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Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման 
առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները Լոռու մարզի Լոռու մարզի Լոռու մարզի Լոռու մարզի     

Գուգարքի տարածաշրջանումԳուգարքի տարածաշրջանումԳուգարքի տարածաշրջանումԳուգարքի տարածաշրջանում    
    

Հասմիկ Հասմիկ Հասմիկ Հասմիկ ՄխիթարյանՄխիթարյանՄխիթարյանՄխիթարյան    
ՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինե    ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    դեկորատիվ բուսատեսակ, լուսասեր ծառա-
տեսակ, դենդրոբազմազանություն, պարարտանյութ, հանքային տար-
րերի  խառնուրդ, սերմ, աճի արտադրողականություն (ինտենսիվություն), 
ցանք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ասեղնատերևավորները շատ կարևոր նշանակություն ունեն և՛ բնու-

թյան մեջ, և՛ մարդու կյանքում: Ասեղնատերևավորներն առանձնանում 
են բացառիկ դեկորատիվությամբ և պակաս կայունությամբ արտադրա-
կան և տրանսպորտային գազերի նկատմամբ, որը սահմանափակում է 
նրանց օգտագործումը մեծ քաղաքների կանաչապատման համար [4, 5-6, 
13-14; 5, 77-85]: 

Լոռու մարզի բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են 
ասեղնատերևավորների աճման և զարգացման համար [1, 6-7; 2, 25-36; 
3, 13-30]: 

Թեման արդիական է, խիստ հրատապ հետազոտվող տարածքի 
համար, քանի որ ասեղնատերևավորների որոշ ներկայացուցիչներ, 
լինելով հիմնական անտառակազմ տեսակներ, վտանգվում են մարդածին 
ճնշմամբ, և դրանց զբաղեցրած տարածքների կրճատումն այսօր խիստ 
վտանգավոր է տարածաշրջանի դենդրոբազմազանության պահպանման 
տեսակետից: 

Արծաթափայլ եղևնին    (P. pungens f. glauca Beissn) բարձրարժեք, 
բարձր դեկորատիվ ծառատեսակ է: Այն օգտագործվում է միայն փոքր քա-
նակությամբ՝ որպես եզակի (սոլիտեր), գեղարվեստական խմբերում կամ 
խոշոր զանգվածներում: 

Արծաթափայլ եղևնին ներկայումս ամենամեծ պահանջարկ վայելող 
դեկորատիվ ծառատեսակն է: Այն տարածված է ամենուրեք՝ Սանկտ 
Պետերբուրգից մինչև Աշխաբադ: Հայաստանում հաջողությամբ աճում է 
Աշոցքում, Ամասիայում և մյուս բարձրլեռնային բնակավայրերում, Արա-
րատյան դաշտում, Մեղրիում և հատկապես անտառապատ շրջաններում 
[5, 77-85; 6, 78-90; 7, 46-67]: 
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Նյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդըՆյութը և մեթոդը: : : : Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Լոռու 
մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի արծաթափայլ եղևնիները և դրանց 
սերմերից ծիլերի աճեցման առաձնահատկությունները: 

Արծաթափայլ եղևնին ամենուրեք աչքի է ընկնում ցրտադիմացկու-
նությամբ, շոգադիմացկունությամբ, երաշտադիմացկունությամբ (նկար 1): 
Պահանջկոտ չէ հողի նկատմամբ: Լավ է աճում նույնիսկ սննդանյութերով 
աղքատ, ոչ հզոր, քարքարոտ կավաավազային հողերում: Լավ է դիմա-
նում քաղաքի յուրահատուկ պայմաններին՝ հողի տրորմանը, գազերին, 
ծխին, փոշուն: Հաջողությամբ է աճում նաև արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների բակերում: Որպես լուսասեր ծառատեսակ պահանջում է 
բաց, արևոտ վայրեր [5, 83-85]: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է Արծաթափայլ եղևնու սերմերից 
ծիլերի աճեցման դինամիկան: 

 

 
Նկար 1.Նկար 1.Նկար 1.Նկար 1. ԱԱԱԱրծաթափայլրծաթափայլրծաթափայլրծաթափայլ    եղևնիեղևնիեղևնիեղևնի 

 
Ուսումնասիրությունները կատարել ենք արծաթափայլ եղևնու սեր-

մերի ծիլերի վրա:    
Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման համար օգտագործվող 



– 62 – 

սերմերը հավաքել ենք 40-50 տարեկան ծառերից Վանձորի քաղաքային և 
Մոր ու մանկան այգիներից:  

Սերմերը հավաքել ենք օգոստոս ամսին, երբ կոները դեռևս գտնվում 
են փակ վիճակում: Հավաքելուց հետո դրանք 1-2 օր դրել ենք արևի տակ՝ 
չորանալու: Երբ կոները բացվել են, դրանք շրջել ենք և զգուշորեն 
թափահարել: Թափված սերմերը մաքրել ենք այնպես, որ ոչ մի ավելորդ 
մաս, սերմից բացի, չմնա: 

Արծաթափայլ եղևնու աճեցման համար օգտագործվող հողը պետք է 
լինի հնարավորինս թեթև: Այն պատրաստել ենք հետևյալ բաղադրու-
թյամբ. 

▪ ավազ, 
▪ անտառային հող (ցանկալի է վերցնել կաղնու անտառից), 
▪ հումուսային հող (ցանկալի է վերցնել 3-4 տարվա տերևների 
փտման հետևանքով առաջացած հողից): 
Բաղադրիչները վերցրել ենք 3:2:2 հարաբերությամբ: 
Աշխատանքի ընթացքըԱշխատանքի ընթացքըԱշխատանքի ընթացքըԱշխատանքի ընթացքը:::: Սերմերը ցանել ենք մարգերով մինչև 1 սմ 

խորությամբ: Ցանքից հետո մարգերը ծածկել ենք ասեղնատերևավորնե-
րից (սոճի, եղևնի և այլն) ստացված թեփի բարակ շերտով:  

Հողի ջերմաստիճանը ինչպես ցանելիս, այնպես էլ հետագայում 
պետք է լինի 20-23 օC, իսկ խոնավությունը՝ կայուն (60 %): Սերմերը 
ցանելուց առաջ նախապես մշակել ենք կալիումի պերմանգանատի 
(KMnO4) շատ թույլ լուծույթով [8]: Նույն լուծույթով կարելի է մշակել նաև 
հողը: Ցանելուց հետո պետք է ջրել օրական 3-4 անգամ: Սերմերը ծլել են 
2-3 շաբաթ անց: 

Մատղաշները չպետք է գտնվեն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ: 
Մատղաշները ջրել ենք օրական 1 անգամ: Դրանց 1 տարեկան դառնա-
լուց հետո կատարել ենք նոսրացում: Նոսրացնելու համար դրանք ան-
հրաժեշտ է արմատով զգուշորեն հանել հողից այնպես, որ չվնասվեն ար-
մատները: Հողից հանված ծիլերը կարելի է տեղափոխել այլ վայր: 

Սածիլների համար նախատեսված հողը նախապես մշակել ենք 
բակտերիասպան նյութ պարունակող լուծույթով (օրինակ՝ KMnO4), քանի 
որ բավականին մեծ է արծաթափայլ եղևնու սածիլների փտախտ հիվան-
դությամբ վարակվելու հավանականությունը: Փտախտի դեմ պայքարի 
համար կարելի է օգտագործել ֆիտոսպորին – հանքային աղեր, պրևի-
կուր դեղամիջոցները: 

Սածիլները ջրելիս դեղամիջոցը կարելի է խառնել ջրի հետ [8, 3-5]: 
Ժամանակ առ ժամանակ սածիլները կարելի է պարարտացնել հան-
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քային տարրերի խառնուրդով (ԱՄԿՈՒԼՈՆ – պարունակում է ֆոսֆոր 
(F), ազոտ (N) և կալիում (K)): Այն տրվում է մինչև ծլելը 2 անգամ, ծլելուց 
հետո՝ 10-20 օրը մեկ անգամ: Սածիլները պետք է լինեն 4 կողմից լուսա-
վորված [6, 3-6]:  

Արդյունքները:Արդյունքները:Արդյունքները:Արդյունքները: Փորձերի ընթացքում ուսումնասիրել ենք նաև արծա-
թափայլ եղևնու ծիլերի աճման պայմանները: Փորձերը կատարվել են 
ստվերոտ և վառ լուսավորության առկայության պայմաններում: Ցանքսը 
կատարվել է 2019 թ.-ի ապրիլին (01.04.19 թ.): Առաջին չափումը կատար-
վել է սերմերի ծլելուց 1 շաբաթ անց (30.04.19 թ.), երկրորդը՝ 2 շաբաթ անց, 
3-րդը՝ 3 շաբաթ անց, 4-րդը՝ 5 շաբաթ անց, 5-րդը՝ 3 ամիս անց, 6-րդը՝ 5 
ամիս անց, 7-րդը՝ 8 ամիս անց, 8-րդը՝ 1 տարի անց (30.04.20 թ.): Փորձի 
արդյունքները ներկայացված են 1-ին աղյուսակում: 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը ստվերոտ և վառ լույսի տակ Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը ստվերոտ և վառ լույսի տակ Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը ստվերոտ և վառ լույսի տակ Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը ստվերոտ և վառ լույսի տակ 

աճեցման պայմաններումաճեցման պայմաններումաճեցման պայմաններումաճեցման պայմաններում 

ԾիլերիԾիլերիԾիլերիԾիլերի    չափսերչափսերչափսերչափսերըըըը    ծլելուց հետոծլելուց հետոծլելուց հետոծլելուց հետո՝՝՝՝    
    ըստ ժամանակահատվածներիըստ ժամանակահատվածներիըստ ժամանակահատվածներիըստ ժամանակահատվածների    

Ստվերոտ Ստվերոտ Ստվերոտ Ստվերոտ 
պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում    

Վառ լույսի Վառ լույսի Վառ լույսի Վառ լույսի 
առկայությամբառկայությամբառկայությամբառկայությամբ    

1 շաբաթ անց (30.04.19 թ.) 1,4 սմ 1,1 սմ 

2 շաբաթ անց (07.05.19 թ.) 1,5 սմ 1,3 սմ 

3 շաբաթ անց (14.05.19 թ.) 1,8 սմ 1,5 սմ 

5 շաբաթ անց (28.05.19 թ.) 1,9 սմ 2 սմ 

3 ամիս անց (24.06.19 թ.) 2 սմ 2,2 սմ 

5 ամիս անց (23.09.19 թ.) 2 սմ 2,4 սմ 

8 ամիս անց (15.12.19 թ.)    չորանում են 2,9 սմ 

1 տարի անց (30.04.20 թ.) – 3,3 սմ 

 
Ստացվում է, որ արծաթափայլ եղևնու ծիլերը ստվերոտ և վառ լույսի 

առկայության պայմաններում աճեցնելիս առաջին 3 շաբաթվա ընթաց-
քում չափսերը տարբերվել են 0.2-0.3 սմ-ով, ընդ որում ստվերոտ պայ-
մաններում աճեցված ծիլերը աճել են ավելի ինտենսիվ: 

Ծլելուց 5 շաբաթ անց կատարված չափումները ցույց են տվել, որ 
վառ լույսի առկայությամբ պահվող ծիլերի չափսերը գերազանցում են 
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ստվերոտ պայմաններում աճեցվող ծիլերի չափսերին 0.1 սմ-ով, 3 ամիս 
անց՝ 0.2 սմ-ով, 5 ամիս անց՝ 0.4 սմ-ով: Ինչպես տեսնում ենք, ստվերոտ 
պայմաններում աճեցրած ծիլերի աճը, 3-րդ ամսից սկսած, կանգ է առ-
նում, իսկ 8 ամիս անց դրանք չորանում են: 

Վառ լույսի առկայությամբ պահված ծիլերը 3 ամսում (5-8-րդ ամիս-
ներ) գրանցում են աճ 0.5 սմ-ով, իսկ 7 ամսում (5-րդ ամսից մինչև 1 
տարի)՝ 0.9 սմ-ով: 

1-ին գծապատկերում ցույց է տրված արծաթափայլ եղևնու ծիլերի 
աճման դինամիկան փորձի ընթացքում: 

 

 

Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր 1.1.1.1. Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի չափսերը     
ստվերոտ և վառ լույսի տակ աճեցման պայմաններումստվերոտ և վառ լույսի տակ աճեցման պայմաններումստվերոտ և վառ լույսի տակ աճեցման պայմաններումստվերոտ և վառ լույսի տակ աճեցման պայմաններում    

 
Կարելի է եզրակացնել, որ արծաթափալ եղևնին նպատակահարմար 

է աճեցնել ստվերոտ պայմաններում, իսկ ծլելուց 3 ամիս անց տեղափո-
խել վառ լույսի տակ: 

Արծաթափայլ եղևնու ծիլերը ստացել ենք՝ սերմերն աճեցնելով՝ 
առանց պարարտանյութերի և պարարտանյութերի ազդեցությամբ: 

Փորձի արդյունքները ներկայացված են 2-րդ աղյուսակում: 
Կատարված փորձի արդյունքները ցույց տվեցին, որ արծաթափայլ 

եղևնու աճման ինտենսիվությունը մեծանում է պարարտանյութերի 
(ԱՄԿՈՒԼՈՆ) օգտագործման պարագայում: 2-րդ գծապատկերում պատ-
կերված է պարարտանյութերով և առանց պարարտացման արծաթափայլ 
եղևնու ծիլերի աճման դինամիկան: 
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առկայությամբ
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումը՝՝՝՝        

պարարտանյութերով և պարարտանյութերով և պարարտանյութերով և պարարտանյութերով և առանց պարարտանյութերիառանց պարարտանյութերիառանց պարարտանյութերիառանց պարարտանյութերի    

Ծիլերի աճման Ծիլերի աճման Ծիլերի աճման Ծիլերի աճման 
ինտենսիվությունըինտենսիվությունըինտենսիվությունըինտենսիվությունը    

Առանց Առանց Առանց Առանց 
պարարտանյութերիպարարտանյութերիպարարտանյութերիպարարտանյութերի    

ՊարարտանյութերովՊարարտանյութերովՊարարտանյութերովՊարարտանյութերով    

ծլելուց 1 ամիս անց 1,5 սմ 1,6 սմ 

ծլելուց 5 ամիս անց 1,9 սմ 2,3 սմ 

ծլելուց 1 տարի անց 3,4 սմ 3,6 սմ 

ծլելուց 1 տարի 2 ամիս անց 3,5 սմ 3,7 սմ 

 
 

 

Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2.... Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումըԱրծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացումը՝՝՝՝        
պարարտանյութերով և առանց պարարտանյութերիպարարտանյութերով և առանց պարարտանյութերիպարարտանյութերով և առանց պարարտանյութերիպարարտանյութերով և առանց պարարտանյութերի 

 
 
Ստացվում է, որ 1 ամսվա ընթացքում ծիլն առանց պարարտա-

նյութերի և պարարտանյութերով մշակելիս չափսերը տարբերվել են 
0,1 սմ-ով: 5 ամիս անց կատարված չափումը ցույց է տվել, որ տարբերու-
թյունը կազմել է 0,4 սմ, 1 տարի անց՝ 0,2 սմ: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ ստացվում է, որ պարարտանյութերով աճեցման դեպքում 
ծիլերի աճման արագությունը շատ քիչ տարբերություն է տալիս առանց 
պարարտանյութերի աճեցման համեմատությամբ: 

Սակայն ծիլերի՝ սնկային հիվանդություններով վարակվելու հավա-
նականությունը շատ մեծ է հատկապես մինչև 8 ամսականներինը: Այդ 
նպատակով հողը ախտահանել ենք նատրիումի հիդրոկարբոնատի 
(NaHCO3) թույլ լուծույթով (10 գ սոդան լուծելով 1 լ ջրում), որն օգտագոր-
ծելուց հետո ծիլերն ավելի առողջ և կանաչ դարձան:  

    

    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Աբրահամյան Ա., Ճանաչենք և պահպանենք մեր հանրապետու-
թյան անտառները // «Հայաստանի բնություն», Պրակ 4, 1974, էջ 6-7։ 

2. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն «ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ, 
Գուգարքի անտառտնտեսության անտառակառավարման պլան, 
Երևան, 2008: 

3. Մանասյան Մ., Գրիգորյան Ա., Եղյան Գ., Լոռու մարզ (բնությունը, 
բնակչությունը, տնտեսությունը), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 208 էջ: 

4. Պետրոսյան Ա., Ասեղնատերևավորների ներկա վիճակը և օգտա-
գործման հեռանկարները Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկներում, 
Երևան, 2004, թեկնածուական սեղմագիր, 21 էջ։  

5. Վարդանյան Ժ., Ծառագիտություն: Դասագիրք բարձրագույն 
ուսումնական հաստատութունների ուսանողների համար, ՀՀ 
ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, 370 էջ:  

6. Варданян Ж. А., Научные основы интродукции древесных расте-
ний в Армении, Ереван, Изд. Гитутюн НАН РА, 2012, 392 с.  

7. Азотно-фосфорно-калийное удобрение: инструкция по примене-
нию для разных культур, свойства, описание (fertilizerdaily.ru) 

8.  https://www.vdberk.com/trees/picea-pungens-f-glauca/ հասանելի է՝ 
17.01.2021 թ: 
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Особенности получения всходов Ели серебристой Особенности получения всходов Ели серебристой Особенности получения всходов Ели серебристой Особенности получения всходов Ели серебристой     
в Гугаркском регионе Лорийской области в Гугаркском регионе Лорийской области в Гугаркском регионе Лорийской области в Гугаркском регионе Лорийской области     

Асмик Асмик Асмик Асмик Мхитарян Мхитарян Мхитарян Мхитарян  
Кристине Киракосян Кристине Киракосян Кристине Киракосян Кристине Киракосян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: декоративные растения, светолюбивые виды 

деревьев, дендроразноoбразие, удобрения, смесь минералов, семена, 
интенсивность роста, посев 

Сосновые (хвойные) имеют очень большое значение как в природе, 
так и в жизни человека. Сосновые (хвойные ) выделяются исключительной 
декоративностью, но слабой устойчивостью к промышленным и транс-
портным выбросам газа, что ограничивает их использование при озеле-
нении крупных городов. 

Ель серебристая в настоящее время является самым востребованным 
декоративным видом. Вид распространен повсюду: от Ленинграда до 
Ашхабада. В Армении успешно произрастает в Гукасяне, Амасии, других 
высокогорных поселениях, а также в Араратской долине, Мегри, особенно 
в лесных районах. 

В результате проведенных нами исследований, мы пришли к выводу, 
что: 

▪ Всходы Ели серебристой в течение первой недели хорошо растут в 
тенистых условиях, а под прямыми лучами света растут медленно 
или высыхают.  
▪  Пятинедельные ростки Ели серебристой хорошо растут под 
прямыми лучами света, а в тени их рост замедляется. 
▪ Восьминедельные ростки Ели серебристой в тенистых условиях 
высыхают.  
▪ Всходы Ели серебристой не требовательны к почве, а воздействие 
удобрений на них не существенно.  
Во избежание заражения Ели серебристой грибковыми заболева-

ниями, почву как до, так и после всхода семян необходимо обработать 
слабым раствором гидрокарбоната натрия (NaHCO3). 
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Conifers are very important both in nature and in human life. They are 
distinguished by their exceptional decorativeness, poor resistance to industrial 
and transport gas emissions, which limits their use in landscaping large cities. 

Silver spruce is currently the most popular ornamental tree. The species is 
widespread everywhere: from Leningrad to Ashgabat. In Armenia, it grows 
successfully in Ghukasyan, Amasia, other highland settlements, as well as in the 
Ararat valley, Meghri, especially in forest areas. 

As a result of our research, we have come to the following conclusion: 
▪ Silver spruce sprouts germinate well in the shade during the first week, 
and grow slowly or dry out in direct light. 
▪ The 5-week-old silver spruce sprouts start growing well in direct light, 
and the growth slows down in the shade. 
▪ The 8-week-old silver spruce sprouts dry out in the shade. 
▪ Silver spruce sprouts are not demanding to soil, and the effect of 
fertilizers on sprouts is not significant. 
To avoid infection of silver spruce with fungal diseases, the soil should be 

treated with a weak solution of sodium bicarbonate (NaHCO3) both before and 
after germination of seeds. 
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