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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... ողկուզենի, կռոնազգիներ, ծածկասերմեր, Բորեալ 

ենթաթագավորություն: 
 
Կլիման բարեխառն ցամաքային է՝ տաք ամառներով, մեղմ ձմեռներով: 

Կախված տեղանքի բարձրությունից՝ կլիմայական պայմանները տարբեր են: 
Իջևանի ֆլորիստականի հյուսիս-արևելյան հատվածի ցածրադիր վայրերում տա-
րեկան միջին ջերմաստիճանը +10°C, բարձրադիր վայրերում 0°C [1]:  

Այս ֆլորիստական շրջանի հյուսիսարևելյան հատվածի բուսականությունը 
լրիվ ուսումնասիրված չէ:  

Վերջին տարիներին հայտնի պատճառներով տարածաշրջանի բուսատե-
սակների կազմը փոփոխվում է, քանի որ ակտիվացել է մարդածին գործոնի ազ-
դեցությունը: Իսկ դա կարող է հանգեցնել որոշ բուսատեսակների անհետացմանը, 
անտառածածկ տարածքների կրճատմանը: 

Ուսումնասիրման օբյեկտը Staphyleceae ընտանիքի Staphylea Pinnata L տե-
սակն է, որը մեր կողմից ուսումնասիրվել է Տավուշի տարածաշրջանի Վերին 
Ծաղկավան համայնքի շրջակայքում, և գիտական գրականության մեջ այդ պո-
պուլյացիան հիշատակված չէ: Ժողովրդի կողմից օգտագործվում է սննդի մեջ, 
կոչվում է ջոնջոլ: Բույսը ներկայացված է ոչ մեծ ծառերի կամ թփերի տեսքով, 
հանդիպում է մացառուտներում, բոխուտներում: Տեսակի պոպուլյացիան տեղա-
բնակները անվանում են «ջոնջոլկուտ»: 

Յուրաքանչյուր տարի՝ գարնանը, կազմակերպվում է չբացված ծաղիկներով 
ծաղկաբույլերի ակտիվ հավաք, ինչը, մեր կարծիքով, անհանգստացնող երևույթ է, 
քանի որ տեսակը ընդգրկված է ՀՀ «Կարմիր գրքում» (2009թ.): 

Պետք է նշել, որ բույսը հեշտությամբ աճում է մշակության մեջ: Բույսը բազմա-
նում է սերմերով և վեգետատիվ ճանապարհով: Բնության մեջ նախընտրում է խո-
նավ վայրերը, անտառաեզրերը: Անտառի խորքում և չոր վայրերում թփերն այնքան 
էլ մեծ չեն, իսկ ծաղկումը շատ թույլ է կամ ընդհանրապես բացակայում է [2]: 

Ուսումնասիրությունը կատարվել է երթուղային մեթոդով: Ուսումնասիրու-
թյան արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ «ջոնջոլի» ծաղիկների 
ակտիվ հավաքը կարող է հանգեցնել այդ պոպուլյացիայի ոչնչացմանը: 

Աշխատանքի նպատակն է եղել նպաստել բուսատեսակի տարածմանը ոչ 
միայն Տավուշի մարզի տարածաշրջանում, այլև մշակել Լոռու մարզի Վանաձոր 
քաղաքի տնամերձ հողամասում: Աշխատանքը սկսել ենք 2006 թվականից: Տա-
վուշի մարզի Վերին Ծաղկավան համայնքի շրջակայքից բերվել են Staphylea 
Pinnata L մի քանի տնկիներ, որոնք հաջողությամբ կլիմայավարժվել են Լոռու 
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մարզում: Տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 
 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.        ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    քաղաքիքաղաքիքաղաքիքաղաքի    տնամերձտնամերձտնամերձտնամերձ    հողամասումհողամասումհողամասումհողամասում    Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L 
տեսակիտեսակիտեսակիտեսակի    աճիաճիաճիաճի    ևևևև    բերքատվությանբերքատվությանբերքատվությանբերքատվության    դինամիկանդինամիկանդինամիկանդինամիկան    (2006(2006(2006(2006----2015201520152015թթթթթթթթ.):.):.):.):    

 

ՏարիՏարիՏարիՏարի    
ԲույսիԲույսիԲույսիԲույսի    

բարձրությունը բարձրությունը բարձրությունը բարձրությունը ((((մմմմ))))    
Բերքատվությունը Բերքատվությունը Բերքատվությունը Բերքատվությունը ((((կգկգկգկգ))))    

2006-2007թթ. 1,5 - 
2007-2008թթ. 2,5 1,5 
2008-2009թթ. 3.0 3,0 
2009-2010թթ. 4,0 4,0 
2010-2011թթ. 4,5 4,5-5,0 
2011-2012թթ. 5,0 5,0 
2012-2013թթ. 5,5 5,0-5,5 
2013-2014թթ. 6,0 6,0 

2014-2015թթ. 6,5 6,5 
 
Երկու մարզերի կլիմայական պայմանները տարբերվում են: Դա արտա-

հայտված է վեգետացիայի տարբեր ժամանակահատվածներով, բայց բույսը 
կլիմայավարժվել է Վանաձորի անհատական տնտեսություններում: Տվյալները 
բերված են աղյուսակ 2-ում:  

 
Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 2.2.2.2.    Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L Staphylea Pinnata L տեսակի վեգետացիայի ժամկետները տեսակի վեգետացիայի ժամկետները տեսակի վեգետացիայի ժամկետները տեսակի վեգետացիայի ժամկետները     

Վերին Ծաղկավանի համայնքում և ՎանաձորիՎերին Ծաղկավանի համայնքում և ՎանաձորիՎերին Ծաղկավանի համայնքում և ՎանաձորիՎերին Ծաղկավանի համայնքում և Վանաձորի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում::::    

Աճի փուլերըԱճի փուլերըԱճի փուլերըԱճի փուլերը    
Տավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզՏավուշի մարզ,,,,    

գգգգ. . . . Վերին ԾաղկավանՎերին ԾաղկավանՎերին ԾաղկավանՎերին Ծաղկավան    
Լոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզԼոռու մարզ    
քքքք. . . . ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    

Վեգետացիայի սկիզբ Մարտի սկիզբ Մարտի վերջ 
Բողբոջի սկիզբ Մարտի 2-րդ կես Ապրիլի սկիզբ 
Բողբոջի վերջ Ապրիլի սկիզբ Ապրիլի վերջ 
Ծաղկման սկիզբ Ապրիլի վերջ Մայիսի 2-րդ կես 
Ծաղկման վերջ Մայիսի առաջին կես Հունիսի առաջին կես 
Վեգետացիայի վերջ Հոկտեմբերի սկիզբ Հոկտեմբերի վերջ 
 
Վանաձորի կլիման բարեխառն, անտառային տիպի, հունվարին միջին 

ջերմաստիճանը -4,9°C է, հուլիսին՝ +17, +18°C: Ձյան ծածկույթի տևողությունը 3,5-
4 ամիս է: Վաղ աշնանային ցրտահարումները նկատվում են հոկտեմբերին, ուշ 
գարնանայինը` մայիսի սկզբին: Տեղումների միջին քանակը 618 մմ [3]: Բայց 
պետք է նշել, որ Staphylea Pinnata L տեսակը ցրտադիմացկուն է, տալիս է բարձր 
բերք նաև Վանաձոր քաղաքի կլիմայական պայմաններում: Նկար 1-ում 
պատկերված է բերքը և 2-ում թփածառը: 
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Այս առումով, առաջարկում ենք կազմակերպել Staphylea Pinnata L 

աճեցնել Լոռու մարզի անտառային էկոհամակարգում և տնամերձ
րում՝ որպես ուղեկցող թփատեսակ, անթրոպոգեն ճնշումը նվազեցնելու
կով: 

    

 

Staphylea Pinnata L տեսակը 
տնամերձ հողամասե-
նվազեցնելու նպատա-

    

ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 1111 

ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 2222 



– 81 – 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Тахтаджян А.Л., Флористические области земли, М.-Л., Наука, 1978 г., с. 248. 
2. Варданян Ж.А., Деревья и кустарники Армении в природе и культуре, Ереван, 2003 г., 
с. 367. 
3. Кироваканский ботанический сад, Путевадитель, 1969 г. 
 
 

    
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО----КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    
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подцарство. 
В стате исследуется различние природно-климатических условий Лорийского 

и Тавушского региона которые следует учитывять при вырашивания (Staphylea 
Pinnata L) клекачки, которая наряду с теплостойкостью обладает также холодо-
стойкостью и может расти в других регионах Армении, в различных ее зонах и 
климатических условиях. 
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The article touches upon some issues related to the difference between the 
Armenian Lori and Tavush regions eco-climate conditions. In our research we have 
stated that the Stapylea Pinnata L besides beig waterfree is cold-free as well and may 
grow in various climate cindifions and eco-zones of the north area. 

     


