային բազ մա թիվ բույ սեր` 200ից 

ա վե լի, ո րոնք հան դես են ե կել ի րենց մշա կո վի տե ղա կան 

սոր տե րի և պո պու լյա ցի ա նե րի տես քով (նկ.8.): Սրանց 

մի մա սը հան դի պում են ան տառ նե րում և դրանց 

հա րա կից տա րածք նե րում, ո րոշ չա փով` նաև ֆեր մե

րային տն տե սու թյուն նե րում: Դրանց մի մա սը` չնա յած 

ի րենց տն տե սա կան մեծ ար ժե քին, ար դեն չեն օգ տա

գործ վում և փո խա րին վել են նոր սե լեկ ցի ոն սոր տե րով: 

Այս պես.

Ար ևե լյան կամ Կով կա սյան խն ձո րե նին (M. orien

talis Uglitz) տա րած ված է հատ կա պես Հա յաս տա նի 

Նոյեմ բե րյա նի, Տա վու շի, Իջ ևա նի, Գու գար քի, Լոռ վա, 

Ստե փա նա վա նի և Կա պա նի տա րա ծաշր ջան նե րում: 

Այս տե սա կից են ա ռա ջա ցել խն ձո րե նու տե ղա կան 

Կարմր կե նի, Սյու նի քախն ձոր, Չխչխ կան, Սպի տա կե նի, 

Ե մի շախն ձոր, Կե խու րի (վ րա ցա կան) սոր տե րը, ո րոնք 

ար դեն մո ռաց վում են: Կան ա ռան ձին սոր տեր, օ րի նակ` 

Կարմր կե նին (Սի սի ա նում), Չխչխ կա նը (Տա վու շում), 

Բոս կո պյան գե ղեց կու հին, Ռոզ մա րին բե լին, Կան դիլ 

սի նա պը (Թու մա նյա նում, Վա նա ձո րում), ո րոնց յու րա

քան չյուր ծա ռից նպաս տա վոր տա րի նե րին կա րե լի է 

ստա նալ 1013ց բերք:

Ան տա ռային խն ձո րե նին (M. sylvestris Mill), ո րը հան դի

պում է Հա յաս տա նի հյու սիսար ևե լյան շր ջան նե րում, 

ո րի պտուղ ներն օգ տա գոր ծում են սնն դի մեջ, հան դի

սա նում է մշա կո վի տե ղա կան սոր տե րի ա ռա ջաց ման 

հիմ նա կան ձևե րից մե կը: Դրանք, հիմ նա կա նում, 

բո լորն էլ խո շո րապ տուղ են, ու նեն բարձր ո րակ: Պա րա

դիս կան կամ Դրախ տախն ձո րը (M. pumila paradisiaca), 

ա ռա ջի նից տար բեր վում է իր թույլ ա ճե ցո ղու թյամբ և 

ա վե լի պա կաս եր կա րա կե ցու թյամբ: Վա ղա հաս է, շուտ 

է մտ նում պտ ղա բեր ման մեջ (23րդ տա րում): Բազ մա 

 նում է ան դա լիս նե րով, կտ րոն նե րով և մա ցառ նե րով: 

Հա յաս տա նում մշակ վող` խն ձո րե նու տե ղա կան ծա գում 

ու նե ցող Մար գախն ձոր կոչ ված սոր տը, Վրաս տա նում` 

Խա ման դու լին և մի շարք այլ սոր տեր, սեր վել են հենց 

այս տե սա կից և մշակ վում են մինչ օ րս: Պա րա դիս կան 

մի ա ժա մա նակ ծա ռա յում է որ պես ցած րաճ (թ զու կային) 

պատ վաս տա կալ:
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Նկ. 8.Malus domestica Borkh. - Խն ձո րե նի ըն տա նի

Տան ձե նի: Հա յաս տա նում մշակ վում է ա մե նու րեք` 

ան գամ բարձր լեռ նային շր ջան նե րում` ծո վի մա  

կեր ևույ թից մինչև 2000մ բարձ րու թյան վրա: Կով կա ս 

յան տան ձե նին (P. caucasika Fed), ո րը հան դի պում է 

Հա յաս տա նի գրե թե բո լոր ան տառ նե րում, հան դի

սա նում է բազ մա թիվ տե ղա կան սոր տե րի (մա լա չա, 

պա հո վի) սկզբ նաղ բյու րը, ո րոնք ու ժեղ ա ճե ցո ղու թյուն 

ու նեն, եր կա րա կյաց են և ո ւշ են մտ նում պտ ղա բեր ման 

մեջ (նկ.9.): Տան ձե նու այդ սոր տե րը տե ղի պայ ման

նե րին լավ հար մար ված են, ե րաշ տա դի մաց կու նու

թյու նը բարձր է, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 

նկատ մամբ դի մաց կուն են, բեր քատ վու թյու նը նույն պես 

բարձր է: Հա յաս տա նում տա րած ված են Մեղ րու, Ե ղեգ

նա ձո րի, Վայ քի, Նոյեմ բե րյա նի Աշ տա րա կի տա 

 րա ծաշր ջան նե րում: Վեր ջին ներս չեն կորց րել ի րենց 

կար ևոր նշա նա կու թյու նը պտ ղա բու ծու թյան մեջ նաև 

այժմ: 

Նկ. 9. Pyrus caucasika Fed . - Տան ձե նի կով կա սյան

Հն դա վոր նե րից` ա րո սե նին, սզ նե նին, զկե ռե նին վայ րի 

վի ճա կում շատ տա րած ված են Հա յաս տա նի ան տառ

նե րում, բայց մինչ օ րս էլ ար տադ րա կան նշա նա կու թյուն 

չեն ստա ցել: 

Հա յաս տա նում մշակ վում են ծի րա նե նու (A. vulgaris 

Lam.) տե ղա կան ծա գում ու նե ցող հետ ևյալ բարձ րո րակ 

սոր տե րը` Եր ևա նի, Սա թե նի, Կարմ րե նի, Ա բու թա

լի բի, Խոս րո վե նի և այլն: Հա յաս տա նում ծի րա նե նու 

կուլ տու րան կենտ րո նաց ված է գլ խա վո րա պես 

Ա րա րա տյան հար թա վայ րի տա րա ծաշր ջան նե րում, 

որ տեղ նա ու նի ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյուն. 

մշակ վում է նաև Ե ղեգ նա ձո րի, Մեղ րու, Նոյեմ բե րյա նի, 

Թա լի նի, Աշ տա րա կի, Ա րա րա տի, Ա բո վյա նի և այլ 

տա րա ծաշր ջան նե րում: 

 Մամ խե նին (Pr. spinosa L.) և ըն տա նի սա լո րե նին (Pr. 

domestica L.) շատ տա րած ված են Հա յաս տա նի հյու սիս

ար ևե լյան տա րածք նե րում: Շլո րե նին (ա լու չա) ևս լայն 

կի րա ռու թյուն է ու նե ցել: Սրանց տե ղա կան բազ մա թիվ 

պո պու լյա ցի ա ներ եր բեմն հան դի պում են ա ռան ձին 

ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում: Պտուղ նե րը` 

տար բեր ձևի և գու նա վոր մամբ, սո վո րա բար կլոր են, 

կլորեր կա րա վուն, ձվաձև, հա կա ռակ ձվաձև, կա րող են 

լի նել մուգ կա նաչ գույ նի, դե ղին, եր բեմն էլ` կար միր. 

կան սոր տեր, ո րոնց ոչ մի այն պտուղ ներն են գու նա

վոր ված, այլ նաև տերև նե րը, բող բոջ նե րը և շի վե րը:

 

Նկ. 10. Prunus divaricata Ledeb.-Սա լո րե նի,  
շլո րե նի,ա լու չա

Հա յաս տա նում մշակ վող բա լե նու տե ղա կան սոր տե րը 

բնո րոշ են թույլ ա ճե ցո ղու թյամբ (հաս նում է մինչև 34մ 

բարձ րու թյան), թփաձև են և հան դի պում են ՀՀ գրե թե 

բո լոր վայ րե րում; Կե ռա սե նին (Cer. avium Moench) ա ճում 

է Ա րա րա տյան հար թա վայ րում, ի նչ պես նաև Մեղ րու, 

Ե ղեգ նա ձո րի, Կա պա նի, Ա բո վյա նի, Աշ տա րա կի տա րա

ծաշր ջան նե րում և ՀՀ հյու սիսար ևե լյան ցած րա դիր 

մա սե րում: Այս տեղ եր բեմն հան դի պում են տե ղա կան 

շատ ար ժե քա վոր, ի նչ պես նաև ներ մուծ ված սոր տեր, 

ո րոնք լավ հար մար ված են տե ղա կան կլի մա յա կան 

պայ ման նե րին:

Մեր հան րա պե տու թյու նում նշե նու տե ղա կան պո պու

լյա ցի ա նե րը (A. communis L.), հիմ նա կա նում հան դի

պում են Նոյեմ բե րյա նի, Թու մա նյա նի, Իջ ևա նի, Տա վու շի, 

Կա պա նի, Գո րի սի, Մեղ րու տա րա ծաշր ջան նե րում: 

Մշակ վում են նաև Ա բո վյա նի, Աշ տա րա կի, Էջ մի ած նի 
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ցած րա դիր պաշտ պան ված վայ րե րում:

Հա յաս տա նում մշակ վում են մի այն սո վո րա կան ըն կու

զե նու (J. regia L.) տե սա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (նկ.11.): 

Դրանք 2025մ բարձ րու թյամբ ծա ռեր են, սա ղար թը 

լայն գն դաձև կամ լայն բր գաձև է` 1015մ տրա մագ ծով: 

Վայ րի վի ճա կում ա ճում է Ա նդր կով կա սում, Հյու սի սային 

Կով կա սում: Հա յաս տա նում շատ տա րած ված է Աշ տա 

րա կի, Ա բո վյա նի, Ե ղեգ նա ձո րի, Վայ քի, Գո րի սի, 

Կա պա նի, Մեղ րու, Թու մա նյա նի, Իջ ևա նի, Տա վու շի և 

Նոյեմ բե րյա նի տա րա ծաշր ջան նե րում: Հան րա պե

տու թյան տա րած քում մշակ վում են ա վե լի քան 100 

ձևեր, ո րոնք մե կը մյու սից տար բեր վում են կեղ ևի 

հաս տու թյամբ, ամ րու թյամբ և մի ջու կի սնն դա նյու թե րի 

քա նա կով: 

Նկ.11. Juglans regia L. - Ըն կու զե նի սո վո րա կան

Հա յաս տա նում վայ րի վի ճա կում ա ճում են տխ լե նու 

սո վո րա կան և պոն տա կան տե սակ նե րը: Տխլե նին 

մի ա տուն բույս է, բա ժա նա սեռ ծա ղիկ նե րով. ա րա կան 

ծա ղիկ ներն ա ռա ջա նում են մեկ տա րե կան ճյու ղե րի 

տեր ևա ծո ցե րում գո յա ցած ծաղ կափթ թու թյուն նե րում, 

ո րոնք սկզ բում գտն վում են ծած կող թե փուկ նե րի տակ, 

ի սկ հետզ հե տե զար գա նա լով` ա ռա ջաց նում են եր կար, 

գլա նաձև կատ վիկ ներ:

Հա յաս տա նում տխի լե նին շատ տա րած ված է Իջ ևա նի, 

Կա պա նի տա րա ծաշր ջան նե րում: Վայ րի պտ ղա հա

տապտ ղային բույ սե րով հա րուստ են հատ կա պես 

Նոյեմ բե րյա նի, Իջ ևա նի, Տա վու շի, Գու գար քի, Լոռ վա, 

Կա պա նի, Մեղ րու, Վայ քի ան տառ նե րը: 

Հա յաս տա նի ան տառ նե րում ա ճում են բազ մա թիվ 

պտ ղա հա տապտ ղային բույ սեր: Գե րակշ ռող մա սը 

կազ մում են` խն ձո րե նին, տան ձե նին, սա լո րե նին, շլո րե 

նին, նշե նին, տխ լե նին, հո նե նին:

 Սա կավ օգ տա գործ վող մշա կա բույ սե րի բազ մա զա

նու թյու նը: Չնա յած Հա յաս տա նում մշա կա բույ սե րի 

տե սա կա նին մեծ է, սա կայն դրան ցից ոչ բո լորն են 

օգ տա գործ վում մեծ չա փե րով: Բա վա կա նին շատ են 

նաև այն բույ սե րը, ո րոնք ու նեն տե ղա կան, հա մայն

քային, ա վան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի հետ կապ ված 

նշա նա կու թյուն: Դրանք բնակ չու թյան կող մից օգ տա

գործ վում են ա վե լի սահ մա նա փակ չա փե րով (պտ ղա

տու նե րից` զկե ռե նին, փշար մա վը, բան ջա րային բույ սե 

 րից` խավր ծի լը, ծնե բե կը, ո րոշ հա մե մուն քային բույ սեր, 

կե րային բույ սեր և այլն):

3.5. ԱԳ ՐՈԷ ԿՈ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ 

ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔՆ ՈՒ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԸ: 

ԿԱՅՈՒՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ

 Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը լուրջ փո փո

խու թյուն ներ է ա ռաջ բե րել բնա կան հա մա լիր նե րում` 

նախ կին բնա կան է կո հա մա կար գե րը վե րա փոխ վել են 

գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի` վա րե լա հո ղե րի, 

պտ ղա տու այ գի նե րի, ար հես տա կան մար գա գե տին

նե րի և այլն: Գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում ա ռաջ նային 

կա ռուց ված քային մի ա վորն ագ րոէ կո հա մա կար գերն 

են: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը մար դու կող մից փո խա

կերպ ված և կար գա վոր ված են գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րանք ստա նա լու հա մար: Դրանք ու նեն բարձր 

կեն սա բա նա կան ար տադ րո ղա կա նու թյուն: Այս տեղ, 

հա կա ռակ բնա կան է կո հա մա կար գե րի, կա տար վում 

է մշա կա բույ սե րի և ըն տա նի կեն դա նի նե րի ար հես

տա կան ը նտ րու թյուն: Ագ րոէ կո հա մա կար գերն 

ան կա յուն են, դրան ցում ի նք նա վե րա կանգն ման ու նա

կու թյու նը թույլ է, այն պահ պան վում ու կար գա վոր վում 

է մար դու մի ջամ տու թյամբ: Տար բե րում են ագ րոէ կո հա

մա կար գե րի հետ ևյալ տի պե րը` 

1. ագ րոո լորտ, ո րը ներ կա յաց նում է գլո բալ է կո հա

մա կարգ, մի ա վո րում է այն ամ բողջ տա րած քը, ո րը 

վե րա փոխ վել է մար դու գոր ծու նե ու թյամբ, 

2. ագ րա րային լանդ շաֆտ, ո րը ձևա վոր վել է 

գյու ղատն տե սա կան վե րա փոխ ման հետ ևան քով,

3.  գյու ղատն տե սա կան է կո լո գի ա կան հա մա կարգ 

կամ տն տե սա կան է կո հա մա կարգ՝ այ սինքն տն տե

սու թյան մա կար դա կի է կո հա մա կարգ, 

4. ագ րո կեն սաերկ րա ցե նոզ, ո րը նե րա ռում է դաշ տե րը, 

այ գի նե րը, բան ջա րա նոց նե րը, պաշտ պան ված 

գրուն տը, 

5. ա րո տային կեն սաերկ րա ցե նոզ, ո րը նե րա ռում 
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է բնա կան ա րոտ ներն ու ար հես տա կա նո րեն 

ստեղծ ված մար գա գե տին նե րը: 

6. ֆեր մե րային կեն սաերկ րա ցե նոզ, ո րը նե րա ռում է 

գո մե րը, խո զա նոց նե րը, թռչ նա նոց նե րը, ա նաս նա

պա հա կան հա մա լիր նե րը և այլն:

Բ նա կան է կո հա մա կար գե րում նյու թե րի հոս քը կա տար 

 վում է հա մա կար գի ներ սում և դրանց հե ռա ցու մը 

գործ նա կա նում գրե թե բա ցա կա յում է: Ար տադ րան քի 

հե ռա ցու մով կա տար վում է կեն սա ծին տար րե րի և 

կու տա կած է ներ գի այի ար տա հոսք, ո րի ար դյուն քում 

է կո հա մա կար գի կա յու նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 

պա հանջ վում է կար գա վո րող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա

նա ցում: Ագ րոէ կո հա մա կար գի ար տադ րան քի ար տա

հա նու մը նվա զեց նում է դրա օգ տա գոր ծու մը հա մա 

կար գի ներ սում, ի սկ ար տադ րան քի մա կար դա կը 

կախ ված է նյու թե րի և է ներ գի այի ծա վա լից և մար դու 

աշ խա տան քից: Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը բնա կան 

է կո հա մա կար գե րի նման կազմ ված են բազ մա թիվ 

փոխ կա պակց ված կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան և 

քի մի ա կան բա ղադ րիչ նե րից: 

Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մաշ խար հային 

կազ մա կեր պու թյան (FAO) կող մից կի րառ վող ե րկ րա գոր

ծու թյան տի պային կա ռուց ված քի հա մա ձայն տար բե 

 րում են հո ղօգ տա գործ ման հինգ տե սակ ներ.

1. Երկ րա գոր ծա կան կամ դաշ տային հո ղօգ տա

գոր ծում` ո րում ը նդ գրկ ված են ան ջր դի և ո ռոգ վող 

է կո հա մա կար գե րը:

2.  Բու սաս տա նայինայ գե գոր ծա կան հո ղօգ տա

գոր ծում կամ բու սաս տա նային է կո հա մա կար գեր: 

3. Ա րո տային հո ղօգ տա գոր ծում կամ ա րո տային 

ագ րո հա մա կար գեր:

4.  Խա ռը հո ղօգ տա գոր ծում, որ տեղ զու գակց վում 

են հո ղօգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև ա ռաջ նային 

և ե րկ րոր դային կեն սա բա նա կան ար տադ րան քի 

ստաց ման գոր ծըն թաց նե րի տար բեր տե սակ ներ: 

5. Հո ղօգ տա գոր ծում ե րկ րոր դային ար տադ րանք 

(կաթ, միս, ձու և այլն) ար տադ րե լու նպա տա կով: 

Նման տա րածք ներն ան վա նում են ագ րոար դյու նա

բե րա կան է կո հա մա կար գեր: 

Գյու ղատն տե սու թյան մեջ հո ղօգ տա գոր ծու մը կա տա

րե լա գոր ծե լու, ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կա յու նու

թյու նը պահ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել 

ագ րո լանդ շաֆտ նե րի օպ տի մալ կա ռուց վածք, ո րի 

հա մար կպա հանջ վի ըն դար ձա կել բնա կան կե րային 

հան դակ ներն ու պաշտ պա նա կան ան տառտն կարք

նե րը, հա մա տա րած ան տա ռա պատ ված տա րա ծու

թյուն նե րը և այլն: Հո ղը հա մար վում է ցան կա ցած 

ագ րոէ կո հա մա կար գի ստեղծ ման hիմ քը, նյու թե րի 

վե րա փոխ ման ու է ներ գի այի հոս քի փո խա կերպ ման 

գոր ծըն թաց նե րի կենտ րո նաց ման ու ագ րոէ կո հա մա

կար գե րի կա ռա վար ման կար ևոր օ ղա կը: Ագ րոէ կո հա

մա կար գե րը սկզ բուն քո րեն տար բեր վում են բնա կան 

է կո հա մա կար գե րից նրա նով, որ այս տեղ ստեղծ ված 

բեր քի հետ հե ռաց վում են ա ճեց վող ար տադ րան քում 

կու տակ ված սնն դա տար րե րի մեծ քա նակ ներ: 

Ժա մա նա կա կից ագ րոէ կո հա մա կար գե րը նե րա ռում 

են կեն սա բա նա կան ար տադ րան քի ար տադ րու թյան 

նյու թա կան, է ներ գե տիկ, տն տե սա կան և է կո լո գի ա կան 

բարդ փո խա դարձ գոր ծըն թաց ներ: Օպ տի մալ կա ռուց

ված քի ագ րո լանդ շաֆտ նե րի ստեղ ծու մը հնա րա վո

րու թյուն է տա լիս կա տա րե լա գոր ծե լու է կո հա մա կար

գե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը և մե ծաց նե լու 

դրանց կա յու նու թյու նը: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գում գոր ծըն թաց նե րը կախ ված 

են է ներ գի այի հոս քից և է կո հա մա կար գի կա ռուց

ված քի բա ղադ րա մա սե րում նյու թե րի շր ջապ տույ տից: 

Է ներ գի այի հոսքն ագ րոէ կո հա մա կար գում` է ներ գի այի 

սկզբ նա կան ֆիք սումն է, ֆո տո սին թե զի մի ջո ցով դրա 

փո խադ րու մը սնն դային շղ թա, ո րը սնն դա ռու թյան 

մի ջո ցով վերջ նա կա նա պես ցր վում է: Է ներ գի այի ը նդ հա 

 նուր քա նա կը, ո րը կու տակ վում է ագ րոէ կո հա մա

կար գում, կախ ված է բույ սե րի հա մընդ հա նուր ար տադ

րո ղա կա նու թյու նից և ներդ րում նե րից: Որ քա նով 

որ է ներ գի ան մեկ սնու ցո ղա կան մա կար դա կից 

փո խադր վում է մյու սին, ո ւս տի է ներ գի այի նշա նա կա լից 

մա սը կոր չում է: Վեր ջինս սահ մա նա փա կում է ագ րոէ

կո հա մա կար գին բնո րոշ օր գա նիզմ նե րի թվա քա նակն 

ու ը նդ հա նուր զանգ վա ծը: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րում կեն սա զանգ վա ծի քա նա կը, 

բաշխ վա ծու թյու նը և բա ղադ րու թյու նը փոխ վում 

են` կախ ված բու սա տե սա կից, շր ջա կա մի ջա վայ րից, 

է կո հա մա կար գի վի ճա կից ու մար դու տն տե սա կան 

գոր ծու նե ու թյու նից: Ագ րոէ կո հա մա կար գե րի մե ծա մաս

նու թյու նում օր գա նա կան բա ղադ րա մա սե րի մեծ մա սը 

կազմ ված է մե ռած օր գա նա կան նյու թե րից, որ տեղ 

գե րակշ ռո ղը բու սա կան ծա գում ու նե ցող նյու թերն են: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը կա րող են փոքր հա մա լիր 

վի ճա կից ան ցնել ա վե լի մեծ հա մա լիր վի ճա կի: Սա կայն 

այդ փո փո խու թյունն ար գե լակ վում է մաս նատ ված 
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հո ղօգ տա գործ ման պայ ման նե րում` նվազ կեն սա բազ

մա զա նու թյան օգ տա գործ ման և ան հեր թա փող (մո նո

կուլ տուր) ե րկ րա գոր ծու թյան վար ման պատ ճա ռով: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գի ա մե նա մեծ ֆունկ ցի ո նալ 

մի ա վո րը գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սի ցանքն է: Այն 

պատ շաճ տեղ է գրա վում հա մա կար գում և ո րո շիչ դեր 

ու նի է ներ գի այի հոս քի և սնն դա տար րե րի շր ջապ տույ 

 տի գոր ծըն թա ցում, չնա յած` ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա

զա նու թյունն այս տեղ նույն պես վճ ռող ֆունկ ցի ո նալ 

դեր է խա ղում: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գում նույն տե ղը չի կա րող մի ա ժա

մա նակ զբա ղեց ված լի նել և ի նք նա պա րու նակ բնա կու

թյուն հաս տա տել մեկ տե սա կից ա վել մշա կա բույս, ո րը 

դառ նում է հա մա կար գի թույլ կա յու նու թյան գլ խա վոր 

պատ ճառ նե րից մե կը:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րը և ան կա յու

նու թյու նը սե լեկ տիվ ճն շում են գոր ծադ րում գյու ղատըն

տե սա կան մշա կա բույ սե րի ա ճի ու զար գաց ման վրա: 

Տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը կախ ված է շր ջա կա 

մի ջա վայ րի կա ռուց ված քից:

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կար գա բա նու թյունը:

Յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջան ու նի ան կրկ նե լի ագ րոէ

կո հա մա կար գե րի հա վա քա ծու, ո րն ա ռա ջա նում է տե ղի 

կլի մայի, հո ղա ծած կույ թի, տն տե սու թյան, հա սա րա

կա կան կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րից: 

Ա մեն մի տա րա ծաշր ջա նում գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րու թյան ո ւղղ վա ծու թյան վրա ազ դում են 

ո րո շա կի գոր ծոն ներ, ո րոնք ստո րա բա ժան վում են 

ֆի զի կա կան, կեն սա բա նա կան, սո ցի ալտն տե սա կան, 

մշա կու թային: 

1. Ֆի զի կա կան գոր ծոն ներ են` ար ևի ռա դի ա ցի ան, 

ջեր մու թյու նը, տե ղում նե րը, օ դի հա րա բե րա կան 

խո նա վու թյու նը, հո ղա գո յաց ման մի ջա վայ րը, 

ռե լի ե ֆը, հո ղե րի ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

2. Կեն սա բա նա կան գոր ծոն ներն են` մի ջատ նե րը 

(պա րա զիտ նե րը), բնա կան վնա սա տու նե րը, 

մո լա խոտ վա ծու թյու նը, բույ սե րի և կեն դա նի

նե րի հի վան դու թյուն նե րը, բու սա կա նու թյունն 

ու հո ղային ֆաու նան, շր ջա պա տող բնա կան 

բու սա կա նու թյու նը, ֆո տո սին թե զի ար դյու նա

վե տու թյու նը, բեր քատ վու թյու նը, կի րառ վող 

ցան քաշր ջա նա ռու թյուն նե րը:

3. Սո ցի ալտն տե սա կան գոր ծոն ներն են` ազ գաբ նակ  

չու թյան խտու թյու նը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր 

 պու թյուն նե րը, շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 

տեխ նի կա կան օգ նու թյու նը, հո ղի մշա կու թյան 

գոր ծիք նե րը, աշ խա տա տե ղե րի առ կա յու թյու նը: 

4. Մշա կու թային գոր ծոն ներ են` գի տե լիք նե րի 

ա վան դա կան հա վա քա ծուն, հա վա տը, գա ղա 

փա րը, մարդ կանց գեն դե րային հիմ նախն դի րը, 

պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ագ րոէ կո հա մա

կար գի վի ճա կը կախ ված է շու կա յա կան հա րա բե րու

թյուն նե րից, գյու ղատն տե սու թյան մեջ կա պի տա լի 

ու աշ խա տան քի ներդ րու մից, հո ղե րի պի տա նե լի ու

թյու նից, տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման մա կար

դա կից և այլն: 

Գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը տար բեր տա րա

ծաշր ջան նե րում տար բեր են, և դրանք մշ տա պես 

փոխ վում են բնա կու թյան տե ղա շար ժի, ռե սուրս նե րի 

օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի, շր ջա կա մի ջա 

վայ րի դեգ րա դա ցի այի, տն տե սա կան զար գաց ման 

կամ լճաց ման մա կար դա կի, քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի 

փո փո խու թյուն նե րի և այլ գոր ծոն նե րի ներ գոր ծու թյամբ:

 Հա յաս տա նի տա րած քում ա ռանձ նաց նում են ագ րոէ կո

հա մա կար գե րի հետ ևյալ տի պե րը:

1. Ա նա պա տա տա փաս տա նային տիպ (Ա րա րա տյան 

հար թա վայր) որ տեղ վե գե տա ցի այի տևո ղու թյու նը 

եր կար է (մարտնոյեմ բեր): Ե րկ րա գոր ծու թյու նը 

հիմն ված է բազ մա մյա տն կարք նե րի (պ տուղ ներ, 

խա ղող), հա ցա հա տի կի, ե գիպ տա ցո րե նի, բան ջա րա

բոս տա նային մշա կա բույ սե րի, բազ մա մյա խո տա բույ

սե րի, կե րային ար մա տապ տուղ նե րի, տեխ նի կա կան 

մի շարք մշա կա բույ սե րի ագ րոէ կո հա մա կար գե րի 

վրա: Այս տեղ ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում է ջրո վի 

պայ ման նե րում: 

2. Չոր տա փաս տա նային տիպ (նա խա լեռ նային գո տի), 

որ տեղ ե րկ րա գոր ծու թյու նը հիմն ված է բազ մա մյա 

տն կարք նե րի, տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի (ծ խա 

խոտ), բազ մա մյա խո տա բույ սե րի, հա ցա հա տի կի 

ագ րոէ կո հա մա կար գե րի վրա: Այս տեղ բան ջա րե ղենն 

ու տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րը, բազ մա մյա տն կարք

նե րը (խա ղող, պտուղ ներ) ա ճեց վում են ջրո վի պայ ման

նե րում, ի սկ հա ցա հա տի կը, բազ մա մյա խո տա բույ սե րը` 

հիմ նա կա նում ան ջր դի պայ ման նե րում:

3. Տի պիկ տա փաս տա նային տիպ (լեռ նային գո տի), 

որ տեղ ե րկ րա գոր ծու թյու նը հիմն ված է հա ցա հա տի կի, 

կար տո ֆի լի, բազ մա մյա խո տա բույ սե րի, կե րային 

ար մա տապ տուղ նե րի, պտուղ նե րի ագ րոէ կո հա մա կար

գե րի վրա: 
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 3.6. ԳԵ ՆԱՅԻՆ ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, 

ԵՎ ԴՐԱ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

 Նախ քան գե նե տի կա կան ճար տա րա գի տու թյան 

ե ղա նա կով բույ սե րի նոր սոր տե րի ստա ցու մը, բույ սե րի 

գրե թե բո լոր սոր տե րը ստաց վում է ին ա վան դա կան 

սե լեկ ցի այի ե ղա նա կով և չէ ին դի տարկ վում որ պես 

է կո լո գի ա կան, գյու ղատնտե սա կան և կամ սնն դի 

ան վտան գու թյան ռիս կեր կրող գոր ծոն ներ: 

Սեր մե րի հա վաս տագր ման չա փա նիշ ներն ո ւղղ ված է ին 

ա պա հո վե լու սեր մե րի մաք րու թյու նը և ո րա կը, բայց 

քիչ ու շադ րու թյուն էր դարձ վում ա վան դա կան սե լեկ

ցի այի ե ղա նա կով ստաց ված բույ սե րի նոր սոր տե րի 

սնն դի ան վտան գու թյան և է կո լո գի ա կան ռիս կի խն դիր

նե րին: Բույ սե րի ա վան դա կան սե լեկ ցի ան զգա լի ո րեն 

տար բեր վում է բնա կան ը նտ րու թյու նից: Ար հես տա կան 

ը նտ րու թյունն ու ա վան դա կան սե լեկ ցի ան նվա զեց նում 

են ագ րոէ կոա հա մա կար գե րի ճկու նու թյու նը` ստեղ ծե լով 

գե նե րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն նե րով սոր տեր, ո րոնք 

բնու թյան մեջ ի նք նու րույն գո յատ ևել գրե թե չեն կա րող: 

Ա վան դա կան սե լեկ ցի այով ստաց ված սոր տե րի՝ մար դու 

ա ռող ջու թյան վրա ու նե ցած բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 

մի այն մի քա նի դեպք է գրանց վել: Թեև գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված մշա կա բույ սե րի ան վտանգ կի րառ ման 

հետ կապ ված ո րոշ խն դիր ներ, ը ստ է ու թյան, վե րա

բեր վում են նաև դա սա կան ե ղա նա կով ստաց ված 

մշա կա բույ սե րին: Աշ խար հում ա մե նա տա րած ված 

հիմ նա կան մշա կա բույ սերն ա ճեց վում են մե ծա մա սամբ 

ի րենց ծագ ման և ըն տե լաց ման կենտ րոն նե րից դուրս: 

Մշա կա բույ սե րը` այդ թվում ԳՁՕնե րը, տա րած վել են 

աշ խար հով` միգ րա ցի այի և ա ռևտ րի ճա նա պարհ նե րով: 

Այս պես օ րի նակ, աշ խար հում տրանս գեն մշա կա բույ

սե րի ա ճեց ման տա րածք նե րը գե րա զան ցում են 170 

մլն հա (Նկ.12):

Նկ.12. Տրանս գեն մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րի հա մաշ խար հային մա կե րե սը

Չնա յած նրան, որ ցան կա ցած նոր օր գա նիզ մի ներ մու

ծու մը նոր է կո հա մա կարգ կապ ված է ո րո շա կի ռիս կե րի 

հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված 

օր գա նիզմ նե րի` բնա կան հա մա կար գեր ներ մուծ ման 

է կո լո գի ա կան ռիս կե րը պետք է դի տարկ վեն որ պես 

յու րա հա տուկ դեպք, քա նի որ այս պա րա գա յում գործ 

ու նենք նոր` ար հես տա կան ե ղա նա կով ստեղծ ված 

գե նո մի հետ: 

Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ ներն այն օր գա

նիզմ ներն են, ո րոնք պա րու նա կում են ար հես տա կա

նո րեն ստեղծ ված կամ փո փոխ ված գե ներ, ի նչ պես նաև 

գե ներ, ո րոնք տե ղա փոխ վել են այլ օր գա նիզմ նե րից: 

Այս օր գա նիզմ նե րում գե նե տի կա կան նյու թը` ԴՆԹն, 

փո փոխ ված է այն պես, ի նչ պես հնա րա վոր չէ ա նել 
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բնա կան պայ ման նե րում: Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված 

օր գա նիզմն իր մեջ կրում է իր հա մար ոչ բնա կան գե նե

տի կա կան նյու թի հա մակ ցում, ո րն ի րա կա նաց վում 

է գե նային ճար տա րա գի տու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի 

շնոր հիվ (Նկ.13): 

Գե նային ճար տա րա գի տու թյու նը թույլ է տա լիս մեկ 

կեն դա նի օր գա նիզ մից տե ղա փո խել ա ռան ձին գե ներ 

մեկ այլ կեն դա նի օր գա նիզմ: Դա կա րե լի է ի րա կա

նաց նել նաև ոչ ազ գակ ցա կան, ի րար հետ կապ չու նե ցող 

տե սակ նե րի միջև: Բնու թյան մեջ գե նե տի կա կան տե ղե

կու թյան փո խա նա կում նման ճա նա պար հով գրե թե 

հնա րա վոր չէ:

Նկ.13. Սպի տակ բրինձ` ստաց ված ա վան դա կան 
սե լեկ ցի այով: Գոլ դեն բրինձ` ստաց ված գե նային 

ճար տա րա գի տու թյան ե ղա նա կով
(Այս բրն ձի գե նո մում ներ կա ռուց ված են բետ տա 

կա րո տե նի սին թե զի  հա մար պա տաս խա նա տու 3 գեն)  
(Welch RM and Graham RD (2004) Breeding for 

micronutrients in staple food crops from a human nutrition 
perspective. J Exp Bot 55:353-364)

Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րը կա րող 

են բազ մա նալ, տա րած վել և են թարկ վել է վո լյու ցի այի: 

Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ կա րող է լի նել 

ցան կա ցած օր գա նիզմ` բա ցա ռու թյամբ մարդ կայի նի: 

Դրանց բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, 

որ նրանք ու նեն նա խօ րոք ո րոշ ված, մար դու հա մար 

ցան կա լի հատ կա նիշ ներ: Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված 

օր գա նիզմ նե րը, ձեռք բե րե լով նոր հատ կա նիշ ներ, 

ա ռա վել կա յուն են դառ նում շր ջա կա մի ջա վայ րի այս 

կամ այն գոր ծո նի նկատ մամբ: Նրանք ձեռք են բե րում 

դի մաց կու նու թյուն զա նա զան հի վան դու թյուն նե րի, 

թու նա քի մի կատ նե րի և այլ գոր ծոն նե րի նկատ մամբ: 

ԳՁՕնե րը ստեղծ վում են բարձր սնն դայ նու թյամբ 

և եր կար պահ պան վող սնն դամ թերք ստա նա լու 

հա մար: Ի նչ պես նաև գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված 

բույ սե րը կա րող են մար դու հա մար ծա ռայել որ պես 

ան հրա ժեշտ սպի տա կուց նե րի ստաց ման աղ բյուր, 

օ րի նակ`ին սու լի նի, ին տեր ֆե րո նի, ա ճի հոր մո նի և 

այլն: 

 Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված բույ սե րի սնն դային 

ար ժե քը ո րոշ վում է նրան ցում պա րու նակ վող սպի տա

կուց նե րի, ճար պե րի, պո լի սա խա րիդ նե րի ո րա կա կան և 

քա նա կա կան փո փո խու թյուն նե րով: Օ րի նակ, հա ցազ

գի նե րից ա ռա վել մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա

յաց նում էն դոս պեր մի պա շա րային սպի տա կուց նե րը: 

Շատ դեպ քե րում բույ սե րի պա շա րային սպի տա

կուց ներն ու նե նում են մար դու լի ար ժեք սն ման հա մար 

ան բա վա րար ա մի նաթթ վային կազմ: Դրա օ րի նակ 

է հա ցա հա տի կային բույ սե րի էն դոս պեր մում լի զի նի, 

տրիպ տո ֆա նի և տրե ո նի նի ցածր պա րու նա կու թյու նը: 

Ի սկ բակ լազ գի նե րի պա շա րային սպի տա կուց նե րը 

բնու թագր վում են մե թի ո նի նի ցածր մա կար դա կով: 

Ե թե լի զի նի լրա ցու ցիչ կո դոն ներ ներ մուծ վեն պա շա 

րային սպի տա կուց նե րի սին թե զը կար գա վո րող գե նե րի 

մեջ, ա պա դա կա րող է հան գեց նել լի զի նով հա րուստ 

սպի տա կուց նե րի սին թե զին, ո րը բարձ րաց նում է նրա 

սնն դային ար ժե քը: Այս ե ղա նա կով ստաց վել է ե գիպ

տա ցո րեն, ո րը մո դի ֆի կաց վել է ալ ֆա զե ի նով, ո րը 

հա րուստ է զե ի նով: Այս ե ղա նա կով ստաց վել են նաև 

տրանս գեն ցո րեն և այլ բույ սեր: Պա շա րային սպի տա

կուց նե րի սին թե զի ըն թաց քում շատ կար ևոր է, որ 

ներ մուծ ված գե նը է քսպ րե սի այի են թարկ վի բույ սի 

սեր մե րում կամ էլ հա տիկ նե րում: 

Կեն սա տեխ նո լո գի ա կան տե սան կյու նից կար ևոր խն դիր 

է նաև հեր բի ցիդ նե րի և վի րու սային հի վան դու թյուն

նե րի հան դեպ կա յուն գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ

սե րի ստա ցու մը: Դա կա տար վում է եր կու ո ւղ ղու թյամբ. 

Ա ռա ջի նը` ո ւղ ղա կի սե լեկ ցի այի ե ղա նա կով` ի րար հետ 

խա չա սե րե լով կա յուն և վայ րի տե սակ նե րը: Սա կայն 

այս ե ղա նա կը ոչ միշտ է հա ջող վում: Ի սկ ե րկ րոր դը` 

տրանս գեն բույ սե րի ստա ցումն է գե նե րի ներդր ման 

ճա նա պար հով:

Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված բույ սե րի ստաց ման 

սկզբ նա կան նպա տա կը գյու ղատն տե սա կան մշա կա

բույ սե րի հար մար վա ծու թյան բարձ րա ցումն է: Օ րի նակ` 

մի ջատ նե րի հան դեպ կա յու նու թյան հաս նում են` բույ սի 

մեջ ներդ նե լով Bacillius turingiensis բակ տե րի այի թույն 

ար տադ րող գե նը: Այդ թույ նը գյու ղատն տե սու թյան մեջ 

օգ տա գործ վում է որ պես սո վո րա կան մի ջա տաս պան 

և այն ան վտանգ է մար դու հա մար: Այս նույն թույնն 

ար տադ րող գե նը տե ղադր վել է նաև ծխա խո տի, լո լի կի, 

կար տո ֆի լի, ե գիպ տա ցո րե նի, բամ բա կի գե նոմ նե րի 

մեջ` ա պա հո վե լով նրանց է ֆեկ տիվ պաշտ պան վա ծու

թյու նը գյու ղատն տե սա կան վնա սա տու նե րից: 
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Ստաց վել են նաև մի շարք գյու ղատն տե սա կան 

մշա կա բույ սեր` կար տո ֆիլ, ե գիպ տա ցո րեն, բամ բակ, 

բրինձ, ո րոնք ու նեն սն կային հի վան դու թյուն նե րի 

հան դեպ բարձր կա յու նու թյուն: Այս հա ջո ղու թյա նը 

հնա րա վոր է ե ղել հաս նել խի տի նազ գե նի է քսպ րե

սի այի շհոր հիվ: Գե նո մի մեջ բակ տե րի ալ ծա գում 

ու նե ցող գե նե րի ներդր ման շնոր հիվ ստաց վել են նաև 

բարձր ա ղայ նու թյան պայ ման նե րին հար մար ված և 

կա յուն ծխա խո տի տրանս գեն բույ սեր: Տրանս գեն 

բույ սե րի օգ տա գործ ման ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն էլ` 

գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյան 

բարձ րա ցումն է:

 Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված մշա կա բույ սե րի է կո լո  

գի ա կան ռիս կե րը կա րե լի է դա սա կար գել հետ ևյալ 

կերպ.

 •  Կա յու նու թյան ա ռա ջա ցում`  գե նե տի կո րեն ձևա փոխ

ված բույ սե րը կա րող են դառ նալ մշա կո վի հո ղե րի 

վտան գա վոր մո լա խո տեր: 

 • Ին վա զի ա`  գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված բույ սե րը 

կա րող են դառ նալ ին վա զիվ բնա կան է կո հա մա  

կար գե րում:

 •  Գե նե րի հոսք` ներ կա ռուց ված նոր գե նե րի տա րա

ծում ծաղ կա փո շու մի ջո ցով կամ այլ ե ղա նա կով, ո րի 

ար դյուն քում ոչ տրասն գեն բույ սե րը կա րող են դառ

նալ ին վա զիվ կամ վե րած վել մո լա խո տե րի: 

 • In situ կեն սա բազ մա զա նու թյան կր ճա տում:

 •  Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված բույ սե րի նկատ մամբ 

կա յուն մի ջատ նե րի ա ռա ջա ցում: 

 • Ազ դե ցու թյուն ոչ նպա տա կային օր գա նիզմ նե րի վրա: 

Է կո լո գի ա կան ռիս կե րը ներ կա յումս չեն դի տարկ վում 

որ պես բարձր ռիս կեր, քա նի որ ա վան դա կան սե լեկ

ցի այի ե ղա նա կով ստաց ված սոր տե րի և մշա կա բույ

սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի միջև գե նե րի հոս քը չի 

ա ռա ջաց րել է ա կան խն դիր ներ, և ոչ էլ ա վան դա կան 

մշա կա բույ սե րը վե րած վել են է կո հա մա կար գե րի 

ին վա զիվ ձևե րի: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ 

գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզ մի շր ջա կա 

մի ջա վայ րում ա ճե ցու մից ա ռաջ պո տեն ցի ալ ռիս կի 

գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն չկա: Գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րի է կո լո գի ա կան ռիս կե րի 

տե սան կյու նից` կար ևո րա գույն խն դիր է հան դի

սա նում սե ռա կան փոխ հա մա տե ղե լի մշա կո վի կամ 

վայ րի ազ գա կից նե րի առ կա յու թյու նը: Վայ րի ձևե րը 

կա րող են ո ւղ ղա կի ո րեն մշա կա բույ սի նախ նին հան դի

սա նալ, կամ էլ պատ կա նեն ազ գակ ցա կան այլ տե սա կի: 

Մշա կո վի ազ գա կից ներ կա րող են լի նել տե ղային կամ 

ֆեր մեր նե րի կող մից սե լեկ ցի այի են թարկ ված, այս պես 

կոչ ված տե ղա կան սոր տե րը: Ի նչ պես վայ րի, այն պես էլ 

մշա կո վի ազ գա կից նե րը կար ևոր սո ցի ալմ շա կու թային 

նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև հան դի սա նում են 

ֆեր մեր նե րի ե կա մու տի հիմ նա կան աղ բյուր, ի սկ սե լեկ

ցի ո ներ նե րի հա մար ծա ռա յում են որ պես գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան աղ բյուր: Ի նչ պես վայ րի, այն պես էլ 

մշա կո վի ազ գա կից նե րը կա րող են խա չա սեր վել նոր 

գե նե տի կո րեն մոտ կանգ նած մշա կա բույ սե րի հետ: 

Հենց այս հատ կու թյունն էլ հան դի սա նում է մշա կո վի 

բույ սե րի, վայ րի ազ գա կից նե րի և տրանս գեն բույ սե րի 

միջև ին տեն սիվ գե նե տի կա կան հոս քի գլ խա վոր 

նա խա պայ մա նը: Մյուս կող մից, մշա կա բույ սե րի մոտ 

հիմ նա կա նում տա րած ված է ի նք նա փո շո տու մը, ին չը 

նվա զեց նում է գե նե րի հոս քը մշա կա բույ սե րի միջև: 

Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րին վե րա 

բե րվող խն դիր նե րը կա րող են դա սա կարգ վել նաև ը ստ 

ազ դե ցու թյան ձևի. 

Ազ դե ցու թյուն շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա. 

 • Տ րանս գե նի (բարձր հար մար վո ղա կա նու թյուն, ին

վա զի վու թյուն) կամ նրա ար տադ րան քի (կու մու լյա

տիվ էֆ ֆեկտ) կա յու նու թյուն 

 • Ոչ նպա տա կային օր գա նիզմ նե րի զգա յու նու թյուն 

 • Ագ րո քի մի կատ նե րի կի րառ ման ա ճող ծա վալ ներ

 • Տ րանս գե նի ան կան խա տե սե լի է քսպ րե սի ա կամ 

տրանս գե նի ան կա յու նու թյուն: 

Ազ դե ցու թյու նը գյու ղատն տե սու թյան և գյու ղատն տե

սա կան ար տադ րան քի վրա.

 •  Կա յու նու թյան կամ տո լե րան տու թյան զար գա ցում 

նպա տա կային և ոչ նպ տա կային օր գա նիզմ նե րի մոտ

 •  Մո լա խո տե րի և գեր մո լա խո տե րի ա ռա ջա ցում

 • Սնն դային ար ժե քի նվա զում

 • Մ շա կա բույ սե րի թվա քա նա կի կր ճա տում (վ նա սա

տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ զգա յու

նու թյան աճ) և կեն սա բազ մա զա նու թյան կո րուստ 

(ԳՁ մշա կա բույ սե րի ա ռա վե լու թյունն ա վան դա կան 

մշա կա բույ սե րի նկատ մամբ)

 •  Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ար ժե քի ա ճ

 •  Ռիկ սի գնա հատ ման և կա ռա վար ման հզո րու թյուն

նե րի պա կաս 

 • Է թի կա կան խն դիրնր: 

Ազ դե ցու թյու նը` փո խազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևան քով.

 •  Գե նե տի կա կան աղ տո տում ծաղ կա փո շու և սեր մե րի 

տա րած ման և գե նե րի հո րի զո նա կան փո խանց ման 

ճա նա պար հով 
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 • Տ րանս գե նի տե ղա փո խում ման րէ նե րի գե նո մի մեջ 

կամ նոր վի րուս նե րի ա ռա ջա ցում 

 • Տար բեր ԳՁ բույ սե րի միջև փո խազ դե ցու թյուն ներ: 

ԳՁ բույ սե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րի հա վա

նա կա նու թյու նը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ 

է ի րա կա նաց նել է կո լո գի ա կան ռիս կի ման րակր կիտ 

գնա հա տում: Ը նդ ո րում, յու րա քան չյուր նոր ԳՄ բույ սի 

հա մար պետք է ի րա կա նաց վի ռիս կի ա ռան ձին գնա հա 

 տում: Գո յու թյուն ու նեն ռիս կի գնա հատ ման մի քա նի 

սկզ բունք ներ: 

1. Ռիս կի գնա հա տու մը յու րա քան չյուր մշա կա բույ սի 

կամ հատ կա նի շի հա մար, ի նչ պես նաև տա րա ծաշըր  

ջա նի հա մար պետք է լի նի մե նա հա տուկ և ի րա կա

նաց վի փուլ առ փուլ: Քա նի որ տրանս գեն բույ սի 

և դրա նից ստաց վող մի ա ցու թյուն նե րի ազ դե ցու

թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա կախ ված է տե ղի 

պայ ման նե րից, ա պա ռիս կի գնա հա տումն ի րա կա

նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել նաև տե ղային 

ագ րոէ կո լո գի ա կան պայ ման նե րը, գյու ղատըն

տե սու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Տե ղի 

ֆլո րայի և ֆաու նայի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը 

նույն պես պետք է հաշ վի առ նել պո տեն ցի ալ վտանգ 

 նե րը և հե տա զո տա կան խն դիր նե րը սահ մա նե լիս: 

2. Որ ևէ տեխ նո լո գի այի հա մար հնա րա վոր չէ 

սահ մա նել բա ցար ձակ ան վտան գու թյուն, քա նի որ 

բո լոր տեխ նո լո գի ա ներն էլ կրում են ռիս կի ո րո շա կի 

աս տի ճան: Ար դյունք նե րը վեր լու ծե լիս ան հրա ժեշտ 

է հաշ վի առ նել՝ ա րդյո՞ք նոր տեխ նո լո գի այով 

ստաց ված ար տադ րանքն ա ռա վել ռիս կային չէ, 

քան նմա նա տիպ այլ տեխ նո լո գի ա նե րը: Կամ 

ան հրա ժեշտ է կա տա րել ռիս կե րի  օ գուտ նե րի 

ա նա լիզ (benefitrisk balance): Գնա հա տու մը 

պետք է հաշ վի առ նի ԳՁ բույ սե րի հա րա բե րա կան 

ռիս կե րը և օ գուտ նե րը` հա մե մա տած ա վան դա կան 

սոր տե րի հետ, և պետք է նե րա ռի նաև ԳՁ բույ սե րի 

պո տեն ցի ալ է կո լո գի ա կան ազ դե ցու թյու նը: 

Այս պես, օ րի նակ, Btբամ բա կի դեպ քում, պետք 

է հաշ վի առ նել ին սեկ տի ցիդ նե րի կի րա ռու մը և 

կա տա րել հա մե մա տա կան գնա հա տում: Հեր բի ցիդ

նե րի նկատ մամբ կա յուն բույ սե րի դեպ քում` ընտ րել 

տար բեր հեր բի ցիդ ներ: Այս հա մե մա տու թյուն նե րը 

պետք է ի րա կանց նել տե ղային պայ ման նե րը հաշ վի 

առ նե լով:

 3.7. ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿՈ ՐԵՆ ՁԵ ՎԱ ՓՈԽ ՎԱԾ 

ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԵՎ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ 

ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՂ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԸ 

ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

 Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված մշա կա բույ սե րի ա ճե ցու մը 

ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն է թող նում գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րան քի վրա: Ա վան դա կան մշա կա բույ սե րը, 

ո րոնք ստաց վում են ա վան դա կան սե լեկ ցի այի ճա նա

պար հով, ա ռանց գե նե տի կա կան ձևա փո խու թյուն

նե րի, կա րող են ոչ մի տում նա վոր աղ տոտ վել գե նե տի

կո րեն ձևա փոխ ված բույ սով սեր մե րի ար տադ րու թյան, 

ա ճեց ման, բեր քա հա վա քի, պահ ման, փո խադր ման և 

վե րամ շակ ման ըն թաց քում: Սա կայն ամ բողջ աշ խար 

 հում, այդ թվում Եվ րո պա յում, խիստ կար ևոր վում է 

գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված մշա կա բույ սե րի գո յակ

ցու թյու նը ա վան դա կան և օր գա նա կան գյու ղատն տե

սու թյան հետ: Գյու ղատն տե սու թյան այս ե րեք ո ւղ ղու

թյուն նե րից և ոչ մեկն էլ չպետք է բա ցառ վի: 

Մի կող մից, ԳՁ մշա կա բույ սե րի պա տա հա կան հայտ նա

բե րու մը ոչ ԳՁ մշա կա բույ սե րի մեջ հարց է ա ռա ջաց նում, 

թե ի նչ պես ար տադ րո ղը պետք է հա մոզ ված լի նի, որ 

իր ը նտ րած ար տադ րու թյան հա մա կար գը լի ար ժեք է: 

Մյուս կող մից այս խն դի րը կապ ված է նաև սպա ռո ղի 

ը նտ րու թյան հետ: Այս դեպ քում ան հրա ժեշտ են ոչ 

մի այն հե տագ ծե լի ու թյան և մակնշ ման լավ գոր ծող 

հա մա կարգ, այլև ճիշտ մշակ ված գյու ղատն տե սա կան 

սեկ տոր: Այս պի սով, սնն դի ար տադ րու թյու նը, ո րը պետք 

է ա պա հո վի սպա ռո ղի պա հանջ նե րը, ո ւղ ղա կի ո րեն 

պետք է զար գա նա գյու ղատն տե սա կան տար բեր հա մա

կար գե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ: 

Սո ցի ալտն տե սա կան խն դիր ներ

 Գո յակ ցու թյու նը (Coexistence) վե րա բեր վում է ա վան դա 

 կան, օր գա նա կան և ԳՁ մշա կա բույ սե րի միջև ֆեր մե րի 

ա զատ ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյա նը՝ 

մակնշ ման և մաք րու թյան չա փա նիշ նե րի ի րա վա բա

նա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ոչ տրանս գեն մշա կա բույ սե րից ստա ցած ար տադ

րան քում կամ սեր մե րում պա տա հա բար ԳՁ բույ սե րի 

ի հայտ գա լու դեպ քում հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու

թյու նը, օ րի նակ Եվ րո պա յում, պա հան ջում է, որ այդ ոչ 

ԳՁ մշա կա բույ սե րից ստաց ված ար տադ րան քը մակնշ վի 

որ պես ԳՁ, ե թե ի հար կե այն քա նա կա պես ան ցնում է 

մակնշ ման հա մար նա խա տես ված նվա զա գույն շե մը: 

Սա կա րող է բե րել գյու ղա ցի նե րի ե կամ տի նվազ ման 
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կամ էլ մշա կա բույ սի վա ճառ քի հետ կապ ված բար դու

թյուն նե րի: Ա վե լին, եր բեմն ֆեր մեր նե րը ստիպ ված են 

լի նում կա տա րել մեծ ներդ րում ներ հա մա պա տաս խան 

մո նի տո րին գի ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու հա մար, ո րը 

կն վա զեց նի ԳՁ և ոչ ԳՁ մշա կա բույ սե րի խառն վե լը 

ա ճեց ման բո լոր փու լե րում: Հետ ևա բար, գո յակ ցու

թյու նը կապ ված է տն տե սա կան մի շարք խն դիր նե րի 

ա ռա ջաց ման հետ, ո րոնք կապ ված են ԳՁ և ոչ ԳՁ 

մշա կա բույ սե րի մի ա խառն վե լու հետ, ո րից խու սա փե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել կա ռա վար ման հա մա

պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ: Կա ռա վար ման մի ջո ցա

ռում նե րը պետք է մշակ վե`ն հաշ վի առ նե լով ԳՁ և ոչ 

ԳՁ մշա կա բույ սե րի մի ա խառն ման հա վա նա կա նու թյան 

և ճա նա պարհ նե րի վե րա բե յալ լա վա գույն գի տա կան  

ա պա ցույց նե րը: Դրանք կա րող են նե րա ռել տեխ նի

կա կան մի ջո ցա ռում ներ, ի նչ պես օ րի նակ, մե կու սաց ման 

հե ռա վո րու թյու նը, կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա ռում ներ` 

ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, դաշ տե րի բա ժա նու մը մե կու

սաց ված տա րածք նե րի: Ե թե ԳՁ մշա կա բույ սե րի 

ա ճե ցու մը թույ լատր ված է, ա պա ան հրա ժեշտ է ա պա հո  

վել, որ հար ևա նու թյամբ ա ճող ոչ ԳՁ մշա կա բույ

սե րի գե նե տի կա կան աղ տոտ ման մա կար դա կը լի նի 

մակնշ ման հա մար պա հանջ վող կոն ցենտ րա ցի այից 

ցածր և բա վա րա րի գե նե տի կա կան մաք րու թյան 

ստան դարտ նե րը: 

Ֆեր մեր նե րի տն տե սու թյուն նե րում պայ ման նե րը խիստ 

փո փո խա կան են: Տար բեր են ֆեր մա նե րի և դաշ տե րի 

չա փե րը, ար տադ րա կան հա մա կար գե րը, ցան քաշըր

ջա նա ռու թյու նը, բնա կան պայ ման նե րը և այլն: Այս 

տար բե րու թյուն նե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն ԳՁ և ոչ 

ԳՁ մշա կա բույ սե րի հա մա տեղ ա ճեց ման, դրանց մո նի

տո րին գի և կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման 

ժա մա նակ: Յու րա քան չյուր մի ջո ցա ռում ձեռ նար կե լիս 

պետք է հաշ վի առ նել նաև ֆեր մայի կա ռուց ված քային 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, տվյալ տա րած քի բնա կան 

պայ ման նե րը: 

ԳՁնե րից ա զատ գո տի ներ և ար տադ րու թյուն 

Ո րոշ ե րկր նե րում, նե րա ռյալ Ա ՄՆը և Եվ րո պան, 

տար բեր շր ջան ներ հայ տա րա րել են ի րենց որ պես 

ԳՁնե րից ա զատ շր ջան ներ և ստեղ ծել են քա ղա քա կան 

ցանց: Ի րա վա բա նո րեն, ԳՁնե րից ա զատ գո տի նե րը 

և ԳՁ ու ոչ ԳՁ մշա կա բույ սե րի գո յակ ցու թյան մի ջո

ցա ռում նե րը ստեղծ վել են Եվ րո պա յում: ԳՁնե րից 

ա զատ գո տի նե րը դիտ վում են որ պես ԳՁ և ոչ ԳՁբույ

սե րի գո յակ ցու թյան տե ղա կան մի ջո ցա ռում ներ, ի սկ 

տա րա ծաշր ջա նային մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ի րա կա

նաց վեն մի այն այն դեպ քում, ե րբ կի րառ վող մի ջո ցա

ռում նե րը ոչ ԳՁ մշա կա բույ սի և դրա նից ստաց վող 

ար տադ րան քի բա վա րար մա կար դա կի գե նե տի կա կան 

մաք րու թյուն չեն ա պա հո վում: Բա ցի այդ, նրանք պետք 

է հիմ նա վոր ված լի նեն մշա կա բույ սե րի և ապ րան քի 

յու րա քան չյուր տի պի հա մար: Ե րկ րոր դը, ֆեր մեր նե րը, 

մի մյանց հետ փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լով, ո րո շում են 

ըն դու նում ի րենց տա րած քում ու նե նա լու մեկ ար տադ

րա կան հա մա կարգ: 

Այս պի սով, ԳՁբույ սե րից ա զատ գո տի նե րը և ար տադ

րան քը ստեղ ծում են ո րո շա կի դրա կան մի ջա վայր 

և պայ ման ներ տե ղա կան ար տադ րան քի շու կա յա

հան ման, տու րիզ մի զար գաց ման հա մար: 

3.8. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ն կա րագ րե'ք «տե սա կա ռա ջա ցում» և «գե նե րի 

հոսք» հաս կա ցու թյուն նե րը:

2. Ն կա րագ րե'ք մու տա ցի ա նե րի տե սակ նե րը: 

3. Ի՞նչ է գե նե րի դրեյ ֆը և ո ՞րն է դրա դե րը կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պան ման հա մար:

4. Ն կա րագ րե'ք Է վո լյու ցի այի ըն թաց քի և մու տա ցի ա

նե րի ա րա գու թյան միջև կա պը:

5. Ն կա րագ րե'ք գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը և 

կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 

6. Ո րո՞նք են ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

սահ ման նե րը: 

7. Ի՞նչ է գե նային ճար տա րա գի տու թյու նը: 

8. Ո՞ր օր գա նիզմ ներն են կոչ վում գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված: 

9. Ի՞նչ ռիս կեր են պա րու նա կում գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րը: Ի նչ պե՞ս կա րե լի է 

դրանք գնա հա տել: 

10. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րը գյու ղատն տե սու թյան 

մեջ: 

11. Ո րո՞նք են գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ

նե րի ստաց ման ե ղա նակ նե րը: 

12. Ո րո՞նք են հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի ծագ ման 

կենտ րոն նե րը, որ պես այդ բույ սե րի գե նե տիկ 

հիմ նա կան պա հես տա րան ներ: 
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13. Ինչ պի սի՞ն են ը նտ րա սեր ման խն դիր նե րը` որ պես 

ագ րո կեն սա բազ մա զանու թյան հարս տաց ման 

աղ բյուր: 

14. Ո րո՞նք են ը նտ րա սեր ման հին և ժա մա նա կա կից 

ե ղա նակ նե րը:

15. Թ վար կել մշա կա բույ սե րի ո րոշ տե սակ նե րի և 

ժո ղովր դա կան սոր տե րի ու տե ղա կան պո պու լյա

ցի ա նե րի մո ռա ցու թյան և նվազ օգ տա գործ ման 

պատ ճառ նե րը: 

16. Ո րո՞նք են հա ցա հա տի կային, բան ջա րային, 

պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի մո ռաց ված հայ կա կան 

սոր տերն ու պո պու լյա ցի ա նե րը: 

17. Ո րո՞նք են ՀՀո ւմ պահ պան ված և գե նե տիկ 

հարս տու թյուն հա մար վող ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

18. Ո րո՞նք են բնա կան է կո հա մա կար գե րը և ագ րոէ կո հա

մա կար գե րը, դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

19. Ո րո՞նք են ագ րոէ կո հա մա կար գե րի ձևա վոր ման 

գոր ծոն նե րը և դրանց տա րա ծաշր ջա նային 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

20. Ագ րոէ կո հա մա կար գե րում ըն թա ցող ի նչ պի սի՞ 

գոր ծըն թաց ներ կան, ո րոնք հա մար վում են որ պես 

կա յուն գյու ղատն տե սու թյան նա խա պայ ման: 

Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1.  Գյու ղատն տե սա կան է կո լո գի ան և ագ րո կեն սա  

բազ մա զա նու թյու նը:

2.  Ռե կոմ բի նա ցի այի նշա նա կու թյունն ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան հա մար :

3. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան սահ ման նե րը :

4. Է վո լյու ցի ոն մե խա նիզմ նե րի գե նե տի կա կան 

հիմ քե րը:

5.  Գե նային ճար տա րա գի տու թյու նը և գյու ղատըն 

 տե սու թյու նը:

6.  Գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ ներ :

7. Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը` որ պես մար դու կող մից 

փո խա կերպ ված կեն սա գե ո ցե նոզ ներ:

8.  Հա յաս տա նի տա րած քում ագ րոէ կո հա մա կար գե րի 

հիմ նա կան տի պե րը: 

Գ րա կա նու թյուն

1. Կ.Վ.Գ րի գո րյան, Ա.Հ.Ե սա յան, Հ.Գ.Ժամ հա րյան, 

Ա.Վ.Խոյե ցյան, Հ.Ս.Մով սե սյան, Գ.Պ.Փի րու մյան 

Է կո լո գի այի և բնու թյան պահ պա նու թյան 

հի մունք ներ, Եր ևան 2010, 223էջ :

2. Է.Մ.Հայ րա պե տյան Ա.Վ.Շի րի նյան Ագ րոէ կո լո գի ա, 

Եր ևան 2003, 407էջ: 

3. Ա.Մե լի քյան Բան ջա րա բու ծու թյուն, Եր ևան, Դար 

2005, 504էջ:

4. Լ.Մել քու մյան Է կո լո գի այի հի մունք ներ, Եր ևան 

2008,285էջ:

5. Агроэкология под ред. В.А.Черникова и 
А.И.Чекереса, Москва, Колос 2000, 535 стр.
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Lothar Fresse, Jose Iriondo and Miguel A.A.Pinheiro 

de CarvalhoR.

7. Jarvis D.I., Padoch C., Cooper H.D. Managing biodi
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4. 0
ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ 
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

4.1. ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ԴԵ ՄՈԳ ՐԱ ՖԻԿ 

ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱ ՐԵ ՆԻ 

Ա ՆՎ ՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: 

ՊԱ ՐԵ ՆԻ, ՍՆՆ ԴԱ ՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 

ՀԱ ԶԱ ՐԱՄՅԱ ԿԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 

ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

Են թադր վում է, որ այս դա րի ա ռա ջին կե սին պա րե նի, 

կե րի և ման րա թե լի նկատ մամբ պա հան ջարկն ա ճե լու 

է գրե թե 70%ով, մի ա ժա մա նակ մշա կա բույ սե րը կա րող 

են կի րառ վել կեն սաէ ներ գի այի ստաց ման հա մար 

և ար տադ րա կան այլ ո լորտ նե րում: Գյու ղատն տե

սու թյան նկատ մամբ նոր և ա վան դա կան պա հան ջար կը 

լրա ցու ցիչ ճն շում է գոր ծադ րում գյու ղատն տե սա կան 

սուղ ռե սուրս նե րի վրա: Եվ չնա յած գյու ղատն տե

սու թյան և ա նընդ հատ ա ճող բնա կա վայ րե րի միջև գո յու

թյուն ու նի մշ տա կան պայ քար ջրի և հո ղի հա մար, 

մի ա ժա մա նակ պետք է մտա ծել կլի մայի փո փո

խու թյան նկատ մամբ գյու ղատն տե սու թյան հար մար

վո ղա կա նու թյան, բնա կան գո յու թյան մի ջա վայ րե րի և 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան մա սին: Այս 

մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լու հա մար գյու ղաբը

նակ նե րը պետք է կա րո ղա նան ներդ նել նոր տեխ նո լո

գի ա ներ` ո ւղղ ված փոքր հո ղա տա րած քից շատ բերք 

ստա նա լուն: 

Պա րե նի նկատ մամբ պա հան ջար կի ա ճի հիմ նա կան 

սո ցի ալտն տե սա կան գոր ծոն ներն են դե մոգ րա ֆիկ 

ա ճը, ո ւր բա նի զա ցի ան և ե կամ տի ա ճը: Բնակ չու թյան 

թվա քա նա կի ա ճի և ո ւր բա նի զա ցի այի ու ժը, բնույ թը և 

տա րա ծաշր ջա նային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մինչ 

օ րս էլ բա վա րար կեր պով ու սում նա սիր ված չեն: ՄԱԿի 

կող մից ի րա կա նաց րած վեր ջին հաշ վարկ նե րի հա մա 

ձայն` աշ խար հի բնակ չու թյու նը մինչև 2050 թ. ա ճե լու 

է 34 տո կո սով` 7 մլրդ ից հաս նե ով 9,1 մլրդի (Նկ.14): 

Նա խորդ 50 տա րի նե րի հետ հա մե մա տած` բնակ չու թյան 

ա ճի ա րա գու թյու նը աս տի ճա նա բար նվա զե լու է: Այ սու

հան դերձ, հաս տատ ված է, որ բնակ չու թյան թվա քա 

 նակն ա ճե լու է 2,1 մլրդով: Մարդ կանց թվա քա նա կի 

ա ճը ե րկ րի վրա տե ղի է ու նե նում ան հա վա սա րա չափ, 

և հիմ նա կա նում ը նդ գր կում է զար գա ցող ե րկր նե րը: 

Ա մե նա մեծ հա րա բե րա կան ա ճը, 120%, հա վա նա բար 

կգ րանց վի ներ կայիս զար գա ցող ե րկր նե րում: 

Նկ.14.Մարդ կանց թվա քա նա կի կան խա տես վող ա ճն աշ խար հում
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Մարդ կանց թվա քա նա կի ա ճը գրանց վե լու է քա ղա քա

կենտ րո նաց ման տա րածք նե րում: 2050թ. աշ խար հի 

բնակ չու թյան ա վե լի քան 70%ը, են թադր վում է, որ 

բնակ վե լու է քա ղա քա կենտ րո նաց ված տա րածք նե րում: 

Ո ւր բա նի զա ցի ան էլ իր հեր թին կբե րի կեն սա կեր պի և 

սպառ ման մո դել նե րի փո փո խու թյան: 

Ե կամ տի աճ մա նը զու գըն թաց` զար գա ցող ե րկր նե րում 

կա ճի սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյու նը: Այն ժա մա նակ, 

ե րբ հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի պա հան ջար կը 

կն վա զի, բան ջա րե ղե նի, մր գե րի, մսամ թեր քի, կաթ նամը  

թեր քի և ձկ նամ թեր քի նկատ մամբ պա հան ջար կը կա ճի: 

Կի սա պատ րաստ սնն դի և պատ րաս տի սնն դի 

նկատ մամբ ա ճող պա հան ջար կի պատ ճա ռով դի նա մի

կո րեն կփոխ վեն շու կա յա կան շղ թա նե րը` դե պի կենտ րո

նա ցում սու պեր մար կե տային ցան ցե րում: Թեև քա ղաք

նե րի բնակ չու թյան մաս նա բա ժի նը տա րեց տա րի ա ճում 

է, գյու ղե րը մնում են ցածր ե կա մուտ ու նե ցող մարդ կանց 

հիմ նա կան բնա կա տե ղին: Ներ կա յումս 1 մլրդ մարդ 

չի ստա նում սնն դի այն նվա զա գույն քա նա կը, որ 

ա պա հո վի իր է ներ գի այի պա հան ջի բա զային քա նա կը: 

Ապ րե լով սո վի պայ ման նե րում, է կո լո գի ա պես ան կա յուն 

վայ րե րում` այդ մարդ կանց մեծ մա սը հար մար վում է 

բնակ չու թյան բարձր թվա քա նա կի ճնշ մա նը և է կո հա

մա կար գե րի վատ թա րաց ման պայ ման նե րին: Չնա յած 

ո ւր բա նի զա ցի ային, են թադր վում է, որ գյու ղաբ նակ նե րի 

թվա քա նա կը կա ճի ա վե լի ա րագ, քան զբաղ վա ծու

թյու նը գյու ղատն տե սու թյան բնա գա վա ռում:

 Գյու ղա կան աշ խա տու ժի մեծ մա սը շա րու նա կում է 

աշ խա տել գյու ղատն տե սու թյու նում և կախ ված է մանր 

տն տե սու թյուն նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյու նից: Սա էլ 

հան դի սա նում է գյու ղաբ նակ նե րի ե կամ տի հիմ նա կան 

աղ բյու րը: 

Ե կամ տի ա ճի հետ կապ ված կան խա տե սում ներն 

ա մե նա բարդն են: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 

տվել, որ վեր ջին տա րի նե րի տն տե սա կան և ֆի նան

սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը տն տե սա կան ա ճի 

վրա կլի նի հա րա բե րա կա նո րեն փոքր: 

Մինչև 2050թ. պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի շատ 

կան խա տե սում ներ հիմն վում են Հա մաշ խար հային 

բան կի տն տե սա կան ա ճի բա զային կան խա տե սում նե րի 

վրա: Հա մա ձայն վեր ջին տար բե րա կի` ՀՆԱի մի ջին 

տա րե կան ար ժե քը 20052050 թ. ա ճե լու է 2,9 տո կո սով 

(Նկ.15): Պա րե նի պա հան ջար կի հե տա գա ա ճը հան դի

սա նա լու է բնակ չու թյան թվա քա նա կի ա ճի ա րա գու թյան 

նվազ ման, ե կամ տի շա րու նա կա կան աճ ման և 

զար գա ցող ե րկր նե րում ո ւր բա նի զաց ման հա մադր ման 

հետ: Սրա ար դյուն քում տե ղի կու նե նան սնն դա կար գի 

փո փո խու թյուն ներ, ի նչ պես նաև պա րե նով աս տի ճա

նա կան ա պա հով վա ծու թյան աճ` մաս նա վո րա պես 

զար գա ցող ե րկր նե րում: 

Նկ.15. Ե կա մուտ նե րի կան խա տես վող ա ճը զար գա ցող և զար գա ցած ե րկր նե րում

 Հա մաշ խար հային մա կար դա կով պա հան ջար կի աճ ման 

ա րա գու թյու նը կլի նի ա վե լի ցածր, քան նա խորդ 

տաս նա մյակ նե րում: 

Հարկ է նաև նշել, որ հա մաշ խար հային մա կար դա կում` 

 վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում, աղ քա տու

թյու նը նվա զել է եր կու ան գամ: Սա կայն ա ռա ջըն թացն 

ամ բող ջա կան չի ե ղել և ա վան դա բար ը նդ հատ վել է 

ներ կայիս ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով: 

2000թ. ՄԱԿի ան դամ պե տու թյուն նե րը պար տա վոր

վե ցին ստեղ ծել «ա վե լի խա ղաղ, բար գա վաճ և ար դար» 

աշ խարհ և «ա զա տել տղա մարդ կանց, կա նանց և 

ե րե խա նե րին ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան խղ ճուկ և 
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ան մարդ կային պայ ման նե րից», դարձ նել ի րա կան 

«զար գաց ման յու րա քան չյու րի ի րա վուն քը», և ա զա տել 

«մարդ կու թյա նը աղ քա տու թյու նից և կա րիք նե րից»: 

Այս ար տա հայ տու թյուն ներն, ի հար կե, պետք է փո խե ին 

աշ խար հը, և մշակ վեց հա մա տեղ հռ չա կա գիր, որ տեղ 

նշ վե ցին 8 կե տեր. Հա զա րա մյա կի զար գաց ման 

նպա տակ ներ, յու րա քան չյուր նպա տակն ու նի հս տակ, 

չա փե լի թի րախ ներ, ո րոնց պետք է հաս նել մին չեւ 

2015թ.: Այդ նպա տակ ներն ո ւղղ ված են աշ խար հի 

աղ քատ մարդ կանց կյան քում ո րո շա կի բա րե լա վում ներ 

ի րա կա նաց նե լուն: 

Այս նպա տակ նե րին հաս նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 

շատ մեծ է: Այ սօր, գրե թե 1,1 մլրդ մարդ աշ խար հում 

ապ րում է` օ րե կան ծախ սե լով 1 Ա ՄՆ դոլ լա րից քիչ 

(մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված աղ քա տու թյան սահ մա

նային ար ժեք), ո րից 430 մլն Հա րա վային Ա սի ա յում, 

325 մլն Աֆ րի կա յում, 260 մլն Ար ևե լյան Ա սի այի և 

Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան տա րա ծաշր ջա նում և 55 մլն 

Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում: Շատ ե րե խա նե րի կյան քը 

բնո րոշ վում է աղ քա տու թյամբ և հի վան դու թյուն նե րով, 

նրան ցից շա տե րը հա ճախ մա հա նում են վաղ տա րի

քում: Բա ցի այդ, 6 մլրդ մարդ աշ խար հում ապ րում է` 

կյան քի հա մար ծախ սե լով օ րե կան 12 Ա ՄՆ դլ լար, ո րը 

մի փոքր ա վե լի է ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան սահ մա

նային ցու ցա նի շից: Բո լոր մարդ կանց կյանքն ար ժա նա

պա տիվ դարձ նե լու հա մար մինչ 2015թ. պետք է հաս նել 

Հա զա րա մյա կի զար գաց ման հետ ևյալ նպա տակ նե րին`

1.  վե րաց նել ծայ րա հեղ աղ քա տու թյու նը և սո վը, 

2. ա պա հո վել հա մընդ հա նուր տար րա կան կր թու թյուն,

3. ն պաս տել սե ռե րի հա վա սա րու թյա նը,

4. ն վա զեց նել ե րե խա նե րի մա հա ցու թյու նը,

5.  բա րե լա վել մայ րե րի ա ռող ջու թյու նը,

6.  պայ քա րել ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀի, մա լա րի այի և այլ հի վան

դու թյուն նե րի դեմ, 

7. ա պա հո վել շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յու նու թյու նը,

8. մ շա կել հա մաշ խար հային հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

հա նուն զար գաց ման:

4.2. ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱՐ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱԿՆ 

  ԱՇ ԽԱՐ ՀՈՒՄ

 Է կո հա մա կար գային մա կար դա կում ե րկր նե րը մո նի

տո րին գի են են թար կում ի րենց տա րածք նե րի 

է կո հա մա կար գե րի վի ճա կը՝ տա լով դրանց զար գաց ման 

հե ռան կար նե րը: Այս տվյալ նե րի հի ման վրա ՊԳԿն 

յու րա քան չյուր հինգ տա րին մեկ հրա տա րա կում է ան  

տա ռային ռե սուրս նե րի գնա հատ ման զե կույց. Վեր ջին 

զե կույ ցը լույս է տե սել 2010թ.: ՊԳԿն հա մե մա տում և 

վեր լու ծա կան հաշ վետ վու թյուն ներ է ներ կա յաց նում այլ 

լանդ շաֆտ նե րի վե րա բե րյալ ևս: Մի ջազ գային մա կար

դա կով է կո հա մա կար գե րի վի ճա կը գնա հատ վել է նաև 

2000թ. «Գ լո բալ Է կո հա մա կար գե րի պի լո տային ու սում

նա սի րու թյուն» նա խա ձեռ նու թյան, ի նչ պես նաև 2005թ. 

«Հա զա րա մյա կի է կո հա մա կար գե րի գնա հատ մում» 

ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: 

Տե սա կային մա կար դա կում, Բնու թյան պահ պա նու թյան 

մի ջազ գային մի ու թյան կար միր ցան կը տե ղե կատ վու

թյուն է տրա մադ րում խո ցե լի և վտանգ ված տե սակ

նե րի մա սին (IUCN, 2011): Ներ կա յումս աշ խա տանք ներ 

են տար վում մշա կա բույ սե րի կար միր ցան կի մշակ ման 

հա մար: Ներ տե սա կային բազ մա զա նու թյան մա սին 

գի տե լիք նե րը մնում են ան բա վա րար: 

Գե նե տի կա կան է րո զի ան գե նո ֆոն դի մաս նա կի 

կո րուստն է, ո րը վտան գում է ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան հար մար վո ղա կա նու թյու նը և նվա զեց նում 

սե լեկ ցի ոն աշ խա տան քում նոր և ար ժե քա վոր հատ կա

նիշ նե րի հայտ նա բեր ման հնա րա վո րություն նե րը: 

Հա տուկ ու շադ րու թյան է են թա կա Ն.Ի. Վա վի լո վի 

բազ մա զա նու թյան կենտ րոն նե րի ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյու նը: Սկ սած 1960ա կան թթ., Պա րե նի և 

գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյունն ա ջակ ցում 

է տար բեր ե րկր նե րի՝ ի րենց տա րածք նե րում գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի նկա րագ րու թյան և պահ պա

նու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ ման հա մար: 

1995թ. ստեղծ վեց պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան 

հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի հանձ նա

ժո ղով, ո րը պետք է զբաղ վեր ագ րո կեն սա բազ մա

զա նու թյան բո լոր կող մե րով: Ար դյուն քում, մինչ օ րս 

հրա տա րակ վում են «Աշ խար հի վի ճա կը» վեր նագ րով 

հաշ վետ վու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բեր վում են աշ խար 

 հում և ա ռան ձին ե րկր նե րում բույ սե րի, կեն դա նի

նե րի, ձկ նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի վի ճա կին: 

Ան տառ նե րի վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյու նը լույս է 

տե սել 2012թ.: Այս հաշ վետ վու թյուն նե րի վեր լու ծու

թյու նը ցույց է տա լիս, որ աշ խար հում ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան ռե սուրս նե րի վի ճա կը մտա հո գիչ է: 

Այս պես, օ րի նակ, հա մա ձայն այդ զե կույց նե րի, ըն տա նի 

կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի գրե թե 20%ը գտն վում 

է ան հե տաց ման եզ րին, ի սկ 62 ցեղ ը նդ հան րա պես 
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վե րա ցել է: Խիստ մտա հո գիչ է ՀՀ ըն տա նի կեն դա նի

նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի վի ճա կը: Այս տեղ սուր 

է ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան պա կա սի խն դի րը: 

Մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն դը նե րա ռում է մշա կա բույ

սե րի վայ րի ազ գա կից նե րը ի րենց ծագ ման կենտ րոն

նե րում, տե ղա կան սոր տե րը, ո րոնք պահ պան վում են 

in situ կամ ֆեր մեր նե րի կող մից՝ ի նչ պես նաև ex situ 

գեն բան կե րում պահ վող հա վա քա ծու նե րը: Սա կայն 

պետք է նաև նշել, որ քիչ է տե ղե կատ վու թյու նը գե նո

ֆոն դե րում ըն թա ցող գե նե տի կա կան է րո զի այի մա սին: 

Ան բա վա րար են նաև ներ տե սա կային բազ մա զա

նու թյան մա սին տվյալ նե րը: Գե նո ֆոն դե րում ներ տե սա

կային գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը, ի նչ պես նաև 

գե նե տի կա կան է րո զի այի աս տի ճանն ար դյու նա վետ 

գնա հա տե լուն օգ նում են ԴՆԹ մար կե րային հա մա կար

գե րը, ԴՆԹ սեք վե նա վո րու մը և այլ կեն սա տեխ նո լո  

գի ա կան և մո լե կու լային կեն սա բա նա կան մո տե ցում ներ: 

4.3. ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 

ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆ ՏԵՆ ՍԻ ՎԱ ՑՈՒՄ 

Գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցումն ի րա կա նաց վում 

է ը նդ լայն ված վե րար տադ րու թյան տն տե սա կան 

օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան: Գյու ղատն տե սա կան 

ար տադ րան քի ստաց ման ծա վա լի ա ճը կա րող է ի րա կա

նաց վել ի նչ պես հո ղա տա րա ծու թյուն նե րի ը նդ լայն ման 

և ա նա սուն նե րի գլ խա քա նա կի ա վե լաց ման, այն պես 

էլ ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման ճա նա պար հով: Ա ռա ջին դեպ քում խոս քը 

գնում է ճյու ղի զար գաց ման է քս տեն սիվ ու ղու մա սին: 

Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ա վե լաց ման 

է քս տեն սիվ ու ղուն բնո րոշ է հո ղա տա րածք նե րի ըն դար

ձա կու մը, ա ռանց տեխ նի կայի և ար տադ րու թյան 

տեխ նո լո գի այի շո շա փե լի փո փո խու թյան: Այն չու նի 

լայն հե ռան կար, քա նի որ ե րկ րագն դի վրա հո ղային 

ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են: Բա ցի այդ, այս ու ղին 

չի նպաս տում հո ղա տես քե րի բեր րի ու թյան բարձ րաց

մա նը: Ո ւս տի, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 

ար տադ րու թյան ա վե լա ցումն այս ու ղի ով չի կա րող 

լի նել ան սահ ման: 

Իր հեր թին, ին տեն սիվ զար գաց ման ու ղին նպաս տում 

է գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյան 

և ա նա սուն նե րի մթե րատ վու թյան ա նընդ հատ ա ճին: 

Այս ու ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել ար դյու

նա վետ օգ տա գոր ծել գո յու թյուն ու նե ցող ռե սուրս նե րը, 

գյու ղատն տե սա կան պի տա նի հո ղե րը, ա նա սուն նե րի 

և թռ չուն նե րի գլ խա քա նա կը: Այս նպա տա կին կա րե լի 

է հաս նել գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի ձեռք բե

րում նե րի ներդր ման, հո ղային, նյու թա կան և աշ խա

տան քային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման 

շնոր հիվ: Ին տեն սիվ ու ղի ով զար գաց ման դեպ քում 

տե ղի է ու նե նում մի ա վոր հո ղա տա րա ծու թյան վրա 

կա պի տա լի կենտ րո նա ցում` նույն քան հեկ տար հո ղա 

տես քի հաշ վով ար տադ րան քի ծա վալ նե րի ա ճի 

հա մար: Գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման այս ու ղին 

ան սահ ման հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս բու սա

բու ծա կան և ա նաս նա բու ծա կան ար տադ րան քի 

ստաց ման ա վե լաց ման հա մար: Գյու ղատն տե սու թյան 

զար գաց ման ին տեն սիվ ու ղին չի բա ցա ռում նաև 

ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նում կամ ա ռան ձին շր ջան

նե րում ար տադ րու թյու նը վա րել է քս տեն սիվ ու ղի ով:

Տն տե սա կան ի մաս տով գյու ղատն տե սա կան ար տադ

րու թյան ին տեն սի վա ցում հաս կա ցու թյան տակ պետք 

է հաս կա նալ`ար տադ րան քի ստաց ման ա վե լաց ման և 

ճյու ղի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով 

միև նույն հո ղա տա րա ծու թյան վրա ա վե լի կա տա րե լա

գործ ված ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռում, ի սկ 

եր բեմն և ա վե լի ո րա կյալ աշ խա տան քի ի րա կա նա ցում: 

Այս պի սով, ին տեն սի վա ցումն այն պի սի տն տե սա կան 

գոր ծըն թաց է, ո րի ըն թաց քում դիտ վում է մի ա վոր 

հո ղա տա րա ծու թյան կամ մեկ գլուխ ա նա սու նի հաշ վով 

ծախ սե րի աճ, բու սա բու ծա կան և ա նաս նա բու ծա կան 

ար տադ րան քի քա նա կի և տե սակ նե րի ա վե լա ցում, 

ո րա կի բարձ րա ցում, ար տադ րու թյան և ի րաց ման վրա 

կա տար վող նյու թա կան ծախ սե րի ի ջե ցում: Գյու ղատըն

տե սու թյան ին տեն սի վա ցու մը հեն վում է տեխ նի կա կան 

ա ռա ջըն թա ցի ա նընդ հա տու թյան, բարձ րար տադ րո

ղա կան մե քե նա նե րի, հան քային պա րար տա նյու թե րի, 

հո ղե րի ո ռոգ ման, գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ

սե րի բարձր բեր քա տու տե սակ նե րի և ա նա սուն նե րի 

բարձր մթե րա տու ցե ղե րի ա ճի վրա: Այն ի րե նից ներ կա

յաց նում է ը նդ լայն ված վե րար տադ րու թյան հի ման վրա 

գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան զար գաց ման 

օբյեկ տիվ և օ րի նա չափ գոր ծըն թաց: 

Ին տեն սի վաց ման հիմ նա կան նպա տակն է ար տադ

րան քի ստաց ման ա վե լա ցու մը և նրա ո րա կի բարձ րա

ցու մը բնակ չու թյան ա ճող պա հանջ նե րի ա վե լի լրիվ 

բա վա րար ման հա մար: Ին տեն սի վա ցու մը նպաս տում 

է գյու ղի և քա ղա քի բնակ չու թյան նյու թա կան և 

մշա կու թային պայ ման նե րի մո տեց մա նը, գյու ղատըն  

տե սա կան աշ խա տանք նե րը ար դյու նա բե րա կան աշ խա 

տան քի տա րա տե սա կի վե րած մա նը, տեխ նի կա կան 
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զին վա ծու թյան և ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման 

գծով ար դյու նա բե րա կա նի մա կար դա կին մո տեց մա նը: 

Գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սի վա ցու մը բարդ տն տե 

սա կան գոր ծըն թաց է: Այն բնու թագր վում է բնե ղեն և 

ար ժե քային, ը նդ հա նուր և մաս նա կի ցու ցա նիշ նե րի 

հա մա կար գով: Ա նհ րա ժեշտ է տար բե րել գյու ղար տադ

րու թյան ին տեն սի վու թյան մա կար դակ կամ այլ խոս քով 

ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի ներդ րում և ին տեն սի

վաց ման տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյուն հաս կա

ցու թյուն նե րը: Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան 

ին տեն սի վու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է տվյալ 

պա հին աշ խա տան քի մի ջոց նե րով, ա ռար կա նե րով 

և կեն դա նի աշ խա տան քով նրա հա գեց վա ծու թյան 

մա կար դա կը:

 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ին տեն սի վու թյան 

մա կար դա կի բարձ րաց ման գոր ծում մեծ է հան քային 

և օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րի դե րը: Ե րկ րա գոր

ծու թյան մեջ քի մի ա կան մի ջոց նե րի լայ նո րեն կի րա 

ռու մը նպաս տում է գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի 

ա ռա վել ին տեն սիվ օգ տա գործ մա նը, դրանց տն տե 

սա կան բեր րի ու թյան բարձ րաց մա նը: Այս կա պակ ցու

թյամբ, ին տեն սի վու թյան մա կար դա կը բնու թագր վում է 

նաև 1 հա վա րե լա հո ղի հաշ վով կի րառ վող հան քային 

և օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րի չա փով: Ին տեն

սի վու թյան մա կար դա կի ո րոշ ման հա մար ոչ պա կաս 

կար ևոր ցու ցա նիշ է հո ղային ֆոն դի, գյուղ պի տա նի 

հո ղե րի, ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի, վա րե լա հո ղե րի և 

բազ մա մյա տն կարք նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ի նչ պես 

նաև հո ղե րի մե լի ո րաց ման մա կար դա կը, գյու ղատըն

տե սա կան մշա կա բույ սե րի տե սա կային կազ մի բա րե լա

վու մը: Այս ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են հո ղօգ տա գործ ման 

մեջ ին տեն սի վու թյան մա կար դա կի, ե րկ րա գոր ծու թյան 

ա ռա ջըն թա ցի, հո ղե րի տե սա կա րար բեր րի ու թյան 

բարձ րաց ման մա սին: Ար տադ րու թյան մեջ նոր, ա ռա վել 

ար դյու նա վետ գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 

ներ մու ծու մը կապ ված է լրա ցու ցիչ ներդ րում նե րի հետ, 

ո րը և նպաս տում է գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սի

վու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: 

Ա նաս նա բու ծու թյան ճյու ղում ին տեն սի վու թյան 

հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը հան դի սա նում են` 1 գլուխ 

ա նա սու նի հաշ վով նյու թադ րա մա կան, աշ խա տան քային 

ծախ սե րը, կե րի ծախ սը, ար տադ րա կան գոր ծըն թաց

նե րի հա մա լիր մե քե նա յաց ման մա կար դա կը, ըն դա մե նը 

ա նաս նագլ խա քա նա կում ցե ղային ա նա սուն նե րի տե սա 

 կա րար կշի ռը: Ա նաս նա պա հու թյան ին տեն սի վու թյան 

մա կար դա կի կար ևոր ցու ցա նիշ ներ են հան դի սա նում 

նաև 100 հա գյուղ պի տա նի հո ղե րի հաշ վով մթե րա տու 

ա նա սուն նե րի խտու թյու նը, ը ստ տե սակ նե րի ֆի զի 

կա կան կամ ըն դա մե նը պայ մա նա կան գլ խա քա նա կը: 

Բա ցի դրա նից, ա նաս նա պա հու թյան ին տեն սի վու թյու նը 

կա րե լի է բնու թագ րել նաև այն պի սի ցու ցա նիշ նե րով, 

ի նչ պի սիք են` տն տե սու թյու նում ա նաս նա հո տի կա ռուց

ված քը, ա նա սուն նե րի օգ տա գործ ման, նո րոգ ման 

մատ ղա շի ա ճեց ման ժամ կետ նե րը, տար վա ըն թաց քում 

ար տադ րան քի ար տադ րու թյան մա կար դա կը և այլն: 

Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ար դյու նա վե

տու թյան բարձ րաց ման ո րո շիչ պայ մա նը հան դի սա նում 

է մեկ հեկ տա րի, մեկ գլուխ ա նա սու նի հաշ վով ար տադ

րան քի ել քի ա վե լա ցու մը: Ին տեն սի վաց ման գոր ծըն թաց 

նշա նա կում է ոչ մի այն մի ա վոր հո ղա տա րա ծու թյան կամ 

մեկ գլուխ ա նա սու նի հաշ վով ներդ րում նե րի ա վե լա 

 ցում, այլ նաև դրանց ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում: 

Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ին տեն սի վաց ման 

տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյունն ար տա հայտ վում 

է մի ա վոր հո ղա տա րա ծու թյան հաշ վով կա տար ված 

ծախ սե րի չա փե րի հա մե մա տու թյամբ բարձ րո րակ և 

է ժան ար տադ րան քի ա ռա ջըն թաց ա ճով: Գյու ղատըն

տե սու թյան ին տեն սի վաց ման տն տե սա կան ար դյու նա

վե տու թյան բարձ րա ցու մը պա հան ջում է բնատն տե

սա կան պայ ման նե րի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րում, 

հո ղային, նյու թա տեխ նի կա կան և աշ խա տան քային 

ռե սուրս նե րի ակ տիվ օգ տա գոր ծում:

 Գյու ղար տադ րու թյան ին տեն սի վա ցու մը կախ ված է 

շատ գոր ծոն նե րից, ո րոնք ազ դում են նրա ո ւղ ղու թյան, 

տեմ պե րի և ար դյու նա վե տու թյան վրա: Ին տեն սի

վաց ման գոր ծում կար ևոր դե րը պատ կա նում է ճյու ղում 

գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջա դի մու թյան զար գաց

մա նը: Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ին տեն սի

վաց ման բարձր մա կար դա կի ա պա հո վու մը մի ա ժա

մա նակ են թադ րում է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյուն և կա յուն կա ռա վա րում, ո րին կա րե լի 

է հաս նել գի տա տեխ նի կա կան նվա ճում նե րի դե րի 

հա մա կող մա նի բարձ րաց ման մի ջո ցով: Գյու ղատըն

տե սու թյան ին տեն սի վա ցու մը են թադ րում է ար տադ

րու թյան մեջ ներդր ված յու րա քան չյուր դրա մի ա ռա վել 

ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում: Հետ ևո ղա կան ին տեն սի

վա ցու մը հան դի սա նում է գյու ղատն տե սա կան ար տադ

րու թյան զար գաց ման և դրա ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց ման ո րո շիչ գոր ծո նը: 
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4.4. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ Ա ՃԵ ԼԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ 

ԿՈ ՐՈՒՍՏ ԵՎ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ 

ՏԱ ՐԱԲ ՆԱ ԿԵ ՑՈՒՄ

Շր ջա կա մի ջա վայ րում ի նչ պես բնա կան, այն պես 

էլ մար դա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ հա ճախ 

տե ղի են ու նե նում այն պի սի ան դառ նա լի փո փո խու

թյուն ներ, ի նչ պի սին ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

օբյեկտ հան դի սա ցող օր գա նիզմ նե րի տա րած ման և 

ա ճե լա վայ րե րի կո րուստն է: Ար դյուն քում վտանգ վում 

է այդ օր գա նիզմ նե րի հե տա գա գո յու թյու նը տվյալ 

մի ջա վայ րում, սա կայն բնու թյան մեջ շնոր հիվ օր գա

նիզմ նե րի, այդ թվում բույ սե րի հնա րա վոր տա րաբ նա

կեց ման կամ միգ րա ցի այի, դրանք ձեռք են բե րում նոր 

ա ճե լա վայ րեր: Միգ րա ցի ան կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի` 

բույ սե րի և կեն դա նի նե րի տե ղա շարժն է`  պայ մա նա

վոր ված նրանց տա րած ման շր ջան նե րում գո յու թյան 

պայ ման նե րի փո փո խու թյամբ կամ զար գաց ման ցիկ լի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Տար բե րում են հո րի զո

նա կան և ո ւղ ղա ձիգ, ակ տիվ և պա սիվ, կա նո նա վոր և 

ան կա նոն միգ րա ցի ա ներ: 

Կ լի մայի փո փո խու թյուն նե րը հա զա րա մյակ նե րի 

ըն թաց քում (սառ ցա դաշ տե րի տե ղա փո խում, ներ կա

յումս հա մա մո լո րա կային տա քա ցում և այլն) միշտ էլ 

ի րենց հետքն են թո ղել մի ջա վայ րի բու սա կան ծած կո ցի 

բնույ թի, նրա տե սա կային կազ մի վրա: Ի սկ դրան 

ա վե լաց ված վեր ջին հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում 

մար դա ծին ազ դե ցու թյուն նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րի 

վրա ան հա մե մատ ա ճել են` հիմ նա կա նում ան տա 

ռային պա շար նե րի և կեր հան դակ նե րի ան խնա օգ տա

գործ ման հետ ևան քով: Գյու ղատն տե սու թյան սխալ 

կազ մա կեր պու մը (գե րա րա ծե ցում, հո ղա տես քե րի 

շա հա գործ ման բնույ թի փո փո խու թյուն, բույ սե րի տե սա 

 կա նու և սոր տային կազ մի փո փո խու թյուն ներ) է ա կան 

ազ դե ցու թյուն է թո ղել ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

վրա:

Բ նա կան կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա բա ցա սա բար է 

ազ դում նաև բնակ չու թյան թվա քա նա կի ա ճը և ար դյու

նա բե րու թյան բուռն զար գա ցու մը, ո րոնք պատ ճառ են 

դար ձել նոր հո ղա տա րածք նե րի օ տար ման, բնա կան 

լանդ շաֆտ նե րի խախտ ման, հո ղե րի, օ դային և ջրային 

ա վա զան նե րի աղ տոտ ման:

Սնն դի և պա րե նի ան վտան գու թյան խնդ րի լու ծու մը 

հա մաշ խար հային մասշ տա բով շատ հա ճախ, 

հատ կա պես է քս տեն սիվ գյու ղատն տե սու թյուն վա րող 

ե րկր նե րում բե րում է վա րե լա հո ղե րի ըն դար ձակ ման, 

բնա կան ա րոտ նե րում ա րա ծեց վող ա նաս նագլ խա քա

նա կի ա վե լաց ման, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին հան գեց նում 

են ագ րո կեն սա ցե նոզ նե րի փո փոխ ման, նաև շատ բու սա

տե սակ նե րի ա ճե լա վայ րե րի կր ճատ ման: Փոխ վում 

են շու կա յա կան պա հանջ նե րը գյու ղատն տե սա կան 

մշա կա բույ սե րի տե սա կային կազ մի նկատ մամբ` ա ռաջ 

բե րե լով ցան քե րի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն ներ, 

հետ ևա բար նաև շատ մշա կա բույ սե րի տա րած ման 

ա րե ալ նե րի (ցան քե րի, այ գի նե րի) կր ճատ ման:

Բ նու թյան մեջ, նաև մար դու ան մի ջա կան մաս նակ

ցու թյամբ միշտ էլ ըն թա նում են միգ րա ցի ոն գոր ծըն

թաց ներ: Շատ հա ճախ նույ նիսկ տևա կան կարճ ժա մա

նա կա հատ վա ծում նկա տե լի է բույ սե րի տե ղա շար ժը, 

նոր ա ճե լա վայ րե րում դրանց ի հայտ գա լը: Սրան 

նպաս տում են կեն դա նի նե րը, թռ չուն նե րը, քա մին, ջու րը, 

կլի մա յա կան բազ մա թիվ գոր ծոն ներ: Կան բազ մա թիվ 

փաս տեր նույ նիսկ ի րենց ծագ ման կենտ րոն նե րից խիստ 

տար բեր կլի մա յա կան պայ ման նե րում բույ սե րի ի հայտ 

գա լու մա սին: Այդ ա մե նի մա սին է խո սում նաև մշա կա

բույ սե րի ներ կայիս այն քան մեծ բազ մա զա նու թյունն 

ի րենց ծագ ման կենտ րոն նե րից խիստ տար բեր վող 

գո տի նե րում, նույ նիսկ այլ մայր ցա մաք նե րում: Դրանք 

հա ճախ ըն թա նում են ի նչ պես մար դու, այն պես էլ նրա 

կամ քից ան կախ: Այն պի սի մշա կա բույ սեր, ի նչ պի սիք 

են բան ջա րային նե րից պո մի դո րը, կար տո ֆի լը, բադ րի 

ջա նը, հա ցա հա տի կային շատ բույ սեր, պտ ղա տու ներ 

այն պի սի տա րա ծում են գտել ի րենց ծագ ման կենտ րոն

նե րից դուրս, որ ան հնա րին է պատ կե րաց նել նրանց 

ներ կա տա րած ման ա րե ալ ներն ա ռանց այդ բույ սե րի: 

Այս տեղ դրանք փո խել են ի րենց կեն սա կեր պը, աճ ման 

և զար գաց ման ցիկ լե րը, նույ նիսկ մոր ֆո լո գի ան, ա ռաջ 

են ե կել նոր սոր տեր ի րենց գե նային նոր կազ մով` 

հարս տաց նե լով հա մաշ խար հային ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյու նը: Դենդ րո պար կե րի և բու սա բա նա կան 

այ գի նե րի, մշա կա բույ սե րի տե սա կային և սոր տային 

կո լեկ ցի ա նե րի ստեղ ծու մը յու րա հա տուկ միգ րա ցի ա 

է մար դու ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ: Այս պի սով, 

ի նչ պես ա ճե լա վայ րե րի կո րուս տը կամ կր ճա տու մը, 

այն պես էլ բույ սե րի բնա կան և ար հես տա կան միգ րա 

ցի ան մի մյանց փոխլ րաց նող պրո ցես ներ են, ո րոնք մի 

կող մից նվա զեց նում, մյուս կող մից հարս տաց նում են 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 
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4.5. ՍՊԱՌ ՄԱՆ ՇՈՒ ԿԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՐԱ ՃՈՒՆ 

ԳԼՈ ԲԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՆ Ե Վ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ԻՆ ՏԵԳ ՐՈՒ ՄԸ ՍՆՆ ԴԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 

ՇՈՒ ԿԱ ՆԵ ՐԻՆ

 Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րաց ման գոր ծըն

թա ցը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է նաև սպառ ման շու կա 

նե րի հա րա ճուն գլո բա լի զա ցի ան, հա մաշ խար հային 

տն տե սու թյան զար գա ցու մը կան խո րո շող կար ևոր 

գոր ծոն նե րից է: Տն տե սա կան ին տեգ րա ցումն ար տադ

րո ղա կան ու ժե րի զար գաց ման ու մի ջազ գայ նաց ման 

հետ մեկ տեղ հան գեց նե լով տն տե սա կան գլո բա

լաց ման ան նա խա դեպ բարձր մա կար դա կի, ստեղ ծել 

է ո րա կա պես մի նոր ի րա վի ճակ, ե րբ նույ նիսկ ներ քին 

մեծ շու կա ու նե ցող ե րկր նե րը կա յուն և բարձր 

տեմ պե րով տն տե սա կան աճ ա պա հո վե լու հա մար այս 

կամ այն ե ղա նա կով ակ տի վո րեն ը նդ գրկ վում են այդ 

գոր ծըն թա ցում: Քա նի որ տն տե սա կան գլո բա լա ցու մը 

և ին տեգ րա ցու մը ներ կա յումս է ա կա նո րեն կան խո

րո շում են հա մաշ խար հային տն տե սու թյան և դրա մաս 

կազ մող ազ գային տն տե սու թյուն նե րի զար գաց ման 

մի տում նե րը և հե ռան կար նե րը, ա պա դրան ցում դեռևս 

ակ տի վո րեն չընդգրկ ված ե րկր նե րի հա մար ան չափ 

կար ևոր է այդ եր ևույթ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րի և զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին 

օգ տա կար փոր ձը սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար: 

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րաց ման և սպառ ման 

շու կա նե րի գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ ար դյու

նա վետ ը նդ գրկ վե լու ան խու սա փե լի ու թյու նը և կար ևո

րու թյու նը Հա յաս տա նում սկս վել է ըն կալ վել տն տես

վար ման նախ կին վար չահ րա մա յա կան հա մա կար գի 

փլու զու մից ան մի ջա պես հե տո: 

Ըստ ՄԱԿի և Հա մաշ խար հային բան կի նա խազ գու

շաց ման` հնա րա վոր է պա րե նի հա մաշ խար հային 

ճգ նա ժամ: Պա րե նի գնե րի ա ճը սպառ նում է շատ 

ե րկր նե րի կա յու նու թյանն ու ան վտան գու թյա նը: Հա մաշ

խար հային շու կա յում պա րե նի գնաճն ան խու սա փե լի

ո րեն գնաճ է հա րու ցում նաև Հա յաս տա նում: Այս տեղ 

հատ կա պես թան կա նում է ներ մուծ վող սնն դամ թեր քը: 

«Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգ րաց ման և 

սպառ ման շու կա նե րի գլո բա լաց ման», հաս կա ցու թյան 

տակ նկա տի պետք է ու նե նալ ազ գային տն տե սու թյուն

նե րի փո խա դարձ հար մա րե ցու մը, նե րա ռու մը մի աս 

նա կան վե րար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի մեջ, ի նչ պես 

նաև կա յուն տն տե սա կան կա պե րի և աշ խա տան քի 

բա ժան ման խո րաց ման օբյեկ տիվ այլ գոր ծըն թաց ներ: 

Ե րկր նե րի միջև տն տե սա կան փո խա դարձ կախ վա

ծու թյու նը կապ ված է եր կու կող մե րի հա մար օ գու տի, 

ի սկ մի մյանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րի խզու մը` 

վնա սի ստաց ման հետ: Ին տեգ րաց ման մա կար դա կը 

բնո րոշ վում է ե րկր նե րի տն տե սա կան զար գաց ման 

մա կար դակ նե րի և շու կայի զար գաց ման աս տի ճան նե րի 

հա մա պա տաս խա նու թյամբ: Տն տե սու թյան և սպառ ման 

շու կա նե րի գլո բա լի զա ցի ան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

ստա նալ օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րում ներ, ո րոնք 

ա վե լի շատ հա կում ու նեն կու տակ վե լու մե ծա մասշ տաբ 

շու կա կազ մող աշ խար հա տա րա ծաշր ջան նե րում: Նման 

դեպ քե րում խթան վում են նաև ի նք նու րույն ար տադ

րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք հակ ված են բա վա

րա րե լու շու կայի պա հանջ նե րը: Տա րա ծաշր ջա նային 

ին տեգ րա ցի ան և գլո բա լի զա ցի ան հա ճախ դիտ վում 

են որ պես ա ռևտ րի հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու

թյու նում բազ մա կողմ ա ռևտ րային բա նակ ցու թյուն

նե րին մաս նա կից ե րկր նե րի դիր քե րի ամ րաց ման 

մի ջոց: Մի խումբ ե րկր նե րի կող մից հա մա ձայ նեց ված 

ե լույթ ներն ու նեն ա ռա վել մեծ կշիռ, ո րն էլ ա ռևտ րային 

քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում հան գեց նում է ցան կա լի 

ար դյունք նե րի: Ա ռա վել ևս, տա րա ծաշր ջա նային 

մի ա վո րում նե րը թույլ են տա լիս ստեղ ծե լու ա ռա վել 

հաս տա տուն և կան խա գու շա կե լի մի ջա վայր ա ռևտ րի 

հա մար, քան բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց 

մաս նա կից նե րի շա հե րը զգա լի ո րեն տար բեր վում են 

մի մյան ցից: Այս պի սով, ին տեգ րա ցի ան ի րե նից ներ կա

յաց նում է ե րկր նե րի փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն 

 թաց, ո րը հան գեց նում է տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի 

մեր ձեց մա նը և ըն դու նում է միջ պե տա կան հա մա ձայ

նագ րե րի ձև: Դրա նա խա պայ ման ներն են մաս նա կից 

ե րկր նե րի շու կա յա կան զար գաց ման մա կար դակ նե րի 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը, նրանց աշ խար հագ րա կան 

տե սա կե տից մոտ լի նե լը և ծա ռա ցած խն դիր նե րի 

ը նդ հան րու թյու նը, շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի 

ա րա գաց ման նպա տա կը և ըն թա ցող ին տեգ րա ցի ոն 

գոր ծըն թաց նե րից ան մասն չմ նա լու ցան կու թյու նը: 

Ին տեգ րա ցի ոն խմ բա վո րում նե րը ստեղծ վում են 

մի ա ցյալ շու կայի ա ռա վե լու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու, 

ե րկ րի զար գաց ման բա րե հա ջող պայ ման ներ ստեղ ծե 

 լու, տն տե սա կան հար ցե րով մի ջազ գային հա մա ձայ

նագ րե րում ի րենց մաս նակ ցու թյունն ամ րապն դե լու, 

շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի փոր ձի փո խա նակ ման 

և ազ գային ար դյու նա բե րու թյան ու գյու ղատն տե

սու թյան զար գաց ման խրա խուս ման հա մար: 
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Զար գա ցող ե րկր նե րի, ի նչ պի սին Հա յաս տանն է, ին տեգ

րաց ման ճա նա պար հին կա րող են ի հայտ գալ խո չըն

դոտ ներ, ո րոնք ո րո շա կի չա փով դան դա ղեց նում են 

այդ գոր ծըն թա ցը: Դրան ցից են` թույլ տն տե սու թյու նը, 

են թա կա ռուց վածք նե րի թեր զար գա ցու մը, քա ղա 

քա կան ան կա յու նու թյու նը: 

Տն տե սա կան ին տեգ րա ցի այի և սպառ ման շու կա նե րի 

գլո բա լաց ման հիմ նա կան փու լե րը չորսն են. 

1. Ա զատ ա ռևտ րային գո տի նե րի ստեղ ծում: Մե ծա

մա սամբ ա զատ ա ռևտ րի գո տու պայ ման նե րը 

տա րած վում են բո լոր ապ րանք նե րի վրա, բա ցի 

գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րից:

2. Մաք սային մի ու թյուն նե րի ստեղ ծում:

3. Ը նդ հա նուր շու կայի ստեղ ծում: Սա ի րա կա 

 նում ի րե նից ներ կա յաց նում է ին տեգ րա ցի այի 

սկզբ նա կան փու լը: 

4. Տն տե սա կան մի ու թյուն նե րի ստեղ ծում: Սա ին տեգ

րա ցի այի բարձ րա գույն մա կար դակն է: 

Ս պառ ման շու կա նե րի հա րա ճուն ներ կա գլո բա լի զա

ցի ան և ա զատ ա ռև տու րը, չնա յած իր ա ռա վե լու թյուն

նե րին, ու նի նաև բա ցա սա կան կող մեր. այն կա րող է 

նպաս տել տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյան խո րաց 

մա նը զար գա ցած և նոր զար գա ցող ե րկր նե րի միջև: 

Ա նհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում հո վա նա վոր չա կան 

քա ղա քա կա նու թյան, ո րն ո ւղղ ված է ար տա սահ մա նյան 

մր ցակ ցու թյու նից հայ րե նա կան ար տադ րու թյան 

պաշտ պա նու թյա նը: Աշ խար հում այ սօր 12 մլրդ մարդ 

թերսն ված է ոչ լի ար ժեք սնն դի, ցածր ե կա մուտ նե րի, 

սնն դի ոչ հա վա սար բաշխ ման պատ ճա ռով: Եվ քա նի 

որ կան խա տե սում նե րը ցույց են տա լիս, որ մինչ 2050թ. 

ե րկ րագն դի բնակ չու թյու նը 6 մլրդից կկրկ նա պատկ վի` 

հաս նե լով 12 մլրդի, ա պա թերսն ված նե րի թի վը 

կհաս նի 3 մլրդի: Հա յաս տանն այդ ե րկր նե րի շար քում 

դաս վում է մի ջին թերսն վա ծու թյան (2034%) ե րկր նե րի 

շար քին: Մեր ե րկ րի աշ խար հագ րա կան դիր քը, 

քա ղա քա կան շր ջա փա կու մը և են թա կա ռուց վածք

նե րի թե րի վի ճա կը մեզ կկանգ նեց նեն ծանր վի ճա կի 

ա ռաջ: Հա մաշ խար հային տն տե սու թյանն ին տեգր ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է քա ղա 

քա կան ու տն տե սա կան գոր ծոն նե րով, ոչ մի կաս կած չի 

հա րու ցում, սա կայն շատ է ա կան է ո րո շել ին տեգր ման 

գլ խա վոր ո ւղ ղու թյու նը, ո րը կն պաս տի ե րկր նե րի 

կա յուն զար գաց մա նը: Մեր հան րա պե տու թյան հե ռա 

ն կա րային զար գաց ման նա խընտ րե լի ռազ մա վա

րու թյունն ան կաս կած ե րկ րի ներգ րա վումն է ի նչ պես 

Եվ րա մի ու թյան, այն պես էլ Եվ րա զե սի մեջ:

 • 2004 թ. մայի սի 1ից ԵՄն ը նդ լայ նեց իր սահ ման

նե րը, ո րի ար դյուն քում այդ կա ռույ ցին ան դա մակ ցե

ցին Ար ևե լաեվ րո պա կան ե րկր նե րը և Մերձ բալ թյան 

հան րա պե տու թյուն նե րը: Այդ ա մե նի ար դյուն քում 

շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց ը նդ լայն ված Եվ րո պա 

հաս կա ցու թյու նը, ո րի մեջ նե րառ վում են նաև Ա նդր

կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րը, այդ թվում` Հա

յաս տա նը: 

 • Այդ շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու

նը 1996 թ. ապ րի լի 22ին ԵՄ հետ կն քել է Գոր ծըն կե

րու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր: 

 • Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նը նաև 1991թ.ից 

Ա ՊՀ ան դամ է` հա մա պա տաս խա նա բար պահ պա

նե լով ին տեգր վա ծու թյու նը մի աս նա կան սպառ ման 

հետ սո վե տա կան շու կային:

 •  Հա յաս տանն ա ռևտ րի և հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ

մա նագ րեր է ստո րագ րել նաև Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րից 

դուրս, նե րա ռյալ` Ար գեն տի նա, ԵՄ, Ա վստ րի ա, Բուլ

ղա րի ա, Կա նա դա, Չի նաս տան, Կիպ րոս, Հուն գա

րի ա, Հնդ կաս տան, Ի րան, Լի բա նան, Լիտ վա, Լե հաս

տան, Ռու մի նի ա, Սի րի ա, Շվեյ ցա րի ա, Սլո վե նի ա, 

Ա ՄՆ, Վի ետ նամ: Այս հա մա ձայ նագ րերն ո ւղղ ված 

են տն տե սա կան կա պե րի ե րկ կողմ ամ րապնդ մա նը 

ևս ա կայն չեն պա րու նա կում դրույթ ներ` ար տո նյալ 

ա ռևտ րի մա սին:

 • 2002թ.ից ՀՀը դար ձել է Ա ՀԿ ան դամ, ո րի գոր ծու

նե ու թյան հիմ քում հետ ևյալ կար ևոր սկզ բունք ներն 

ե ն՝ ա ռև տուր ա ռանց խտ րա կա նու թյան, կան խա տե

սե լի ու թյուն և շու կա նե րի կա տա րյալ թա փան ցե լի ու

թյուն: Ա ՀԿ հա մա ձայ նագ րե րը նպա տա կաուղղ ված 

են մի ջազ գային ա ռևտ րի հետ ևո ղա կան ա զա տա կա

նաց մա նը:

4.6. Կ ԼԻ ՄԱՅԻ ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ 

ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 

ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Հան րա պե տու թյու նում կլի մայի հա մա մո լո րա կային 

փո փո խու թյուն նե րի աղ դե ցու թյու նը գնա հա տե լու 

հա մար հիմք է ըն դուն վել օ դի ջեր մաս տի ճա նի 1,14,4 

աս տի ճան բարձ րաց ման և մթ նո լոր տային տե ղում նե րի 

3,18,7%ով կր ճատ ման B2 սցե նա րը (20302100թթ): 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա փո փոխ վող կլի մայի 

ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը լի է ա նո րո շու թյուն նե րով, 
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ո րոնց հս տա կե ցու մը պա հան ջում է ի նչ պես օր գա նիզմ

նե րի, այն պես էլ դրանց բնա կու թյան մի ջա վայ րի մա սին 

լի ար ժեք ի մա ցու թյուն ներ: Սա կայն խնդ րի բար դու

թյու նը չի նշա նա կում, որ պետք է բա վա րար վենք մի այն 

այն փաս տի ար ձա նագ րու թյամբ, որ կեն սա բազ մա զա

նու թյան բա ղադ րիչ նե րի կո րուս տը շա րու նակ վում է, 

ի սկ ան հե տաց ման եզ րին գտն վող տե սակ նե րի քա նա կը 

գնա լով էլ ա վե լի է ա ճում: Տե սա կային մա կար դա կում 

հիմ նա կան խն դիրն է պար զա բա նել, թե ի նչ պես է 

տե սա կի բա րե կե ցու թյու նը կախ ված նրա ան մի ջա կան 

ապ րե լա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ամ բող ջա կա նու

թյու նից. ջեր մաս տի ճա նից, խո նա վու թյու նից, հա մա

պա տաս խան բու սա կան, հո ղային ծած կույ թից (այն 

ա ռա վել կար ևոր է բույ սե րի հա մար) և այլն: 

Հիմն վե լով կլի մայի փո փո խու թյան տար բեր սցե նար

նե րի վրա, կա րե լի է կան խա տե սել որ ևէ կոնկ րետ 

տե սա կի վի ճա կը և տա րած ման հե տա գա փո փո խու

թյուն նե րը, կախ ված նրա նից, թե այս կամ այն ապ րե

լա վայ րի սպաս վող պայ ման ներն ի նչ քա նով կհա մա պա

տաս խա նեն նրա է կո լո գի ա կան պա հանջ մունք նե րին: 

Կլի մայի փո փո խու թյան հետ կապ ված տե ղի են 

ու նե նում տե սակ նե րի ա րե ալ նե րի և քա նա կի փո փո խու

թյուն ներ, ը նդ ո րում, վեր ջերս պարզ վել է, որ ա րե ա լի 

ըն դար ձա կու մը և քա նա կի ա վե լա ցումն ա վե լի հա ճախ 

է նկատ վում, քան ա րե ա լի փոք րա ցումն ու քա նա կի 

նվա զե ցու մը: Ա կն հայտ է դար ձել, որ մի շարք տե սակ ներ 

կա րո ղա նում են օ գտ վել այդ նոր պայ ման նե րից: 

Սա կայն պետք չէ շտա պել տե սակ նե րի ան հե տաց ման 

ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն ներ 

ա նե լիս: Որ ևէ տե սա կի տա րած ման ա րե ա լի ըն դար ձա

կու մը և նրա քա նա կի ա վե լա ցու մը նկա տել հեշտ է, ի սկ 

ա րե ա լի և քա նա կի կր ճա տու մը` դժ վար: Տե սակ նե րի 

ան հե տա ցումն ա կն թար թային պրո ցես չէ: Այն կա րող 

է տևել տա րի ներ, և նույ նիսկ, տաս նա մյակ ներ: Բա ցի 

դրա նից, ան հայտ է մնում, թե ի նչ պես են կոնկ րետ 

պո պու լյա ցի այի քա նա կի փո փո խու թյուն նե րը կապ ված 

նրա գե նե տի կա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ: Կա տար 

 վում է ա րդյոք դրանց ըն տե լա ցու մը նոր պայ ման նե րին 

ֆե նո տի պային մա կար դա կում, թե դա գե նե տի կա կան 

կա ռուց ված քի վե րա կա ռուց ման հետ ևանք է: Քա նա կի 

կտ րուկ նվա զեց ման դեպ քում դի տարկ վում է մի շարք 

գե նո տի պե րի ան կման է ֆեկտ և ը նդ հա նուր գե նե

տի կա կան բազ մա զա նու թյան կր ճա տում: Ը նդ ո րում, 

գե նե տի կա կան ցածր բազ մա զա նու թյամբ պո պու

լյա ցի ա նե րին դժ վար կլի նի հար մար վել պայ ման նե րի 

հե տա գա փո փո խու թյուն նե րին: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 

կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա կլի մայի փո փո խու թյան 

ազ դե ցու թյան տեն դենց նե րը հետ ևյալն են. 

 • կոնկ րետ տե սակ նե րի պահ պա նու թյուն (ան բա րե 

ն պաստ պայ ման նե րին հար մար վո ղա կա նու թյուն), 

 • ապ րե լա վայ րի փո փո խու թյուն, 

 • տա րաբ նա կե ցում (միգ րա ցի ա), ան հե տա ցում: 

Պետք է հս տակ պատ կե րաց նել, որ գո յու թյուն ու նեն 

տե սակ նե րի խո ցե լի ու թյան տար բեր ձևեր, և հետ ևա բար 

չի կա րող լի նել ան հե տաց ման ռիս կի նվա զեց ման մեկ 

ռազ մա վա րու թյուն, ո րը պի տա նի կլի նի բո լոր դեպ քե րի 

հա մար: Ա կն հայտ է, որ փո փոխ վող կլի մայի պայ ման

նե րում Հա յաս տա նին ան հրա ժեշտ է բնու թյան հա տուկ 

պահ պան վող տա րածք նե րի կա ռա վար ման ա վե լի ճկուն 

ռազ մա վա րու թյուն: Որ պես տե ղային կլի ման մեղ մող 

և կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան գոր ծիք, 

ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել է կո լո գի ա կան ցան ցե րի 

ազ գային հա մա կարգ: 

Մի շարք դեպ քե րում ա ռան ձին տե սակ նե րի պահ պա նու

թյու նը պա հան ջում է մի ջամ տու թյուն exsitu պայ ման

նե րում: Է կո հա մա կար գե րի պահ պա նու թյու նը և վե րա

կանգ նու մը կա րող է բե րել տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան 

և է կո լո գի ա կան շա հույթ` հան դի սա նա լով տն տե սա պես 

է ֆեկ տիվ հար մար վո ղա կա նու թյան ու կլի մայի փո փո

խու թյան հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման հիմք: 

Որ պես զի հար մար վո ղա կա նու թյու նը և հետ ևանք նե րի 

մեղ մա ցու մը լի նեն կա յուն, դրանք պետք է հիմն վեն 

է կո հա մա կար գային մո տեց ման վրա և ա պա հո վեն 

է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րը: Հայտ նի է, որ 

կլի մայի փո փո խու թյուն ա վե լի է ա կան է ազ դում ան տա 

ռային է կո հա մա կար գե րի վրա. ան տառ նե րի ա ճի, 

նրանց կեն սա կան վի ճա կի և այլն: 

է կո հա մա կար գե րի կա յու նու թյան պահ պան ման հա մար 

կլի մայի փո փո խու թյան մեղ մաց ման և դրա նկատ մամբ 

հար մար վո ղա կա նու թյան տե սա կե տից ան տա ռա ծածկ 

տա րածք նե րում չա փա զանց կար ևոր է կա յուն ան տառ

կա ռա վա րու մը և ան տա ռօգ տա գոր ծու մը: 

Ան տա ռային տն տե սու թյուն նե րում կլի մայի փո փո

խու թյան մեղ մաց ման հա մար ա ռա ջարկ վում են 

հետ ևյալ մե թոդ նե րը` ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի 

պահ պա նու թյուն և ը նդ լայ նում (ան տա ռատն կում ներ, 

ան տառ վե րա կանգ նում), ար դյու նա հան վող վա ռե լի քի 

փո խա րեն ան տա ռային մթերք նե րի օգ տա գոր ծում, 

ան տա ռա նյու թի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծում, ած խած նի 

կլան ման և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար 
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ան տառ կազ մող ծա ռա տե սակ նե րի հատ կու թյուն նե րի 

բա րե լա վում և այլն: Հա յաս տա նի հա մար կար ևոր է 

կի սաա նա պա տային է կո հա մա կար գե րի պահ պա նու

թյու նը, ի նչ պես նաև ջրա ճահ ճային, լեռ նա տա փաս տա

նային, մար գա գետ նային է կո հա մա կար գե րին բնո րոշ 

է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հո վու մը: Հաշ վի 

առ նե լով, որ մեր հան րա պե տու թյան պահ պան վող 

տա րածք նե րը մե ծա մաս նու թյամբ նե րա ռում են 

թվար կած լանդ շաֆ տային տի պե րը, կլի մայի մեղ մաց

մա նը և կեն սա բազ մա զա նու թյան հար մար վո ղա կա

նու թյան հատ կու թյուն նե րի բարձ րաց մանն ո ւղղ ված 

գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են փոր ձարկ վել հենց այդ 

տա րածք նե րի վրա, որ տեղ ա վե լի սա կավ են ար տա

հայտ ված մար դա ծին այլ ազ դե ցու թյուն նե րը: 

Ազ գային ա ռաջ նայ նու թյուն նե րը. 

1. Կլի մայի փո փո խու թյան ազ դե ցու թյան գնա հա

տու մը կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա. կեն սա

բազ մա զա նու թյան և է կո հա մա կար գային 

ծա ռա յու թյուն նե րի վրա կլի մայի փո փո խու թյան 

ազ դե ցու թյան բա ցա հայ տում և մո նի տո րինգ, 

կեն սա բազ մա զա նու թյան ու է կո հա մա կար գային 

ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հով ման հա մար հե տա գա 

ռիս կե րի գնա հա տում:

2. Կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա կլի մայի փո փո

խու թյան ազ դե ցու թյան նվա զե ցում:

2.1. Կա յուն կա ռա վար մամբ և բնա պահ պա նա կան 

ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա գործ մամբ կլի մայի 

փո փո խու թյան ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան 

նվա զե ցում:

2.2. է կո հա մա կար գե րում տե սակ նե րի հար մար վո ղա

կա նու թյան և կա յու նու թյան բարձ րաց ման մի ջո

ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում.

 • ոչ կլի մա յա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րի նվա զե

ցում, ի նչ պի սիք են` շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տում, 

ռե սուրս նե րի գեր շա հա գոր ծում, ապ րե լա վայ րե րի կո

րուստ և ին վա զիվ տե սակ նե րի ազ դե ցու թյուն,

 • ջ րային ռե սուրս նե րի հա մա պար փակ կա ռա վար ման 

մի ջո ցով կլի մայի հետ կապ ված ծան րա բեռն վա ծու

թյուն նե րի նվա զե ցում, 

 • է կո լո գի ա կան ցան ցե րի և մի ջանցք նե րի ստեղծ ման 

մի ջո ցով հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի ցան ցի 

ամ րապն դում, 

 • դեգ րա դաց ված է կո հա մա կար գե րի և դրանց ֆունկ

ցի ա նե րի վե րա կանգ նում, 

 • հար մար վո ղա կան կա ռա վար ման օ ժան դա կում`  

մո նի տո րին գի հա մա կար գի հզո րաց ման մի ջո ցով, 

 • գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյուն: 

2.3. Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան և 

կա յուն օգ տա գործ ման դե րի բարձ րաց ման 

նպա տա կով ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման ռազ մա

վա րու թյան մշա կում և նե րու ժի ստեղ ծում, որ պես 

կլի մայի փո փո խու թյա նը հար մար վո ղա կա նու թյան 

և նրա հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման մե խա նիզմ: 

3. Է կո հա մա կար գային հիմ քի վրա հար մար վո ղա կա

նու թյան մո տե ցում նե րի սահ մա նում:

3.1. է կո հա մա կար գե րի կա յուն կա ռա վա րում, պահ պա

նու թյուն և վե րա կանգ նում` հար մար վո ղա կա

նու թյան ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյան շր ջա

նակ նե րում, ո րը հաշ վի է առ նում բազ մա թիվ 

սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան ու մշա կու թային 

օ գուտ ներ տե ղա կան հա մայնք նե րի հա մար: 

3.2. է կո հա մա կար գային հիմ քի վրա հար մար վո ղա կա

նու թյան մո տե ցում նե րի ը նդ գր կու մը հա մա պա

տաս խան ռազ մա վա րու թյուն նե րում, այդ թվում 

ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա րի գոր ծո ղու թյուն

նե րի ազ գային ծրագ րե րում, կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի 

ծրագ րե րում և ազ գային ռազ մա վա րու թյուն նե րում:

3.3. Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր ման և 

ներդր ման ըն թաց քում է կո հա մա կար գային հիմ քի 

վրա հար մար վո ղա կա նու թյան տար բեր մո տե ցում

նե րի ու սում նա սի րում` է կո հա մա կար գե րի կա ռա

վար ման և նրանց կող մից մա տուց վող ծա ռա յու

թյուն նե րի գնա հատ ման նպա տա կով: 

4. Է կո հա մա կար գային հիմ քի վրա կլի մայի փո փո

խու թյան հետ ևանք նե րի մեղ մա ցում:

4.1. Է կո հա մա կար գե րի կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում

նե րի ի րա գոր ծում, այդ թվում` բնա կան ան տառ 

նե րի, մար գա գետ նային և ջրա ճահ ճային հան դակ

նե րի պահ պա նու թյուն, կա յուն կա ռա վա րում ու 

դրանց վե րա կանգ նում, գյու ղատն տե սու թյան 

և հո ղե րի կա ռա վար ման կա յուն պրակ տի կայի 

կի րա ռում, 

4.2. Ան տա ռային լանդ շաֆտ նե րում հո ղե րի կա ռա

վար ման, ան տա ռա պատ ման և ան տառ վե րա

կանգն ման ա վե լի ռա ցի ո նալ պրակ տի կայի 

ներդ նում, ա ռաջ նայ նու թյու նը տա լով ա բո րի 

 գեն տե սակ նե րի օգ տա գործ մա նը` կեն սա 
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 բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ո րա կի 

բարձ րաց ման նպա տա կով, մի ա ժա մա նակ 

ա պա հո վե լով ած խած նի կլա նու մը և սահ մա նա

փա կե լով բնա կան ա ռաջ նային ու ե րկ րոր դա կան 

ան տառ նե րի դեգ րա դա ցի ան և հա տու մը: 

 • կեն սա բազ մա զա նու թյան կամ դեգ րա դաց ված է կո

հա մա կար գե րի տե սա կե տից մեծ ար ժեք չներ կա յաց

նող հո ղե րի բա րե լա վում, 

 • տե ղա կան և ակ լի մա տի զաց ված ա բո րի գեն ծա ռա

տե սակ նե րի տն կում, 

 • ին վա զիվ տե սակ նե րի սահ մա նա փակ ման կան խար

գե լում, 

 • ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի միջև ա զատ լանդ

շաֆտ նե րի ան տա ռա պա տում:

4.4. Գյու ղատն տե սու թյան մեջ այն պի սի մի ջո ցա

ռում նե րի գնա հա տում, ի րա կա նա ցում և մո նի

տո րինգ, ո րոնք կա րող են բե րել ած խած նային 

գո յու թյուն ու նե ցող պա շար նե րի պահ պա նու թյանն 

ու ա վե լաց մա նը, ի նչ պես նաև կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահպա նու թյանն ու կա յուն օգ տա գործ

մա նը,  հո ղում, այդ թվում նաև ջրա ճահ ճային, 

մար գա գետ նային և չո րային՝ կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյան խթա նում: 

 Կլի մային փո փո խու թյա նը և կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված Հա յաս

տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րից են. 

 • «Կ լի մայի փո փո խու թյան հար մար վո ղա կա նու թյան 

ար ձա գանք ման բա ցա հայ տում և ի րա կա նա ցում 

Հա րա վային Կով կա սի ա րիդ և սե մի ա րիդ է կո հա

մա կար գե րում ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ

պան ման և կա յուն օգ տա գործ ման նպա տա կով» 

Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նային կենտ րոն (REC Cau

casus): 

 • «Հա յաս տա նի լեռ նային շր ջան նե րում բու սա կա նու

թյան և բու սա կան բազ մա զա նու թյան վրա կլի մայի 

ազ դե ցու թյան մո նի տո րին գի ի րա կա նա ցում GLORIA 

հա մաշ խար հային ցան ցի շր ջա նակ նե րում»:

 • «Կ լի մայի փո փո խու թյան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ 

Հա յաս տա նի լեռ նաան տա ռային է կո հա մա կար գե րի 

հար մար վո ղա կա նու թյան բարձ րա ցում» ՄԱԿի զար

գաց ման ծրա գիր/գ լո բալ է կո լո գի ա կան ֆոնդ (UNDP/

GEF):

 • «Կ լի մայի փո փո խու թյան ազ դե ցու թյուն նե րի մեղ մա

ցու մը Հա րա վային Կով կա սում ան տառ նե րի պահ

պա նու թյան, կա ռա վար ման և վե րա կանգն ման մի

ջո ցով» Գեր մա նի այի դաշ նային կա ռա վա րու թյուն/ 

Վե րա կանգն ման վար կե րի բանկ (German Govern

ment/KfW):

 • «Հա րա վային Կով կա սի ե րկր նե րում ան տառ նե րի 

տրանս ֆոր մա ցի այի մի ջո ցով ան տա ռային է կո հա

մա կար գե րի կա յու նու թյան բարձ րա ցում կլի մայի փո

փո խու թյան նկատ մամբ» Եվ րա մի ու թյուն (EU): 

 4.7. ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ 

ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ, ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻՆ 

ՍՊԱՍ ՎՈՂ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ

 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան մեջ ի նչ պես 

տե ղա կան, այն պես էլ հա մա մո լո րա կային ա ռու մով, 

ա նընդ հատ տե ղի են ու նե նում փո փո խու թյուն ներ` 

պայ մա նա վոր ված բազ մա թիվ` այդ թվում կլի մա

յա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: Հա յաս տա նում 

և նրա հա րա կից տա րածք նե րում օ դի գետ նա մերձ 

շեր տի ջեր մաս տի ճա նի սե զո նային ան հա վա սա րա չափ 

բաշխ վա ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նի ո ղջ 

տա րած քը կլի մայի հա մա մո լո րա կային փո փո խու թյան 

հետ ևան քով կու նե նա ջեր մաս տի ճա նի մեծ աճ: Այդ 

ա ճն իր ա ռա վե լա գույն ար ժե քը կու նե նա ամ ռա նը (ո րոշ 

շր ջան նե րում այն կկազ մի 59 0C): Հա յաս տա նի տար բեր 

շր ջան նե րում ջեր մաս տի ճա նի ա ճը կլի նի տար բեր` 

ա րևմ տյան և կենտ րո նա կան շր ջան նե րում, հատ կա պես 

Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րում, սպաս վում է ա վե լի ու ժեղ 

տա քա ցում, քան ե րկ րի այլ հատ ված նե րում տար վա 

բո լոր ե ղա նակ նե րին: XXI դա րի վեր ջին ը ստ PRECIS 

մո դե լի` ՀՀ ո ղջ տա րած քի տա րե կան ջեր մաս տի ճա

նային ա ճը կկազ մի 4ից 6°C: 

Հա յաս տա նում և նրան հա րա կից տա րածք նե րում 

հա մա մո լո րա կային տա քաց ման հետ ևան քով 

սպաս վե լու է տե ղում նե րի է ա կան շե ղում ներ կլի մա

յա կան նոր մե րի նկատ մամբ: Հա յաս տա նում տե ղում

նե րի փո փո խու թյու նը տար բեր շր ջան նե րում տար բեր է: 

Տա րե կան մի ջին տե ղում նե րի տա տա նում նե րի նկա րա 

գի րը հիմ նա կա նում հա մընկ նում է սե զո նային տա տա

նում նե րի նկա րագ րին: Ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 

որ ՀՀ տա րած քում ա րև մուտ քից ար ևելք ի րար հա ջոր 

 դում են տե ղում նե րի նվազ ման և աճ ման գո տի ներ: 

Լեռ նային շր ջան նե րում (Ա րա գած, Գե ղա մա, Վար դե 

նի սի լեռ նաշղ թա, Սյու նի քի նա խա լեռ ներ) սպաս վում 

է տե ղում նե րի ներ կայիս հա մե մատ է ա կան աճ, ի սկ 

հար թա վայ րե րում՝ կտ րուկ նվա զում: Ը ստ տե ղում նե րի 
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կան խա տես ման` այս ար դյունք նե րը հու շում են, որ 

Հա յաս տա նը տե ղա կան մա կար դա կով ջրային ռե սուրս

նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման և կա ռա վար ման 

բնա գա վա ռում պետք է ձեռ նար կի հար մար վո ղա կա

նու թյան մի շարք մի ջո ցա ռում ներ: 

Կլի մայի փո փո խու թյու նը ՀՀ տա րած քում կա րող է 

հան գեց նել գյու ղատն տե սու թյան հա մար ա ռա վել 

վտան գա վոր մի շարք ար տա կարգ եր ևույթ նե րի, 

ի նչ պի սիք ե ն՝ ե րաշ տը, խոր շակ նե րը, ա նանձրև օ րե րի 

տևո ղու թյան ա վե լա ցու մը, կար կու տը, ու ժեղ քա մի

նե րը, սե լավ նե րը և այլն: Ե րաշտ նե րը, խոր շակ նե րը և 

ա նանձրև եր կար ժա մա նա կա հատ ված նե րը հան րա

պե տու թյան տա րած քին բնո րոշ ա ռա վել մեծ հա ճա

խա կա նու թյամբ կրկն վող հիդ րո մետ վտան գա վոր 

եր ևույթ նե րից են, ո րոնք ի րենց ին տեն սի վու թյամբ և 

ա ռա ջաց ման ժա մա նա կի ա ռու մով կա րող են զգա լի 

վնաս հասց նել տն տե սու թյա նը: 

Գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի վրա կլի մայի 

հա մա մո լո րա կային փո փո խու թյան հար ցի լրիվ պար զա

բա նու մը կախ ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից և ը ստ 

գյու ղատն տե սա կան գո տի նե րի` կու նե նա հետ ևյալ 

պատ կե րը բու սա բու ծու թյան բնա գա վա ռում. 

1. Ա րա րա տյան հար թա վայր: Ը նդգր կում է Ա րա րա տի 

և Ար մա վի րի մար զե րը: Գո տու ը նդ հա նուր տա րած քը 

կազ մում է 32000 հա (հան րա պե տու թյան ը նդ հա նուր 

տա րած քի 10,8%ը): Գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես

քե րը զբա ղեց նում են տա րած քի 56%ը, ո րի հիմ նա կան 

մա սը գտն վում է ծո վի մա կեր ևույ թից 8001000մ 

բարձ րու թյան վրա: Ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում է 

բա ցա ռա պես ջրո վի պայ ման նե րում: Կլի մայի սպաս վող 

փո փո խու թյունն այս գո տում կա րող է հան գեց նել 

հետ ևյալ եր ևույթ նե րին. 

Ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման և օ դի հա րա բե րա կան 

խո նա վու թյան պայ ման նե րում կմե ծա նա հո ղի մա կե 

րե սից խո նա վու թյան կո րուս տը, ո րը պատ ճառ կհան դի

սա նա ո րոշ տա րածք նե րի վրա հո ղի ա ղա կալ ման 

եր ևույթ նե րի ակ տի վաց մա նը: Այս տա րածք նե րում 

ան հրա ժեշտ է ցան քաշր ջա նա ռու թյան մեջ ը նդ գր կել 

ա ղա դի մաց կուն հա մա տա րած ցան վող մշա կա բույ սեր, 

ո րոնց խիտ բու սա ծած կը հնա րա վո րինս կպահ պա նի 

հո ղի մա կե րեսն ա վե լորդ գո լոր շի ա ցու մից: 

 • Կ մե ծա նա մշա կա բույ սե րի պա հան ջը խո նա վու թյան 

նկատ մամբ, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ա ռա ջի կա յում վե

րա նայել ո ռոգ ման և ջր ման նոր մա ներն ու ժամ կետ

նե րը: 

 • Բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում կր ճատ վում 

է մշա կա բույ սե րի վե գե տա ցի այի տևո ղու թյու նը: Այն 

կա րե լի է հա մա րել նաև դրա կան եր ևույթ խո զա նա

ցան մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան տե սան կյու նից: 

 • Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում բույ սե րի տերև

նե րում կա րող են ճնշ վել ֆո տո սին թե տիկա սի մի լա

ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը, սա կայն նպաս տող գոր ծոն է 

մթ նո լոր տում ած խաթ թու` CՕ2 գա զի քա նա կի ա վե

լա ցու մը: 

2. Ա րա րա տյան հար թա վայ րի նա խա լեռ նային 

գո տի: Ը նդգր կում է Աշ տա րա կի, Նաի րի ի, Թա լի նի և 

Կո տայ քի տա րա ծաշր ջան նե րը: Զբա ղեց նում է 307000 

հա տա րա ծու թյուն (10,3%): Գյու ղատն տե սա կան հո ղա

տես քե րը կազ մում են տա րած քի 53%ը: Ը նդգր կում 

է ծո վի մա կեր ևույ թից 9001300մ և ա վե լի բարձր 

տա րա ծու թյուն նե րը: Ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում 

է ի նչ պես ջրո վի, այն պես էլ ան ջր դի պայ ման նե րում: 

Կլի մայի փո փո խու թյունն այս գո տում կհան գեց նի 

ան ջր դի ե րկ րա գոր ծու թյան կր ճատ մա նը: Զգա լի չա փով 

կփոխ վեն են թա գո տի նե րի սահ ման նե րը և գյու ղատըն

տե սա կան հո ղա տես քե րը` մաս նա վո րա պես բնա կան 

կեր հան դակ նե րի շա հա գործ ման ձևե րը: Ի նչ պես այս 

գո տու ցած րա դիր վայ րե րից, այն պես էլ Ա րա րա 

 տյան հար թա վայ րից շր ջա նա ռու թյու նից կհան վեն 

ո րոշ մշա կա բույ սեր, ո րոնց վաղ հա սու նա ցու մը 

բեր քի հե տա գա պահ պան ման հա մար կա րող է լուրջ 

խո չըն դոտ հան դի սա նալ: 

3. Կենտ րո նա կան գո տի: Ը նդգր կում է Ա րա գա

ծոտ նի մար զի Ա պա րա նի, Ա րա գա ծի և Կո տայ քի 

մար զի Հրազ դա նի տա րա ծաշր ջան նե րը: Զբա ղեց նում 

է 194 000 հա տա րա ծու թյուն (6,5%): Գյու ղատն տե

սա կան հո ղա տես քե րը կազ մում են տա րած քի 50%ը: 

Ը նդգր կում է ծո վի մա կեր ևույ թից 14001800մ և բարձր 

տա րա ծու թյուն նե րը: Ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում 

է հիմ նա կա նում ան ջր դի պայ ման նե րում: Այս գո տին 

հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի հա մար հան դի

սա նում է քիչ թե շատ խո նա վու թյամբ ա պա հով ված 

գո տի: Խո նա վա պա հով վա ծու թյու նը վե գե տա ցի այի 

ըն թաց քում կազ մում է 7986%, սա կայն կլի մայի փո փո

խու թյունն է ա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կթող նի 

մշա կա բույ սե րի վրա, ի սկ ո րոշ ան ջր դի տա րածք նե րում 

մաս նա կի ո ռո գում նե րի կա րիք կլի նի: 

4. Ս ևա նի ա վա զան: Ը նդգր կում է Գե ղար քու նի քի 

մար զը: Գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րը կազ մում 

են ը նդ հա նուր տա րած քի 61%ը: Ա ռա ջին են թա գո տին 
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ը նգր կում է ծո վի մա կեր ևույ թից մինչև 2000մ, ի սկ 

ե րկ րորդ են թա գո տին` 2000մից բարձր տա րածք նե րը: 

Կլի մայի փո փո խու թյունն էլ ա վե լի կվատ թա րաց նի 

վի ճա կը ո ռոգ ման աս պա րե զում: Հատ կա պես նաև այն 

պատ ճա ռով, որ կկր ճատ վի Սևա նը սնող գե տե րի հոս քը, 

ո րոնք այս գո տում մշակ վող բույ սե րի ջր ման հիմ նա կան 

աղ բյուրն են: Ա նհ րա ժեշ տու թյուն կլի նի մտա ծել 

ո ռոգ ման նոր աղ բյուր նե րի մա սին: Կան տա րածք ներ, 

որ տեղ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը կն պաս տի ո րոշ 

կարճ վե գե տա ցի ա ու նե ցող բան ջա րային մշա կա բույ

սե րի մշա կու թյան հա մար: 

5. Հյու սիս-ար ևե լյան գո տի: Ը նդգր կում է Տա վու շի 

մար զի վար չա կան տա րած քը: Գյու ղատն տե սա կան 

հո ղա տես քե րը կազ մում են ը նդ հա նուր տա րած քի 

22%ը: Ցած րա դիր են թա գո տին ծո վի մա կեր ևույ թից 

բարձր է մինչև 900մ, ի սկ ե րկ րորդ են թա գո տին` 900մից 

բարձր: Ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում է հիմ նա կա նում 

ան ջր դի, մա սամբ` ջրո վի պայ ման նե րում: 

6. Լո ռի-Փամ բա կի գո տի: Ը նդգր կում է Գու գար քի, 

Տա շի րի և Ստե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջան նե րը: 

Գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րը կազ մում են 

տա րած քի 59%ը: Բա ժան վում է եր կու են թա գո տու` 

լեռ նաան տա ռային (մինչև 1500մ) և լեռ նա տա փաս տա

նային (1500մից բարձր): Եր կու են թա գո տի նե րում էլ 

ե րկ րա գոր ծու թյու նը տար վում է հիմ նա կա նում ան ջր դի: 

Կլի մայի փո փո խու թյու նը Հյու սիսար ևե լյան և Լո ռի

Փամ բա կի գո տի նե րի գյու ղատն տե սա կան մշա կա

բույ սե րի վրա հա մե մա տա բար քիչ ազ դե ցու թյուն 

կու նե նա, և ագ րո տեխ նի կա կան բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի 

կի րառ ման դեպ քում կա րե լի է ստա նալ բարձր և կա յուն 

բերք: 

7. Շի րա կի գո տի: Ը նդգր կում է Ա նի ի, Ա խու րյա նի, 

Ա շոց քի և Սպի տա կի տա րա ծաշր ջան նե րը: Գյու ղատըն

տե սա կան օգ տա գործ ման հո ղե րը կազ մում են 

տա րած քի մոտ 60%ը: Ա ռա ջին են թա գո տին, ո րը 

գտն վում է ծո վի մա կեր ևույ թից 1700մ բարձ րու թյան 

վրա, ո ռոգ ման կա րիք ու նի: Կլի մայի փո փո խու թյուն

նե րը խիստ բա ցա սա բար կանդ րա դառ նան մշակ վող 

բույ սե րի բեր քատ վու թյան վրա հատ կա պես ո ռոգ ման 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում: 

8. Վայ քի գո տի: Ը նդգր կում է Վայոց ձո րի մար զը: 

Գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րը կազ մում են 

ը նդ հա նուր տա րած քի 33%ը: Ը ստ բնա կան պայ ման

նե րի` բա ժան վում է ե րեք են թա գո տի նե րի: Ո ռոգ ման 

պար տա դիր կա րիք է զգում ա ռա ջի նը: Հա մար վում 

է հան րա պե տու թյան ա մե նա չո րային տա րածք

նե րից մե կը: Կլի մայի փո փո խու թյան դեպ քում կա րիք 

կզ գաց վի ո ռո գե լի դարձ նել ե րկ րորդ և մա սամբ եր րորդ 

են թա գո տի նե րը: 

9. Զան գե զու րի գո տի: Ը նդգր կում է Սյու նի քի մար զը: 

Վա րե լա հո ղե րը կազ մում են ը նդ հա նուր տա րած քի 

27,8%ը: Ա ռա ջին են թա գո տում (մինչև 900մ) ե րկ րա

գոր ծու թյու նը տար վում է ջրո վի, ի սկ ե րկ րորդ և եր րորդ 

գո տի նե րում` հիմ նա կա նում ան ջր դի պայ ման նե րում: 

Հա յաս տա նի հա րա վային հատ վա ծում (Սյու նի քի նա խա

լեռ նե րում) ջեր մաս տի ճա նը չա փա վոր կբարձ րա նա: 

20712100 թվա կան նե րին գետ նա մերձ օ դի ջեր մաս

տի ճա նի մի ջին տա րե կան բաշխ վա ծու թյու նը, 

դա սա կան կլի մա յա կան բաշխ վա ծու թյան հա մե մատ, 

կու նե նա հիմ նա կա նում նույն բնու թա գի րը, ի նչ վե րը 

նկա րագր ված սե զո նային մի ջին բաշխ վա ծու թյուն նե րը: 

Կլի մայի սպաս վող փո փո խու թյուն նե րը բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյուն կթող նեն հիմ նա կա նում ցած րա դիր 

են թա գո տի նե րում մշակ վող մշա կա բույ սե րի վրա, ի սկ 

այն տա րածք նե րում, որ տեղ տե ղում նե րի տա րե կան 

գու մա րը հա մե մա տա բար բարձր է, ջեր մու թյան բարձ րա

ցումն է ա կան ազ դե ցու թյուն չի թող նի բույ սե րի ա ճի 

և բեր քատ վու թյան վրա: Հան րա պե տու թյան ը նդ հա 

նուր տա րած քի մեծ մա սում կլի մայի փո փո խու թյան 

հան դեպ գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի խո ցե լի

ու թյան և հար մար վո ղա կա նու թյան աս տի ճա նը և նրա 

հետ ևանք նե րի մեղ մա ցու մը հիմ նա կա նում պայ մա

նա վոր ված է խո նա վու թյան գոր ծո նով: Հետ ևա բար, 

ո ռոգ ման ջրի պա շար նե րի ա վե լաց ման և դրանց 

ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման հար ցե րը գյու ղատն տե

սու թյան հա մար ա ռա վել ա ռանց քային են դառ նում: 

Ներ կա յումս դեռ ամ բող ջու թյամբ ու սում նա սիր ված չէ 

կլի մայի փո փո խու թյան ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի պո տեն 

ցի ալ ազ դե ցու թյունն ա նաս նա բու ծու թյան ճյու ղում՝ 

գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի վրա: Սա կայն մի 

շարք գիտ նա կան ներ, օգ տա գոր ծե լով կան խա տես վող 

փո փո խու թյուն նե րի գլո բալ մո դել նե րը, գտ նում են, 

որ կլի մայի փո փո խու թյունն ա մա ռային ա րո տային 

շր ջա նում իր հետ կբե րի կա թի ար տադ րու թյան կր ճա  

տում, ի սկ խո զե րի մոտ քա շա ճե րի նվա զում: Կեն դա 

նին, որ պես զի կա րո ղա նա պահ պա նել իր օպ տի մալ 

մթե րատ վու թյու նը, չպետք է փոխ վի նրա վար քը, ֆի զի ո  

լո գի ա կան ֆունկ ցի ա նե րը և մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը: 

Օպ տի մալ մթե րատ վու թյան վրա ազ դող ա մե նա

կար ևոր է կո լո գի ա կան գոր ծո նը հա մար վում է օ դի 



ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

51

ջեր մաս տի ճա նը: Այս դեպ քում շատ է կար ևոր վում 

կեն դա նու կե րակր ման մա կար դա կը, ցե ղը, տա րի քը, 

սե ռը: Նրա պահ ված քի պայ ման նե րը և ջրի առ կա յու

թյու նը: Ներ կա յումս աշ խար հի շատ ե րկր նե րի ֆեր մեր ներ 

փնտ րում են մո տե ցում ներ և փո խում ի րենց գոր ծե լա

կերպն ի պա տաս խան կլի մայի փո փո խու թյան: Տա սը 

ե րկր նե րի շուրջ 5000 ֆեր մեր նե րի հետ ան ցկաց րած 

հար ցում նե րը պար զել են, որ բուծ ման հա մար ը նտր ված 

կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րը, նրանց գլ խա քա նա կը 

և կեն դա նուց ստաց ված շա հույ թը զգա լի ո րեն կախ ված 

է կլի մայից: Որ քան կլի ման տա քա նում է, կեն դա նի

նե րից մա քուր շա հույ թը պա կա սում է՝ հատ կա պես դա 

զգա լի է մսա տու տա վա րա բու ծու թյու նում: 

Մա քուր շա հույ թի պա կա սե լը ստի պում է շատ ֆեր մեր

նե րի կր ճա տել կեն դա նի նե րի գլ խա քա նակն ի րենց 

ֆեր մա նե րում: Ֆեր մա նե րը տար բեր կերպ են ար ձա

գան քում կլի մայի փո փո խու թյա նը, տա քա ցու մը 

վնա սա կար է լի նե լու հատ կա պես ա ռևտ րային տա վա

րա բու ծա կան խո շոր ֆեր մա նե րի հա մար: Ա կն կալ վում 

է, որ փոքր գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն ներն ա վե լի 

ճկուն են հաղ թա հա րե լու այդ փո փո խու թյու նը: Հա յաս 

տա նի հան րա պե տու թյան բնա կան պայ ման ներն 

այն պի սին են, որ նրա գյու ղատն տե սա կան նշա նա

կու թյան հո ղե րի կե սից ա վե լին բնա կան կե րա հան

դակ ներ են (խոտ հարք ներ և ա րո տա վայ րեր), ո րոնք 

գյու ղատն տե սու թյան մեջ այլ կերպ չեն կա րող օգ տա

գործ վել, բա ցի ա նաս նա պա հու թյան կա րիք նե րից£ 

Տա րած ված լի նե լով հան րա պե տու թյան տար բեր 

բնակ լի մա յա կան գո տի նե րում£ կի սաա նա պա տայի նից 

մինչև ալ պյան, սրանք դա րեր ի վեր կե րի ա ռատ աղ բյուր 

են ծա ռայել գլ խա վո րա պես խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր 

ա նա սուն նե րի (տա վա րի և ոչ խա րի), մաս նա կի ո րեն 

նաև փոքր գլ խա քա նա կով պահ վող ձի ե րի հա մար:

Պարզ վում է, որ կեն դա նի նե րի խտու թյունն այ սօր, 

ե թե հաշ վի առ նենք հան րա պե տու թյան ը նդ հա նուր 

ա րոտ նե րը, այն քան էլ մեծ չէ (19 հա/ 1 պայ մա

նա կան խո շո րի հաշ վով), սա կայն պայ մա նա վոր ված 

հե ռագ նա ա րոտ նե րի ան բա վա րար օգ տա գործ մամբ, 

մի ջին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը մեծ է մեր ձա կա ա րոտ

նե րում: Մեկ պայ մա նա կան խո շո րի հաշ վով ա նաս նա

պա հա կան չա փա բա ժին նե րով այն ըն դուն ված է մի ջի նը 

1 պայ մա նա կան գլուխ խո շո րին՝ 1 հա ա րոտ: Սա կայն 

հաշ վի առ նե լով հատ կա պես մեր ձա կա ա րոտ նե րի 

ներ կա վի ճա կը` այն պետք է կրկ նա պատ կել:

Կլի մայի փո փո խու թյուն նե րի դի նա մի կան թույլ է տա լիս 

են թադ րե լու, որ մինչև 2030 թ. այս հաշ վարկ ներն 

է ա կան փո փո խու թյուն չեն կրի: 

4.8.  ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ Է ՐՈ ԶԻ Ա 

(Մ ՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՎԱՅ ՐԻ 

ԱԶ ԳԱ ԿԻՑ ՆԵՐ, ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ՍՈՐ ՏԵՐ, 

ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ Է ՐՈ ԶԻ Ա ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԲԱՆ ԿԵ ՐՈՒՄ) 

Գե նե տի կա կան է րո զի ան գե նե տի կա կան փո փո խա կա

նու թյան` բազ մա զա նու թյան նվա զումն է մշա կա բույ

սե րի պո պու լյա ցի ա նե րում: Դրա հիմ նա կան պատ ճա ռը 

գյու ղատն տե սու թյան հզո րա ցումն է: Ներ կա յումս 

հայտ նի է գե նե տի կա կան է րո զի այի հիմ նա կան եր կու 

փուլ` ա ռա ջի նը տե ղային սոր տե րի փո խա րի նումն է 

ժա մա նա կա կից սոր տե րով, և գե նե տի կա կան բազ մա

զա նու թյան հե տա գա կր ճա տու մը, ո րը պայ մա նա

վոր ված է ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի այով: Գե նե տի կա կան 

է րո զի ան կա րող է ըն թա նալ ե րեք մա կար դակ նե րում` 

մշա կա բույ սե րի, մեկ ո րո շա կի մշա կա բույ սի և ա լե լի 

մա կար դակ նե րում: Բույ սե րի բնա կան պո պու լյա ցի ա

նե րում գե նե տի կա կան է րո զի այի հիմ նա կան պատ ճառ 

են հան դի սա նում բնա կա վայ րե րի կո րուս տը և դրանց 

մաս նա տու մը: Սա կայն որ պես պատ ճառ կա րող են 

հան դի սա նալ նաև այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք ան մի ջա կա

նո րեն բե րում են գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

կորս տին: Յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար գե նե

տի կա կան է րո զի այի ռիս կը տար բեր է և կախ ված է 

տե սա կի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րից: Մշա կա բույ սե րում գե նե տի կա կան է րո զի այի 

աս տի ճա նը կա րե լի է չա փել տար բեր ե ղա նակ նե րով: 

Ա ռա ջին ան գամ «գե նե տի կա կան է րո զի ա» հաս կա

ցու թյան կի րառ մամբ հրա պա րակ վել է մշա կո վի 

բույ սե րի տե ղա կան սոր տե րի` ժա մա նա կա կից ա վե լի 

ար դյու նա վետ սոր տե րով աս տի ճա նա կան փո խա

րին ման փաս տը: Այս խն դիրն ար դեն ի սկ սկ սել էր 

քն նարկ վել 1900 ա կան թթ. կե սե րին: Այս քն նար

կում ներն էլ ա վե լի բուռն դար ձան, ե րբ Ա ՄՆո ւմ 1970թ. 

բռնկ վե ցին ե գիպ տա ցո րե նի հա րա վային տեր ևային 

ժանգ և Բրա զի լի ա յում` սուր ճի մուր հի վան դու թյուն

նե րը: Մի ջազ գային քն նար կում ներն ան ցկաց վե ցին 

1972թ. Ստոկ հոլ մում կազ մա կերպ ված ՄԱԿի՝ մար դու 

շր ջա կա մի ջա վայ րին նվիր ված գի տա ժո ղո վի ըն թաց 

 քում: Այդ կոն ֆե րան սի ար դյուն քում ար վեց հետ ևյալ 

եզ րա կա ցու թյու նը. «գե նե տի կա կան մի ա տա րու թյու նը 

դառ նում է հա մա ճա րակ նե րի, ի սկ ա վե լի ստույգ` 
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կեն սա ծին և ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ 

զգա յու նու թյան հիմ նա կան գոր ծո նը»: Գե նե տի կա կան 

է րո զի այի վտան գի մա սին ան հանգս տու թյուն նե րը 

պատ ճառ դար ձան, որ ստեղծ վի գյու ղատն տե սա կան 

ա ռու մով կար ևոր` գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

պահ պա նու թյան գե նե տի կա կան բան կե րի հա մաշ խար

հային ցանց: 

Գե նե տի կա կան է րո զի ան սահ ման վում է նաև որ պես 

«ո րո շա կի վայ րում և ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ

վա ծի ըն թաց քում գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

կո րուստ, նե րա ռյալ` տե ղային սոր տե րում կամ մշա կա

բույ սե րում ո րո շա կի գե նե րի կամ դրանց հա մակ

ցու թյուն նե րի կո րուստ»: Այս պի սով` գե նե տի կա կան 

է րո զի ան ժա մա նա կի ըն թաց քում ֆունկ ցի ա է կեն սա

բազ մա զա նու թյու նից: Գե նե տի կա կան է րո զի ան կա րող 

է լի նել եր կու տե սա կի.

1.  Գե նե րի/ա լել նե րի կո րուստ, ո րոնք կա րող են 

նկատ վել մշա կու թյան տա րած քում, ի նչ պես նաև 

մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի աճ ման 

տե ղանք նե րում: 

2. Ամ բողջ գե նո տի պե րի, մշա կա բույ սե րի կո րուստ: 

Գե նե տի կա կան է րո զի ան կա րող է գրանց վել նաև այլ 

մա կար դա կում` սաղմ նային պլազ մայի հա վա քա ծու

նե րում և գեն բան կե րում` սխալ կա ռա վար ման և վե րա

կանգն ման ոչ ճիշտ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման 

պատ ճա ռով: 

Շատ կար ևոր է նշել նաև գե նե րի դրեյ ֆը, ո րը հան դի

սա նում է գե նե տի կա կան է րո զի այի հետ ևանք: Այս պես, 

բո լո րին հայտ նի է, որ փոքր պո պու լյա ցի ա ներն ու նեն 

ին բեր դին գի մեծ հա վա նա կա նու թյուն: 

Որ պես գե նե տի կա կան է րո զի այի ցու ցիչ ներ` շատ 

կար ևոր է հաշ վի առ նել գե նե րի կամ գե նո տի պե րի 

կո րուս տը ո րո շա կի տա րած քում կամ ար տադ րա կան 

հա մա կար գում: Շատ ա վե լի վճ ռո րոշ է և խիստ 

ո րո շա կի տվյալ մի ջա վայ րին հար մար ված ա լել նե րի և 

դրանց հա մա լիր նե րի կո րուս տը, ե թե դրանք չեն կա րող 

փո խա րին վել այլ պո պու լյա ցի ա նե րից գե նե րի վե րա

հա մակց ման ճա նա պար հով: Գե նե տի կա կան է րո զի այի 

գոր ծըն թացն այն քան բարդ է, որ ան գամ ե թե մենք 

ի րա կա նաց նենք գե նո տի պե րի ման րա մասն ու սում նա

սի րու թյուն ներ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց 

 քում, դա դեռ բա վա րար հիմք չի կա րող լի նել գե նե տի

կա կան է րո զի այի փաստն ար ձա նագ րե լու հա մար: Դրա 

հա մար կպա հանջ վի բազ մա կող մա նի և եր կա րատև 

գնա հա տում: 

Գե նե տի կա կան է րո զի այի հա մա պա տաս խան գնա հա

տում նե րը կրում են ո րո շա կի սուբյեկ տիվ բա ղադ րիչ ներ, 

ո րոնք կախ ված են փոր ձաքն նու թյան մա կար դա կից 

և տե ղային գի տե լիք նե րից: Գե նե տի կա կան է րո զի այի 

գնա հատ ման ըն թաց քում նման տե ղե կու թյան նե րա 

ռու մը ցան կա լի է: Հիմ նա կան խն դիրն է՝ ձևա կեր պել այդ 

տեղ կատ վու թյունն այն պես, որ հնա րա վոր լի նի ի րա կա

նաց նել տվյալ նե րի ա ռն վազն նախ նա կան քա նա կա կան 

մշա կում: ՊԳԿն գնա հա տում և տվյալ նե րի բա զա

նե րում գրան ցում է գե նե տի կա կան է րո զի այի վե րա

բե րյալ ո ղջ այն տե ղե կու թյու նը, ո րը կա րող է նպաս տել 

նման ֆոր մատ մշա կե լու հա մար: ՊԳԿի կու տա կած 

գրա ռում նե րը հիմ նա կա նում նկա րագ րա կան են և 

հիմն ված են տե ղի փոր ձա գետ նե րի կար ծի քի վրա: Այս 

տե ղե կատ վու թյունն ը ստ մշա կա բույ սե րի և տա րա

ծաշր ջան նե րի ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով պետք է 

դրանք փո խա կեր պել քա նա կա կան տվյալ նե րի, ին չը 

լուրջ բար դու թյուն է ներ կա յաց նում: Ներ կա յումս գե նե

տի կա կան է րո զի այի ռիս կը գնա հա տե լու հա մար կի րառ  

վում է կան խա տես ման հա մա կար գը: 

Այս մո տեց մամբ գնա հատ վում է բազ մա զա նու թյան 

կորս տի ը նդ հա նուր ռիս կի չա փը, ո րը կա րող է, իր 

հեր թին, հիմն ված լի նել տա րած քում ա ճեց ված մշա կա

բույ սե րի կամ պո պու լյա ցի ա նե րի թվա քա նա կի վրա՝ 

օգ տա գոր ծե լով 0,20 գոր ծո նը որ պես ո ղջ բազ մա

զա նու թյան հա մա մաս նա կան ար ժեք (այս դեպ քում 

ա լե լային հարս տու թյուն): Են թադ րենք, օ րի նակ, որ 

մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման տա րած քը կամ մշա կա բույ

սե րի 20%ը գտն վում են ռիս կի գո տում: Այս պի սով, 

այս տեղ կա ռիսկ` 0,2 x 20% = 4% գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան կորս տի ռիսկ: 

Կան խա տե սե լի է րո զի ան կա րե լի է գնա հա տել որ պես 

է րո զի այի սպառ նա լի քի տակ գտն վող ռե սուր սի հա մա

մաս նու թյու նը բազ մա պատ կած կորս տի հաշ վար կային 

հա վա նա կա նու թյան հետ: 

4.9. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ 

ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ 

Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում, Հա յաս տա նում ևս, 

միջ սեկ տո րային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում 

ռազ մա վա րու թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 

մշակ ման նպա տակն է հաս նել ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պան մա նը և կա յուն օգ տա գործ մա նը (ԿՊ 



ՀԱ ՄԱ ՄՈ ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

53

և ԿՕ) հա սա րա կու թյունբ նու թյուն հա րա բե րու թյուն

նե րի հա մընդ հա նուր կա տա րե լա գործ ման, միջ սեկ տո

րային կա պե րի կար գա վոր ման և ամ բողջ հա սա րա

կա կան կյան քի բա րե փոխ ման մի ջո ցով:

ԿՊ և ԿՕ մե թո դա բա նու թյու նը, ի նչ պես նշ ված է նաև 

ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի (UNDP) «Կեն սա բազ մա

զա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու թյան գոր ծո ղու

թյուն նե րի մշակ ման ու ղե ցույ ցում», դեռևս ձևա վոր ված 

չէ և վերջ նա կան մշակ ման կա րիք ու նի: Մաս նա վո

րա պես հս տա կեց ված չեն այն հիմ նա րար ե լա կե տային 

դրույթ նե րը, ո րոնք պետք է դր վեն ռազ մա վա րու թյան և 

ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ո րոշ ման հիմ քում, ճշտ ված 

չեն դրանց մե խա նիզմ նե րը: Ա նո րո շու թյուն է տի րում 

այն հար ցում, թե ի նչն ե նք հա մա րում ԿՊ և ԿՕ օբյեկտ, 

և ո րոնք են այն սուբյեկտ նե րը, ո րոնք ԿՊ և ԿՕ հա մար 

վտանգ են ներ կա յաց նում, և ո րոնց գոր ծու նե ու թյան 

կար գա վոր ման հա մար պետք է մշակ վի ռազ մա վա րու

թյուն, ո րոշ վեն գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռաջ նա հեր թու

թյուն ներ: Բնա կան է, որ ԿՊ և ԿՕ ռազ մա վա րու թյան 

և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշակ ման նպա տա կին 

ո ւղղ ված և ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող խն դիր

նե րի շար քում պետք է ա ռանձ նաց վի այդ օբյեկտ նե րի 

և սուբյեկտ նե րի ո րո շու մը, ո րը և վե րը ձևա կերպ ված 

նպա տա կը կդարձ նի ա ռար կա յա կան և ի րա տե սա կան: 

ՀՀ տա րած քի հա մար ա ռա ջարկ վում է օբյեկտսուբյեկտ 

հա րա բե րու թյուն նե րի սկզ բուն քային մո դե լը:

Սուբյեկտ նե րը մարդ կանց ար տադ րա կան գոր ծու

նե ու թյան (բ նօգ տա գործ ման) ո լորտ ներն են, ո րոնք 

ան հայտ են: Դրան ցից յու րա քան չյու րը յու րո վի է 

ազ դում կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա, ո ւս տի ազ գային 

ռազ մա վա րու թյան մեջ և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում 

պետք է զբա ղեց նի իր ու րույն տե ղը:

Բայց, ո րոնք են այն օբյեկտ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով 

հնա րա վոր է ա պա հո վել ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյու նը և կա յուն օգ տա գոր ծու մը: Դրանք 

ան հայտ չեն, և կա րող են բա ցա հայտ վել հա տուկ 

գի տա վեր լու ծա կան աշ խա տան քի ար դյուն քում: Այդ 

աշ խա տան քը հան գում է տա րած քի հա տուկ նպա տա

կային աշ խար հագ րա կան դի ֆե րենց մա նը` ֆաու նիս

տա կան, ֆլո րիս տա կան, ը նդ հա նուր կեն սաշ խար

հագ րա կան, ագ րո կեն սա բա նա կան, լանդ շաֆ տային 

շր ջան ցում նե րին: Շր ջանց ման այդ տա րա տե սակ նե րից 

յու րա քան չյու րի հա մար պետք է մշակ վի շր ջա նաց ման 

տաք սո նո մի ա կան հա մա կարգ, ի սկ յու րա քան չյուր 

տաք սո նո մի ա կան աս տի ճա նի հա մար` շր ջա նաց ման 

կոնկ րետ սխե մա:

4.10. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո րո՞նք են սնն դի նկատ մամբ պա հան ջար կի ա ճի 

հիմ նա կան սո ցի ալտն տե սա կան գոր ծոն նե րը: 

2. Ի՞նչ կան խա տե սում ներ են ար վում դե մոգ րա ֆիկ 

ա ճի և քա ղա քա կենտ րո նաց ված տա րածք նե րի 

վե րա բե րյալ: 

3. Ի՞նչ է շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յու նու թյու նը և ի նչ պե՞ս 

է այն ան դրա դառ նում ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան վրա: 

4. Ինչ պե՞ս է գնա հատ վում գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի կար գա վի ճակն աշ խար հում: 

5. Ին չո՞ւմ է կա յա նում մշա կա բույ սե րի կար միր 

ցու ցա կի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

6. Ի՞նչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում պա րե նի և 

գյու ղատն տե սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րի հանձ նա ժո ղո վը: 

7. Ի՞նչ է իր մեջ նե րա ռում մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն դը: 

8. Ո րո՞նք են հա մար վում ին վա զիվ` օ տա րա ծին 

տե սակ ներ: 

9. Ի՞նչ է գե նե տի կա կան է րո զի ան: Գե նե տի կա կան 

է րո զի այի տե սակ նե րը: 

10. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված գե նե տի կա կան է րո զի այի 

ռիս կը: 

11. Ի՞նչ մա կար դակ նե րով է ըն թա նում գե նե տի կա կան 

է րո զի ան:

12. Ն կա րարգ րե'ք գյու ղար տադ րու թյան մեջ ըն թա ցող 

հիմ նա կան գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյու նը 

մշա կա բույ սե րի և դրանց սոր տե րի տա րա ծաշր ջա

նաց ման վրա: 

13. Ի՞նչ է բույ սե րի միգ րա ցի ան, և ո րոնք են նրա վրա 

ազ դող գոր ծոն նե րը գյու ղատն տե սու թյու նում: 

14. Ո րո՞նք են բույ սե րի ա ճե լա վայ րե րի կորս տի 

պատ ճառ նե րը և նոր ա ճե լա վայ րե րի ա ռա ջաց ման 

օբյեկ տիվ հիմ քե րը: 

15. Ագ րոար տադ րան քի շու կայի վրա ի ՞նչ գոր ծոն ներ 

են ազ դում` որ պես այդ ար տադ րան քի սպառ ման 

հա մա կարգ: 
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16. Ո՞րն է պա րե նի հա մաշ խար հային ճգ նա ժա մի 

վե րաց ման և ագ րոար տադ րան քի շու կա նե րի 

գլո բա լի զա ցի այի նշա նա կու թյու նը: Թվար կել 

հետ ևանք նե րը: 

17. Ո րո՞նք են կլի մայի փո փո խու թյան մեղ մաց ման և 

նրա նկատ մամբ բույ սե րի և կեն դա նի նե րի հար մար

վո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման ու ղի նե րը: 

18. Ո րո՞նք են կլի մայի փո փո խու թյու նից բխող կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված 

Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը:

19. Թ վար կել կլի մայի փո փո խու թյան հան դեպ գյուղ 

մ շա կա բույ սե րի խո ցե լի ու թյան նվա զեց ման և 

հար մար վո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա

ռում նե րը բու սա բու ծու թյու նում ը ստ գո տի նե րի: 

20. Ո րո՞նք են ա նաս նա բու ծու թյան հա մար նշա նա կու

թյուն ու նե ցող մար տահ րա վեր նե րը կլի մայի հա մա

մո լո րա կային փո փո խու թյան տե սան կյու նից:

 Սե մի նա րի թե մա ներ

1.  Հա մա մո լո րա կային ժո ղովր դագ րա կան ա ճը և 

դրա նից բխող խն դիր նե րը:

2.  Հա զա րա մյա կի զար գաց ման ծրա գիր և դրանց 

նպա տակ նե րը:

3.  Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի դե րը գյու ղատն տե

սու թյան զար գաց ման գոր ծում:

4.  Գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը և գե նե տի

կա կան է րո զի ան գեն բան կե րում: 

5. Ին տեն սիվ գյու ղատն տե սու թյան վար ման ազ դե

ցու թյունն ագ րոէ կո հա մա կարգե րի վրա:

6. Կ լի մայի հա մա մո լո րա կային փո փո խու թյուն

նե րից սպաս վող հետ ևանք նե րը գյու ղատն տե

սու թյան վար ման և ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան վրա:

7.  Գյու ղար տադ րու թյու նում ըն թա ցող գլո բալ 

փո փո խու թյուն նե րը և դրանց թո ղած հետ ևանք

նե րը կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման 

տե սա կե տից, նոր ռազ մա վա րու թյան ան հար ժեշ  

տու թյու նը: 

Գ րա կա նու թյուն 

1. Ա. Խոյե ցյան Կլի մայի փո փո խու թյու նը: Ու սում

նա կան ձեռ նարկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

ԲՈՒՀե րի ու սա նող նե րի հա մար: Եր ևան 2007, 73 

էջ: 

2. Ազ գային զե կույց «Բույ սե րի գե նե տիկ ռե սուրս

նե րի պահ պա նու թյու նը և օգ տա գոր ծու մը Հա յաս

տա նում» ՀՀ Գյուղ. նախ. Եր ևան, 2008, 36 է ջ:

3.  Հա յաս տա նի հա նա պե տու թյան գյու ղի և գյու ղատըն  

տե սու թյան 20102020 թվա կան նե րի կա յուն 

զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն ՀՀ Կա ռա վա

րու թյան N Ն ո րո շում 2010թ.:

4.  Հա կո բյան Լ.Լ.Ճե պե ճյան Շ.Ա.Գյու ղատն տե սու թյան 

է կո նո մի կա, Ու սում նա կան ձեռ նարկ Բու հե րի ու սա

նող նե րի հա մար, Եր ևան, ՀՊԱՀ, 2012, 268 էջ, 

www.worldbank.org/eca/climateandagriculture:

5. World Bank: World Development Indicators, 2012, 

http://data.worldbank.org/country/armenia. Note 

that this document does not indicate the income 

level for determining the poverty line in Armenia.

6. United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC). 2010. Second National 

Communication. Republic of Armenia Ministry of 

Nature Protection.

7. IPCC. AR4, Chapter 8: Agriculture. http://www.

ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-

chapter8.pdf /Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Fourth Assessment Report: Climate 

Change 2007. Working Group I Report “The 

Physical Science Basis.” Note: World Bank 

consultant Industrial Economics, Inc. analyzed the 

data across the 56 available options to develop a 

mid-range scenario. 
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5. 0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԵՎ ԲԱ ՐԵ ԿԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

5.1. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐՆ ԱՊ ՐՈՒՍ ՏԻ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ 

ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

 Մարդ կու թյան է վո լյու ցի այի ամ բողջ պատ մու թյու նը 

շաղ կապ ված է բնու թյան և մաս նա վո րա պես ի րեն շր ջա 

 պա տող կեն սա ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման` ապ րուս տի 

մի ջոց նե րի հայ թայթ ման խն դիր նե րի լուծ ման հետ: 

Դրանք տար բեր են ե ղել մարդ կու թյան զար գաց ման 

տար բեր փու լե րում, տն տե սա կան տար բեր ֆոր մա ցի ա

նե րում: Սկզ բում, որ պես ո ւղ ղա կի սնն դի մի ջոց, ա պա 

բնա կա վայր ու ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան մի ջոց ներ: 

Մար դու պա հանջ մունք նե րի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց 

ա վե լա ցել է նաև ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան դե րը 

նրա կյան քում: Այն այ սօր էլ շա րու նա կում է մնալ մար դու 

հա մար ապ րուս տի և բա րե կե ցու թյան ա մե նա կար ևոր 

մի ջո ցը: Բու սա կան և կեն դա նա կան այն ամ բողջ 

պա շա րը, ո րը իր մեջ պա րու նա կում է գե նային հզոր 

հա վա քա կազմ, միշտ էլ հան դի սա ցել է մար դու բա րե

կե ցու թյան ա պա հով ման, նրա ապ րուս տի մի ջոց նե րի 

ստեղծ ման` սնն դի, կեն ցա ղի, հոգ ևոր և նյու թա կան 

պա հանջ նե րի բա վա րար ման մի ջոց: Ագ րո կեն սա ռե

սուրս նե րը մշ տա պես ի րենց ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել 

մար դու ապ րե լա կեր պի վրա` մի ա ժա մա նակ ի րենց վրա 

ևս կրե լով մար դու, նաև շատ հա ճախ ան բա րեն պաստ 

ազ դե ցու թյու նը:

 Հա սա րա կու թյան նյու թա կան ա պա հով ման և 

կեն սա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով 

բնա կան պա շար նե րի և պայ ման նե րի օգ տա գոր

ծու մը հա սա րա կա կան ար տադ րա կան գոր ծըն թաց

նե րում ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան գլ խա վոր 

դե րա կա տա րումն է: Աշ խար հագ րա կան ո րո շա կի 

տա րածք նե րում առ կա բու սա տե սակ նե րի և հա մա

կե ցու թյուն նե րի օգ տա գոր ծումն ը ստ նշա նա կու թյան 

լի նում է` պա րե նային և սնն դային, կե րային, ար դյու նա

գոր ծա կան, որ պես հումք, է ներ գի այի մի ջոց, դե ղա գոր

ծա կան, բնա պահ պա նա կան, գե ղա զար դիչ, գի տա կան, 

մշա կու թային և այլն: Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան այս 

բազ մապ րո ֆիլ դե րը պայ մա նա վո րում է նաև հա սա րա

կու թյան ե կա մուտ նե րի ձևա վոր ման աղ բյու րը: Պա րե 

նային ա պա հո վու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման և 

հա սա րա կու թյան սնն դա պա հով ման հիմ նախն դիրն 

աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րի տն տե սա կան քա ղա քա կա

նու թյան գե րա կա յու թյուն նե րից մեկն է: Ներ կա յումս այս 

հիմ նախն դի րը դի տարկ վում է պա րե նամ թեր քի մի ջազ

գային գնե րի ա ճի հա մա տեքս տում` հաշ վի առ նե լով 

յու րա քան չյուր ե րկ րի սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 

և կախ վա ծու թյու նը մի շարք կեն սա կան կար ևոր մթերք 

 նե րի մու ծու մից: 

Ո րո շա կի կոնկ րետ տա րա ծաշր ջա նի կեն սա բազ մա զա

նու թյու նը դի տարկ վում է տվյալ տա րած քի բնակ չու թյան 

հա մար, որ պես պա րե նամ թեր քի ֆի զի կա կան մատ չե լի

ու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման տար, ի նչ պես նաև 

տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ու տվյալ ե րկ րի 

ազ գաբ նակ չու թյան կա յուն զար գաց ման դե րա կա տար: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

հաշ վին պա րե նամ թեր քի ֆի զի կա կան և տն տե սա կան 

մատ չե լի ու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը նպա տա

կաուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը, ը ստ է ու թյան, ա ռա ջին 

հեր թին նպաս տում են հիմ նա կան պա րե նային մթերք

նե րի ի նք նա բա վու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: 

Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նը ևս 

ազ գաբ նակ չու թյան սնն դի ի նք նա բա վու թյան խն դիր 

ու նի, քա նի որ գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման 

վեր ջին ցու ցա նիշ նե րով և վի ճա կագ րա կան մի ջին տվյալ

նե րով պա րե նամ թեր քի ի նք նա բա վու թյան մա կար 

 դա կը կազ մել է. ցո րե նի նը` 37,3%, հա տի կաըն դե ղեն 

մշա կա բույ սե րի նը` 53,2%, բու սա կան յու ղի նը` 5,6% 
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(2011թ.ի տվյալ նե րով): 

Այս ա ռու մով կար ևոր վում է տե ղա կան ար տադ րու

թյամբ կար ևո րա գույն պա րե նամ թեր քի ներ մուծ ման 

փո խա րի նու մը, ի նչն իր հեր թին զգա լի ո րեն պայ մա նա

վոր ված է պա րե նի ար տադ րու թյան և գյու ղատն տե

սու թյան վար ման հա մար օգ տա գործ վող բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար մամբ: 

Ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված 

գոր ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռում են բու սա կան գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի (ԲԳՌ) ար դյու նա վետ կա ռա

վար մանն ա ռնչ վող հետ ևյալ խն դիր նե րը.

 •  կեն սա կան ան հրա ժեշտ մթեր քի, մաս նա վո րա պես` 

հա ցի, բու սա կան յու ղի, շա քա րի տե ղա կան ար տադ

րու թյան խթա նում, 

 • ա ռա վել ար դյու նա վետ կե րային մշա կա բույ սե րի 

(ե գիպ տա ցո րեն, կե րի ճակն դեղ, գետ նախն ձոր, ոչ 

ա վան դա կան հա մար վող մշա կա բույ սեր և այլն) մշա

կու թյան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում,

 • մ շա կա բույ սե րի նոր սոր տե րի մշա կու թյան ար դյու

նա վետ տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում,

 •  բարձր ա վե լաց ված ար ժեք ա պա հո վող և շու կա

յա կան պա հան ջարկ ու նե ցող մշա կա բույ սե րի ներ 

դ րում:

 Պա րե նային ա պա հո վու թյան բարձ րաց մանն է ո ւղղ ված 

նաև ներ կա յումս մշակ վող «Հա յաս տա նի Հան րա

պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման 

և հիմ նա կան պա րե նամ թեր քի ի նք նա բա վու թյան 

մա կար դա կի բարձ րաց ման ազ գային ծրա գի րը», 

ո րի նպա տակն է ա ռաջ նա հերթ ան հրա ժեշ տու թյան 

սնն դամ թեր քի ի նք նա բա վու թյան մա կար դա կի 

բարձ րա ցու մը` գյու ղատն տե սու թյու նում տն տես վա րող

նե րի հա մար գոր ծու նե ու թյան բա րեն պաստ պայ ման

նե րի ստեղծ ման, հա րա բե րա կան ա ռա վե լու թյուն ներ 

ու նե ցող են թա ճյու ղե րի խթան ման և գյու ղատն տե

սու թյան ռե սուր սային նե րու ժի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման մի ջո ցով: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը կար ևոր դեր ու նի 

նաև ա նաս նա պա հու թյան` մաս նա վո րա պես փոքր 

ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում խառն ա նաս նա

հո տի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով, 

ո րը կախ ված է կե րի կա յուն բա զայի ստեղ ծու մից, 

հատ կա պես կե րա բույ սե րի (առ վույտ, կորն գան, 

ե րեք նուկ, սի զա խո տեր և այլն) տե ղա կան պայ ման

նե րին լավ հար մար ված պո պու լյա ցի ա նե րի ցան քե րի 

ստեղ ծու մից, ի նչ պես նաև մերձ հա մայն քային ա րո տա

վայ րե րի բա րե լա վու մից, քա նի որ դրանք շատ հա ճախ 

գե րա րա ծեց ման պատ ճա ռով ո րա կազրկ ված են լի նում: 

Ժա մա նա կա կից աշ խարհն ու նի նաև է ներ գե տիկ 

ռե սուրս նե րի ա պա հով ման մար տահ րա վեր` 

պայ մա նա վոր ված վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ 

պա շար նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյան հետ: 

Կեն սաէ ներ գե տի կան այդ տե սա կե տից ևս ագ րո կեն

սա բազ մա զա նու թյան մեծ սպա ռող կա րող է դառ նալ: 

Դրան ա վե լաց ված ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան մեջ 

բու սա բու ժա կան մի ջոց նե րի ը նդ լայ նու մը, բու սա կան 

պատ րաս տուկ նե րի մեծ պա հան ջարկն ու վե րամ շա կող 

ար դյու նա բե րու թյան հա մար հում քի նո րա նոր տե սակ 

նե րի օգ տա գոր ծու մը ևս մարդ կու թյան հա մար ագ րո

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման ան հրա ժեշ

տու թյան մա սին են փաս տում:

5.2. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ 

ՍՏԱՑ ՎՈՂ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԸ ԵՎ 

ԱԳ ՐՈԷ ԿՈ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ 

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը, 

մար դու կող մից օգ տա գործ ման ըն թաց քում, ստա ցել 

է կազ մա կեր պա կա ռուց ված քային ո րո շա կի ձևեր, 

ի նչ պի սիք են օ րի նակ տնա մերձ այ գի ներն ու ագ րոտըն

տե սու թյուն նե րը, կո մու նալ բնույ թի տա րածք նե րը, 

ա նաս նա պա հա կան տն տե սու թյուն նե րը, ձկ նա բու

ծա րան նե րը: Մի ա ժա մա նակ շա րու նակ վել են շա հա

գործ վել նաև բնա կան է կո հա մա կար գե րը, ո րոնք 

ևս ստա ցել են կազ մա կերպ ված տն տես վար ման 

ձևեր, ի նչ պես ան տառ նե րի, բնա կան կե րա հան դակ

նե րի և ա րոտ նե րի, ծո վային ու ջրային մի ջա վայ րե րի 

շա հա գոր ծու մը: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը խո շոր Է կո լո գի ա կան 

մի ա վոր ներ են և նե րա ռում են ի նչ պես ա բի ո տիկ, 

այն պես էլ բի ո տիկ բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք էլ փո խա դարձ 

կապ ված ու փո խա դարձ պայ մա նա վոր ված են: Շատ 

դժ վար է ո րո շել ագ րոէ կո հա մա կար գի ճիշտ սահ ման

նե րը, որ քա նով որ ագ րոէ կո հա մա կար գե րը բաց հա մա

կար գեր են, որ տեղ գյու ղատն տե սա կան ար տադ 

 րանք ստա նա լու հա մար մշ տա պես կա տար վում են 

ներդ րում ներ: Ագ րոէ կո հա մա կար գե րը կա րող են 

փոքր հա մա լիր վի ճա կից ան ցնել ա վե լի մեծ հա մա լիր 

վի ճա կի: Սա կայն այդ փո փո խու թյունն ար գե լակ վում 

է հետ խորհր դային ժա մա նակ նե րում հո ղե րի սե փա

կա նաշ նոր հու մից հե տո մաս նատ ված հո ղօգ տա

գործ ման պայ ման նե րում` ո րը պատ ճառ դար ձավ 

ան հեր թա փող (մո նո կուլ տուր) ե րկ րա գոր ծու թյան 

վար ման, հետ ևա բար նաև կեն սա բազ մա զա նու թյան 
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օգ տա գործ ման նվազ ման: 

Ագ րոէ կո հա մա կար գի ա մե նա մեծ ֆունկ ցի ո նալ 

մի ա վո րը գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սի ցան քա

տա րածքն է կամ այ գին: Տնա մերձ տն տե սու թյունն 

ա ռա վել պահ պա նո ղա կան (կոն սեր վա տիվ), մի ա ժա

մա նակ ա ռա վել ա րագ ար ձա գան քող մի ա վոր է, որ տեղ 

լուծ վում են մարդ կանց ա ռա վել փոքր խմ բի` ըն տա նի քի 

մաս նա վոր պա հանջ մունք ներ, որ տեղ ըն թա ցող ագ րո

մի ջո ցա ռում ներն ա ռա վել նպաս տա վոր են կեն սա ռե

սուրս նե րի ո րո շա կի խմ բե րի պահ պա նու թյան հա մար, 

քա նի որ այդ ա մե նը բխում է գրե թե չփոխ վող պա հանջ

մունք նե րից ու ա վան դա կան մո տե ցում նե րից: Այս հեն քի 

վրա է ձևա վոր վում այդ ռե սուրս նե րի պահ պան ման 

on farm տար բե րա կը: Այս տեղ են կենտ րո նաց ված 

բազ մա թիվ գյուղմ շա կա բույ սե րի տե ղա կան ծագ ման 

ու ար դեն մո ռաց վող սոր տերն ու պո պու լյա ցի ա նե րը, 

գյուղ կեն դա նի նե րի տե ղա կան պայ ման նե րին շատ լավ 

հար մար ված ցե ղե րը: 

Տն տե սու թյուն ներն ա ռա վել ամ բող ջա կան, սա կայն 

ա ռա վել փո փոխ վող ագ րո հա մա կար գեր են, որ տեղ 

մար դու և ժա մա նա կա կից ար տադ րա կան գոր ծա

ռույթ ներն ա ռա վել են ո ւղ ղոր դում գեն ռե սուրս նե րի 

շա հա գործ ման բնույ թը` դրանք դարձ նե լով նաև տն տե

սաար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օբյեկտ: 

Այս տեղ ա ռա վել ա րագ են փո փոխ վում ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյան ար տադ րան քի ձևե րը կախ ված տվյալ 

ժա մա նա կաշր ջա նից և տն տե սու թյան պա հանջ նե րից: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մեջ տե սակ նե րի բազ մա

զա նու թյու նը կապ ված է շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռուց

ված քի վի ճա կից: Ա վե լի հա մա լիր ու բարդ կա ռուց

ված քով շր ջա կա մի ջա վայ րը, ը նդ գր կում է ա վե լի շատ 

տե սակ ներ, քան հա սա րակ կա ռուց ված քով շր ջա կա 

մի ջա վայ րը: Այդ ի մաս տով, ագ րոան տա ռային հա մա

կար գերն ը նդ գր կում են ա վե լի շատ տե սակ ներ, քան 

դաշ տային մշա կա բույ սե րի հա մա կար գե րը: Նույ նը 

վե րա բեր վում է բա րեն պաստ ու ան բա րեն պաստ մի ջա

վայ րե րի տե սա կային կազ մե րին:

 Մեր մո լո րա կի վրա ազ գաբ նակ չու թյունն ա նընդ հատ 

ա ճում է, սա կայն գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րը 

և, հատ կա պես մշա կո վի հո ղե րը, սահ մա նա փակ են: 

Ո ւս տի ազ գաբ նակ չու թյան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու 

հա մար պա հանջ վում է ա ռա ջին հեր թին բարձ րաց նել 

մշա կո վի հո ղե րի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: 

Ա նաս նա պա հա կան ար տադ րու թյու նը ևս կոնկ րետ 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան խն դիր ներ հա րու ցող 

գոր ծա ռույթ է: Ար տա քին մի ջա վայ րի տար բեր, 

հատ կա պես մար դա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 

հետ ևան քով տե ղի են ու նե նում բնա կան կեր հան դակ

նե րի զգա լի ան ցան կա լի փո փո խու թյուն ներ, ար ժե 

քա վոր բազ մա թիվ բու սա տե սակ ներ դուրս են մղ վում 

բու սա կան ծած կո ցից` փո խա րին վե լով այլ տե սակ

նե րով: Եր կա րատև ան կա նոն օգ տա գործ ման և ան հրա 

 ժեշտ ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա

յու թյան պատ ճա ռով ան հե տաց ման եզ րին են հայտն վել 

բազ մա թիվ հազ վա գյուտ ու տե լի բու սա տե սակ ներ: 

Բ նա կան և ար հես տա կան ջրա վա զան նե րում, լճե րում 

ու գե տե րում, որ պես յու րա հա տուկ ագ րո կեն սա հա

մա կե ցու թյուն ներ, բնա կան և ար հես տա կան ձկ նար

տադ րու թյամբ ա պա հո վում են ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան օբյեկտ հան դի սա ցող, ցա մա քային ե րկր նե րի 

հա մար շատ կար ևոր ձկ նամ թեր քի պա հան ջը: 

Այս ա մե նով հան դերձ հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր 

խումբ, յու րա քան չյուր հա մայնք օ ժտ ված է ո րո շա կի 

գի տե լիք նե րի ա վան դա կան հա վա քա ծո ւի ի մա ցու թյամբ, 

պայ մա նա վոր ված պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված 

զբաղ մուն քով, ապ րե լա վայ րով, պատ մա կան ի րա դար

ձու թյուն նե րով և առ կա հիմ նախն դիր նե րով: Այս պես 

ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րում ձևա վոր վել են ան տա ռի 

բա րիք նե րից օ գտ վե լու և որ սոր դու թյան ո րո շա կի կա նոն 

 ներ, խո շոր գե տե րի ու լճե րի մեր ձա կա հա մայնք նե րում 

ձկ նոր սու թյան ու ձկ նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ գի տե

լիք ներ և այլն: Այս ա մե նը նպաս տում է նրան, որ յու րա

քան չյուր հա մայնք, օգ տա գոր ծե լով ո րո շա կի տե ղա կան 

գի տե լիք ներն ու բազ մա դա րյա իր փոր ձը, նպաս տի 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան յու րա քան չյուր տար րի 

պահ պան մա նը` որ պես իր ե կամ տի ու բա րե կե ցու թյան 

կար ևո րա գույն աղ բյու րի հա րատ ևու թյուն:

5.3. ԱՆ ՏԵՍ ՎԱԾ ԵՎ ՔԻՉ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎՈՂ 

ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒՄՆ ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ 

ՇՂ ԹԱՅԻ ԵՎ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԻ 

ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՄԲ

Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյու նը շատ հա ճախ 

պայ մա նա վոր ված է այն պի սի խն դիր նե րով, ո րոնք 

բե րում են եր բեմն ար դեն մո ռաց վող կամ ան տես վող 

և քիչ օգ տա գործ վող բու սա տե սակ նե րի և դրանց 

սոր տե րի, ի նչ պես նաև կեն դա նա տե սակ նե րի ցե ղա տե

սակ նե րի պահ պան ման խն դիր նե րի: Դրանց բա րե հա ջող 

լու ծու մը կապ ված է նաև հա սա րա կու թյան կող մից այդ 

բույ սե րի և կեն դա նի նե րի, նրանց օգ տա կար հատ կա

նիշ նե րի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նի 
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բարձ րաց մամբ, քա նի որ ցան կա ցած ար տադ րու

թյուն պայ մա նա վոր ված է սպա ռող նե րի շու կա յա կան 

պա հանջ մունք նե րից, գնա հա տու մից և ար տադ րան քի 

ա րժ ևո րու մից: Դա էլ իր հեր թին բե րում է ար տադ րող 

ֆեր մեր նե րի նյու թա կան շա հագրգ ռու թյան մե ծաց մա նը:

Ե րբ ֆեր մեր նե րի կող մից ա ճեց ված բերքն ի րաց վում 

է մեծ և փոքր քա ղաք նե րում՝ քա ղա քի սպա ռող նե րի 

ճա շակ ներն ու նա խա պատ վու թյուն նե րը մեծ դեր են 

խա ղում գնի ո րոշ ման գոր ծում: Այդ ճա շակ նե րը ու 

նա խա պատ վու թյուն նե րը ո րո շում են բեր քի պա հան

ջար կը, և դրանք կա րող են փո փոխ վել նաև` կախ ված 

սպա ռող նե րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կից: Հա ճախ 

պա հան ջար կը փո փոխ վում է` կախ ված բեր քի ո րա կից, 

ո րն էլ պայ մա նա վոր ված է եր բեմն նաև սոր տով: Չնա յած 

կար ևոր են նաև ար տադ րու թյան և պահ պան ման 

պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև մշա կու մը և վե րամ շա կու մը 

բեր քա հա վա քից հե տո: Սպա ռող ներն ար տա հայ տում 

են ի րենց նա խընտ րու թյուն նե րը վճար ման լրա ցու ցիչ 

գնի մի ջո ցով, այն բա նի հա մար, ի նչ նրանք սի րում 

են, և ե րբ այդ ազ դան շան նե րը փո խանց վում են դե պի 

ֆեր մեր, դա ֆեր մե րի հա մար շար ժա ռիթ է հան դի

սա նում ա ճեց նել այն սոր տը, ո րի հա մար վճար վել է 

լրա ցու ցիչ գին:

Որ պես զի մեր դի տարկ ման ո լոր տում պար զենք դա, 

կա րող ե նք օգ տա գոր ծե լով « գե դո նիս տա կան գնային 

մո դե լը» ` ո րո շել այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց հա մար 

սպա ռող նե րը շու կա յում վճա րում են լրա ցու ցիչ գին: 

Թեև նման մո տե ցու մը հիմն ված է տն տե սա գի տա կան 

տե սու թյան վրա, այն նե րա ռում է գծային հե տըն թա ցի 

հա մե մա տա բար պարզ գնա հա տա կան, կա պե լով 

շու կայի նմուշ նե րի գնե րը դրանց բնու թագ րե րի հետ: 

Հե տըն թա ցի (ռեգ ռե սի ա) գոր ծա կից նե րի ի մաս տը և 

նշա նա կու թյու նը գնա հա տա կան է տա լիս յու րա քան

չյուր հատ կա նի շի սահ մա նային ար ժե քին: Որ պես զի 

դի տարկ վող հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց հա մար սպա ռող

նե րը վճա րում են լրա ցու ցիչ վճար (հոտ, գույն, ո րակ), 

կա պել սեր մի ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րի հետ, ան հրա 

 ժեշտ է ներգ րա վել քի մի այի և բու սա բու ծու թյան ո լորտ

նե րի գի տե լիք ներ: Մյուս կող մից՝ շու կա յա կան ար դյու

նա վե տու թյան պայ ման նե րում տն տե սա գի տա կան 

վեր լու ծու թյու նը կա րող է նե րա ռել բույ սե րի մշակ ման 

կամ բեր քի վե րամ շակ ման ար ժե քի գնա հա տու մը: 

Այս տեղ ա ռաջ են գա լիս էմ պի րիկ շատ հար ցեր՝ կապ վա՞ծ 

են ա րդյոք քն նարկ վող հատ կա նիշ նե րը գյու ղատն տե

սա կան մշա կա բույ սե րի պո պու լյա ցի ա նե րի հետ, ո րո՞նք 

են տն տե սու թյան պայ ման նե րում գե նե տիկ տե սա կե տից 

ցան կա լի պահ պա նու թյան հա մար և կա րե լի՞ է ա րդյոք 

այդ հատ կա նիշ նե րը հեշ տու թյամբ փո խան ցել ժա մա նա

կա կից սոր տե րին, ո րոնք լու ծում են պա հան ջում: Մենք 

կա րող ե նք հայտ նա բե րել, օ րի նակ, որ շու կայի հա մար 

ար ժե քա վոր հատ կա նիշ նե րը մեծ չա փով գե րակշ ռում 

են ժա մա նա կա կից սոր տե րի մոտ, ին չը նշա նա կում է, 

որ չկան խթան ներ ա վան դա կան սոր տե րի մշա կու թյան 

հա մար: Կամ էլ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հատ կա նի շի 

շու կա յա կան ար ժե քը ե զա կի է յու րա քան չյուր կոնկ րետ 

հի նա վուրց /պ րի մի տիվ սոր տի հա մար, կամ որ այդ 

սոր տը, մո ռաց ված և քիչ օգ տա գործ վող բու սա տե

սա կը հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում մի այն գե նե

տի կա կան տե սան կյու նից: Այս դեպ քում պետք է գոր ծի 

շու կա յա կան «խ թա նը»: 

Այս պի սով` շու կա նե րի ու սում նա սի րու թյու նը գնե րի 

հի ման վրա կա րող է ան ցկաց վել գե դո նիս տի կա կան 

վեր լու ծու թյուն նե րով և բա ցա հայ տել ֆեր մեր նե րի ըն կա 

 լու մը սոր տե րի ար դյու նա վե տու թյան մա սին, որ պես ոչ 

շու կա յա կան ար ժե քի ցու ցա նիշ` ան հրա ժեշ տու թյան 

դեպ քում հա մա տե ղե լով դրանք ար տադ րու թյան հա րա

բե րա կան ծախ սե րի տե ղե կու թյան հետ: Յու րա քան չյուր 

դեպ քում կան մե թոդ ներ, ո րոնց ար դյունք ներն ի մաս 

տա լից են ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյան տե սա կե տից տն տե սու թյան պայ ման նե րում 

մի այն այն դեպ քում, ե թե դրանք կապ ված են ու սում

նա սիր վող տա րածք նե րում բույ սե րի պո պու լյա ցի ա

նե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան կա ռուց ված քի 

ի մա ցու թյան հետ:

5.4. ԱԳ ՐՈԱՆ ՏԱ ՌԱ ԲՈՒ ԾԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԵ ՐԻ 

ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԴԵ ՐԸ 

ԳՅՈՒ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ագ րոան տա ռա բու ծու թյունն ագ րո մի ջո ցա ռում նե րի 

մի ամ բող ջու թյուն է, ո րի նպա տակն է նպաս տել 

ար դեն առ կա ան տառ նե րի վի ճա կի բա րե լավ մա նը 

և նոր ար դյու նա բե րա կան ան տառ նե րի ստեղծ մա նը, 

լու ծել ագ րոէ կո պաշտ պա նա կան, ագ րոար տադ

րա կան, փայ տա նյու թար տադ րա կան և այլ հար ցեր` 

նպաս տե լով գյու ղա կան հա մայնք նե րի գոր ծու նե ու

թյանն ան տա ռա պատ տա րածք նե րում: Այս պես կոչ ված 

ան տառ մե լի ո րա ցի ան ագ րոէ կո հա մա կար գե րի կա յու

նու թյան բարձ րաց ման դեր ու նի: Ագ րո լանդ շաֆտ

նե րի կա ռուց ված քը լա վաց նե լու և ագ րոէ կո հա մա կար

գե րի կա յու նու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով լայն 

մասշ տաբ նե րով ան տառ մե լի ո րա տիվ աշ խա տանք նե րի 

ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը բխում է նրա նից, 
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որ աշ խար հի շատ ե րկր ներ, այդ թվում Հա յաս տա նը 

ևս, սա կավ ան տա ռա պատ ված եր կիր է, և բա ցի այդ, 

ան տառ նե րը բաշխ ված են ան հա մա չափ, ի սկ շատ 

տա րա ծաշր ջան ներ նույ նիսկ ան տա ռա զուրկ են: 

Ան տառ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի տվյալ նե րով 

ՀՀ ան տա ռա ծածկ տա րած քը 2013թ. դրու թյամբ 

կազ մում է 332,3 հազ հեկ տար, այդ թվում 37,4 հազ. 

հեկ տա րը` ար հես տա կան ան տառ ներ: Ի դեպ` Ա ՊՀ 

ե րկր նե րում մի ջին ան տա ռա պատ վա ծու թյու նը 28% է: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տառ նե րից 257,3 

հազ. հեկ տարն ու նի պաշտ պա նա կան նշա նա կու

թյուն, այ սինքն` դրանք հո ղա պաշտ պան, քա ղաք նե րի, 

ա վան նե րի ու բնա կա վայ րե րի, եր կաթգ ծի, ճա նա պարհ

նե րի, հիդ րո կա յան նե րի, ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար

կու թյուն նե րի, ա ռող ջա րան նե րի ու այլ օբյեկտ նե րի 

պաշտ պա նու թյան ֆունկ ցի ա են կա տա րում: Ան հանգըս  

տաց նող է այն փաս տը, որ ա նա պա տաց ման մի տում 

նկատ վում է ոչ մի այն լեռ նաշղ թա նե րի ար ևա հա յաց 

լան ջե րում, այլև եր բեմ նի ար գա վանդ ագ րոէ կո հա

մա կար գե րում: Այս բո լո րի գլ խա վոր պատ ճառ նե րից 

մեկն էլ է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ստեղծ ված բնա կան 

է կո հա մա կար գե րի կա ռուց ված քի խախ տումն է, դրանց 

վե րա փո խումն ագ րոէ կո հա մա կար գե րի, ո րոն ցում չի 

պահ պան վել բնա կան և վե րա փոխ ված է կո հա մա կար

գե րի զբա ղեց րած տա րա ծու թյուն նե րի տո կո սային 

լա վագույն հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Տար բեր ե րկր նե րում ու տար բեր ժա մա նակ նե րում 

կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ 

պաշտ պա նա կան ան տառտն կարկ նե րը ջրային ու 

քա մու է րո զի այի, ե րաշ տի ու խոր շակ նե րի, ի նչ պես նաև 

սիս տե մա տիկ գոր ծող քա մի նե րի բա ցա սա կան ներ գոր

ծու թյու նից ագ րոէ ո հա մա կար գե րը պաշտ պա նե լու, 

դաշ տե րում ձյուն կու տա կե լու և տա րածք նե րի ջրային 

ռե ժի մը լա վաց նե լու, բա րե լավ միկ րոկ լի մա ստեղ ծե լու, 

մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հզոր 

ու ան փո խա րի նե լի մի ջոց են: 

Ան տա ռային պա շար նե րի հա մա լիր օգ տա գոր ծու մը, 

ո րը ա պա հո վում է ան տա ռի օգ տա կար հատ կու թյուն

նե րի կի րա ռու մը հա սա րա կա կան ար տադ րու թյան 

զար գաց ման և մարդ կային պա հանջ մունք նե րի բա վա

րար ման բնա գա վա ռում կոչ վում է ան տա ռօգ տա

գոր ծում: Ան տա ռօգ տա գոր ծող ներ են հա մար վում 

պե տա կան և հա սա րա կա կան հաս տա տու թյուն նե րը և 

ա ռան ձին քա ղա քա ցի ներն ու ան տա ռա մերձ հա մայնք

նե րը, ո րոնք ը ստ ան տառ պահ պա նու թյան ան հրա ժեշ

տու թյան, պար տա վոր են աշ խա տանք նե րը կա տա 

րե լու ըն թաց քում բա ցա ռել կամ սահ մա նա փա կել 

ան տա ռօգ տա գործ ման բա ցա սա կան հետ ևանք ներն 

ան տա ռի վի ճա կի և վե րար տադ րու թյան վրա, թույլ չտալ 

գեր հա տում ներ, թեր հա տում ներ, պահ պա նել հա կահըր

դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը, ժա մա նա կին 

կա տա րել բնա պահ պա նա կան վճա րում ներ: ՀՀո ւմ 

ան տառ ներն ու բո լոր ան տա ռա պատ և ան տա ռա ծածկ 

տա րածք նե րը, այդ թվում ագ րոան տա ռա բու ծա կան 

տա րածք նե րը օգ տա գոր ծում են բնա փայ տի, ե րկ րոր

դային ան տա ռա նյու թի (կոճ ղեր, բնա կեղև), մթեր ման, 

կողմ նա կի ան տա ռար տադ րան քի` խոտհն ձի, կեն դա

նի նե րի ա րա ծե ցում, մեղ վա պա հու թյուն, վայ րի պտուղ

նե րի, սն կե րի, հա տապ տուղ նե րի, սեր մե րի, դե ղա

բույ սե րի, խե ժա տու, յու ղա տու, ներ կա տու, բույ սե րի 

հա վաք ման և մթեր ման նպա տակ նե րով: Այն նաև 

որ սա տե ղի է` հաշ վի առ նե լով կեն դա նա կան աշ խար հի 

վե րար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման և օգ տա գործ ման 

խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև գի տա հե տա զո տա կան, 

կր թա կան, ռեկ րե ա ցի այի նպա տակ նե րով օգ տա գոր

ծու մը` չվ նա սե լով ան տա ռային է կո հա մա կար գը: 

Ան տա ռա հա տումն ան տա ռի ա ճեց ման վեր ջին փուլն 

է, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է ծա ռե րի հատ ման և 

ան տա ռից դուրս բեր ման գոր ծըն թա ցը: Տար բե րում են 

ան տա ռի հատ ման ե րեք տե սակ ներ` գլ խա վոր օգ տա

գործ ման, խնամ քի, (մի ջան կյալ օգ տա գործ ման), սա նի

տա րա կան, վե րա կանգ նո ղա կան և այլն: Գլ խա վոր 

օգ տա գոր ծու մը լի նում է հա սուն ծա ռուտ նե րում, այն 

հաշ վով, որ միշտ ա պա հով վի սերմ նային բնա կան 

վե րա կանգ նու մը: Դրանք լի նում են ը նտ րո վի և հա մա 

տա րած, աս տի ճա նա կան: 

 • Խ նամ քի հա տում նե րը կա տար վում են ձո ղա նային և 

հա սու նա ցող ծա ռուտ նե րում: Այս դեպ քում հատ վում 

են թե րաճ, չո րա ցած, հր դե հավ տանգ, ար ժե քա վոր 

ծա ռա տե սակ նե րի աճ մա նը խան գա րող ոչ ար ժե քա

վոր ծա ռա տե սակ նե րը: Ար դյուն քում բա րե լավ վում 

են ան տա ռի կազ մը, ծա ռաբ նե րի ձևը, բնա փայ տի 

ո րա կը, կր ճա տում բնա փայ տի հա սու նաց ման ժա

մա նա կը: 

 • Սա նի տա րա կան հա տում ներ կա տար վում են ան

տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի բա րե լավ ման 

նպա տակ նե րով` հա տե լով վնա սա տու նե րից և հի

վան դու թյուն նե րից վնաս ված ծա ռա տե սակ նե րը: 

Դրանք լի նում են ը նտ րո վի: 

 • Վե րա կանգ նո ղա կան` կա տար վում են գեր հա սուն 

ծա ռուտ նե րում` բնա կան մի ջա վայ րը բա րե լա վե լու, 

սեր մային բնա կան վե րար տադր մա նը նպաս տե լու 

հա մար: 

 • Այլ հա տում ներ` կա տար վում են ան տառ նե րի մաքըր
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ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման նաև այլ նա պա

տակ նե րով: 

Ան տա ռը նաև լրա ցու ցիչ գյու ղատն տե սա կան մթե քի 

ար տադր ման մի ջա վայր է, շնոր հիվ վայ րի պտ ղա հա

տապտ ղային բույ սե րի, ու տե լու և դե ղա տու բու սա տե

սակ նե րի հա րուստ կազ մի` այն նաև ան տա ռա հա րա կից 

հա մայնք նե րի հա մար սնն դի ստաց ման լրա ցու ցիչ և 

շատ կար ևոր մի ջոց է: Հա յաս տա նում վայ րի պտ ղա

հա տապտ ղային բույ սե րով հա րուստ են Նոյեմ 

 բե րյա նի, Իջ ևա նի, Տա վու շի, Լոռ վա, Սյու նի քի ու Զան գե

զու րի, Մեղ րու, Վայոց ձո րի ան տառ նե րը: Մո տա վոր 

հաշ վարկ նե րով Հա յաս տա նի ան տառ նե րում ա ճում են 

ա վե լի քան 4 մի լի ոն պտ ղա հա տապտ ղային բույ սեր, 

գե րակշ ռող մա սը կազ մում են խն ձո րե նին, սա լո 

 րե նին, տան ձե նին, շլո րե նին, նշե նին, ու տե լու հա մար 

պի տա նի պտուղ ներ տվող տխի լե նին, նո նե նին: Վայ րի 

պտ ղա հա տապտ ղային բույ սե րի դե րը մեր ժո ղովըր

դա կան տն տե սու թյան մեջ շատ մեծ է: Նրանք կա րող 

են լրա ցու ցիչ տալ հա րյուր հա զա րա վոր, ի սկ Հա յաս

տա նում` տաս նյակ հա զա րա վոր տոն նա միրգ, բա ցի 

այդ, նրան ցից ստաց ված սեր մերն օգ տա գործ վում են 

տն կա րա նային տն տե սու թյուն նե րում պատ վաս տա

կալ նե րի ա ճեց ման, ան տա ռա շեր տե րի հիմ նադր ման, 

լվաց ված լեռ նա լան ջե րը կա նա չա պա տե լու հա մար: 

Բա ցի այդ բո լո րից, նրանք հան դի սա նում են լավ ե լա կե

տային նյութ սե լեկ ցի այի մեջ` հիբ րի դաց ման ճա նա

պար հով նոր ար ժե քա վոր սոր տեր ստեղ ծե լու գոր ծում: 

5.5. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա ազ դող ագ րա

րա գյու ղա ցի ա կան տն տես վար ման ի ՞նչ ձևեր կան: 

2. Ինչ պե՞ս է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մեջ տե  

սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը` կախ ված շր ջա կա 

մի ջա վայ րի կա ռուց ված քի վի ճա կից: 

3. Ինչ պե՞ս կա րե լի է դի տար կել տն տե սու թյու նը, 

որ պես փո փոխ վող ագ րո հա մա կարգ, և նա ի նչ պե՞ս 

է ազ դում կեն սա ռե սուրս նե րի վրա: 

4. Ին չո՞ւմ է ար տադ րու թյու նից դուրս ե կած և 

մո ռաց ված տե սակ նե րի դե րը տն տե սու թյուն նե րում 

կեն սա ռե սուրս նե րի պահ պան ման ա ռու մով: 

5. Ո՞րն է հա սա րա կու թյան տե ղե կաց վա

ծու թյան դերն ան տես ված և քիչ օգ տա գործ վող 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան բա ղադ րիչ նե րի և 

նրանց նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ: 

6. Ո՞րն է կեն սա ռե սուրս նե րի պահ պան ման վե րահըս

կե լի մի ջա վայ րի դե րը ան տա ռա բու ծու թյու նում և 

բնա կան ան տա ռում: 

7. Ո՞րն է ան տա ռա բու ծա կան ար տադ րան քի դե րը` 

որ պես գյու ղա կան մեր ձա կա հա մայնք նե րի սո  

ցի ալտն տե սա կան զար գաց ման մի ջոց:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան դե րը հա սա րա կա

կանտն տե սա կան գոր ծա ռույթ նե րում:

2.  Պա րե նի և մարդ կանց սնն դա ռու թյան բա վա

րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րը կեն սա բազ մա զա

նու թյան մի ջո ցով:

3.  Մարդ կային կյան քի բա րե լավ ման և ե կա մուտ նե րի 

ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և ագ րո կեն սա ռե

սուրս նե րի դերն այդ հար ցում: 

4. Ագ րո կե սա բազ մա զա նու թյու նը, որ պես մարդ կային 

հա մոզ մունք նե րի հա մա կարգ:

Գ րա կա նու թյուն

1. Կ.Վ.Գ րի գո րյան, Ա.Հ.Ե սա յան, Հ.Գ.Ժամ հա րյան, 

Ա.Վ.Խոյե ցյան, Հ.Ս.Մով սե սյան, Գ.Պ.Փի րու մյան 

Է կո լո գի այի և բնու թյան պահ պա նու թյան 

հի մունք ներ, Եր ևան 2010, 223 էջ: 

2. Է.Մ.Հայ րա պե տյան, Ա.Վ.Շի րի նյան Ագ րոէ կո լո գի ա, 

Եր ևան 2003, 407 էջ:

3. Агроэкология под ред. В.А.Черникова и 
А.И.Чекереса, Москва, Колос, 2000, 535 стр.

4. Լ.Մել քու մյան Է կո լո գի այի հի մունք ներ, Եր ևան, 

2008, 285 էջ:

5. Մ.Հ.Գալս տյան, Ա.Լ.Մկրտ չյան, Ս.Ջ.Թա մո յան  

Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և բնու 

 թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը, Եր ևան 

2009, 71 էջ :

6. Է.Մ.Հայ րա պե տյան, Լ.Վ.Հա րու թյու նյան Բնու թյան 

պահ պա նու թյան հի մունք նե րը, Եր ևան Լույս, 1983, 

427 է ջ:

7. Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյուն Է.Մ.Հայ րա

պե տյա նի և Կ.Վ.Գ րի գո րյա նի խմ բագ րու թյամբ, 

Եր ևան, 2005, 457 է ջ:

8.  Հա յաս տա նի բնաշ խարհ, Եր ևան 2006, 691 էջ:
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6. 0
ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ՍՆՆ ԴԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ 

Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ 

ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ

 Ա ռող ջու թյան և սնուց ման սո ցի ա լա կան ցու ցիչ

նե րը բնու թագ րում են մի ջա վայ րի այն գոր ծոն նե րը, 

ո րոնք ազ դում են ան հա տի կամ պո պու լյա ցի այի վրա 

և կա րող են զար գաց ման և ա ռող ջու թյան ո րո շա կի 

փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց նել: Սո ցի ա լա կան 

ցու ցիչ ներն ի տար բե րու թյուն, օ րի նակ մար դու ա ռող

ջու թյան և սնուց ման կեն սա բա նա կան կամ գե նե

տի կա կան ցու ցիչ նե րի, հան դես են գա լիս որ պես 

ան հատ նե րի և սո ցի ալֆի զի կա կան մի ջա վայ րե րի 

փո խազ դե ցու թյան ար դյունք: Մար դու ա ռող ջու թյան, 

սնուց ման, զար գաց ման սո ցի ա լա կան ցու ցիչ նե րի 

օ րի նակ ներ են ապ րե լու պայ ման նե րը, մի ջանձ նային 

հար բե րու թյուն նե րը, ըն տա նի քի սո ցի ալժո ղովր դագ

րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սո վո րե լու մի ջա 

վայ րը, սո ցի ալքա ղա քա կան մի ջա վայ րը և այլն: 

Ցու ցի չի կի րառ մամբ կա րե լի է տե ղե կատ վու թյուն 

ստա նալ ո ւղ ղա կի մե թոդ նե րով ան չա փե լի եր ևույթ

նե րի վե րա բե րյալ: Ցու ցի չը, սո վո րա բար բնո րոշ վում 

է ո րո շա կի սանդ ղա կով ու ո ւժգ նու թյու նը: Գո յու

թյուն չու նի մեկ բա ցա ռա պես լի ար ժեք ցու ցիչ, և դրա 

կի րառ մամբ ստաց վող ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան 

լա վա գույն ե ղա նակ: Որ քան բարդ է եր ևույ թը կամ 

հա մա կար գը, ո րը պետք է գնա հատ վի ցու ցիչ նե րի կի  

րառմամբ, այն քան տար բեր ցու ցիչ նե րի կի րառ ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը մե ծա նում է: Այս պես, օ րի նակ, 

մարդ կանց խմ բի ա ռող ջու թյու նը չի կա րե լի գնա հա տել 

մի այն մեկ ցու ցի չով: Դա նշա նա կում է, որ մեկ ցու ցի չը 

չի կա րող չա փել և ամ բող ջաց նել պա րե նի և սնուց ման 

հետ կապ ված խն դիր նե րը և, հետ ևա բար, ցու ցիչ նե րի 

բարդ հա մա կարգ է պա հանջ վում, ո րոն ցից յու րա

քան չյու րը կչա փի բարդ խնդ րի ո րո շա կի կող մը: Ե րբ 

գնա հատ վում է տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը 

սնուց ման և ա ռող ջու թյան վրա, ա պա ը նդ հա նուր 

գնա հա տու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ցու ցիչ նե րի 

հա վա քա կազ մով, կամ էլ ը նտր վի սնուց ման և ա ռող

ջու թյան խա ռը ցու ցիչ: 

Ցու ցիչն ը նտ րե լիս պետք է հաշ վի առ նել մի քա նի 

կար ևոր պայ ման ներ, ո րոնց պետք է բա վա րա րի այն: 

Այս պես, ցու ցի չը պետք է լի նի ի րա կան, այ սինքն այն 

պետք է հիմն ված լի նի հայե ցա կար գային և տե սա կան 

հիմ քի վրա, այն պետք է լի նի հա սա նե լի, տվյալ նե րը 

պետք է լի նեն վեր լու ծու թյան են թարկ վող: Կան ցու ցիչ 

 ներ, ո րոնք հիմն վում են գի տա կան չա փա նիշ նե րի 

վրա: Դրանք պետք է բնո րոշ վեն կա յու նու թյամբ և 

զգա յու նու թյամբ, չա փում նե րի ճշգր տու թյամբ: Ի նչ պես 

ար դեն նշ վել է, պա րե նի և սնուց ման հա մաշ խար

հային ան վտան գու թյան կա յու նու թյան խն դիր նե րին 

ի պա տաս խան ա նընդ հատ մե ծա նում է ա ռող ջու թյան 

և սնն դի ցու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ

տու թյու նը: Գո յու թյուն ու նեն պա րե նի, սնուց ման և 

ա ռող ջու թյան մի շարք ցու ցիչ ներ` հա մաշ խար հային, 

ազ գային, տե ղային և ան հա տա կան մա կար դակ նե րում: 

Յու րա քան չյուր ցու ցիչ ար տա ցո լում է պա րե նի և ա ռող

ջու թյան ան վտան գու թյան ո րո շա կի աս պեկտ: Այդ ի սկ 

պատ ճա ռով, ա ռող ջու թյան և սնուց ման ան վտան

գու թյան բազ մա կող մա նի գնա հատ ման հա մար կի րառ 

 վում են տար բեր ցու ցիչ ներ: Ստորև ներ կա յաց վում են 

լայ նո րեն կի րառ վող ո րոշ ցու ցիչ ներ: Պետք է նշել, որ 

այդ ցու ցիչ նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ վե րա նայ վում 

և կա տա րե լա գործ վում են: 

Դ րանք ե ն՝

1.  Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր

պու թյան թերսն ման ցու ցիչ (FAOIU), 

2. Սո վի հա մաշ խար հային ցու ցիչ (GHI), 

3. Սնն դի հա մաշ խար հային ան վտան գու թյան ցու ցիչ 

(GFSI), 

4. Աղ քա տու թյան և սո վի ցու ցիչ (The PHI), 

5. Սո վը կր ճա տե լու պար տա վո րու թյան ցու ցիչ (HRCI), 
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6. Անթ րո պո մետ րիկ ցու ցիչ (AI),

7. Սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյան ցու ցիչ, բժշ կա կան 

և կեն սա մար կե րային ցու ցիչ ներ (DDS), (MBI):

 Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյան 

թերսն ման ցու ցիչ (FAOIU):

ՊԳԿի այս ցու ցի չը կի րա ռե լի է շատ ե րկր նե րում: Այս 

ցու ցի չով սնն դա բաժ նի մի ջին է ներ գի ան դի տարկ վում է 

որ պես սնն դի է ներ գի այի սպառ ման վս տա հե լի չափ: Այս 

ցու ցի չը նե րա ռում է ե րեք ցու ցա նիշ`

 •  մար դու կող մից սպառ ման հա մար հա սա նե լի կա լո

րի ա նե րի մի ջին քա նա կու թյու նը, 

 • բ նակ չու թյան շր ջա նում այդ կա լո րի ա նե րից օ գտ վե

լու ան հա վա սա րու թյու նը, 

 • բ նակ չու թյան հա մար պա հանջ վող կա լո րի ա նե րի մի

ջին նվա զա գույն գու մա րային քա նա կը:

FAOIU ցու ցի չով գնա հատ վում է բնակ չու թյան այն մա սը, 

ո րը գտն վում է կա լո րի ա նե րի ան բա վա րա րու թյան 

ռիս կային խմ բում: Սա կայն այս ցու ցի չը լի ար ժեք չէ, 

քա նի որ կա լո րի ա նե րի առ կա յու թյու նը չի բա ցատ րում 

սնն դա ռու թյան ո րա կը, մա հա ցու թյու նը և ար տադ րո

ղա կա նու թյու նը: 2008 և 2011թթ. պա րե նի ար ժեք նե րի 

բարձ րաց ման լույ սի ներ քո կա լո րի ա նե րի քա նա կի 

գնա հատ մա նը զու գա հեռ ա ճում է սնն դա կար գի 

բազ մա զա նու թյան գնա հատ ման կար ևո րու թյու նը: 

Սո վի հա մաշ խար հային ցու ցիչ (GHI):

 Սո վի հա մաշ խար հային ցու ցի չը հա մա պար փակ 

ձևով տե ղե կատ վու թյուն է ա պա հո վում հա մաշ խար

հային մա կար դա կով սո վի վի ճա կի մա սին և թույլ է 

տա լիս մեկ նա բա նել առ կա մի տում նե րի և պատ ճա

ռա հետ ևան քային մո դել նե րի միջև կա պը: Այս ցու ցի չը 

հաշ վարկ վում է յու րա քան չյուր տա րի (122 եր կիր 

2011թ, 120 եր կիր 2012թ.) և մեծ ու շադ րու թյուն է 

դարձ վում սո վի կր ճատ ման մի ջո ցա ռում նե րի հա ջո

ղու թյուն նե րին և ձա խո ղում նե րին: Այն տե ղե կատ վու

թյուն է տրա մադ րում նաև սով հա րու ցող հիմ նա կան 

գոր ծոն նե րի մա սին: GHI ցու ցի չը հա մակ ցում է հետ ևյալ 

ե րեք ցու ցիչ նե րը` թերս նում, ման կա կան քա շի ան բա

վա րա րու թյուն և ման կա կան մա հա ցու թյուն: 

GHI = (PUN + CUW + CM)/3 , որ տեղ

PUN - թերսն վող մարդ կանց`  ան բա վա րար կա լո 

 րի ա ներ ստա ցող նե րի թվա քա նա կի հա րա բե րակ ցու

թյունն է և ը ստ է ու թյան ի րե նից ներ կա յաց նում է ՊԳԿ 

թերսն ման ցու ցի չը: 

CUW - թեր քաշ ե րե խա նե րի հա րա բե րակ ցու թյունն է: 

Չափ վում է որ պես 5 տա րե կա նից ցածր թեր քաշ ե րե խա 

 նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն: 

CM - ե րե խա նե րի մա հա ցու թյու նը դի տարկ վում է որ պես 

ան բա վա րար սնն դա կար գի և ա նա ռողջ գո յու թյան 

մի ջա վայ րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևանք: 

Սնն դի հա մաշ խար հային ան վտան գու թյան ցու ցիչ 

(GFSI): 

Այս ցու ցի չի մի ջո ցով գնա հատ վում են պա րե նի մա տա

կա րար ման հետ կապ ված ռիս կե րը: GFSI ցու ցի չով 

սնն դի ան վտան գու թյու նը գնա հատ վում է 105 բարձր 

և ցածր ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րում: Այդ ցու ցի չը 

հիմն վում է հա մա պա տաս խան շր ջա նա կի վրա և 

գնա հա տում է պա րե նային ան վտան գու թյու նը
 
  ե րեք 

հիմ նա կան մի ա վոր նե րով. մատ չե լի ու թյուն, հա սա նե

լի ու թյուն և օգ տա գոր ծում: GFSIի ցու ցի չի հաշ վար կի 

հա մար կի րառ վում են հիմ նա կա նում ՊԳԿ տա րե կան 

պա րե նի վի ճա կի մա սին հա մաշ խար հային զե կույ ցը 

և այլ փաս տաթղ թեր: GFSIի յու րա քան չյուր մի ա վոր 

չափ վում է ա ռող ջու թյան և սնուց ման բազ մա կող մա նի 

ցու ցա նիշ նե րով, ո րոնք բեր ված են ա ղյու սակ 2ո ւմ: 

Ստաց ված ար դյունք նե րը դա սա կարգ վում են, ա պա 

ամ փոփ ված ներ կա յաց վում հա մա պա տաս խան բա ժին

նե րում, ին չը թույլ է տա լիս կա տա րել հա մե մա տու

թյուն ներ պե տու թյուն նե րի միջև: 
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Ա ղյու սակ 2. 

GFSI ցու ցա նիշ ներ 

Մատ չե լի ու թյուն Հա սա նե լի ու թյուն Օգ տա գոր ծում

Սնն դի սպա ռու մը որ պես ըն տա նի քի 
ը նդ հա նուր ծախ սե րի 

հա մա մաս նու թյուն

Աղ քա տու թյան ստո րին սահ մա նին 
մոտ ապ րող բնակ չու թյան 

հա մա մաս նու թյուն

Հ ՆԱն մեկ շն չի հաշ վով

 Գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի 
ներկր ման սա կագ նե րը 

Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան 
ցան ցային ծրագ րե րի առ կա յու թյու նը

 Ֆի նան սա վոր ման 
հա սա նե լի ու թյու նը ֆեր մեր նե րին

Պա րե նի մա տա կա րար ման 
մի ջին ար ժե քը 
կ կալ (շն չին) օ ր

Կախ վա ծու թյու նը պա րե նի 
շա րու նա կա կան օգ նու թյու նից

 Գյու ղատն տե սա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և զար գաց ման 

ծախ սե րը

 Հա մա պա տաս խան պա հես տա րան
նե րի առ կա յու թյու նը

 Ճա նա պար հային 
են թա կա ռուց ված քը

 Նա վա հանգս տի են թա կա ռուց ված քը

 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
փո փո խա կա նու թյու նը

 Քա ղա քա կան կա յու նու թյան ռիս կը

Սնն դա կար գի 
բազ մա զա նե ցում

Սնն դա կար գի ազ գային 
ու ղե ցույց ներ

 Պա րե նի ազ գային ծրա գիր կամ 
ռազ մա վա րու թյուն

Ս նուց ման մո նի տո րինգ և 
վե րահս կո ղու թյուն

Սնն դա կար գում վի տա մին Aի,  
կեն դա նա կան և բու սա կան եր կա թի 

առ կա յու թյու նը

Ս պի տա կուց նե րի ո րա կը

Սնն դի ան վտան գու թյունն ու 
ա ռող ջու թյունն ա պա հո վող

 գոր ծա կա լու թյուն

Խ մե լու ջրին հա սա նե լի բնակ չու թյան 
տո կո սը

 Ֆոր մալ մթե րային հատ վա ծի 
առ կա յու թյու նը

Աղ բյուր: Economist Intelligence Unit 2012

 Աղ քա տու թյան և սո վի ցու ցիչ (PHI). 

Աղ քա տու թյան և սո վի այս բազ մա կող մա նի ցու ցի չը 

կապ ված է հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ

նե րի ցու ցիչ նե րի հետ: PHIին մշակ վել է որ պես հա զա

րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի ձեռք բե րում

նե րի մո նի տո րին գի գոր ծիք: PHIի վի ճա կագ րա կան 

մե թո դա բա նու թյու նը հիմն վում է ՄԱԶԾի մարդ կային 

զար գաց ման ցու ցի չի վրա (Human Development Index, 

HDI):

Սո վը կր ճա տե լու պար տա վո րու թյան ցու ցիչ (HRCI):

Ի տար բե րու թյուն նա խորդ ցու ցիչ նե րի, ո րոնք հիմ նա

կա նում նկա րագ րում է ին պա րե նի, ա ռող ջու թյան և 

սնուց ման փոխ կապ վա ծու թյու նը և առ կա վի ճա կը, 

ա պա այս ցու ցիչն ո ւղղ ված է գնա հա տե լու թերսն ման 

դեմ պայ քա րին ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 

ար դյու նա վե տու թյու նը: HRCIի ցու ցի չի մի ջո ցով 

գնա հատ վում է քա ղա քա կան հանձ նա ռու թյու նը` 

ո ւղղ ված սնուց ման մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: Այս 

ցու ցի չը կա րող է օգ նել կա ռա վա րու թյուն նե րին և դո նոր 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին` հետ ևե լու և դուրս բե րե լու 

սո վի կր ճատ մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու

նա վե տու թյու նը: Ը նտր ված քա ղա քա կան մո տե ցում

նե րը գնա հատ վում են պա րե նի և սնուց ման ան վտան

գու թյան հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րով. հա սա նե լի ու թյուն, 

մատ չե լի ու թյուն և օգ տա գոր ծում: Բա ցի այդ, կա ռա վա

րու թյուն նե րը դի տար կում են թերսն ման դեմ պայ քա րի 

առ կա քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ծրագ րե րի, 

ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի և պե տա կան    ծախ սե րի 

ար դյու նա վե տու թյու նը: Սա կայն HCRIին հա սա նե լի է 

21 ե րկր նե րում, ի նչն ի նք նին բա վա կա նին մեծ սահ մա

նա փա կում է մյուս ցու ցիչ նե րի հետ հա մե մատ: 

Անթ րո պո մետ րիկ ցու ցիչ (AI) 

Ե թե նա խորդ բո լոր ցու ցիչ նե րը հիմ նա կա նում ո ւղղ ված 

են գնա հա տե լու պա րե նի, սնուց ման և ա ռող ջու թյան 

ան վտան գու թյան վի ճա կը մակ րո մա կար դա կում, ա պա 

ան թրո պո մետ րիկ ցու ցիչ նե րը, ի նչ պի սիք են կար ճա

հա սա կու թյու նը, ցածր քա շը, նի հա րու թյու նը, չա փում 

են սնուց ման ար դյունք ներն ան հա տի մա կար դա կում: 
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Սնն դա ռու թյան ար դյունք նե րը, այն է, մար դու ը նդ հա 

 նուր ա ռող ջա կան վի ճա կը, կախ ված են մի շարք այլ 

գոր ծոն նե րից, ի նչ պի սիք են` սնն դի առ կա յու թյու նը և 

հա սա նե լի ու թյու նը, սնն դի բաշ խումն ըն տա նի քում, 

ան հա տի ա ռող ջու թյու նը և կեն սա կան ակ տի վու թյու նը, 

շր ջա կա մի ջա վայ րի ո րա կը և այլն: 

Սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյան ցու ցիչ (DDS):

Սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյու նը տար բեր մթերք նե րի 

կամ դրանց խմ բե րի առ կա յու թյունն է, ո րոնք սպառ վում 

են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում: Գո յու թյուն ու նեն 

սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյան գնա հատ ման մի ա վոր

նե րի տար բեր հա մա կար գեր: Սնն դա կար գի բազ մա զա

նու թյան գնա հատ ման ցու ցիչ նե րը կար ևոր նշա նա կու

թյուն ու նեն քա նի որ. 

 • Սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյան մի ա վոր ներն 

ա ռնչ վում են սնն դի սպառ ման տվյալ նե րի հետ և 

հան դի սա նում են ըն տա նի քին սնն դի հա սա նե լի ու

թյու նը և կա լո րի ա նե րի մատ չե լի ու թյու նը գնա հա տող 

լավ մի ա վոր ներ: 

 • Բազ մա զան սնն դա կարգն ի նք նին մեծ ար ժեք է ներ

կա յաց նում:

 • Սնն դա կար գի բազ մա զա նու թյու նը կապ ված է մի 

շարք դրա կան ար դյունք նե րի հետ, մաս նա վո րա պես, 

ե րե խայի նոր մալ զար գա ցու մը և քա շը, ե րե խայի ան

թրո պո մետ րիկ կար գա վի ճա կը, հե մոգ լո բի նի նոր մալ 

կոն ցենտ րա ցի ան, սր տա նո թային հի վան դու թյուն

նե րից մա հա ցու թյան ռիս կի կր ճա տու մը, հի պեր 

տ ո նի այի դեպ քե րի նվա զու մը:

 •  Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ տվյալ նե րի հա վա քու մը ըն

տա նիք նե րի մա կար դա կում տա լիս է դրա կան ար 

դյունք: 

6.2. ՍՆՆ ԴԱ ԿԱՐ ԳԻ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ: Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ 

ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ, ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ո ՆԱԼ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՏԵ ՍԱ ԿԱՅԻՆ 

ՀԱՐՍ ՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ: 

ՍՆՆ ԴԱՄ ԹԵՐ ՔԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ 

ՍՈ ՑԻ ԱԼ-Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԵՎ 

ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՈՂ ՄԵ ՐԸ

Մ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը, սնն դի ո րա կը և խո հա

նո ցային հմ տու թյուն նե րը հան դի սա նում են կա յուն 

սնն դա կար գի պահ պան ման կար ևո րա գույն կող մեր: 

Սնուց ման վե րա բե յալ կր թու թյու նը հա մա պա տաս խան 

սնն դի ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ նույն պես հան դի սա նում 

է խիստ ար դի ա կան: Հրա տապ է դառ նում պա րե նի 

ա պա հով ման ռազ մա վա րու թյունն` ո ւղղ ված մշա կու

թային, կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա հիմն ված, է կո լո

գի ա պես մա քուր սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյա նը: 

Պա րե նի և սնն դի ան վտան գու թյու նը հան դի սա նում 

է Հա զա րա մյակ նե րի զար գաց ման 1ին նպա տա կը 

(«Վե րաց նել ծայ րա հեղ աղ քա տու թյու նը և սո վը»): 

Խն դիր 1Cն պա հան ջում է մինչև 2015թ. եր կու ան գամ 

կր ճա տել սո վից տա ռա պող մարդ կանց թի վը: 

Սա կայն, կա նանց և ե րե խա նե րի սո վը և թերս նու մը, 

այդ թվում միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րու թյու նը, 

տա րած ված են աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում, 

հատ կա պես, Հա րա վային Աֆ րի կա յում և Հա րա վային 

Ա սի ա յում: Ը ստ ՊԳԿի կա տա րած գնա հատ ման, 

2010թ. դրու թյամբ թերս նու մից տա ռա պող մարդ կանց 

թի վը հա սել է 925 մի լի ո նի: 

Դ րան զու գա հեռ, աշ խար հում ա րագ ա ճում է ա վե լորդ 

քաշ ու նե ցող և գեր մարդ կանց թվա քա նա կը: Ա ռող

ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու

թյու նը հա ղոր դում է, որ 2008թ. գրանց վել է 1,5 մլրդ 

չա փա հաս մարդ, ով քեր տա ռա պում են ա վե լորդ քա շից, 

մի ա ժա մա նակ ա ճել է սր տա նո թային հի վան դու թյուն

նե րի, շա քա րախ տի և չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի 

թվա քա նա կը: Այս մի տում նե րը պայ մա նա վոր ված 

են սնն դա կար գի փո փո խու թյամբ դե պի է ժան, է ներ  

գի այով հա րուստ, բայց սնն դա նյու թե րով և օգ տա կար 

նյու թե րով աղ քատ սնունդ: 

Տա րի նե րի ըն թաց քում պա րե նային քա ղա քա կա նու

թյու նը կենտ րո նա ցել է բա վա րար քա նա կու թյամբ 

սնն դամ թերք ա պա հո վե լու վրա, ան տե սե լով սնն դի 

ո րա կա կան բնու թագ րե րը: Մի այն վեր ջերս շեշ տը 

դր վեց սնն դի` վի տա մին նե րով և հան քային տար րե րով` 

միկ րո տար րե րով հա գեց վա ծու թյան կար ևո րու թյան 

վրա: Սրա ար դյուն քում դա սա կան սե լեկ ցի այի ճա նա

պար հով ստեղծ վե ցին մշա կա բույ սեր, ո րոնք կու տա 

 կում են վի տա մին ներ և հան քային նյու թեր: 

Մի այն վեր ջերս հա մաշ խար հային մա կար դա կով 

ա ռող ջա պա հու թյան և սնն դի խն դիր նե րով զբաղ վող 

հան րու թյան հե տաքրք րու թյունն ո ւղղ վեց դե պի ա ռողջ 

սնն դի կի րա ռու մը, մեծ ու շադ րու թյուն սկ սե ցին դարձ նել 

ա վան դա կան սնն դա տե սակ նե րին և տե ղա կան ագ րո

կեն սա բազ մա զա նու թյա նը, ո րն է ա կան դեր ու նի տվյալ 

տա րա ծաշր ջա նի հա սա րա կու թյան սնն դի և սն ման 

ան վտան գու թյան հա մար: Ու սում նա սի րու թյուն

նե րը ցույց են տա լիս, որ ա վան դա կան սնն դամ թեր քը 



ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ՍՆՆ ԴԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

65

պա րու նա կում է տար բեր միկ րո տար րե րով, ի նչ պես նաև 

ա ռող ջու թյան հա մար կար ևոր կեն սա բա նո րեն ակ տիվ 

նյու թե րով հա րուստ սնունդ: Տե ղա կան ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյու նը կա րող է այդ պի սով նպաս տել 

պա րե նային հա մա կար գե րի բազ մա զա նու թյա նը, ի նչն 

էլ ա պա հո վում է ա ռողջ սնն դա կար գը: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան բժշ կա կան նշա նա կու

թյու նը ժա մա նա կի հետ ա վե լի է կար ևոր վում: Դե ղա

բույ սե րը լայ նո րեն կի րառ վում են տե ղի բնակ չու թյան 

կող մից և հան դի սա նում են լայ նո րեն տա րած ված դե ղո 

րայ քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ: Դե ղա բույ սե րի վա ճառ քը 

հան դի սա նում է գյու ղա կան բնակ չու թյան ե կա մուտ 

ստա նա լու աղ բյուր նե րից մե կը: 

Ո րոշ տե սակ ներ, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, Prunus africana 

(խի նի նը, ո րն օգ տա գործ վում է շա գա նա կա գեղ ձի 

քաղց կե ղի բուժ ման հա մար), ու նի հա մաշ խար

հային մեծ պա հան ջարկ, ո րը եր բեմն գե րա զան ցում է 

մա տա կա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս ի րա վի

ճա կում ա ռա ջա նում է այս բույ սի ըն տե լաց ման և դրա 

մշա կու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

 Գյու ղե րի բնիկ ժո ղո վուր դը հս կա յա կան գի տե լիք ներ 

ու նի տե ղի է կո հա մա կար գե րի և դրանց կեն սա բազ մա

զա նու թյան ու սնն դի պա շար նե րի մա սին: Պատ մա կա

նո րեն, ապ րե լով հա զա րա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում 

ի րենց բնա կա վայ րե րում, նրանք ան վե րա պա հո րեն 

գի տակ ցում են տե ղային սնն դի հա մա կար գի կա յու

նու թյու նը: Այ սու հան դերձ, է կո հա մա կար գե րի վրա 

ներ կայիս մար դա ծին ճն շու մը, սնն դամ թեր քի ար տադ

րու թյուն նե րի գլո բա լի զա ցի ան, սնն դա կար գե րի պար զե

ցու մը ստեղ ծել են բնիկ ժո ղովր դի հա մար մի շարք 

ը նդ հա նուր խն դիր ներ`սնն դա կար գի և ա ռող ջու թյան 

նկատ մամբ բնա կիչ նե րի ու շադ րու թյան ան կում:

Սնն դի ա վան դա կան հա մա կար գե րը մար դու կող մից 

կա ռա վար վող հա մա կար գեր են, ո րոնք նե րառ ված 

են ո րո շա կի մի ջա վայ րում սնն դի ար տադ րու թյան, 

տա րած ման և սպառ ման գոր ծըն թաց նե րում: Այս պես, 

օ րի նակ, Աֆ րի կա կան մի շարք մշա կույթ նե րում բան ջա

րե ղե նը հան դի սա նում է սնն դա կար գի հիմ նա կան 

բաղ կա ցու ցիչ մա սը, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է 

նրանց սնն դա կար գի ա ռող ջա րար լի նե լը: Հայտ նի է, որ 

տե ղային բան ջա րե ղե նը բնո րոշ վում է ա ռող ջու թյու նը 

պաշտ պա նող ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, դրա նով 

ի սկ ցույց է տա լիս կա պը սնուց ման և բժշ կու թյան 

միջև, ին չը դա րեր ի վեր ըն դուն ված էր աֆ րի կա կան 

մշա կույ թում: Որ պես օ րի նակ, Ու գան դայի մի շարք 

բան ջա րե ղե նի սպիր տային թուր մե րի ու սում նա սի

րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ օ րի նակ, տե ղա կան 

բան ջա րային բույ սե րի ո րոշ տե սակ ներ` հա վա կա

տա րի (Amaranthus hybridus L., Amaranthus cruentus 

L.), սմ բու կի (Solanum aethiopicum L.), կա ղամ բի 

(Cleome gynandra L.) և ո լո ռի (Vigna unguiculata L.) 

պա րու նա կում են ալ կա լոիդ ներ, տան նին ներ, ֆլա վո

նոիդ ներ, սա պո նին ներ, կա րո տի նոիդ ներ, կու մա րին և 

այլ մի ա ցու թյուն ներ: Աֆ րի կայի տե ղա կան այս բան ջա

րե ղե նի քի մի ա կան կազմն ա պա ցու ցում է դրանց 

թե րապև տիկ կար ևո րու թյու նը մի շարք հի վան դու

թյուն նե րի դեպ քում: Այս քի մի ա կան մի ա ցու թյուն ներն 

օ ժտ ված են հա կաօք սի դան տային, հա կա հի պեր թեն զիվ, 

հա կա խո ցային և այլ հատ կու թյուն նե րով: Այս պի սով, 

յու րա քան չյուր եր կիր կա րող է գնա հա տել իր տե ղա կան 

սնն դա կար գի ա ռող ջա րար և սնն դա րար ա ռանձ նա

հատ կու թյուն նե րը և մշա կել տե ղի ագ րո կեն սա բազ մա

զա նու թյան վրա հիմն ված և ժա մա նա կա կից պա հանջ

նե րին բա վա րա րող սնն դա կարգ: Նման օ րի նակ է նաև 

մի ջերկ րա ծո վային սնն դա կար գը, ո րը սկզբ նա վոր վել 

է դեռ շատ վա ղուց և մնում է կա յուն ժա մա նա կի և 

տա րա ծու թյան մեջ: Մի ջերկ րա ծո վյան սնն դա կար գը 

հմ տու թյուն նե րի, գի տե լիք նե րի, փոր ձի և ա վան դույթ

նե րի մի հա մա կարգ է, ո րը կրում է լանդ շաֆ տի ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րը, մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նու

թյու նը, դրանց ա ճեց ման, մշակ ման, պահ պա նու թյան, 

պատ րաստ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց 

սպա ռու մը: Այն հիմ նա կա նում նե րա ռում է ձի թապտ ղի 

ձեթ, հա ցա հա տի կային ներ, թարմ կամ չո րաց րած 

մր գեր և բան ջա րե ղեն, չա փա վոր քա նա կու թյամբ ձուկ, 

կաթ նամ թերք և մսամ թերք և շատ հա մե մունք ներ, գի նի 

կամ թուր մեր: Մի ջերկ րա ծո վյան սնն դա կար գում մեծ 

ու շադ րու թյուն է դարձ վում, այս պես կոչ ված, կեն սամը

շա կու թային բազ մա զա նու թյան հայե ցա կար գին: Այդ 

հայե ցա կար գը նե րա ռում է կեն սա բազ մա զա նու թյունն 

իր բո լոր մա կար դակ նե րում և մշա կու թային բազ մա

զա նու թյունն իր բո լոր դրս ևո րում նե րով: Կեն սամ շա կու

թային բազ մա զա նու թյու նը ձևա վոր վում է բազ մա թիվ 

ճա նա պարհ նե րով, որ տեղ մար դիկ փո խազ դում են 

ի րենց շր ջա կա բնա կան մի ջա վայ րի և ռե սուրս նե րի 

հետ: Նրանց հա մա տեղ է վո լյու ցի ան է զար գաց րել 

տե ղա կան է կո լո գի ա կան գի տե լիք ներ և փորձ, ո րը 

հան դի սա նում է փոր ձի, մե թոդ նե րի և հմ տու թյուն նե րի 

կեն սա կան պա հեստ` տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում 

ի րենց ռե սուրս նե րը կա ռա վա րե լու հա մար:
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6.3. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞րն է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան դե րը 

պա րե նի և սնն դի հա մա կար գում: 

2. Ինչ պե՞ս է գնա հատ վում մար դու ա ռող ջու թյան 

ցու ցի չը: 

3. Ի՞նչ է սո վի հա մաշ խար հային ցու ցի չը: 

4. Ի՞նչ է սնն դի հա մաշ խար հային ան վտան գու թյան 

ցու ցի չը: 

5. Ո՞րն է սո վը կր ճա տե լու պար տա վո րու թյան ցու ցի չի 

հիմ նա կան նպա տա կը: 

6. Ի՞նչ կապ կա ան թրո պո մետ րիկ ցու ցի չի և աղ քա

տու թյան և սո վի ցու ցի չի միջև: 

7. Ինչ պե՞ս կա րե լի է բնու թագ րել մատ չե լի ու թյունհա

սա նե լի ու թյունօգ տա գոր ծում կա պը:

8.  Կար ևո՞ր են ա րդյոք սնն դա կար գի բազ մա զա

նու թյան գնա հատ ման ցու ցիչ նե րը: 

9. Ի՞նչ է ֆունկ ցի ո նալ բազ մա զա նու թյու նը: 

10. Ի՞նչ են ի րեն ցից ներ կա յաց նում սնն դի ա վան դա կան 

հա մա կար գե րը և ին չո՞վ են բնո րոշ վում: 

11. Ի՞նչ է իր մեջ նե րա ռում մի ջերկ րա ծո վյան 

սնն դա կար գը:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1.  Հա մաշ խար հային պա րե նի խն դիրն ու 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը:

2.  Սո վը զար գա ցած և զար գա ցող ե րկր նե րում:

3.  Պա րե նի ան վտան գու թյան գնա հա տումն ամ բողջ 

աշ խար հում և ՀՀո ւմ: 

4. Դե մոգ րա ֆիկ ա ճն ու սնն դի հետ կապ ված խն դիր

ներն աշ խար հում:

5. Սնն դա կար գը և սնն դամ թեր քի ը նտ րու թյան սո  

ցի ալմ շա կու թային և մար դա բա նա կան կող մե րը:

Գ րա կա նու թյուն

JarvisD.I., PadochC., CooperH.D. Managing biodiversity 

in agricultural ecosystems. Columbia University press, 

2007, 492 pp. 
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7.0
Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ 
ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

7.1. Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ 

ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԲՆՈՒՅ ԹԸ ԵՎ 

ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐՆ ԱԳ ՐՈԷ ԿՈ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐՈՒՄ

Է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե րը նե րա ռում են 

ռե սուր սային, կար գա վո րող, մշա կու թային և այլ ծա ռա

յու թյուն ներ, ո րոնք ա պա հո վում են է կո հա մա կար գե րից 

մարդ կանց հա մար ո րո շա կի շա հույթ: Կի ո տոյի ար ձա

նագ րու թյու նը ո րոշ չա փով մի ջազ գային հան րու թյան 

ա ռա ջին փորձն է կլի մայի հա մա մո լո րա կային փո փո

խու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում է կո հա մա կար գե րի 

ծա ռա յու թյուն նե րը նե րա ռել մի ջազ գային և ազ գային 

տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի կազ մի մեջ (այդ թվում, 

ի նչ պես օ րի նակ՝ ա ռան ձին ե րկր նե րում գոր ծող է կո ծա

ռա յու թյուն նե րի դի մաց կա տար վող վճա րում նե րի և 

փոխ հա տու ցում նե րի հա մա կար գե րը): Աշ խար հի տն տե

սու թյուն նե րի և է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն

նե րը վատ թա րա ցում են ապ րել վեր ջին 50 տա րի նե րի 

ըն թաց քում մարդ կային ազ դե ցու թյան հետ ևան քով: 

Հիմ նա կան պատ ճառ նե րից են հան դի սա նում ա վան 

դա կան շու կա յա կան մո դե լի ան կա տա րե լի ու թյու նը 

և հան րային քա ղա քա կա նու թյան ա նար դյու նա վե

տու թյու նը: Սա կայն է կո հա մա կար գե րի ճն շող մե ծա

մաս նու թյան հիմ քում ըն կած է գնի կամ նա խա հաշ վի 

բա ցա կա յու թյու նը: 

Այ սօր աշ խար հում ակ տի վո րեն սկս վել են քն նար

կում ներ` կապ ված է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն

նե րի գնա հատ ման, պո տեն ցի ալ գնորդ նե րի ու վա ճա

ռող նե րի փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րի մշակ ման 

հետ: Հիմ նա կան խն դի րը, ո րը լու ծում է Է կո լո գի ա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րի ի նս տի տու տը՝ դա նպա տա կային 

կա ռա վար ման պահ պան ման և բնա կան մի ջա վայ րի 

զար գաց ման մի ջո ցով «բ նա կան» կա պի տա լի, այ սինքն 

է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի բե րած ար ժե քի 

ստեղ ծումն է: Ան ցու մը դե պի «կա նաչ» տն տե սու

թյուն ոչ մի այն ցու ցադ րում է բնա կան կա պի տա լի 

ար ժե քը (որ պես մարդ կանց բա րե կե ցու թյան, նոր և 

ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քային տե ղե րի աղ բյուր), 

այլև ա վե լաց նում է բնա կան կա պի տա լի մի ջոց նե րի 

ներդ րում նե րը` ի շահ տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցի:

 Քա ղա քակր թու թյան և բնու թյան փո խազ դե ցու թյան 

ներ դաշ նա կու թյան խախ տումն ամ բողջ մո լո րա կի 

կյան քի հա մար ը նդ հա նուր ա ղե տի սպառ նա լիք է: Դա 

տե ղի է ու նե ցել հիմ նա կա նում բնա կան ռե սուրս նե րի 

բա ղադ րիչ նե րի հաշ վա ռումն ան տե սե լու պատ ճա ռով, 

ո րն ա ռա ջա նում է մարդ կանց հա սա րա կա կանտըն

տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ձևա վոր վող 

հա վե լյալ ար տադ րան քում, ո րը հա տուկ է նաև 

բնօգ տա գործ ման ո լոր տում կա ռա վար ման ո րո շում ներ 

ըն դու նե լիս, բնա պահ պա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 

հա մա պա տաս խան գնա հատ ման բա ցա կա յու թյան 

դեպ քում և է կո հա մա կար գե րից (է կո հա մա կար գային 

ծա ռա յու թյուն ներ) ստաց վող օ գուտ նե րի ա նո րո շու թյան 

դեպ քում:

 Է կո հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն ներն ու նեն 

բազ մա թիվ ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք, սա կայն, ու նեն 

թաքն ված բնույթ, քա նի որ դրա նից օ գտ վող նե րը կամ 

այդ ծա ռա յու թյան սպա ռող նե րը դա դժ վա րու թյամբ են 

ըն կա լում: Այս պես ա վան դա կան տն տե սու թյու նը հիմ նա

կա նում այդ ծա ռա յու թյուն նե րը հա մա րում է ան վճար, 

դրանց կար ևո րու թյու նը թե րագ նա հատ վում է, հետ ևա 

բար` ը նդ հա նուր ար դյուն քում հան գեց նե լով բնա կան 

մի ջա վայ րի դեգ րա դա ցի այի: Ցան կա ցած եր կիր, ի նչ պես 

մի ջազ գային, այն պես էլ ներ քին շու կա յում պետք է իր 

մեջ մեծ նե րուժ գտ նի` զար գաց նե լու է կո հա մա կար գե րի 

ծա ռա յու թյուն նե րի սպա ռո ղա կան շու կան` հետ ևա բար 

նպաս տե լով նաև բնա պահ պա նա կան ներդ րում նե րի 

զար գաց մա նը: 
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Աշ խար հում շատ տա րածք ներ, որ տեղ պահ պա նել են 

հա րուստ բնու թյուն, բնա պահ պա նա կան դո նոր ներ են 

հան դի սա նում ոչ մի այն ի րենց ե րկր նե րի, այլև ամ բողջ 

աշ խար հի հա մար: Այս ա ռու մով ցան կա ցած ե րկ րում 

նպա տա կա հար մար է ստեղ ծել տն տե սա կան փոխ հա

տուց ման մե խա նիզմ նե րի, է կո հա մա կար գի ծա ռա

յու թյուն նե րի մե խա նիզմ նե րի հա տուկ շարք, ո րոնք 

հնա րա վո րու թյուն կտան հաշ վի առ նել և փոխ հա տու ցել 

բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: 

Է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի տն տե սա կան 

գնա հատ ման հա մար և տն տե սու թյու նում դրանց 

օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 

հետ ևյալ 4 փու լե րը (սահ մա նում նե րը). 

 • Է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի նույ նա կա նաց

ման սահ մա նու մը, 

 • Տն տե սա կան ար ժեք նե րի սահ մա նու մը, 

 • Ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց շա հույթ ստա նա լու սահ

մա նու մը,

 • Վ ճա րում նե րի մե խա նիզ մի ձևա վո րու մը (փոխ հա

տու ցում ներ) է կո ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց:

Է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուննե րի վճար նե րը պետ ք 

է ստեղծեն.

 • ար դյու նա վետ տն տե սա կան մե խա նիզմ, ո րն ա ջակ

ցում է բնա կան կա պի տա լի բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի 

պահ պան մա նը և կա յուն օգ տա գործ մա նը;

 •  վե րա կանգն վող է ներ գի այի աղ բյուր նե րի օգ տա

գործ ման, բնա պահ պա նա կան «կա նաչ» շարժ ման 

ստեղծ ման և զար գաց ման, է կոբ նա կա վայ րե րի, բնա

պահ պա նա կան ո լոր տում ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

տն տե սա կան խթան;

 • նոր տն տե սա կան ա պա րատ` բաղ կա ցած ան մի ջա

կան ռե սուրս նե րի (բ նա կան) բա ղադ րիչ նե րից: 

Է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար փոխ հա

տուց ման (վ ճա րում նե րի) մե խա նիզմ նե րի ը նդ հա նուր 

սկզ բուն քը պետք է լի նի շա հու թա բեր ծա ռա յու թյուն

նե րի պահ պա նու մը սե փա կա նա տե րե րի (վար ձա

կալ նե րի, օգ տա գոր ծող նե րի) ի դեմս այդ շու կա նե րի 

օ պե րա տոր նե րի, տե ղա կան հա մայնք նե րի և քա ղա

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, տա րա ծաշր ջան նե րի, 

ե րկր նե րի հա մար: Վեր ջինս սահ մա նում է մի ջազ գային 

հան րու թյան բնա պահ պա նա կան գոր ծո ղու թյան ը նդ հա 

 նուր ծախ սե րի տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Խոս քը գնում է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պաh պա

նու թյան նպա տա կաս լաց գոր ծու նե ու թյան մա սին, 

է կո հա մա կար գե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գործ ման, կամ 

դրանց օգ տա գոր ծու մից հրա ժար վե լուն: Սա են թադ 

 րում է ներդ րում նե րի ա ռան ձին բա ժին նե րի բաշ խում 

և է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ծախ սե րի 

պահ պա նում: Ծախ սե րը պետք է բա ժան վեն տե ղա կան 

հա մայն քի, մար զային և պե տա կան կա ռուց ված քային 

այլ մար մին նե րի և մի ջազ գային հան րու թյան միջև: 

Մի ջոց նե րի հատ կա ցու մը պետք է սեր տո րեն կապ ված 

լի նի կա յուն բնա պահ պա նա կան նա խագ ծե րում դրանց 

նպա տա կային օգ տա գործ մա նը` է կո հա մա կար գե րի 

պահ պան ման և ա ջակ ցու թան, տե ղա կան բնա պահ պա

նա կան նա խագ ծե րի, է կո լո գի ա պես մա քուր տեխ նո

լո գի ա նե րի, է կո տու րիզ մի զար գաց ման, օր գա նա կան 

գյու ղատն տե սու թյան, ան տա ռա պահ պա նու թյան, 

“ Կա նաչ ներդ րում նե րի», ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան 

ծրագ րե րում ժո ղովր դի ա ջակ ցու թյա նը և վե րա պատ

րաստ մա նը` ա զա տե լով նրանց բնու թյան մեջ ակ տիվ 

գոր ծու նե ու թյու նից: Նպա տա կային մի ջոց նե րի նման 

շար ժը պետք է ու նե նա նաև հա սա րա կա կան (քա ղա

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մի ջո ցով) և մաս նա գի

տա կան  (ի նք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյուն

նե րի մի ջո ցով) հա մա կար գե րի վե րահս կում:

Ազ գային շատ ե րկր նե րում կա րող են կի րառ վել է կո ծա

ռա յու թյուն նե րի դի մաց փոխ հա տուց ման հե տևյալ 

մե խա նիզմ նե րը.

 •  Մի ջազ գային փոխ հա տու ցու մային 

 • Ազ գային փոխ հա տու ցու մային 

 • Գե րա տես չա կան նպա տա կային փոխ հա տու ցու

մային 

 • Միջ տա րա ծաշր ջա նային փոխ հա տու ցու մային մե

խա նիզմ ներ

 •  Ձեռ նար կու թյուն նե րի է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու

թյուն նե րի (ն պա տա կային մի ջոց ներ) վճար ներ

 •  Տե ղա կան փոխ հա տու ցու մային մի ջոց ներ: 

Է կո ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց կոնկ րետ փոխ հա

տուց ման (վ ճար նե րի գանձ ման) գոր ծուն մե խա նիզմ

նե րի հա մար ը նդ հա նուր սկզ բուն քը, կամ պայ մա նը, 

դա այդ ծա ռա յու թյուն նե րի պահ պան ման շա հու թա բե

րու թյունն է, ի դեմս տե ղա կան հա մայնք նե րի, մար զե րի 

և ե րկր նե րի, ին չը սահ մա նում է նաև այդ սուբյեկտ

նե րի կող մից շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան 

ը նդ հա նուր տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Սա կայն ազ գային (տե ղա կան մա կար դա կով է կո հա

մա կար գե րի պահ պան ման հա մար ե կամ տա բե րու

թյու նը և լրա ցու ցիչ ծախ սե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը չի 

նշա նա կում, մի ջոց նե րի տե ղա բաշ խում ա ռանց որ ևէ 
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պար տա վո րու թյան: Ծախ սե րը պետք է կի սել տե ղա կան 

հա մայն քի, մար զային կամ նա հան գային և ե թե կա՝ 

ֆե դե րալ մար մին նե րի, մի ջազ գային հան րու թյան 

միջև: Մի ջոց նե րի հատ կա ցում ներն ը ստ տե ղա կան, 

ազ գային մա կար դա կի, պետք է սեր տո րեն կապ ված 

լի նեն դրանց նպա տա կային օգ տա գործ ման հետ, 

կա յուն բնօգ տա գործ ման նա խագ ծե րի հետ՝ է կո հա մա

կար գե րի պահ պան ման, տե ղա կան բնա պահ պա նա կան 

նա խագ ծե րի, է կո լո գի ա պես մա քուր տեխ նո լո գի ա նե րի, 

է կո տու րիզ մի զար գաց ման, օր գա նա կան գյու ղատըն

տե սու թյան զար գաց ման, ան տառ նե րի պահ պան ման 

և տա րած ման, « Կա նաչ ներդ րում նե րի», ի նչ պես նաև 

սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի հետ, ո րոնք կապ ված են 

բնակ չու թյան ա ջակ ցու թյան և վե րա պատ րաստ ման 

հետ: Այս ա ռու մով է, որ է կո հա մա կար գի ծա ռա յու

թյուն նե րի նույ նա կա նա ցու մը և դրանց տն տե սա կան 

գնա հա տու մը տե սա կան գի տա կան հե տա զո տու թյան 

բնա գա վա ռից պետք է ո ւղղ վի դե պի գործ նա կան 

հար թակ և դառ նա շա հու թա բեր ցան կա ցած ե րկ րի 

հա մար, որ պես բնա պահ պա նա կան դո նոր, իր ի սկ 

է կո ծա ռա յու թյուն նե րի տն տե սա կան փոխ հա տուց ման 

պահ պան ման նպա տա կով: Շատ կար ևոր է նաև ե րկ րի 

ներ սում է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե րի նույ նա

կա նա ցու մը (բա ցա հայ տու մը) և գնա հա տու մը: Տա րա

ծաշր ջան նե րը բնու թյու նը շա հա գոր ծող և աղ տո տող 

ար տադ րու թյուն նե րի ո լոր տում բնա պահ պա նա կան 

նպա տակ նե րով պետք է գնան ո րո շա կի տն տե սա կան 

զո հա բե րու թյուն նե րի` սահ մա նա փա կե լով ի րենց տն տե 

սա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Հետ ևա բար, այն շր ջան

նե րում, որ տեղ գո յու թյուն ու նի ե զա կի (բա ցա ռիկ)

բնու թյուն, պետք է հաս տատ վեն բնա պահ պա նա կան 

և տն տե սա կան փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ ներ` այդ 

թվում խթա նե լով նաև հա սա րա կու թյան սո ցի ալտըն

տե սա կան զար գա ցու մը, բա ցա հայ տե լով ա վե լի մեծ 

հնա րա վո րու թյուն ներ տն տե սա կան ա ճի հա մար: 

7.2. ԱԳ ՐՈԷ ԿՈ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐՈՒՄ 

Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԱՐ ԺԵ ՔԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵՐ ԵՎ 

ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ

Է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քի գնա հատ ման 

գոր ծիք նե րից է Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան Ա րագ 

Գնա հա տու մը (Ա ԲԱԳ): Այն ա վար տե լուց հե տո, 

է կո ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը, կամ այս պես 

կոչ ված «ազ նիվ միջ նոր դը» կեն սա բազ մա զա նու թյամբ 

հա րուստ գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րածք նե րի 

տե ղա կան, ի նչ պես նաև այլ շա հա ռու նե րին, ո րոնք 

շա հագր գիռ են այդ կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյա նը ա ջակ ցե լու գոր ծըն թա ցին, պետք է խոր հուրդ 

տան, թե ա րդյոք ար ժե ՞«բա նակ ցու թյուն ներ վա րել» 

ար ժեք ներ կա յաց նող ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան հա մա կար գի ո ւղ ղու թյամբ: Ե թե 

պա տաս խա նը « բա ցա սա կան» է, եր կու կող մերն էլ 

կա րող են խու սա փել հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րից, 

«դ րա կա նի» դեպ քում շա րու նա կում են հե տա գա ու սում

նա սի րու թյուն նե րը: Եվ ե թե միջ նորդն «ազ նիվ» չէ, ա պա 

բո լոր կող մե րը (այդ թվում նաև ին քը՝ միջ նոր դը) կկ րեն 

ժա մա նա կի և ջան քե րի ա նի մաստ կո րուստ:

«Գյու ղատն տե սու թյու նը» յու րա հա տուկ ագ րո մի ջո

ցա ռում նե րի մի հա մա կարգ է ո րո շա կի հո ղա տա

րած քում, ո րի կի րառ ման ար դյուն քում տե ղի է ու նե նում 

կեն սա բազ մա զա նու թյան ո րո շա կի կո րուստ ի հա շիվ 

դաշ տե րի մշակ ման, ին չը սո վո րա բար ու ղեկց վում է այդ 

տա րածք նե րը ո րո շա կի բու սա կա նու թյու նից մաք րե լով: 

Սա կայն, ժա մա նա կային և տա րա ծա կան լայն ա ռու մով, 

գյու ղատն տե սա կան բազ մա թիվ հո ղա տա րածք ներ 

դեռևս պա րու նա կում են ի րենց սկզբ նա կան (մինչ 

մար դու կող մից մշակ ման են թարկ վե լը) կեն սա բազ

մա զա նու թյան նշա նա կա լի տար րեր, ո րոնք հնա րա վոր 

են դարձ նում դեռևս ո րոշ բու սա կան և կեն դա նա կան 

տե սակ նե րի պահ պան մա նը:

 Շատ դեպ քե րում նոր մշա կա բույ սե րի ներդ րու մը և 

տա րա ծու մը հա մար վում է «զավ թո ղա կան», սա կայն 

հնուց տվյալ տե ղում ա ճող բույ սե րը գնա հատ վում 

են որ պես ա բո րի գեն (տե ղա ցի ներ), հա մե նայն դեպս, 

գո նե ա գա րա կա տե րե րի տե սան կյու նից: Գյու ղատըն

տե սու թյան աս տի ճա նա բար հզո րա ցու մը ժա մա նա կի 

ըն թաց քում բե րում է այդ գոր ծըն թա ցի ակ տի վաց ման, 

այ սինքն կր ճատ վում են չմ շակ ված տա րածք նե րը, 

հետ ևա բար նաև դաշ տային բույ սե րի բազ մա զա նու

թյու նը: Այ նու հետև ու ժե ղաց վում է վե րահս կո ղու թյու նը 

տե ղա կան կեն սա բազ մա զա նու թյան ան ցան կա լի 

այն պի սի բա ղադ րիչ նե րի վրա, ո րոնք ո րակ վում են 

որ պես վնա սա տու ներ, մո լա խո տեր և հի վան դու

թյուն ներ: Գյու ղատն տե սու թյան հզո րաց ման ըն թաց 

 քում ի նչոր մի պա հի կա րող են խախտ վել սահ ման ված 

շե մե րը, և ա գա րա կա տի րոջ կամ ֆեր մե րի հա մար 

կար ևոր է կո լո գի ա կան գոր ծա ռույթ նե րի շուրջ կա րող 

են փոխ զի ջում ներ կա տար վել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա վա 

նա կան է, որ տե ղա կան գյու ղատն տե սա կան գոր ծա

ռույթ նե րի հա մար պա հանջ վող բազ մա զա նու թյան 
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նվա զա գույն շե մը նշա նա կա լի ո րեն ցածր կլի նի 

պահ պա նու թյան մի ջազ գային ցան կա լի մա կար դա կից: 

Այլ կերպ, գյու ղատն տե սու թյու նը մի տում ու նի գոր ծե լու 

«փոխ զի ջու մային» գո տում, որ տեղ նրա զար գա ցու մը 

ձգ տում է բե րել ֆի նան սա կան օ գուտ ներ` նաև ի հա շիվ 

է կո լո գի ա կան վնաս նե րի: Հետ ևա բար, շա հա վե տու թյան 

մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք օգ նում են «յու րաց նել» հա մաշ

խար հային ար դյունք ներն ա գա րա կա տե րե րի կող մից 

ո րո շում կա յաց նե լու մա կար դա կում, շատ կար ևոր են 

և ան հրա ժեշտ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա հա վե տու թյան 

հիմ նա կան ան հրա ժեշ տու թյու նից ա ռա վել ա կն հայտ 

է դառ նում տե ղան քի հա տուկ գնա հա տու մը, շա հա վե

տու թյան այն մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը, ո րոնք տվյալ 

տա րած քում գոր ծուն են ար դյու նա վետ և թա փան ցիկ: 

Ա ԲԱԳը գոր ծիք է հան դի սա նում շա հա վե տու թյան 

նման մե խա նիզմ նե րի մշակ ման հա մար` հիմն վե լով 

ու ժեղ և թույլ կող մե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, ի նչ պես 

նաև գոր ծըն կեր նե րի միջև վս տա հու թյան մա կար դա կի 

գնա հատ ման վրա:

 Գյու ղատն տե սու թյան և ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի 

պահ պա նու թյան միջև սահ մա նա զա տու մը կա րող 

է ան կան խա տե սե լի լի նել, օ րի նակ, շր ջա կա մի ջա

վայ րից կամ հա րա կից գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա

րածք նե րից պաշտ պա նու թյան են թա կա տա րածք նե րի 

ա ռանձ նա ցու մը, հո ղի աս տի ճա նա կան օգ տա գործ ման 

«ին տեգ րաց ված» ձևե րը և այլն: Վեր ջին դեպ քում 

հա ճախ նկատ վում են շե ղում ներ հո ղօգ տա գործ ման 

գոր ծըն թաց նե րից, ին չը նշա նա կում է աս տի ճա նա կան 

տե ղա շարժ պահ պա նու թյու նից դե պի ար տադ րա կան 

նպա տակ ներ: Ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րու թյուն են 

ներ կա յաց նում այն «ին տեգր ված» տա րածք նե րը, ո րոնք 

հա րա կից են պաշտ պա նու թյան են թա կա տա րածք

նե րին, ի նչ պես նաև այն տա րածք նե րը, ո րոնք ա պա հո

վում են պահ պան վող տա րածք նե րի և տե ղան քի 

ը նդ հա նուր տես քի կա պը: Նման տա րածք նե րում 

ֆեր մեր նե րի հա մար «ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան» 

պահ պա նու թյան ար ժե քը հա վա նա բար գե րա զան ցում 

է որ պես այդ պի սին, և ար տա քին շա հա վե տու թյու նը 

հա մար ժեք կա րող է լի նել պահ պան վող տա րածք

նե րում կա տար ված ներդ րում նե րին:

 Ան տա ռա պատ տա րածք նե րի շա հա գործ ման և 

ձևա փոխ ման շա րու նա կա կա նու թյան ա ռու մով շեմն 

ան ցած է հա մար վում, ե րբ ֆեր մեր նե րը կամ հա մայնք

նե րի բնա կիչ նե րը սկ սում են ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն 

ծա վա լել հա մա պա տաս խան ծա ռեր և այլ ար ժե քա վոր 

բու սա տե սակ ներ տն կե լու ո ւղ ղու թյամբ: «Ան տառ նե րի 

ըն տե լաց ման» այս ձևը դեռևս կա րող է հա մա տե

ղե լի լի նել ան տա ռային տա րածք նե րի ստեղծ ման 

և դրանք «ագ րոան տառ նե րի» վե րա ծե լու բնա կան 

գոր ծըն թաց նե րի հետ: Չնա յած կեն սաէ կո լո գի ա կան 

նմա նու թյուն նե րին` գո յու թյուն ու նեն պատ մա կան, սո  

ցի ալմ շա կու թային, ի նս տի տու ցի ո նալ և տն տե սա կան, 

ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան տար բե րու

թյուն ներ ագ րոան տառ նե րի և այն ան տառ նե րի միջև, 

ո րոնք շա հա գործ վում են հա մայն քի կող մից ա ռանց 

ծա ռատնկ ման: Նմա նա տիպ ագ րո և նշա նա կա լի ո րեն 

կա ռա վար վող ան տառ նե րը կա տա րում են բնա կան

կու սա կան ան տառ նե րի շատ գոր ծա ռույթ ներ և կա րող 

են ան տառ ներ հա մար վել պահ պան ված տա րածք

նե րում՝ տե ղան քի ը նդ հա նուր տես քի պահ պա նու թյան 

հա մար: Ա հա նման խն դիր նե րի լուծ ման նպա տակ

նե րով է մշակ վել Ա ԲԱԳ (ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

ա րագ գնա հա տու մը), հիմն վե լով այն են թադ րու թյան 

վրա, որ բնա կան գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ար դյու

նա վետ կա ռա վա րու մը, այդ թվում նաև կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պա նու մը, կա րող է ի րա կա նաց վել 

մի այն այն դեպ քում, ե րբ հա մա ձայ նեց ված են գոր ծում 

կա պի տա լի ե րեք տար րեր՝ մարդ կային, սո ցի ա լա կան 

և բնա կան ձևե րը: Կա պի տա լի մարդ կային և բնա կան 

ձևե րի միջև կա պի առ կա յու թյան պա րա գա յում ճիշտ 

է կազ մա կերպ վում հո ղի օգ տա գոր ծու մը: Մինչ դեռ 

կա պի տա լի բնա կան և սո ցի ա լա կան ձևե րի հա մա ձայ

նեց ված գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ստեղծ վում է 

բնա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման վս տա հե լի հա մա 

կարգ: Ե րեք ձևե րի միջև ը նդ հա նուր հա մա ձայ նեց վա

ծու թյու նը հիմք է հան դի սա նում տե ղա կան ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան շա հա վե տու թյան 

գնա հատ ման հա մար:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան գո յու թյուն 

ու նե ցող մի քա նի մե խա նիզմ նե րը գործ նա կա նում 

բա վա րա րում են ի նչ պես գյու ղար տադ րող նե րին` մա տա

կա րար նե րին, այն պես էլ վա ճա ռող նե րին: Գո յու թյուն 

ու նե ցող գրե թե բո լոր ծրագ րե րում գոր ծում են գոր ծար

քային բարձր գներ, ո րոնք խո չըն դոտ են հան դի սա նում: 

Ի րադ րու թյու նից օ գուտ քա ղե լու մի ակ հնա րա վո րու

թյու նը տե ղե կատ վու թյան բա րե լա վումն է: Ա ԲԱԳը 

որ պես Է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար շա հա

վե տու թյան մե խա նիզ մի հա ջո ղու թյան գրա վա կան է 

հա մա րում փոխ կախ վա ծու թյու նը կա պի տա լի չորս 

բա ղադ րիչ նե րի միջև. բնա կան կա պի տա լի (Vար ժեք), 

մարդ կային կա պի տա լի (Hմարդ կային), սո ցի ա լա կան 

կա պե րի (սոց. կա պե րի Sbo) և սո ցի ա լա կան կա պե րի 
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ստեղծ ման (սոց. կա պե րի ստեղծ մանSbr) կա պի տալ

նե րի միջև: Այս բա ղադ րիչ նե րից յու րա քան չյու րի ան բա

վա րա րու թյու նը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ 

շա հա վե տու թյան մե խա նիզ մի հա ջող ի րա կա նաց ման 

հա մար: Այդ բա ղադ րիչ նե րը կա րող են կի րառ վել նաև` 

նկա րագ րե լու ան ցյալ և ներ կա հա մա կար գե րը է կո լո

գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հաս տատ ման հա մար 

(ին տեգ րաց ված պահ պա նու թյու նից և զար գա ցու մից 

(Ի ՊԶ)), տե ղան քի ը նդ հա նուր տես քի հար մար վո ղա կան 

հա մա կա ռա վա րու մից մինչև է կո լո գի ա կան ծա ռա յու

թյուն նե րի շա հա վե տու թյուն: 

ԻՊԶ մո տե ցումն ի սկզ բա նե ո ւղղ ված է ե ղել պահ պա

նու թյան հար ցե րով զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն նե րի և 

պահ պա նու թյան հա մար բարձր ար ժեք ներ կա յաց նող 

տա րածք նե րի բնա կիչ նե րի միջև վս տա հու թյան ստեղծ

մա նը կամ դրա վե րա կանգն մա նը: Սա կայն հա ճախ 

այդ մո տե ցու մը ձա խող վել է վերջ նա կան ար դյունք նե րի 

չա փա նիշ նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րի շա րու նա կա կան 

մա տուց ման խթա նիչ նե րի պայ մա նա կա նու թյան 

սկզ բունք նե րը հս տա կեց նե լու գոր ծում: Հար մար վո

ղա կան հա մա կա ռուց ման հա մա կար գու մը միտ ված է` 

սևեռ վե լու հո ղօգ տա գործ ման գո տի ա վոր ման և կա ռա

վար ման ծրագ րե րի վրա, սա կայն այս տեղ կր կին առ կա 

է «պայ մա նա կա նու թյան» բա ցա կա յու թյու նը: է կո լո  

գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար գանձ վող վճա րում

նե րի հաս տա տուն ձևն ամ բող ջու թյամբ հիմն ված է 

պայ մա նա կա նու թյան գա ղա փա րի և ծա ռա յու թյուն

նե րի մա տուց ման պարզ չա փա նիշ նե րի ու ցու ցիչ նե րի 

վրա: Դրանց միջև գո յու թյուն ու նի մե խա նիզմ նե րի լայն 

տի րույթ, ո րոնք մի ա վո րում են վս տա հու թյան, պլա նա

վոր ման և պայ մա նա կա նու թյան բա ղադ րիչ նե րը: 

Վեր ջին ներս սահ ման վում են ը ստ է ու թյան հա մա ձայ

նեց ված և կա մա վո րա կան սկզ բունք նե րով կազմ ված 

պայ մա նագ րե րով: 

Ա ԲԱԳ մե թո դի նպա տակն է մշա կել և փոր ձար կել 

շա հագր գիռ կող մե րի «ներք ևից վերև» և « վեր ևից 

ներքև» ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն նե րի տե սան

կյուն նե րի հա մադ րու մը: Ա ԲԱԳի ի րա կա նաց ման 

հա մար նա խա տես վում է չորս փուլ, ո րոնք ո ւղղ ված են 

կող մե րին ներգ րա վե լու է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն

նե րի շա հա վե տու թյան կար գա վոր ման (Է ԾՇ), մաս նա

վո րա պես, գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րի սահ ման ման, 

հնա րա վոր գոր ծըն կեր նե րի հայտ նա բեր ման, պայ մա

նագ րե րի կազմ ման, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խա նե

լի ու թյան և ար դյունք նե րի վե րահսկ ման ու գնա հատ ման 

գոր ծըն թաց նե րում: 

7.3. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈՒՄ` 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ: 

ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՀԱ ՄԱՐ ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՂ ՎՃԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ (Ա ՊԾՎ)

Է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կար ևո րա գույն 

խն դիր նե րից է հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան մի ջոց

նե րի հայ թայ թու մը, ո րը կա րող է նպա տա կաուղղ վել 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան 

նպա տակ նե րին: Դրան են ծա ռա յում ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 

վճա րում նե րի (Ա ՊԾՎ) ծրագ րե րը, ո րոնց ի րա կա նա

ցու մը բա վա կա նին բարդ է: Ա ռա ջին հեր թին Ա ՊԾՎ 

ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է նոր կազ մա

կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծում, ո րոնց գոր ծա ռույթ նե րը 

նե րա ռում են հա մա պա տաս խան բա նակ ցու թյուն նե րի 

վա րու մը, գոր ծարք նե րի նա խա պատ րաս տու մը, դրանց 

վե րահս կո ղու թյան և հզո րաց ման մե խա նիզմ ներ 

մշա կե լը: Ե րկ րորդ, գո յու թյուն ու նեն հո ղա տի րու թյան 

հետ կապ ված խն դիր ներ, ո րոնք պետք է ման րակր կիտ 

հաշ վի ա ռն վեն: Հո ղա տի րու թյան կա նոն նե րը՝ կախ ված 

տե ղա բաշ խու մից, ա ռանձ նա հա տուկ ե ն՝ ձևա վոր ված 

պատ մա կան և քա ղա քա կան գոր ծոն նե րով, աղ քատ, 

ոչ ե կամ տա բեր ֆեր մե րային հա մայնք նե րում հա ճախ 

դրանք չեն հիմն վում մի այն մաս նա վոր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի վրա: Թի րա խային տա րածք նե րում, որ տեղ 

հո ղօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րը թույլ են հաս տատ

ված, Ա ՊԾՎն, կա րող է ա ռա ջաց նել նույ նիսկ ը նդ հա

րում ներ՝ հո ղա տի րա կան հար ցե րի շուրջ: Օ րի նակ, 

ա վե լի հզոր և խո շոր ֆեր մեր նե րը կա րող են դուրս 

մղել փոքր տն տե սու թյուն նե րի տե րե րին նրանց կող մից 

օգ տա գործ վող հո ղա տա րածք նե րից, որ պես զի ա վե լի 

մեծ օ գուտ քա ղեն պահ պա նու թյան ծրագ րե րից:

 Եր րորդ, չնա յած սպա ռող նե րի կամ ար տադ րու թյան 

ու ֆեր մեր նե րի միջև ան մի ջա կան գոր ծարք նե րի վրա 

հիմն ված ծրագ րե րում շու կան կա րող է կա տա րել իր 

դե րը, սա կայն Ա ՊԾՎ ո րոշ ծրագ րե րում միջ նորդ նե րի 

դե րը մեծ է, ո րոնք պետք է հա մա ձայ նեց նող ո րո շիչ 

դեր կա տա րեն ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա րար նե րի և 

շա հա ռու նե րի միջև` նույ նիսկ ազ դե լով դրանց գնի վրա:

 Շատ ըն դուն ված տար բե րակ են բնա պահ պա նու թյան 

ա ճուրդ նե րը, ո րոնց ա գա րա կա տե րե րը դի մում են 
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պահ պա նու թյան պայ մա նագ րեր կն քե լու հա մար: 

Դրանց մի ջո ցով են ա գա րա կա տե րե րը սահ մա նում 

պա հանջ վող վճար նե րը, ը նտր վում որ պես շա հա

ռու ներ՝ հիմն վե լով ար դյու նա վե տու թյան օբյեկ տիվ 

չա փա նիշ նե րի վրա, սահ մա նա նա փա կե լով միջ նորդ

նե րի կող մից հնա րա վոր սուբյեկ տիվ չա փա նիշ նե րի 

հաս տա տում նե րը: 

ԱՊԾՎի պայ մա նագ րե րի վե րահս կո ղու թյանն ու 

հզո րաց մա նը վե րա բե րող ի նս տի տու ցի ո նալ հիմ նա 

դ րույթ նե րը պետք է մշակ վեն այն պես, որ հնա րա վոր 

դարձ նեն ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա րար ման 

վե րահս կու մը, ի սկ ան հա մա պա տաս խա նու թյան 

դեպ քում՝ ի րա վա կան սանկ ցի ա նե րի կի րա ռու մը և 

դրանց կոնկ րետ չա փա նիշ նե րը: Օ րի նակ, ո րո շա կի 

ցե ղա տե սա կի ըն տա նի կեն դա նի ներ, հո ղա տա րածք ներ 

կամ սեր մե րի քա նա կու թյուն: Սա կայն ո րոշ դեպ քե րում 

նման հս տա կե ցում նե րը հնա րա վոր են մի այն տե ղա ցի 

ֆեր մեր նե րի և գիտ նա կան նե րի հա մա գոր ծակ ցու

թյամբ, փաս տաթղ թա վո րե լով այն: Բա վա կան բարդ 

խն դիր է հա տուկ բու սա տե սակ նե րի, ի նչ պես նաև 

ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա տուկ ցե ղա տե սակ նե րի 

պահ պա նու թյու նը հասց նել մինչև գե նե տիկ բազ մա զա

նու թյան մա կար դա կի, և նույ նիսկ պարզ չէ, թե որ քա նով 

է այն ա ռնչ վում ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի 

լայն մա տա կա րար ման, օ րի նակ, զար գաց ման գոր ծըն

թաց նե րի կամ մշա կու թային ա վան դույթ նե րի պահ պա

նու թյան խն դիր նե րի հետ: 

ԱՊԾՎն լայ նո րեն ըն դուն վել է ա սի ա կան ե րկր նե րում` 

որ պես է կո հա մա կար գե րի պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված 

ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հով ման խնդ րի լու ծում: 

Վուն դեր սի կող մից մշա կած Ա ՊԾՎի հայտ նի սահ մա

նու մը շեշ տում է, որ լավ կազ մա կերպ ված ծա ռա յու

թյուն նե րի գոր ծարք նե րը կրում են կա մա վոր բնույթ 

և ի րա կա նաց վում են ա ռն վազն ծա ռա յու թյուն ներ 

տրա մադ րող մեկ մա տա կա րա րի և մեկ շա հա ռո ւի 

միջև, ե րբ մա տա կա րարն ա պա հո վում է ծա ռա յու թյուն

նե րի մա տու ցու մը (պայ մա նա կա նու թյան սկզ բուն քով): 

ԱՊԾՎն բա ցա ռա պես հիմն ված է շու կա յա կան հա րա

բե րու թյուն նե րի վրա, որ տեղ, ծա ռա յու թյուն ներ 

ստա ցող ո ւղ ղա կի շա հա ռու ներ են դառ նում կա մա վոր 

հի մունք նե րով վճա րող ա գա րա կա տե րե րը՝ ի րենց 

տն տե սու թյուն նե րում պատ կան կազ մա կեր պու թյուն

նե րի կող մից սահ ման ված ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի` 

ԲԿԳՌ կա յուն օգ տա գոր ծե լու հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

Ա ՊԾՎն կա րող է ներգ րա վել նաև այն պի սի գնորդ նե րի, 

ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն չեն հան դի սա նում ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված ծա ռա

յու թյուն նե րի շա հա ռու ներ: Ո ւս տի կա րիք կլի նի նման 

ծրագ րե րը մշա կել հա րա բե րա կա նո րեն ցածր մա կար 

դա կի շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման 

հա մա տեքս տում, ին չը տե ղի է ու նե նում աշ խար հի 

շատ ե րկր նե րում, որ տեղ Ա ՊԾՎն ֆի նան սա վոր վում 

է կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից: Ա վե լին, գո յու թյուն 

ու նեն կար ևոր ի նս տի տու ցի ո նալ մար տահ րա վեր ներ, 

ո րոնց լու ծու մը հնա րա վոր է հար կա դիր կի րառ ման 

և հա մա ձայ նեց ման մի ջո ցով: Դրանք վե րա բե րում 

են շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա հիմն ված 

գոր ծարք նե րի խո չըն դո տում նե րին:

 Հա մա պա տաս խա նա բար, Ա ՊԾՎն ա վե լի լայ նո րեն 

կա րող է դի տարկ վել որ պես մի գոր ծիք, ո րը շու կան 

է զերծ պա հում մի ջամ տու թյուն նե րից և աշ խար հում 

տե ղի ու նե ցող սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թաց

նե րի ձա խո ղու մից: Դրանք կախ ված են շա հու թա բե

րու թյան մե խա նիզմ նե րի (դ րա մա կան կամ բնա կան) 

օգ տա գործ ման մի ջո ցով ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված ծա ռա յու թյուն նե րի 

կող մից տրա մադր ված հա սա րա կա կան ապ րանք նե րի 

բնու թագ րիչ նե րից՝ նպա տակ հե տապն դե լով մե ծաց նել 

մաս նա վոր շա հույթ նե րը տե ղա կան ԲԿԳՌից` 

այս պի սով կա յու նաց նե լով դրանց օգ տա գոր ծու մը 

տն տե սու թյուն նե րում: 

Ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա մա ձայ նե ցու մը: 

«Սահ ման ված ծա ռա յու թյուն ներ» չա փո րո շիչն 

ա ռն վազն նշա նա կում է Ա ՊԾՎի մի ջո ցով գյու ղատն տե

սա կան այն պի սի մաս նա վոր խնդ րի լու ծում, ի նչ պի սին 

տե ղա կան ագ րո գե նե տիկ ռե սուրս նե րի կա յուն օգ տա

գոր ծումն է տն տե սու թյուն նե րում: Դա կտար բեր վի 

ա վան դա կան Է ՊԾՎից (օ րի նակ, ան տառ նե րի 

պահ պա նու թյան խն դի րը), ո րը մի տում ու նի զբաղ վե լու 

ա ռա վե լա պես հո ղօգ տա գործ ման խն դիր նե րով: Իր 

հեր թին, տե ղա կան ԲԿԳՌի օգ տա գոր ծումն ա ռնչ վում 

է տն տե սու թյուն նե րում գե նե տիկ բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան խն դիր նե րի հետ, ի նչն էլ են թադ րում 

է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան մանն 

ո ւղղ ված կոնկ րետ այն պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա

կա րա րում, որ պի սիք են. հա մային և բարձր սնն դային 

հատ կու թյուն նե րով բա ցա ռիկ մթեր քի ար տադ րու

թյուն, բնու թյան ա պա հո վագ րու թյուն, մշա կու թային 

ա վան դույթ նե րի պահ պա նում, ա վան դույթ նե րի 

իս կու թյուն և ի մա ցու թյուն, է վո լյու ցի ոն պրո ցես նե րի, 
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գե նային հոս քե րի, ա վե լի լայն ա ռում նե րով ար ժեք նե րի 

պահ պա նու թյուն:

 Հա մա ձայն վե րո հի շյալ հայե ցա կան մո դե լի` ա ռա վել 

հա վա նա կան է նման ծա ռա յու թյուն նե րի «մա տա կա

րար ներ» հայտ նա բե րել պա կաս հզո րու թյուն ու նե ցող 

գյու ղատն տե սա կան հա մա կար գե րում: Նմա նա տիպ 

հա մայնք նե րը գտն վում են զար գա ցող ե րկր նե րի 

հե ռա վոր, լեռ նային կտր ված վայ րե րում, բաղ կա ցած են 

փոքր ա գա րակ նե րից, որ տեղ հիմ նա կա նում ա ճեց նում 

են մի ջա վայ րին հար մար վո ղա կան ե զա կի հատ կու

թյուն նե րով (օ րի նակ, հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ 

դի մաց կու նու թյուն և ե րաշ տա դի մաց կուն) աչ քի ը նկ նող 

տե սակ ներ, ո րոնք բուծ վել են դրանց ըն տե լա ցու մից ի 

վեր:

 Կա րող են լի նել նաև ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող մի 

շարք այլ «շա հա ռու ներ», կամ այլ գնորդ ներ, ո րոնք 

միջ նոր դա վոր ված դեր ու նեն, քա նի որ ագ րո կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված ծա ռա յու

թյուն նե րի պա հան ջարկն ա պա կենտ րո նաց ված է, ի սկ 

սպա ռո ղի և հա մայն քի ու ֆեր մե րի կա պը` դժ վար հա սա 

 նե լի: Մինչ դեռ, այս տեղ ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քը 

ո րո շե լը դժ վա րա նում է` ա վե լաց նե լով գոր ծարք նե րի 

ար ժե քը: Կա ռա վա րու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող 

Է ՊԾՎնե րում եր րորդ կող մը հան դես է գա լիս շա հա ռո ւի 

ա նու նից, ի տար բե րու թյուն սպա ռող նե րի կող մից 

ֆի նան սա վոր վող Է ՊԾՎնե րի, որ տեղ փաս տա ցի 

շա հա ռու ներն էլ հենց գոր ծում են որ պես գնորդ ներ:

 Գյու ղատն տե սա կան շու կան ի զո րու է խրա խու սել 

ան հե տաց ման վտան գի են թա կա ԲԿԳՌի կի րա ռու մը, 

քա նի որ, ե րբ սկ սում են զար գա նալ նեղ մաս նա գի

տա ցում ու նե ցող շու կա նե րը՝ տե ղա կան և հա մաշ

խար հային սպա ռող նե րը կա րող են վճա րել տն տե սու

թյուն նե րում օգ տա գործ վող ԲԿԳՌի հա մար այն պի սի 

մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սիք են է կոպի տա

կա վո րու մը, հա վաս տագ րու մը (սեր տի ֆի կա ցի ա) կամ 

ծագ ման ան վա նան շու մը: Սա կայն պետք է նկա տի 

ու նե նալ, որ նման գոր ծար քը ֆի նան սա պես շա հու

թա բեր կլի նի տե ղա կան այն ԲԿԳՌնե րի հա մար, ո րոնք 

ա ռա վե լա գույնս բա վա րա րում են սպա ռո ղի ըն թա ցիկ 

ճա շակն ու նա խա սի րու թյուն նե րը, մինչ դեռ տե ղա կան 

այդ գեն ռե սուրս նե րի շու կա յա կան բուն ար ժե քի ան տե 

սու մը կա րող է ըն կա լե լի չլի նել այդ նույն շու կա յում: 

Մի ա ժա մա նակ հնա րա վոր են այն պի սի ար տադ րու

թյուն ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ 

ա նուղ ղա կի ո րեն խո չըն դո տում են ա վան դա կան ԳՌի 

օգ տա գոր ծու մը: Այս դեպ քում պետք է խրա խու սել և 

օգ տա գոր ծել վեր ջին նե րիս կա նո նադ րա կան և հա սա

րա կա կան պար տա վո րու թյուն նե րից բխող բնա պահ

պա նա կան ներդ րում նե րը, չե զո քաց նե լու հա մար 

վնաս նե րը: Այս դեպ քում մե ծա նում է տե ղա կան, շր ջա 

նային, ազ գային և նույ նիսկ մի ջազ գային մա կար դակ

նե րի կա ռա վա րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի դե րը` 

որ պես գնորդ նե րի: Օ րի նակ, տե ղա կան իշ խա նու թյուն

նե րը կա րող են խթա նել ա վան դա կան բու սա տե սակ

նե րի օգ տա գոր ծու մը` գնե լով և հա սա րա կա կան կազ մա

կեր պու թյուն նե րին բաշ խե լով դրան ցից պատ րաստ ված 

մթերք ներ (օ րի նակ, դպ րո ցա կան և նա խադպ րո ցա կան 

ճա շե րի ծրա գի րը):

 Նույն գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են մաս նա կի ո րեն 

ի րա կա նաց նել կա ռա վա րա կան մի ա վոր նե րը, ի նչ պի սիք 

են օ րի նակ զար գաց ման բան կե րը, բնա պահ պա նու թյան 

հար ցե րով զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն նե րը կամ հա սա

րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք գի տակ ցում 

են ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան կար ևո րու թյու նը: 

Նման դեպ քե րում ծրագ րե րը սո վո րա բար ֆի նան սա

վոր վում են հար կային ե կա մուտ նե րի կամ կա մա վոր 

նվի րատ վու թյուն նե րի մի ջո ցով: 

7.4. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում է կո հա մա կար գի ծա ռա

յու թյուն նե րի նույ նա կա նաց ման և տն տե սա կան 

ար ժեք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց շա հույ թի 

սահ մա նու մը և վճա րում նե րի մե խա նիզ մի 

ձևա վո րու մը: 

2. Ինչ պե՞ս է կա տար վում ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան ա րագ գնա հա տու մը (Ա ԲԱԳ) որ պես 

գոր ծիք է կո ծա ռա յու թյուն նե րի շա հա վե տու թյան 

մե խա նիզմ նե րի մշակ ման հա մար: 

3. Ինչ պի սի՞ն է է կո ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 

կա տար վող վճա րում նե րի բնույ թը և ի նչ պե՞ս է այն 

ձևա վոր վում: 

4. Ով քե՞ր են ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա րար նե րը 

և շա հա ռու նե րը է կո հա մա կար գե րում, ի նչ պե՞ս են 

ըն թա նում նրանց փոխ հա մա ձայ նու թյուն նե րի 

ձևա վոր ման պրո ցես նե րը: 

5. Ինչ պե՞ս է կա տար վում է կո ծա ռա յու թյուն նե րի 

ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հա մա ձայ նե ցու մը, 
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ո րոնք են սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի 

չա փո րո շիչ նե րը:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1. Ագ րոէ կո հա մա կար գե րում Է կո լո գի ա կան ծա ռա յու

թյուն նե րի ստեղծ ման նպա տակ նե րը և դե րը: 

2. Է կո ծա ռա յու թյուն նե րի բնույ թը և գոր ծա ռույթ նե րը, 

որ պես ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյան մի ջոց: 

3. Է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի գնա հատ ման 

և փոխ հա տուց ման ձևա վոր ման մե թոդ նե րը և 

մե խա նիզմ նե րը:

Գ րա կա նու թյուն

1. Ulf Narlocha, Adam G.Druckerb, Unai Pascuala.c 

Payments for agrobiodivesity conservation services 

for sustained On Farm utilization of plant anumal 

genetic resources, Rome, Italy.

2. Ulf Narlocha*, Adam G. Druckerb, Unai Pascuala,c 

Payments for agrobiodiversity conservation services 

for sustained On Farm utilization of plant and animal 

genetic resources. 

3. lternatives to Slash and Burn (ASB): www.asb.cgiar.

org.

4. Bioversity International's web pages on payments 

for agrobiodiversity conservation services (contains 

video, downloadable publications, etc.).

5. www.b iove rs i t y i n te rna t i ona l . o rg / r esea rch /

sustainable_agriculture/pacs.html.

6. Ecoagriculture Partners: www.ecoagriculture.org/

index.php.

7. Ecology and Society: www.ecologyandsociety.org.

8. Global Action on Pollination Services for Sustainable 

Agriculture: www.internationalpollinatorsinitiative.org

9. Millennium Ecosystem Assessment: www.millenniu

massessment.org/en/index.aspx.

10. Rewards for, Use of and Shared Investments in 

ProPoor Environmental Services (RUPES): http://

rupes.worldagroforestry.org.

11. UNREDD programme: www.unredd.org.
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8. 0
Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ 

8.1. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 

Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵՐ ԵՎ 

ՄՇԱ ԿՈՒՅԹ 

 Տե ղային գի տե լիքն այն գի տե լիքն է, ո րը մար դիկ 

ժա մա նա կի ըն թաց քում ձեռք են բե րում տվյալ 

հա մայն քում, պահ պա նում և զար գաց նում են այն:

 Տե ղա կան գի տե լի քը` 

 • հիմն ված է փոր ձի վրա,

 •  հա ճախ դա րե րի օգ տա գործ ման փորձ ու նի,

 •  հար մա րեց ված է տե ղային մշա կույ թին և մի ջա վայ

րին, 

 • ներդր ված է հա մայն քի փոր ձի, փոխ հա րա բե րու

թյուն նե րի և ծի սա կա տա րու թյուն նե րի մեջ,

 •  պահ պան վում է ան հատ նե րի կամ հա մայն քի կող

մից,

 •  դի նա միկ է և փո փո խա կան: 

Տե ղային գի տե լի քը չի սահ մա նա փակ վում տոհ մային 

խմ բե րով կամ տվյալ տա րած քի տե ղա ցի բնա կիչ

նե րով: Այն չի սահ մա նա փակ վում գյու ղա կան հա մայնք

նե րով: Բո լոր հա մայնք ներն ու նեն տե ղա կան գի տե լիք` 

գյու ղա կան և քա ղա քային, մշ տա կան, տե ղա ցի բնա կիչ

նե րի և միգ րանտ նե րի:

 Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ հաս կա ցու թյուն ներ, 

ի նչ պի սիք են ա վան դա կան գի տե լիք նե րը (traditional 

knowledge) կամ ա բո րի գեն գի տե լիք նե րը (indigenous 

knowledge), ո րոնք շատ ի րար նման են և ի մաս տային 

ա ռու մով մա սամբ վե րադր վում են: Դրանց ան գամ 

կա րե լի է դի տար կել որ պես տե ղային (Local Knowledge) 

գի տե լիք նե րի հո մա նիշ: Մենք կկի րա ռենք տե ղային 

գի տե լիք հաս կա ցու թյու նը, քա նի որ այն ա ռա վել մոտ 

է կանգ նած այն գա ղա փար նե րին, ո րոնք քն նարկ վե լու 

են այս բաժ նում: Տե ղային գի տե լիք հաս կա ցու թյունն իր 

մեջ ո րոշ ա ռում նե րով նե րա ռում է նաև ա վան դա կան 

գի տե լիք նե րը և ա բո րի գեն գի տե լիք նե րը: 

Գի տե լիք նե րի հա մա կար գը փո փո խա կան է, մար դիկ 

հար մար վել են ի րենց շր ջա կա մի ջա վայ րի փո փո խու

թյուն նե րին և կու տա կել ու ամ բող ջաց րել են տար բեր 

աղ բյուր նե րից ե կող բազ մա թիվ գա ղա փար ներ: 

Սա կայն, գի տե լիք նե րը և դրանց հա սա նե լի ու թյու նը 

չի տա րած վում հա վա սա րա պես ո ղջ հա մայն քում կամ 

հա մայնք նե րի միջև: 

Տե ղային գի տե լիք նե րը ե զա կի են յու րա քան չյուր 

մշա կույ թի և հա սա րա կու թյան հա մար, ա վագ նե րը և 

ե րի տա սարդ նե րը, կա նայք և տղա մար դիկ, ֆեր մեր ներն 

ու վա ճա ռա կան նե րը, կրթ ված և չկրթ ված մար դիկ 

ու նեն տար բեր տե սա կի գի տե լիք ներ: 

Ընդ հա նուր գի տե լիք նե րը պահ պան վում են հա մայն քի 

մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան կող մից, օ րի նակ, գրե թե 

բո լո րը գի տեն, թե ի նչ պես պետք է ե փել բրինձ (կամ 

տե ղա կան որ ևէ սնունդ):

 Հա մա տեղ գի տե լիք նե րը պահ պան վում են հա մայն քի 

ան դամ նե րի մեծ մա սի, բայց ոչ բո լո րի կող մից: Օ րի նակ, 

գյու ղա ցի նե րը, ով քեր զբաղ վում են ա նաս նա բու ծու

թյամբ, այս բնա գա վա ռի ա վե լի շատ տե ղային գի տե

լիք ներ ու նեն, քան նրանք, ով քեր չեն զբաղ վում: 

Մաս նա գի տաց ված գի տե լիք նե րը պահ պան վում են 

մի քա նի մարդ կանց կող մից, ո րոնք ու սա նել են ա վագ 

սերն դի մոտ կամ ան ցել են հա տուկ դա սըն թաց ներ, 

օ րի նակ, ըն դա մե նը մի քա նի գյու ղա ցի կդառ նա դար մա 

նող, ման կա բարձ կամ դար բին: 

Իսկ ին չո՞ւ են կար ևոր տե ղային գի տե լիք նե րը: Տե ղային 

գի տե լիք նե րը մարդ կու թյան հարս տու թյունն են: Հա մաշ

խար հային գի տե լիք նե րի մեջ նշա նա կա լի ներդ րում ներ 

է կա տա րել տե ղա ցի բնակ չու թյու նը, օ րի նակ, մար դու 

ա ռող ջու թյան և ա նաս նա բու ժու թյան բնա գա վա ռում: 

Տե ղային գի տե լի քը զար գա նում և հար մա րեց ված է 



ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

76

շա րու նա կա բար և աս տի ճա նա բար փո փոխ վող մի ջա

վայ րում: Այն ան ցել է սերն դե սե րունդ և սեր տո րեն 

մի ա հյուս վել է ժո ղովր դի մշա կու թային ար ժեք նե րին:

 Զար գա ցող գի տե լիք նե րի հա մա մո լո րա կային   տն տե

սու թյան հա մա տեքս տում կար ևոր վում է ե րկ րի կա րո

ղու թյու նը՝ կա ռու ցել և կենտ րո նաց նել գի տե լիք նե րի 

կա պի տալ, ին չը կար ևոր է ի նչ պես կա յուն զար գաց ման, 

այն պես էլ ֆի զի կա կան և ֆի նան սա կան կա պի տա լի 

առ կա յու թյան հա մար: Ցան կա ցած ե րկ րի գի տե լիք

նե րի հա մա կար գում հիմ նա կան տե ղը զբա ղեց նում են 

տե ղային գի տե լիք նե րը: Դրանք նե րա ռում են ո րո շա կի 

հմ տու թյուն ներ, փորձ և խնդ րի ըն կալ ման խո րա թա

փան ցու թյուն` ո ւղղ ված պահ պա նե լու կամ բա րե լա

վե լու ի րենց ապ րուս տը: Այ սօր տե ղային գի տե լի քի 

հա մա կար գերն ան հե տա նա լու վտան գի եզ րին են 

կանգ նած: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ աշ խար 

 հում բնա կան մի ջա վայ րերն ա րագ փոխ վում են, ա րագ 

զար գա նում են և փո փոխ վում տն տե սա կան, քա ղա 

քա կան և մշա կու թային ո լորտ նե րը: Ան հե տա ցա ման 

եզ րին է կանգ նած բազ մա դա րյան փոր ձը, քա նի որ այն 

չի բա վա րա րում մար տահ րա վեր նե րի պա հանջ նե րը 

կամ հար մար վում է ոչ ճկուն:

 Տե ղային գի տե լիք նե րը մարդ կանց կյան քի մի մասն 

են կազ մում, հատ կա պես, աղ քատ մարդ կանց, ո րոնց 

գրե թե ո ղջ ապ րուստն ստեղծ վում է ո րո շա կի հմ տու

թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի կի րառ ման շնոր հիվ: Ը ստ 

այդմ, զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում և, մաս նա վո

րա պես, ստորև բեր ված ո լորտ նե րում տե ղային գի տե

լիք ներն ու նեն հատ կա պես մեծ կար ևո րու թյուն. 

 • Գյու ղատն տե սու թյուն. մշա կա բույ սե րի ը նտ րա սեր

ման, մշակ ման և տնկ ման ժամ կետ նե րի հետ կապ

ված գի տե լիք ներ: 

 • Ա նաս նա պա հու թյուն և էթ նի կա կան ա նաս նա բու

ժու թյուն. բուծ ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի մա

ցու թյուն, կեն դա նի նե րի նկա րագ րու թյուն և դրանց 

պա հե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, բույ սե րի կի

րա ռում կեն դա նի նե րի հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման 

նպա տա կով: 

 • Բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծում և կա ռա վա

րում. գի տե լիք ներ հո ղի բեր րի ու թյան կա ռա վար ման, 

վայ րի տե սակ նե րի կա յուն կա ռա վար ման վե րա  

բե րյալ: 

 • Ա ռող ջա պա հու թյուն. դե ղա բույ սե րի և բու ժիչ հատ

կու թյուն նե րով օ ժտ ված այլ բույ սե րի վե րա բե րյալ 

գի տե լիք ներ: 

 • Աղ քա տու թյան կր ճա տում. գի տե լիք ներ տե ղային ռե

սուրս նե րի և դրանց նե րու ժի վե րա բե րյալ: 

Ա վան դա կան մո տե ցում նե րը են թադ րում են, որ 

զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րը մշ տա պես պա հան ջում 

են տեխ նո լո գի ա կան փո խան ցում ներ այն վայ րե րից, 

ո րոնք ա վե լի զար գա ցած են: 

Այս պի սով.

 •  Տե ղային գի տե լի քը ստեղծ վում է ժա մա նա կի ըն թաց

քում տվյալ հա մայն քում ապ րող մարդ կանց կող մից 

և շա րու նա կա բար զար գա նում է:

 •  Գի տե լիք նե րի հա մա կար գե րը դի նա միկ են, մար դիկ 

հար մար վում են ի րենց մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն

նե րին և տար բեր աղ բյուր նե րից կու տա կում են գի

տե լիք ներ: 

 • Գի տե լի քը և գի տե լի քի հա սա նե լի ու թյու նը հա վա սա

րա պես բաշխ ված չէ հա մայնք նե րում կամ հա մայնք

նե րի միջև: Մար դիկ ու նեն տար բեր նպա տակ ներ, 

հե տաքրք րու թյուն ներ, ըն կա լում ներ, հա մոզ մունք

ներ, տե ղե կատ վու թյուն և այլ ռե սուրս ներ: 

 • Մարդ կանց ու նե ցած գի տե լիք նե րի տե սա կը կապ

ված է նրանց տա րի քի, սե ռի, զբաղ վա ծու թյան, 

ըն տա նի քում աշ խա տան քի բա ժան ման ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րի, հա մայն քային, սո ցի ալտն տե

սա կան կար գա վի ճա կի, փոր ձա ռու թյան, մի ջա վայ րի 

և պատ մու թյան հետ: 

Տե ղային գի տե լի քը գյու ղի և քա ղա քի մարդ կանց 

հարս տու թյունն է, դա այն հիմ նա կան գոր ծիքն է, ո րը 

մար դիկ ո ւղ ղում են գո յա պայ քա րի, սնն դի ար տադ

րու թյան, կա ցա րա նով ա պա հո վա ծու թյան և այլն 

նպա տակ նե րով: 

Հե տա զո տա կան և զար գաց ման ծրագ րե րում 

ներգ րավ ված հա մայնք նե րի տե ղային գի տե լի քը 

դի տարկ վում է որ պես բարդ նո րա րա րա կան հա մա 

կար գի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ: 

8.2. ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 

ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ 

Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՍՈՐ ՏԵ ՐԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ 

ՎՐԱ

 Տե ղային գի տե լիք նե րի պահ պա նու թյունն ու դրանց 

կի րա ռու մը վտանգ վում են ա րագ ըն թա ցող սո ցի ալ 

տն տե սա կան և է կո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րի 

հետ ևան քով: Հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան 

զար գաց ման նոր մի տում նե րը կա րող են հան գեց նել 
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տե ղային գի տե լիք նե րի կո րուստ նե րի: 

Տե ղային գի տե լիք նե րը վտան գող գոր ծըն թաց ներն են. 

 • Բ նակ չու թյան թվա քա նա կի ա րագ ա ճով բնու թագըր

վող տա րածք նե րի և բնա կան ռե սուրս նե րի կր ճա

տու մը, ի նչն իր հեր թին նոր գյու ղատն տե սա կան 

տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն է 

ա ռաջ բե րում: Այս հար մա րո ղա կան փո փո խու թյուն

նե րը նոր գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ են պա հան

ջում: Այս ա ռու մով տե ղային գի տե լի քը նույն պես 

ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ է վե րապ րում: Մարդ

կանց թվա քա նա կի բարձր խտու թյու նը և ցան քա

տա րա ծու թյուն նե րի նվա զող մա կե րես նե րը բե րում 

են մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նու թյան կորս տի, քա նի 

որ ա ռա վե լու թյու նը տր վում է ա մե նա կար ևոր և 

հար մար ված մշա կա բույ սե րին: Խթան վում է բարձր 

բեր քատ վու թյամբ մշա կա բույ սե րի ստա ցու մը և 

կի րա ռու մը: Գրե թե հաշ վի չի ա ռն վում այս ա մե նի 

բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ագ րո կեն սա բազ մա

զա նու թյան և տե ղային գի տե լի քի շա րու նա կա կա

նու թյան վրա: 

 • Մարդ կային պո պու լյա ցի ա նե րի վե րաբ նա կե ցու մը, 

ո րի ար դյուն քում տե ղի է ու նե նում ներ գաղ թող նե րի 

ա դապ տա ցի ա: Շատ հա ճախ տե ղային գի տե լիք նե

րը, ի նչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու

թյան փոր ձը կորց նում են ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը: 

Այս պես, օ րի նակ, վե րաբ նա կեց ման ծրագ րե րի ար

դյուն քում մար դիկ հայտն վում են բա ցա ռա պես նոր 

պայ ման նե րում, որ տեղ ի րենց գի տե լիք ներն այլևս 

ար դի ա կան չեն: Օ րի նակ, նրանք ի րենց հետ բե րել են 

մշա կա բույ սեր, ո րոնք այդ պայ ման նե րում չեն հար

մար վում, կամ ի րենց խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի 

 նե րը սատկում են տե ղի ի նչոր հի վան դու թյու նից: 

Նմա նա տիպ կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը կա րող են 

բե րել տե ղային գի տե լի քի ամ բող ջա կան կորս տի: 

 • Ա ղետ նե րը և ար տա կարգ այլ ի րա վի ճակ նե րը կա րող 

են հան գեց նել ի նչ պես նյու թա կան, այն պես էլ մշա կու

թային քայ քայ ման: Գի տե լիք նե րի հա մա կար գը հա

ճախ տու ժում է նման ի րա դար ձու թյուն նե րից, ո րոնք 

հա ճախ կրում են ի նչ պես հար մար վո ղա կան, այն պես 

էլ սահ մա նա փա կող բնույթ: Գո յու թյուն ու նեն նաև 

դան դաղ ըն թա ցող գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք դան դաղ 

փո փո խում են շր ջա կա մի ջա վայ րը, ի նչ պի սիք են կլի

մայի փո փո խու թյու նը, հա մա տա րած ան տա ռա հա

տում նե րը և հո ղե րի քայ քա յու մը, ո րոնք տե ղային գի

տե լիք նե րի ճկու նու թյան և հար մար վո ղա կա նու թյան 

ան կման պատ ճառ են դառ նում: Գո յու թյուն ու նեն 

բազ մա թիվ օ րի նակ ներ, թե ի նչ պես են ֆեր մեր նե րը 

հար մա րեց նում ի րենց փորձն ու գի տե լի քը փո փոխ

վող բնա կան պայ ման նե րին, ո րի ար դյուն քում նրանք 

ստա նում են բարձր, հա րուստ և բազ մա զան բերք: 

 • Գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սիվ ա ռևտ րայ նա ցու մը 

և տն տե սա կան զար գա ցու մը ևս կա րող են վտան գել 

տե ղային գի տե լի քի պահ պա նու թյունն ու դրա շա

րու նա կա կան փո խան ցու մը սե րունդ նե րին: Այդ պի սի 

օ րի նակ է Մա լի ի տե ղային բան ջա րե ղե նի ար տադ

րու թյան փո խա րի նումն այ գե գոր ծու թյամբ: Սրա ար

դյուն քում կր ճատ վեց տե ղային բան ջա րե ղե նի ա ճե

ցու մը և նվա զեց կա նանց ը նդ գրկ վա ծու թյունն այդ 

գոր ծըն թա ցում: Մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նու թյան 

նվա զումն ի նք նին բե րեց նրան, որ կր ճատ վե ցին նաև 

դրանց հետ կապ ված տե ղային գի տե լիք նե րը: Ի հար

կե, այս օ րի նակ նե րում բեր վում են տե ղային գի տե

լիք նե րը ճն շող և վտան գող դեպ քեր, սա կայն հարկ 

է նշել նաև, որ քիչ չեն նաև հա ջող հար մար վո ղա կա

նու թյան դեպ քե րը: 

Ա վե լի լավ հաս կա նա լու հա մար դի տար կենք այս 

եր ևույթ նե րը կոէ վո լյու ցի այի տե սան կյու նից: Կոէ վո

լյու ցի ան մարդ կու թյան և բնա կան մի ջա վայ րի միջև 

շա րու նա կա կան և դի նա միկ հար մար վո ղա կա նու թյան 

գոր ծըն թաց է: Կոէ վո լյու ցի այի տե սու թյու նը ցույց է 

տա լիս, թե ի նչ պես են սո ցի ա լա կան (օր.՝ գի տե լի քի 

հա մա կար գե րը) և է կո լո գի ա կան հա մա կար գե րը 

փոխ կա պակց ված և ի նչ պես են ազ դում մի մյանց 

վրա: Կոէ վո լյու ցի ան բե րում է փո փոխ վող մի ջա վայ րի 

նկատ մամբ հս տակ հար մա րանք նե րի ձևա վոր ման, 

ո րոնք էլ բարձ րաց նում են բազ մա զա նու թյու նը: 

Օ րի նակ, չո րային տա րածք նե րի գյու ղատն տե սու թյու նը 

պա հան ջում է խիստ ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ, ո րոնք 

թույլ են տա լիս ֆեր մեր նե րին ճիշտ ը նտ րել մշա կա

բույ սե րի սոր տե րը և դրանք ա ճեց նել չո րային պայ ման

նե րում: Ի նչ պես հայտ նի է, չո րային պայ ման նե րը 

բազ մա թիվ ե րկր նե րի լուրջ խն դիր են: 

8.3. Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ 
Է ՐՈ ԶԻ Ա: ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԵՎ 
ՍԵ ՐՈՒՆԴ ՆԵ ՐԻ ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵՐ: 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԱ ՑՈՒՄ ԵՎ 
Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵՐ

 Տե ղային գի տե լիք նե րը «ներ կա ռուց ված են» սո ցիա

լա կան կա ռույց նե րի մեջ: Մարդ կանց տար բեր 

խմ բե րը, օ րի նակ, էթ նի կա կան, սե ռային, տա րի 

քային կա րող են ու նե նալ տար բեր տի պի գի տե

լիք ներ: Դա կապ ված է այդ խմ բե րում առ կա մի 
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շարք տար բե րու թյուն նե րի հետ, ո րոնք վե րա բեր վում 

են`  

 • ար տադ րա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյա նը կամ 

վե րահսկ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, 

 • կր թու թյան և տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյա նը,

 • տ ղա մարդ կանց և կա նանց, ֆեր մե րի և հո վիվ նե րի և 

այ լոց միջև աշ խա տան քի բա ժան մա նը, 

 • օ գուտ նե րի ստեղծ ման վե րահսկ ման մե խա նիզմ նե

րին: 

Սե ռը և տե ղային գի տե լի քը, այս ա ռու մով, սերտ 

փոխ կապ ված են: Տղա մար դիկ և կա նայք սո վո րա բար 

օ ժտ ված են մի մյան ցից խիստ տար բեր վող հմ տու

թյուն նե րով և գի տե լիք նե րով, ո րոնք վե րա բեր վում 

են տե ղի պայ ման նե րին և ա ռօ րյա կյան քին: Օ րի նակ, 

կա նայք բնա կան ռե սուրս նե րի կար ևոր սպա ռող ներն 

ու վե րամ շա կող ներն են: Նրանք հա ճախ հան դի սա նում 

են ռե սուրս նե րի կա յուն կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 

տե ղային գի տե լիք նե րի պահ պա նող նե րը: Մյուս կող մից, 

տղա մար դիկ ու նեն ա վե լի շատ ար տադ րա կան ո լոր տի 

գի տե լիք ներ: Շատ հա սա րա կու թյուն նե րում կա նայք 

պա տաս խա նա տու են մի այն սնունդ ա ճեց նե լու և հա վա 

քե լու, ջուր, վա ռե լա նյութ և դե ղա մի ջոց ներ ար տադ

րե լու հա մար: Նրանք ա պա հո վում են նաև դրա մա կան 

ե կա մուտ կր թու թյան, ա ռող ջու թյան և ըն տա նի քի այլ 

պա հանջ նե րի հա մար: Բա ցի այդ, կա նայք նպաս տում 

են մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման և կեն դա նի նե րի բուծ ման 

աշ խա տանք նե րին և դրանց վե րա բե րյալ ա մե նօ րյա 

ո րո շում ներ կա յաց նե լուն: Այն ժա մա նակ, ե րբ և՛ 

տղա մար դիկ, և՛ կա նայք ներգ րավ ված են մշա կա բույ

սե րի սե լեկ ցի ա յում և ու նեն ո րո շա կի բարձր գի տե

լիք ներ, նրանք կի րա ռում են ը նտ րու թյան մի մյան ցից 

խիստ տար բեր վող չա փա նիշ ներ: Ե րբ կա նայք են 

հան դես գա լիս որ պես հիմ նա կան սե լեկ ցի ո ներ ներ, 

նրանք գի տակ ցա բար ը նտ րում են սոր տեր, ո րոնք 

բա վա րա րում են չա փա նիշ նե րի լայն շր ջա նա կին, ո րոնք 

կապ ված են ար տադ րու թյան, վե րամ շակ ման, պա հես

տա վոր ման և պահ պա նու թյան, ի նչ պես նաև խո հա

րա րա կան հատ կա նիշ նե րի հետ: Ե րբ տղա մար դիկ 

են հան դես գա լիս որ պես հիմ նա կան սե լեկ ցի ո

ներ ներ, նրանք գտն վում են ըն տա նի քի կա նան ցից 

կախ վա ծու թյան մեջ, քա նի որ ստա նում են նրան ցից 

խոր հուրդ ներ, թե ի նչ հատ կա նիշ նե րով օ ժտ ված 

մշա կա բույ սեր են ան հրա ժեշտ: 

Տա րի քը նույն պես տե ղային գի տե լի քը պայ մա նա վո րող 

կար ևոր գոր ծոն է: Սո վո րա բար ե րի տա սարդ ներն 

ա վե լի քիչ են ի րա զեկ ված: Այս պես, Աֆ րի կա կան մի 

շարք ե րկր նե րի ա վան դա կան դե ղա մի ջոց նե րի մա սին 

տե ղային գի տե լիք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց 

տվեց, որ ե րի տա սարդ սե րուն դը հա ճախ թե րագ նա

հա տում է այդ գի տե լիք նե րը: Սա մա սամբ պայ մա

նա վոր ված է նրա նով, որ ա վան դա կան բժշ կու թյու նը 

հազ վա դեպ է լի նում ե կամ տա բեր: 

Մարդ կանց տար բեր խմ բե րի ապ րե լա մի ջոց ստեղ ծե լու 

մո տե ցում նե րից կախ ված տե ղային գի տե լի քի կար ևո

րու թյու նը գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան մեջ 

են թարկ վել է փո փո խու թյուն նե րի: Տե ղային գի տե լիք

նե րը և հա րա կից սե ռային տար բե րու թյուն նե րը, կա րող 

են դի տարկ վել որ պես բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բազ մա

զա նու թյու նը փո փո խող գոր ծոն ներ: Ֆեր մեր նե րի 

կող մից տար վող սե լեկ ցի այի փոր ձը, և նրանց կող մից 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը կար ևոր 

նշա նա կու թյուն ու նեն ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան հա մար: Այս ռե սուրս նե րի շա րու

նա կա կան կա ռա վա րու մը մեծ դեր կու նե նա պա րե նի 

ա պա հով ման ա պա գա ռազ մա վա րու թյուն նե րի ար դյու

նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Տե ղային գի տե լի քը 

կա րող է օգ նել ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյա նը` ա րժ ևո րե լով վեր ջի նիս ար դի ա կա նու թյու նը 

և կար ևո րու թյու նը: Այս պես դա կա րող է լի նել.

 • Մ շա կա բույ սե րի և վայ րի բույ սե րի նմուշ նե րի 

հա վա քում: Ե թե    տե ղային գի տե լիքն ը նդ գրկ ված է 

նմուշ նե րի հա վաք ման և նույ նա կա նաց ման աշ խա

տանք նե րում, ա պա այն կա րող է օգ նել բա ցա հայ տել 

վտանգ ված կամ ան հե տա ցող մշա կա բույ սե րը/ սոր

տե րը: 

 • Փաս տաթղ թա վոր ման և տե ղե կատ վա կան հա-

մա կարգ: Տե ղային գի տե լիք նե րը կար ևոր են նաև 

ո րո շա կի սոր տե րի/գ ծե րի սե լեկ ցի ոն նե րուժն ա վե լի 

լավ հաս կա նա լու հա մար: Օ րի նակ, կա յու նու թյու նը 

սթ րե սային գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, քա նա կա կան 

հատ կա նիշ ներ: 

 • Ex situ հա վա քա ծու նե րի կի րա ռու մը: Կի րա ռու թյու

նից դուրս ե կած սոր տե րի(ցե ղա տե սակ նե րի վե րա կի

րա ռու մը, ա դապ տաց ված մշա կա բույ սե րի/ ցե ղե րի 

կի րա ռու մը, մաս նակ ցային սե լեկ ցի ոն ծրագ րեր:

 • In situ պահ պա նու թյան և կա ռա վար ման ռազ մա-

վա րու թյուն նե րի մշա կում: Տե ղային գի տե լիք նե րը 

կա րող են նպաս տել կար ևոր մաս նա կից նե րի ը նտ

րու թյան գոր ծում: 

Սա կայն պետք է նաև հաշ վի առ նել, որ գո յու թյուն 

ու նեն ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ և միշտ չէ, որ 

հնա րա վոր է լի նում հիմն վել տե ղային գի տե լիք նե րի 

վրա: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը հետ ևյալն են` 

 • Տե ղային գի տե լի քը հա մայն քում բաշխ ված է ոչ հա

վա սա րա չափ: Հա մայն քի բո լոր ան դամ նե րը չու նեն 

նույն մա կար դա կի և նույն տի պի գի տե լիք: Սա կա
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րող է խո չըն դո տել մարդ կանց ը նդ գրկ վա ծու թյա նը 

ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րում: 

 • Տե ղային գի տե լի քը պար տա դիր չէ, որ ա նար գել փո

խա նակ վի հա մայն քում և/ կամ հա մայնք նե րի միջև: 

Դա էլ հա մայն քում գի տե լի քի ան հա վա սար բաշխ

ման պատ ճառ նե րից մեկն է: Տե ղային ի մա ցու թյունն 

իշ խա նա կան կա ռույց նե րի կար ևոր բա ղադ րիչն է, և 

այդ ի սկ պատ ճա ռով հա մայն քի ոչ բո լոր ան դամ նե

րին են հա սա նե լի գի տե լի քի տար բեր տի պե րը: 

 • Հա մայն քից դուրս տե ղային գի տե լի քը միշտ չէ, որ 

հեշտ հա սա նե լի և հաս կա նա լի է: Այն պետք է դուրս 

բեր վի ան հատ նե րի/ հա մայնք նե րի հետ հար ցա 

զ րույց նե րում` օ գուտ բե րե լով բո լոր մաս նա կից նե

րին: Քա նի որ գի տե լի քը դի նա միկ է, այն մշ տա պես 

փո փոխ վում է և զար գա նում: Մի ա ժա մա նակ, այն 

տե ղան քից կախ ված գի տե լիք է և միշտ չէ, որ կի րա

ռե լի է այլ ագ րոէ կո լո գի ա կան կամ սո ցի ալտն տե սա

կան մի ջա վայ րում: 

 • Տե ղային գի տե լի քը չի ա ռա ջար կում փո փոխ վող ար

տա քին պայ ման նե րում հար մար վե լու ան մի ջա կան 

լու ծում ներ, սա կայն հիմք է ստեղ ծում տե ղային և 

ար տա քին գի տե լիք նե րի ին տեգր ման հա մար: 

Բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից տե ղային 

գի տե լիք նե րը շա րու նա կում են մնալ կար ևոր աղ քատ 

մարդ կանց հա մար: Վեր ջին տա րի նե րի ու սում նա սի րու

թյուն նե րը ցույց են տա լիս ու տե լի տե ղային բույ սե րի 

վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի կար ևո րու թյու նը պա րե նի 

ան վտան գու թյան ա պա հով ման և ա ռող ջու թյան 

պահ պան ման հա մար: Սա հատ կա պես կար ևոր է 

ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀից տու ժած Աֆ րի կայի տն տե սու թյուն

նե րում, որ տեղ ա ճող պա րե նային ա նա պա հո վու թյունն 

էլ ա վե լի է խո րաց նում հի վան դու թյան բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյու նը: Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան վե րա

բե րյալ բնա կիչ նե րի տե ղային գի տե լիք նե րը կա րող են 

նպաս տել պա րե նային ա նա պա հո վու թյան և ՄԻ ԱՎ/ 

ՁԻ ԱՀի հետ ևանք նե րի դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րին: 

8.4. ՍԵՐ ՄԵ ՐԻ ԲՈՒԾ ՄԱՆ ՈՉ ՖՈՐ ՄԱԼ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ: Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ 
ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵՐ ԵՎ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 
ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, դա րեր շա րու նակ ֆեր մեր նե րը 

զբաղ վել են ը նտ րա սեր մամբ և ստեղ ծել մշա կա բույ

սե րի և ցե ղա տե սակ նե րի հա րուստ բազ մա զա նու

թյուն: Ֆեր մա նե րում կամ օnfarm պահ պա նու թյու նը 

բնո րոշ վում է որ պես ագ րոէ կո հա մա կար գե րում ֆեր մեր

նե րի կող մից մշա կա բույ սե րի պո պու լյա ցի ա նե րի 

շա րու նա կա կան պահ պա նու թյուն ու կա ռա վա րում:

 Մշա կա բույ սե րի շա րու նա կա կան է վո լյու ցի ան և 

հար մար վո ղա կա նու թյու նը, նե րա ռյալ կլի մայի փո փո

խու թյան նկատ մամբ հար մար վո ղա կա նու թյու նը, 

կապ ված են ֆեր մա նե րում մշա կա բույ սե րի, կեն դա նի

նե րի ցե ղա տե սակ նե րի պահ պա նու թյան հետ: Ներ կա

յումս, տե ղա կան սոր տե րի բազ մա զա նու թյու նը կտ րուկ 

նվա զում է ժա մա նա կա կից բարձր ար տադ րո ղա կա

նու թյամբ օ ժտ ված սոր տե րի ներդր ման պատ ճա ռով: 

Գեն բան կե րում այդ գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

պահ պա նու թյու նը կար ևոր է, սա կայն բա վա րար չէ: 

Գեն բան կե րում ռե սուրս նե րի ոչ ճիշտ կա ռա վա րու մը 

կա րող է հան գեց նել գե նե տի կա կան է րո զի այի: Ex situ 

պահ պա նու թյու նը պետք է հա մադր վի ի նչ պես in situ, 

այն պես էլ On Farm պահ պա նու թյան հետ: 

Մ շա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րը ևս կար ևոր 

նշա նա կու թյուն ու նեն մշա կա բույ սե րի՝ բնա կան մի ջա

վայ րին հար մար վե լու հա մար, քա նի որ օգ տա կար 

հատ կա նիշ նե րի աղ բյուր են, ո րոնք սե լեկ ցի ոն աշ խա

տանք նե րի մի ջո ցով կա րող են տե ղա փոխ վել մշա կա

բույ սե րի մեջ: Կար ևոր է ֆեր մեր նե րի մաս նակ ցու

թյու նը մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի on farm 

պահ պա նու թյա նը: 

Այս պի սով, ֆեր մեր նե րը կա րող են կար ևոր դե րա կա

տա րու թյուն ու նե նալ ոչ մի այն մշա կա բույ սե րի, այլև 

դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի պահ պա նու թյան գոր ծում: 

Մանր ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում կա նայք 

հիմ նա կան պա տաս խա նա տու են բույ սե րի սոր տե րի 

սե լեկ ցի այի, կա տա րե լա գործ ման և ա դապ տաց ման 

հա մար: Սոր տե րի սե լեկ ցի ան բարդ, բազ մաբ նույթ 

գոր ծըն թաց է, ո րը կախ ված է ո րո շա կի ցան կա լի 

հատ կա նիշ նե րի ը նտ րու թյու նից (օ րի նակ, վնա սա

տու նե րի կամ հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ կա յու

նու թյու նը, հար մար վո ղա կա նու թյու նը հո ղի և ագ րո 

կ լի մա յա կան պայ ման նե րին, սնն դային, հա մային և 

խո հա րա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, պա հո

ղու նա կու թյու նը և այլն): Բազ մա թիվ շր ջան նե րում, 

կա նայք պա տաս խա նա տու են նաև մանր եղ ջե րա վոր 

ա նա սուն նե րի կա ռա վար ման և վե րար տադ րու թյան 

հա մար: Կր կին, որ պես սե լեկ ցի ոն հատ կա նիշ ներ, 

ը նտր վում է ո րո շա կի ցե ղա տե սա կի հար մար վո ղա կա

նու թյու նը տվյալ պայ ման նե րին, հի վան դու թյուն նե րի 

նկատ մամբ կա յու նու թյու նը և կե րի հա սա նե լի ու թյու նը: 

Այն փաս տը, որ թե՛ բույ սե րի սոր տե րը և թե՛ կեն դա

նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րը հա ճախ բուծ վում են մի 

նպա տա կով, հե տա գա յում դժ վա րաց նում է սե լեկ ցի այի 

գոր ծըն թա ցը: Օ րի նակ, սոր գո բույ սը կա րող է ա ճեց վել 

ցո րե նի հա տիկ նե րի և ըն ձյու ղի, քաղցր կար տո ֆի լը`  
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տերև նե րի և ար մա տա պա լար նե րի, ի սկ ոչ խար նե րը` 

կա թի, բր դի, մսի հա մար: Ա վե լին, բա րեն պաստ միկ րո

մի ջա վայր ստեղ ծե լու և տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի 

ա վե լի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար, բույ սե րի 

մի քա նի տե սակ ներ, ո րոնք լրաց նում են մի մյանց, 

հա ճախ ա ճեց վում են որ պես խա ռը ֆեր մե րային 

մշա կա բույ սեր: Այս ա նընդ հատ բար դա ցող ո րո շում

նե րի կա յաց ման գոր ծըն թացն աս տի ճա նա բար օգ նում 

է սե լեկ ցի ո ներ նե րին և գիտ նա կան նե րին գի տակ ցել, որ 

հա մայն քը կա րող է ը նտ րել նոր և բա րե լավ ված մշա կա

բույ սե րի սեր մեր և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ ներ, ե թե 

նրանք ար դեն փոր ձարկ վել և հաս տատ վել են ֆեր մեր 

տղա մարդ կանց և կա նանց կող մից:

8.5. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞րն է տե ղային գի տե լիք նե րի դերն ագ րո կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պան ման մեջ: 

2. Ինչ պե՞ս է ազ դում ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սու

թյունն ա վան դա կան սոր տե րի օգ տա գործ ման վրա: 

3. Ի՞նչ է կոէ վո լյու ցի ան և ո ՞րն է նրա դե րը կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պա նու թյան հա մար: 

4. Ի՞նչ է գի տե լիք նե րի է րո զի ան, և ի նչ պե՞ս է այն 

ա ռա ջա նում: 

5. Ինչ պե՞ս կա րող են գեն դե րային և սե րունդ նե րի 

աս պեկտ նե րը նպաս տել ա վան դա կան գի տե լիք

նե րի պահ պան մա նը: 

6. Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն է թող նում քա ղա քա կենտ րո նա

ցումն ա վան դա կան գի տե լիք նե րի է րո զի այի վրա: 

7. Ինչ պե՞ս կա րող են տե ղային գի տե լիք ներն օգ նել 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյա նը: 

8. Ինչ պե՞ս կա րող են հա մադր վել in situ, ex situ և on 

farm պահ պա նու թյուն նե րը: 

9. Արդյո՞ք կար ևոր է կա նանց ներգ րավ վա ծու

թյու նը ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում և 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման 

գոր ծըն թաց նե րում:

 Սե մի նա րի թե մա ներ 

1. Ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից գի տե լիք նե րը և 

նրանց կի րա ռու մը ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան և կա ռա վար ման գոր ծում:

2.  Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը 

գյու ղատն տե սու թյան մեջ և դրանց թո ղած ազ դե

ցու թյու նը գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի վրա: 

3. Ա վան դա կան գի տե լիք նե րից մինչև բույ սե րի օգ տա

գործ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ:

4.  Քա ղա քա կենտ րո նա ցու մը և ա վան դա կան գի տե

լիք նե րի է րո զի ան:

5.  Սեր մե րի պահ պան ման հա մա կար գե րը: Ոչ ֆոր մալ 

հա մա կար գեր:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Tania Bubela , E. Richard Gold. Genetic Resources 

And Traditional Knowledge. McGill University, 

Canada. 2012. 392 pp.

2. Sarah A. Laird. Biodiversity and Traditional Knowledge. 

Routledge, 2002. 288 pages. 
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9. 0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

9.1. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ ԵՎ ՄՈ ՆԻ ՏՈ ՐԻՆԳ

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րինգն ու սում նա

սի րում է մի շարք հատ կա նիշ նե րի փո փո խու թյուն ներ, 

մաս նա վո րա պես, գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

մա կար դա կը և դրա փո փո խու թյուն նե րը: Բնա կա

վայ րե րի մո նի տո րին գը նկա րագ րում է, թե որ քա նով 

է կա տար վող գոր ծո ղու թյու նը բա վա րա րում կա ռա

վար ման պլա նի նպա տակ նե րին: 

Եր բեմն վտանգ ված և հազ վա դեպ հան դի պող բույ սե րի 

հա մար շատ տվյալ ներ կա րող են բա ցա կայել, և այդ 

դեպ քում պետք է մի ջա վայ րի պայ ման նե րի և պո պու

լյա ցի ա նե րի միջև փո խազ դե ցու թյուն նե րի մո նի տո

րին գը հիմն վի մո դել նե րի և գրա կա նու թյան կի րառ ման 

վրա: Չնա յած այս դժ վա րու թյուն նե րին, բնա կա վայ րի 

մո նի տո րին գը շատ կար ևոր է հազ վա գյուտ բույ սե րի 

պո պու լյա ցի ա նե րի վի ճա կի ու սում նա սի րու թյան և 

գնա հատ ման հա մար: Բնա կա վայ րի մո նի տո րին գը 

հա ճախ ա վե լի հեշտ է ի րա գործ վում և գնա հատ վում, 

քան ռե սուր սային մո նի տո րին գը:

Բ նա կա վայ րի մո նի տո րին գի մի ջո ցով ա վե լի բարդ է 

բա ցա հայ տել մի ջա վայ րի պայ ման նե րի ազ դե ցու թյուն

նե րը պո պու լյա ցի ա նե րի վրա հատ կա պես այն պի սի 

տե սակ նե րի հա մար, ի նչ պի սիք են մի ա մյա բույ սե րը, 

ո րոնք բնո րոշ վում են փո փո խա կա նու թյան բարձր 

աս տի ճա նով, կամ բազ մա մյա բույ սե րը, ո րոնք փո փո

խա կա նու թյան ցածր աս տի ճան ու նեն: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գի հա մա 

կար գը կեն սա բազ մա զա նու թյան վի ճա կի մա սին 

տվյալ նե րի կա յուն հա վա քագր ման մի ջո ցա ռում նե րի 

հա մա լիր է: Այն նե րա ռում է.

 •  նույ նան ման մե թոդ նե րով և ան հրա ժեշտ պար բե րա

կա նու թյամբ ան ցկաց վող ա ռաջ նային դի տար կում

նե րի հա մա կարգ,

 •  տե ղե կատ վու թյան ստաց ման, մշակ ման, պահ պան

ման, տրա մադր ման և փո խա նակ ման ը նդ հա նուր 

հա մա կարգ,

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գի ի րա կա

նաց ման հիմ նա կան փու լերն են.

1. Հիմ նախն դիր նե րի վեր լու ծու թյուն: Գո յու թյուն 

ու նե ցող հիմ նախն դիր նե րի (ազ դող գոր ծոն նե րի 

հետ մի ա սին) հս տակ ձևա կեր պու մը նպաս տում 

է մո նի տո րին գի խն դիր նե րի ճիշտ ձևա կերպ

մա նը, նոր կամ լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն նե րի 

կա տար մա նը: 

2. Ծրագ րի նպա տա կի և խն դիր նե րի ձևա կեր պում: 

Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րումն ի րա կա նաց վում 

է ձևա կերպ ված նպա տա կի և խնդ րի հա մա ձայն, 

ո րոնց հս տակ և ճիշտ ձևա կեր պու մից է կախ ված 

նաև հա վա քագր վող նյու թի ո րա կը: Խն դիր նե րը 

պետք է լի նեն ի րա տե սա կան և հա սա նե լի ժամ կետ

նե րի խե լա միտ շր ջա նակ նե րում, ի սկ բնո րո շող 

ցու ցիչ նե րը՝ քա նա կա պես չա փե լի: 

3. Ցու ցիչ նե րի և մե թոդ նե րի ը նտ րու թյուն: Տե սակ

նե րի, պո պու լյա ցի ա նե րի և է կո հա մա կար գե րի 

վի ճա կի գնա հա տու մը և դրանց վի ճա կի փո փո

խու թյան կան խա տե սումն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված 

է ցու ցիչ նե րի հա մա կար գի ման րակր կիտ մշակ ման 

և օգ տա գործ ման հետ:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան վի ճա կի ցու ցիչ նե րի ը նտ րու

թյունն իր մեջ պետք է նե րա ռի հետ ևյալ քայ լե րը`

1.  ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ ո րո շա կի պա հանջ նե րի 

ձևա կեր պում, 

2. հա մա պա տաս խան ցու ցիչ նե րի ը նտ րու թյուն,

3.  Ցու ցիչ նե րի վեր լու ծու թյուն (մո նի տո րին գի 
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ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն և հաշ վետ վու թյան 

կազ մում):

 Ար գե լո ցում կեն սա բազ մա զա նու թյան ցու ցիչ նե րի 

ը նտ րու թյան ըն թաց քում պետք է հաշ վի ա ռն վեն դրանց 

նկատ մամբ հետ ևյալ հիմ նա կան պա հանջ նե րը. 

 • ար դի ա կա նու թյու նը կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ

պա նու թյան տե սան կյու նից,

 •  գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը,

 • զ գա յու նու թյու նը,

 •  ներ կա յա ցուց չա կա նու թյու նը,

 •  ֆի նան սա պես ի րա տե սա կան լի նե լը,

 •  կի րա ռե լի ու թյան լայ նա մասշ տա բու թյու նը:

 Ցու ցիչ նե րի վեր լու ծու թյուն

Գ րա կա նու թյան, խորհր դատ վու թյուն նե րի ու դաշ տային 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա ը նտր ված կեն սա

բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գի ցու ցիչ նե րի կի րա 

ռու մը նա խա տե սում է յու րա քան չյուր ը նտր ված ցու ցի չի 

հա մար ստան դարտ մո դե լի մշա կում, ին չը թույլ է տա լիս 

ստա նալ հա վաս տի և հա մընդ հա նուր տվյալ ներ կեն սա

բազ մա զա նու թյան վի ճա կի և կամ սպառ նա ցող վտանգ

նե րի մա սին: Յու րա քան չյուր այդ պի սի մո դել կամ մո նի

տո րին գի ըն թա ցա կարգ ը ստ ա ռաջ նա հեր թու թյան 

դա սա կարգ վում է I (բարձր), II (մի ջին) և III (ցածր) 

մա կար դակ նե րի, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

ո րո շա կի խո չըն դոտ նե րի դեպ քում կենտ րո նա նալ 

մի այն ա մե նա կար ևոր մո նի տո րին գային նպա տակ նե րի 

վրա: Բարձր ա ռաջ նա հեր թու թյան ըն թա ցա կար գե րը 

պար տա դիր են մո նի տո րին գի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Բա վա րար ռե սուրս նե րի առ կա յու թյան դեպ քում պետք 

է ի րա գործ վեն մի ջին կար ևո րու թյան ըն թա ցա կար գե րը, 

հե տո՝ ցած րե րը: Յու րա քան չուր ցու ցի չի կի րառ ման 

ըն թա ցա կար գը պետք է պա րու նա կի ման րա մասն 

ցու ցում ներ հետ ևյա լի վե րա բե րյալ. 

Մաս Ա 

 • տ վյալ նե րի ստաց ման հա մար դի տա կե տե րի (փոր ձա 

հ րա պա րակ նե րի) քա նա կը,

 • նշ ված դի տա կե տե րի (փոր ձահ րա պա րակ նե րի) 

աշ խար հագ րա կան տե ղա դիր քը (ն կա րագ րա կան և 

քար տե զագ րա կան նյու թեր), 

 • դի տա կե տե րի (փոր ձահ րա պա րակ նե րի) լայ նա  

մասշ տաբ քար տեզ ներ, սխե մա ներ, պլան ներ տա

րած քի չա փի, են թա մա սե րի, եր թու ղի նե րի, ստու գիչ 

օբյեկտ նե րի (մար կեր ներ) վե րա բե րյալ,

 

Մաս Բ

 • ն մուշ նե րի/տ վյալ նե րի բնու թա գի րը (ի նչ տվյալ ներ են 

հա վաք վում), ցու ցիչ նե րի ը նտ րու թյան ա ռանձ նա

հատ կու թյուն նե րը,

 • ն մուշ նե րի/տ վյալ նե րի հա վաք ման մե թո դա բա նու

թյու նը,

 • Կրկ նու թյուն նե րի քա նակ, ժամ կետ ներ և պար բե րա

կա նու թյուն, նմուշ նե րի մշակ ման և պահ պան ման 

մե թոդ ներ, ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ ու 

սար քա վո րում ներ գրա ռում նե րի վա րում և տվյալ

նե րի պահ պա նում, տվյալ նե րի վի ճա կագ րա կան 

մշակ ման մե թոդ ներ:

 Մաս Գ

 • Յու րա քան չյուր ցու ցի չի հա րա բե րա կան փո փոխ ման 

(տա տան ման) սահ ման նե րը: 

Ա և Բ մա սե րի տվյալ նե րը պար բե րա բար թար մաց վում 

են: Օ րի նակ` կա րող են փո փոխ վել ը նտր ված դի տա կե

տե րի (փոր ձահ րա պա րակ նե րի) քա նա կը կամ տե ղա 

դիր քը, նմուշ նե րի/տ վյալ նե րի հա վաք ման մե թո դա բա

նու թյու նը և այլն: Ար ձա նագ րու թյան մշակ ման ա ռա վել 

դժ վար և պա տաս խա նա տու փու լը յու րա քան չյուր 

ցու ցի չի հա րա բե րա կան փո փո խու թյան (տա տան ման) 

սահ ման նե րի ո րո շումն է (Մաս Գ): Այն պա հան ջում է 

տվյալ ցու ցի չի հա մար բնա կան փո փո խու թյան դի նա 

մի կան նկա րագ րող վս տա հե լի տվյալ նե րի առ կա 

 յու թյուն, ի նչ պես նաև ո րոշ ված սահ ման նե րից դուրս 

ցու ցի չի վի ճա կի մա սին ստույգ պատ կե րա ցում: 

Ա կն հայտ է, որ ե թե ցու ցի չը հաս նում է ո րոշ ված 

սահ մա նին (կամ ան ցնում է այն), ա պա այդ ցու ցի չի 

նկատ մամբ կի րառ վող կա ռա վար ման գոր ծո ղու թյու նը 

փո փոխ ման կա րիք ու նի: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գը` 

 • ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա ազ դե ցու թյուն

նե րի, 

 • ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան վի ճա կի, 

 • ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյանն 

ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի մշ տա կան գնա հա տումն 

է: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, ցու ցիչ նե րի մշա կու մը հան դի

սա նում է կեն սա բազ մա զա նու թյան, ի նչ պես նաև ագ րո

կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գի կար ևոր գույն 

բա ղադ րիչ: 
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9.2.  ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ 

ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ագ րո կեն սա բազ մա զա նու

թյու նը ներ կա յումս վտանգ ված է, քա նի որ տե ղի է 

ու նե նում բույ սե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

կո րուստ: Գե նե տի կա կան է րո զի այի վտան գի հետ 

կապ ված ա ճող մտա հո գու թյու նը խթա նեց ամ բողջ 

աշ խար հում սաղմ նային պլազ մայի պահ պա նու թյան 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Այս ծրագ րերն ո ւղղ ված 

են պահ պա նե լու թե՛ մշա կա բույ սե րի և՛ թե դրանց 

վայ րի ազ գա կից նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րը: 

Վայ րի ազ գա կից ներն ու նեն շատ մեծ նշա նա կու թյուն, 

քա նի որ հան դի սա նում են տար բեր սե լեկ ցի ոն նշա նա

կու թյուն (չո րա դի մաց կու նու թյուն, ա ղա դի մաց կու նու

թյուն, հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ կա յու նու թյուն) 

ու նե ցող գե նե րի պո տեն ցի ալ աղ բյուր: Այս գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րը նաև խիստ կար ևոր են, քա նի որ 

է կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի (փո շո տում, նյու թե րի 

շր ջապ տույտ և այլն) «մա տու ցող ներ» են: Ագ րո կեն

սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ծրագ րերն 

ի րա կա նաց վում են ազ գային և մի ջազ գային մա կար

դակ նե րում` հան դի սա նա լով պա րե նի ան վտան գու թյան 

ա պա հով ման հիմ նա կան նա խա պայ ման նե րից մե կը: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա րուստ 

կեն սա բազ մա զա նու թյամբ ե րկր նե րը պատ կա նում 

են տն տե սա պես ա մե նաաղ քատ նե րին: Գո յու թյուն 

ու նեն ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան 

հիմ նա կան եր կու՝ մի մյանց լրաց նող մո տե ցում ներ` 

in situ և ex situ պահ պա նու թյուն: In situ պահ պա նու

թյունն իր մեջ նե րա ռում է գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի պահ պա նու թյունն ի րենց բնա կու թյան մի ջա վայ

րե րում: Օ րի նակ, մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից ներն 

այս դեպ քում կպահ պան վեն վայ րի բնու թյան մեջ, ի սկ 

մշա կա բույ սե րը` ֆեր մե րային տն տե սու թյունն րում 

որ պես ա վան դա կան գյու ղատն տե սա կան հա մա

կար գե րի բա ղադ րիչ ներ: Ex situ պահ պա նու թյու նը 

նե րա ռում է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու

թյունն ի րենց գո յու թյան բնա կան մի ջա վայ րե րից դուրս 

և հիմ նա կա նում կի րառ վում է ո չն չաց ման վտան գի 

տակ հայտն ված պո պու լյա ցի ա նե րի պահ պա նու թյան 

հա մար: Նման պո պու լյա ցի ա նե րից ստաց ված նմուշ 

նե րը պահ պան վում են կենտ րո նաց ված գե նե տի կա կան 

բան կե րում, ո րոնք շատ հա ճախ գտն վում են ի րենց 

գո յու թյան մի ջա վայ րից շատ հե ռու: 

Գո յու թյուն ու նեն ex situ պահ պա նու թյան տար բեր 

մո տե ցում ներ: Դրանք են` սեր մե րի բան կը, դաշ տային 

գեն բան կե րը, բու սա բա նա կան այ գի նե րը, հա մաշ խար

հային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րը, գի տա կան 

կենտ րոն նե րը և լա բո րա տո րի ա նե րը: ԴՆԹի և ծաղ կա

փո շու պահ պա նու թյու նը ներ կա յումս նույն պես կի րառ 

 վում է որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան ex situ պահ պա

նու թյան ե ղա նակ: Bioversity International և Svalbard 

Global Seed Vault (նկ.16) ջան քերն ո ւղղ ված են գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյա նը: Հա մաշ խար

հային մա կար դա կով գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րի 

ար դյուն քում 1300 սեր մե րի բան կե րում պահ պա

նու թյան է հանձն վել 6 մլն հա վա քա ծու:

Նկ.16. Svalbard Global Seed Vault գե նե տի կա կան բան կը 
Նոր վե գի ա յում (Photo by Mari Tefre/Svalbard Global Seed 

Vault)

 Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան ճիշտ 

ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ 

է ի րա կա նաց նել նախ նա կան հե տա զո տու թյուն ներ: 

Ներ կա յումս խիստ կար ևոր վում են գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ո րոնք 

թույլ են տա լիս պահ պա նու թյան հա մար մշա կել 

պո պու լյա ցի ա նե րի գե րա կա յու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 

հայտ նա բե րել սե լեկ ցի այի հա մար կար ևո րա գույն նոր 

հատ կա նիշ ներ գե նե րի մա կար դա կում: 

Պահ պա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը, պետք է հնա րա

վո րինս նե րա ռի և հիմն վի ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան վե րա բե րյալ գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյան 

վրա: Այս տե ղե կատ վու թյու նը ոչ մի այն կար ևոր է 

բուն գե նե տի կա կան տե սան կյու նից, այն կար ևոր է, 

քա նի որ թույլ է տա լիս ը նտ րել գե րա կա պո պու լյա 

 ցի ա ներն in situ և ex situ պահ պա նու թյան հա մար (օր.` 

այն պո պու լյա ցի ա նե րը, որ տեղ գրանց վում է գե նե տի

կա կան բազ մա զա նու թյան ա մե նա բարձր մա կար դա կը), 

և պաշտ պա նել ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը գե նե

տի կա կան է րո զի այի վտան գից: Այն դեպ քե րում, ե րբ 
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գե նե տի կա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ ան ցկաց նել 

հնա րա վոր չէ, ին չը սո վո րա բար միշտ խն դիր է 

ա ռա ջաց նում զար գա ցող ե րկր նե րում կեն սա բազ մա

զա նու թյան պահ պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա

րու թյուն ներ մշա կե լիս, ա պա է կոաշ խար հագ րա կան 

ու սում նա սի րու թյուն նե րը կա րող են ո րո շա կի ա ռու մով 

փո խա րի նել գե նե տի կա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րին: 

Այս ու սում նա սի րու թյուն նե րով հնա րա վոր է դառ նում 

ը նտ րել պո պու լյա ցի ա նե րի ա մե նա լայն է կոաշ խար հագ

րա կան շղ թան, ի նչն էլ իր հեր թին կա պա հո վի հա մե

մա տա բար բարձր գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյամբ 

պո պու լյա ցի ա նե րի ը նտ րու թյու նը: 

Է կո հաշ խար հագ րա կան ու սում նա սի րու թյու նը բազ մա

զա նու թյան և է կո հաշ խար հագ րա կան տվյալ նե րի 

դա սա կարգ ման գոր ծըն թաց է: Այն սահ ման վում է 

որ պես է կո լո գի ա կան, աշ խար հագ րա կան, դա սա կար

գա բա նա կան և գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյան 

հա վաք ման և սին թե զի գոր ծըն թաց, որ տեղ ար դյունք

նե րը կան խա տե սե լի են և կա րող են կի րառ վել նմուշ 

նե րի հա վաք ման և պահ պա նու թյան ա ռաջ նա հեր

թու թյուն նե րի ո րոշ ման հա մար: Այն հիմ նա կա նում 

հիմն վում է հեր բա րի ու մային հա վա քա ծու նե րից, գե նե

տի կա կան բան կե րից, տվյալ նե րի բա զա նե րից, գրա կա

նու թյու նից և տվյալ նե րի այլ հնա րա վոր աղ բյուր նե րից 

տե ղե կու թյան հա վաք ման վրա: Ներ կա յումս է կոաշ

խար հագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը դար ձել 

են սո վո րա կան ի րենց կի րա ռու թյան մեջ և, շնոր հիվ 

աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 

(Ա ՏՀ) կի րառ ման, ստաց վում է ամ բող ջա կան և ման րա 

 մասն տե ղե կատ վու թյուն: 

 9.3. ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱՐ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ IN SITU և EX SITU 
ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի in situ պահ պա նու թյուն 

In situ պահ պա նու թյան նպա տակն է պահ պա նել տե սակ 

նե րը և ի րենց գո յու թյան բնա կան մի ջա վայ րը, ի նչն էլ 

թույլ է տա լիս պահ պան վող տե սակ նե րի պո պու լյա  

ցի ա նե րին գո յատ ևել և բնա կան է վո լյու ցի ոն փո փո խու

թյուն ներ կրել: 

Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի in situ պահ պա նու թյուն 

կա րող է ի րա կա նաց վել տար բեր մա կար դակ նե րի 

պահ պա նու թյան հա տուկ տա րածք նե րի սահ ման

նե րում: Տա րած քային պահ պա նու թյու նը վե րա բե րում 

է կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ռազ մա

վա րու թյան հիմ նա կան տար րե րին, ու նի մեծ նշա նա կու

թյուն և լայն կի րա ռու թյուն ո ղջ աշ խար հում: 

Պահ պան վող տա րածք նե րը կա րող են կազ մա կերպ վել 

տար բեր ճա նա պարհ նե րով: Սա կայն գո յու թյուն ու նի 

հիմ նա կան եր կու ո ւղ ղու թյուն` պե տա կան պահ պա

նու թյուն և հո ղա տա րած քի սե փա կա նաշ նոր հում 

մաս նա վոր ան ձանց կամ բնա պահ պա նա կան կազ մա

կեր պու թյուն նե րի կող մից: Կա ռա վա րու թյան մա կար

դա կով ըն դուն վում է ո րո շում պահ պան վող տա րածք

նե րի ան ջատ ման մա սին և ըն դուն վում են օ րենք ներ, 

ո րոնք ո րո շում են պահ պան վող տա րած քի պա շար նե րի 

օգ տա գործ ման աս տի ճա նը: Աշ խար հում պահ պան վող 

շատ տա րածք ներ ստեղծ վում են մաս նա վոր բնա պահ

պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, օ րի նակ` 

Բնու թյան պահ պա նու թյան կազ մա կեր պու թյու նը (The 

Nature Concervancy) կամ Օ դյու բո նի կազ մա կեր պու

թյու նը (Audubon Society): Ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի 

լուծ ման հա մար ա ռա վել հա ճախ կի րառ վում են 

զար գա ցող ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի և մի ջազ

գային է կո լո գի ա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ 

մի ջազ գային բան կե րի և զար գա ցած ե րկր նե րի կա ռա

վա րու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան այս տե սակ ներն ա նընդ հատ 

ա ճում են Գլո բալ է կո լո գի ա կան ֆոն դի ֆի նան սա

վոր ման օ ժան դա կու թյան շնոր հիվ: Այս ֆոնդն ստեղծ վել 

է Հա մաշ խար հային բան կի և Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա

կեր պու թյան կող մից: 

Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 

դա սա կար գու մը

 Պահ պան վող տա րած քի ստեղծ ման ժա մա նակ 

ա ռա ջին հեր թին նրա նում պետք է ո րո շել մարդ կային 

գոր ծու նե ու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րը: Բնու թյան 

պահ պա նու թյան մի ջազ գային մի ու թյու նը 1994թ. 

մշա կեց պահ պան վող տա րածք նե րի դա սա կար գում, 

ո րն ար տա ցո լում է մար դու կող մից տա րած քի օգ տա

գործ ման սահ ման նե րը: Այն է.

I.  Խիստ պահ պան վող ար գե լոց ներ, որ տեղ պահ պա նում 

են տե սակ նե րը և բնա կան է կո հա մա կար գե րը հնա րա

վո րինս ան փո փոխ վի ճա կում: Ար գե լոց նե րի տա րածք

նե րում թույ լատր վում է գի տա կան ու սում նա սի րու

թյուն նե րի, կր թա կան ծրագ րե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի 

մո նի տո րին գի ան ցկա ցու մը: Հա յաս տա նում ա ռա ջին 

դա սին են պատ կա նում ե րեք ար գե լոց նե րը` Է րե բու նու, 

Խոս րո վի և Շի կա հո ղի:
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II. Ազ գային պար կե րը մեծ տա րա ծու թյուն ներ են, ո րոնց 

բնո րոշ է գե ղա տե սիլ և հա րուստ բնու թյու նը: Նա խա

տես ված են մեկ և ա վե լի է կո հա մա կար գե րի պահ պա

նու թյան, գի տա կան և կր թա կան նպա տակ նե րի, ի նչ պես 

նաև` հանգս տի հա մար: Այս տա րածք նե րը չեն օգ տա

գործ վում պա շար նե րի կո մեր ցի ոն շա հա գործ ման 

նպա տակ նե րով: Հա յաս տա նում դրանք Սևա նի և Դի լի 

ջա նի, Ար փի լիճ և Ար ևիկ ազ գային պար կերն են: 

III. Բ նու թյան ազ գային հու շար ձան նե րը չա փե րով ա վե լի 

փոքր են և նա խա տես ված են յու րա հա տուկ հե տա 

քրք րու թյուն ներ կա յաց նող մե նա հա տուկ կեն սա բա

նա կան, ե րկ րա բա նա կան և մշա կու թային օբյեկտ նե րի 

պահ պա նու թյան հա մար: Հա յաս տա նում բնու թյան 

ազ գային հու շար ձան ներ են լայ նա տերև սո սի նե րը, 

ո րոնք ա ճում են Ծավ գե տի լեռ նանց քում, Մեղ րի ի 

շր ջա նում (Բուդ դայի ծա ռը):

IV.  Ղե կա վար վող բնա կան ար գե լա վայ րե րը նման են 

խիստ պահ պան վող տա րածք նե րին, սա կայն այս տեղ 

թույ լատր վում է մարդ կային ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն, 

օ րի նակ` չա փա վոր ված բեր քա հա վաք: Հա յաս տա նում 

այդ պի սին է, օ րի նակ, Սո սու պու րա կը: 

V.  Պահ պան վող գե ղե ցիկ լանդ շաֆտ ներ և ծո վի ջրեր. 

տե ղային բնակ չու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ված 

ա վան դա բար օ գտ վել շր ջա կա բնու թյան պա շար

նե րից, մաս նա վո րա պես այն պի սի տե ղե րում, ո րոնք 

յու րա հա տուկ են ի րենց մշա կույ թով, գե ղա գի տա կան 

և է կո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս 

տա րածք նե րում հնա րա վոր է տու րիզ մի և հանգս տի 

կազ մա կեր պու մը, կա րող են գտն վել գյու ղեր, այ գի ներ 

և ա րո տա վայ րեր:

VI.  Պաշտ պան ված տա րածք ներ` պա շար նե րի կար գա

վոր ված շա հա գործ մամբ` նե րա ռե լով ջու րը, վայ րի 

բնու թյու նը, ա րո տա վայ րե րը, ան տա ռա հա տում նե րը, 

ձկ նոր սու թյու նը: Այս տա րածք նե րը հա ճախ մեծ են 

լի նում, և նրան ցում թույ լատր վում են պա շար նե րի 

օգ տա գործ ման ի նչ պես ժա մա նա կա կից, այն պես էլ 

ա վան դա կան ե ղա նակ նե րը:

 Բեր ված կար գե րից մի այն ա ռա ջին ե րե քը կա րե լի է 

հա մա րել պահ պան վող տա րածք ներ, քա նի որ դրանք 

ստեղծ վում են կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյան նպա տակ նե րով:

Մ շա կա բույ սե րի, կե րա բույ սե րի և ագ րոան տա ռային 

բույ սե րի in situ պահ պա նու թյու նը հիմ նա կա նում 

ի րա կա նաց վում է ֆեր մե րային տա րածք նե րում (On 

Farm): Ֆեր մեր նե րի և գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րից այլ 

օ գտ վող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը հան դի սա նում 

է մշա կո վի բույ սե րի in situ պահ պա նու թյան կար ևո

րա գույն բա ղադ րի չը: Տե ղա կան մշա կա բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րը փո խանց վում են ֆեր մե րային 

տն տե սու թյուն նե րում սերն դե սե րունդ, հիմ նա կան 

նյութ են հան դի սա նում ֆեր մեր նե րի կող մից սե լեկ

ցի այի ի րա կա նաց ման և ա ռա վել հար մար ված ձևեր 

ստա նա լու հա մար: 

Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ex situ պահ պա նու թյուն 

Գո յու թյուն ու նեն գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ex 

situ պահ պա նու թյան տար բեր մո տե ցում ներ, սա կայն 

սեր մե րով պահ պա նու թյու նը հան դի սա նում է գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան ա մե նա

տա րած ված եր կա րա ժամ կետ պահ պա նու թյան ձևը: 

Սեր մե րը չո րաց վում են մինչև խո նա վու թյան նվա զա

գույն կոն ցենտ րա ցի ա և պահ վում են զրոյից ցածր 

ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րում` սառ ցա րան նե րում 

կամ սառ ցա սե նյակ նե րում: Պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն` 

աշ խար հում պահ պան վող 6 մլն հա վա քա ծու նե րի 90 

տո կո սը պահ վում են սեր մե րի բան կե րում: Լավ օ րի նակ 

է Svalbard Global Seed Vaultը: Դա ա պա հով սեր մե րի 

բանկ է, ո րը գտն վում է Շպից բեր գե նի Նոր վե գա կան 

կղ զում` Ա րկ տի կա յում: Այս հզո րու թյուն ներն ստեղծ վել 

են` պահ պա նե լու ամ բողջ աշ խար հի բույ սե րի սեր մե րի 

հս կա բազ մա զա նու թյու նը ստոր գետ նյա քա րան ձա վում: 

Այս տեղ հիմ նա կա նում պահ պան վում են ամ բողջ 

աշ խար հի գե նե տի կա կան բան կե րի բույ սե րի սեր մե րի 

նմուշ նե րի կրկ նօ րի նակ նե րը, կամ «պա հես տային» 

օ րի նակ ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան մեծ թվով կար ևոր 

ար ևա դար ձային և մեր ձար ևա դար ձային բույ սե րի 

տե սակ ներ, ո րոնց սեր մերն ա րագ կորց նում կեն սու նա

կու թյու նը և չեն դի մա նում չո րային պայ ման նե րում: Այս 

տե սա կի սեր մե րը կոչ վում են ռե կալ ցիտ րանտ սեր մեր: 

Ի սկ մնա ցած բո լոր բույ սե րի սեր մե րը, ո րոնք չո րա

ցու մից հե տո դեռ եր կար պահ պա նում են ի րենց կեն սու

նա կու թյու նը, կոչ վում են օր թո դոքս: Ռե կալ ցիտ րանտ 

սեր մեր ու նե ցող բույ սե րի պահ պա նու թյան հա մար 

ան հրա ժեշտ են այլ ռազ մա վա րա կան մո տե ցում ներ: 

Կան նաև մշա կա բույ սեր, ո րոնց սեր մե րը ծլու նակ չեն, 

կամ սեր մերն օ ժտ ված են հե տե րո զի գո տու թյան բարձր 

աս տի ճա նով: Նման բույ սե րը կա րող են պահ պան վել 

մի այն կլո նալ բազ մաց ման ճա նա պար հով: 

Այս պի սով, Ex situ պահ պա նու թյու նը պետք է 

դի տարկ վի որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան in situ 
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պահ պա նու թյու նը լրաց նող գոր ծիք: 

Ex situ պահ պա նու թյու նը հիմ նա կա նում ի րա կա

նաց վում է.

 •  կեն դա նի բույ սե րի/ կեն դա նի նե րի հա վա քա ծու նե

րում,

 •  բու սա բա նա կան և կեն դա նա բա նա կան այ գի նե րում,

 •  գի տա կան կենտ րոն նե րում,

 • մ շա կո վի և վայ րի բույ սե րի/ կեն դա նի նե րի սաղմ նային 

պլազ մայի հա վա քա ծու նե րում, ո րոնք նե րա ռում են 

զի գոտ նե րի, գա մետ նե րի, սո մա տիկ հյուս վածք նե րի 

պահ պա նու թյուն, ի նչ պես նաև սեր մե րի բան կե րում: 

Հազ վա գյուտ տե սակ նե րի գե նե տի կա կան նյու թի 

պահ պան ման ե ղա նակ նե րից է նաև սո մա տիկ և 

սե ռա կան բջիջ նե րի պահ պա նումն է հե ղուկ ա զո տում` 

1960C ջեր մաս տի ճա նում (նկ.17.):

Նկ.17. Բույ սե րի կրի ո պահ պա նու թյու նը

Կ րի ո պահ պա նու թյու նը հա տուկ գե նե տի կա կան բան կե 

 րում թույլ է տա լիս եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում 

պահ պա նել, օգ տա գոր ծել և տե ղա փո խել գե նե տի

կա կան և տն տե սա կան ա ռում նե րով ա ռա վել ար ժե 

քա վոր հազ վա գյուտ տե սակ նե րի ժա ռան գա կան 

նյու թը բջ ջային մա կար դա կով: Գիտ նա կան նե րը մշա կել 

են հե ղուկ ա զո տում սե ռա կան, սո մա տիկ բջիջ նե րի, 

սաղ մե րի, կեն դա նի նե րի մի շարք օր գան նե րի, ի նչ պես 

նաև շատ բույ սե րի սեր մե րի և հյուս վածք նե րի 

պահ պան ման մե թոդ ներ: Այս պի սով, կեն սա բա նա կան 

օբյեկտ նե րի խոր սա ռե ցու մը հա մար վում է գե նե տի

կա կան նյու թի պահ պան ման ա ռա վել հե ռան կա րային 

ու ղի: 

Բա ցի այդ, բույ սե րի գե նո ֆոն դի պահ պան ման հա մար 

այժմ կի րառ վում են մե կու սաց ված կուլ տու րա նե րում 

սր վակ նե րում բույ սե րի կլո նալ միկ րո բազ մաց ման 

մե թոդ նե րը: Կլո նալ միկ րո բազ մա ցու մը գե նե տի կո րեն 

մի ա տարր բույ սե րի ստա ցումն է ան սեռ ե ղա նա 

կով: Կլո նալ միկ րո բազ մաց ման գոր ծըն թացն իր մեջ 

նե րա ռում է մի շարք հա ջոր դա կան փու լեր` ը նտր ված 

բույ սե րի մե կու սաց ված կուլ տու րա նե րի ստա ցում, 

ըն ձյուղ նե րի ար մա տա կա լում հո ղային պայ ման նե րում 

դրանց հե տա գա ա դապ տա ցի այով, նա խա պատ

րաս տում բնա կան պայ ման նե րում տն կե լու հա մար:

 Բույ սե րի հազ վա գյուտ տե սակ նե րի մե կու սաց ված 

կուլ տու րա նե րի ստա ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

պահ պա նե լու էն դե միկ և ռե լիկ տային բույ սե րի տե սակ 

նե րը (նկ. 18):

Նկ. 18. Apocynum ցե ղի դե ղա բույ սի մե կու սաց ված 
հյուս վածք նե րը

9.4 . ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ EX 
SITU և IN SITU ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

 Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ex situ պահ պա նու թյան 

գլո բալ մո տե ցու մը նպա տակ ու նի ա պա հո վել մշա կա

բույ սե րի և դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի հա մա կարգ ված 

պահ պա նու թյու նը` ա պա հո վե լով պա րե նի հա մաշ խար

հային ան վտան գու թյու նը և բա վա րա րե լով սպա ռո ղի 

ը նտ րու թյու նը: Հա մաշ խար հային մա կար դա կում պետք 

է կի րառ վի կոնկ րետ մշա կա բույ սե րի և մշա կա բույ սե րի 

գե նո ֆոն դե րի ը նտ րու թյուն, քա նի որ աշ խար հում դեռ 

գո յու թյուն չու նի բույ սե րի, մշա կա բույ սե րի և դրանց 

վայ րի ազ գա կից նե րի մեկ ը նդ հա նուր ցու ցակ: Մշա կա

բույ սե րի և դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան հա մաշ խար հային մո տե 

ցու մը նույնն է, ի նչ վայ րի բույ սե րի դեպ քում, քա նի որ 

մշա կա բույ սե րը և դրանց վայ րի ազ գա կից նե րը հա վա

սա րա պես բաշխ ված չեն ե րկ րի վրա, այլ կենտ րո նա ցած 

են բու սա բա նա կան այ գի նե րում մշա կա բույ սե րի 

բազ մա զա նու թյան թեժ կե տե րում: Եվ այս դեպ քում 

պա րե նի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա ջող ի րա կա

նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է հա մաշ խար հային մո տե 

 ցում: Գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան թեժ կե տե րի 
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պահ պա նու թյունն ան կախ է ազ գային սահ ման նե րից 

և պա հան ջում է հա տուկ հա մա կար գում: Այս խն դի րը 

բա վա րա րե լու հա մար Պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան կազ մա կեր պու թյան պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան հանձ նա ժո ղո վը խթա նեց in situ պահ պան վող 

տա րածք նե րի ցան ցի ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը, 

ո րոնք ո ւղղ ված է ին մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից

նե րի պահ պա նու թյա նը: Նույն հանձ նա ժո ղո վը ի րա կա

նաց րեց պահ պան վող տա րածք նե րի մշա կա բույ սե րի 

վայ րի ազ գա կից նե րի հիմ նա րար ու սում նա սի րու

թյուն ներ: Այս ու սում նա սի րու թյուն նե րում ը նդ գրկ վել 

են բույ սե րի այն տե սակ նե րը, ո րոնք ու նեն պա րե նի 

ան վտան գու թյան հա մար ա ռաջ նա հերթ կար ևո րու

թյուն: Դրանք թվարկ ված են Պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

մի ջազ գային դաշ նագ րի (International Treaty for Plant 

Genetic Resources for Food and Agirculture) հա վել ված 

1ո ւմ: Այս ցան կում ը նգրկ ված են բույ սեր` ը ստ պա րե նի 

ան վտան գու թյան չա փա նիշ նե րի և ե րկր նե րի փոխ կախ

վա ծու թյան: Այդ բույ սերն են կո րե կը (Eleusine coracana 

և Pennisetum glaucum), գա րին (Hordeum vulgare), 

քաղցր կար տո ֆի լը (Ipomoea batatas), մա նի ո կը 

(Manihot esculenta), բա նա նը (Musa acuminata), բրին ձը 

(Oryza sativa), կար տո ֆի լը (Solanum tuberosum), սոր գոն 

(Sorghum bicolor), ցո րե նը (Triticum aestivum) և ե գիպ

տա ցո րե նը (Zea mays). Այս մշա կա բույ սե րից յու րա

քան չյու րը մա տա կա րա րում է աշ խար հի բու սա կան 

ծագ ման սնն դամ թեր քի է ներ գի այի ա վե լի քա նի 5%ը. 

Այս նույն հա վել վա ծում նշ ված են նաև վիգ նան (Vigna 

unguiculata), լո բին (Vicia faba) և սի սե ռը (Pisum sativum): 

Այս բույ սերն ու նեն տա րա ծաշր ջա նային նշա նա կու

թյուն: Այս ա ռաջ նա հերթ մշա կա բույ սե րը ներ կա

յաց ված են տար բեր խմ բե րում (հա ցա հա տի կային ներ, 

բան ջա րե ղեն , ար մատ ներ և պա լար ներ), բնո րոշ վում են 

բազ մաց ման տար բեր ե ղա նակ նե րով (խա չաձև փո շո 

տում, ի նք նա փո շո տում, կլո նալ բազ մա ցում): 

Ներ կա յումս in situ պահ պան վող տա րածք նե րի ցանց 

ստեղ ծե լու հա մար ա ռա ջարկ վել է ը նտ րել այն տա րածք

նե րը, որ տեղ պահ պան վում են 12 մշա կա բույ սե րի գե նո 

ֆոն դի ա մե նա բարձր ա ռաջ նա հեր թու թյուն ու նե ցող 

մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րը: Ա ռաջ նա հերթ 

տե սակ ներն ը նտր վել են ամ բողջ աշ խար հի մի այն 12 

մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն դե րից, հիմ նա կա նում ա ռաջ 

նային բազ մա զա նու թյան Վա վի լո վյան կենտ րոն նե րից, 

որ տեղ պահ պան վում են մշա կա բույ սե րի և դրանց 

վայ րի ազ գա կից նե րի բազ մա զա նու թյան թեժ կե տե րը: 

Մ շա կա բույ սե րի in situ պահ պա նու թյու նը, ցա վոք, 

դեռ լի ար ժե քո րեն չի ի րա կա նաց վում ազ գային կամ 

հա մաշ խար հային մա կար դա կում, բա ցա կա յում են 

նաև On Farm պահ պան վող տա րածք նե րի ազ գային 

ցան ցե րը: Պետք է նշել, սա կայն, որ թեև On Farm 

պահ պան վող տա րածք նե րի ազ գային ցան ցե րի 

ստեղ ծումն այս փու լում դեռ նպա տա կային չէ, քա նի 

որ ազ գային մա կար դա կում խիստ բազ մա զան են On 

Farm պահ պան վող մշա կա բույ սե րը, սա կայն հա մաշ

խար հային մա կար դա կում դա ար դա րաց ված է, քա նի 

որ թույլ կտա ընտ րե լու ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն 

ու նե ցող մշա կա բույ սե րը և մշա կել դրանց On Farm 

պահ պա նու թյան ար դյու նա վետ գոր ծող ցանց: 

9.5. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Ան տառ նե րի նշա նա կու թյու նը բնու թյան մեջ և 

մար դու կյան քում: Ֆո տո սին թե զի շնոր հիվ կա նաչ 

բույ սե րը պայ մա նա վո րում են կյան քի գո յու թյու նը 

Ե րկ րի վրա: Ֆո տո սին թե զը բարդ կեն սա քի մի ա կան 

գոր ծըն թաց է, ո րի ժա մա նակ բույ սե րը կա նաչ գու նա

նյութ քլո րո ֆի լի մի ջո ցով ա րե գակ նային ճա ռա

գայթ ման է ներ գի ան փո խա կեր պում են ած խած նի 

եր կօք սի դից և ջրից ստաց ված օր գա նա կան մի ա ցու

թյուն նե րի քի մի ա կան է ներ գի այի: Այս պի սով, բույ սե րը 

հան դի սա նում են օր գա նա կան նյու թի ստեղ ծող ներ, 

սնն դային շղ թա նե րի հիմք և ա պա հո վում են այլ օր գա

նիզմ նե րի գո յու թյու նը:

 Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով ցա մա քի և օվ կի ա նո սի 

բույ սե րը տա րե կան օգ տա գոր ծում են ա վե լի քան 60 

մլրդ տոն նա ած խա ծին: Տա րե կան ցա մա քի բույ սե րը 

սին թե զում են մոտ 122, ի սկ օվ կի ա նո սի բու սա կա նու

թյու նը` 55 մլրդ տոն նա օր գա նա կան նյութ: Ֆո տո սին

թե զի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած օր գա նա կան նյու թե րի 

է ներ գի այի քա նակն ա վե լի քան 100 ան գամ գե րա

զան ցում է աշ խար հի է լեկտ րա կա յան նե րի կող մից 

ար տադր վող է ներ գի ային: Բա ցի այդ, ֆո տո սին թե զի 

հետ է կապ ված նաև մթ նո լոր տի հա գե ցու մը թթ ված 

նով, ո րն ա ռա ջա նում է բու սա կան բջ ջում ա րե գակ նային 

ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյան տակ ջրի քայ քայ ման 

ար դյուն քում: Մեկ մի ջին չա փի ծա ռը տա լիս է այն քան 

թթ վա ծին, որ քան ան հրա ժեշտ է ե րեք մար դու շն չա

ռու թյան հա մար: 

Բույ սե րը սին թե զել են հս կա յա կան քա նա կու թյամբ 
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օր գա նա կան նյութ, ո րի մի մասն էլ պահ պան վել 

է մինչև մեր օ րե րը` նավ թի պա շար նե րի, բնա կան 

գա զի, քա րած խի, տոր ֆի ձևով: Բա ցի ած խած նից, 

ջրած նից և թթ ված նից, օր գա նա կան նյու թե րի կազ մի 

մեջ մտ նում են նաև ա զո տի, ֆոս ֆո րի, ծծմ բի և այլ 

տար րե րի ա տոմ ներ, ո րոնք հո ղից կլա նում են բույ սե րը 

և, ո րոնք ը նդ գրկ վում են բարդ քի մի ա կան գոր ծըն

թաց նե րի շր ջապ տույ տի մեջ: Կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 

մա հից հե տո նրանց մար մին նե րը կազ մող օր գա նա կան 

նյու թե րը քայ քայ վում են մինչև պար զա գույն ա նօր

գա նա կան մո լե կուլ ներ` հիմ նա կա նում ման րէ նե րի 

գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ: Դրա նով է հիմ նա կա նում 

ա պա հով վում հո ղի բեր րի ու թյու նը: 

Ան տառ նե րը նաև բազ մա թիվ կեն դա նի նե րի և թռ չուն

նե րի գո յու թյան մի ջա վայր են, մեղ մաց նում են կլի մա

յա կան պայ ման նե րը, փոք րաց նում են ջրի մա կե րե

սային հոս քը, ստեղ ծում են նպաս տա վոր միկ րոկ լի մա 

գու ղատն տե սա կան կուլ տու րա նե րի հա մար, ամ րաց 

 նում են ա վազ նե րը և խո չըն դո տում են ջրե րի 

աղ տոտ մա նը:

 Մար դու հա մար ան տա ռը սնն դի, դե ղա մի ջոց նե րի, 

տեխ նի կա կան հում քի, շի նա րա րա կան նյու թե րի 

աղ բյուր է: Ան տառ նե րը դրա կան են ազ դում մար դու 

հո գե վի ճա կի վրա, մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն հանգս տի 

և ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման հա մար: 

Մո լո րա կի ան տա ռային պա շար նե րի կր ճա տու մը 

և դրա հետ ևանք նե րը: Ե րկ րի բու սա կան պա շար 

նե րի շար քում ա մե նա կար ևոր դե րը պատ կա նում է 

ան տառ նե րին: Մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 

հետ ևան քով ա մե նա շա տը տու ժե ցին ան տառ նե րը և 

բո լո րից շուտ պահ պա նու թյան ա ռար կա դար ձան: 

Բ նա կան և մար դու կող մից տնկ ված ան տառ նե րը 

գրա վում են մո տա վո րա պես 40 մլն կմ2 տա րածք կամ 

ցա մա քի մա կե րե սի մոտ 1/3ը: Մո լո րա կի ան տառ նե րի 

մո տա վո րա պես 30%ը գրա վում են փշա տեր ևային 

ան տառ նե րը, ի սկ մնա ցա ծը` լայ նա տեր ևային նե րը 

(նկ.19):

Նկ.19.Ան տառ նե րի բաշ խումն ը ստ աշ խար հա մա սե րի

Ան տառ նե րի ո չն չա ցումն սկս վել է դեռ շատ դա րեր ա ռաջ 

և շա րու նակ վում է մինչև մեր օ րե րը: Այդ ըն թաց քում 

ո չն չաց վել է Եր կիր մո լո րա կը պա տող ան տառ նե րի մոտ 

2/3 մա սը: Ան տա ռային պա շար նե րը տու ժել են ար դյու

նա բե րա կան հե ղա փո խու թյան հետ: Այդ ըն թաց քում 

ան տառ նե րի 500 մլն հա մա կե րես ո չն չաց վել է մար դու 

կող մից և վե րած վել է ան կեն դան ա նա պատ նե րի: 

Ա ռա վել ա րագ հատ վում են ար ևա դար ձային ան տառ 

նե րը: Նրանց մա կե րե սի կր ճատ ման ա րա գու թյու նը 

կազ մում է 26 հա մեկ րո պե ում, և մտա վա խու թյուն կա, 

որ դրանք 25 տա րի հե տո կվե րա նան: 

Խո նավ ար ևա դար ձային ան տառ նե րի հատ ված 

տա րածք նե րը չեն վե րա կանգն վում, ի սկ նրանց տե ղում 

ձևա վոր վում են քիչ ար դյու նա վետ հա մա կե ցու թյուն ներ, 

և ու ժեղ է րո զի այի դեպ քում սկս վում է ա նա պա տաց ման 

գոր ծըն թա ցը: 

Ան տա ռա հա տում նե րի հետ կապ ված կր ճատ վում է 

գե տե րի ջրա տա րու թյու նը, իջ նում է գրուն տային ջրե րի 

մա կար դա կը, ցա մա քում են լճե րը, ու ժե ղա նում է հո ղե րի 

է րո զի ան, կլի ման դառ նում է չո րային և բա րե խառն, 

հա ճախ ա ռա ջա նում են ե րաշտ և փո շե փո թո րիկ ներ, 

ա ճում է ջր հե ղեղ նե րի հա ճա խու թյու նը և հզո րու թյու նը: 

Ան տառ նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

պահ պա նու թյու նը 

Ան տառ նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ար դյու

նա վետ պահ պա նու թյու նը և կա ռա վա րումն ի րա կա

նաց վում են ա տառ նե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան 

բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րում: Դա թույլ է տա լիս 

ի րա կա նաց նել ան տա ռի, որ պես ամ բող ջա կան է կո հա

մա կար գի պահ պա նու թյուն: 

Ան տառ նե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու

թյու նը կախ ված է in situ ան տա ռի է կո հա մա կար գի 

ֆունկ ցի ո նալ վի ճա կից: Մաս նա վո րա պես տե սակ նե րի 

միջև է կո լո գի ա կան փո խազ դե ցու թյու նից, մաս նա վո

րա պես սիմ բի ո տիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից, կամ 

այն պի սի է կո լո գի ա կան ֆունկ ցի ա նե րից, ի նչ պի սիք 

են փո շո տու մը, սեր մե րի տա րա ծու մը և այլն: Մի շարք 

դեպ քե րում ան հրա ժեշ տու թյուն է լի նում պահ պա նել 

ան տա ռային է կո հա մա կար գի մեկ տե սակ կամ պո պու

լյա ցի ա ex situ պայ ման նե րում, սա կայն գործ նա կա նում 

ա ռա վել ար դյու նա վետ է լի նում պահ պա նել ամ բողջ 

է կո հա մա կար գը կամ հա մակ ցու թյուն նե րը` է կո հա

մա կար գային դի նա մի կան դի տար կե լու և պա հպա

նու թյան ա ռա վել ար դյու նա վետ ե ղա նակ ներ ը նտ րե լու 

հա մար: Այս պես կեն դա նի նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ, 
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մաս նա վո րա պես ա նող նա շա րա վոր նե րի, թռ չուն նե րի, 

չղ ջիկ նե րի, կա տա րում են փո շոտ ման կար ևո րա գույն 

է կո լո գի ա կան ֆունկ ցի ան, ո րից կախ ված է տն տե 

սա կան նշա նա կու թյան ան տա ռային ծա ռա տե սակ նե րի 

գո յու թյու նը: 

Ըստ in situ պահ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան` 

ան տառ նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րում ա ռանձ

նաց նում են չորս հիմ նա կան խումբ`

4.  հիմ նա կան տն տե սա կան կար ևո րու թյուն ու նե ցող 

ծա ռա տե սակ ներ, 

5. այլ ծա ռա տե սակ ներ, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 

տե սակ ներ, ո րոնք կար ևոր են, սա կայն ազ գային 

մա կար դա կում կար ևո րա գույն տն տե սա կան 

ար ժեք չեն ներ կա յաց նում, 

6. է կո հա մա կար գի կա յու նու թյունն ա պա հո վող 

հիմ նա կան տե սակ ներ,

7.  տե սակ ներ կամ հա մա կե ցու թյուն ներ, ո րոնց 

նշա նա կու թյու նը դեռ հս տակ ու սում նա սիր ված և 

գնա հատ ված չէ: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, նաև որ ան տառ նե րի գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րի in situ և ex situ պահ պա նու թյու նը 

պետք է կի րառ վեն զու գա հեռ` որ պես պահ պա նու թյան 

փոխլ րաց նող գոր ծիք ներ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տառ նե րի 

վի ճա կը և պահ պա նու թյու նը.

 Հա յաս տա նը հա մար վում է սա կա վան տառ եր կիր: 

Կլի մա յա կան պայ ման նե րի փո փո խու թյուն նե րի 

հետ ևան քով փո փոխ վել է հիմ նա կան ան տառ կազ մող 

ծա ռա տե սակ նե րի կազ մը, նրանց տա րած ման ա րե ա լը 

և հետ ևա բար ը նդ հա նուր ան տա ռա պատ վա ծու թյան 

աս տի ճա նը: Հայ գիտ նա կան նե րի բազ մա թիվ տվյալ

նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի տա րած քի 3540% 

ծածկ ված է ե ղել ան տառ նե րով: Հա յաս տա նի ներ կա 

սա կա վան տա ռու թյու նը պայ մա նա վոր ված է կլի մա

յա կան և, հիմ նա կա նում, մար դա ծին գոր ծոն նե րի բա ցա 

 սա կան ազ դե ցու թյամբ:

 Հա յաս տա նի ան տա ռային ֆոն դը ներ կա յումս չի 

գեր զան ցում տա րած քի 11%ը: Ան տառ նե րը տա րած ված 

են ան հա մա չափ, նրանց մոտ 62%ը գտն վում են 

Տա վու շի, Լոռ վա մար զե րում, 36%ը` Սյու նի քի մար զում, 

մնա ցած 2%ը սփռ ված է Հա յաս տա նի մյուս մար զե րով: 

Ը նդ հա նուր առ մամբ ան տա ռային հա մա կե ցու թյուն

նե րը տա րած ված են նա խա լեռ նային, ստո րին և մի ջին 

լեռ նային գո տի նե րում: Ան տառ նե րի ստո րին սահ մանն 

ան ցնում է ծո վի մա կեր ևույ թից 500 մ բարձ րու թյան 

վրա (Տա վու շի մարզ), ի սկ վե րին սահ մա նը հաս նում է 

մինչև 23002400 մ բարձ րու թյուն նե րը (Նկ. 20):

Նկ.20. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տառ նե րը 
(Ան տա ռային պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն)

 Հա յաս տա նի ան տառ նե րում ա ճում են մոտ 200 

տե սա կի ծա ռեր և թփեր: Այս տեղ ան տառ նե րը հիմ նա

կա նում լայ նա տերև են, ո րոն ցում գե րա զան ցում են 

կաղ նին, բո խին, հա ճա րե նին: Ա սեղ նա տերև տե սակ

նե րից տա րած ված են հիմ նա կա նում գի հին և սո ճին: 

Տա րած ված են նաև հա ցե նին, թխ կին, փռշ նին, կե ռա սե 

 նին, տան ձե նին, խն ձո րե նին, ո րոնք, որ պես ու ղեկ ցող 

տե սակ ներ, մաս նակ ցում են հիմ նա կան ծա ռա տե սակ

նե րի ծա ռուտ նե րի ձևա վոր մա նը: 

Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո է ներ գե տիկ և 

տն տե սա կան ճգ նա ժա մե րի պայ ման նե րում Հա յաս 

տա նի ան տառ նե րը մեծ կո րուստ ներ կրե ցին: Ան ցած 

10 տա րի նե րի ըն թաց քում հատ վել է ա վե լի քան 67 

մլն խո րա նարդ մետր ան տա ռա նյութ: Չկար գա վոր ված 

հա տում նե րի պատ ճա ռով մեծ վնաս է հասց վել ան տա 

ռային գե նո ֆոն դին և կեն սա բազ մա զա նու թյա նը: 

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում կլի մայի ը նդ հա նուր տա քաց 

ման, ի նչ պես նաև ան տառ նե րի ար հես տա կան 

նոս րաց ման հետ ևան քով ի հայտ են ե կել բազ մա թիվ 

վնա սա կար գոր ծոն ներ, ո րոնց թվում ա ռա վել 

վտան գա վոր են հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րը, 

կր ծող նե րը և ան տառ նե րի հր դեհ նե րի ա վե լա ցու մը: 
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Օ րի նակ, հր դեհ նե րի դեպ քեր նկատ վում են ոչ մի այն 

ամ ռանն ու աշ նա նը, այլև ար դեն գար նանն ու 

ձմ ռա նը: Հա յաս տա նում ան տառ նե րի պահ պա նու թյան 

նպա տա կով մշակ վել և 1994թ. ըն դուն վել է ան տա 

ռային օ րենս գիր քը: Այս օ րենս գիր քը պետք է նպաս տի 

ան տառ նե րի գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված պահ պա

նու թյա նը, պաշտ պա նու թյա նը, վե րար տադ րու թյա նը և 

ար դյու նա վետ օգ տա գործ մա նը` ել նե լով ան տառ նե րի 

է կո լո գի ա կան, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան նշա նա կու

թյու նից: Ը ստ այս օ րեն սագր քի` ան տառ նե րը և ան տա 

ռային տն տե սու թյան կա րիք նե րի հա մար հատ կաց ված 

հո ղե րը կազ մում են ՀՀ ան տա ռային ֆոն դը: ՀՀ ան տա 

ռային օ րենսգր քի հիմ նա կան խն դիր ներն են` ան տա ռի 

օգ տա կար բնա կան հատ կու թյուն նե րի պահ պա նու մը, 

վե րար տադ րու թյունն ու ար տադ րո ղա կա նու թյան 

բարձ րա ցու մը, ան տա ռային պա շար նե րի բազ մա

կող մա նի և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը: Բա ցի 

նշ վա ծից, ան տա ռային օ րենսգր քում կար գա վոր վում 

են մի շարք կար ևոր հար ցեր: Դրան ցից են ան տառ 

նե րի դա սա կար գու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու

թյու նում, հատ ման տա րի քի ո րո շու մը, ան տա ռօգ տա  

գործ ման կար գա վո րու մը և այլն: Ը ստ ՀՀ ան տա ռային 

օ րենսգր քի, Հա յաս տա նի ան տառ նե րը դաս վում են մի 

քա նի խմ բի` պաշտ պա նա կան, կա նաչ գո տի ներ, կու րոր

տային, ար գե լո ցային, գե տա մերձ և ճա նա պար հա մերձ 

ար գել ված գո տի ներ և եր կա թու ղի նե րի պաշտ պա նիչ 

ան տա ռային շեր տեր: 

9.6. ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԿԱ ՐԱԳՐ ՄԱՆ, ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԿԵՆ ՍԱ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա

 Մար դիկ սկ սել են փո փո խել բույ սե րի և կեն դա նի

նե րի գե նե տի կա կան կազ մը դեռ այն ժա մա նակ, ե րբ 

գյու ղատն տե սու թյունն իր զար գաց ման սկիզբն էր 

ապ րում` ա վե լի քան 10000 տա րի ա ռաջ: 

Օր գա նիզմ նե րի բնա կան գե նե տի կա կան բազ մա

զա նու թյան այս շա հա գործ ման ար դյուն քում 

ա ռա ջա ցան մշա կա բույ սեր, ծա ռեր, գյու ղատն տե

սա կան կեն դա նի նե րի և ձկ նե րի ցե ղա տե սակ ներ, 

ո րոնք ներ կա յումս ար մա տա պես տար բեր վում են 

ի րենց նախ նի նե րից: Գյու ղատն տե սա կան ար տադ

րու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը կա րող 

է կր ճա տել գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյու նը: Այս 

ա ռու մով կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րը կա րող են մեծ 

դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ: Կեն սա տեխ նո լո գի ան 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան և օգ տա

գործ ման կար ևոր գոր ծիք է: Այն լրաց նում է, սա կայն չի 

փո խա րի նում ա վան դա կան գյու ղատն տե սա կան ու սում

նա սի րու թյուն նե րի տար բեր բնա գա վառ նե րը: Կեն սա

տեխ նո լո գի ա կան գոր ծիք նե րը թույլ են տա լիս կա տա

րե լա գոր ծել պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար 

կար ևոր գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 

մեր գի տե լիք նե րը: Ժա մա նա կա կից կեն սա տեխ նո լո  

գի ա նե րը կա րող են օգ նել կա սեց նել գյու ղատն տե

սու թյան և սնն դի ար տադ րու թյան բո լոր բնա գա վառ

նե րում սկս ված գե նե տի կա կան է րո զի ան: Ներ կա յումս 

լայն կի րա ռում են գտել մո լե կու լային մար կեր նե րը: 

Դրանք հան դի սա նում են մո լե կու լային կեն սա բա

նու թյան ա մե նաար ժե քա վոր գոր ծիք նե րից մե կը: 

Մո լե կու լային մար կեր նե րը լայ նո րեն կի րառ վում են 

տե սակ նե րի, պո պու լյա ցի ա նե րի և գե նո տի պե րի 

հայտ նա բեր ման և նկա րագ րու թյան մեջ և շատ ադ րյու

նա վետ են պո պու լյա ցի ա նե րի միջև գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան քա նա կա կան վեր լու ծու թյան 

հա մար: 

Մո լե կու լային մար կեր նե րի վրա հիմն ված մի նոր 

գոր ծիք է մո լե կու լային մար կե րային սե լեկ ցի ան: 

Մո լե կու լային մար կե րային սե լեկ ցի ան նոր և շատ 

ար դյու նա վետ մո տե ցում է, ո րը կի րառ վում է բույ սե րի 

ա վան դա կան սե լեկ ցի այի և մշա կա բույ սե րի կա տա

րե լա գործ ման ծրագ րե րում, քա նի որ այս մո տե ցու մը 

հեշ տաց նում է գյու ղատն տե սա կան կար ևո րու թյուն 

ու նե ցող գե նե րի և հատ կա նիշ նե րի հայտ նա բե րու մը 

(վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ 

կա յու նու թյուն, ա ղա դի մաց կու նու թյուն, չո րա դի մաց

կու նու թյուն և այլն), հե տա գա հիբ րի դա ցու մը, դրա 

գոր ծակ ցի ո րո շու մը, ստաց ված սերն դում նոր հատ կա 

նի շի հայտ նա բե րու մը և այլն:

 Մո լե կու լային կեն սա բա նու թյան մե թոդ նե րը կի րառ վում 

են նաև հաս կա նա լու հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան ազ դե ցու թյունն է կո հա մա կար գե րի 

կա յու նու թյան վրա, քա նի որ հայտ նի է, որ ներ տե սա

կային բազ մա զա նու թյու նը կա րող է է ա պես նպաս տել 

ագ րոէ կո հա մա կար գի ար տադ րո ղա կա նու թյա նը: 

Ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սա կան կեն սա տեխ նո

լո գի ան նե րա ռում է գոր ծիք նե րի մեծ բազ մա զա նու

թյուն, ո րոնք թույլ են տա լիս հաս կա նալ և փո փո խել 

օր գա նիզմ նե րի գե նե տի կա կան կա ռուց ված քը կամ 

դրան ցից ստաց վող ար տադ րան քը: Այս ո ւղ ղու թյու նը 

թույլ է տա լիս լու ծել այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք 
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են հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի նկատ մամբ 

կա յու նու թյու նը, ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րի` չո րու թյան, 

ա ղայ նու թյան նկատ մամբ կա յու նու թյու նը, բարձր 

սնն դային ար ժե քը, հի վան դու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման 

նոր մե թոդ նե րի մշա կու մը, գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

վի ճա կի գնա հա տու մը, պահ պա նու թյու նը: Կեն սա տեխ

նո լո գի ան կի րառ վում է նաև սեր մե րի և հյուս վածք

նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում: Այն կի րառ վում 

է գե նե տի կա կան բան կե րում հի վան դու թյուն նե րի 

հայտ նա բեր ման և դրան ցից ա զատ վե լու հե տա զո տու

թյուն նե րում: Կեն սա բազ մա զա նու թյան եր կա րատև 

պահ պա նու թյու նը` հյուս վածք նե րի կրի ո պահ պա նու

թյու նը հան դի սա նում է սաղմ նային պլազ մայի ար դյու

նա վետ և հա մե մա տա բար ան վտանգ մի ջոց:

 Մո լե կու լային կեն սա բա նու թյան մե թոդ նե րը կի րառ 

 վում են նաև սաղմ նային պլազ մայի իս կու թյու նը 

գնա հա տե լու հա մար, ի նչ պես նաև հա վա քա ծու նե րում 

հե տաքրք րող գե նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: 

 Ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի ո ներ նե րի նպա տա կը գրե թե 

նույնն է, ի նչ ա վան դա կան սե լեկ ցի ո ներ նե րի նը` ստա նալ 

ա վե լի լավ ու հար մար ված սոր տեր և ցե ղա տե սակ ներ: 

Ա վան դա կան սե լեկ ցի ան հիմն վում է դա սա կան գե նե

տի կա կան սկզ բունք նե րի կի րառ ման վրա` օր գա նիզ մի 

գե նո տի պի և ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րի գնա հատ ման 

վրա: Այս ե ղա նա կով նպա տա կային հատ կա նիշ 

ստա նա լու հա մար բազ մա կի հիբ րի դա ցում նե րից 

ստաց վող բո լոր սե րունդ նե րը պետք է ման րակր կիտ 

ու սում նա սիր վեն: Կեն սա տեխ նո լո գի ան կա րող է 

նպաս տել ա վան դա կան սե լեկ ցի այի մե թոդ նե րի ար դյու

նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Մո լե կու լային մե թոդ

նե րի և in vitro բույ սե րի հյուս ված քային, օր գա նային, 

բջ ջային կուլ տու րա նե րի կի րա ռու մը լայն տա րա ծում 

է գտել վեր ջին 50 տա րի նե րին: Ա վան դա կան բույ սե րի 

սե լեկ ցի ան, ո րը հա մակց ված է կա տա րե լա գործ ված 

կեն սա տեխ նո լո գի ա կան մե թոդ նե րի և գյու ղատն տե

սա կան մո տե ցում նե րի հետ, կբարձ րաց նի ստաց վող 

մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը: Գե նե տի կա կան 

ճար տա րա գի տու թյան ե ղա նակ նե րը նույն պես մշա կա

բույ սե րի կա տա րե լա գործ ման ար դյու նա վետ գոր ծիք 

են: 

 9.7. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կեն սա բա նա կան մո նի տո րին գը:

2.  Կեն սա բա նա կան մո նի տո րին գի քա նի՞ մա կար դակ 

գո յու թյուն ու նի: 

3. Ի՞նչ է ռե սուր սային մո նի տո րին գը: 

4. Ի՞նչ է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գը: 

5. Ո՞ րոնք են կեն սա բազ մա զա նու թյան մո նի տո րին գի 

ի րա կա նաց ման հիմ նա կան փու լե րը: 

6. Ին չո՞ւմ է կա յա նում ցու ցիչ նե րի ը նտ րու թյան 

կար ևո րու թյու նը: 

7. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ցու ցիչ նե րի տեխ նի կա կան 

մշա կու մը կեն սա բազ մա զա նու թյան հա մար:

8. Ն կա րագ րե՛ք ցու ցիչ նե րի փո փոխ ման սահ ման նե րը:

9.  Տե սակ նե րի պահ պան ման ի ՞նչ ռազ մա վա րու

թյուն ներ են մշակ վել: 

10. Ո՞րն է սաղմ նային պլազ մայի պահ պա նու թյան 

ծրագ րի հիմ նա կան նպա տա կը: 

11. Ո՞րն է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի in situ և ex situ 

պահ պա նու թյան նպա տա կը: 

12. Ի՞ն չու է ան հրա ժեշտ պահ պան վող տա րածք նե րի 

դա սա կար գու մը: Թվար կել պահ պան վող տա րածք

նե րի տե սակ նե րը: 

13. Ո՞ր պահ պան վող տա րածք նե րում է սահ մա նա

փակ վում մար դու գոր ծու նե ու թյու նը և ին չո՞ւ: 

14. Ի՞նչ է կրի ո պահ պա նու թյու նը: 

15. Ո՞րն է ան տառ նե րի դե րը մար դու կյան քում և 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման մեջ: 

16. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ժա մա նա կա կից կեն սա

տեխ նո լո գի ան ան տառ նե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի պահ պան ման գոր ծում:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան գնա հա տում և 

մո նի տո րինգ:

2.  Ցու ցիչ ներ և դրանց կի րա ռե լի ու թյու նը: 

3. Տե սակ նե րի պահ պա նու թյու նը ե րկ րա տե ղե կատ

վա կան հա մա կար գե րի մի ջո ցով:

4.  Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ex situ, in situ և On 

Farm պահ պա նու թյուն: 
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5. Ան տառ նե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա

նու թյան ե ղա նակ ներն ու դրանց նշա նա կու թյու նը:

6.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ան տառ նե րի 

վի ճակն ու պահ պա նու թյու նը:

7.  Նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պան ման մեջ:

8.  Մո լե կու լային մար կեր ներ:
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10.0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ON FARM ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ

10.1. ON FARM ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան in situ պահ պա

նու թյունն ա գա րա կային (ֆեր մե րային) տն տե սու թյան 

պայ ման նե րում, հա ճախ հայտ նի է «on farm պահ պա

նու թյուն», ան վան մամբ և բնո րոշ վում է որ պես «ագ րոէ

կո հա մա կար գե րում, որ տեղ զար գա նում է տվյալ 

մշա կա բույ սը, ֆեր մեր նե րի կող մից պո պու լյա ցի ա նե րի 

տա րաբ նույթ հա վա քա ծո ւի ա նընդ մեջ մշա կու թյուն»: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան on farm պահ պա նու թյու նը 

բնո րո շում է ամ բող ջա կան ագ րոէ կո հա մա կար գեր` 

ան մի ջա կա նո րեն նե րա ռե լով օգ տա կար տե սակ նե րը 

(ի նչ պի սիք են` մշա կո վի գյու ղատն տե սա կան մշա կա

բույ սեր, կե րային բույ սեր և ան տա ռային տե սակ ներ), 

նաև դրանց վայ րի ազ գա կից նե րը, ո րոնք կա րող են 

ա ճել մո տա կա տա րա ծու թյուն նե րում: Ել նե լով այս 

բնո րո շու մից` ա ռանձ նաց վում է խն դիր նե րի լայն 

շր ջա նակ, ո րն էլ կա ռու ցում է կեն սա բազ մա զա նու թյան 

on farm պահ պա նու թյան ծրա գի րը: Դրանք ը նդ գր կում 

են է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ձևա վոր ված գյու ղատըն

տե սա կան մշա կա բույ սե րի և ըն տա նի կեն դա նի նե րի 

հար մար վո ղա կա նու թյան պահ պա նու մը շր ջա կա մի ջա 

վայ րի պայ ման նե րին, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 

զար գաց ման մի ջո ցով աղ քատ ֆեր մեր նե րի կյան քի 

մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի մատ չե լի ու թյան մա կար դա կի ա պա հո վու մը կամ 

բարձ րա ցու մը և դրանց կա ռա վա րու մը: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ծրագ րե րը 

կա րող են հա մա տեղ վել տե ղա կան են թա կա ռուց վածք

նե րի զար գաց ման կամ ֆեր մեր նե րի հա մար ազ գային 

գեն բան կե րում պահ վող տե ղա կան գերմպ լազ մայի 

հա սա նե լի ու թյան բարձ րաց ման հետ: Ֆեր մեր նե րը 

կս տա նան օ գուտ ներ կա յուն գե նե տի կա կան բազ մա զա

նու թյու նից և ա ռողջ է կո հա մա կար գից, ո րոնք ա ջակց 

 վում են տվյալ տն տե սու թյան պայ ման նե րում (on farm) 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան մի ջո ցով:

 Տե ղա կան բու սա կան ռե սուրս նե րը կա րող են հիմք 

հան դի սա նալ բու սա բու ծա կան մթերք նե րի ար տադ

րու թյան կամ նոր շու կա յա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ա պա հով ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րի բա րե լավ ման 

հա մար: Նրանք կա րող են հան գեց նել հո ղա գոր ծա կան 

հա մայնք նե րում տե ղա կան ռե սուրս նե րի ամ րապնդ ման 

մի ջո ցա ռում նե րով կեն սա մա կար դա կի կա յուն 

բարձ րաց մա նը: Մաս նա վո րա պես, ան բա րեն պաստ 

պայ ման նե րով ագ րոէ կո հա մա կար գե րի աղ քատ 

ֆեր մեր նե րը կա րող են ա վե լի շատ օ գտ վել, ե թե նրանց 

հե տա գա զար գաց ման նա խա պայ ման նե րում հիմ նա 

կա նը նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ներդ րու մը չէ, 

ո րը կա րող է ծախ սա տար կամ ան նպա տա կա հար մար 

լի նել:

10.2. ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԸՆ ՏԵ ԼԱՑ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 

ՍՈՐ ՏԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԱ ՑՈՒ ՄԸ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳ ՄԱՆ 

ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի շա րու նա կա կան է վու լյու

ցի ան միշտ հա վակ նում է այն պի սի գոր ծըն թաց ներ, 

ո րոնք շաղ կապ ված են մի մյանց, փոխլ րաց նում են և 

նպաս տում տե սա կի զար գաց մա նը: Դա շա րու նակ վող 

ա դապ տա ցի ան է մի ջա վայ րին, զար գա ցումն ու կա տա

րե լա գոր ծու մը և դրանց հա կա ռակ գե նե տի կա կան 
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է րո զի ան կամ դե գե նե րա ցի ան, ո րը փոր ձում է 

հա կազ դել ա ռա ջին նե րին: Ա հա այս հա մա տեքս տում է 

ձևա վոր վել յու րա քան չյուր կեն սա բա նա կան օբյեկտ իր 

ծագ ման կենտ րո նում:

 Շա րու նա կա կան զար գա ցու մը և ա դապ տա ցի ան 

(հար մար վո ղա կա նու թյու նը) շր ջա կա մի ջա վայ րի 

պայ ման նե րին օր գա նիզմ նե րի` պո պու լյա ցի ա նե րի 

և տե սակ նե րի, նրանց օր գան նե րի կա ռուց ված քի ու 

գոր ծու նե ու թյան հար մար վե լու գոր ծըն թացն է: Հար մար

վո ղա կա նու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րին 

կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար կեն սա բա նա կան 

է վո լյու ցի այի հիմքն է, նրանց զար գաց ման կար ևո րա

գույն պայ մա նը: 

Գե նե տի ա կա կան է րո զի ան, (դե գե նե րա ցում-կազ-

մա փո խու թյուն, այ լա սե րում), ո րը կեն սա բա նա կան 

այ լա սեր ման պրո ցես է` սերն դից սե րունդ կեն դա նի 

օր գա նիզմ նե րի մի ջա վայ րին հար մար վո ղա կան կամ 

տն տե սա կան հատ կու թյուն նե րի պար զեց մամբ: Է վո լյու

ցի այի ըն թաց քում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում ո րոշ 

օր գան նե րի պար զե ցու մը, ֆունկ ցի այի թու լա ցու մը 

կամ գրե թե լրիվ ան հե տա ցու մը ըն թա նում է մարմ նի 

հյուս վածք նե րի խոր կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն

նե րով, ո րոնք սո վո րա բար ու ղեկց վում են տվյալ հյուս

ված քի հա մար օ տար նյու թե րի ա ռա ջաց մամբ: 

Մ շա կա բույ սե րի և ըն տա նի կեն դա նի նե րի ա ռա ջաց ման 

է վո լյու ցի ոն գոր ծըն թա ցը հա րատև պրո ցես է, ո րը 

սկս վել է մար դու ե րկ րա գոր ծա կան և ա նաս նա բու

ծա կան պար զա գույն գոր ծո ղու թյուն նե րով և շա րու

նակ վում է մինչ օ րս: Այդ ար դյուն քում են ձևա վոր վել 

հի նա վուրց (պ րի մի տիվ) սորտպո պու լյա ցի ա նե րը, 

ըն տա նի կեն դա նի նե րի տե ղա կան ցե ղե րը, ո րոնք 

հա ճախ տար բեր վում են ի րենց ար տա քին տես քով, 

նրան ցից յու րա քան չյու րը սո վո րա բար ու նի իր սահ մա

նու մը և տե ղա կան ան վա նու մը: Հի նա վուրց/պ րի մի տիվ 

սոր տե րը և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ ներն ու նեն 

ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ կամ բնու թագ րեր: 

Դրանք կա րող են լի նել վա ղա հաս, ու շա հաս (բույ 

սեր), կաթ նա տու, մսա տու, բր դա տու (կեն դա նի ներ): 

Յու րա քան չյուրն, ը ստ իր տա րած ման և ա վան դա կան 

մշա կու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի, որ պես կա նոն ու նի մեծ 

հար մար վո ղա կա նու թյուն տվյալ տա րած քին, որ տեղ 

այն ձևա վոր վել է (ծագ ման կենտ րոն ներ): Դրանք կա րող 

են նաև դա սա կարգ վել ը ստ ա կն կալ վող օգ տա գործ ման 

ա վան դա կան ձևե րի, այս պես օ րի նակ հա ցա հա տի կային 

հի նա վուրց/պ րի մի տիվ սոր տերն օգ տա գործ վում են 

ա լյու րի, շի լա նե րի  , «բլ ղու րի», գա րեջ րի ա ծի կի և այլ նի 

ստաց ման հա մար: Պո պու լյա ցի այի բո լոր բա ղադ րիչ

նե րը հար մար ված են տե ղա կան կլի մա յա կան պայ ման

նե րին, մշա կու թյան ագ րո տեխ նի կա կան մե թոդ նե րին, 

ի նչ պես նաև որ պես կա նոն ի մուն են հի վան դու թյուն

նե րի ու վնա սա տու նե րի նկատ մամբ:

 Ֆեր մեր նե րի կող մից սոր տի հա րատև ը նտ րու թյան վրա 

ազ դում են բազ մա թիվ գոր ծոն ներ: Ֆեր մեր նե րի այդ 

ո րո շում ներն ի րենց հե տազ դե ցու թյունն են թող նում 

տվյալ գո տու մշա կա բույ սե րի գե նե տիկ բազ մա զա

նու թյան վրա: Էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րով բա ցա

հայտ վել են գոր ծոն նե րի մի քա նի հիմ նա կան տե սակ 

ներ, ո րոնք ազ դում են տվյալ տա րած քի հի նա վուրց/

պ րի մի տիվ սոր տե րի ը նտ րու թյան հա վա նա կա նու թյան 

վրա: Ա ռա ջի նը կապ ված է գյու ղատն տե սու թյան ին տեն

սի ֆի կա ցի այի կամ տեխ նո լո գի ա կան փո փո խու թյուն

նե րի հետ, ո րոնք հան գեց նում են ը նտր վող սոր տի 

ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց մա նը մի ա վոր 

տա րած քում: Այ սինքն ժա մա նա կա կից սոր տե րը 

գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սի ֆի կա ցի այի գլ խա վոր 

գոր ծոն նե րից են: Գոր ծոն նե րի ե րկ րորդ շար քը կապ ված 

է ագ րոէ կո լո գի այի հետ: Է քստ րե մալ, տա րա սեռ և 

բարձր լեռ նային պայ ման նե րում ա վե լի հա վա նա կան է 

ֆեր մեր նե րի կող մից ա վան դա կան սոր տե րի ա ճե ցու մը, 

ժա մա նա կա կից սոր տե րի հա մե մատ, քա նի որ սե լեկ 

ցի ոն ծրագ րե րով ստեղծ ված գերմպ լազ ման չի կա րող 

բա վա րար չա փով հար մա րեց ված լի նել տա րա ծա

գո տի նե րի պայ ման նե րին և դրանց միկ րոկ լի մային: 

Գոր ծոն նե րի եր րորդ շար քը կապ ված է շու կայի են թա

կա ռուց ված քի զար գաց ման, կամ սեր մար տադ րու թյան 

գոր ծում հա մայնք նե րի և ան հատ նե րի ներգ րավ ման 

հետ:

 Ցան կա ցած սորտ, ի հար կե ու նի և՛ ցան կա լի, և՛ ան ցան 

կա լի հատ կու թյուն ներ, և ոչ մի սորտ չի կա րող բա վա 

րա րել ֆեր մեր նե րի բո լոր պա հանջ նե րը: Սոր տե րի 

ը նտ րու թյան գոր ծում տն տե սա կան վեր լու ծու թյան 

աշ խա տանք նե րի շար քում հաշ վի են ա ռն վում սոր տե րի 

բնու թագ րա կան բազ մաբ նույթ տար րեր` կապ ված 

բեր քի քա նա կի, ո րա կի, բեր քի բա ղադ րիչ նե րի և 

կա ռուց ված քի, դրանց օգ տա գործ ման նպա տակ նե րի 

հետ և այլն: Այս պես հա ցա հա տի կային ո րոշ սոր տեր 

ու նեն կե րի և հա տի կի ա վե լի բարձր հա րա բե րակ ցու

թյուն, մինչ դեռ մյուս նե րը տա լիս են հա ցա հա տիկ, ո րն 

ա վե լի հար մար է վե րամ շակ ման հա մար, կամ ա վե լի 

շատ են հա մա պա տաս խա նում հա տուկ ճա շա տե

սակ ներ պատ րաս տե լուն: Սրանք ար տա քին գոր ծոն ներ 
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են, ո րոնք պար տադ րում կամ սահ մա նա փա կում են 

ա ռան ձին ֆեր մեր նե րի ո րո շում նե րը: Դրանք դուրս են 

ի րենց ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյու նից: Ա ռա ջարկ

նե րը, կախ ված սոր տե րի ը նտ րու թյան կամ ստեղծ ման 

նպա տակ նե րից՝ ին տեն սի վաց ման, ագ րոէ կո լո գի այի 

և շու կայի զար գաց ման ա ռու մով կա րող են կի րառ վել 

մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ կա նկա տե լի փո փո խու թյուն 

այդ գոր ծոն նե րի հա մա տեքս տում: 

Ֆեր մեր նե րի կող մից սոր տե րի ը նտ րու թյան և տն տե

սու թյան պայ ման նե րում բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյան միջև գո ւյու թյուն ու նի կապ: Ֆեր մեր նե րի 

կող մից սոր տե րին տր ված ան վա նում նե րը կա րող են 

լի նել հս տակ գե նե տիկ մի ա վոր ներ կամ չլի նել այդ պի 

սին: Հետ ևա բար, սոր տե րի ը նտ րու թյան մո դելն ու նի 

սահ մա նա փակ օ գուտ տն տե սու թյան պայ ման նե րում 

ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան 

օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րը հաս կա նա լու հա մար, 

ե թե չկա հնա րա վո րու թյուն կա պել սոր տե րը (ի նչ պես 

նրանք կոչ վում և ը նտր վում են ֆեր մեր նե րի կող մից) 

բու սա կան պո պու լյա ցի այի կա ռուց ված քի և տրա մա

խաչ ման հա մա կար գի (բազ մա ցում) հետ (այ սինքն 

աուտկ րո սինգ, ի նբ րի դինգ, կլո նա վո րում): 

Գո յու թյուն ու նեն ֆեր մեր նե րի կող մից ը նտ րու թյան 

այլ մո տե ցում ներ ևս, ո րոնք ազ դում են տն տե սու թյան 

պայ ման նե րում ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան վրա, դրանք հո ղա տա րած քի մշակ ման 

մե թոդ ներն են, ը նտ րու թյան ու սեր մե րի ձեռք բեր ման 

և պահ պան ման պրակ տի կան և այլն: Դրանք դեռևս 

պաշ տո նա պես կապ ված չեն սոր տե րի ը նտ րու թյան մո դել

նե րի հետ: Ֆեր մեր նե րի կող մից ը նտ րու թյան, գն ման և 

սեր մե րի պահ պա նու թյան, ի նչ պես նաև մշա կա բույ սե րի 

մշակ ման և հո ղա տա րածք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ

վու թյու նը, ան հրա ժեշտ է հա վա քել, և դա հնա րա վո րու

թյուն կտա նաև պա տաս խա նե լու գի տա կան շատ   այլ 

հար ցե րի, ո րոնք ներգ րավ ված են տվյալ տն տե սու թյան 

վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն նե րում: Ա նհ րա ժեշտ է 

սահ մա նել չա փա նիշ ներ, ո րոն ցով ֆեր մեր ներն ը նտ րում 

են ի րենց ան հրա ժեշտ կոնկ րետ սոր տե րը, տվյալ սոր տի 

սեր մե րը և մշա կու թյան տեխ նո լո գի ան: Ա նհ րա ժեշտ է 

նաև հաշ վի առ նել ֆեր մեր նե րի ըն կա լու մը, թե որ քա նով 

է գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի տվյալ սոր տա 

տի պը կամ պո պու լյա ցի ան կրում հենց ի րենց հա մար 

կար ևոր և ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ նե րը:

 Ֆեր մեր նե րի հա մար շատ կար ևոր է նաև այն հան գա

ման քը, որ տե ղա կան սոր տերն ու պո պու լյա ցի ա նե րը 

ձևա վոր վել են կոնկ րետ գյու ղատն տե սա կան մշա կա

բույ սե րի տե ղա կան բազ մա զա նու թյան մեջ դրանց 

շու կա յա կան ար ժե քի գնա հատ մամբ: Ե թե դա այդ պես 

է, ա պա շու կա յա կան գնե րի հի ման վրա կա րե լի է 

ան ցկաց նել գե դո նիս տի կա կան վեր լու ծու թյուն: Ի սկ 

ե թե դա այդ պես է, կա րե լի է բա ցա հայ տել ֆեր մեր

նե րի ըն կա լու մը սոր տե րի ար դյու նա վե տու թյան մա սին, 

որ պես ոչ շու կա յա կան ար ժե քի ցու ցա նիշ` հա մադ րե լով 

դրանք ար տադ րու թյան հա րա բե րա կան ծախ սե րի 

տե ղե կատ վու թյան հետ: Ե րբ ֆեր մեր նե րի կող մից 

ա ճեց ված բերքն ի րաց վում է մեծ և փոքր քա ղաք

նե րում, սպա ռող նե րի ճա շակ նե րը ու նա խա պատ վու

թյուն նե րը մեծ դեր են խա ղում գնի ո րոշ ման գոր ծում: 

Այդ ճա շակ նե րը ու նա խա պատ վու թյուն նե րը ո րո շում 

են բեր քի պա հան ջար կը, և դրանք փո փոխ վում են, 

կախ ված սպա ռող նե րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կից: 

Հա ճախ պա հան ջար կը փո փոխ վում է նաև` կախ ված 

բեր քի ո րա կից: Վեր ջինս կախ ված է սոր տից, չնա յած 

կար ևոր են նաև ար տադ րու թյան և պահ պան ման 

պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև մշա կու մը և վե րամ շա կու մը 

բեր քա հա վա քից հե տո: 

Ս պա ռող ներն ի րենց նա խընտ րու թյուն ներն ար տա

հայ տում են վճար ման լրա ցու ցիչ գնի մի ջո ցով: Ի սկ 

ե րբ այդ ազ դան շան նե րը ֆի նան սա կան տար բե րա կով 

փո խանց վում են ֆեր մե րին, ա պա վեր ջի նիս հա մար 

շար ժա ռիթ է հան դի սա նում ը նտ րու թյամբ ստեղ ծել 

և ա ճեց նել այն սոր տը, պո պու լյա ցի ան, ո րի հա մար 

վճար վել է լրա ցու ցիչ գին:

10.3. ON FARM ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՅ ՐԻ 

ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ ԵՎ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՎԱՅ ՐԻ 

ԱԶ ԳԱ ԿԻՑ ՆԵՐ: ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԵՋ 

ՖԵՐ ՄԵՐ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ

Մ շա կա բույ սե րի տա րաբ նույթ հա վա քա ծու նե րի մեջ 

ֆեր մեր նե րի կող մից պո պու լյա ցի ա նե րի ա նընդ մեջ 

մշա կու թյունն այն ագ րոէ կո հա մա կար գե րում, որ տեղ 

զար գա նում է տվյալ մշա կա բույ սը, ի րե նից ներ կա

յաց նում է գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան in situ 

պահ պա նու թան տար բե րակ, և հայտ նի է «on farm 

պահ պա նու թյուն» ան վան մամբ: Կեն սա բազ մա

զա նու թյան on farm պահ պա նու թյու նը բնո րո շում է 

ամ բող ջա կան ագ րոէ կո հա մա կար գեր` ան մի ջա կա

նո րեն նե րա ռե լով օգ տա կար տե սակ նե րը (ի նչ պի սիք 

են` գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սեր, կե րային 
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բույ սեր և ան տա ռային բու սա տե սակ ներ), նաև դրանց 

վայ րի ազ գա կից նե րը, ո րոնք կա րող են ա ճել մո տա կա 

տա րա ծու թյուն նե րում: Ել նե լով տվյալ բնո րո շու մից` 

կա րե լի է ա ռանձ նաց նել խն դիր նե րի լայն շր ջա նակ, 

ո րոնք կա ռու ցում են կեն սա բազ մա զա նու թյան on farm 

պահ պա նու թյան ծրա գի րը: Այդ խն դիր նե րը նե րա ռում 

են հետ ևյա լը.

 • շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րում մշա կա բույ սե րի 

հար մար վո ղա կա նու թյան պահ պա նում ամ բողջ է վո

լյու ցի այի ըն թաց քում, 

 • ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը 

տար բեր մա կար դակ նե րում՝ է կո հա մա կար գե րի, տա

րա տե սակ նե րի նաև նույն տե սա կի սահ ման նե րում,

 •  ֆեր մեր նե րի ներգ րա վում բույ սե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան ազ գային հա մա կար

գե րում, 

 • է կո հա մա կար գի դե րի պահ պա նու թյուն, ե րկ րի վրա 

կյանք ա պա հո վող հա մա կար գե րի ա ռու մով,

 • տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց ման մի ջո ցով 

աղ քատ ֆեր մեր նե րի կեն սա մա կար դա կի բարձ րա

ցում,

 •  գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի և դրանց կա ռա վար

ման մատ չե լի ու թյան մա կար դա կի ա պա հո վում կամ 

բարձ րա ցում:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան բո լոր 

տար բե րակ նե րից on farm ե ղա նակnվ ար տադ րու

թյունը ու նի հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք 

վե րա բեր վում են ոչ մի այն գե նե տի կա կան բազ մա

զա նու թյա նը, այլ նաև է կո հա մա կար գե րի վի ճա կին և 

մարդ կանց բա րե կե ցու թյա նը: 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի տե ղա կան պայ ման նե րում կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը բո լոր մա կար

դակ նե րի վրա օգ նում է ա պա հո վել ար տադ րու թյու նում 

մշա կա բույ սե րի է վո լյու ցի այի և հար մար վո ղա կա

նու թյան չընդ հատ վող գոր ծըն թա ցը: Դա հան դի սա նում 

է գեն բազ մա զա նու թյան in situ պահ պա նու թյան 

հիմ նախնդ րի ա ռա վե լու թյու նը, քա նի որ այն հիմն ված 

է ոչ մի այն ե ղած գերմպ լազ մայի պահ պա նու թյան, այլ 

նաև նոր գերմպ լազ մայի զար գաց մա նը: Այդ դի նա միկ 

պահ պա նու թյան գա ղա փա րը տա րած վում է գյու  

ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հա մա կար գի բո լոր 

աս պեկտ նե րի վրա` նե րա ռե լով բույ սե րի վայ րի և մո լա

խո տային տե սակ նե րը, ո րոնք կա րող են փո խազ դե

ցու թյան մեջ մտ նել ի րենց մշա կո վի ազ գա կից նե րի հետ:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան on farm պահ պա նու թյու նը 

գյու ղատն տե սու թյան վար ման հա մա կար գե րում 

կի րառ վում է ե րեք մա կար դակ նե րի վրա` է կո հա մա

կար գե րի, միջ տե սա կային և գե նե տի կա կան (ներ տե

սա կային) բազ մա զա նու թյան: Ագ րոէ կո հա մա կար գի 

կա ռուց ված քի պահ պա նումն իր տար բեր մա կար

դակ նե րով և փո խազ դե ցու թյուն նե րով, ա ջակ ցում է 

է վո լյու ցի այի գոր ծըն թաց նե րին և շր ջա կա մի ջա վայ րի 

ազ դե ցու թյա նը, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին ազ դում են 

գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան վրա: Ագ րոէ կո

հա մա կար գում գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

մեջ, ե րբ պահ պան վում են կար գա բա նա կան տե սակ 

նե րը՝ բույ սեր, կեն դա նի ներ և ման րէ ներ, ա պա այդ 

ժա մա նակ պահ պան վում է նաև բու սա կան պո պու

լյա ցի ա նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի բազ մա զա նու

թյու նը: Դեռ ա վե լին, կեն սա բազ մա զա նու թյան այդ ե րեք 

մա կար դակ նե րի և տար բեր փո խազ դե ցու թյուն նե րի 

պահ պա նումն ա պա հո վում է գյու ղատն տե սու թյան 

մեջ տե ղա կան ար տադ րու թյան և ա ռողջ է կո հա մա

կար գի սկզ բունք նե րի կա յու նու թյա նը: Որ պես կա նոն` 

ֆեր մեր ներն ա մե նից լավ գի տեն գյու ղատն տե սա կան 

մշա կա բույ սե րի բնույ թը և օ տա գործ ման չա փե րը, 

ո րով հետև նրանք ի րենց դաշ տե րում ա մեն օր են 

ա ռնչ վում այդ բազ մա զա նու թյան հետ: Հաշ վի առ նե լով 

ֆեր մեր նե րի այդ ի րա վա սու թյու նը` նրանց ներգ րա

վու մը բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ազ գային 

հա մա կար գե րում կա րող են օգ նել ստեղ ծե լու ար դյու

նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ ներգ րավ ված բո լոր 

մաս նա կից նե րի հա մար: Այդ ին տեգր մա նը կա րե լի է 

հաս նել տար բեր ձևե րով, այդ թվում`

 •  ֆեր մեր նե րի մաս նակ ցու թյան ակ տի վաց մամբ, որ

պես գոր ծըն կեր ը նտր ված գերմպ լա զայի պահ պան

ման գոր ծըն թաց նե րում,

 •  կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան, կա յուն 

օգ տա գործ ման, օ գուտ նե րի հա վա սա րա չափ բաշխ

ման վե րա բե րյալ ֆեր մեր նե րի, գեն բան կե րի և այլ 

գոր ծըն կեր նե րի միջև ազ գային ե րկ խո սու թյան կազ

մա կերպ մամբ, 

 • ինչ պես տե ղա ցի, այն պես էլ այլ տա րա ծաշր ջան նե րի 

ֆեր մեր նե րի և նրանց կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ

րե րի միջև տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման հեշ

տաց մամբ,

 •  գեն բան կեր կամ գեն բան կե րի կող մից կազ մա կերպ

ված ցու ցա հան դես ներ ֆեր մեր նե րի այ ցե լու թյուն նե

րով,

 •  տե ղե կատ վա կան և փո խա նա կային հա մա կար գե

րի զար գաց մամբ, ո րոնք ա վե լի մատ չե լի կդարձ նեն 

գեն բան կե րի նյու թե րը ֆեր մեր նե րի հա մար:
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 Կեն սա բազ մա զա նու թյան in situ պահ պա նու թյան 

ծրագ րե րը նույն պես ու նեն մեծ նե րուժ ֆեր մեր նե րի 

կյան քի մա կար դա կը տե ղա կան մասշ տա բով բա րե

լա վե լու հա մար: Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա

նու թյան ծրագ րե րը կա րող են հա մա տեղ վել տե ղա կան 

են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման հետ կամ 

նպաս տել ֆեր մեր նե րին, ազ գային գեն բան կե րում 

պահ վող տե ղա կան գերմպ լազ մայի հա սա նե լի ու թյան 

բարձ րաց մա նը: Նրանք գե նե տի կա կան բազ մա զա

նու թյան օգ տա գոր ծու մից և ա ռողջ է կո հա մա կար գե րից 

կեն սա բազ մա զա նու թյան (on farm) պահ պա նու թյան 

մի ջո ցով կս տա նան կա յուն օ գուտ ներ: Տե ղա կան 

բու սա կան ռե սուրս նե րը կա րող են հիմք հան դի սա նալ 

բու սա բու ծա կան մթերք նե րի ար տադ րու թյան կամ 

նոր շու կա յա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 

նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մար: Դրանք կա րող են 

հան գեց նել գյու ղա կան հա մայնք նե րի կեն սա մա կար

դա կի կա յուն բարձ րաց մա նը և տե ղա կան ռե սուրս նե րի 

կա յուն օգ տա գործ մա նը: Մաս նա վո րա պես, աղ քատ 

ֆեր մեր նե րը կա րող են ա վե լի շատ օ գտ վել, ե թե ի րենց 

զար գաց ման և ը նդ լայն ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րը 

հիմն ված չեն լրա ցու ցիչ նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց 

նե րի վրա: Այ լա պես դրանք կա րող են ծախ սա տար կամ 

ան նպա տա կա հար մար լի նել ան բա րեն պաստ պայ ման

նե րով ագ րոէ կո հա մա կար գե րում: 

Ա պա գա յում պա րե նային ան վտան գու թյան ա ռու մով 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման կար ևո րա գույն 

խն դի րը կա յա նում է նրա նում, որ պես զի բա վա րար վեն 

սե լեկ ցի ո ներ նե րի և գերմպ լազ մա այլ օգ տա գոր ծող

նե րի ա պա գա պա հանջ նե րը: Ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան պահ պա նու մը ֆեր մե րային տն տե սու թյուն

նե րի պայ ման նե րում (on farm) հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս շա րու նա կել մշա կա բույ սե րի է վո լյու ցի այի և 

հար մար վո ղա կա նու թյան գոր ծըն թա ցը, ո րը ժա մա նա կի 

ըն թաց քում կա րող է հան գեց նել գերմպ լազ մայի նոր 

գե նե րաց մա նը: 

Բա ցի այդ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան on farm 

պահ պա նու թյու նը պետք է իր «սո ցի ա լա կան օ գուտ 

նե րը» ներ կա յաց նի հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի, 

մաս նա վո րա պես մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նու թյան 

տրա մադր մամբ հե տաքրքր վող ֆեր մեր նե րին:

 Հա սա րա կու թյու նը կա րող է օ գուտ ստա նալ ագ րոէ

կո հա մա կար գի կա յու նու թյու նից, տար բեր տե ղա կան 

կա յուն սոր տե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով հաս նել 

գյու ղատն տե սու թյան մեջ քի մի կատ նե րի կի րառ ման 

նվա զեց մա նը: Սո ցի ալտն տե սա կան օ գուտ նե րը 

կա րող են նպաս տել նաև գյու ղա կան հա մայնք նե րի 

ամ րապնդ մա նը և հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծաց մա նը: 

Ի նչ վե րա բեր վում է ֆեր մեր նե րի ան հա տա կան օ գուտ

նե րին՝ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու

թյու նը տն տե սու թյան պայ ման նե րում (on farm) կա րող 

է նպաս տել տե ղա կան ա վան դույթ նե րի պահ պան մա նը, 

հեշ տաց նել գյու ղա ցու աշ խա տան քը և մեղ մել սահ մա

նա փակ բյու ջե ի խն դի րը, նվա զեց նել վնա սա տու նե րի, 

հի վան դու թյուն նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի այլ սթ րես 

նե րի ազ դե ցու թյու նը, և ա պա հո վել նոր գե նե տի կա կան 

նյու թի մատ չե լի ու թյունն ի դեմս շր ջա կա մի ջա վայ րի 

կամ տն տե սու թյան ա պա գա փո փո խու թյուն նե րի:

 Նախ քան կեն սա բազ մա զա նու թյան in situ պահ պա

նու թյան ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, ան հրա ժեշտ է 

ման րակր կիտ ու սում նա սի րել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 

ազ դում են բույ սե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

մա կար դա կի վրա տն տե սու թյան պայ ման նե րում (on 

farm): Այն ժա մա նակ, ե րբ գե նե տի կա կան բազ մա զա

նու թյան ex situ պահ պա նու թյու նը (գերմպ լազ մայի 

պահ պա նու թյու նը) տեխ նի կա կան խն դիր է, ա պա 

գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը 

կամ է րո զի ան ֆեր մե րային դաշ տե րում կախ ված է 

բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից: Դրանց շր ջա նա կը լայն է` 

ֆեր մեր նե րի ո րո շում նե րի կա յա ցու մից մինչև շր ջա կա 

մի ջա վայ րի տե ղա կան պայ ման նե րի փո փո խու թյուն

նե րը և բույ սե րի պո պու լյա ցի ա նե րի մեջ ու նրանց 

ներ սում ըն թա ցող փո խազ դե ցու թյուն նե րը: Այս տեղ 

շատ կար ևոր է պա տաս խա նել հետ ևյալ հիմ նա կան 

հար ցե րին.

1. Ի նչ պի սի՞ն է գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 

ծա վա լը և տա րա ծու մը, ո րոնք ա ջակց վում են ֆեր մեր

նե րի կող մից ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ:

2. Ի ՞նչ գոր ծըն թաց ներ են օգ տա գործ վում տն տե

սու թյան պայ ման նե րում (on farm), այդ գե նե տի կա կան 

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան հա մար:

3. Ի ՞նչ գոր ծոն ներ են ազ դում ֆեր մեր նե րի ո րո շում

նե րի ըն դուն ման վրա տն տե սու թյան պայ ման նե րում, 

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ա ռու մով:

4. Ո ՞վ է ա ջակ ցում այդ բազ մա զա նու թյան պահ պա նու

թյա նը տվյալ տն տե սու թյան պայ ման նե րում (տ ղա մարդ, 

կին, ե րի տա սարդ թե ծեր մար դիկ, հա րուստ, աղ քատ, 

նրանց էթ նի կա կան խում բը): 

Այս հար ցե րի ճիշտ պա տաս խան նե րը գի տա կան   

 հիմք կա րող են ծա ռայել բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
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գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան 

(on farm) ար դյու նա վետ, եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա

րու թյուն նե րի մշակ ման նպա տա կով:

10.4.  ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս է կա տար վում ֆեր մեր նե րի ին տեգ րու մը 

բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի ազ գային 

հա մա կար գե րում: 

2. Ին չո՞ւմ է կա յա նում ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան գոր ծում վայ րի տե սակ նե րի և 

մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի դե րը: 

3. Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա րե լա վել ֆեր մեր նե րի կյան քի 

մա կար դա կը կեն սա բազ մա զա նու թյան on farm 

պահ պա նու թյան մի ջո ցով: 

4. Ին չո՞ւմ են կա յա նում հա սա րա կու թյան և ֆեր մեր

նե րի օ գուտ նե րը (սո ցի ալ  տն տե սա կան, բնա պահ

պա նա կան և գե նե տի կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 

ա ռա վե լու թյուն նե րը): 

5. Ին չո՞ւմ է ֆեր մեր նե րի դե րը հա մայնք նե րի կող մից 

կեն սա բազ մա զա նու թյան կա ռա վար ման գոր ծում: 

6. Ո րո՞նք են տն տե սու թյան պայ ման նե րում (on farm) 

կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան գի տա 

կան   հիմ քե րը:

 

Սե մի նար նե րի թե մա ներ 

1. In situ հա մա կար գում կեն սա բազ մա զա նու թյան on 

farm պահ պա նու թյան դե րը և նշա նա կու թյու նը: 

2. Է վո լյու ցի այի և հար մար վո ղա կա նու թյան գոր ծըն

թաց նե րի հա րատ ևու թյու նը:

3.  Տե ղա կան սոր տե րի և պո պու լյա ցի ա նե րի 

ձևա վո րու մը` որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան 

հարս տաց ման ձև և դրանց պահ պա նու թյան 

նպա տակ նե րը:

Գ րա կա նու թյուն

1. Учебное пособие по In situ сохранению в условиях 
хозяйствах (on farm), Д.И. Жарвис, Л.Майер, 
Х.Клемик, Л.Гуарино, М.Смейл,А.Х.Д.Браун, 
М.Садики, Б.Шапит, Т.Ходкин, Версия I., 
Международ. Институт по Генетическим 
ресурсам Растений, Рим, Италия, 2002.

2. Учебное пособие по сахранению в хозяиства 
(onfarm), Международный институт по 
генресурсам, Рим, 2003.

3. GARDENS of BIODIVERSITY Conservation of 
genetic resources and their use in traditional 
food production systems by small farmers of the 
Southern Caucasus Caterina Batello, Damiano 
Avanzato, Zeynal Akparov, Tamar Kartvelishvili, 
Andreas Melikyan, FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
ROME, 2010.
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11.0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

11.1. ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱՐ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան մի ջազ

գային քա ղա քա կա նու թյու նը կար ևոր, ո րո շիչ և ա ռա ջին 

քայլն է ոչ մի այն հազ վա գյուտ տե սակ նե րի և է կո հա մա

կար գե րի, այլև ը նդ հա նուր առ մամբ ո ղջ կեն սա բազ մա

զա նու թյան պահ պա նու թյան գոր ծըն թա ցում: Քա նի որ 

հազ վա գյուտ տե սակ նե րի պահ պա նու թյու նը կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ծրագ րի կար ևոր 

մասն է, ո րը չի կա րող ի րա գործ վել ե րկ րի քա ղա 

քա կան և սո ցի ալտն տե սա կան վի ճա կից ան կախ, 

ա պա հազ վա գյուտ տե սակ նե րի պահ պա նու թյան 

խնդ րի ար դյու նա վետ լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ է 

պե տա կան և ի րա վա կան օ ժան դա կու թյուն՝ նոր մա տի

վային ի րա վա կան հիմ քի ստեղծ ման ձևով: 

Տե սակ նե րի օ րենսդ րա կան պահ պա նու թյունն 

ի րա կա նաց վում է ազ գային և մի ջազ գային մա կար

դակ նե րով: Ազ գային օ րենք նե րը պաշտ պա նում են 

տե սակ նե րը ե րկ րի ներ սում, ի սկ մի ջազ գային հա մա

ձայ նագ րե րը կար գա վո րում են ե րկր նե րի միջև տե սակ 

նե րի ա ռև տու րը: 

Բո լոր ե րկր նե րում կա ռա վա րու թյուն ներն ազ գային 

բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 

մի ա սին ա ռա ջա տար դեր են կա տա րում կեն սա բազ

մա զա նու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի պահ պա նու թյան 

խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում: Ըն դուն վում են օ րենք ներ 

ազ գային պար կե րի կազ մա կերպ ման, ձկ նոր սու թյան 

կար գա վոր ման, ան տա ռա հա տում նե րի, մթ նո լոր տի և 

ջրի աղ տո տում նե րի հար ցե րի վե րա բե րյալ: 

Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը 

տար բեր ե րկր նե րում կազ մա կերպ վում է տար բեր 

ե ղա նակ նե րով: Եվ րո խորհր դի 15 ան դամ պե տու

թյուն ներ տե սակ նե րի պահ պա նու թյու նը կար գա վո րում 

են մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի մի ջո ցով, օ րի նակ, 

Վայ րի ֆլո րայի և ֆաու նայի ան հե տա ցող տե սակ 

նե րի ա ռևտ րի մի ջազ գային կոն վեն ցի այով (CITES): 

CITESը նա խա պատ րաստ վել է Բնու թյան պահ պա

նու թյան մի ջազ գային մի ու թյան ա ռա ջար կով 20րդ 

դա րի 60ա կան թթ. 1973թ. կոն վեն ցի ան ըն դուն վեց և 

ստո րագր վեց Վա շինգ տո նում: 1976թ. կոն վեն ցի ային 

մի ա ցավ նախ կին ԽՍՀՄը: ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո 

1991թ. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը մնաց որ պես 

կոն վեն ցի այի մաս նա կից, ի սկ նախ կին ԽՍՀՄ մյուս 

հան րա պե տու թյուն նե րից 1997թ. CITESին մի ա ցան 

Բե լա ռու սը, Վրաս տա նը և Ո ւզ բեկս տա նը: Մնա ցած 

պե տու թյուն նե րը, այդ թվում և Հա յաս տա նի Հան րա պե

տու թյու նը, կոն վեն ցի ան չեն վա վե րաց րել: Այժմ կոն վեն

ցի ային մի ա ցել են 128 եր կիր: Կոն վեն ցի այի կար ևո

րա գույն մասն են կազ մում կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 

հա մա ձայ նեց ված ցու ցակ նե րը: Դրան ցում ը նդ գրկ ված 

են կեն դա նի նե րի և բույ սե րի այն տե սակ նե րը, ո րոնց 

տե ղա փո խու մը պե տա կան սահ ման նե րով հնա րա վոր 

է մի այն հա տուկ թույ լատ վու թյուն նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում: Այդ ցու ցակ նե րը նե րա ռում են հազ վա գյուտ 

կեն դա նի նե րի 7000ից և բույ սե րի 30000ից ա վե լի 

տե սակ ներ: Ցու ցակ նե րը լրաց վում են և վե րա նայ վում 

յու րա քան չյուր ե րեք տա րին մեկ Կող մե րի կոն ֆե րան սի 
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ժա մա նակ, ո րին ներ կա յա նում են CITESի մաս նա կից 

բո լոր պե տու թյուն նե րը: 

Տե սակ նե րի պահ պա նու թյան մի ջազ գային հա մա ձայ

նու թյուն նե րի շար քում կար ևոր են` Ան տարկ տի դա յում 

ծո վային կեն դա նա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան 

մա սին կոն վեն ցի ան, Կե տե րի որ սի կար գա վոր ման 

մի ջազ գային կոն վեն ցի ան, Թռ չուն նե րի պահ պա նու թյան 

մի ջազ գային կոն վեն ցի ան, Բե նե լյուք սի կոն վեն ցի ան 

թռ չուն նե րի որ սի և պահ պա նու թյան մա սին և այլն:

 Մեկ այլ կար ևոր մի ջազ գային փաս տա թուղթ 

ստո րագր վեց 1992թ. Ռի ոդեԺա նեյ րո յում կա յա ցած 

հա մաշ խար հային գա գաթ նա ժո ղո վին, ե րբ ե րկր նե րի 

ա ռաջ նորդ նե րը հա մա ձայ նու թյան ե կան « կա յուն 

զար գաց ման» հա մընդգր կուն ռազ մա վա րու թյան վե րա

բե րյալ, ո րի սկզ բունքն է. հո գալ սե փա կան կա րիք նե րը` 

միև նույն ժա մա նակ ա պա գա սե րունդ նե րին թող նե լով 

ա ռողջ և կեն սու նակ մի ջա վայր: Ռի ո յում ըն դուն ված 

սկզ բուն քային հա մա ձայ նագ րե րից է կեն սա բազ մա զա

նու թյան մա սին կոն վեն ցի ան:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ան կա յուն 

զար գաց ման սկզ բունք նե րին հետ ևե լու ան հրա ժեշ

տու թյան ճա նա չումն է մի ջազ գային հան րու թյան 

կող մից: Կոն վեն ցի այի  հիմ նա կան նպա տակն է կեն սա

բազ մա զա նու թյան պահ պա նու մը, նրա բա ղադ րիչ

նե րի կա յուն օգ տա գոր ծու մը և գե նե տիկ ռե սուրս նե րի 

հա մա տեղ օգ տա գոր ծու մը, նե րա ռյալ գե նե տիկ ռե սուրս

նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ա զատ մատ չե լի ու թյու նը և 

ան հրա ժեշտ ֆի նան սա վոր ման տրա մադ րու մը:

 Հա մա ձայն կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րի, կեն սա բազ

մա զա նու թյան պահ պա նու մը հա մընդ հա նուր մա կար

դա կով կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու խո շոր 

նա խա պայ ման նե րից է: Կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պան ման խն դիրն ա ռանձ նա կի դժ վար է ծայ րա հեղ 

բնա կան պայ ման նե րում և մարդ կու թյան կող մից 

ին տեն սի վո րեն օգ տա գործ վող վայ րե րում: Խն դիրն 

ա ռնչ վում է Հա յաս տա նին նույն պես: Հա յաս տա նը 

ստո րագ րել է կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն

ցի ան 1992թ. հու նի սի 13ին և վա վե րաց րել է այն 

1993թ. մայի սի 14ին:

1997թ. հոկ տեմ բե րին ՀՀ բնա պահ պա նու թյան 

նա խա րա րու թյու նը մի ջազ գային դրա մաշ նոր հային 

ծրագ րե րի ա ջակ ցու թյամբ ձեռ նար կել է կեն սա բազ

մա զա նու թյան ռազ մա վա րու թյան և գոր ծո ղու թյուն

նե րի ծրագ րի, ի նչ պես նաև ա ռա ջին ազ գային զե կույ ցի 

մշակ ման աշ խա տանք նե րը` կեն սա բազ մա զա նու թյան 

մա սին կոն վեն ցի այի 6, 8 և 26 հոդ ված նե րին 

հա մա պա տաս խան: 

  Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար բույ սե րի 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի մա սին մի ջազ գային 

պայ մա նա գիրն ըն դուն վել է 2001 թվա կա նի նոյեմ բե րի 

3ին Հռո մում` պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար 

բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պան ման և 

կա յուն օգ տա գործ ման և գյու ղատն տե սու թյան կա յուն 

զար գաց ման ու պա րե նի ան վտան գու թյան, ի նչ պես 

նաև ՄԱԿի Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան 

մա սին կոն վեն ցի ային հա մա հունչ, դրանց օգ տա գոր

ծու մից ստաց ված շա հույ թի ար դար և հա վա սա րա չափ 

բաշխ ման նպա տակ նե րով:

 Պայ մա նագ րի բաղ կա ցու ցիչ մասն են կազ մում 

հա վել ված 1ը  (Մ շա կա բույ սե րի ցանկ, ո րոնց վրա 

տա րած վում է բազ մա կողմ հա մա կար գի ազ դե ցու

թյու նը) և հա վել ված 2ը: Պայ մա նա գի րը նպա տակ 

ու նի խթա նել մաս նա կից ե րկր նե րին` ի րա կա նաց նե լու 

պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի հե տա զո տումն ու գրան ցու մը` 

հաշ վի առ նե լով գո յու թյուն ու նե ցող պո պու լյա ցի ա նե րի 

ներ կա վի ճա կը և փո փո խա կա նու թյան աս տի ճա նը: Կողմ 

ե րկր նե րը պար տա վոր վում են նաև ա ջակ ցել պա րե նի 

ար տադ րու թյան հա մար մշա կո վի բույ սե րի վայ րի 

տե սակ նե րի և վայ րի բույ սե րի in situ պահ պա նու թյա նը, 

ստեղ ծել ex situ ար դյու նա վետ և կա յուն պահ պան ման 

հա մա կար գի` պատ շաճ ու շադ րու թյուն հատ կաց

նե լով հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թա բա նու թյան, 

բնու թագր ման, վե րա կանգն ման և գնա հատ ման 

ան հրա ժեշ տու թյա նը, պա րե նի ու գյու ղատն տե սու թյան 

հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի կա յուն 

օգ տա գործ ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման 

նպա տա կով հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա նե րի 

մշակ մա նը և փո խանց մա նը, պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

կեն սու նա կու թյան ա պա հով մա նը, փո փո խա կա նու թյան 

աս տի ճա նի և հա վա քա ծու նե րի գե նե տի կա կան ամ բող

ջա կա նու թյան դի տարկ մա նը:

 11.2. ԲԱԶ ՄԱ ԿՈՂ ՄԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 

ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ, ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

Օ ԳՈՒ ՏԻ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒՄ

  Պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի մա սին մի ջազ գային պայ մա նա

գի րը, ո րի մա սին նշ վել էր նա խորդ թե մա յում, նպա տակ 
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ու նի ստեղ ծել բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

հա սա նե լի ու թյան և օ գուտ նե րի բաշխ ման հա մա կարգ 

պայ մա նա գի րը ստո րագ րած կող մե րի միջև: Այս 

հա մա կար գը նե րա ռում է 29 ցե ղե րի 35 մշա կա բույս: 

Պայ մա նագ րի հա վել վա ծում նե րառ ված է 64 ա նուն 

մշա կա բույս: Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րը 

խիստ կար ևոր են պա րե նի ան վտան գու թյան տե սան

կյու նից, քա նի որ կազ մում են մար դու կող մից օգ տա

գործ վող մշա կա բույ սե րի գրե թե 80%ը: Այս ա ռու մով 

հա մա ձայ նա գիրն ո ւղղ ված է ա պա հո վե լու նաև դրանց 

հա սա նե լի ու թյու նը բո լոր այն ե րկր նե րում, որ տեղ 

դրանք հան դի սա նում են պա րե նի հիմ նա կան բա ղադ

րիչ նե րը: Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի այս ը նդ հա նուր 

ֆոն դը դառ նում է մի կա ռա վար վող հա մա կարգ, ո րը 

տրա մադ րում է այդ գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րը 

պայ մա նագ րի կողմ դար ձած ե րկր նե րի մաս նակ

ցու թյամբ և դրանց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 

մի ջո ցով: Այս հա մա կար գը հայտ նի է որ պես Պա րե նի և 

գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյան այս պայ մա

նագ րի բազ մա կող մա նի հա մա կարգ (Multilateral 

system): Բազ մա կող մա նի հա մա կար գի նպա տակն է 

հնա րա վո րու թյուն և պայ ման ներ ստեղ ծել գի տա կան 

ի նս տի տուտ նե րին և բույ սե րի սե լեկ ցի այի մաս նա վոր 

սեկ տո րին աշ խա տել, պահ պա նել և կա տա րե լա

գոր ծել բույ սե րի գե նե տի կա կան բան կե րում պահ վող 

կամ դաշ տային պայ ման նե րոււմ ա ճող գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րը: Այս հա մա կար գի հա ջո ղու թյու նը 

կախ ված է պայ մա նագ րի կող մե րի՝ պայ մա նագ րով 

սահ ման ված դրույթ նե րին հետ ևե լու պատ րաս տա կա

մու թյու նից: Պայ մա նա գի րը են թադ րում է պայ մա նագ րի 

կողմ ե րկր նե րի ի րա վունք նե րի ը նդ լայ նու մը բույ սե րի 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև 

ի րա վունքն ազ գային օերնսդ րու թյան մա կար դա կում 

սահ մա նե լու բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

հա սա նե լի ու թյու նը այլ ե րկր նե րի հա մար՝ հա մա ձայն 

կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի դրույթ

նե րի: Պայ մա նագ րի ըն դու նու մից և հաս տա տու մից 

հե տո պայ մա նագ րի կողմ դար ձած ե րկր նե րը, ի րենց 

բարձր ի րա վունք նե րին հա մա հունչ, հա մա ձայն վում են 

ստեղ ծել ար դյու նա վետ և թա փան ցիկ բազ մա կող մա նի 

հա մա կարգ՝ ո ւղղ ված պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան 

հա մար գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյան 

և դրանց կի րա ռու մից ստաց ված օ գուտ նե րի փո խա

նակ ման հա մա կար գի ստեղծ մա նը: 

Պայ մա նագ րի կող մե րը պար տա վոր վում են ի րենց 

բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րը դարձ նել 

հա սա նե լի ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փա կում նե րի և 

նյու թի փո խանց ման ստան դարտ պայ մա նագ րի 

պա հանջ նե րին հա մա ձայն (Standard material transfer 

agreement SMTA): 

 Պայ մա նագ րի կի րառ ման ա ռա ջին փուլն իր մեջ 

նե րա ռում է Հա վել ված 1ո ւմ թվարկ ված բույ սե րի նե րա

ռու մը բազ մա կող մա նի հա մա կար գի մեջ: Դա ի րա կա

նաց վում է տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով, 

կող մե րի ի րա վա սու թյան տակ գտն վող բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա

նու թյան վե րա բե րյալ, նե րա ռյալ գեն բան կե րում պահ վող 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րը և դրանց ան ձնագ րային 

տվյալ նե րը: 

Բազ մա կող մա նի հա մա կար գը հիմ նա կա նում 

նե րա ռում է բույ սե րի այն գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րը, ո րոնք նե րառ ված են Մի ջազ գային գյու ղատըն

տե սա կան խորհր դատ վա կան խմ բի Գյու ղատըն 

 տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջազ գային 

գի տա կան կենտ րոն նե րում (IARCs of the Consultative 

Group on International Agricultural Research, CGIAR)՝ ex 

situ հա վա քա ծու նե րում: Բա ցի այդ, պե տու թյուն նե րը 

պետք է խրա խու սեն մաս նա վոր սեկ տո րը, վեր ջին նե րիս 

գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կում գտն վող և հա վել ված 1ի 

ցու ցա կին հա մա պա տաս խան գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը հա մա կա գի մեջ նե րա 

ռե լու հա մար: Բազ մա կող մա նի հա մա կար գի հա մա կար

գո ղը, պե տու թյուն նե րից ստա նա լով հա մա պա տաս խան 

տե ղե կատ վու թյուն, ան մի ջա պես տե ղե կատ վու թյու նը 

ներ մու ծում է հա մընդ հա նուր հա մա կար գի մեջ, ո րը 

հա սա նե լի է պայ մա նագ րի վեբ կայ քի մի ջո ցով: 

11.3. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞րն է գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա

նու թյան մի ջազ գային քա ղա քա կա նու թյան դերն 

ագ րո բազ մա զա նու թյան հա մար: 

2. Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյու նը: 

3. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման 

ի նչ պի սի՞ ե ղա նակ ներ գի տեք: 

4. Ո՞րն է Վայ րի ֆլո րայի և ֆաու նայի ան հե տա ցող 

տե սակ նե րի ա ռևտ րի մի ջազ գային կոն վեն ցի այի 

(CITES) դերն ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պան ման գոր ծում: 
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5. Ո՞րն է կա յուն զար գաց ման հայե ցա կար գի 

հիմ նա կան սկզ բուն քը: 

6. Ո՞րն է Կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն

ցի այի և Կա յուն զար գաց ման հայե ցա կար գի միջև 

կա պը: 

7. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի Պա րե նի և գյու ղատն տե

սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցի ան ագ րո կեն

սա բազ մա զա նու թյան հա մար: 

8. Ի՞նչ է հա սա նե լի ու թյու նը և օ գու տի փո խա նա կու մը: 

9. Ո՞րն է բազ մա կող մա նի հա մա կար գե րի ներդր ման 

նպա տա կը:

10.  Բույ սե րի ո ՞ր գե նե տի կա կան ռե սուրսն է հիմ նա

կա նում նե րա ռում բազ մա կող մա նի հա մա կար գը և 

ին չո՞ւ: 

11. Ի՞նչ պար տա վո րու թյուն ներ է են թադ րում Պա րե նի 

և գյու ղատն տե սու թյան հա մար բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի մա սին մի ջազ գային 

կոն վեն ցի ան:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և շր ջա կա 

մի ջա վայ րը:

2.  Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյուն: 

3. Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և կեն սա բազ մա

զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ան:

Գ րա կա նու թյուն
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12.0
ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

12.1. ՀՀ-Ո ՒՄ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱԾ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ 

ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԾԱԳ ՄԱՆ Ա ՌԱՋ ՆԱՅԻՆ 

ԵՎ Ե ՐԿ ՐՈՐ ԴԱՅԻՆ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Հա յաս տանն իր ի նք նա տիպ մշա կույ թով կազ մում է 

ան տիկ աշ խար հի պատ մու թյան կար ևոր հատ վա ծը: 

19րդ դա րի ան վա նի բնա գետ ներ Ա. Հում բոլդ տը և 

Ռ. Բրաունն ար տա հայ տել են այն միտ քը, որ մշա կո վի 

բույ սե րի ա ռա ջաց ման և տա րած ման սկզբ նա կան 

օ ջախն այն եր կի րը պետք է հա մա րել, որ տեղ այժմ 

պահ պան վում են տվյալ ցե ղի վայ րի տե սակ նե րը, ի սկ 

ը ստ Ն.Վա վի լո վի` որ տեղ կենտ րո նաց ված է տվյալ 

տե սակ նե րի ա մե նա մեծ թի վը: Ել նե լով նշ ված եր կու 

տե սա կետ նե րից` կա րե լի է են թադ րել, որ Հայ կա կան 

լեռ նաշ խար հը մշա կո վի շատ բույ սե րի ծագ ման 

հիմ նա կան կենտ րոն նե րից է: Այդ մա սին են վկա յում 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում էթ նո բու սա բա նա կան 

նյու թե րի մ.թ.ա. 8րդ հա զա րա մյա կից հաշ վող տա րի քը: 

Ի սկ պե ղում նե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված մշա կո վի 

բույ սե րի և դրանց ազ գա կից նե րի ած խա ցած մնա ցորդ

նե րի տա րի քը հաշ վում են մ.թ.ա. 5րդ հա զա րա մյա կից: 

Մ.թ.ա. 8րդ դա րի ա սո րա կան սե պա գիր ար ձա նագ րու

թյուն նե րի տվյալ նե րը վկա յում են, որ հին Հա յաս տա նում 

տա րած ված է ե ղել հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի 

մշա կու մը: Հայ հին պատ միչ նե րի աշ խա տու թյուն

նե րում հան դի պում են պտ ղա տու բույ սե րի, նույ նիսկ 

դրանց սոր տե րի հայ կա կան ան վա նում ներ (թ զե նի, 

կարմ րախն ձոր, կարմ րա տանձ, կարմ րա դեղձ և 

այլն): Բ. Կե սա րա ցու (329279 մ.թ.ա.). «Վեց օ րից» 

աշ խա տու թյան մեջ նկա րագր ված են Հա յաս տա նում 

ա ճող հա ցա բույ սեր, բան ջա րա բոս տա նային ներ և 

ան տա ռա բույ սեր: Ը ստ հնէ ա բա նա կան, էթ նո բու սա բա

նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի տա րած 

 քում մշա կել են ցո րե նի, գա րու, ա շո րայի, կո րե կի, 

վար սա կի, ո լո ռի, ոս պի, սի սե ռի, բակ լայի, քուն ջու թի, 

ձմե րու կի, խա ղո ղի, սերկ ևի լի, շլո րի, կե ռա սի, նռան, 

տխի լի, դեղ ձի, խն ձո րի և այլ բույ սե րի տար բեր 

տե սակ ներ:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քը պատ կա 

 նում է մշա կա բույ սե րի ա ռա ջաց ման Ա ռա ջա վոր 

Ա սի ա կան կենտ րո նին: 

Այն ա ռա ջին հեր թին ա ռանձ նա նում է հա ցա հա տի

կային բույ սե րի, մաս նա վո րա պես ցո րե նի տե սակ նե րի 

և է կո տի պե րի բազ մա զա նու թյամբ: Գի տու թյա նը 

հայտ նի ցո րե նի չորս վայ րի տե սակ նե րից Հա յաս տա նի 

տա րած քում ա ճում է ե րեք տե սակ` վայ րի մի ա հա տի կը 

(Triticum boeoticum Boiss.) (նկ. 21.), Ու րար տու մի ա հա 

տի կը (T.urartu Thum. ex Gandil.) և վայ րի ե րկ հա տի

կա վոր ա րա րա տյան տե սա կը (T.araraticum Jakubz.): 

Վեր ջին եր կուսն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել են 

Հա յաս տա նում: 

Դիպ լոիդ վայ րի T.urartu տե սակն ու նի գե նո մային 

նմա նու թյուն տետ րապ լոիդ կարծր T.turgidum և 

հեք սապ լոիդ T.aestivum տե սակ նե րի հետ և հան դի

սա նում է պո լիպ լոիդ ցո րեն նե րի A գե նո մի դո նո րը: 

Այդ վայ րի տե սակն ա ճում է ծո վի մա կեր ևույ թից 

13001400մ բարձ րու թյան վրա` որ պես կի սա չո րային 

բու սա կա նու թյան բա ղադ րիչ: Վայ րի մի ա հա տիկ T. 

boeoticum տե սա կը հեշտ տրա մա խաչ ման և քրո մո

սոմ նե րի հո մո լո գե նու թյան շնոր հիվ հա մար վում է 

T.monococcum մշա կո վի տե սա կի ան մի ջա կան նա խա 

հայ րը: Ցո րե նի այդ տե սա կը հա ճա խա կի հան դի պում է 

այլ վայ րի ցո րեն նե րի (T.urartu, T.araraticum) և այ ծակ նի 
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տե սակ նե րի հա մա կե ցու թյուն նե րում: Տետ րապ լոիդ 

ի նք նա փո շոտ վող վայ րի T.araraticum տե սակն ա ճում 

է կի սաա նա պա տային և լեռ նա տա փաս տա նային 

պայ ման նե րում և հա մար վում է մշա կո վի T.timofeevii 

Zhuk. տե սա կի նա խա հայ րը: Այլ վայ րի ցո րեն նե րի 

հետ մեկ տեղ այդ տե սա կը պահ պան վում է Է րե բու նի 

ար գե լո ցում:

 Հան րա պե տու թյան տա րած քում հան դի պում է այ ծակ նի 

ի նը տե սակ` ի րենց ներ տե սա կային հա րուստ բազ մա

զա նու թյամբ: Սե լեկ ցի այի տե սա կե տից ար ժե քա վոր է 

հատ կա պես A. tauschii Cosson (A. squarrosa L.) (նկ.21.) 

դիպ լոիդ ի նք նա փո շոտ վող տե սա կը, ո րը հա մար վում է 

ժա մա նա կա կից հեք սապ լոիդ ցո րեն նե րի D գե նո մի 

դո նո րը: Լայն տա րա ծում ու նե նա լով հան րա պե տու թյան 

տա րած քում` այ ծակ նի այդ տե սա կը հան դի պում է 

կի սաա նա պա տային և տա փաս տա նային գո տի նե րում 

ծո վի մա կեր ևույ թից 5001650 մ բարձ րու թյան վրա: 

Այ ծակ նի մնա ցած ո ւթ տե սակ նե րը (A. cylindrica Host, A. 

triuncialis L., A. triaristata Willd., A. crassa Boiss, A. 

biuncialis Vis., A.columnaris Zhuk., A. mutica (Boiss.) Eig. 

/Amblyopyrum muticum Boiss./, A. umbellulata Zhuk.) 

հա մար վում են չո րա դի մաց կու նու թյան, հի վան դու թյուն

նե րի և վնա սա տու նե րի նկատ մամբ դի մաց կու նու թյան 

և այլ հատ կա նիշ նե րի գե նե րի կրող ներ:

Նկ.21. Aegilops tauschii Coss. ssp.strangulata Eig. 
- Այ ծակն Թաու շի

 Վայ րի հա ցազ գի նե րից Հա յաս տա նում հան դի պում են 

ա շո րայի եր կու տե սակ` մի ա մյա Secale vavilovii Grosch. 

և բազ մա մյա S.montanum Guss. (36 տա րա տե սակ

նե րով), ի նչ պես նաև վայ րի գա րու ո ւթ տե սակ: Սե լեկ 

ցի ոն տե սա կե տից մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա

յաց նում վայ րի ե րկ շար H. spontaneum C.Koch և 

սո խու կա վոր H. bulbosum L. գա րու տե սակ նե րը: 

Նկ. 22. Hordeum murinum L.-Գա րի մկ նային

 Հա յաս տա նը նաև ո րոշ հա տի կաըն դե ղեն նե րի հայ րե 

 նիքն է, որ տեղ մինչ օ րս էլ հան դի պում են դրանց 

բազ մա թիվ ա բո րի գեն ձևեր և վայ րի տե սակ ներ. 

 • Ոսպ  մի ա մյա դիպ լոիդ տե սակ Lens orientalis (Boiss.) 

Hand., ո րը մոտ ազ գա կից է մշա կո վի տե սա կին, և 

հազ վա գյուտ, մշա կո վի տե սա կից հա մե մա տա բար 

հե ռու ազ գա կից՝ L. ervoides Grande.

 • Ո լո ռի (Pisum sativum L.) եր կու լայն տա րա ծում ու նե

ցող վայ րի ձև՝ P. elatius M. Bieb. և P. sativum L. sub

sp. humile (Holmb.) Greut., Matth & Risse, ի նչ պես նաև 

Vavilovia formosa (Stev.) Fed. Հազ վա գյուտ բազ մա

մյա տե սա կը, ո րը ո լո ռի հա մե մա տա բար հե ռու ազ

գա կից է և քիչ ու սում նա սիր ված 13002000 մ.ծ.մ. 

բարձ րու թյան վրա լայն տա րած ված վի կի (Vicia 

ervilia (L.) Willd.) (նկ.25.) վայ րի տե սակ ներ (մոտ 30).

 •  Մա տու տա կի եր կու տե սակ` լայն տա րա ծում ու նե

ցող Glycyrrhiza glabra L., ո րն ա ճում է հիմ նա կա նում 

ճահ ճա ցած տե ղե րում և G. echinata L. հա մե մա տա

բար քիչ տա րած ված տե սա կը, ո րը հան դի պում է 

ա ղա կալ ված տա րածք նե րում:

Նկ.23 Vicia L. - Ո լոռ, գյու լուլ
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Նկ. 22. Hordeum murinum L.-Գա րի մկ նային

 Հա յաս տա նը նաև ո րոշ հա տի կաըն դե ղեն նե րի հայ րե 

 նիքն է, որ տեղ մինչ օ րս էլ հան դի պում են դրանց 

բազ մա թիվ ա բո րի գեն ձևեր և վայ րի տե սակ ներ. 

 • Ոսպ  մի ա մյա դիպ լոիդ տե սակ Lens orientalis (Boiss.) 

Hand., ո րը մոտ ազ գա կից է մշա կո վի տե սա կին, և 

հազ վա գյուտ, մշա կո վի տե սա կից հա մե մա տա բար 

հե ռու ազ գա կից՝ L. ervoides Grande.

 • Ո լո ռի (Pisum sativum L.) եր կու լայն տա րա ծում ու նե

ցող վայ րի ձև՝ P. elatius M. Bieb. և P. sativum L. sub

sp. humile (Holmb.) Greut., Matth & Risse, ի նչ պես նաև 

Vavilovia formosa (Stev.) Fed. Հազ վա գյուտ բազ մա

մյա տե սա կը, ո րը ո լո ռի հա մե մա տա բար հե ռու ազ

գա կից է և քիչ ու սում նա սիր ված 13002000 մ.ծ.մ. 

բարձ րու թյան վրա լայն տա րած ված վի կի (Vicia 

ervilia (L.) Willd.) (նկ.25.) վայ րի տե սակ ներ (մոտ 30).

 •  Մա տու տա կի եր կու տե սակ` լայն տա րա ծում ու նե

ցող Glycyrrhiza glabra L., ո րն ա ճում է հիմ նա կա նում 

ճահ ճա ցած տե ղե րում և G. echinata L. հա մե մա տա

բար քիչ տա րած ված տե սա կը, ո րը հան դի պում է 

ա ղա կալ ված տա րածք նե րում:

Նկ.23 Vicia L. - Ո լոռ, գյու լուլ

Նկ. 24. Medicago sativa L. - Առ վույտ ցա նո վի, կա պույտ

Նկ. 25. Onobrychis transcaucasica Grossh. - Կորն գան ան դր-
կով կա սյան

 Հա յաս տա նի տա րած քը հան դի սա նում է նաև մի շարք 

բան ջա րա նո ցային բույ սե րի ա ռա ջաց ման ա ռաջ նային 

և ե րկ րոր դային կենտ րոն, այս տեղ գրանց ված է 280 

տե սակ, ո րոնց թվում են ճակն դե ղը (Beta vulgaris subsp. 

maritima (L.) Arcang, լայն տա րած ված վայ րի և մո լա խո

տային ձևեր, դիպ լոիդ B. lomatogona Fisch. et C.A.Mey 

և B. macrorrhiza Steven (նկ.26.), տետ րապ լոիդ B. 

corolliflora Zoss. ex Battler), գա զա րը, դան դու ռը, սե խը, 

ձմե րու կը, ծնե բե կը, թրթն ջու կը, հա մե մուն քային մի 

շարք տեր ևա բան ջար ներ և այլն: 

Նկ. 26. Beta macrorhiza Stev. - Ճակն դեղ խո շո րար մատ

Նկ. 27. Asparagus officinalis L. - Ծնե բեկ դե ղա գոր ծա կան

Նկ. 28. Melo dudaim (L.) microcarpus Alef.  
 Սեխ ման րապ տուղ

 Հա յաս տա նը նաև ո րոշ յու ղա տու բույ սե րի ծագ ման 

կենտ րոն նե րից է, որ տեղ հան դի պում են բազ մա թիվ 

վայ րի տե սակ ներ, նե րա ռյալ.

 • կ տա վա տի (Linum L.) տար բեր վայ րի և մո լա խո

տային ձևեր, ո րոնց սո վո րա բար դա սում են որ պես 

L. bienne Mill, 

 • կա նե փի (Cannabis sativa L.) վայ րի և մո լա խո տային 

ձևեր, ո րոնք հան դի պում են ո ւթ ֆլո րիս տիկ շր ջան

նե րում 7002000 մ.ծ.մ. բարձ րու թյան վրա,

ա ռան ձին վայ րե րում հան դի պող սո րու կի (Camelina 

sativa L.) վայ րի և մո լա խո տային ձևեր.

 • մ շա կո վի շաղ գա մի (Brassica rapa L.) վայ րի/ մո լա խո

տային ձևեր,

 •  կանճ րա կի տե սակ ներ` հինգ ֆլո րիս տիկ շր ջան նե

րում, որ պես մո լա խոտ տա րած ված Carthamus oxy

acanthus M. Bieb. և C. gypsicola Iljin, ո րն ա ճում է 

կա վային հո ղե րում, ա ղա կալ ված տա րածք նե րում և 

չոր քար քա րոտ տե ղե րում և C. lanatus L. sbs. turke

stanicus M.Pop. տե սա կը, ո րը հան դի պում է ա վա

զուտ նե րում և աղ տոտ ված վայ րե րում,
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 •  գոն գե ղի (Brassica napus L.) վայ րի/ մո լա խո տային 

ձևեր և այլն:

 Հա մե մուն քային բույ սե րի տաս նութ տե սակ լայն 

տա րա ծում ու նի Հա յաս տա նում: Դրանք օգ տա

գործ վում են որ պես հա մե մունք (քե մոն, պար տե զային 

կոր թին, մա նա նեխ, գայ լուկ, գինձ), դե ղա բույ սե րից 

(ո ւրց, ա նա նուխ, պատ րինճ դե ղա տու), ի նչ պես նաև յուղ 

ստա նա լու նպա տա կով օգ տա գործ վող (զի րակ սո վո 

 րա կան, օ շինդր):

Պտ ղա հա տապտ ղային նե րի ա ռու մով ևս Հա յաս տա նը 

ծա գում նա բա նա կան կենտ րոն նե րից է: Այս տեղ ա ճում 

են` վայ րի խն ձո րե նին, տան ձե նին, ա րո սե նին, ա լո ճե 

նին, սա լո րե նին, ծի րա նե նին, կե ռա սե նին, սերկ ևի լը, 

պիս տա կե նին, նռ նե նին, նշե նին, խա ղո ղը, մո րե նին, 

հա ղար ջե նին և, հատ կա պես, խա ղո ղը:

12.2. ՀԱ ՑԱ ՀԱ ՏԻ ԿԱՅԻՆ, 

ՀԱ ՏԻ ԿԱԸՆ ԴԵ ՂԵՆ, ԿԵ ՐԱՅԻՆ, 

ԲԱՆ ՋԱ ՐԱՅԻՆ,ՊՏ ՂԱ ՀԱ ՏԱՊՏ ՂԱՅԻՆ 

ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԳԵ ՆՈ ՖՈՆ ԴԻ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

 Հա յաս տա նի ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը ներ կա

յաց վում է մշա կո վի, վայ րի ա ճող, օգ տա կար և մշա կո վի 

բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րով, ո րոնք նաև ա ռանձ

նա նում են հա ցա հա տի կային բույ սե րի, հա տի կաըն դե  

ղենի, կե րա բույ սե րի, բան ջա րա բոս տա նային նե րի և 

յու ղա տու նե րի խմ բե րով:

 Հա ցա հա տի կային բույ սե րի խումբն ը նդ գր կում է. 

 • ցո րե նի 13 տե սակ և մոտ 360 տա րա տե սակ. Հա յաս

տա նում ա ճող վայ րի մի ա հատ, ու րար տու և վայ րի 

ա րա րա տյան տե սակ նե րը հան դի սա նում են աշ խար

հում հայտ նի ցո րե նի վայ րի 4 տե սակ նե րից ե րե քը, 

ո րոնք բնո րոշ վում են ներ տե սա կային մեծ բազ մա

զա նու թյամբ (110ից ա վել տա րա տե սակ), 

 • այ ծակն ցե ղը ներ կա յաց ված է 9 տե սա կով` ներ տե

սա կային մեծ բազ մա զա նու թյամբ ,

 • ա շո րան ներ կա յաց ված է մշա կո վի, դաշ տա մո լա խո

տային և վայ րի մի ա մյա ու վայ րի եր կա մյա տե սակ

նե րով,

 •  գա րին Հա յաս տա նում ներ կա յաց ված է 8 վայ րի տե

սակ նե րով` ներ տե սա կային մեծ բազ մա զա նու թյամբ, 

ի նչ պես նաև ե րկ շար, մի ջան կյալ և բազ մա շար մշա

կո վի տե սակ նե րով, 

 • ե գիպ տա ցո րե նը լայն մշա կում ու նի, տա րած ված են 

ի նչ պես տե ղա կան, այն պես էլ ժա մա նա կա կից սե լեկ

ցի այի ար դյուն քում ստաց ված և ներ մուծ ված սոր

տե րը, 

 • սոր գոն մշակ վում է ա ռան ձին գյու ղա ցի ա կան տն տե

սու թյուն նե րում, Հա յաս տա նի ֆլո րա յում գրանց ված 

է 2 տե սակ,

 •  վար սա կը ներ կա յաց ված է 7 տե սա կով, լայն տա րա

ծում չի գտել, մշակ վում է ա ռան ձին գյու ղա ցի ա կան 

տն տե սու թյուն նե րում, 

 • կո րե կը, լայն ծա վալ նե րով չի մշակ վում, վայ րի բու

սա կա նու թյան մեջ հան դի պում է կո րե կի 2 տե սակ:

 Հա տի կաըն դե ղեն ից բնու թյան մեջ տա րած ված են 

ոս պի, սի սե ռի և ո լո ռի վայ րի տե սակ նե րը, ի նչ պես նաև 

լո բու տե ղա կան բազ մա թիվ սորտպո պու լյա ցի ա նե րը: 

Կե րային բույ սե րը ներ կա յաց ված են դաշ տավ լու կազ

գի նե րի և բակ լազ գի նե րի ըն տա նիք նե րով, ո րոնք ա ճում 

են բազ մա թիվ տե սակ նե րով, է կո տի պե րով և ձևե րով: 

Fabaceae ըն տա նի քին պատ կա նող 346 տե սա կի բույ սեր 

են գրանց ված Հա յաս տա նում, այդ թվում տա փո լոռ 

(Lathyrus)  23 տե սակ, առ վույտ (Medicago)  14 տե սակ 

(նկ.26.), կորն գան (Onobrychis)  24 տե սակ (նկ.27.), 

ե րեք նուկ (Trifolium)  24 տե սակ և այլն: Մշակ վում են 

հիմ նա կա նում ա բո րի գեն սոր տեր ու ձևեր:

 Բան ջար բոս տա նային ներ: Հա յաս տա նի ֆլո րա յում 

ներ կա յաց ված են Solanaceae, Brassicaceae, Liliaceae, 

Chenopodiaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, Asteraceae, 

Portulacaceae, Lamiaceae, Malvaceae ըն տա նիք նե րին 

պատ կա նող բազ մա թիվ տե սակ նե րով: Բան ջա րա

նո ցային մշա կա բույ սերն ա ճեց վում են գրե թե բո լոր 

տա րա ծաշր ջան նե րում, ի սկ դրանց տե սա կա նին փո փոխ

վում է ը ստ ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյան: Այս պես, 

ցած րա դիր գո տի նե րում հիմ նա կա նում մշակ վում 

են պո մի դո րը, տաք դե ղը, վա րուն գը, բադ րի ջա նը, 

վա ղա հաս կա ղամ բը, ծաղ կա կա ղամ բը, ի սկ լեռ նային 

գո տի նե րում` կա ղամ բը, մա սամբ գա զա րը, ճակն դե ղը 

և բող կը: Ի նչ վե րա բե րում է բոս տա նային մշա կա

բույ սե րին` ձմե րուկ, սեխ, դդում, դդ միկ, ա պա դրանց 

մշակ մամբ գլ խա վո րա պես զբաղ վում են Ա րա րա տյան 

դաշ տա վայ րում: 

Տա րած ված բան ջա րա բոս տա նային մշա կա բույ սե րի մի 

մա սը Հա յաս տա նում ներ կա յաց ված է վայ րի ազ գա կից

նե րով, դրան ցից են` ճակն դե ղը, գա զա րը, սե խը, սո խը, 

սխ տո րը, խավր ծի լը, ծնե բե կը, ծո վա բող կը, կանգ կու րը 

և բազ մա թիվ տեր ևա բան ջար ներ (հա զար, սպա նախ), 
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հա մե մուն քային բան ջա րա բույ սեր (գինձ, մա ղա դա նոս, 

կո տեմ, ծիթ րոն, ռե հան, մա նա նեխ, ա նի սոն, ա նա նուխ 

և այլն), ո րոնք հան դես են գա լիս տար բեր բու սա բա

նա կան տե սակ նե րով և է կո տի պե րով: 

Յու ղա տու նե րը ներ կա յաց ված են մշա կո վի և վայ րի 

կտա վա տի, սո րու կի, կա նե փի, խաշ խա շի և բազ մա թիվ 

այլ տե սակ նե րով, է կո տի պե րով և ձևե րով:

Պտ ղա հա տապտ ղային նե րը բա վա կա նին հա րուստ են 

ներ կա յաց ված Հա յաս տա նի ֆլո րա յում, մշակ վող 

բույ սե րը հիմ նա կա նում պատ կա նում են վար դազ գի

նե րի (Rosaceae) ըն տա նի քին՝  տան ձե նի (Pyrus)  32 

տե սակ, ո րոն ցից 12ը Հա յաս տա նի էն դե միկ բույ սեր են, 

նշե նի (Amygdalus)  2 տե սակ (նկ.31.),  1 տե սակ, 

զկե ռե նի (Mespilus)  1 տե սակ, սա լո րե նի (Prunus)  2 

տե սակ, խն ձո րե նի1, (Malus) մո շե նի (նկ.29), մո րե նի 

(Rubus)  17 տե սակ, ա րո սե նի (Sorbus)  15 տե սակ: 

Բա ցի այդ, Հա յաս տա նի ֆլո րա յում հայտ նի է նռ նե նին 

(Punica granatum) (նկ.30.), թզե նին (Ficus carica), 

հա ղար ջե նին (Ribes - 5 տե սակ), կոկ ռո շե նին (Grossularia 

reclinata), խուր ման (Diospyros lotus), հո նը (Cornus mas), 

փշա տե նին (Elaeagnus  2 տե սակ), թթե նին (Morus  2 

տե սակ), խա ղո ղը (Vitis sylvestris) և այլն:

Նկ. 29. Rubus caesius L. - Մո շե նի կապ տա վուն

Նկ. 30. Punica granatum L. - Նռ նե նի սո վո րա կան 

Ըն կու զա վոր նե րը հան րա պե տու թյան բու սա կա նու թյան 

մեջ ներ կա յաց ված են` հու նա կան ըն կու զե նու (Juglans 

regia), տխի լե նու (Corylus avellana, Corylus colurna) և 

շա գա նա կե նու (Castanea sativa) տե սակ նե րով: Բնակ չու

թյունն օգ տա գոր ծում է նաև հա ճա րե նու պտուղ նե րը 

(Fagus orientalis). 

Նկ. 31. Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipsky - Նշե նի

Պտ ղա բու ծու թյու նը ևս ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյամբ 

է պայ մա նա վոր ված` հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րի 

բազ մա զա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծել 

մշա կել բազ մա թիվ պտ ղա տու տե սակ ներ` ծի րա նե նի, 

դեղ ձե նի, սա լո րե նի, կե ռա սե նի, բա լե նի, խն ձո րե նի, 

տան ձե նի, սերկ ևի լե նի, ըն կու զե նի, նշե նի, թզե նի, 

նռ նե նի և այլն, ի սկ վեր ջին տա րի նե րին (հա րա վային 

և հյու սիսար ևե լյան գո տի նե րում)` նաև ար ևե լյան 

խուր մա և կի վի: 

Չ նա յած Հա յաս տա նում մշա կա բույ սե րի տե սա կա նին 

մեծ է, սա կայն դրան ցից ոչ բո լորն են օգ տա գործ վում 

մեծ չա փե րով: Բա վա կա նին շատ են նաև այն բույ սե րը, 

ո րոնք ու նեն լո կալ, հա մայն քային, ա վան դու թյուն նե րի 

և սո վո րու թյուն նե րի հետ կապ ված նշա նա կու թյուն: 

Դրանք բնակ չու թյան կող մից օգ տա գործ վում են ա վե լի 

սահ մա նա փակ չա փե րով (պտ ղա տու նե րից` զկե ռե 

նին, փշար մա վը, բան ջա րային բույ սե րից` խավր ծի լը, 

ծնե բե կը, ո րոշ հա մե մուն քային բույ սեր, կե րային բույ սեր 

և այլն): 

12.3. ՎԱՅ ՐԻ ՈՒ ՏԵ ԼԻ, ԴԵ ՂԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԵՎ 

ՀԱ ՄԵ ՄՈՒՆ ՔԱՅԻՆ-Ե ԹԵ ՐԱՅՈՒ ՂԱ ՏՈՒ 

ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀՀ-Ո ՒՄ

 Հա յաս տա նի ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյունն աչ քի 

է ը նկ նում նաև տն տե սա պես օգ տա կար, բայց վայ րի 

ա ճող տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյամբ, ո րոնք ը ստ 

օգ տա գործ ման նշա նա կու թյան, կա րե լի է բա ժա նել 

հետ ևյալ խմ բե րի.

 • ու տե լի բույ սեր, ներ կա յաց ված են ա վե լի քան 200 

տե սա կով և սն կեր` 10 տե սա կով
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 •  կե րային բույ սեր` 2000 տե սա կից ա վե լի

 •  դե ղա բույ սեր՝ կազ մում են ամ բողջ ֆլո րայի 10 % ից 

ա վե լին

 •  մեղ րա տու տե սակ ներ՝ մոտ 350 տե սակ 

 • ե թե րա տու բույ սեր` մոտ 350 տե սակ

 •  ներ կա տու բույ սեր` 120 տե սակ

 •  վի տա մի նա տու բույ սեր` 30 տե սակ

 •  խե ժա տու ներ` 60 տե սակ և այլն: 

Ըստ նշա նա կու թյան այս խմ բե րի մեջ ա մե նից կի րա 

ռա կան և հայտ նի բու սա տե սակ ներն ու տե լի և դե ղա

գոր ծա կան նշա նա կու թյան բույ սերն են: Հա յաս տա նը 

վա ղուց հայտ նի է ե ղել իր վայ րի ու տե լի բազ մա թիվ 

բու սա տե սակ նե րով, ո րոնք ժո ղովր դա կան սնն դի 

հա մար նույ նիսկ դե լի կա տես են: Դրան ցից են ու տե լի 

և հա մե մուն քային`  ման դակ, սի բեխ, փի փերթ, թե լուկ, 

բո խի, շրեշ, շու շան, ա վե լուկ, ծնե բեկ, ար ջասխ տոր, 

դաշ տասխ տոր, սխ տոր, բո խի, դաղձ, խնջ լոզ, սինդ րիկ, 

ո ւրց, ա նի սոն, սա միթ, մա նա նեխ, քե մոն, կծ վիչ, գլ խար

կա վոր բազ մա թիվ սն կեր և այլն: Ե թե րա յու ղա տու 

բույ սե րի ծա ղիկ նե րում, ար մատ նե րում, սո խուկ նե րում 

և այլ օր գան նե րում ցն դող բու րա վետ նյու թեր` ե թե րա

յու ղեր են պա րու նա կում: Դրանք մի ա մյա, եր կա մյա, 

բազ մա մյա բույ սեր են, պատ կա նում են նե խու րազ

գի նե րի (գինձ, նե խուր, քե մոն, ա նի սոն, հո ռոմ սա միթ 

և այլն), խու լե ղին ջազ գի նե րի (դաղձ, ե ղես պակ, 

մշ կա հոտ, ռե հան, նար դոս և այլն), վար դազ գի նե րի 

(վարդ), շքա նար գի զազ գի նե րի (բ րա բի ոն), ձի թե նազ

գի նե րի (հաս միկ, ե ղր ևա նի), հի րի կազ գի նե րի (հի րիկ 

և այլ ըն տա նիք նե րի: Դրանք օգ տա գործ վում են 

սնն դի, քի մի ա կան, դե ղա գոր ծա կան և օ ծա նե լի քի 

ար տադ րու թյու նում:

ՀՀ կեն սա բազ մա զա նու թյան մեջ հս կա յա կան են նաև 

դե ղա տու բույ սե րը, ո րոնք մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 

տար բեր հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման և կան խար

գել ման հա մար են օգ տա գործ վում: ՀՀո ւմ բու ժիչ 

հատ կու թյուն նե րով են օ ժտ ված մոտ 1500 բու սա

տե սակ: Դրանց բու ժիչ հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա

վոր ված են նրանց օր գան նե րում առ կա քի մի ա կան 

տար բեր բա ղադ րու թյան օր գա նա կան նյու թե րով 

(ալ կա լոիդ ներ, գլու կո զիդ ներ, սա պո նին ներ, ե թե րա

յու ղեր, վի տա մին ներ և այլն), ո րոնք ֆի զի ո լո գի ա կան 

ներ գոր ծու թյուն են ու նե նում մարդ կանց և կեն դա նի

նե րի վրա: Բույ սե րում պա րու նակ վող ո րոշ նյու թեր 

ազ դում են սպի տա կուց նե րի կեն սա սին թե զի վրա, 

պայ ման ներ ստեղ ծում ի մու նային մար մին նե րի 

սին թե զի հա մար, բարձ րաց նում օր գա նիզ մի պաշտ պա

նա կան ռե ակ ցի ա նե րը, ֆեր մենտ նե րի ակ տի վու թյու նը: 

Նկ. 32. Cichorium intybus L. Ճար ճա տուկ սո վո րա կան

ՀՀ ֆլո րա յում տա րած ված դե ղա բույ սե րից սիր տա

նո թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում 

գոր ծա ծում են կուժ կոտ րու կը, ծխա բույ սը, ե ղես պա կը, 

մատ նո ցու կը, գա զը: Նյար դային հա մա կար գի հի վան դու

թյուն նե րի դեպ քում` շի կա տա կը, սև բան գին, կատ վա 

 խո տը, դաղ ձը և այլն: Ա րյան բարձր ճն շում ի ջեց նող 

մի ջոց են սխ տո րը, հով վա մա ղա խը, մո րե նին, ըն կու

զե նին և այլն: Մի զա մուղ են կուժ կոտ րու կը, կռա տու կը, 

ճար ճա տու կը (նկ.34.), դաշ տային ձի ա ձե տը, գի հին 

և այլն: Լե ղա մուղ են մաս րե նին, կան թե ղա խո տը, 

ան թա ռա մը, գաղ ձը: Ստա մոք սի հի վան դու թյուն նե րի 

դեպ քում օգ տա գոր ծում են տուղ տը, նշե նին, հոր թա

լե զուն, ոս կե հա զա րու կը, հո նը, մա տու տա կը, ե զան 

լե զուն, խա տու տի կը: Շն չա ռա կան ու ղի նե րի հի վան

դու թյուն նե րի դեպ քում` տուղ տը, խու լե ղին ջը, դաղ ձը, 

ո ւր ցը, տատ րա կը: Այդ բույ սե րի բու ժիչ հատ կու թյուն

նե րի մա սին հայ մա տե նագ րու թյան մեջ գրա վոր 

վկա յու թյուն ներ են թո ղել Եզ նիկ Կող բա ցին, Մխի թար 

Հե րա ցին, Ա միր դով լաթ Ա մա սի ա ցին: 

Վի տա մի նա տու ներ: Վի տա մին նե րով հա րուստ են ոչ 

մի այն կա նա չե ղենն ու բան ջա րե ղե նը, այլև ծա ռե րի և 

թփե րի տար բեր օր գան ներ` ծի րա նե նու, ծո րե նու, ըն կու

զե նու, պտուղ նե րը, կե չու, սո ճու, կա ղա մա խու, փշա տե 

նու, հա ցե նու տերև նե րը, սո ճու սեր մե րը:

 Մեղ րա տու ներ: Ը ստ մեղ րատ վու թյան` տար բե րում 

են բարձր մեղ րա տու` թխ կի, ծո րե նի, բա լե նի, կե ռա 

սե նի, խն ձո րե նի, հո նի, սզ նի, չիչ խան, ե րկ րոր դա կան 

մեղ րա տու է` գա զը, շա գա նա կե նին, հա ցե նին:

Յու ղա տու ներ: ՀՀ բու սաշ խար հի ո րոշ բու սա տե

սակ ներ են` կե չի, տեր ևա տի, հա ճա րե նի, ա րո սե նի, 

շլո րե նի, խա ղող, հա ղար ջե նի, կե նի, սո ճի, տխի լե նի, 

ըն կու զե նի, ո րոնց սեր մերն են հատ կա պես հա րուստ 

յու ղով:
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Խե ժա տու ներ: Ա մե նար ժե քա վոր խե ժը տա լիս են 

բնա փայ տա վոր գա զե րը, սո ճու խե ժից ստա նում են 

բևեկ նա յուղ, բևեկ նա խեժ: 

Ա ղա ղա նյու թա տու ներ: Դրան ցով հա րուստ են 

դրախ տա ծա ռի, կաղ նու, բո խու, տերև նե րը, կե չու, 

կաղ նու, տխի լե նու, ու ռե նու ցո ղու նի կեղ ևը, կաղ նու 

պտուղ նե րը, բնա փայ տը:

 Ներ կա տու ներ: Գույ նե րը ստաց վում են բույ սե րի 

տար բեր օր գան նե րից, դե ղին գույ նը` սրա տերև թխ կու, 

կե չու, գե րի մաս տու, օ րո ճի, ոջ լա խո տի, ի շա կաթ

նու կի, կանճ րա կի, տերև նե րից, ծո րե նու ար մատ նե րի 

կեղ ևից, կար մի րը` աղ տո րի, և սրն գե նու պտուղ նե րից, 

սզ նու, սպան դի, տո րո նի, նռ նե նու, մա կար դա խո տի 

կեղ ևից, տերև նե րից, կա նա չը` կե չու, կտտ կե նու, ե ղին ջի 

տերև նե րից, սրն գե նու, գի հու, պտուղ նե րից, թթե նու 

ծաղ կա բույ լե րից:

Չ կար գա վոր ված օգ տա գործ ման և մի ջա վայ րի է կո լո

գի ա կան պայ ման նե րի վատ թա րաց ման հետ ևան քով 

վե րոն շյալ բույ սե րի բնա կան պա շար նե րը նվա զել են, 

ո րոշ տե սակ ներ հայտն վել են ան հե տաց ման եզ րին և 

գրանց վել են ՀՀ Կար միր գր քում: 

12.4. ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ԵՎ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 

ՍԵ ԼԵԿ ՑԻ ՈՆ ՍՈՐ ՏԵ ՐԻ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ: ՀՀ ՆԵՐԿՐ ՎԱԾ 

ՍՈՐ ՏԵՐ ԵՎ ՀԻԲ ՐԻԴ ՆԵՐ, 

ԴՐԱՆՑ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Տե ղա կան սոր տե րի ու սորտ-պո պու լյա ցի ա-

նե րի բազ մա զա նու թյու նը: Հա յաս տա նը, որ պես 

վաղն ջա կան ե րկ րա գոր ծա կան մշա կույթ ու նե ցող 

եր կիր, ու նե ցել է գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան 

մշա կա բույ սե րի իր տե ղա կան ծագ ման սոր տերն 

ու սորտպո պու լյա ցի ա նե րը: Մինչև նա խորդ դա րի 

կե սե րը Հա յաս տա նում մշակ վել են ցո րե նի 20ից ա վե լի 

տե ղա կան սոր տեր: Ներ կա յումս հան դի պում են ցո րե նի 

ըն դա մե նը 23 հին տե ղա կան սոր տեր, մյուս նե րը ցածր 

բեր քատ վու թյան պատ ճա ռով դուրս են ե կել ար տադ րու

թյու նից: Ցո րե նի տե ղա կան սոր տերն աչ քի են ը նկ նում 

մի շարք կար ևոր հատ կա նիշ նե րով, ո րոնց շնոր հիվ 

դրանք կա րող են հան դի սա նալ սե լեկ ցի ոն ար ժե քա վոր 

ե լա նյութ: Օ րի նակ, չո րա դի մաց կու նու թյամբ աչ քի 

են ը նկ նում ցո րե նի «Ս պի տա կա հատ», «Գալ գա լոս», 

«Դեղ նա զար դա», «Թավ թու խի» տե ղա կան սոր տե րը, 

սն կային հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ դի մաց կու

նու թյամբ` «Դեղ նա զար դա», «Գր նա նի», ի սկ ձմե ռա

դի մաց կու նու թյամբ` «Գյուլ գա նի», «Ալ թիա ղաջ» և 

այլն: Դժ բախ տա բար տե ղա կան սոր տե րի մե ծա

մաս նու թյունն ան հե տաց ման եզ րին են և գրեթե չեն 

պահ պան վել սեր մային հա վա քա ծու նե րում:

 Գա րու տե ղա կան սոր տե րից մշա կու թյան մեջ է 

«Նու տանս տե ղա կան» սոր տը, ո րը չո րա դի մաց կուն է և 

քիչ պա հանջ կոտ հո ղի նկատ մամբ: 

Բազ մա մյա կե րային բակ լազ գի (Fabaceae) մշա կա

բույ սե րից հիմ նա կա նում տա րած ված են առ վույ տի 

«Ա պա րա նի տե ղա կան», կորն գա նի «Սի սի ա նի տե ղա 

կան», ե րեք նու կի «Ս տե փա նա վա նի տե ղա կան» 

սորտպո պու լյա ցի ա նե րը:

 Բան ջա րա բոս տա նային մշա կա բույ սե րից սահ մա

նա փակ քա նա կու թյամբ մշակ վում են վա րուն գի, 

տաք դե ղի, բադ րի ջա նի, լո բու, կա ղամ բի, գա զա րի, 

ծնե բե կի, գլուխ սո խի, սե խի տե ղա կան սորտպո պու

լյա ցի ա նե րը: Հան րա պե տու թյու նում մշակ վող գրե թե 

բո լոր հա մե մուն քային տեր ևա բան ջար նե րի սոր տերն 

ու նեն տե ղա կան ծա գում:

 Հայ կա կան բարձ րա վան դա կը, հան դի սա նա լով մշա կա

բույ սե րի ա ռա ջաց ման կենտ րոն նե րից մե կը, հայտ նի է 

պտ ղա տու նե րի տե սա կային և սոր տային բազ մա զա նու

թյամբ: Մաս նա վո րա պես, խն ձո րե նու ( 40), տան ձե նու 

(15), ծի րա նե նու (15), դեղ ձե նու (8), սա լո րե նու, բա լե նու 

մի քա նի սորտպո պու լյա ցի ա նե րը պահ պան վել են 

ա ռան ձին բու սուտ նե րի ձևով, այն էլ` բա ցա ռա պես 

ան հա տա կան տն տե սու թյուն նե րում: 

Ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի ոն սոր տե րի բազ մա զա-

նու թյու նը: Ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյան, բազ մաբ

նույթ հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րի շնոր հիվ հան րա

պե տու թյու նում մշակ վում են մեծ քա նա կու թյամբ 

մշա կա բույ սեր: 

Սե լեկ ցի ոն աշ խա տանք նե րը հան րա պե տու թյու նում 

տար վում են ի նչ պես լի ա մասշ տաբ, այն պես էլ ա դապ տիվ 

սե լեկ ցի այի ո ւղ ղու թյամբ: Ներ կա յումս հան րա պե տու

թյու նում մշակ վում են ի նչ պես ար տերկ րից ներ մուծ ված, 

այն պես էլ տե ղա կան սե լեկ ցի այի սոր տեր և քիչ քա նա

կու թյամբ հին ա վան դա կան սոր տեր (ա ղյու սակ. 3.): 
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Ա ղյու սակ 3. 

Հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի ցան կը և գրանց ված սոր տե րի թի վը

Մ շա կա բույ սը Գ րանց ված 

սոր տե րի թի վը

Մ շա կա բույ սը Գ րանց ված սոր տե րի թի վը

Ըն դա մե նը Վեր ջին 10 

տա րում 

(2003-2013)

Ըն դա մե նը Վեր ջին 10 

տա րում 

(2003-2013)

1 2 3 4 5 6

Ցո րեն (աշ նա նա 
 ցան, գար նա նա ցան 
փա փուկ ցո րեն)

23 15 Կար տո ֆիլ 42 41

Ա շո րա (աշ նա նա ցան) 1 1 Պո մի դոր 31 24

Հա ճար 3 1 Տաք դեղ 10 8

Տ րի տի կա լե 1  Վա րունգ 7 5

Գա րի (աշ նա նա ցան, 
գար նա նա ցան)

14 7 Բադ րի ջան 7 5

Ե գիպ տա ցո րեն 5 3 Դդ միկ 1 

Սոր գո 1  Սոխ 2 

Ո լոռ 3  Գ լուխ կա ղամբ 3 2

Ոսպ 2  Ծաղ կա կա ղամբ 1 

Լո բի սո վո րա կան 7 5 Սե ղա նի ճակն դեղ 2 

Սո յա 2 2 Ձ մե րուկ 5 4

Սի սեռ 5 4 Սեխ 3 2

Վիկ 2  Դ դում 3 1

Ե րեք նուկ 3  Պա տի սոն 1 

Առվույտ 5 2 Բա մի ա 1 

Կորն գան 3 1 Բողկ 3 

Ժիտ նյակ 1  Շա քա րի ճակն դեղ 3 2

Սի զա խոտ 1  Տան ձե նի 9 

Ոզ նա խոտ 1  Խն ձո րե նի 12 

Շյու ղա խոտ 1  Ծի րա նե նի 7 5

Կե րի ճակն դեղ 2 1 Սերկ ևի լե նի 6 1

Գետ նա նուշ 1  Սա լո րե նի 7 

Ծ խա խոտ 5 1 Բա լե նի 2 

Մա ղա դա նոս 1  Դեղ ձե նի 17 2

Հա զար 1  Խա ղող (սե ղա նի, 
տեխ նի կա կան, 
ու նի վեր սալ)

71 17

Ս պա նախ 1  Նռ նե նի 2 

Խոր դե նի 2  Թ զե նի 2 

Կ տա վատ 2  Խուր մա 2 

Ձի թե նի 2  Կե ռա սե նի 4 

Կիտ րոն 1  Ազն վա մո րի 2 

Ն շե նի 2  Ե լակ 3 

Շ լո րե նի 5  Հա ղար ջե նի 2 
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 Բա ցի պաշ տո նա կան ան վա նա ցան կում գրանց ված 

սոր տե րից, հան րա պե տու թյան ֆեր մե րային տն տե

սու թյուն նե րում մշակ վում են նաև ներ մուծ ված, բայց 

դեռ չգ րանց ված սոր տեր, ո րոնց ճշգ րիտ թի վը հայտ նի 

չէ: Ներկր ված թե սե լեկ ցի ոն ճա նա պար հով ստաց ված 

յու րա քան չյուր նոր սորտ տվյալ տա րա ծաշր ջա նի 

հա մար ու նի ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան գե նե տիկ 

հարս տու թյան նշա նա կու թյուն:

 Վեր ջին տա րի նե րին հայ սե լեկ ցի ո ներ նե րի ջան քե րով 

ստեղծ վել են աշ նա նա ցան ցո րե նի «Արմ սիմ», «Վիկ տո 

րի ա», «Ախ թա մար», «Նաի րի 68», աշ նա նա ցան գա րու 

«Սա սուն», «Ու տիք2», «Մուշ», առ վույ տի «Ու րար տու 

85» և կորն գա նի «Ա խու րյան 107», սո յայի «Վա ղար

շա պա տի1», «Վա ղար շա պա տի2», «Կո տայ քի3» և 

«Կո տայ քի4», պո մի դո րի` «Հաղ թա նակ», «Ս վետ լա 

նա», «Լի ա», «Ա ռա քել», «Հայ կա կան ջեր մատ նային» 

սոր տե րը, ի նչ պես նաև վա րուն գի, պղ պե ղի, ծխա խո տի 

և մի շարք այլ մշա կա բույ սե րի բարձր բեր քա տու նոր 

սոր տեր: Աշ նա նա ցան ցո րե նի բարձր ցր տա դի մաց կու

նու թյամբ և չո րա դի մաց կու նու թյամբ օ ժտ ված «Ախ թա 

մար» և «Նաի րի 68» սոր տե րը փոր ձարկ վել և ներդր վել 

են Սյու նի քի մար զի Սի սի ա նի տա րա ծաշր ջա նի և 

Գե ղար քու նի քի մար զի ան ջր դի պայ ման նե րում: Մի ջին 

բեր քատ վու թյու նը կազ մել է 3235ց/ հա:

 Սյու նի քի մար զի պայ ման նե րում կազ մա կերպ վել է 

սի սե ռի «Սի սի ան», «Հա ցա վան», «Ա լի նա» և «Լի լիթ» 

սոր տե րի սերմ նա բու ծու թյու նը: Նշ ված սոր տե րը բա վա 

կա նին չո րա դի մաց կուն են և ա պա հո վում են 2527 

ց/ հա մի ջին բերք: Ի րա կա նաց վել է խա ղո ղի տար բեր 

զու գակ ցում նե րով 15 նոր խա չա սե րում ներ, հայտ նա

բեր վել, ու սում նա սիր վել և բազ մաց վել են խա ղո ղի 

ա բո րի գեն մի շարք ար ժե քա վոր սոր տե րի կլոն ներ, այդ 

թվում «Դե ղին և Վար դա գույն Եր ևա նի նե րի», «Ի ծապը 

տու կի», «Ոս կե հա տի», «Մս խա լի» և այլն:

 Բան ջա րա բոս տա նային հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի նոր 

մր ցու նակ, դի մաց կուն, բարձր բեր քա տու, պտուղ նե րի 

ո րա կա կան բարձր ցու ցա նիշ նե րով օ ժտ ված հիբ րիդ

նե րի և սոր տե րի ստաց ման նպա տա կով սե լեկ ցի ոն 

աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում հե տա զոտ վել է 525 

սոր տան մուշ, պե տա կան փոր ձարկ ման են ներ կա յաց վել 

20 նոր հե ռան կա րային սոր տեր և հիբ րիդ ներ, ստաց ված 

24 նոր սոր տեր և հիբ րիդ ներ (պո մի դո րի` «Հա յաս տա նի 

հրաշք», «Ժան նա», «Ա նա հիտ 351», տաք դե ղի` «Զս պա 

նակ», «Կոն», «Մի լի», «Զմ րուխտ», վա րուն գի` «Սիս», 

«Մա նե», «Զո վաս փյուռ», բադ րի ջա նի` «Մի նի միս», «Սև 

մար գա րիտ», «Աստ ղա բույլ» և այլն) ը նդ գրկ վել են ՀՀ 

տա րած քում օգ տա գործ ման և հե տա գա բազ մաց ման 

նպա տա կով թույ լատր ված գյու ղատն տե սա կան 

մշա կա բույ սե րի ցու ցա կում, կա տար վել են գե նո ֆոն դի 

մեջ ը նդ գրկ ված 198 սոր տե րի սոր տա թար մաց ման 

աշ խա տանք ներ:

12.5. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱ ՆԸ 

ՎՏԱՆ ԳՈՂ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բույ սե րի գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րի բազ մա զա նու թյա նը սպառ նա ցող 

վտանգ ներն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն, 

ի նչ պես ամ բողջ աշ խար հում, պայ մա նա վոր ված են 

մար դա ծին ազ դե ցու թյամբ, դրանք են. 

 • Մ շա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի բնա կան պո

պու լյա ցի ա նե րի և բու սա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի 

կր ճա տում` մար դա ծին ազ դե ցու թյան, շր ջա կա մի

ջա վայ րի վատ թա րաց ման և կլի մայի փո փո խու թյան 

պատ ճա ռով:

 •  Գե նե տի կա կան է րո զի ան, ո րը պայ մա նա վոր ված է 

ժա մա նա կա կից սե լեկ ցի այի զար գաց ման ար դյուն

քում նոր սոր տե րի ներդր մամբ, ի նչ պես նաև մշա

կա բույ սե րի սոր տե րի ու հիբ րիդ նե րի ոչ օ րի նա կան 

ճա նա պար հով ներկր մամբ: Դրանք շատ հա ճախ 

հար մար ված չլի նե լով տե ղա կան բնակ լի մա յա կան 

պայ ման նե րին` մեծ մա սը հե տա գա յում դառ նում է ոչ 

պի տա նի մշա կու թյան հա մար և մի շարք հի վան դու

թյուն ներ տա րա ծող:

 • Օգ տա կար բույ սե րի պո պու լյա ցի ա նե րի գե րօգ տա

գոր ծու մը հատ կա պես բնա կա վայ րե րին մոտ տա

րածք նե րում:

 •  Վայ րի ու տե լի բույ սե րի ոչ կա նո նա կարգ ված ժամ

կետ նե րում հա մա տա րած հա վա քը, ո րը հան գեց նում 

է բնա կան պա շար նե րի զգա լի կր ճատ ման:

 •  Հան րա պե տու թյու նում զար գա ցող է կոագ րո տու րիզ

մը, ո րի հիմ նա կան սկզ բունք ներն ու պա հանջ նե րը ոչ 

միշտ են ճիշտ կի րառ վում: 

 • Բ նա կան խոտ հարք նե րի, կե րա հան դակ նե րի, ալ

պյան մար գա գե տին նե րի ու ա րո տա վայ րե րի վատ

թա րա ցու մը` ին տեն սիվ օգ տա գործ ման, գե րա րա

ծեց ման հետ ևան քով:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյա նը վտան գող մար դա ծին 

գոր ծոն նե րի բարձր ակ տի վու թյունն ա ճել է` հատ կա պես 

20րդ դա րի 3րդ տաս նա մյա կից սկ սած: Բա վա կան է 

ա սել, որ 19201990 թթ. Հա յաս տա նի քա ղա քային 
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բնակ չու թյան խտու թյունն ա ճել է 26 ան գամ, ար դյու

նա բե րա կան կե տե րի և կենտ րոն նե րի թի վը` 30 ան գամ, 

կա ռու ցա պատ ված տա րա ծու թյուն նե րի մա կե րե սը` 20 

ան գամ: Մե ծա ցել է հո ղօգ տա գործ ման ին տեն սի վու

թյու նը, մշա կո վի հո ղե րի մա կե րեսն ըն դար ձակ վել է 1,5 

ան գամ, ո ռոգ վող հո ղե րի նը` 3 ան գամ:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը վտան գող ա մե նա հու զող 

գոր ծո նը գյու ղատն տե սու թյունն է, ո րից տու ժել են 

բո լոր լանդ շաֆ տային գո տի նե րը, մաս նա վո րա պես` 

կի սաա նա պա տային և լեռ նա տա փաս տա նային 

է կո հա մա կար գե րը: 

Գյու ղատն տե սու թյան ճյու ղե րից ա վե լի մեծ վնաս 

պատ ճա ռում է ե րկ րա գոր ծու թյու նը, հատ կա պես 

ո ռոգ վող ե րկ րա գոր ծու թյու նը: Լայն ծա վալ ներ է 

ըն դու նել հո ղե րի դեգ րա դա ցի ան (է ռո զի ա, կոմ պակ

տա ցում), ա ղա կա լում, կեն ցա ղային, ար դյու նա բե

րա կան, ագ րո քի մի ա կան և այլ ծա գում ու նե ցող 

թափոննե րով աղ տո տում և այլն:

 Տա փաս տա նային, ան տա ռային և հատ կա պես ալ պյան 

ու մեր ձալ պյան կեն սա ցե նոզ նե րը մե ծա պես տու ժում 

են ա նաս նա պա հու թյան սխալ կազ մա կեր պու մից և 

ա րա ծեց ման բարձր ծան րա բեռն վա ծու թյու նից:

 Լայն չա փեր է ըն դու նել ան տա ռային է կո հա մա կար

գե րի մար դա ծին ազ դե ցու թյու նը, ե րբ կեն սաերկ րա

ցե նոզ նե րի հեր թա փո խու թյունն ի վեր ջո հան գեց նում 

է ան տա ռա պատ տա րա ծու թյան կր ճատ ման և 

նույ նիսկ բու սազրկ ման: Այս եր ևույթն ա ղե տա լի 

չա փեր ըն դու նեց հատ կա պես 19921995 թթ. է ներ

գե տի կա կան ճգ նա ժա մի տա րի նե րին զանգ վա ծային 

ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում նե րի պատ ճա ռով:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյա նը վտան գող հզոր գոր ծոն է 

ար դյու նա բե րա կան բնօգ տա գոր ծու մը: Հա յաս տա նի 

հա մար բնո րոշ է ե ղել. 

 • ար դյու նա բե րա կան տա րածք նե րի ա րագ ըն դար ձա

կու մը,

 •  գերհ զոր, գի գանտ ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցու

մը, 

 • ար դյու նա բե րու թյան զար գա ցու մը մի տևա կան ժա

մա նա կա հատ վա ծում, ո րը հեն վել է է քս տեն սիվ մե

թոդ նե րի և բնա կան ռե սուրս նե րի ան խնա շա հա

գործ ման վրա:

 Ներ կա յումս էլ ան հրա ժեշտ է գի տա կա նո րեն վեր լու ծել 

լեռ նա հան քային, մե տա լուր գի ա կան, քի մի ա կան, շի նա

նյու թե րի ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղե րի աշ խա տան քի 

է կո լո գի ա կան հետ ևանք նե րը: Հա տուկ քն նարկ ման 

ա ռար կա է է ներ գե տի կան: 

Ա ռա վել սուր է հար ցը` Սևա նա լճի ա պա գայի հետ 

կապ ված, ջրային է կո հա մա կար գի և ամ բողջ ջր հա վաք 

ա վա զա նի կեն սաերկ րա ցե նոզ նե րի խախտ ված բնա կան 

հա վա սա րակշ ռու թյան վե րա կանգն ման, ֆլո րայի ու 

ֆաու նայի տե սա կային կազ մի փո փո խու թյան և լճի 

է ֆտ րո ֆաց ման պրո ցե սի կանխ ման ա ռու մով: 

Ի հար կե ջեր մաէ ներ գե տի կայի և ա տո մային է ներ գե

տի կայի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ա վե լի սահ մա

նա փակ է Հա յաս տա նում: Դա ար տա հայտ վում է հիմ նա

կա նում է լեկտ րա կա յան նե րին հա րող տե ղա մա սե րի 

ջեր մային աղ տոտ ման, ի նչ պես նաև օ դային ա վա զա նի 

ֆի զի կա կան և քի մի ա կան աղ տոտ ման ձևով, ո րը, ի 

վեր ջո, հան գեց նում է բույ սե րի և կեն դա նի նե րի տե սա 

կային կազ մի ո րոշ փո փո խու թյան:

12.6. ՀՀ ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻ ՏՈ ՍԱ ՆԻ ՏԱ ՐԱ ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ ԿԸ ԵՎ ՆՐԱ 

ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒ ՄԸ

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան 

ա մե նա կար ևոր նա խա պայ ման նե րից է նաև նրա 

ֆի տո սա նի տա րա կան վի ճա կը, ո րի պար բե րա բար 

ի րա կանց վող գնա հա տու մը և բա րե լավ ման մի ջո ցա

ռում նե րի մշա կումն ու կի րա ռու մը պե տա կան գերխըն

դիր նե րից են: Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան ֆի տո սա

նի տա րա կան պատ կերն ա վե լի ճիշտ ներ կա յաց նե լու 

հա մար խն դիր նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու են թա բա

ժին նե րի` գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան ցան քա

տա րածք նե րի, այդ թվում բազ մա մյա տն կարկ նե րի ու 

ա րո տա մար գա գետ նային տա րածք նե րի և ե րկ րորդ` 

ոչ գյու ղատն տե սա կան, այդ թվում ան տա ռային 

տա րածք նե րի:

 Հա յաս տանն ու նի ե զա կի ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյուն, 

ո րը հա տուկ է լեռ նային ե րկր նե րին, ո րին էլ հա մա պա

տաս խա նում է ի նչ պես գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ

սե րի շր ջա նա ցու մը, այն պես էլ բնա կան բու սա ծած կի 

կա ռուց ված քը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սա կան 

նշա նա կու թյան հո ղե րը կազ մում են 2077  հազ. հա 

այդ թվում` վա րե լա հո ղեր` 449,2 հազ. հա (21,6%) 

բազ մա մյա տն կարկ ներ` 53,4, հազ. հա, նե րա ռյալ 

տնա մերձ տա րածք նե րը (1,6%), խոտ հարք ներ` 128,3 

հազ. հա (6,2%), ա րոտ ներ` 1067,2 հազ. հա (51,4%), 
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այլ հո ղա տես քեր` 399.3 հազ. հա (19.2%): Այս կա ռուց

ված քով է պայ մա նա վոր ված նաև մշա կա բույ սե րի 

կազ մը: Դրանք ը նդ գր կում են հա ցա հա տի կային, հա տի

կաըն դե ղեն, բան ջա րա բոս տա նային և տեր ևա բան

ջար ներ, կար տո ֆիլ, պտ ղա հա տապտ ղային, ո րոշ չոր 

մեր ձար ևա դար ձային բույ սեր: Այս պի սի մե ծա քա նակ, 

դեռևս ոչ ամ բող ջա կան մշա կա բույ սե րի տե սա կա նին 

էլ պայ մա նա վո րում է դրանց ֆի տո սա նի տա րա կան 

պատ կե րը` հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի 

բազ մա զա նու թյունն ու տա րած վա ծու թյու նը:

 Գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րածք

նե րին տա րե կան հս կա յա կան վնաս են պատ ճա ռում 

բազ մա թիվ վնա սա տու ներ, հի վան դու թյուն ներ, ո րոնց 

զգա լի մա սը լայն տա րա ծում են ստա ցել վեր ջին հա րյու

րա մյա կում: Դրան ցից ա մե նավ տան գա վոր ներն ու նեն 

կա րան տին նշա նա կու թյուն:

Չ նա յած Եվ րո պայի հա մար կա րան տին նշա նա կու թյուն 

ու նեն ա վե լի քան 300 տե սա կի վնա սա տու ներ, հի վան

դու թյուն ներ և մո լա խո տեր, սա կայն ՀՀո ւմ այ սօր վա 

դրու թյամբ նշ վում են վնա սա տու նե րի և հի վան դու

թյուն նե րի 9 տե սակ ներ և 2 մո լա խո տեր: Այդ թվում 

մո լա խո տե րից` սո ղա ցող դառ նա խո տը (վար դա գույն) 

(Acroptilon repens D.C.), գաղ ձե րը (Cuscuta sp.), ի սկ 

հի վան դու թյուն նե րից` կար տո ֆի լի ոս կե փայլ նե մա 

տո դը, կար տո ֆի լի քաղց կե ղը, պտ ղա տու նե րի բակ տե 

րի ալ այր ված քը, վնա սա տու նե րից` կար տո ֆի լի կո լո

րա դյան բզե զը, ցիտ րու սային սպի տա կաթ ևը, խա ղո ղի 

ֆի լոք սե րան: 

Ընդ հա նուր սն կային և բակ տե րի ալ հի վան դու թյուն նե րի 

շար քում ա մե նից լայն տա րա ծում ու նեն կար տո ֆի լին 

վնա սող ֆի տոֆ տո րո զը, մակ րոս պո րի ո զը, սո վո րա կան 

քո սը, օղա կա վոր փտու մը, ցո ղու նային նե մա տո դը, 

ֆո մո զը (կա ղամբ), ա նո թային բակ տե րի ո զը (կա ղամբ), 

սպի տակ փտու մը (ար մա տապ տուղ ներ), մոխ րա գույն 

և բակ տե րի ալ փտում նե րը (ար մա տապ տուղ ներ), 

գա գաթ նային փտու մը (մոր մազ գի ներ), իս կա կան 

և կեղծ ալ րա ցո ղե րը (մոր մազ գի ներ, դդ մազ գի ներ, 

պտ ղա տու ներ և խա ղող), սն կային թա ռա մու մը (բո լոր 

բան ջա րային ներ), վնա սա տու նե րից` տեր ևային լվի ճը 

(կար տո ֆիլ), կա ղամ բի ճեր մա կա թի թե ռը կա ղամ բի 

լվի ճը (կա ղամբ), գա զա րի ճան ճը, հո ղաբ նակ ար ջու կը և 

բվիկ նե րը (բան ջա րային ներ), տրիպս ներն ու լվիճ նե րը, 

ա կա նող ճան ճե րը, մլուկ նե րը, պտ ղա կեր նե րը (պտ ղա

տու ներ և խա ղող) և այլն:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ֆեր մե րային 

տն տե սու թյուն նե րում ա նընդ հատ ի րա կա նաց վում են 

քի մի ա կան, կեն սա բա նա կան, ագ րո տեխ նի կա կան և այլ 

հա մա լիր պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ, սա կայն գյու ղատըն 

 տե սա կան մշա կա բույ սե րի ը նդ հա նուր ֆի տո սա նի տա

րա կան վի ճակն ան բա վա րար է մնում: 

Ա ռանձ նա հա տուկ է նաև ֆի տո սա նի տա րա կան 

պատ կե րը սա կա վաան տառ Հա յաս տա նի հա մար: 

Ան տա ռա ծածկ է 334,1 հա զար հա, կամ ե րկ րի ը նդ հա 

 նուր տա րած քի 11,2%: ՀՀ ան տառ նե րում ա ճում են 

շուրջ 200 տե սա կի ծա ռեր և թփեր, ո րոն ցից ան տառ 

կազ մող հիմ նա կան ծա ռա տե սակ ներն են հա ճա րե նին, 

կաղ նին, բո խին (ան տա ռա ծածկ տա րած քի 81,3%), 

մնա ցած նե րը (սո ճին, գի հին, հա ցե նին, թխ կին, թե ղին, 

լո րե նին, կա ղա մա խին և թփուտ նե րը) 18,7%: Ան տառ

նե րը, որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան շատ կար ևոր 

տա րածք, ու նեն յու րա հա տուկ ֆի տո սա նի տա րա կան 

պատ կեր: Հա յաս տա նի ան տառ նե րում տա րած ված 

վնա սա կար մի ջատ նե րից թե փու կաթ ևեր (թի թեռ նե րի) 

կար գից աչ քի են ը նկ նում տա րա զույգ մե տաք սա

գոր ծը, ոս կե տու տը, լեռ նային օ ղա կա վոր մե տաք սա

գոր ծը, խժ ռող ե րկ րա չա փը, կաղ նու կա նաչ տեր ևո լո ռը, 

ա լո ճա թի թե ռը և այլն: Բզեզ նե րի կար գին պատ կա նող 

մի ջատ նե րից մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում բար դու 

տեր ևա կե րը, թե ղու տեր ևա կե րը, կաղ նու տեր ևա կե րը, 

եր կա րակն ճի թը և այլն:

 Զանգ վա ծային բազ մաց ման տա րի նե րին տեր ևա կեր 

վնա սա կար մի ջատ նե րը տեր ևազր կում են ծա ռե րը, 

ար գե լա կում բնա փայ տի տա րե կան ա ճը: Վեր ջին 20 

տա րի նե րի ըն թաց քում տեր ևա կեր մի ջատ նե րի կող մից 

տա րե կան տեր ևազրկ վել է 525 հա զար հա ան տառ, 

ո րի պատ ճա ռով բնա փայ տի տա րե կան ա ճի մի ջին 

կո րուս տը կազ մել է 17 հա զար խո րա նարդ մետր, 

ա ռան ձին տա րի ներ մինչև 30 հա զար խո րա նարդ 

մետր, ո րը կա րող էր ա ճել: 

Հա յաս տա նի ան տառ նե րում հայտ նա բեր ված են 200 

տե սակ հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ ներ: Կաղ նու 

ան տառ նե րին մեծ վնաս են հասց նում կաղ նու ալ րա 

ցո ղը, ա սեղ նա տերև ծա ռա տե սակ նե րին (սո ճի և 

ե ղև նի)` ժան գասն կե րին պատ կա նող հա րու ցիչ նե րը: 

Ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րից վտան գա վոր են կր ծող

նե րը, ո րոնք կր ծե լով կեղ ևը` չո րաց նում են ծա ռերն 

ու թփե րը: Հա յաս տա նում վտան գա վոր տե սակ

նե րից լայ նո րեն տա րած ված են ան տա ռային մու կը, 

սո վո րա կան դաշ տա մու կը, ջրառ նե տը, նա պաս տա կը, 

ո րոնք ա ռան ձին տա րի նե րին հս կա յա կան վնաս են 
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պատ ճա ռում ե րի տա սարդ տն կարկ նե րին, ան տա ռային 

տն կա րան նե րին, այ գի նե րին ու գյու ղատն տե սա կան 

ցան քե րին: Ա ռաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն ու նի ան տա 

ռային մո նի տո րին գի կազ մա կեր պու մը, վնաս կար 

օր գա նիզմ նե րի զանգ վա ծային բազ մաց ման օ ջախ

նե րում պայ քա րի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Դրանց քա նա կը հս կե լու և նրանց վնա սատ վու թյու նը 

կան խե լու հա մար ան հրա ժեշտ են ան տառ պա թո լո  

գի ա կան և ագ րո պա թո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ, 

ի նչ պես նաև վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի դեմ պայ քա րի 

ար դյու նա վետ մի ջո ցա ռում ներ: Այդ ու սում նա սի րու

թյուն նե րը որ պես կա նոն կա տար վում են գար նա նը 

(ապ րիլմայիս), և աշ նա նը (հոկ տեմ բերնոյեմ բեր), 

ո րոն ցով նպա տակ է հե տապնդ վում բա ցա հայ տել 

ան տա ռը բնա կեց ված վնա սա տո ւի տե սա կա նին, 

բնա կեց վա ծու թյան տա րած քը, հասց րած վնա սի չա փը, 

ո րոնք նա խադ րյալ ներ են ստեղ ծում ար դյու նա վետ 

պայ քա րի հա մար: 

Ան տառ պա թո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներն իր ակա

նաց վում են եր թու ղային և ման րազ նին ե ղա նակ նե րով: 

Եր թու ղային հե տա զո տու թյուն նե րի դեպ քում ու սում նա

սիր վում են ան տառ պե տու թյան ը նդ հա նուր տա րած քի 

20%ը: Ման րազ նի նի դեպ քում, եր թու ղային հե տա

զո տու թյան են թարկ ված ան տա ռա տա րած քի հաշ վով 

ը նտր վում է 2501000 մ2 փոր ձահ րա պա րակ, որ տեղ 

էլ ի րա կա նաց վում են վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի 

հաշ վարկ նե րը: Վեր ջին նե րիս ցու ցա նիշ նե րը հա մե

մատ վում են վնա սա կար մի ջատ նե րի տն տե սա կան 

վնա սա կա րու թյան շե մի հետ (ՏՎՇ): Ե թե ֆի տո ֆա գի 

քա նա կու թյան մի ջին ցու ցա նի շը գտն վում է վնա սա 

տո ւի ՏՎՇո ւմ և դրա նից բարձր տի րույ թում, ա պա 

վնա սա կար մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 

ի րա կա նա ցու մը հա մար վում է ան հրա ժեշ տու թյուն, 

քա նի որ վտանգ ված է տա րած քի կեն սա բազ մա զա նու

թյու նը և նրա բա ղադ րիչ նե րի տն տե սաէ կո լո գի ա կան 

վի ճա կը: 

Ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի ֆի տո սա նի տա րա կան 

ը նդ հա նուր վի ճա կից կախ ված, ի նչ պես նաև կոնկ րետ 

հի վան դու թյան կամ վնա սա տո ւի վնա սա կա րու թյան 

աս տի ճա նից կախ ված` ի րա կա նաց վում են պայ քա րի 

հիմ նա կա նում քի մի ա կան մի ջո ցա ռում ներ, սա կայն 

տն տե սա կան ա ռու մով եր բեմն ՀՀո ւմ Հա յան տառ 

ՊՈԱԿի ֆի նան սա կան սուղ հնա րա վո րու թյուն նե րից 

կախ ված` դրանք այն քան էլ բա վա րար և ար դյու նա վետ 

չեն:

ՀՀո ւմ խիստ ան հրա ժեշտ է ու նե նալ բու սա սա նի տա

րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան պլան, 

ո րում պետք է նա խա տես վեն պար բե րա բար ի րա կա

նաց վող մո նի տո րին գային աշ խա տանք ներ, մշակ վեն 

տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ պայ քա րի մի ջո ցա

ռում ներ` հա մա ճա րա կային եր ևույթ նե րը կան խար գե

լե լու, ի սկ ծագ ման դեպ քում լո կալ օ ջա խային պայ քար 

կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: Ազ գային բու սա սա

նի տա րա կան օ րենսդ րու թյու նը բա վա կա նին թույլ 

կող մեր ու նի: Բու սա սա նի տա րա կան հա վաս տագր ման, 

բու սա սա նի տա րա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, 

զար գաց ման պրո ցե սում շա հագր գիռ կող մե րի 

ներգ րավ ման գոր ծըն թա ցը թույլ է: Ի րա վա կան հա մա 

կար գը թույլ չի տա լիս, որ պես զի ԲԿԲ ՊԱԿը վճար ներ 

կի րա ռի, գան ձի և պա հի կոնկ րետ ծա ռա յու թյուն

նե րի դի մաց: Թույլ է լա բո րա տոր հե տա զո տա կան և 

օ պե րա տիվ ար ձա գանք ման հա մա կար գը: 

Երկ րի մասշ տա բով կա րիք կա ստեղ ծել վնա սա տու

նե րից և հի վան դու թյուն նե րից ա զատ գո տի ներ (Վ ՀԱԳ) 

և վնա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի ցածր տա րած

վա ծու թյան գո տի ներ (ՎՀՑՏԳ) և դրանց սպա սարկ ման 

ծրագ րեր` հատ կա պես խիստ մեծ ար ժեք ներ կա

յաց նող կեն սա բազ մա զա նու թյան տա րածք նե րում, նաև 

հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում: Մի ջազ գային 

ա զատ տն տե սա կան կա պե րի, աշ խար հի տար բեր 

տա րա ծաշր ջան նե րից եր կիր բույ սե րի, դրանց սեր մե րի 

ու տն կի նե րի ներկր ման պայ ման նե րում մե ծա նում է 

ֆի տո սա նի տա րա կան հս կո ղու թյան ակ տի վաց ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը հա մա պա տաս խան ծա ռա յու

թյուն նե րի դե րի ա վե լաց մամբ, ի նչ պես նաև ան հրա 

 ժեշտ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հո վու մը: 

12.7. ԸՆ ՏԱ ՆԻ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 

ՎԱՅ ՐԻ ՑԵ ՂԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴԻ ՎԻ ՃԱ ԿԸ 

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

 Տա վա րա բու ծու թյուն: Հա յաս տա նում հնա գույն 

պատ մա կան ժա մա նակ նե րից սկ սած` տա վա րա բու

ծու թյու նը ե ղել է հայե րի հիմ նա կան զբաղ մունք նե րից 

մե կը: Տե ղա կան փոքր կով կա սյան տա վա րը (իր այ լա

տե սակ նե րով) կե րակր ման ու պահ ված քի ան բա վա րար 

պայ ման նե րի պատ ճա ռով, մանր էր ու ցածր մթե րա 

տու: Տոհ մային նպա տա կա դիր աշ խա տան քի շնոր հիվ 

1960ա կան թվա կան նե րին հաս տատ վել է կով կա սյան 

գորշ տա վա րի ցե ղը, ո րը ներ կա յումս հա մար վում է 
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ՀՀո ւմ տա րած ված հիմ նա կան ցե ղը: 

Կով կա սյան գորշ տա վա րի ցե ղը ստաց վել է 

բնաշ խար հիկ տա վա րի և շվից ցե ղի տրա մա խա

չու մից: Լավ հար մար ված է ՀՀ լեռ նային և ցած րա դիր 

պայ ման նե րին: Օ ժտ ված է վե րար տադ րո ղա կան և 

բնա կան դի մադ րո ղա կա նու թյամբ, հի վան դու թյուն նե րի 

նկատ մամբ ցածր ըն կա լու նա կու թյամբ: ՀՀո ւմ բուծ վող 

տա վա րի հիմ նա կան ցեղն է:

 Գո մեշ նե րը (Bubalus), Ե րկկճ ղա կա վոր նե րի կար գի 

սնա մեջ եղ ջյու րա վոր նե րի ըն տա նի քի ո րո ճող կաթ նա

սուն ներ են: ՀՀո ւմ հայտ նի է Գո մեշ ա սի ա կան (Bos 

bubalus) ըն տա նի տե սա կը: ՀՀո ւմ սահ մա նա փակ 

քա նա կու թյամբ հան դի պում է Ա րա րա տի և Ար մա վի րի 

մար զե րի գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րում: 

Ոչ խա րա բու ծու թյուն, այ ծա բու ծու թյուն: Հնա գի

տա կան բազ մա թիվ տվյալ նե րով Հայ կա կան լեռ նաշ

խար հը ե ղել է նաև ոչ խա րա բու ծու թյան զար գաց ման 

նա խասկզբ նա կան կենտ րոն, և այս տեղ ոչ խար նե րի 

ըն տե լաց ման ժա մա նա կը հա մար վում է մո տա վո րա պես 

մ.թ. ա. IV հա զա րա մյա կը: Եվ ար դեն հին հայ կա կան 

պե տու թյուն Ու րար տո ւյում հայտ նի են ե ղել նր բա գեղմ 

և կոպ տա բուրդ ոչ խա րի ցե ղե րը: Դրա մա սին կան 

սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն ներ: Այդ մա սին է վկա յում 

նաև մինչ օ րս Հա յաս տա նում հայտ նի ոչ խա րի վայ րի 

տե սա կը` Հայ կա կան մուֆ լո նը, ո րն ըն տա նի ոչ խա րի 

նա խա հիմքն է հա մար վում: 

X դա րից հե տո բուն Հա յաս տա նում, ի սկ XIXIV դդ. 

Կի լի կյան Հա յաս տա նում ոչ խա րա բու ծու թյու նը բուռն 

զար գա ցում է ստա ցել: Ժո ղովր դա կան սե լեկ ցի այի 

ար դյունք է հա մար վում բարձր մթե րա տու Կի լի 

 կի ա յում հայտ նի «Կա րա մա նյան» ցե ղը: Հե տա գա յում` 

XIX դա րում, ներ կայիս Հա յաս տա նում բա րե լավ վել է 

ոչ խար նե րի ցե ղային կազ մը, ա վե լա ցել գլ խա քա նա կը: 

Տե ղա կան կոպ տա բուրդ ոչ խա րի ցե ղե րից (մա զեխ, 

բալ բաս, բո զախ, ղա րա բաղ) նր բա գեղմ, հե տա գա յում 

նաև կի սանր բա գեղմ ցե ղե րի խոյե րով տրա մա խա

չե լու մի ջո ցով ստաց վել են ներ կա յումս Հա յաս տա նում 

ա ճեց վող ոչ խա րի ցե ղե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 

ու նեն եր կու ո ւղ ղու թյուն` կի սանր բա գեղմ մսաբր դա

կաթ նա տու, ո րի հիմ քը կրոսբ րե դային բր դա ծած կով 

ոչ խար ներն են և ե րկ րորդ` կի սա կոպ տա բուրդ մսաբըր  

դա կաթ նա տու ո ւղ ղու թյու նը, ո րի հիմ քը բալ բաս ցե ղի 

ոչ խար ներն են: Հենց այս ոչ խար նե րի բր դից են գործ վել 

հին հայ կա կան հայտ նի գոր գե րը, ո րոնք ի րենց ո րա կով և 

խտու թյամբ մր ցել են նույ նիսկ պարս կա կանի րա նա կան 

գոր գե րի հետ: 

Բալ բաս կոպ տա բուրդ, ճար պա պո չա վոր, մսաբր դա

կաթ նա տու ոչ խա րի ցե ղը ՀՀո ւմ տա րած ված է Գե ղար

քու նի քի, Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա տի մար զե րում: Ճկուն 

է, լավ հար մար ված տար բեր է կո լո գի ա կան պայ ման

նե րին: Այժմ մաք րա ցեղ վի ճա կում հիմ նա կա նում 

բուծ վում է Մար տու նու տա րա ծաշր ջա նում:

 Բո զախ, կի սա կոպ տա բուրդ, ճար պա պո չա վոր մսաբըր

դա կաթ նա տու ոչ խար նե րի ցե ղը ստաց վել է ժո ղովըր

դա կան սե լեկ ցի այի մի ջո ցով: ՀՀո ւմ տա րած ված է 

Լո ռու, Տա վու շի, Գե ղար քու նի քի մար զե րում: Ներ կա

յումս մաք րա ցեղ ոչ խար ներ չեն հայտ նա բեր վում:

 Մա զեխ, կաթ նամ սաբր դա տու, կոպ տա բուրդ ոչ խա րի 

հնա գույն զուտ տե ղա կան (ա բո րի գեն) ցե ղը ստեղծ վել է 

Հա յաս տա նում ժո ղովր դա կան ը նտ րա սեր ման մի ջո ցով: 

Տա րած ված է Գե ղար քու նի քի, Կո տայ քի, Ա րա գա

ծոտ նի, Շի րա կի մար զե րում: Մա քուր վի ճա կում շատ 

քիչ է պահ պան վել:

 Հայ կա կան կի սա կոպ տա բուրդ ոչ խա րի ցե ղը ստաց վել է 

կոպ տա բուրդ բալ բաս և նր բա գեղմ ու կի սանր բա գեղմ 

ցե ղե րի տրա մա խա չու մից: Հար մար ված է լեռ նային 

պայ ման նե րին: Ա ռանձ նյակ նե րը պահ պա նում են 

ե լա կե տային ցե ղե րի կեն սա բա նա կան և տն տե սա կան 

դրա կան հատ կա նիշ նե րը: 

Ըն տա նի ոչ խա րի խառ նա ծին նոր պո պու լյա ցի ան 

Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ նկա րագր վել է 

1980ա կան թվա կան նե րին՝ հայ կա կան մուֆ լո նի 

(հայ րա կան) և տե ղա կան ըն տա նի կոո րի դել տի պի 

ոչ խա րի (մայ րա կան) խա չա սե րու մից: Հաշ վում են շուրջ 

60 գլուխ: Ու նեն նուրբ, մուգ վար դա գույն ե րան գի, 

սպի տա կուց նե րով հա րուստ, ա ռանց ճար պի հա մեղ 

միս: Օ ժտ ված են կե րա հա տուց ման բարձր ու նա կու

թյամբ, կա յուն են ը նտ րա սեր ման հատ կա նիշ նե րով:

 Ղա րա բա ղյան ոչ խա րի ցե ղը կաթ նամ սա տու, կի սա

կոպ տա բուրդ ցեղ է: Հան դի պում է ԼՂՀո ւմ և ՀՀ 

Սյու նի քի մար զում: Այժմ մաք րա ցեղ վի ճա կում գրե թե 

չի պահ պան վել: 

Այ սօր էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 

հան դի պում են եր կու էն դե միկ կեն դա նի ներ, ո րոնք 

ի րա վամբ հան դի սա նում են ըն տա նի ոչ խա րի և այ ծի 

նա խա հայ րե րը. 

Բե զոա րյան այծ (Capra aegagrus aegagrus) մո րու քա վոր 

այծ, սնա մեջ եղ ջյու րա վոր նե րի ըն տա նի քի կճ ղա կա վոր 

կեն դա նի է, հայտ նի որ պես լեռ նային վայ րի այծ: ՀՀո ւմ 
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տա րած ված է Վայոց ձո րի և Սյու նի քի մար զե րում, 

Խոս րո վի ան տա ռար գե լո ցում: Ըն տա նի այ ծե րի նա խա

հայրն է հա մար վում: Խա չա սե րում են ըն տա նի այ ծե րի 

հետ, ստա նում ա ռողջ պտ ղա տու սե րունդ (եր բեմն ի 

հայտ են գա լիս հե տե րո զի սի եր ևույթ ներ): Ապ րում է 

1314 տա րի: Հա սուն կեն դա նու ստա մոք սից հա նած 

քա րե րը (բե զոար նե րը) օգ տա գործ վում են ա ռող ջա պա

հու թյան բնա գա վա ռում: Գրանց ված է Կար միր գր քում:

Հայ կա կան մուֆ լոն (Armeniana Nasonov), ան դր կով

կա սյան լեռ նային ոչ խար, սնա մեջ եղ ջյու րա վոր նե րի 

ըն տա նի քի վայ րի ոչ խար է: Բնաշ խար հիկ տե սակ 

է, ու նի սահ մա նա փակ տա րա ծում: Մինչև 20րդ 

դա րի սկիզ բը տա րած վա ծու թյան շր ջանն ը նդ գր կել է 

հայ կա կան լեռ նաշղ թայից մինչև Ա րա գա ծի ստո րոտ

նե րը: Ան հե տաց ման վտան գի եզ րին է: Ա ռանձ նյակ նե րը 

ոչ մեծ խմ բե րով հան դի պում են մի այն Վայոց ձո րի և 

Սյու նի քի մար զե րում, Խոս րո վի ար գե լո ցի տա րած քում: 

Ըն տա նի ոչ խա րի ա մե նա հա վա նա կան նա խա հայ րե րից 

է: Ըն տա նի ոչ խա րի հետ տրա մա խա չու մից տա լիս 

է ա ռողջ, պտ ղա տու սե րունդ: Գրանց ված է Կար միր 

գր քում:

 Ձի ա բու ծու թյուն: Հին Հա յաս տա նում ևս զար գա ցած 

է ե ղել ձի ա բու ծու թյու նը: Հայե րը հիմ նա կա նում 

բազ մաց րել և բա րե լա վել են տե ղա կան ձի եր, 

ո րոնք հար մար ված է ին լեռ նային դժ վար ա նան ցա

նե լի պայ ման նե րին, մկա նուտ է ին և ա րա գա վազ: 

Պահ պան վել և մինչ մեր օ րերն է հա սել այդ ձի ե րի ղա րա

բա ղյան տե սա կը, ո րը հեծ կան ձի ե րի ցեղ է: Ստեղծ վել 

է հնա գույն ժա մա նակ նե րում ժո ղովր դա կան ը նտ րա

սեր ման (պարս կա կան, թուրք մե նա կան հնա գույն, ի սկ 

հե տա գա յում ա րա բա կան ձի ե րի ցե ղե րի նե րազդ մամբ) 

մի ջո ցով`  Քուր և Ա րաքս գե տե րի միջև ըն կած տա րած 

 քում: Հայոց Այ րու ձի ու կազ մում հայտ նի է ե ղել որ պես 

լա վա գույն հեծ կան: Ար տա հան վել է տար բեր ե րկր ներ: 

Աչ քի է ըն կել իր գե ղե ցիկ կա ռուց ված քով` նման 

ա րա բա կան ձի ե րին: Օգ տա գործ վել է եվ րո պա կան 

մի շարք ե րկր նե րի տար բեր ձի ե րի ցե ղե րի բուծ ման 

և բա րե լավ ման նպա տա կով: Ներ կա յումս սահ մա

նա փակ քա նա կով բուծ վում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

Հան րա պե տու թյու նում:

 Մինչև XX դա րի սկիզ բը Հա յաս տա նում կար հա տուկ 

ձի ա բու ծա կան տն տե սու թյուն, ո րը նաև սե լեկ ցի ոն 

գոր ծա ռույթ ներ էր կա տա րում, այժմ սա կայն ձի ա բու

ծու թյու նը մի այն ա ռան ձին գու ղա ցի նե րի մաս նա վոր 

զբաղ մունքն է, խիստ նվա զել է նաև դրանց 

գլ խա քա նա կը:

 Վայ րի խո զը (Sus scrofa) վա րազ, խո զե րի ըն տա նի քի 

ե րկկճ ղա կա վոր կաթ նա սուն կեն դա նի է: ՀՀո ւմ հան դի

պում է Սյու նի քի, Վայոց ձո րի, Տա վու շի և այլ մար զե րի 

ան տառ նե րում, Ա րաքս գե տի ա ռափ նյա ե ղեգ նուտ

նե րում: Ու նի հա մեղ միս և ճարպ, հա մար վում է 

ըն տա նի խո զի նա խա հայ րը:

 Ճա գա րա բու ծու թյուն: Հայ կա կան մառ դեր, մոր թա տու, 

մի ջին բր դատ վու թյան ճա գար նե րի բնաշ խար հիկ ցեղ 

է: Ստաց վել է բարդ, վե րար տադ րո ղա կան տրա մա

խաչ ման մի ջո ցով: Ցեղն աչ քի է ը նկ նում բնա կան բարձր 

դի մադ րո ղա կա նու թյամբ, վա ղա հա սու թյամբ, տն տե 

սա կան ար դյու նա վետ եր կա րա կե ցու թյամբ: Ու նի մեծ 

պա հան ջարկ մե նատն տես նե րի և ար տերկ րյա շու կայի 

կող մից:

Թռչ նա բու ծու թյուն: Եր ևա նյան հա վե րի ցեղ, հա վե րի 

մսաձ վա տու ցեղ է: Ստեղծ վել է ՀՀո ւմ՝ բարդ վե րար

տադ րու թյան տրա մա խաչ ման և ը նտ րա սեր ման 

մի ջո ցով: Բուծ վում են ՀՀ տն տե սու թյուն նե րում: Այս 

ցե ղի հա վե րը պա հանջ կոտ չեն խնամ քի և կե րակր ման 

նկատ մամբ, ու նեն բնա կան բարձր դի մադ րո ղա կա նու

թյուն մի շարք վա րակ նե րի և ծայ րա հեղ պայ ման նե րի 

նկատ մամբ:

Ձկ նա բու ծու թյուն: ՀՀ ջրա վա զան նե րում հայտ նա

բեր վել է ո սկ րային ձկ նե րի 5 կար գի 9 ըն տա նի քի 

(բա լի տո րաձկ ներ, լո քո յաձկ ներ, ծա ծա նաձկ ներ, ծա կա

նաձկ ներ, կատ վա լո քո ներ, պե ցի լային ձկ ներ, սաղ մո

նաձկ ներ, սի գա ձկ ներ և ցլի կաձկ ներ) 34 ցե ղի 39 

տե սակ: Տե սակ նե րի մեծ մա սը (36) գե տե րի բնա կիչ են, 

սա կայն կա րող են բնակ վել նաև լճե րում, ջրամ բար

նե րում, ջրանցք նե րում, ի սկ 3ը (իշ խան, սիգ, Սևա նի 

բեղ լու) հան դի պում են մի այն Սևա նա լճում, եր բեմն` 

նրա մեջ թափ վող վտակ նե րում: Ա րա րա տյան դաշ տի 

և մի շարք այլ ձկ նատն տե սու թյուն նե րում ա ճեց նում 

են ծա ծան, սպի տակ և սև ա մուր ներ, սպի տակ և 

խայ տաբ ղետ հաս տա ճա կատ ներ և այլն: Հայ կա կան 

կարմ րակ նը, իշ խա նը, Սևա նի բեղ լուն ՀՀ բա նաշ խար

հիկ ներ են և գրանց ված են Կար միր գր քում: 

Իշ խան (Salmo ischchan) սաղ մո նաձկ նե րի ըն տա նի քի 

ձուկ է: ՀՀո ւմ բնակ վում է մի այն Սևա նա լճում: Ու նի 

4 են թա տե սակ՝ ձմե ռային իշ խան, ա մա ռային իշ խան, 

գե ղար քու նի, բո ջակ, ո րոնք մի շարք հատ կա նիշ

նե րով տար բեր վում են սաղ մո նաձկ նե րի մյուս տե սակ

նե րից: Իշ խա նին ան վա նում են նաև Բախ տակ, ո րը 

բազ մաց ման շր ջա նում գտն վող իշ խան նե րի ը նդ հա նուր 
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ա նունն է: Ան հե տա ցող տե սակ է, ո րի պա շար նե րը 

կր ճատ վել են գե րոր սի և Սևա նա լճի է կո լո գի ա կան 

վատ թա րաց ման պատ ճա ռով:

 •  Բո ջակ (Salmo ischchan danilewskii) Սաղ մո նաձկ նե

րի ըն տա նի քի ձուկ է, Սևա նի իշ խա նի 4 են թա տե

սակ նե րից մե կը: Տա րած ված է մի այն Սևա նա լճում: 

Մարմ նի կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րը հի շեց նում են ձմե ռային իշ խա նին: Մինչև XX դա

րի 70ա կան թվե րը Սևա նում ու նե ցել է ար դյու նա

բե րա կան նշա նա կու թյուն: Ներ կա յումս հա մար վում է 

բնաջնջ ված են թա տե սակ:

 •  Գե ղար քու նի (Salmo ischchan gegarkuni) Սաղ մո

նաձկ նե րի ըն տա նի քի ձուկ է. Սևա նի իշ խա նի 4 են

թա տե սակ նե րից մե կը: Տա րած ված է մի այն Սևա նա 

լճում, որ տեղ, ը ստ բազ մաց ման տե ղի և աճ ման 

ա րա գու թյան, ա ռա ջաց նում է է կո լո գի ա կան 2 խըմ

բեր, ո րոն ցից մե կը կոչ վում է յա բա նի: Մինչև XX դա

րի 80ա կան թվե րը Սևա նում ձկ նա բու ծա րան նե րում 

ա ճեց վում էր ձկն կիթ նե րով: Բնա կան մի ջա վայ րում 

գտն վում է բնաջնջ ման վտան գի տակ, կլի մա յա վար

ժեց վել է Ի սիկկուլ լճում (Ղրղզս տան): Այն տեղ ու նի 

ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյուն: Ներ կա յումս 

ա ճեց վում է Ա րա րա տյան դաշ տի և Վայոց ձո րի ար

հես տա կան լճակ նե րում:

 • Ձ մե ռային իշ խան (Salmo ischchan) Սաղ մո նաձկ նե րի 

ըն տա նի քի ձուկ է, Սևա նի իշ խա նի 4 են թա տե սակ

նե րից մե կը: Տա րած ված է մի այն Սևա նա լճում, որ

տեղ ը ստ բազ մաց ման տե ղի և աճ ման ա րա գու թյան` 

ա ռա ջաց նում է է կո լո գի ա կան 2 խումբ: Ներ կա յումս 

հա մար վում է իշ խա նի ո չն չա ցած տա րա տե սակ: 

Ս ևա նի բեղ լու (Babus doktschaicus), ծա ծա նաձկ նե րի 

ըն տա նի քի ձուկ է: ՀՀո ւմ տա րած ված է մի այն Սևա նա 

լճում և նրա մեջ թափ վող գե տակ նե րում: Ա ռա ջաց նում 

է լճա կային, գե տա կային, լճա գե տա կային պո պու լյա  

ցի ա ներ: Ու նե ցել է ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյուն, 

այժմ վտանգ ված է: 

Ս ևա նի կո ղակ (Capoeta (varicorhinus) capoeta sevangi), 

ծա ծա նաձկ նե րի ըն տա նի քի ձուկ է, ՀՀո ւմ տա րած ված 

է Սևա նա լճում, Ա րաքս, Հրազ դան, Մե ծա մոր, Քա սախ, 

Ար փա, Ա խու րյան, Դե բեդ, Ա ղստև, Ա զատ, Ո րո տան, 

Ող ջի գե տե րում և դրանց ջրե րով սն վող ջրամ բար նե րում:

 Ծի ա ծա նա խայտ (Parasalmo mikissa) սաղ մո նաձկ նե րի 

ըն տա նի քի ձուկ է: ՀՀ ֆո րե լային տն տե սու թյուն նե րում 

ա ճեց վում է` սկ սած XX դա րի 60ա կան նե րից, որ տե ղից 

պա տա հա բար թա փան ցում է Մե ծա մոր, Հրազ դան, 

Ա զատ, Ա ղստև գե տեր, նա խընտ րում է գե տե րի 

ա րա գըն թաց տե ղա մա սե րը: Ա րա գաճ ձկ նա տե սակ է, 

ու նի ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյուն:

 Սիգ (Coregonus lavaretus) սի գաձկ նե րի ըն տա նի քի 

ձուկ է, ներ մուծ վել է Սևա նա լիճ Լա դո գա և Չուդ 

լճե րից 192427 թվե րին: Տա րի նե րի ըն թաց քում 

կլի մա յա վարժ վել է լճի պայ ման նե րին` ա ռա ջաց

նե լով ա ռան ձին են թա տե սակ՝ Սևա նի սիգ (Coregonus 

lavaretus sevanicus): Այժմ խիստ կր ճատ վել է գե րոր սի 

պատ ճա ռով:

 Մեղ վա բու ծու թյուն: ՀՀո ւմ տա րած ված են Կով կա 

 սյան գորշ մե ղուն և հայ կա կան դե ղին մե ղուն: Կով

կա սյան գորշ մե ղուն մե ղու նե րի հնա գույն ցեղ է: Ու նի 

զար գա ցած հո տա ռու թյուն, խա ղա ղա սեր է, կու տա կում 

է մեծ քա նա կու թյամբ ակ նա մոմ: ՀՀո ւմ տա րած ված է 

այս ցե ղի տա րա տե սակ հան դի սա ցող հայ կա կան գորշ 

մե ղուն:

 Շե րա մա պա հու թյուն: Բնա կան մե տաք սա թե լի 

ար տադ րու թյամբ հայ կա կան լեռ նաշ խար հում 

զբաղ վում են շատ վաղ ժա մա նակ նե րից, ո րի հա մար 

որ պես մե տաք սա գործ է ծա ռայել տե ղա կան շե րա մի 

որ դը: Այն հատ կա պես շատ տա րած ված է ե ղել Ա րա րա 

 տյան դաշ տում, Լեռ նային Ղա րա բա ղում, որ տեղ մինչ 

օ րս էլ պահ պան վել են թթե նու տն կարկ նե րը: Սա կայն 

ար հես տա կան մե տաք սի ար տադ րու թյու նը ներ կա յումս 

այս ճյու ղը հասց րել է գրե թե վե րաց ման: 

Շե րամ թթե նու, մե տաք սա գործ (Bombyx mori) իս կա կան 

մե տաք սա գործ նե րի ըն տա նի քի թի թեռ է: Հա յաս տան է 

ներ մուծ վել VIVII դա րե րում՝ հա վա նա բար Պարս կաս

տա նից (Ի րան):

 Տեխ նի կա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող օր գա-

նիզմ ներ (ներ կար տադ րու թյուն): Որ դան կար միր, 

կարմ րորդ, կոկ ցիդ նե րի են թաըն տա նի քի մի ջատ ներ 

են, ո րոնց է գերն օգ տա գործ վում են կար միր ներ կի՝ 

կար մի նի ստաց ման հա մար: ՀՀո ւմ տա րած ված է 3 

տե սակ, ո րոն ցից ա ռա վել ար ժե քա վո րը «Ա րա րա տյան 

որ դան կար միրն» է (Porphyrophorahamelii Brandt), 

նախ կի նում տա րած ված է ե ղել Ա րաքս գե տի մի ջին 

ա վա զա նի, Ո ւր մի լճի և Է րզ րու մի նա հան գի ա ղուտ

նե րում, ՀՀո ւմ հան դի պում է Ա րա րա տյան դաշ տի 

ա ղուտ նե րում:

 Տա փաս տա նային կա տու (Felis libiyca) կատ վազ գի նե րի 

ըն տա նի քի գի շա տիչ կեն դա նի: Հան դի պում է ՀՀ լեռ նա

տա փաս տա նային, նա խա լեռ նային կի սաա նա պա տային 

տա րածք նե րում, Ա րաք սի հով տում: Հա ճախ բեղմ նա

վոր վում է ըն տա նի կատ վի հետ և տա լիս խառ նա ծին 

(հիբ րիդ):
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12.8. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵՋ ՄՏ ՆՈՂ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ 

ԱԳ ՐՈ ՄՈՐ ՖՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ 

ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ, ՀԱ ՎԱ ՔԸ, 

ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ, Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ 

ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ, 

ԻՆ ՏԵԳ ՐՈՒ ՄԸ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՑԱՆ ՑԵ ՐՈՒՄ 

ԵՎ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ

Ex situ հա վա քա ծու նե րի փաս տաթղ թա վոր ման 

հա մա կար գը: Հա յաս տա նում Ex situ հա վա քա ծու նե րի 

ստեղ ծու մից ի վեր գի տա կան կենտ րոն նե րում նմուշ

նե րին ա ռնչ վող տե ղե կատ վու թյու նը փաս տաթղ թա

վոր վել է: Սա կայն պահ պան վող նմուշ նե րի վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վու թյու նը զե տեղ ված է ե ղել հիմ նա կա նում 

հա վա քա ծու նե րի գրան ցա մա տյան նե րում: Սկ սած 

2001թ. ICARDAի ա ջակ ցու թյամբ այդ աշ խա տանք

նե րը տար վում են ՀՀ բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի կենտ րո նաց ված տվյալ նե րի բա զայի ստեղծ ման 

ո ւղ ղու թյամբ: Ներ կա յումս բույ սե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի կենտ րո նաց ված տվյալ նե րի բա զան` 

որ պես ազ գային կա տա լոգ, մշ տա պես թար մաց վում 

է հա վա քա ծու ներ ու նե ցող բո լոր հաս տա տու թյուն

նե րում՝ մաս նա վո րա պես ՀԱԱՀ Ագ րո կեն սա տեխ նո լո

գի այի գի տա կան կենտ րոն մաս նա ճյու ղի գեն բան կում և 

բույ սե րի գե նո ֆոն դի և սե լեկ ցի այի լա բո րա տո րի ա յում, 

որ տեղ գտն վում են ՀՀ ա մե նա մեծ հա վա քա ծու նե րը: 

Տվյալ նե րը հա մա կար գիչ են մուտ քագր վում ICARDAի 

կող մից մշակ ված և տրա մադր ված ծրագ րով: 

Ներ կա յումս ազ գային կա տա լո գը նե րա ռում է 4976 

նմուշ նե րի ան ձնագ րային տվյալ ներ: Հա յաս տա նի 

ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի Բույ սե րի գե նո 

ֆոն դի և սե լեկ ցի այի պրոբ լե մային լա բո րա տո րի ա յում 

տվյալ նե րի բա զան վար վում է MS Access ծրագ րով: 

Ցո րե նի նմուշ նե րի ան ձնագ րային տվյալ նե րը հա մա

պա տաս խա նեց վել են Ցո րե նի եվ րո պա կան տվյալ նե րի 

բա զայի (EWDB) ֆոր մա տին: ՀՀ ԳՆ Բան ջա րա բոս

տա նային և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան 

կենտ րո նում տվյալ նե րի բա զան վար վում է MS Excel 

ծրագ րով: Գի տա կան մյուս կենտ րոն նե րը ներ կա յումս 

շա րու նա կում են նմուշ նե րի տվյալ նե րի վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վու թյու նը զե տե ղել գրան ցա մա տյան նե րում: 

Բո լոր ex situ հա վա քա ծու նե րի տվյալ նե րը պար բե

րա բար մուտ քագր վում են EURISCO մի ջազ գային 

կա տա լոգ:

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան ex situ պահ պան ման 

ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյունն ըն դար

ձա կե լու նպա տա կով հան րա պե տու թյան գի տա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում, ո րոնք այս կամ այն չա փով 

ա ռնչ վում են բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

կա ռա վար ման խն դիր նե րի հետ, տա րի ներ շա րու նակ 

կա տար վել և ներ կա յումս էլ ի րա կա նաց վում են գի տա

հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ բույ սե րի 

բնա կան պո պու լյա ցի ա նե րի ու սում նա սիր ման, նմուշ 

նե րի հա վաք ման, ո րոշ ման, բնու թագր ման, գնա հատ 

 ման, սե լեկ ցի ա յում օգ տա գործ ման և պահ պան ման 

ո ւղ ղու թյամբ: Ներ կա յումս ու սում նա սի րու թյուն ներ են 

տար վում նաև վայ րի հա ցազ գի և բան ջա րային բույ սե րի 

հա վա քա ծո ւի նմուշ նե րի ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րի դի մաց

կու նու թյան գնա հատ ման ո ւղ ղու թյամբ: 

Սա կայն ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան հու սա լի 

պահ պա նու մը և ex situ հա վա քա ծու նե րի ըն դար ձա

կումն ա պա հո վե լու նպա տա կով դեռևս հս կա յա կան 

խն դիր ներ կան:

Ex situ հա վա քա ծու նե րը ՀՀո ւմ դեռևս վտանգ ված են: 

Դրան ցում է ռո զի այի վտան գը մե ծա նում է հատ կա պես 

սեր մե րի ցածր ծլու նա կու թյան, նմուշ նե րում սեր մե րի 

սա կա վու թյան, ռե գե նե րա ցի այի ըն թաց քում հան դի պող 

սահ մա նա փա կում նե րի ար դյուն քում (տար բեր ագ րո 

է կո լո գի ա կան պայ ման ներ, խա չաձև փո շոտ վող 

բույ սե րի մե կու սաց ման ոչ բա վա րար ա պա հո վում):

 Ներ կա յումս ՀՀ գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ex 

situ հա վա քա ծու նե րում նմուշ նե րը հիմ նա կա նում 

ու նեն ցածր ծլու նա կու թյուն կամ ար դեն ը նդ հան

րա պես ծլու նակ չեն, ո րով հետև մի աս նա կան տեխ նի

կա կան տե սա կե տից հզոր գեն բան կի բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռով դրանք դր ված են ե ղել կար ճա ժամ կետ 

պահ պա նու թյան ոչ օպ տի մալ պայ ման նե րում` սե նյա

կային ջեր մաս տի ճա նում, և ֆի նան սա կան ու տեխ նի

կա կան մի ջոց նե րի սահ մա նա փա կու թյան հետ ևան քով 

ժա մա նա կին չեն բազ մաց վել և վե րար տադր վել: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան նմուշ նե րի քա նա կի 

նվա զում նկատ վում է նաև գի տա կան կենտ րոն նե րի 

կո լեկ ցի ոն այ գի նե րում` ոչ բա վա րար մշա կու թյան, 

մար դա ծին և ոչ մար դա ծին գոր ծոն նե րի բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյան, հա վա քա ծու տն կարկ նե րի ու ցան քե րի 

տակ գտն վող հո ղե րի սե փա կա նաշ նորհ ման և այլ 

հան գա մանք նե րի ու գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 

ար դյուն քում:

Ex situ հա վա քա ծու նե րի գե նե տի կա կան է ռո զի այի 



ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

119

մեղ մա ցու մը հնա րա վոր է, ե թե ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան 

ըն դար ձակ վեն ու հզո րաց վեն վե րա կանգն ման և գե նե

տի կա կան ամ բող ջա կա նու թյունն ա պա հո վող աշ խա

տանք նե րի ծա վալ նե րը: Այդ ա ռու մով զգաց վում է 

տա րա ծաշր ջա նային կամ մի ջազ գային մա կար դակ

նե րով ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման 

և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից մե թո

դա բա նու թյան և ու ղե ցույց նե րի տրա մադր ման ան հրա

ժեշ տու թյուն: Գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 

գի տար շավ ներ կազ մա կեր պե լու հա մար բախ վում են 

սահ մա նա փա կու մե րի` ոչ բա վա րար ֆի նան սա վոր ման, 

հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի, փո խադ րա մի

ջոց նե րի, սար քա վո րում նե րի և տեխ նի կայի պա կա սի 

պատ ճա ռով:

 Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պլա նա վոր ված և 

նպա տա կաուղղ ված հա վաք նե րի ը նդ լայն ման ա ռու մով 

կար ևոր վում է տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային 

ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում գի տար շա վախմ բային 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հա մա տեղ հա վաք նե րի 

կազ մա կեր պու մը, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

հա մա տեղ ու ժե րով ոչ մի այն ճիշտ ո րո շել նմուշ նե րի 

կար գա բա նա կան պատ կա նե լու թյու նը, այլ նաև ի րա կա

նաց նել գնա հատ ման աշ խա տանք նե րը` նմուշ նե րի 

օգ տա գոր ծումն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 Տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը: Ա ռանց տե ղե կատ

վա կան կենտ րո նաց ված հա մա կար գի դժ վար է ար դյու

նա վետ կեր պով ա պա հո վել գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի պահ պա նումն ու ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը: 

Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ֆեր մեր նե րին ծա նո 

թա նալ նոր սոր տե րին և ա վե լի նպա տա կային օգ տա

գոր ծել դրանք: Պար բե րա բար թար մաց վող տվյալ նե րի 

բա զա նե րը նպաս տում են բա ցա հայ տե լու ՊԳԲԳՌի 

պահ պա նու թյան տե սա կե տից ա ռաջ նային նմուշ նե րը, 

կազ մա կեր պե լու գի տար շավ ներ, ի սկ օգ տա գոր ծող

նե րի հա մար` ձեռք բե րել ցան կա լի հատ կա նի շով 

նմուշ ներ: Այս կա պակ ցու թյամբ գի տա կան շր ջա նակ

նե րի կող մից ո րո շա կի քայ լեր են ձեռ նարկ վում` ex situ 

հա վա քա ծու նե րի նմուշ նե րի տվյալ նե րի գրանց ման, 

հա մա կարգ չային բա զա նե րում մուտ քագր ման, մի ջազ

գային կա տա լոգ նե րում դրանց վե րա բե րյալ տվյալ նե րի 

մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման ո ւղ ղու թյամբ: Սա կայն 

դեռ կան լու ծում պա հան ջող շատ խն դիր ներ.

 •  Բա ցա կա յում են ազ գային կա տա լո գի հետ կապ ված 

տվյալ նե րի բա զա ներ, ո րն էլ դժ վա րաց նում է սերմ

նային հա վա քա ծու նե րի հա սա նե լի ու թյու նը սե լեկ  

ցի ո ներ նե րին և ֆեր մեր նե րին:

 • Գո յու թյուն չու նի intranet կա ռուց ված քը, ո րը կն պաս

տի մի ջին ի նս տի տու ցի ո նալ տե ղե կատ վու թյան փո

խա նակ մա նը և կա պե րի ամ րապնդ մա նը: 

 • Չ նա յած ո րա կա վոր ված և ի րենց գոր ծին նվիր ված 

աշ խա տա կազ մի առ կա յու թյա նը, զգաց վում է լրա

ցու ցիչ աշ խա տող նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն`  տե ղե

կատ վա կան հա մա կար գե րի մշակ ման և վար ման, 

ռե գե նե րա ցի ոն աշ խա տանք նե րի կա տար ման, պահ

պան վող տա րածք նե րում պո պու լյա ցի այի կար գա վի

ճա կի գնա հատ ման ու մո նի տո րին գի ի րա կա նաց ման 

հա մար:

 Մի ջազ գային ցան ցե րը: Բույ սե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 

ծրագ րին Հա յաս տանն ան դա մակ ցում է 2002 

թվա կա նից և մաս նակ ցում այդ ցան ցի տար բեր աշ խա

տան քային խմ բե րի գոր ծա ռույթ նե րին:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նաև Կենտ րո նա կան 

Ա սի այի և Ա նդր կով կա սի տա րա ծաշր ջա նային ցան ցի 

ան դամ է և մաս նակ ցում է այդ ցան ցի մի ջո ցով ի րա կա

նաց վող ծրագ րե րի աշ խա տանք նե րին: 

Հան րա պե տու թյան 18 հաս տա տու թյուն նե րը գրանց  

ված են Բույ սե րի գեն ռե սուրս նե րի մի ջազ գային տե ղե

կատ վու թյան և վաղ կան խազ գու շաց ման հա մակար գի 

հա մաշ խար հային ցան ցում:

 Պա րե նի ար տադ րու թյան և գյու ղատն տե սու թյան 

վար ման հա մար օգ տա գործ վող բույ սե րի գե նե տի

կա կան ռե սուրս նե րի (ՊԳԲԳՌ) պահ պան ման և կա յուն 

օգ տա գործ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մաշ խար հային 

ծրա գի րը Հա յաս տա նի կող մից ըն դուն վել է 1996թ.: 

Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը ցան կա ցած ե րկ րում 

ու նի նաև հա մաշ խար հային նշա նա կու թյուն, ո ւս տի 

այն նաև ամ բողջ աշ խար հի մարդ կու թյան սե փա կա նու

թյունն է, ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րե լով այդ բնա գա

վա ռում տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան 

ը նդ լայ նու մը և հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

12.9. IN SITU, EX SITU, ON FARM 

ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Insitu պահ պա նու մը: Բույ սե րի գե նե տիկ ռե սուրս

նե րի insitu պահ պա նու մը Հա յաս տա նում ի րա կա

նաց վում է բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք

նե րում (ԲՀՊՏ), ո րոնք ը նդ գր կում են ֆլո րայի և 
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ֆաու նայի տե սա կային կազ մի շուրջ 60%ը և դրա նից 

դուրս` հիմ նա կա նում պե տա կան սե փա կա նու թյան 

հո ղա մա սե րում: 

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նի ԲՀՊՏե րի ցան կը կազմ ված է.

 • IUCN I կա տե գո րի ային հա մա պա տաս խա նող 3 պե

տա կան ար գե լոց նե րից՝ «Խոս րո վի ան տառ», «Շի կա

հող» և «Է րե բու նի», 

 • IUCN II կա տե գո րի ային հա մա պա տաս խա նող 4 ազ

գային պար կե րից` «Ս ևան», «Դի լի ջան», «Արփի լիճ» 

և «Արևիկ», ո րոնք ը ստ տա րած քա գոր ծառ նա կան 

գոտ ևոր ման բա ժան ված են ար գե լո ցային, ար գե լա

վայ րային, ռեկ րե ա ցի ոն և տն տե սա կան գո տի նե րի,

 • IUCN III կա տե գո րի ային հա մա պա տաս խա նող 230 

բնու թյան հու շար ձան նե րից, 

 • IUCN IV կա տե գո րի այի` 26 պե տա կան ար գե լա վայ

րե րից:

«Խոս րո վի ան տառ» պե տար գե լո ցը: Այս տեղ 

պահ պան վում են գի հու և կաղ նու նոս րան տառ նե րը, 

տան ձուտ նե րը, լեռ նային քսե րո ֆիտ նե րը, լեռ նա տա

փաս տա նային և օ շինդ րային կի սաա նա պա տային 

ֆոր մա ցի ա նե րը, ի սկ մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից

նե րից, պտ ղա տու նե րից՝ վայ րի տան ձե նին, խն ձո րե նին, 

մամ խին, բա լե նին, ա րո սե նին, սզ նին, նշե նին (Amygdalus 

fenzliana), պիս տա կե նին (Pistacia mutica), հա ցազ գի

նե րից՝ ա շո րա Վա վի լո վին և այլն: Ար գե լո ցի տա րած 

 քում ա ճում են նաև թվով 11 Հա յաս տա նի էն դեմ բու սա

տե սակ ներ (Allium schchianae, Centaurea arpensis, 

Campanula bayerniana ssp. choziatowskyi, Cephalaria 

armeniaca, Astragalus holophyllus, Cotoneaster armenus, 

Pyrus elata, P.chosrovica, P.tamamschianae, P.sosnovskyi, 

Rosa zangezura):

«Շի կա հող» պե տար գե լո ցը: Ար գե լո ցի պահ պա նու թյան 

հիմ նա կան օբյեկտ ներն են կաղ նու, բո խու ան տառ նե րը, 

ի նչ պես նաև հազ վա գյուտ բու սա կան հա մա կե ցու

թյուն ներ. կե նու (Taxus baccata) պու րա կը, հա րա վային 

Հա յաս տա նում ար ևե լյան հա ճա րի (Fagus orientalis) 

մի ակ փոք րիկ պու րա կը, սո սու (Platanus orientalis) 

պու րա կը:

«Է րե բու նի» պե տա կան ար գե լո ցը: Չնա յած փոքր 

տա րած քին` ար գե լո ցի ֆլո րան ներ կա յաց ված է 

բարձ րա կարգ ծաղ կա վոր բույ սե րի 46 ըն տա նի քի 

և 196 ցե ղի պատ կա նող 292 տե սակ նե րով, ո րոնց 

կազ մում մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի թի վը 

39ն է: Ար գե լո ցի ֆլո րայի տաք սո նո մի ա կան կազ մը 

ներ կա յաց վում է բարձ րա կարգ ծաղ կա վոր բույ սե րի 46 

ըն տա նի քի և 196 ցե ղի 292 տե սակ նե րով: Ար գե լո ցի 

ֆլո րայի 93,2%ը (272 տե սակ) խո տա բույ սեր են` 

ո րոն ցից 146ը (53,7%) մի ա մյա ներ և եր կա մյա ներ են: 

 Վայ րի ցո րեն նե րից այս տեղ ա ճում են վայ րի մի ա հա տիկ 

ցո րե նը (Triticum boeoticum Boiss.), վայ րի ու րար տու 

ցո րե նը (T. urartu Thum. ex Gandil) և վայ րի ե րկ հա տիկ, 

ա րա րա տյան ցո րե նը (T. araraticum Jakubz): Հա ցազ

գի նե րից այս տեղ ա ճում են նաև գա րու` Hordeum 

spontaneum C.Koch., H.bulbosum L., H.glaucum Steud., 

H.murinum L., H.maritimum Huds., H. geniculatum All., H. 

hrasdanicum Gandil., ա շո րայի` Secale vavilovii Grosh., 

S. montanum Coss., այ ծակ նի` Aegilops tauschii Cosson., 

A.cylindrica Host., A.triuncialis L., A. columnaris Zhuk., A. 

trivialis Zhuk., A. mutica Boiss տե սակ նե րը:

 Ար գե լո ցի տա րած քում դեռևս պահ պան վել են մինչև 

ար գե լոց հայ տա րա րե լը այս տեղ ա ճեց ված նշե նու 

(Amygdalus fenzliana) թփե րը: Ար գե լո ցի տա րած քում 

ա ճում են նաև ՀՀ կար միր գր քում ը նդ գրկ ված բու սա

տե սակ ներ (A. crassa, S. vavilovii, H.spontaneum, 

T.araraticum, T. boeoticum, T. urartu, Gladiolus 

atroviolaceus, Actinolema macrolema, Iris elegantissima, 

Merendera trigyna և այլն):

«Դի լի ջան» ազ գային պար կը: Այս տեղ պահ պան վում 

են վայ րի պտ ղա տու ներ՝ կով կա սյան տան ձե նին (Pyrus 

caucasica), ար ևե լյան խն ձո րե նին (Malus orientalis), 

սա լո րե նին (Prunus divaricata), մամ խե նին (P. spinosa), 

ըն կու զե նին (Juglans regia), սո վո րա կան տխլե նին 

(Corylus avellana), հո նին (Cornus mas), սզ նու տար բեր 

տե սակ ներ (Crataegus), զկե ռե նին (Mespilus germanica), 

թխ կե նին (Padus) և այլն: Հա րուստ է նաև հա տապըտ

ղա տու նե րի բազ մա զա նու թյու նը՝ հա ղար ջե նի (Ribes), 

մո շե նի (Rubus caesius), մո րի (R. idaeus), կոկ ռո շե նի 

(Grossularia) և այլն:

 Ազ գային պար կի և դրա պահ պա նա կան գո տու ֆլո րան 

ը նդ գր կում է ա նո թա վոր բույ սե րի 1200 տե սակ, ո րից 

977 տե սակն ա ճում է պար կի տա րած քում: Դրան ցից 

51ը ծա ռա տե սակ ներ են, 47ը՝ թփեր, 696ը՝ բազ մա մյա 

խո տա բույ սեր, 176ը՝ մի ա մյա և եր կա մյա բույ սեր, 7ը` 

մա կա բույծ ներ: Նշ ված տե սակ նե րից 5ը (Bupleurum 

kozopoljanskyi, Rosa sosnovskyana, Linaria zangezura, 

Scrophularia olgae, Merendera mirzoevae) հան դի սա նում 

են Հա յաս տա նի էն դեմ ներ: Ազ գային պար կի ֆլո րայի 54 

տե սակ ներ դե ղա բույ սեր են, ի սկ 41ը` ու տե լի բույ սեր:

«Ս ևան» ազ գային պար կը: Ար տա նի շի թե րակղ զին 

«Ս ևան» ազ գային պար կի ցա մա քային տա րած քի 
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ա մե նա խո շոր մասն է կազ մում (2500 հա), ու նի 

հա րուստ բու սա կան աշ խարհ և ծածկ ված է ար հես

տա կան ան տառ նե րով, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում 

են սո ճու, բար դե նու, ծի րա նե նու, փշա տե նու, չիչ խա նի 

և մի շարք այլ ծա ռե րի և թփե րի հա մա կե ցու թյուն ներ: 

«Ս ևան» ազ գային պար կի տա րած քում ա ճում է 

ա նո թա վոր բույ սե րի 1145 տե սակ, ո րից 4ը հան դի

սա նում են Հա յաս տա նի էն դեմ տե սակ ներ (Cousinia 

fedorovii, Astragalus coelestis, Acantholimon gabrielianae, 

Tragopogon segetus): «Ս ևան» ազ գային պար կի և դրա 

պահ պա նա կան գո տու տա րածք նե րում հան դի պում են 

100 տե սա կի ու տե լի բույ սեր (Chaerophyllum bulbosum, 

Falcaria vulgaris, Hippomarathrum microcarpum, 

Asparagus officinalis, A. verticillatus, Hippophae 

rhamnoides, Thymus kotschyanus, Rumex scutatus, Rosa 

sp.  10 species, Sorbus aucuparia, Crataegus meyeri, C. 

orientalis, C. pseudoheterophylla և այլն): 

In situ պահ պա նու թյան տե սա կե տից շատ կար ևոր են 

նաև պե տա կան ար գե լա վայ րե րը, ո րոնք ստեղծ ված 

են բնա կան է կո հա մա կար գե րի, բու սա կեն դա նա կան 

աշ խար հի գե նո ֆոն դի պահ պան ման և վե րար տադ

րու թյան, ի նչ պես նաև է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու

թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

Ա ռան ձին խումբ են «Բ նու թյան հու շար ձան նե րը», 

ո րոնք գի տա կան, պատ մամ շա կու թային և գե ղա

գի տա կան ա ռանձ նա հա տուկ ար ժեք ներ կա յաց նող 

բնա կան oբյեկտ ներ են: Ներ կա յումս ՀՀ կա ռա վա

րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ վել են թվով 230 բնու թյան 

հու շար ձան, ո րոն ցից 109ը դա սա կարգ ված են ե րկ րա

բա նա կան, 48ը` ջրաերկ րա բա նա կան, 38ը` ջրագ րա 

 կան, 16ը` բնա պատ մա կան և 19ը` կեն սա բա նա կան 

տի պա բա նա կան խմ բե րում: Ցան կը նե րա ռում է մշա կա

բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րից «Տան ձուտ» բնու թյան 

հու շար ձա նը, ո րը հան դի սա նում է Pyrus syriaca, P. 

caucasica և այլ տե սակ նե րի ա ճե լա վայր:

 Հա յաս տա նի բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք

նե րի կա ռա վար ման ի րա վա սու թյուն նե րը` հա մա ձայն 

«Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի (2006թ.), վե րա պահ ված է ՀՀ 

բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը, ներ կա յումս 

դրան ցից մի քա նի սը կա ռա վար վում են այլ գե րա տես

չու թյուն նե րի կող մից: 

Ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի insitu պահ պա նու թյու նը 

բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րից դուրս 

հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է ան տառ նե րում և 

բնա կան կե րա հան դակ նե րում (ա րո տա վայ րե րում և 

խոտ հարք նե րում), ին չը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րենք

նե րով և դրան ցից բխող ի րա վա կան այլ ակ տե րով: 

Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյանն ո ւղ ղա կի

ո րեն կապ ված օ րենք նե րից բա ցի ՀՀո ւմ գոր ծում են 

նաև բնա կան պա շար նե րին ա ռնչ վող մի շարք այլ օ րենք

ներ, ո րոն ցում առ կա են դրույթ ներ` ո ւղղ ված կեն սա

բազ մա զա նու թյան, այդ թվում բու սա կան ռե սուրս նե րի 

վրա դրանց օգ տա գործ ման վնա սա կար ազ դե ցու թյան 

կան խար գել մա նը (ՀՀ հո ղային օ րենս գիր քը (2002թ.), 

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը (2002), ջրային օ րենս

գիր քը (2002)) կամ հասց ված վնա սի հա տուց մա նը (ՀՀ 

քրե ա կան օ րենս գիր քը, ՀՀ վար չա կան ի րա վա խախ

տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենս գիրք (1985) ՀՀ քրե ա կան 

օ րենս գիր քը (2003)):

On Farm պահ պա նու մը: Ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

On Farm պահ պան ման վե րա բե րյալ շա հագր գիռ 

կող մե րի ի րա զե կու թյան պա կա սի պատ ճա ռով Հա յաս

տա նում On Farm կա ռա վար ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա

նաց վող աշ խա տանք նե րը խիստ սահ մա նա փակ են:

 Տար բեր մշա կա բույ սե րի տե ղա կան հի նա վուրց 

սոր տե րի, ի նչ պես նաև սա կավ օգ տա գործ վող և քիչ 

տա րած ված մշա կա բույ սե րի պահ պա նու մը գյու ղա

ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի պայ ման նե րում հան դի

սա նում է կար ևո րա գույն գոր ծըն թաց դի վեր սիֆի

կաց ված գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյուն վա րե լու 

հա մար: Այս խն դիր նե րի լուծ մա նը նպաս տում է գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նող նե րի և օգ տա

գոր ծող նե րի միջև կա պե րի ը նդ լայն մա նը, ազ գային 

սե լեկ ցի այի և մաս նա վոր սերմ նա բու ծա կան տն տե սու

թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

Ex situ պահ պա նու թյու նը: Ագ րո կեն սա բազ մա

զա նու թյան ex situ պահ պա նու մը կար ևոր մի ջոց 

է պահ պան ման հա մար, հատ կա պես, ե րբ դրանք 

վտանգ վում են բնա կան ա ղետ նե րի կամ մարդ կային 

գոր ծո նի ծայ րա հեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տար բեր գե րա տես

չու թյուն նե րի ներ քո գոր ծող 7 գի տա կան հաս տա տու

թյուն նե րում ներ կա յումս պահ պան վում են մոտ 11676 

նմուշ ներ: 

Ն մուշ նե րի եր կա րա ժամ կետ և միջ նա ժամ կետ 

պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում նե րը 

և պայ ման ներն առ կա են մի այն Հա յաս տա նի ազ գային 

ագ րա րային հա մալ սա րա նի Ագ րո կեն սա տեխ նո լո գի այի 

գի տա կան կենտ րոն մաս նա ճյու ղի գե նե տի կա կան 
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բան կում: Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա րային հա մալ

սա րա նի Բույ սե րի գե նո ֆոն դի և սե լեկ ցի այի պրոբ լե

մային լա բո րա տո րի ա յում դրանք ար դեն ի րա կա

նաց վում են տեխ նի կա կան նոր մի ջոց նե րով, ի սկ ՀԱԱՀ 

Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծու թյան ԳԿ մաս նա ճյու ղի, 

ՀՀ ԳՆ Ե րկ րա գոր ծու թյան և Բան ջա րա բոս տա նային 

և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ րոն

նե րի հա վա քա ծու նե րը ներ կա յաց ված են հիմ նա կա նում 

տե ղա կան ծա գում ու նե ցող տե սակ նե րով և տե ղա կան 

սե լեկ ցի այի սոր տե րով, ի սկ Ե րկ րա գոր ծու թյան 

գի տա կան կենտ րո նի և Գյում րի ի սե լեկ ցի ոն կա յա նի 

հա վա քա ծու նե րը` ICARDA և CIMMYTի սե լեկ ցի ոն 

տն կա րան նե րի նմուշ նե րով:

ՀՀ գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րում պահ պան վող 

նմուշ նե րի գե րակշ ռող մա սը պլա նա վոր ված է դնել 

եր կա րատև պահ պա նու թյան ՀԱԱՀ Ագ րո կեն սա

տեխ նո լո գի այի գի տա կան կենտ րոն մաս նա ճյու ղի 

գեն բան կում: Գոր ծու նե ու թյուն է ծա վալ վում ե րկ կողմ 

հա մա ձայ նագ րե րի և փո խա նակ ման մի ջո ցով գեն բան կի 

նմուշ նե րի թի վը տե ղա կան ծագ ման բու սա կան նմուշ

նե րով հա մալ րե լու ո ւղ ղու թյամբ, ո րոնք ներ կա յումս 

պահ պան վում են այլ ե րկր նե րի գեն բան կե րում: Տվյալ 

ո լոր տում նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ 

կան Հա մա ռու սա կան բու սա բու ծու թյան ի նս տի տու տի, 

ICARDAի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: 

Կրկ նօ րի նակ նե րի պահ պա նու մը: Տե ղա կան ծա գում 

ու նե ցող բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի նմուշ 

նե րը ոչ ամ բող ջու թյամբ, բայց մա սամբ պահ պան վում 

են նաև ար տերկ րի ո րոշ գեն բան կե րում (Ն.Ի.Վա վի լո վի 

ան վան Հա մա ռու սա կան բու սա բու ծու թյան ի նս տի տուտ 

(Ռու սաս տան), Բու սա բու ծու թյան ի նս տի տուտ (Ո ւկ րաի 

նա), Բու սա բու ծու թյան հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ 

(Չե խի ա), Կան զա սի պե տա կան հա մալ սա րան (Ա ՄՆ), 

ICARDA, Բան ջա րե ղե նի հա մաշ խար հային կենտ րոն և 

այլն):

ՊԳԲԳՌը, ո րոնք հա վաք վում են տար բեր ե րկր նե րի 

հե տա զո տող նե րի հետ հա մա տեղ կազ մա կեր պած 

գի տար շավ նե րի ըն թաց քում, պահ պան վում են նաև 

մաս նա կից ե րկր նե րի գեն բան կե րում: 

Չ նա յած դեռևս ex situ հա վա քա ծուն ամ բող ջու թյամբ` 

ա պա հով կրկ նօ րի նակ ման նպա տա կով այլ գեն բան կեր 

փո խան ցե լու հա տուկ ծրա գիր դեռևս չկա, սա կայն այդ 

ո ւղ ղու թյամբ կան նախ նա կան բա նա վոր պայ մա նա

վոր վա ծու թյուն ներ ար տերկ րի ո րոշ կազ մա կեր պու

թյուն նե րի (Ն.Ի.Վա վի լո վի ան վան Հա մա ռու սա կան 

բու սա բու ծու թյան ի նս տի տու տի, Նի դեռ լանդ նե րի 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի կենտ րոն) հետ, մաս նա

վո րա պես սկս վել է ՀԱԱՀ Բույ սե րի գե նո ֆոն դի և 

սե լեկ ցի այի պրոբ լե մային լա բո րա տո րի այի հա վա

քա ծո ւի կրկ նօ րի նակ նե րի Նի դեռ լանդ նե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի կենտ րո նին տրա մադ րե լու 

աշ խա տանք նե րը: 

Մ շա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի սեր մե րի ա ռա ջին 

հա վա քա ծուն հիմ նադր վել է 1981թին պրոֆ. Պ.Ա.Ղան 

դի լյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ` Հա յաս տա նի պե տա կան 

ագ րա րային հա մալ սա րա նի (նախ կի նում` Հայ կա կան 

գյու ղատն տե սա կան ի նս տի տուտ) բույ սե րի գե նոֆոն դի 

և սե լեկ ցի այի պրոբ լե մային լա բո րա տո րի ա յում: Ներ կա

յումս լա բո րա տո րի ա յում պահ պան վում է ՀՀ ա մե նա

խո շոր և հա րուստ հա վա քա ծուն (կար ճա ժամ կետ 

պահ պա նում սեր մե րի, հաս կե րի, հաս կիկ նե րի տես քով, 

հեր բա րի ում) վայ րի ցո րե նի, գա րու, ա շո րայի, այ ծակ նի, 

վայ րի բան ջա րային բույ սե րի (ճակն դեղ, գա զար, սոխ, 

սպա նախ, հա զար, ծնե բեկ, խավր ծիլ, ծո վա բողկ և այլն), 

հա մե մուն քային (գինձ, մա ղա դա նոս, կո տեմ, ծիտ րոն և 

այլն), հա տի կաըն դե ղեն նե րի (տա փո լոռ, ո սպ, վիկ, ե րեք 

 նուկ, առ վույտ), լա բո րա տո րի ա յում ստեղծ ված ա մֆի

դիպ լոիդ նե րի և մշա կա բույ սե րի սոր տան մուշ նե րի թվով 

4140 նմուշ:

 Դաշ տային հա վա քա ծու ներ: Ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան դաշ տային հա վա քա ծու ներն առ կա են ՀԱԱՀ 

Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծու թյան գի տա կան կենտ րոն 

մաս նա ճյու ղի` Նալ բան դյա նի փոր ձա րա րա կան տն տե

սու թյու նում, ՀԱԱՀ Հո ղա գի տու թյան, ագ րո քի մի այի 

և մե լի ո րա ցի այի գի տա կան կենտ րոն մաս նա ճյու ղի`   

Ե րաս խա հու նի փոր ձա րա րա կան տն տե սու թյու նում, 

Եր ևա նի բու սա բա նա կան այ գում և մաս նա վոր տն տե

սու թյուն նե րում: Պե տա կան և մաս նա վոր տն տե

սու թյուն նե րում հիմ նադր ված դաշ տային հա վա

քա ծու նե րում առ կա է 342 նմուշ, ո րոն ցից 268ը` 

գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի փոր ձա րա րա կան 

տն տե սու թյուն նե րում:

 Խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծու թյան գի տա կան կենտ րոն 

մաս նա ճյու ղի խա ղո ղի հա վա քա ծուն ը նդ գր կում է 

տե ղա կան ծագ ման, ի սկ պտ ղա տու նե րի (ծի րան, դեղձ, 

նուռ) հա վա քա ծու նե րը` տե ղա կան և ար տա սահ մա նյան 

սե լեկ ցի այի սոր տեր և կլոն ներ են:

 Հո ղա գի տու թյան, ագ րո քի մի այի և մե լի ո րա ցի այի 

գի տա կան կենտ րոն մաս նա ճյու ղի խա ղո ղի հա վա

քա ծուն նե րա ռում է գե րա զան ցա պես տե ղա կան 
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ծագ ման սոր տեր և կլոն ներ: Կենտ րոնն ու նի նաև 

պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի հա վա քա ծու:

 Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի բու ծա րա նային և 

էն դե միկ ցե ղե րի պահ պա նու մը պետք է ա պա հով վի 

գյու ղա ցի ա կան կո լեկ տիվ և պե տա կան տն տե սու

թյուն նե րում, ի սկ դրանց վայ րի նախ նի նե րը` բնա կան 

ապ րե լա վայ րե րում: Բու ծա րա նային և էն դե միկ ցե ղե րի 

ex situ պահ պա նու թյու նը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել 

պե տա կան հո վա նա վո րու թյամբ` գե նո ֆոն դային տն տե

սու թյուն նե րում: Մուֆ լո նի, վայ րի վա րա զի և քա րայ ծի 

in situ պահ պա նու թյունն ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 

ար գե լոց նե րում, ի սկ ex situ պահ պա նու թյու նը` կեն դա

նա բա նա կան այ գի նե րում և սպեր մայի ու սաղ մե րի 

ձևով` գե նո ֆոն դային բան կե րում, ի նչ պես նաև 

պե տա կան հա մա կար գի տն տե սու թյուն նե րում:

12.10. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ԳԵՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ ՍԵ ԼԵԿ ՑԻ ԱՅՈՒՄ

 Բու սա բու ծու թյուն: Հան րա պե տու թյու նում ի րա կա

նաց վում են ո րո շա կի ու սում նա սի րու թյուն ներ և 

կի րա ռա կան բնույ թի ծրագ րեր` նպա տա կաուղղ ված 

բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ մա նը: 

Սոր տե րի բա րե լավ ման և նոր սոր տե րի ստաց ման 

նպա տա կով`

 •  վեր ջին տա սը տա րում հան րա պե տու թյու նում բուծ

վել և պե տա կան սոր տա փոր ձար կում են ան ցել 26 

մշա կա բույ սե րի 162 նոր սորտ, ո րոնք ստեղծ վել են 

տե ղա կան և ար տերկ րից ներ մուծ ված գե նե տի կա

կան ռե սուրս նե րը սե լեկ ցի ոն և բա րե լավ ման աշ խա

տանք նե րում ը նդ գր կե լու շնոր հիվ, 

 • ICARDA և CIMMYT սե լեկ ցի ոն տն կա րան նե րի գծե րի 

ու սում նա սիր ման ար դյուն քում շր ջա նաց վել է փա

փուկ ցո րե նի «Արմ սիմ» սոր տը, 

 • ICARDA և CIMMYT սե լեկ ցի ոն տն կա րան նե րի կարծր 

ցո րե նի և գա րու սոր տան մուշ նե րի բնակ լի մա յա կան 

տար բեր պայ ման նե րում եր կա րատև փոր ձար կում

նե րի ար դյուն քում ա ռանձ նաց վել են կարծր ցո րե նի 

4 և գա րու 2 սոր տան մուշ, 

 • պե տա կան սոր տա փոր ձար կում են ան ցել և շր ջա

նաց վել սի սե ռի 4 սորտ («Հա ցա վան», «Սի սի ան», 

«Լի լիթ» և «Ա լի նա»), շր ջա նաց վել է աշ նա նա ցան 

գա րու 2 սորտ («Ու տիք», «Ս ևան»): Սոր տա փոր

ձարկ ման են հանձն վել աշ նա նա ցան ցո րե նի 3 սորտ 

(«Ար միկ», «Վան», «Ա րայ»), աշ նա նա ցան գա րու 

«Ա լաշ կերտ» և «Վեկտ վա» սոր տե րը, սո յայի 2 սորտ 

(«Մի լե նա», «Մե նո ւա»): 

Բան ջա րա բու ծու թյան զար գաց ման և հե տա զո տու թյան 

Ա սի ա կան կենտ րո նի հա վա քա ծո ւից ստաց վել և ու սում

նա սիր վել են բան ջա րա նո ցային մշա կա բույ սե րի 176 

նմուշ, ո րոնց ար դյուն քում բա րե լավ վել և ա ռանձ նաց վել 

են պո մի դո րի` 5 («Ժան նա», «Ռու բի նա», «Զեյ թուն», 

«Ար մի նե», «Նա րեկ»), քաղցր տաք դե ղի 3 («Նա տա լի», 

«Է մի լի», «Մի լի»), կծու տաք դե ղի` 4 («Գի տա», «Զս պա 

նակ», «Փունջ», «Կոն») սոր տեր: Դրանք ներ կա յաց ված 

են պե տա կան սոր տա փոր ձարկ ման: Շա րու նակ վում 

են սե լեկ ցի ոն աշ խա տանք ներ խա ղո ղի և պտ ղա տու 

մշա կա բույ սե րի տե ղա կան, սե լեկ ցի ոն և ներ մուծ ված 

սոր տե րի ներգ րավ մամբ, ո րի ար դյուն քում ստաց վել են 

շուրջ 40 է լի տային ձևեր: Դրանք գտն վում են ու սում նա

սի րու թյուն նե րի փու լում:

 Կան նաև սե լեկ ցի ա յում մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա

կից նե րի օգ տա գործ ման փոր ձեր (ՀԱԱՀ Բույ սե րի գե նո 

ֆոն դի և սեկ ցի այի լա բո րա տո րի ա), ո րոնք բա ցար ձակ 

ար դյունք ներ են ա պա հո վել.

 •  Պե տա կան սոր տա փոր ձար կում է ան ցել և շր ջա նաց

վել փա փուկ ցո րե նի «Ոս կե հասկ» սոր տը (Aegilops 

tauschii x Բե զոս տա յա 1), ո րն այժմ մշակ վում է հան

րա պե տու թյան նա խա լեռ նային գո տու (Կո տայ քի 

մարզ) մի շարք գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե

րում: 

 • Ան հա տա կան ը նտ րու թյան մի ջո ցով ա շո րայի դաշ

տա մո լա խո տային տե սա կից ստաց վել է «Սյու նի քի 

1» նոր սոր տը, ո րն ան ցել է պե տա կան սոր տա փոր

ձար կում և «Սյու նի քի 2» սոր տը, ո րը բազ մաց ման 

փու լում է:

 •  Կարծր ցո րե նի և ե րկ հա տիկ վայ րի ցո րե նի տրա մա

խա չու մից ստաց վել է հա ճա րի «Զ վարթ նոց» սոր տը, 

ո րը գտն վում է բազ մաց ման փու լում` պե տա կան 

սոր տա փոր ձարկ ման հանձ նե լու հա մար: 

 • Սո խու կա վոր վայ րի գա րու և բազ մա շար գա րու 

(H.vulgare) տրա մա խա չու մից ստաց վել է գա րու ե րկ

ցան «Մա րի նա» նոր սոր տան մու շը, ո րը ևս գտն վում 

է բազ մաց ման փու լում` պե տա կան սոր տա փոր ձարկ

ման հանձ նե լու նպա տա կով:

 •  Վայ րի պո մի դո րի ներգ րավ մամբ ստեղծ վել և շր ջա  

նաց վել են պո մի դո րի եր կու սորտ` «Գան ձակ» և 

«Ն վեր»:
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Նկ. 33. Աշ նա նա ցան ցո րե նի սորտ «Ոս կե հասկ», 
ստաց ված 

Aegilops tauschii X Բե զոս տա յա 1 տրա մա խաչ մամբ 

Նկ. 34. T.sinskoboeticum X Persicum (2n=42) AsbAB 
ամ ֆի դիպ լոի դը  

ծ նո ղա կան ձևե րի հետ

Նկ. 35. H. bulbosum L. -ը «Մա րի նա» գա րու սոր տի 
ծնո ղա կան ձևե րից է 

Նկ. 36. A. cylindrica Host. X T. aestivum L. 
հիբ րի դի ձևա գո յա ցու մը

Նկ. 37. Հա ցազ գի նե րի վայ րի ազ գա կից նե րի տրա մա խաչ-
մամբ ստաց ված հա ճա րի սոր տան մուշ ներ (ՀԱԱՀ բույ սե րի 

գե նո ֆոն դի և սե լեկ ցի այի լա բո րա տո րի ա յում) 

Ա նաս նա բու ծու թյուն: Հա յաս տա նում բուծ վել են 

ա րա գա վազ տե ղա կան ձի ե րի, տա վա րի, ոչ խար նե րի և 

խո զե րի էն դե միկ ցե ղեր:

 Տե ղա կան հա րուստ գե նո ֆոն դի բա զայի վրա, սկ սած 

1930 ա կան թվա կան նե րից, բուռն զար գա ցում 

ապ րե ցին սե լեկ ցի ոն ե ղա նա կով նոր ցե ղե րի ստաց ման 

աշ խա տանք նե րը: Հայ րե նա կան տա վա րի «Կով կա 

 սյան գորշ» ցե ղը ստեղծ վել է տե ղա կան «Փոքր կով կա 

 սյան շվից», «Լե բե դի նյան» և «Կոստ րո մյան» ցե ղե րի 

տրա մա խաչ մամբ: Հա յաս տա նում բուծ վող գո մեշ նե րը 

սեր վում են ա սի ա կան ա րու նե րից: Հայ կա կան «Կի սա

կոպ տա բուրդ» ոչ խա րի ցե ղը ստեղծ վել է «Բալ բաս» 

ա մե րի կյան, «Ռամ բուլյե» անգ լի ա կան, «Լին կոլն» 

ցե ղե րի տրա մա խաչ մամբ, ի սկ «Կո րի դել» տի պի 

կի սանր բա գեղմ ոչ խար նե րի ար ժե քա վոր պո պու լյա 

 ցի ա նե րը ստեղծ վել են ե րկ ցեղ (նր բա գեղմ/ կոպ տա

բուրդ) խառ նա ցե ղե րի և հյու սիսկով կա սյան «Մը  

սաբր դա տու» ցե ղի խոյե րի հետ տրա մա խաչ մամբ:

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» «Արեվիկ» «ԳԱՌՆԻ»
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 Խո զե րի` «Ս պի տակ», «Լանդ րաս», «Ոո ւել սի» և «Դյու 

րոկ» ցե ղե րի տրա մա խաչ մամբ ստեղծ վել է հայ րե

նա կան նոր ցե ղը` «Հայ կա կան մսային»ը:

«Ռոդայ լանդ», «Ավստ րա լորպ» և «Նյուհեմպ շիր» 

ցե ղե րի տրա մա խաչ մամբ ստեղծ վել է հա վե րի «Եր ևա 

նյան» ցե ղը:

 Տե ղա կան ե րկ նա գույն մա զա ծած կով ճա գար նե րի և 

«Շին շի լա» ցե ղե րի խա չա սեր մամբ ստեղծ վել է ճա գար

նե րի նոր ցե ղը` «Հայ կա կան մար դեր»ը:

12.11. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ, ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԵՎ 

ԱՅԼ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻՆ Ա ՌՆՉ ՎՈՂ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 

ԵՎ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԸ,  

ԴՐԱՆ ՑԻՑ ԲԽՈՂ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀՀ-Ո ՒՄ 

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա 

դ րու թյան 10րդ հոդ վա ծի` շր ջա կա մի ջա վայ րի 

պահ պա նու թյու նը, նրա վե րար տադ րու թյունն ու 

բնա կան ռե սուրս նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծու մը ե րաշ

խա վոր վում է պե տու թյան կող մից: 

Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյու նը, ո րն այս կամ այն 

չա փով ա ռնչ վում է Բույ սե րի գեն ռե սուրս նե րի ար դյու

նա վետ կա ռա վար ման հար ցե րի հետ, զգա լի ո րեն բա րե

լավ վել է վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում:

 Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման 

ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան բա ցե րը վե րաց

նե լու նպա տա կով մշակ վել են նոր օ րենք ներ. «Բ նա պահ

պա նա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը 

(2005), «Սեր մե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2005): 

Շու կա յա կան տն տե սու թյան զար գաց ման, նոր մի ջազ

գային հա մա ձայ նագ րե րի վա վե րաց ման, ԵՄ օ րենս 

դ րու թյան հետ ազ գային օ րենսդ րու թյան ներ դաշ

նա կեց ման նպա տա կով լրամ շակ վել են. «Բ նու թյան 

հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 

(2006), «Ան տա ռային օ րենս գիր քը» (2005), «Բույ սե րի 

կա րան տի նի և բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը (2006): Մշակ ման փու լում է «Բույ սե րի նոր 

սոր տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը:

ՊԳԲԳՌի պահ պան ման և կա յուն օգ տա գործ ման 

ո լոր տում օ րենք նե րի կի րա ռումն ա պա հո վե լու հա մար 

մշակ վել և ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել են 

նաև մի շարք են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր և ո րո շում ներ: 

Չ նա յած ՊԳԲԳՌի պահ պան ման և օգ տա գործ ման 

հար ցե րը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյան զգա լի 

բա րե լավ մա նը, դեռևս առ կա են հիմ նախն դիր ներ, 

ո րոնք հս տակ չեն կար գա վոր վում գոր ծող օ րենք նե րով: 

Այս ա ռու մով շատ կար ևոր է.

 •  Սե լեկ ցի ոն սոր տի հե ղի նա կի խրա խուս ման մե խա

նիզմ նե րի մշա կու մը

 •  Ֆեր մեր նե րի ի րա վունք նե րի հս տա կե ցու մը,

 •  Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում ԲԳՌ մո նի

տո րին գի և կա դաստ րի վար ման և ի րա կա նաց ման 

մե խա նիզմ նե րի և մո նի տո րին գի չա փո րո շիչ նե րի 

մշա կու մը

 • ԲԳՌի հա մար պո տեն ցի ալ վտանգ ներ կա յաց նող 

օ տա րա ծին տե սակ նե րի ներ թա փանց ման հա մար 

հս կո ղու թյան սահ մա նու մը

 •  Գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի մատ չե լի ու թյան և 

դրանց օգ տա գոր ծու մից ստաց ված շա հույ թի բաշխ

ման կար գա վո րու մը:

ՀՀո ւմ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման, 

օգ տա գործ ման գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու 

ա ռու մով ներ քին օ րենսդ րա կան դաշ տում կա տար ված 

առ կա աշ խա տանք նե րի պայ ման նե րում դեռևս ա նե լիք

նե րը շատ են.

 •  Կոնկ րետ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան ո ւղ ղու

թյամբ ի րա զեկ ման և ու սուց ման դա սըն թաց ներ 

շատ քիչ են ի րա կա նաց վել:

 •  Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում հան րա պե տու թյու նում 

չեն ի րա կա նաց վել հա մա կարգ ված գույ քագր ման և 

հաշ վառ ման աշ խա տանք ներ: Վեր ջին նե րիս հա մար 

եր կիրն ու նի հա մա պա տաս խան գի տա կան կադ րե րի 

նե րուժ, սա կայն տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան կա

րո ղու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան ար դյուն քում այդ 

աշ խա տանք նե րը թե րի են ի րա կա նաց վում:

 •  Գործ նա կա նում բա վա րար չա փով չեն ի րա կա նաց

վում նաև է կո հա մա կար գե րի փո փո խու թյուն նե րի 

գրան ցու մը և վեր լու ծու թյու նը, հան րա պե տու թյան 

բու սա կան աշ խար հի կա ռուց ված քային փո փո

խու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը: Վեր ջինս 

ա ռանձ նա պես կար ևոր է օ տա րա ծին տե սակ նե րի 

ին վա զի այի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից:

 • ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր ված չեն ե րկ րի կեն

սանվ տան գու թյան ա պա հով մանն ան հրա ժեշտ ի րա

վա կան, վար չա կան և այլ մի ջոց նե րը:

 •  Թե րի է վայ րի բույ սե րի օգ տա գործ ման կար գա վոր

ման ի րա վա կան դաշ տը, ի նչ պես նաև բա ցա կա յում 

են վայ րի բույ սե րի հա վա քի և մթեր ման կա նո նա

կար գե րը:
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 •  Կա ռա վար ման պլան նե րով նա խա տես ված գոր ծո

ղու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր ման բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռով թույլ են ի րա կա նաց վում և չեն նե րա

ռում ՄՎՑնե րի կա յուն օգ տա գործ մա նը կոնկ րետ 

նպա տա կաուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ:

Մ շա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի պահ պա նումն 

ու կա յուն օգ տա գոր ծու մը որ պես կեն սա բազ մա զա

նու թյան բա ղադ րիչ, սահ ման վում է ազ գային ծրագ րե րի 

և ռազ մա վա րու թյուն նե րի ա ռան ձին դրույթ նե րով:

 Հան րա պե տու թյան պա րե նային ա պա հո վու թյան քա ղա

քա կա նու թյունն իր ա ռջև խն դիր է դրել ա պա հո վել 

գյու ղատն տե սա կան գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան, 

մաս նա վո րա պես կե րային բույ սե րի ար դյու նա վետ 

կա ռա վա րումն ու օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև դրանց 

գնա հա տու մը, մո նի տո րին գը և վե րա կանգ նու մը:

 Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի, այդ թվում և 

ՄՎՑե րի in situ կա ռա վար ման բա րե լավ ման ա ռու մով 

հատ կա պես կար ևոր վում է ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 

կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը (2006) 

և 20062015թթ. մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը: Նշ ված 

ռազ մա վա րու թյամբ նա խա տես վում են.

1. բնա կան կե րա հան դակ նե րի (ա րոտ նե րի) բա րե

լավ ման և ջրար բի աց ման ծրագ րի ի րա կա նա ցում, ո րի 

ար դյուն քում կբարձ րա նա բնա կան կե րա հան դակ նե րի 

բեր քատ վու թյու նը, կա վե լա նան ի րա կան ե կա մուտ

նե րը, ո րն էլ կն պաս տի աղ քա տու թյան նվա զեց մա նը,

2. գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա

կից նե րի պահ պան ման ա ջակ ցու թյուն, ո րն ի րա կա նաց

վե լու է հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով՝

 • մ շա կա բույ սե րի և դրանց վայ րի նախ նի նե րի գե նե

տի կա կան բան կի ստեղ ծում, 

 • բ նա կան կե րա հան դակ նե րի բա րե լա վում, ա րո տա

վայ րե րի ջրար բի ա ցում,

 • տն տե սա կան ար ժեք ներ կա յաց նող տե սակ նե րի 

պլան տա ցի ա նե րի և բու ծա րան նե րի ստեղ ծում, 

 • ան տառ նե րի վե րա կանգ նում,

 • բ նա կան ա ղետ նե րի (ե րաշտ, խոր շակ ներ, սե լավ ներ, 

ո ղո ղում ներ, հո ղե րի ա ղա կա լում և այլն) ա ռա ջաց

ման կան խար գե լում, կան խա տե սում և հետ ևանք

նե րի մեղմ մանն ո ւղղ ված հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի 

ի րա կա նա ցում,

 • բ նա կան ռե սուրս նե րի հա վա սա րակշռ ված օգ տա

գոր ծում,

 • մ շա կա բույ սե րի գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան, 

նե րա ռյալ մշա կա բույ սե րի վայ րի ազ գա կից նե րի 

պահ պա նու թյան ա պա հո վում:

Մշակ վել է Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պա նու թյան ռազ մա վա րու թյուն և գոր ծո ղու թյուն

նե րի ազ գային ծրա գի րը (ՀԿՌԳԾ), մշակ վել է Գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի մատ չե լի ու թյան և ի րա վա

հա վա սա րու թյան սկզ բուն քով շա հույ թի հա մա տեղ 

բաշխ ման ռազ մա վա րու թյու նը, ի նչ պես նաև Հա յաս 

տա նի բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք

նե րի զար գաց ման պե տա կան ռազ մա վա րու թյու նը և 

20032010թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ գային ծրա գի րը 

(ԲՀՊՏՊՌԳԾ):

ՊԳԲԳՌ ազ գային ծրագ րի մշա կու մը դիտ վում է որ պես 

մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րի (ՊԳԲԳՌ պահ պան ման 

և կա յուն օգ տա գործ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, 

ՊԳԲԳՌ մի ջազ գային դաշ նա գիր), ի նչ պես նաև մի ջազ

գային կոն վեն ցի ա նե րով (Կեն սա բազ մա զա նու թյան 

մա սին կոն վեն ցի ա, Կլի մայի փո փո խու թյան մա սին 

ՄԱԿի շր ջա նա կային կոն վեն ցի ա, Ա նա պա տաց ման 

դեմ պայ քա րի կոն վեն ցի ա) ստանձ նած պար տա կա

նու թյուն նե րի կա տար մա նը նպաս տող կա յուն և եր կա

րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյուն: Ազ գային ծրագ րի 

մշա կու մը կար ևոր վում է նաև շա հագր գիռ կող մե րի 

միջև կա պե րի ամ րապնդ ման, մի ջին ի նս տի տու 

 ցի ո նալ հա մա գոր ծակ ցու թյան խթան ման, ո լոր տում 

ներգ րավ ված հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի 

հս տա կեց ման տե սա կե տից: 

ՊԳԲԳՌի in situ և ex situ պահ պան ման, կա յուն օգ տա

գործ ման հիմ նախն դիր նե րը զե տեղ ված են ե րկ րի 

հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյուն նե րում և 

ազ գային ծրագ րե րում.

 •  Գյու ղատն տե սու թյան կա յուն զար գաց ման ռազ մա

վա րու թյուն

 •  Հա յաս տա նի բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա

րածք նե րի զար գաց ման պե տա կան ռազ մա վա րու

թյուն և գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ գային ծրա գիր

 •  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա րե նային ա պա

հո վու թյան քա ղա քա կա նու թյուն 

 • Ան տա ռի ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն և ռազ մա

վա րու թյուն 

 • Ան տա ռի ազ գային ծրա գիր

 •  Կա յուն զար գաց ման ծրա գիր

 •  Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու

թյան ռազ մա վա րու թյուն և գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ

գային ծրա գիր 

 • Ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի 

ազ գային ծրա գիր 

 • Ազ գային հզո րու թյուն նե րի ի նք նագ նա հա տում գլո
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բալ բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման հա մար

 • Ս ևա նա լճի է կո հա մա կար գի վե րա կանգն ման, պահ

պան ման, վե րար տադր ման և օգ տա գործ ման մի ջո

ցա ռում նե րի հա մա լիր և տա րե կան ծրագ րեր

 •  Կեն սա բազ մա զա նու թյան հա մար ա ռաջ նային հզո

րու թյուն նե րի ստեղծ ման կա րիք նե րի գնա հա տում և 

տե ղե կատ վա կանկար գա վո րող մե խա նիզ մի (ՏԿՄ) 

կա ռուց վածք նե րի ստեղծ ման ծրա գիր

ՊԳԿի ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված (2007թ.) 

«Ին տեգ րաց ված ռազ մա վա րու թյան մշա կում` բույ սե րի 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի բա րե լավ ված կա ռա

վար ման և օգ տա գործ ման մի ջո ցով Հա յաս տա նի պա րե 

նային ա պա հո վու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու 

հա մար» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում մշակ վել են ԲԳՌի 

կա ռա վար ման և օգ տա գործ ման ազ գային ռազ մա վա

րու թյան տար րե րը: Ա ռա ջարկ ված հիմ նա կան տար րեր 

կծա ռայեն որ պես հիմք ՊԳԲԳՌի վե րա բե րյալ ազ գային 

ծրագ րի մշակ ման հա մար: 

12.12. ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ, 

ՀԱՐ ՑԵՐ, ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո րո՞նք են գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 

տե ղա կան և սե լեկ ցի ոն սոր տերն ու պո պու լյա ցի ա

նե րը, որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան ան գնա հա

տե լի հարս տու թյուն: Ին չո՞ւմ են կա յա նում դրանց 

պահ պան ման և օգ տա գործ ման խն դիր նե րը: 

2. Ին չո՞ւմ է կա յա նում ՀՀ ներկր ված սոր տե րի ու 

հիբ րիդ նե րի դե րը, որ պես տե ղա կան կեն սա բազ

մա զա նու թյան հարս տաց ման աղ բյուր, և ի՞նչ 

հետ ևանք ներ ու նեն դրանք: 

3. Ինչ պի սի՞ն է ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյու նը 

վտան գող տե ղա կան գոր ծոն նե րի բնույ թը, և ին չո՞ւմ 

է դրանց դեմ պայ քա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

4. Ինչ պի սի՞ն է ֆի տո սա նի տա րա կան վի ճա կը ՀՀո ւմ: 

5. Ո րո՞նք են գյու ղատն տե սա կան և բնա պահ պա

նա կան ֆի տո սա նի տա րի այի խն դիր նե րը:

6. Թ վար կել ըն տա նի կեն դա նի նե րի և նրանց վայ րի 

ազ գա կից նե րի ՀՀո ւմ տա րած ված տե սակ ներն ու 

ցե ղե րը: 

7. Ո րո՞նք են ըն տա նի կեն դա նի նե րի տե ղա կան 

գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյան 

խն դիր նե րը: 

8. Ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում ագ րո կեն սա բազ մա զա

նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ

նե րի հա վա քագ րու մը, ին չո՞ւմն է փաս տաթըղ

թա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, և ո՞րն է դրա 

մի ջազ գային ըն դուն ված կար գը: 

9. Ո՞րն է ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ տե ղե

կատ վա կան հա մա կար գե րի նշա նա կու թյու նը: 

10. Ո րո՞նք են ՀՀո ւմ կի րառ վող տե ղե կատ վա կան 

հա մա կար գե րի տե սակ նե րը և ի նչ պի սի՞ն են 

մի ջազ գային ցան ցե րին դրանց ին տեգր ման 

աշ խա տանք նե րը: 

11. Ինչ պի սի՞ն է ՀՀո ւմ ագ րո կեն սա բազ մա զա նու թյան 

պահ պան ման ձևե րի զար գաց ման վի ճա կը, ո րոնք 

են դրանց տե ղա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը: 

12. Ին չո՞ւմ է կա յա նում բու սա կան գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի սե լեկ ցի ա յում օգ տա գործ ման 

նշա նա կու թյու նը

13.  Բե րել օ րի նակ ներ ՀՀո ւմ ի րա կա նաց ված սե լեկ 

ցի ոն աշ խա տանք նե րից և փոր ձից: 

14. Ինչ պի սի՞ն է ագ րո կեն սա ռե սուրս նե րի պահ պան ման 

և օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ ՀՀի ի րա վա կան 

դաշ տի վի ճա կը: 

15. Ինչ պի սի՞ն է մի ջազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի 

և տե ղա կան օ րենք նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 

աս տի ճա նը, և ո րո՞նք են ՀՀի հե տա գա ա նե լիք ներն 

այդ ո ւղ ղու թյամբ:

 Սե մի նար նե րի թե մա ներ

1. ՀՀն որ պես ո րոշ մշա կա բույ սե րի ծագ ման ա ռաջ 

նային և ե րկ րոր դային կենտ րոն, դրանց հիմ նա կան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

2.  Հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն դի 

հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դրանց 

բնու թագ րերն ու նշա նա կու թյու նը:

3.  Հա տի կաըն դե ղեն և կե րային մշա կա բույ սե րի գե նո 

ֆոն դի հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դրանց 

բնու թագ րերն ու նշա նա կու թյու նը:

4.  Բան ջա րային մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն դի 

հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դրանց 

բնու թագ րերն ու նշա նա կու թյու նը:

5. Պտ ղա հա տապտ ղային մշա կա բույ սե րի գե նո 

ֆոն դի հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դրանց 

բնու թագ րերն ու նշա նա կու թյու նը:
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6.  Վայ րի ու տե լի բույ սե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ՀՀո ւմ 

և դրանք որ պես կեն սա բազ մա զա նու թյան կար ևո

րա գույն օբյեկտ ներ:

7. ՀՀն որ պես դե ղա բույ սե րի և հա մե մուն քային ու 

ե թե րա յու ղա տու բույ սե րի կար ևո րա գույն հա մաշ

խար հային շտե մա րան, ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 

պահ պան ման խն դիր նե րը:

Գ րա կա նու թյուն

1. « Հա յաս տա նի ֆլո րայի և բու սա կան ծած կույ թի 

վի ճակն ու պահ պա նու թյու նը», ՀՍՍՀ ԳԱ Բու սա

բա նու թյան ի նստ, պատ., Խմբ. Ա.Մ.Բար սե ղյան; 

Եր. Հա յաս տան 1984, 213էջ:

2.  Ղան դի լյան Պ., Բար սե ղյան Ա.,« Հա յաս տա նի վայ րի 

ու տե լի և հա մե մուն քային նշա նա կու թյան բույ սե 

րը», Եր ևան 1999, 47էջ:

3.  Հա յաս տա նի բնաշ խարհ, (հան րա գի տա րան) 

Եր ևան 2006, 691էջ: 

4. Ազ գային զե կույց « Բույ սե րի գե նե տի կա կան 

ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյու նը և օգ տա գոր ծու մը 

Հա յաս տա նում», ՀՀ Գյուղ.նախ. Եր ևան 2008, 

36էջ:

5.  Գալս տյան Մ.Հ., Մկրտ չյան Ա.Լ., Թա մո յան Ս.Ջ. 

« Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը և 

բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը», 

Եր.;Հ ՊԱՀ, 2009,70էջ:

6. Генофонд культурных растений и их диких 
сородичей в закавказье: Зборник научных 
трудов Ереван 1987,132с.

7. Гужов Ю.Л.,Фукс А., Валичек П.,-,, Селекция 
и семеноводство культивируемых растений 
М.,Мир, 2003, 536с.

8. Учебное пособие по сахранению в хозяиства 
(onfarm), Международный институт по 
генресурсам, Рим, 2003.

9. Сохранение посредством устойчивого 
исползования генетических ресурсов, 
Международный институт по генресурсам, 
Рим,2003.

10. GARDENS of BIODIVERSITY Conservation of genetic 

resources and their use in traditional food production 

systems by small farmers of the Southern Caucasus 

Caterina Batello, Damiano Avanzato, Zeynal Akparov, 

Tamar Kartvelishvili, Andreas Melikyan, FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 

NATIONS | ROME, 2010 
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13.0
ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵՐ

13.1. ԱԳ ՐՈ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ՍԵ ԼԵԿ ՑԻ ՈՆ ՊՈ ՏԵՆ ՑԻ Ա ԼԻ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ ԴՆԹ ՄԱՐ ԿԵՐ ՆԵ ՐԻ 

ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՄԲ` ՑՈ ՐԵ ՆԻ ԱԼ ՐԱ ՑՈ ՂԻ 

ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵ ՆԵ ՐԻ 

Օ ՐԻ ՆԱ ԿՈՎ

Մ շա կա բույ սե րի և դրանց վայ րի ազ գա կից նե րի 

սե լեկ ցի ոն պո տեն ցի ա լի գնա հատ ման ժա մա նա

կա կից ե ղա նակ նե րից աշ խար հում ա ռա վել հայտ նի և 

կի րա ռե լի են ԴՆԹ մար կեր նե րը:

ԴՆԹ մար կե րային տեխ նո լո գի ա նե րը ներ կա յումս 

ա ռաջ նային տեղ են զբա ղեց նում բազ մա թիվ ո լորտ

նե րում ի րա կա նաց վող հե տա զո տու թյուն նե րում` 

ֆի լո գե նեզ, է կո լո գի ա, գե նե տի կա, բույ սե րի և կեն դա

նի նե րի սե լեկ ցի ա և այլն: Վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց 

 քում մո լե կու լային կեն սա բա նու թյան զար գա ցու մը 

հե ղաշր ջեց ա վան դա կան սե լեկ ցի այի տեխ նի կան և 

մե թո դա բա նու թյու նը: Մո լե կու լային մե թոդ նե րի ներ մու

ծու մը սե լեկ ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի մեջ շատ ան գամ 

կր ճա տեց սե լեկ ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի տևո ղու թյու նը` 

տաս նյակ տա րի նե րից հասց նե լով մի քա նի տա րի կամ 

ա միս նե րի:

ԴՆԹ մար կեր նե րի կի րա ռու թյու նը թույլ է տա լիս 

ու սում նա սի րել գե նե տի կա կան պո լի մոր ֆիզմն ան մի

ջա կա նո րեն գե նե րի մա կար դա կում, այլ ոչ թե գե նե րի 

պրո դուկտ նե րի մա կար դա կում: ԴՆԹ մար կեր նե րի 

հատ կու թյուն նե րի ա ռա վե լու թյուն ներն են` զգա յու նու

թյու նը, Է քսպ րե սի վու թյու նը, ը նտ րո ղա կա նությու նը, 

ճշ տու թյան բարձր մա կար դա կը: 

Մե թո դա կան ա ռա վե լու թյուն ներն են` ցան կա ցած 

հյուս ված քում գե նի ո րոշ ման հնա րա վո րու թյու նը, 

զար գաց ման ցան կա ցած փու լում ո րոշ ման հնա րա վո

րու թյու նը, ԴՆԹի օ րի նակ նե րի պահ պան ման եր կա

րատ ևու թյու նը, հեր բա րի ու մային նյու թի, բրա ծո 

մնա ցորդ նե րի և այլ նի օգ տա գործ ման հնա րա

վո րու թյու նը, շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րից 

կախ վա ծու թյան բա ցա կա յու թյու նը, մար կեր նե րի 

քա նա կի սահ մա նա փակ ման, նմու շում մար կեր նե րի 

թվի սահ մա նա փակ ման բա ցա կա յու թյու նը, սպի տա 

 կուց կո դա վո րող հա ջոր դա կա նու թյուն նե րի հա մար 

մար կեր նե րի առ կա յու թյու նը, չկո դա վոր ված հա ջոր դա

կա նու թյան հա մար մար կեր նե րի (ի նտ րո նային, միջ գե

նային և կար գա վո րող հատ ված ներ), կրկն վող հա ջոր

դա կա նու թյան հա մար մար կեր նե րի առ կա յու թյու նը: 

Մո լե կու լային մար կեր ներն օգ տա գործ վում են գե նե տի

կա կան բազ մա զա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, 

ար ժե քա վոր հատ կա նիշ ներ պայ մա նա վո րող գե նե րի 

հայտ նա բեր ման, այդ գե նե րի քար տե զագր ման և այլ նի 

մեջ, բա ցա հայ տում, թե ա րդյո՞ք հա մա պա տաս խան 

գենն առ կա է ու սում նա սիր վող ԴՆԹո ւմ, թե` ոչ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը

 Ցո րե նի սեր մե րի ծլե ցում

 Ցո րե նի սեր մե րը ցան քից ա ռաջ լվա նալ թո րած ջրով և 

չո րաց նել: Ցանքն ի րա կա նաց նել բամ բա կե շեր տի, 

ֆիլտ րի թղ թի կամ թան զի ֆի վրա, եր կար փոր ձա նոթ

նե րի մեջ: Ցո րե նի սեր մե րը ծլեց նե լիս պետք է ա պա հո վել 

այն պի սի պայ ման ներ, որ թան զի ֆի կամ բամ բա կի և 

սեր մե րի շփ ման մա կե րե սը որ քան հնա րա վոր է մեծ 

լի նի: Յու րա քան չյուր ա նո թի մեջ ցա նել 23 սերմ` 

կախ ված սեր մե րի մե ծու թյու նից: Ցո րե նի սեր մե րի ո ղջ 

ա ճի ըն թաց քում ա նոթ նե րը ծած կել փայ լա թի թե ղով, 

ի նչն ա պա հո վում է սեր մե րի ա րագ և լավ ծլու մը և ա ճը 

(նկ.38):

Նկ.38. Ցո րե նի ծլած սեր մե րը փոր ձա նոթ նե րի մեջ
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 Բույ սի գե նո մային ԴՆԹ-ի ան ջա տու մը

 Բույ սի գե նո մային ԴՆԹի ան ջա տումն ի րա կա նաց վում 

է Դոյ լի մե թո դի մո դի ֆի կաց ված տար բե րա կով:

1. Ծ լեց նել հե տա զոտ վող բույ սի սեր մե րը:

2. 7 օ րե կան ծի լերն ա ռանձ նաց նել (յու րա քան չյուր 

փոր ձա նո թի հա մար 5  8 ծիլ, 5 մգ):

3.  Ծի լե րը ման րաց նել և լց նել 2 մկլ ա նոթ նե րի մեջ, 

տե ղադ րել սառ ցա րա նում, որ պես զի սառ չեն 200C 

ջեր մաս տի ճա նում:

4.  Սա ռած ծի լե րից յու րա քան չյուր նմուշ տրո րել 

հա վան գի մեջ, մինչև լավ ման րա նան և վե րած վեն 

խույ սի:

5. Ս տաց ված խույ սը տե ղա փո խել 2մլ է պեն դորֆ 

փոր ձա նո թի մեջ: Ա վե լաց նել նա խա պես մինչև 

650C տա քաց ված 700մկլ CTAB բուֆ ֆե րը, ևս մի 

ո րոշ ժա մա նակ տրո րել:

6.  Փոր ձա նոթ նե րը 30  35 րո պե ին կու բաց նել 65 0C 

ջրային բաղ նի քում:

7. Յու րա քան չյուր փոր ձա նո թի մեջ ա վե լաց նել 700մկլ 

CIA բուֆ ֆեր: Այ նու հետև լավ խառ նել:

8.  Ցենտ րի ֆու գել 8000 Rpm ա րա գու թյամբ 10 րո պե: 

9. Ա ռա ջա ցած սու պեր նա տան տը տե ղա փո խել 1,5 մկլ 

սր վակ նե րի մեջ:

10. Կրկ նել 5, 6, 7 քայ լե րը: 

11. Ա վե լաց նել 85մկլ ա մո նի ու մի ա ցե տա տի լու ծույթ 

և 500մկլ ի զոպ րո պա նոլ և զգու շու թյամբ խառ նել, 

թող նել ո րոշ ժա մա նակ հանգս տա նա լու:

12.  Ցենտ րի ֆու գել 16000 Rpm ա րա գու թյամբ 30 

րո պե:

13.  Վա կո ւու մային պոմ պի օգ նու թյամբ զգու շու թյամբ 

հե ռաց նել ա ռա ջա ցած սու պեր նա տան տը:

14. Նստ ված քին ա վե լաց նել 1մլ 70%ա նոց է թա նոլ և 

ցենտ րի ֆու գել 8000 Rpm ա րա գու թյամբ 10 րո պե:

15.  Վա կո ւու մային պոմ պի օգ նու թյամբ զգու շու

թյամբ հե ռաց նել սու պեր նա տան տը և թող նել, 

որ նստ ված քը չո րա նա մինչ փայ լուն մա կե րե սի 

ա ռա ջա նա լը: 

16. Ա վե լաց նել 100 մկլTE բուֆ ֆեր և 2 մկլ RnaseA: 

17. Թող նել սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում մինչև 

ԴՆԹն ամ բող ջո վին լուծ վի: 

18. Պա հել 40 0Cո ւմ կար ճա ժամ կետ կամ 20 0Cո ւմ` 

եր կա րա ժամ կետ: 

Օգ տա գործ վող լու ծույթ ներ և բու ֆեր ներ 

CTAB  բու ֆեր

Նյու թեր Կոն ցենտ րա ցի ա 1000 մլ Հիմ նա կան լու ծույթ

NaCl 1,4 Մ

81,82 գ

280 մլ



5 Մ

TrisHCl 100 մՄ 100 մլ 1Մ, pH=8.0

EDTA 20 մՄ 40 մլ 0,5Մ, pH=8.0

H
2
O

Հասց նել 

մինչև 900 մլ

CTAB 2% 20 գ

H
2
O

Հասց նել 

մինչև 1000մլ

CTA Լու ծույթ

Նյու թեր Կոն ցենտ րա ցի ա 500 մլ
Հիմ նա կան 

 լու ծույթ

Ք լո րո ֆորմ 96 % 480 մլ

Ի զոա միլ սպիրտ 4% 20 մլ

Ա ցե տա տային լու ծույթ

Նյու թեր Կոն ցենտ րա ցի ա 100 մլ Հիմ նա կան լու ծույթ

Ա մո նի ու մի 

ա ցե տատ
10 Մ 38,54 գ

TE  բու ֆեր

Նյու թեր Կոն ցենտ րա ցի ա 250 մլ Հիմ նա կան լու ծույթ

TrisHCl 10 մՄ 2,5 մլ 1 Մ, pH=8.0

EDTA 1 մՄ 0,5 մլ 0,5 Մ, pH=8.0

Բույ սի գե նո մային ԴՆԹի ան ջա տու մից հե տո 

ան ցկաց նել հո րի զո նա կան հել Է լեկտ րո ֆո րեզ, հա մոզ

վե լու հա մար ԴՆԹի մա քուր և ան վնաս ան ջատ ման 

մեջ, ի նչ պես պատ կեր ված է նկա րում (նկ.39):

Նկ.39. Ցո րե նի ծի լե րից ան ջատ ված ԴՆԹ-ի հել 
է լեկտ րո ֆո րեզ

 Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա

ՊՇՌ ան ցկաց նե լու հա մար պատ րաս տել հիմ նա կան 

լու ծույթ, ո րը ներ կա յաց ված է ա ղյու սակ 4ո ւմ: 
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Ա ղյու սակ 4

ՊՇՌի հիմ նա կան խառ նուր դը մեկ նմու շի հա մար 

(master mix)*

Բա ղադ րիչ ներ 1x

Բուֆ ֆեր 2,5 մկլ

Դի նուկ լե ո տիդ ներ 2,5 մկլ

ՊՇՌ ձախ պրայ մեր 1 մկլ

ՊՇՌ աջ պրայ մեր 1 մկլ

Taq պո լի մե րազ 0,125մկլ

Թո րած ջուր Հասց նել մինչև15մկլ

* Տվյալ դեպ քում ներ կա յաց վում է Eurogen ֆիր մայի 

ՊՇՌ հա վա քա ծուն, ո րը կա րող է սա կայն փո խա րին վել 

այլ ապ րան քա նի շե րով: 

Այ նու հետև հիմ նա կան լու ծույ թին ա վե լաց նել ու սում

նա սիր վող ԴՆԹն 5 մկլ (ԴՆԹն նոս րաց նում ե նք 1:30 

հա րա բե րու թյամբ):

 Գե նե րի հայտ նա բեր ման հա մար կի րա ռել հե տյալ 

պրայ մեր նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 5ո ւմ: 

Ա ղյու սակ 5

Գեն
Պ րայ մեր նե րի նուկ լե ո տի դային 

հա ջոր դա կա նու թյուն 5þ-3þ

Ս տաց վող 

գե նի չա փը 

զ.ն.

Pm1
ԱՋ: CCG GCA TAG ATC GAG AAT AG 

ՁԱԽ: CCG GCA TAG AAC TTT AAG CG
420

Pm2
ԱՋ: AGC TGT TTG GGT ACA AGG TG 

ՁԱԽ: TCC CCT GTG CTA CTA CTT CTC
598

Pm3
ԱՋ: TCC CGC CAT GAG TCA ATC 

ՁԱԽ: TTG GGA GAC ACA TTG GCC
610

Լի ո ֆի լի զաց ված պրայ մեր նե րը պետք է լու ծել` ա վե լաց

նե լով այն քան ջուր, որ քան պրայ մեր նե րի օպ տի կա կան 

խտու թյունն է: Պրայ մեր նե րը նոս րաց նել թո րած ջրով 

1:10 հա րա բե րու թյամբ: Ստաց ված ամ բող ջա կան 

լու ծույ թը լց նել հա տուկ ՊՇՌի հա մար նա խա տես ված 

փոր ձա նոթ նե րի մեջ: ՊՇՌն ան ցկաց նել, ՊՇՌ ա մպ լի

ֆի կա տո րում հետ ևյալ ծրագ րե րով (Ա ղյու սակ 6): 

Ա ղյու սակ 6

 Պո լի մե րա զային շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի ծրա գի րը STS 

մար կեր նե րի հա մար

STS 

մար կեր ներ
ՊՇՌ ծրա գիր

Pm1
94 °C  4ր.,  
35 ցիկլ (94 °C  1ր., 60 °C  1.5ր., 
72 °C  2ր.), 72 °C  5ր.

Pm2

94 °C  4ր.,  
35 ցիկլ (94 °C  1ր., 60 °C  2ր. 
72 °C  1ր.), 
72 °C  5 ր.

Pm3
94 °C  4ր.,  
35 ցիկլ (92 °C  1ր., 60 °C  1ր.,  
72 °C  2ր.), 72 °C  5ր. 

Հել է լեկտ րո ֆո րե զի ան ցկա ցում

 Նյու թեր`

1. TBE բու ֆեր. 10x, pH=8.3 (պա հել սե նյա կային 

ջեր մաս տի ճա նում, մա քուր տա րա յում):

Նյու թեր 1x 10x

Tris 89 մՄ 0.89 Մ 157.64 գ/Մ

EDTA , pH=8.0 2 մՄ 20 մՄ 500 մՄ

Բո րաթ թու 89 մՄ Մ 61.83 գ/Մ

2. Ա գա րոզ ( է լեկտ րո ֆո րե զի հա մար նա խա տես ված): 

3. Է թի դի ում բրո միդ; 10մգ/մլ ստե րիլ թո րած ջրում:

4. 6 x բու ֆեր տա րա ծե լու հա մար, 0.25 %  ոց բրոմ ֆե

նո լային կա պույտ, 1x TBE ո ւմ 40 % սա խա րոզ:

5. 170/120 մմ չա փե րով ֆո րե զային կյու վե տի հա մար 

պատ րաս տել 100 մլ 1x TBE, ի սկ խցի կի հա մար 

500 մլ 1x TBE:

 Հե լի պատ րաս տու մը

1. 100 մլ 1xTBEին ա վե լաց նել 2գ ա գա րոզ (2%) և 

տա քաց նել վեր ջինս միկ րոա լի քային վա ռա րա նում` 

այն քան մինչև ա գա րոզն ամ բող ջու թյամբ հալ վի: 

2. Այ նու հետև խառ նուր դը սա ռեց նել մինչև 60 0C: 

3. Ա գա րո զի լու ծույ թին ա վե լաց նել 10մկլ է թի դի ումբ

րո միդ և զգու շո րեն խառ նել` խու սա փե լով հե լի մեջ 

պղպ ջակ նե րի ա ռա ջա ցու մից:

4.  Տաք ա գա րո զը լց նել հե լի հա մար նա խա տես ված 

կյու վե տի մեջ, ա գա րո զի հաս տու թյու նը պետք է լի նի 

մոտ 23մմ, այ նու հետև ամ րաց նել սանրն այն պես, 

որ սան րի ա տամ նե րի և կյու վե տի հա տա կի միջև 

մնա 12 մմ հե ռա վո րու թյուն և թող նել այդ պես 

սառ չի:

5.  Թող նել հե լը 30 րո պե, այ նու հետև կյու վե տը հե լի 

հետ մի ա սին տե ղա փո խել է լեկտ րո ֆո րե զային 

խցի կի մեջ, ո րը պա րու նա կում է 500մլ 1xTBE և 

զգու շո րեն հե ռաց նել սան րը:

6.  Պատ րաս տել հե տա զոտ վող և մար կե րային ԴՆԹի 

օ րի նակ նե րը` է լեկտ րո ֆո րե զին:

7.  Հե տա զոտ վող և մար կե րային ԴՆԹնե րը զգու շո րեն 
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տե ղա փո խել հե լի ան ցքե րի մեջ (նկ.40): 

8. Է լեկտ րո ֆո րեզն ան ցկաց նել 1 սմ հե լի ով 110 Վ 

լար ման տակ` 2 ժամ վա ըն թաց քում: 

9. Է լեկտ րո ֆո րե զի ա վար տից հե տո հելն ու սում նա

սի րել UV ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 

տակ` տրան սի լյու մի նա տո րում:

10.  Լու սան կա րել:

Նկ. 40. Է լեկտ րո ֆո րե զային խցիկ

Տ վյալ նե րի մշա կում

Տ վյալ նե րը TIFF ֆայ լե րի տես քով ու սում նա սի րել: 

Սպաս վող չա փի գծե րի առ կա յու թյան դեպ քում, 

ար դյունք նե րը հա մա րել դրա կան: Որ պես օ րի նակ 

բեր վում է ալ րա ցո ղի նկատ մամբ կա յու նու թյան գե նի 

կրող ցո րե նի նմուշ նե րի է լեկտ րո ֆո րեգ րա մը (նկ.41): 

Նկ.41. STS Pm3 կա յու նու թյան գե նի մար կեր նե րը վայ րի 
դիպ լորդ Triticum տե սա կի պո պու լյա ցի ա նե րում: M= չա փի 

մար կեր

13.2. ՄՇԱ ԿՈ ՎԻ ԵՎ ՎԱՅ ՐԻ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ 

ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ 

ՋԵՐ ՄԱՍ ՏԻ ՃԱՆ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 

ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ

 Ջեր մու թյու նը կար ևո րա գույն է կո լո գի ա կան գոր ծոն

նե րից մեկն է Ե րկ րի վրա: Այն փո փոխ վում է լայն 

սահ ման նե րում, կախ ված բնա կան գո տի նե րից և այդ 

գո տի նե րում խիստ ո րո շա կի պայ ման նե րից, այն է` 

հրաբ խային ակ տի վու թյուն, տաք աղ բյուր ներ և այլն: 

Տար բեր տի պի բույ սեր տար բեր կերպ են հար մար ված 

այս գոր ծո նին: Այս պես` C4 բույ սերն ա ռա վել կա յուն են 

բարձր ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րի նկատ մամբ, 

քան C3 բու սե րը: C3 խում բը բնո րոշ վում է դի մաց կու

նու թյան լայն սահ ման նե րով:

 Փոր ձը պետք է կա տա րել տվյալ տա րած քում հան դի պող 

տար բեր բու սա տե սակ նե րի հա մար, որ պես զի հե տա

գա յում կազմ վի դի մաց կու նու թյան շարք: 

Յու րա քան չյուր բու սա տե սա կից պետք է հա վա քել 56 

կա նաչ տերև, կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև սե նյա կային 

բույ սե րը: 

Բույ սե րի ջեր մա դի մաց կու նու թյու նը գնա հա տե լու 

մե թոդն ա ռա ջար կել է Ֆ.Ֆ. Մաց կո վը: Այն հիմն ված է 

բույ սե րի կեն դա նի բջիջ նե րի գեր բարձր ջեր մաս տի ճա

նային պայ ման նե րում վնաս վածք նե րի ա ռա ջաց ման 

սահ մա նի գնա հատ ման վրա: Ե թե տերև նե րը են թար կել 

բարձր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցու թյա նը, ի սկ հե տո 

սու զել ա ղաթթ վի թույլ լու ծույ թի մեջ, ա պա վնաս ված 

և մա հա ցած բջիջ նե րը կմ գա նան թթ վի ա զատ 

թա փանց ման պատ ճա ռով, ո րը կբե րի քլո րո ֆի լի վե րած 

 մա նը ֆե ո ֆի տի նի`  մուգ գույ նի, այն ժա մա նակ, ե րբ 

չվ նաս ված բջիջ նե րը կմ նան կա նաչ: Այն բույ սե րը, ո րոնք 

ու նեն բջ ջա հյու թի թթ վային ռե ակ ցի ա, ֆե ո ֆի տի նի զա

ցի ան կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ա ղաթթ վով մշակ ման, 

քա նի որ տո նոպ լաս տի կի սա թա փան ցե լի ու թյան 

խախտ ման ժա մա նակ օր գա նա կան թթու նե րը թա փան 

 ցում են բջ ջա հյու թից դե պի ցի տոպ լազ մա և դուրս են 

մղում մագ նե զի ու մը քլո րո ֆի լի մո լե կու լից:

 Նյու թեր և սար քա վո րում ներ. 

1. ջ րային բաղ նիք; 2. ջեր մա չափ; 3. ու նե լի; 4. Պետ րի ի 

թա սեր`  հինգ հատ; 5. բա ժա կով ջուր; 6. բա րակ 

մե տա ղա լար; 7. 0.2ն ա ղաթթ վի լու ծույթ; 9. բույ սե րի 

տերև ներ:

 Փետր վարապ րիլ ա միս նե րին տերև ներ կա րե լի է 

ստա նալ ըն ձյուղ նե րը տաք ջրում տա քաց նե լու ե ղա նա 

կով, ո րի հետ ևան քով մի քա նի օր վա ըն թաց քում 

տեր ևա կիր բող բոջ նե րը կբաց վեն: Կա րե լի է նաև 

օգ տա գոր ծել տար բեր սե նյա կային բույ սե րի տերև նե րը:

 Փոր ձի ըն թաց քը:

 Աշ խա տան քից ա ռաջ տա քաց նել ջրային բաղ նի քը 

մինչև 400C, աշ խա տան քի սկզ բում ջրային բաղ նի քի 

մեջ ի ջեց նել տար բեր բույ սե րի 5ա կան տերև և 

պա հել ջրում 30 րո պե` պահ պա նե լով ջեր մաս տի ճա նը 

400C մա կար դա կի վրա: Այ նու հետև վերց նել ա ռա ջին 

նմու շը, պո կել յու րա քան չյուր բույ սից մե կա կան տերև 

և տե ղադ րել սա ռը ջրով պատ րաս տած Պետ րի ի թա սի 

մեջ: Սա ռեց նե լուց հե տո ու նե լի ով վերց նել տերև նե րը և 

տե ղադ րել ա ղաթթ վով թա սի մեջ: 

Ջ րային բաղ նի քի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նել մինչև 
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500C և 10 րո պե հե տո հա նել ևս մե կա կան տերև` 

կրկ նե լով վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյու նը և տե ղա փո

խե լով սա ռեց ված տեր ևը նոր ա ղաթ թու պա րու նա կող 

Պետ րի ի թա սի մեջ: Ա պա ջեր մաս տի ճա նը հասց նել 60, 

70 և 800C` վերց նե լով նմուշ նե րը յու րա քան չյուր 10 

րո պեն մեկ: 

Տեր ևը HCIի լու ծույ թում պետք է պա հել 20 րո պե, 

հաշ վել վնաս ման աս տի ճանն ը ստ տերև նե րի վրա 

ա ռա ջա ցած մուգ բծե րի քա նա կու թյան: 

Ար դյունք նե րը գրան ցել ա ղյու սա կում` տերև նե րի 

վնաս վա ծու թյան աս տի ճա նը բաշ խե լով հետ ևյալ կերպ` 

մուգ բծա վո րու թյան բա ցա կա յու թյուն '' նշան, թույլ 

գոր շա գույն ե րանգ '+' նշան, տեր ևի մա կե րե սի 50 % 

գույ նի մգա ցում '++', տեր ևի ո ղջ մա կե րե սի մգա ցում 

'+++' նշա նով: 

Բույ սի 

տե սակ
Տերև նե րի վնաս ման աս տի ճա նը 

40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

Կա ռու ցել տար բեր բու սա տե սակ նե րի ջեր մա կա յու

նու թյան շարք ը ստ նվազ ման աս տի ճա նի:

13.3. ՏԱՐ ԲԵՐ ԲՈՒ ՍԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ 

ԲՋԻՋ ՆԵ ՐԻ ՉՈ ՐԱ ԴԻ ՄԱՑ ԿՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ

 Չոր և շոգ կլի մա յա կան պայ ման նե րում, ի նչ պես նաև 

քա ղա քային է կո հա մա կար գե րում բու սա կան օր գա

նիզմ նե րի ջրազրկ ման խն դիր նե րը շատ հա ճա խա կի են 

դիտ վում: Ա ռա վել շատ այս եր ևույթն ար տա հայտ վում 

է քա ղաք նե րի լու սա վոր փո խոց նե րում, որ տեղ ջրա փո

խա նա կու թյու նը դժ վա րա նում է դե պի հող տե ղում նե րի 

վատ թա փան ցե լի ու թյան պատ ճա ռով, ի սկ ո ռո գու մը 

վատ է կազ մա կերպ ված: 

Չո րա ցու մը բույ սե րի մոտ ար տա հայտ վում է տուր գո րի 

(լար վա ծու թյան) նվազ մամբ, դեղ նա գույն ե րանգ նե րի և 

նեկ րոզ նե րի առ կա յու թյամբ: 

Այս փոր ձը հիմն ված է բու սա կան բջիջ նե րը ջրազըր

կե լու ծծմ բա կան թթ վի հատ կու թյան վրա, ո րը հա ճախ 

հան դի պում է մար դա ծին աղ տոտ ված վայ րե րում, 

որ տեղ տերև նե րի հեր ձանցք նե րով ան ցած ծծմ բային 

գա զը բու սա կան բջ ջի պրո տոպ լազ մա յում վե րած վում 

է ծծմ բա կան թթ վի, ո րը բե րում է տեր ևի տուր գո րի 

կորս տի, բջիջ նե րի վնաս ման և մա հի: 

Մյուս կող մից մթ նո լոր տային օ դում ա ռա ջա ցող 

ծծմ բա կան թթուն, խո նավ ե ղա նա կային պայ ման նե րում 

ա ռա ջաց նում է ծծմ բա կան թթու, ո րն էլ ը նկ նե լով բույ սի 

վրա` ա ռաջ է բե րում տերև նե րի այր վածք ներ, շատ ա րագ 

հեր ձանցն քե րով թա փան ցում է միջբջ ջային տա րա ծու

թյուն և ֆո տո սին թե զի ժա մա նակ ա ռա ջա ցած ած խա 

ջ րե րից հե ռաց նում է ջու րը` ա ռաջ բե րե լով տերև նե րի 

հյուս վածք նե րի մոխ րա ցում և ի վեր ջո` մահ: 

C
12

H
22

O
11

+H
2
SO

4
=12C+11H

2
O

 Կեն դա նի բջի ջը տար բեր վում է մա հա ցա ծից լավ 

ար տա հայտ ված պլազ մո լի զով: 

 Նյու թեր և սար քա վո րում ներ.

1.  ման րա դի տակ; 2. ա ռար կա յա կան և ծած կա պա

կի ներ; 3. էք սի կա տոր; 4. ա ծե լի; 5. խիտ ծծմ բա կան 

թթու` նոս րաց ված թո րած ջրով 1:1 հա րա բե րու թյամբ; 

6. 1Մ սա խա րո զի լու ծույթ; 7. տար բեր բույ սե րի 

տերև ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:

 Վերց նել տար բեր բու սա տե սակ նե րի տերև ներ, քա ղա քի` 

հա րա բե րա կա նո րեն մա քուր վայ րե րից: Տեր ևի մա կե 

րե սից կտ րել 24 սմ2 մա կե րե սով թի թեղ ներ, տե ղադ րել 

էք սի կա տո րի մեջ, ո րում լց ված է 1:1 հա րա բե րու թյամբ 

նոս րաց ված խիտ ծծմ բա կան թթու: Թի թեղ նե րը պա հել 

23 ժամ էք սի կա տո րում, ա պա կա տա րել բա րակ 

կտր վածք ներ, տե ղադ րել դրանք ա ռար կա յա կան 

ա պա կու վրա, ներ կել դրանք չե զոք կար միր ներ կով, 

ծած կել ծած կա պա կի ով և են թար կել պլազ մո լի զի 1Մ 

սա խա րո զի լու ծույ թով: Ստաց ված պատ րաս տուկ նե րը 

դի տել ման րա դի տա կի տակ` հաշ վար կե լով կեն դա նի 

մնա ցած բջիջ ներն ը ստ պլազ մո լի զի առ կա յու թյան: 

Որ քան շատ են կեն դա նի մնա ցած բջիջ նե րը, այն քան 

դի մաց կուն է բույ սը չո րաց ման նկատ մամբ:

 Կազ մել բույ սե րի տար բեր տե սակ նե րի չո րա դի մաց կու

նու թյան շարք:

13.4. ՍԵՐ ՄԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Սեր մե րի կեն սու նա կու թյու նը գնա հա տում է սեր մե րի 

ծլե լու և հա սուն բույ սի վե րած վե լու և սե րունդ տա լու 

ըն դու նակ սեր մե րի պա րու նա կու թյու նը հա վա քա

ծո ւում: Սեր մե րի կեն սու նա կու թյու նը խիստ կար ևոր 

չա փա նիշ է սեր մե րի բան կե րում` վեր ջին նե րիս ար դյու

նա վետ պահ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար: 

Սեր մե րի բան կե րում մշ տա պես կա տար վում է սեր մե րի 

կեն սու նա կու թյան մո նի տո րինգ: Դաշ տից հա վաք ված 
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սեր մե րի նմուշ նե րը մինչ սեր մե րի բան կում պահ պա նելն 

ան պայ ման գնա հատ վում են ը ստ կեն սու նա կու թյան 

տես տե րի, ը ստ այդ տվյա լի ար դեն ո րոշ վում են սեր մե րի 

բան կում վեր ջին նե րիս պահ պա նու թյան և կեն սու նա

կու թյան մո նի տո րին գի պայ ման նե րը և ժամ կետ նե րը: 

Այս պի սով, սեր մե րի կեն սու նա կու թյու նը կա րե լի է 

գնա հա տել ծլու նա կու թյան տես տի մի ջո ցով: 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և պա րա գա ներ.

1. Տար բեր բույ սե րի սեր մեր, 2. պետ րի ի թա սեր, 3. 

ա գար., 4. ու նե լի, 5. ավ տոկ լավ, 

6. թեր մոս տատ, 7 փոր ձա նոթ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: 

1. Ս տե րի լի զաց նել փոր ձա նոթ նե րը, Պետ րի ի թա սե րը, 

ու նե լին, ավ տոկ լա վում կամ չո րա պա հա րա նում 

160 °C ջեր մաս տի ճա նում:

2.  Պատ րաս տել 1%ոց ա գա րի լու ծույթ: Ավ տո 

կ լա վում ստե րի լի զաց նել 20ր 0,5մթն ճնշ ման տակ:

3. Ս տե րիլ ա գա րային լու ծույ թը, թույլ չտա լով որ այն 

շատ սառ չի, 20 մլ ծա վա լով լց նել Պետ րի ի թա սե րի 

մեջ: Ա գա րը կսառ չի և կպն դա նա:

4.  Պետ րի ի թա սե րի մեջ տե ղա փո խել բույ սե րի սեր մե րը 

1020 սերմ` կախ ված չա փե րից: Կա տա րել յու րա

քան չյուր հա վա քա ծո ւի հա մար եր կու կրկ նու թյուն: 

5. Ծած կել Պետ րի ի թա սե րը կա փա րիչ նե րով և տե ղա 

փո խել թեր մոս տատ 2024°C ջեր մաս տի ճա նում 

և պա հել այն տեղ 24ժ և ա վե լի` կախ ված բույ սի 

տե սա կից: 

6. Ծ լած և նոր մալ մոր ֆո լո գի այով սեր մե րի ծլու նա

կու թյու նը հաշ վար կել 37րդ օ րը, ի սկ վերջ նա կան 

հաշ վար կը կա տա րել 714րդ օ րը` կախ ված 

տե սա կից:

7.  Հաշ վար կել ծլու նա կու թյու նը տո կո սային 

հա րա բե րու թյամբ:
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ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 • AI (Antropometric index)  Ա նթ րո պո մետ րիկ ցու ցիչ:

 • CBD (Convention on Biological Diversity)  Կեն սա բազ

մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ա:

 • CGIAR (Consultative Group on International 

Agricultural Research)  Մի ջազ գային գյու ղատն տե

սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի խորհր դատ վա կան 

խումբ:

 • CITES (Convention on International Trade in Endan

gered Species)  Վայ րի ֆլո րայի և ֆաու նայի ան հե

տա ցող տե սակ նե րի ա ռևտ րի մի ջազ գային կոն վեն

ցի ա:

 • CYMMIT (Internatioan Maize and Wheat Improvement 

Center)  Ցո րե նի և ե գիպ տա ցո րե նի կա տա րե լա

գործ ման մի ջազ գային կենտ րոն: 

 • DDS (Diet Diversity Scores)  Սնն դա կար գի բազ մա

զա նու թյան ցու ցիչ: 

 • EU (European Union)  Եվ րո մի ու թյուն: 

 • EURISCO  Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

եվ րո պա կան ին տեր նե տային կա տա լոգ:

 • GDP (Gross Domestic Product)  ՀՆԱ (Հա մա

խառն  ներ քին ար դյուն քը): 

 • GMO (Genetically modified organism)  ԳՁՕ (Գե նե տի

կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ): 

 • GEF (Global Environmental Fund)ԳԷՖ (Գ լո բալ է կո լո

գի ա կան ֆոնդ):

 • German Government/KfW  Գեր մա նի այի դաշ նային 

կա ռա վա րու թյուն/ Վե րա կանգն ման վար կե րի բանկ: 

 • GFSI (The Global Food Security Index)  Սնն դի հա

մաշ խար հային ան վտան գու թյան ցու ցիչ:

 • GHI (The Global Hunger Index)  Սո վի հա մաշ խար

հային ցու ցիչ: 

 • HRCI (The Hunger Reduction Commitment Index)  Սո 

վը կր ճա տե լու պար տա վո րու թյան ցու ցիչ: 

 • IARCs (International Agricultural Research Centres)  

Գյու ղատն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջազ

գային գի տա կան կենտ րոն նե րում:

 • ICARDA (International Center for Agricultural Research 

in the Dry Areas)  Չո րային տա րածք նե րում գյու

ղատն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջազ գային 

կենտ րոն:

 • IPGRIECPGR (International Plant Genetic Resources 

InstituteEuropean Cooperative Programme for Plant 

Genetic Resources)  Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե

սուրս նե րի մի ջազ գային ի նս տի տուտ/ բույ սե րի գե նե

տի կա կան ռե սուրս նե րի եվ րո պա կան կոո պե րա տիվ 

ծրա գիր:

 • International Treaty for Plant Genetic Resources for 

Food and Agirculture  Պա րե նի և գյու ղատն տե սու

թյան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 

մի ջազ գային դաշ նա գիր: 

 • IU (Indicator of Undernourishment)  Պա րե նի և գյու

ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյան թերսն ման 

ցու ցիչ: 

 • IUCN (International  Union for Conservation of Nature) 

 ԲՊՄՄ (Բ նու թյան պահ պա նու թյան մի ջազ գային 

մի ու թյուն):

 • PHI (The Poverty and Hunger Index)  Աղ քա տու թյան 

և սո վի ցու ցիչ:

 • REC Caucasus (Regional Ecological Center Caucasus) 

 Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նային է կո լո գի ա կան կենտ

րոն: 

 • WHO (World Health Organization)  Ա ՀԿ (Ա ռող ջա պա

հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը):

 • WTO (World Trade Organization)  Ա ռևտ րի հա մաշ

խար հային կազ մա կեր պու թյուն:

 • UN FAO (United Nations Food and Agriculture Organi

zation)  ՄԱԿ ՊԳԿ (Մի ա վոր ված ազ գե րի պա րե նի և 

գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյուն):

 • UNDP (United Nations Development Programme)  

ՄԱԶԾ (Մի ա վոր ված ազ գե րի զար գաց ման ծրա գիր):
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