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Հետազոտությունները իրականացվել են ՀՀ Արմավիրի մարզի 

«Արաքս» համայնքի Լուսագյուղ բնակավայրի վարաչական տարածքում՝ 

ծովի մակերևույթից  850 մ բարձրության վրա: Հետազոտվել է շուրջ 2,5 

հեկտար (1,2 հա՝ առվույտ  և 1,3 հա՝ անմշակ) վարելահող: Տարածքը 

գտնվում է կիսանապատային գորշ ոռոգելի հողերի տարածման գոտում: 

Հետազոտվող հողատարածքը նախատեսվում է օգտագործել 

բազմամյա տնկարկների մշակության համար: 

Այդ նպատակով հողատարածքի հողի որակական հատկանիշների 

ուսումնասիրության համար կատարվել են դաշտային ու լաբորատոր 

հետազոտություններ. տեղանքին բնորոշ հատվածներում տեղադրվել են 

չորս հողային կտրվածքներ: 

Յուրաքանչյուր հողային կտրվածքի միջոցով ըստ խորության 

տրվել է հողաշերտերի նկարագիրը և վերջինիս միջոցով՝ նրան հարա-

կից  տարածքի բնութագիրը:  

Կատարված հետազոտություններով  պարզվել է հետազոտվող 

հողերի բերրիության աստիճանը և մելիորատիվ  վիճակը, որի հիման 

վրա մշակվել են բարելավման ուղիներն ու մշակության հնարա-

վորությունները: 

Բանալի բառեր. հողանմուշ, մշակաբույս, ջրալույծ աղեր, 

փոխանակային կատիոններ, սննդատարրեր, միկրոէլեմենտներ: 

 

Նախաբան: Հանրապետությունում հողերի սեփականաշնորհումն 

ու մասնատումը, գիտականորեն հիմնավորված տեխնոլոգիաների 

բացակայությունը և բնական անոմալ երևույթների՝ Երկրագնդի գլոբալ 
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կլիմայափոխությունը (ջերմաստիճանի բարձրացում, տեղումների 

նվազում, երաշտ, քամիների և խորշակների կրկնման հաճախակա-

նության արագացում և այլն) էապես ազդել են երկրագործության 

վարման մշակույթի վրա:     

Մերձարաքսյան ենթագոտում հողերի որակական հատկանիշների՝ 

բերրիության, մելիորատիվ վիճակի վրա, բացի նշված բացասական 

երևույթներից, էական ներգործություն է ունեցել նաև ստորգետնյա 

ջրերի մակարդակի կտրուկ իջեցումը:   

Համաձայն «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի տվյալների [2], 2007 թ.-ից սկսած, 

Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ հողերի մակերեսը զգալի  

պակասել է, իսկ ստորգետնյա ջրերի մակարդակը՝ 1-2 մ-ից իջել 4-5 մ 

սահմաններում, խորքային հորերի ջրի ելքերը պակասել են 60-80 %-ով, 

առանձին  վայրերում հորերը ցամաքել են:   

Մերձարաքսյան ենթագոտում կատարված հետազոտությունները 

վկայում են, որ Արաքս գետի վտակների բերվածքների և մարդկային 

բազմադարյա գործունեության արդյունքում են ձևավորվել գենետի-

կական հորիզոնների ոչ պարզորոշ արտահայտվածությամբ, օրգանա-

կան նյութերից աղքատ, խայտաբղետ մեխանիկական կազմով, 

հիդրոմորֆ մարգագետնային գորշ ոռոգելի հողերը [3]: Գրունտային 

ջրերի մակարդակի 3.5-4,0 մ անկման պայմաններում այս գոտում 

դիտվում է հողերի մելիորատիվ վիճակի վատթարացում [7]: Այն 

միաժամանակ  հանգեցրել է նաև մշակաբույսերի կողմից ոռոգման ջրի 

պահանջի մեծացմանը, որի արդյունքում Արարատյան հարթավայրում 

առկա ջրաղբյուրները չեն բավարարում մշակովի հողատարածքների 

ոռոգման պահանջինֈ 

Նշված բացասական երևույթների ներգործության բացահայտման 

համար անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել հողերի 

բերրիությունը, մելիորատիվ վիճակը և մշակել դրանց բարելավման, 

մշակաբույսերի աճի, զարգացման և բարձր բերքի կազմավորման 

համապատասխան միջոցառումներ: Առաջադրված խնդրի լուծման 

նպատակով իրականացվել են դաշտային ու լաբորատոր հետազո-

տություններ: 

Վերցված հողանմուշներում ուսումնասիրվել են հողային լուծույթի 

ռեակցիան էլեկտրոպոտենցոմետրիկ եղանակով, ջրալույծ աղերը՝ Ե. Վ. 

Արինուշկինայի [7], փոխանակային կատիոնների կազմը՝ Ca, Mg, 

ինչպես նաև K և Na քանակը՝ Ա. Ն. Բաղրամյանի [6], կարբոնատների 

պարունակությունը՝ Ս. Ա. Կուդրինի, մեխանիկական կազմը՝ Ն. Ա. 
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Կաչինսկու, մատչելի սննդատարրերից N-ը՝ Ի. Վ. Տյուրինի և Մ. Մ. 

Կոնոնովայի, P2O5 -ը՝ Բ. Պ. Մաչիգինի, K2O-ը՝ Ա. Լ. Մասլովայի [7] 

մեթոդներով: 

Դաշտում կատարված վիզուալ դիտումներով պարզվել է, որ 

հողանմուշները ձեռքի մեջ համեմատաբար հեշտ են փշրվում, որը 

բնորոշ է միջին կավավազային մեխանիկական կազմով հողերին:  

Ըստ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների           

(աղյուսակ 1.)՝ չորս հողափոսերից վերցված հողանմուշների 0-30 սմ և  

30-60սմ շերտերում ֆիզիկական կավի (<0,01 մմ) պարունակությունը 

տատանվել է 38,36-41,05%-ի սահմաններում, այսինքն՝ հետազոտվող 

հողատարածքը՝ 0-60 սմ խորությամբ, միջին կավավազային մեխանի-

կական կազմ ունի: Այսպիսի հողերը համեմատաբար հեշտ են վարվում, 

օժտված են նպաստավոր ջրաֆիզիկական հատկություններով և 

բարենպաստ միջավայր են ապահովում մշակաբույսերի աճի ու 

զարգացման համար: Հողանմուշների քիմիական անալիզի արդյունք-

ները վկայում են նաև, որ  հետազոտվող հողատարածքը քիմիական 

կազմի տեսակետից ևս նպաստավոր է մշակաբույսերի համար: 

Այսպես, չորս հողակտրվածքների 0-30 սմ շերտից վերցված 

հողանմուշներում որոշվել է շարժուն միկրոտարրերի (B, Zn Cu) 

պարունակությունը:  

Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները համեմատվել են 

հանրապետության հողերում միկրոտարրերի շարժուն ձևերի միջին 

պարունակության( Cu-4,2, Zn-5,4, B-1,2մգ/կգ) արժեքների հետ: 

Աղյուսակ 1-ում բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ 

հետազոտվող հողանմուշները Cu-ով թույլ ապահովված են, B-ով՝ միջին, 

իսկ Zn-ի պարունակությունը միանգամայն բավարար է մշակաբույսերի 

աճի ու զարգացման համար [6]: 

Անմշակ հողակտորի և առվույտի ցանքատարածության մինչև 30 

սմ խորությունից վերցված հողանմուշներում որոշվել է նաև հողում 

առկա, բույսերի համար մատչելի (շարժուն ձևեր) մակրո սննդաէ-

լեմենետների՝ N-ի,  P2O5-ի և  K2O-ի պարունակությունը:                                                                                                           

Աղյուսակ 1-ում հողում առկա բույսերի մատչելի սննդատարրերի 

պարունակության վերաբերյալ բերված տվյալներից պարզվում է, որ 

հետազոտվող հողատարածքը, ըստ ՀՀ-ում ընդունված «հողերի 

սննդատարրերով ապահովվածության սահմանային թվերի» [6], 

ազոտով և ֆոսֆորով խիստ թույլ է ապահովված, կալիումով՝ լավֈ  
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 Հետազոտության արդյունքներից տեսանելի է դառնում, որ 

անմշակ տարածքներից վերցված հողանմուշներում ազոտի 

քանակությունը զգալի զիջում է՝ 1,15-1,50 մգ/100 գ. հողում, առվույտի 

ցանքատարածությունների՝ հողանմուշների համեմատությամբ և ճիշտ 

հակառակը՝ P2O5-ի և K2O-ի պարունակությունը անմշակ հողատա-

րածքում համապատասխանաբար. 2,1-2,5 և 4,73-7,99 մգ./100գ հողում, 

ավելի բարձր է, քան առվույտ մշակված վարելահողում:  

Հետազոտվող հողատարածքներում բույսերին մատչելի մակրո և 

միկրոէլեմենտների պարունակության վերաբերյալ ստացված 

տվյալները փաստում են միաժամանակ, որ Լուսագյուղի բնակավայրի 

վարչական տարածքում ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը, ելնելով 

մշակվող բուսատեսակներից, բարձր և որակյալ բերք ստանալու համար 

անհրաժեշտ է հաշվարկել ու հող պարարատացնել օրգանական, 

հանքային պարարտանյութերով և միկրոէլեմենտներով: 

Աղյուսակ1. 

Մատչելի սննդատարրերի և միկրոէլեմենտների շարժուն ձևերի 

պարունակությունը հողի մինչև 30սմ շերտում 

Կ
տ

ր
վ

ա
ծ

ք
 

 

Հողամասի 

փաստացի 

վիճակը 

Բույսերին մատչելի 

մակրո 

սննդատարրերի 

պարունակությունը,              

մգ. 100գ. հողում 

Միկրոտարրերի շարժուն 

ձևերի պարունակություն, 

մգ/կգ 

N P2O5 K2O Cu Zn B 

1 անմշակ 3,34 0,88 58,47 2,9 3,4 0,627 

2 առվույտ 4,45 0,63 49,48 2,9 3,2 0,58 

3 անմշակ 3,48 0,90 58,40 2,8 3,6 0,64 

4 առվույտ 4,98 0,69 53,67 2,9 3,2 0,57 

 

Լաբորատոր պայամաններում ուսումնասիրվել է նաև 

հողանմուշների ջրային քաշվածքի լուծույթի ռեակցիան, որը շատ 

կարևոր ցուցանիշ է բույսերի արմատային համակարգի ձևավորման, 

աճի ու զարգացման համար: 

Աղյուսակ 2-ում բերված է հետազոտվող հողատարածքի չորս 

կտրվածքների տարբեր խորություններից վերցված հողանմուշների 

ջրային քաշվածքի լուծույթի ռեակցիան: Լաբորատոր անալիզներից 

ստացված տվյալները վկայում են, որ ինչպես ըստ հողային 
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կտրվածքների, այնպես էլ ըստ խորության՝ հողային լուծույթի 

ռեակցիան (рН-ը) թույլ հիմնային է և տատանվում է 7,2-7,7 

սահմաններում, այսինքն՝ այն նպաստավոր է մշակաբույսերի աճի ու 

զարգացման համարֈ 

Անմշակ հողատարածքի և առվույտի ցանքատարածության 

տարբեր խորություններից վերցված հողանմուշների ջրային քաշվածքի 

քիմիական կազմի վերաբերյալ աղյուսակ 3-ում բերված լաբորատոր 

հետազոտության արդյունքներով բացահայտվել է նաև այս ենթագոտու 

գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման համար շատ 

կարևոր մի փաստ. հետազոտվող հողատարածքի հողերը աղակալված 

չեն, լուծելի աղերը չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի նորման 

(0,1-0,3%),  այն տատանվում է 0.077-0.107% միջակայքում:  

Աղյուսակ 2. 

Հետազոտվող հողանմուշների ֆիզիկական և քիմիական կազմը ըստ 

ջրային քաշվածքի 

Կ
տ

ր
վ

ա
ծք

 

Հողա- 

  մասի  

փաստ. 

վիճակը 

Հողի 

շերտը, 

սմ 

pH 
Աղերը 

% 

Ջրալույծ իոնները, մգ էկվ/100գ հողում 

2

3
CO

 



3
HCO  

Cl  
2

4
SO

 

2
Ca  2

Mg  
 KNa  

1 անմշակ 
0-30 7,2 0,095 - 0,61 0,37 0,38 0,75 0,40 0,21 

30-60 7,5 0,107 - 0,56 0,40 0,65 0,80 0,56 0,25 

2 առվույտ 
0-30 7,2 0, 077 - 0,64 0,25 0,18 0,55 0,32 0,20 

30-60 7,5 0,078 - 0,64 0,31 0,17 0,50 0,40 0,22 

3 անմշակ 
0-30 7,5 0,084 - 0,56 0,20 0,49 0,70 0,32 0,23 

30-60 7,7 0,089 - 0,61 0,25 0,44 0,65 0,40 0,25 

4 առվույտ 

30-60 7,7 0,087 - 0,56 0,28 0,43 0,65 0,45 0,22 

30-60 7,6 0,089 - 0,56 0,31 0,45 0,60 0,48 0,24 

 

Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են միաժամանակ, որ 

հետազոտվող  չորս հողակտրվածքների տարբեր խորություններից 

վերցված հողանմուշներում բույսերի աճի ու զարգացման համար 

վնասակար տոքսիկ 2

3
CO  իոնը բացակայում էֈ 

 Աղյուսակ 2-ում արձանագրված  տվյալներից հետևում է նաև, որ 

հողանմուշների ջրային քաշվածքում ջրալույծ մյուս իոնների 
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պարունակությունը նույնպես գտնվում է նորմայի սահմաններում: Նույն 

աղյուսակի տվյալներից նկատելի է, որ հետազոտվող հողանմուշների 

ջրային քաշվածքում ջրալույծ 

3
HCO , 2

4
SO  և 2

Ca  իոնների պարու-

նակության տեսակետից, ինչպես ըստ հողային կտրվածքի, անպես էլ 

ըստ հողի խորության, որևէ օրինաչափություն կամ էական տարբե-

րություն չի արձանագրվել:   

Աղյուսակ 3. 

Հետազոտվող հողանմուշների փոխանակային կատիոնների 

պարունակությունը 

Կ
տ

ր
վ

ա
ծ

ք
 

Հողա- 

մասի  

փաստացի 

վիճակը 

Հողի 

շերտը, 

սմ 

Փոխանակային 

կատիոնների 

պարունակությունը մգ 

էկվ 

 

Ընդh. 

գումարը 

Փոխանակային 

կատիոնների 

պարունակությունը % 

Ca Mg Na K Ca Mg Na K 

 

1 
անմշակ 

0-30 23,2 11,0 1,1 1,2 36,6 63,5 29,9 3,0 3,4 

30-60 22,7 11,4 1,1 1,1 35,9 63,2 29,8 3,9 3,1 

2 առվույտ 
0-30 24,5 10,7 1,3 1,8 38,3 64,0 27,9 3,4 4,7 

30-60 24,9 11,1 1,2 1,4 38,6 64,5 28,8 3,1 3,6 

3 անմշակ 
0-30 24,4 10,4 1,1 1,2 37,1 65,8 28,0 3,0 3,2 

30-60 25,1 10,6 1,2 1,1 38,0 66,0 27,9 3,2 2,9 

4 առվույտ 
0-30 26,7 10,7 1,2 1,2 39,8 67,1 26,2 3,0 3,0 

30-60 25,3 10,7 1,2 1,1 38,3 66,0 28,0 3,1 2,9 

 

Հողի կլանող կոմպլեքսում փոխանակային կատիոնների կազմի 

վերաբերյալ աղյուսակ 3-ում արձանագրված լաբորատոր  հետա-

զոտության տվյալներից երևում են, որ ըստ կտրվածքի ու հողի խորու-

թյան՝ այդ ցուցանիշները միմյանցից շատ քիչ են տարբերվում, բայց 

փոխանակային կատիոնների գումարային ցուցանիշը առվույտի 

ցանքատարածությունում զգալի բարձր է, քան անմշակ հողտարածքում:  

Կիսաանապատային գորշ հողերը բնութագրվում են կլանման ոչ բարձր 

ծավալով [1]:  Չմշակվող և մշակվող հողերից վերցված հողանմուշներում 

փոխանակային կատիոնների պարունակության վերաբերյալ 

հետազոտության արդյունքները համեմատելով՝ ակնհայտ է դառնում, որ 

նրանց միջև կան որոշակի տարբերություններ:  

Աղյուսակ 3-ում բերված տվյալներից պարզ է դառնում, որ կլանված 

կատիոնների կազմում գերակշռում է կալցիումը: Անկախ հողի 

խորությունից՝ հողերի չմշակվող տարբերակների կլանված կալցիումը 
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կազմում է 22,7-25,1մգ/էկվ. 100գ հողում, այսինքն՝ շուրջ 1,6-1,8 մգ/էկվ-ով 

ավել, քան մշակվող տարբերակներում: Համանման օրինաչափություն, 

անկախ հողի շերտից, արձանագրվել է նաև չմշակվող տարբերակների 

ժամանակ: Աղյուսակ 3-ում բերված տվյալներից միաժամանակ երևում 

է, որ հողի  կլանող կոմպլեքսում գերակշռում են Ca և Mg-ի իոնները:   

  Աղյուսակ 3-ում արձանագրված հողանմուշների փոխանակային 

կատիոնների կազմի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններից 

ստացված արդյունքների համադրությունից պարզվում է, որ հողի 

կլանող կոմպլեքսում փոխանակային նատրիումի պարունակությունը 

նույնպես թույլատրելի սահմաններում է, և այն տատանվում է 3,0-3,9%, 

այսինքն՝ այդ քանակությունը վտանգավոր չէ մշակաբույսերի աճի ու 

զարգացման համար:  

  Հետազոտվել է նաև ոռոգման ջուրը, որոշվել են ջրի քիմիական 

կազմը և  այլ որակական հատկանիշներ: 

Աղյուսակ 4. 

Հետազոտվող ոռոգման ջրի ֆիզիկական և քիմիական կազմը ըստ 

ջրային քաշվածքի 

Ն
մ

ո
ւշ

ի
 

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

SAR EC 

Ա
ղ

ե
ր

 գ
/լ

 Ջրալույծ իոնները, մգ էկվ/1լ 

2

3
CO  



3
HCO  

 


Cl  

2

4
SO  2

Ca  2
Mg  




KNa  

Ո
ռ

ո
գ

մ
ա

ն
 

ջո
ւր

 

2,2 1,27 0,411 - 2,39 2,03 1,78 2,70 2,96 0,54 

 

Աղյուսակ 4-ի տվյալները փաստում են այն մասին, որ 

հետազոտվող հողատարածքին մատակարարվող ոռոգման ջրի 

միջավայրի ռեակցիան հիմնային է (pH=7,0): Ոռոգման ջրում աղերի 

պարունակությունը, ջրալույծ իոնները և մյուս որակական ցուցանիշ-

ները գտնվում են ոռոգման նպատակով ջրի օգտագործման թույլատրելի 

սահմաններում: 

Եզրահանգում: Դաշտային ու լաբորատոր հետազոտությունները 

փաստում են, որ Լուսագյուղ բնակավայրի վարչական տարածքում 

տարածված մարգագետնային գորշ ոռոգելի հողերի մելիորատիվ 

վիճակը և մյուս որակական հատկանիշները բարենպաստ են 

մշակաբույսերի, այդ թվում նաև բազմամյա տնկարկների աճի, 
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զարգացման և բարձր բերքի կազմավորման համար՝ համապատասխան 

պարարատացման համակարգի ներդրաման պայմաններում: 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա տրվել են բույսերի 

աճի, զարգացման և բարձր բերքի կազմավորման, բազմամյա 

տնկարկների աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ խորհուրդներ: 

Մակրո և միկրոէլեմենտների պակասը լրացնելու առաջարկներ. 

1. Միկրոէլեմենտներից B-ի պակասը լրացնելու համար հողը սնուցել 

բորային սուպերֆոսֆատով (0,2%) B-500-600գ կամ բորաթթու (17%) 

700-800գ, կամ 20 կգ/հա բորմագնեզիումային խառնուրդով՝ 

հիմնական մշակության ժամանակ: 

2. Cu-ի պահանջը լրացնել պղնձի սուլֆատի 0,05% լուծույթով,        

400-500լ/հա կամ հող մտցնել 10-15 կգ/հա՝ 5-6 տարին մեկ:  

3. Մշակվող բուսատեսակների պարարտացումը  իրականացնել՝ 

ելնելով հողում առկա շարժուն մակրոսննդային էլեմենտների՝ N-ի,  

P2O5-ի և K2O-ի պարունակության և մշակաբույսի պահանջարկի 

հաշվարկի հիման վրա: 

4. Ոռոգման ջրի խնայողության համար իրականացնել կաթիլային 

ոռոգում: 

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВО-

БУРЫХ ЗЕМЕЛЬ СУБАРАКСКОЙ СУБЗОНЫ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ 

Багдасарян С. К., Давеян С. Г., Барсегян М. А., Ашкарян А. С. 

 

Исследования проводились в административном районе села 

Лусагюх общины Аракс Армавирской области РА, на высоте 850 м над 

уровнем моря. Было обследовано около 2,5 га (1,2 га люцерны и 1,3 га 

необработанной земли) пахотных земель. Участок расположен на 

полупустынных серых, орошаемых землях.  

На прилегающих пахотных землях создано наземное рыбоводческое 

хозяйство. Исследуемая земля предназначена для выращивания 

многолетних насаждений. Для этого были проведены полевые и 

лабораторные исследования по изучению качественной характеристики 

почвы земель, а также на типовых участках были размещены четыре 

почвенные площадки. По каждому земельному участку дана 

характеристика земельных слоев в глубину, а через последнюю дана 

характеристика прилегающей к нему территории. Исследования выявили 

степень плодородия изучаемых земель – мелиоративное состояние, на 
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основании чего разрабатывались пути улучшения и возможности 

возделывания. 

Ключевые слова: образец почвы, культурные растения, 

водорастворимые соли, обменные катионы, элементы питания, 

микроэлементы. 

 

THE CURRENT STATE AND IMPROVEMENT OF IRRIGATED MEADOWS 

GRAY LANDS OF THE SUB-ARAKS SUBZONE IN THE ARARAT VALLEY 

Baghdasaryan S. K., Daveyan S. H., Barseghyan M. H., Ashkaryan H. S. 

 

The research was carried out in the administrative area of Lusagyugh 

settlement, Araks community, Armavir region, RA, at an altitude of 850 m 

above sea level. About 2.5 hectares (1.2 hectares of alfalfa and 1.3 hectares of 

uncultivated areas) of arable land were surveyed. The area is located in the 

semi-desert gray irrigated lands. 

Land-based fish farms have been built on the adjacent arable land. The 

studied land is intended for cultivation of perennial plantations. For this 

purpose, field and laboratory studies were conducted to study the soil quality 

characteristics of the land, and four soil plots were installed in the typical 

areas.  

Through each land plot, the description of the land layers was given in 

depth, and through the latter, the description of the adjacent area.  

The researches revealed the degree of fertility of the studied lands and 

the ameliorative condition, on the basis of which the ways of improvement 

and cultivation opportunities were developed. 

Keywords: soil sample, crop, water-soluble salts, exchange cations, 

nutrients, trace elements. 
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