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ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ԼՈՌՈւ ՄԱՐԶԵՐՈւՄ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԴԱՂՁ ՊՂՊԵՂԱՅԻՆ 

(M. piperita) ՏԵՍԱԿԻ ՀՈւՄՔԻՑ ԵԹԵՐԱՅՈւՂԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ Ու ԴՐԱՆՑ 

ՈՐԱԿԱՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ 
Պետրոսյան Կ. Ռ. 

 
Հոդվածում ներկայացված է Հայաստանի երկու՝ Շիրակի և Լոռու 

մարզերում աճող դաղձ պղպեղային (M. piperita) բուսատեսակի հումքից 

եթերայուղերի ստացումը, դրանց քանակական ու որակական կազմերի 

գնահատումն ու համեմատումը, որի նպատակն է գնահատել ՀՀ-ի 

հյուսիսային մարզերի բուսական ռեսուրսները՝ արժեքավոր 

եթերայուղերի ստացման նպատակով, հատկապես, որ օրեցօր աճում է 

հետաքրքրությունը տարբեր բնակլիմայական պայմաններում աճող 

եթերայուղատու դեղաբույսերի նկատմամբ:  

Եթերայուղային արտադրության համար արժեքավոր հումք 

հանդիսացող դաղձ պղպեղայինի եթերայուղի պարունակության 

քանակական գնահատման համատեքստում կատարվել է 

առաջարկություն, որը կնպաստի տարածքի բնակչության սոցիալական 

ծանր վիճակի մեղմմանը՝ լուծելով նրանց  աշխատատեղերի հարցը: 

Բանալի բառեր. եթերայուղատու բույս, Հյուսիսային Հայաստան, 

դաղձ պղպեղային, դեղաբույս, բուսածածկույթ, բուսահումք, 

կենսաբազմազանություն, եթերայուղային արտադրություն: 

 

Ներածություն: Հյուսիսային Հայաստանի բուսական ծածկույթն 

աչքի է ընկնում իր կենսաբազմազանությամբ և հարստությամբ, որտեղ 

ուրույն տեղ են գրավում նաև եթերայուղատու բույսերը [4], որոնք, մեր 

կարծիքով, ըստ նշանակության չեն օգտագործվում: Դրանք ենթարկվում 

են տարածքի բնակչության անկանոն և անօրինական հավաքին՝ 

անտեսելով վերաճի հնարավորությունները: Ներկայումս ուտելի և 

համեմունքային բույսերից շատերն անխնա օգտագործելու հետևանքով 

դարձել են հազվագյուտ կամ գտնվում են ոչնչացման վտանգի տակ [7]: 

    2 0 2 2  № 2 
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Եթերայուղերն օրգանական ցնդող հեղուկներ են, որոնք 

անջատվում են եթերայուղատու բույսերից և պայմանավորում են նրանց 

հոտը: Հայտնի են 3000 տեսակի եթերայուղատու բույսեր, որոնցից միայն 

200-ն ունի արդյունաբերական նշանակություն: Ներկայումս բազմաթիվ 

երկրներ այս կամ այն չափով արտադրում են եթերայուղեր, որոնց 

համաշխարհային արտադրանքը կազմում է ավելի քան 25000 տոննա 

[1]: 

Եթերայուղերը բույսի օրգաններում տեղայնացված են 

անհավասարաչափֈ Հիմնականում դրանք կենտրոնացված են լինում 

բույսի մեկ կամ մի քանի օրգաններումֈ Եթերայուղի քանակությունը և 

որակը տարբեր տեսակի եթերայուղատու հումքում տատանվում է լայն 

սահմաններումֈ Այն կախված է հողի քիմիական կազմից, աճման 

շրջանից, տարվա եղանակից, բույսի տարիքից, օրվա ժամից և 

բազմաթիվ այլ ֆիզիկաքիմիական ազդեցություններից [1, 4]:     

Գրականության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

եթերայուղերը ցուցաբերում են հանգստացնող, հակաօքսիդիչ, 

հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցություն [5]ֈ Հետևաբար 

կարևոր և արդիական է եթերայուղատու բույսերի յուղի բաղադրիչների 

քանակական ու որակական, դրանց կենսակտիվության 

ուսումնասիրումըֈ 

ՀՀ-ի Շիրակի և Լոռու մարզերում լայնորեն տարածված 

մշակաբույսերից է դաղձը (M. piperita), որը կարող է տարածքում 

եթերայուղային արտադրության արժեքավոր հումք հանդիսանալ:  

Նյութը և մեթոդիկան: Մեր կողմից հավաքվել  ու հետազոտվել է 

Շիրակի և Լոռու մարզերում աճող դաղձ պղպեղայինի եթերայուղերի  

քանակական կազմըֈ 
Հետազոտության նյութեր են եղել Շիրակի մարզի Երազգավորս 

գյուղի (գտնվում է Շիրակի մարզի հարավարևմտյան հատվածում՝ ծովի 

մակերևույթից 1520 մ բարձրության վրա, կլիման բարեխառն է, 

լանդշաֆտը՝ տափաստանային, տարեկան տեղումները միջին հաշվով 

կազմում են 500մմ) և Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղի (գտնվում է  

Ջաջուռի լեռնանցքի հյուսիսարևելյան մասում՝ ծովի մակերևույթից 

1800մ բարձրության վրա, տարեկան տեղումները՝ 400-800մմ) տարբեր 

աշխարհագրական գոտիներից հավաքված դաղձ պղպեղայինի 

բուսահումքերըֈ Հումքերը հավաքվել են 2021 և 2022 թվականների 

հուլիսի 4-6-ը՝ բույսի ծաղկման շրջանումֈ Շիրակի և Լոռու մարզերից 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A1%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%BC%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81%D6%84
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հավաքված դաղձ պղպեղայինի թարմ (3 օր թառամած) և չորացրած  

հումքերից ստացել ենք եթերայուղերֈ  

 
Նկար 1.  Դաղձ պղպեղայինից (M. piperita) եթերայուղի անջատում ջրային 

գոլորշիներով թորման միջոցով (Գրինզբուրգի մեթոդ): 

 

Եթերայուղերը ստացել ենք Շիրակի պետական համալսարանի 

ABIONET  ծրագրի շրջանակում ստեղծված կենսատեխնոլոգիական 

լաբորատորիայի «Arm essence» հայկական ապրանքանիշի սարքի 

միջոցով: 

Հետազոտությունները կատարվել են 2021 և 2022 թվականների 

օգոստոսին՝ երեքանգամյա կրկնությանբ: 

Եթերայուղերի  պարունակության  քանակական որոշումը  կատա-

րել ենք եթերայուղերի ստացման ամենատարածված եղանակներից 

մեկով՝ ջրային գոլորշիներով թորման միջոցով [2,3] Գինզբուրգի մեթոդ: 

Մեթոդի էությունը այն է, որ ջրային գոլորշիներով եթերայուղային 

հումքի վերամշակման ժամանակ եթերայուղերի բաղադրամասերը 

անցնում են գոլորշային ֆազ և ջրային գոլորշիների հետ խառնված՝ 

ենթարկվում կոնդեսացիայի, որից հետո միայն անջատվում են ջրիցֈ 

Գոլորշային թորման ժամանակ ամբողջական հումքը լցվում է թորման 

սարքի մեջ, որտող ջրային գոլորիշի է բաց թողնվումֈ 

Գոլորշին հումքի հետ շփվելիս եթերայուղ է կորզումֈ Առաջացած 

եթերայուղի և ջրային գոլորշիների խառնուրդը թորման սարքից 

անցնում է սառնարան, որտեղ էլ իրականցվում է գոլորշիների 

կոնդեսացիան և թորվածքի սառեցումըֈ Թորվածքը թափվում է 

յուղաբաժանիչ-ընդունարանի մեջֈ Թորվածքում եթերայուղը գտնվում է 
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կախված և լուծված վիճակումֈ Կախված վիճակում գտնվող եթերայուղն 

անջատվում է գրավիտացիոն մեթոդով եթերայուղի բաժանման 

ընդունիչներումֈ  

Թորված և ջրազրկված եթերայուղերը (թորումը տևել է 3 ժամ) 

պահպանվել են +4±1°C մութ պայմաններում, ամուր խցանափակված 

անոթներում՝ հետագա հետազոտության համարֈ 

Արդյունքներ և քննարկում: Ըստ փորձարկումների՝ Երազգավորսից 

հավաքված դաղձի եթերայուղը սենյակային ջերմաստիճանում 

դեղանականաչավուն, թափանցիկ յուղային հեղուկ է, Լուսակերտից 

հավաքվածը մի փոքր  ավելի բաց գունավորում ունի: Դրանք ունեն 

ուժեղ արտահայտված թարմացող հոտ և սառեցնող, երկար 

պահպանվող կծու համֈ Մութ և հով տեղ պահելով՝ գունավորումը և 

համը երկար ժամանակ մեր հետազոտության դեպքում՝ 1.5 տարի  

մնացել են անփոփոխֈ Որոշվել է եթերայուղերի  ծավալը և հաշվարկվել 

է նրանց պարունակությունը ծավալակշռային տոկոսներով (մլ/գ%): 

Աղյուսակ 1.  

Եթերայուղի ելքն ուսումնասիրված փորձանմուշներից 

(P ) 
ԱՃՄԱՆ ՎԱՅՐ ՀՈՒՄՔԻ ՏԵՍԱԿ ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԻ ԵԼՔ (%) 

Երազգավորս 

(Շիրակի մարզ) 

 Թարմ հումք 

 Օդաչոր հումք 

0,33 

0,145±0,007P1 

Լուսաղբյուր  

(Լոռու մարզ) 

 Թարմ հումք 

 Օդաչոր հումք 

0,24 

0,127±0,0101P2 
 

P1  -Երազգավորսի նկատմամբ 

P2 –Լուսաղբյուրի նկատմամբ 

 

Դաղձ պղպեղայինի հումքի չորացման և պահպանման ճշգրիտ 

պահանջները պահպանելով [5]՝ վերը նշված մեթոդիկայով ստացել ենք 

օդաչոր հումքից եթերայուղ և համեմատել թարմ հումքից ստացվածի 

հետ: 

Հետազոտության արդյունքներից պարզվել է, որ թարմ հավաքած 

հումքերի դեպքում եթերայուղերի ելքը Երազգավորսում կազմել է 0,33%, 

Լուսաղբյուրում՝ 0,24%ֈ Օդաչոր հումքերի դեպքում Երազգավորսում 

կազմել է 0,15%, Լուսաղբյուրում՝ 0,14%ֈ 
Երազգավորսի և Լուսակերտի հումքերում եթերայուղերի պարու-

նակության ցուցանիշների միջև վիճակագրական տարբերությունը  

չնչին է:  
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Գծապատկեր 1. Եթերայուղի ելքն ուսումնասիրված փորձանմուշներից, տոկոս: 

 
Գրանցված ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ չորացման 

ընթացքում բուսական հումքում եթերայուղերի պարունակությունը 

փորձանմուշներում նվազել է հետևյալ կերպ. Երազգավորսում՝           

54,5%-ով, Լուսաղբյուրում՝ 58,3%-ովֈ  
Ստացված տվյալների վերլուծությունից պարզվում է, որ տարբեր 

տարածաշրջանների բնակլիմայական պայմանները ուղղակիորեն 

ազդում են դաղձ պղպեղային տեսակի եթերայուղի քանակական կազմի 

և ելքի վրա: Լոռու և Շիրակի մարզերի մեր ուսումնասիրած 

տարածաշրջանները իրարից տարբերվում են ծովի մակարդակի 

բարձրությամբ, տարեկան տեղումների քանակով, լանդշաֆտային 

գոտիներով, որն էլ մեր կարծիքով բուսատեսակի եթերայուղի ելքի վրա 

ունի զգալի նշանակություն: Շիրակի մարզում տեղումների 

համեմատաբար պակաս քանակը և բարեխառն կլիման, 

տափաստանային լանդշաֆտային գոտին  Լոռու մարզի լեռնային վերին 

լանդշաֆտի  և տեղումների առատ քանակի հետ համեմատած՝ բերում է 

եթերայուղատու բույսերում դրա ելքի կրճատմանը: 
Եզրակացություններ: Հետազոտության արդյունքները վկայում են. 

1. Շիրակի և Լոռու մարզերում աճող դաղձ պղպեղայինում 

եթերայուղերի որակաքանակական կազմը ուղղակիորեն կախված 

է բնակլիմայական պայմաններից: Շիրակի մարզից մթերված 

բուսական հումքի եթերայուղի ելքը համեմատաբար գերազանցում 

է 0,33% Լոռու մարզից մթերված հումքին 0,24%, որը թույլ է 
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տալիս եզրակացնել, որ, ինչպես բոլոր յուղերի, այնպես էլ դաղձ 

պղպեղայինի եթերայուղի պարունակությունը, որակը, արդյունա-

վետության մակարդակը պայմանավորված են բույսերի աշխարհա-

գրական տեղանքով, բնակլիմայական պայմաններով (տեղումերի 

քանակ, ծովի մակարդակի բարձրություն), հավաքման ճիշտ   

ընտրված ժամանակով, ստացման եղանակով և այլ գործոններով, 

ուստի Շիրակի մարզում աճող վայրի դեղաբույսերից դաղձ 

պղպեղայինի եթերայուղի ելքը,   նաև օգտակար հատկություններն 

ակնհայտորեն բարձր են: 

2. Չորացման ընթացքում բուսական հումքում եթերայուղերի 

պարունակությունը թարմ հումքի համեմատ նվազում է. 

Երազգավորսում՝ 54,5%-ով, Լուսաղբյուրում՝ 58,3%-ովֈ 
Օդաչոր հումքերի դեպքում Երազգավորսում եթերայուղերի ելքը  

կազմել է 0,15%, Լուսաղբյուրում՝ 0,14%ֈ  
3.  Դաղձ պղպեղայինը Հյուսիսային Հայաստանում տարածված 

եթերայուղատու և դեղատու բույս է, որը լայն կիրառություն ունի 

բժշկության, դեղագործության և օծանելիքի արտադրության մեջ, 

միևնույն ժամանակ օգտագործվում է որպես համեմունք՝ թուրմերի, 

թեյերի ձևով, և օժտված է հակաօքսիդանտային հատկությամբ [6]ֈ 
Ստացված արդյունքները վկայում են այն մասին, որ այս 

տեղանքներում հետազոտված բույսերը կարող են հումք հանդիսանալ 

արժեքավոր եթերայուղերի ստացման համար: Շիրակի և Լոռու 

մարզերում, պահպանելով հավաքչության ճշգրիտ սկզբունքները, դաղձ 

պղպեղայինից արժեքավոր եթերայուղի ստացման համար 

շահառուներին առաջարկում ենք  ստեղծել եթերայուղերի ստացման 

թեկուզ փոքր արտադրություն՝ նոր աշխատեղերի ստեղծմամբ, 

միաժամանակ տարածքի բնակչության սոցիալական ծանր վիճակը 

մեղմելու նպատակով:  
 

ОЦЕНКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И ИХ КАЧЕСТВЕННО-

КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СЫРЬЯ МЯТЫ 

ПЕРЕЧНОЙ (M. piperita), РАСПРОСТРАНЕННОЙ В ШИРАКСКОЙ И 

ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

Петросян К. Р. 

 
В статье представлено получение эфирных масел из сырья растения 

мяты перечной (M. piperita), произрастающего в двух областях Армении: 
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Ширакской и Лорийской, сравнение их количественного и качественного 

состава, цель которого - оценка растительных ресурсов северных районов 

Армении с целью получения ценных эфирных масел, тем более, что с 

каждым днем возрастает интерес к эфирномасличным травам, 

произрастающим в различных климатических условиях. 

В связи с количественной оценкой содержания эфирного масла  в 

мяте перечной, являющейся ценным сырьем для производства эфирного 

масла, внесено предложение, которое будет способствовать облегчению 

тяжелого социального положения населения района за счет решения 

вопроса рабочих мест. 

Ключевые слова: эфирномасличное растение, Северная Армения, 

мята перечная, лекарственное растение, растительный покров, сырье, 

биоразнообразие, производство эфирного масла. 

 

EVALUATION OF ESSENTIAL OILS AND THEIR QUALITATIVE AND 

QUANTITATIVE COMPOSITION OBTAINED FROM RAW PEPPERMINT 

(M. piperita), WIDESPREAD IN SHIRAK AND LORI REGIONS 

Petrosyan K. R. 
 

The given article presents the production of essential oils from the raw 

materials of the peppermint plant (M. piperita), which grows in two regions of 

Armenia: Shirak and Lori, the assessment and comparison of their quantitative 

and qualitative composition. The purpose of the paper is to assess the plant 

resources of the northern regions of Armenia in order to obtain valuable 

essential oils, especially since every day there is an increasing interest in 

essential oil herbs growing in various climatic conditions. 

In connection with the quantitative assessment of the content of 

peppermint essential oil, which is a valuable raw material for the production of 

essential oil, a proposal has been made that will help alleviate the difficult 

social situation of the population of the region by solving the issue of 

workplaces. 

Keywords: essential oil plant, Northern Armenia, peppermint, medicinal 

plant, vegetation cover, raw materials, biodiversity, essential oil production. 
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