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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՄԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Պետ րոս յան Ա.Ա., Հա րութ յուն յան Ա.Ա., Թա վադ յան Գ.Կ.,  
Հայ րա պետ յան Տ.Ա.1

Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,  
Եր ևան, Հա յաս տան

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ա պօ րի նի ծա ռա հա տում-
նե րի վե րա բեր յալ 2018 թվա կա նից 2021 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված դենդ րոխ րո նո լո գիա կան մե-
թո դով ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան պարզ ման, ծա ռե րի կտոր նե րի նույ նա կա նաց ման և մինչ 
հա տե լը ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի պարզ ման հետ կապ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի վի ճա-
կագ րա կան վեր լու ծութ յունն ըստ տա րի նե րի, ինչ պես նաև կա տար վող հա մա լիր դա տա բու սա-
բա նա կան և դա տաապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
ո լոր տի խնդիր ներն ու օ րենսդ րա կան բա ցե րի ա ռու մով ա ռա ջարկ վող լրա ցում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիա, հո րատ ման մի ջուկ, ծա ռե րի հատ ման 
վա ղե մութ յուն, կտոր նե րի նույ նա կանա ցում, ծա ռե րի կեն սա կան վի ճակ, պատ ճառ ված վնաս:

Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում ե րը հան դի սա նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժա մա նա-
կա կից ան տա ռա յին տնտե սութ յան խնդիր նե րից մե կը: Դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիան ժա-
մա նա կա կից տեխ նի կա յի հետ մեկ տեղ թույլ է տա լիս ձևա կեր պել հաս տատ ված փոր ձա գի տա-
կան եզ րա կա ցութ յուն ներ ան տա ռա յին ո լոր տում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հե տաքն նութ յան և 
բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ։ 

Այդ ուղ ղութ յամբ պետք է նշել, որ ՀՀ-ում իր տեսակի մեջ միակը՝ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձա քննու-
թյունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում ներդրված գերմանական «Rinntech» ընկերության 
արտադրության «Lintab» սարքավորման LTM06-E (փորձագիտական հավաքածու) մոդելի 
գործարկմամբ ակտիվորեն սկսվել են գիտագործնական աշխատանքները, ո րոնք հնա րա վո-
րութ յուն են տվել մոտ ա պա գա յում ա պօ րի նի ծա ռա հա տում ե րի դեպ քե րով փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի ի րա կա նաց ման հետ մեկ տեղ ձևա վո րել տար բեր տե սա կի ծա ռե րից վերց ված նմուշ նե րի 
տվյալ նե րի բա զա, ո րը և հայտ նա բեր ված փայ տան յու թի ստաց ման հա մար կտրված ծա ռե րի 
գտնվե լու տե ղան քի պարզ ման ա ռու մով ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն: 

 Հարկ է նշել, որ մինչև 2018 թվա կա նը ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի հետ կապ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան ժա մա նակ ՀՀ-ում կա տար վում էին միայն հո ղա գի տա կան, բու-
սա բա նա կան և հետ քա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում թույլ էին տա-
լիս հայտ նա բե րել միայն ա նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ՝ շատ դեպ քե րում չու նե նա լով ամ բող ջա կան 
հա մադր ված կերպով հե տա զո տութ յուն կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն: Հատ կան շա կան է, որ 
փոր ձաքն նութ յա նը տրա մադր վում էին նմուշ ներ, ո րոնք ի րա կա նում չու նեին ընդ հա նուր բա ժա-

 Թղթակցական հասցեն՝ Պետրոսյան Աննա Արայիկի, հողագիտական և կենսաբանական փոր ձաքն նությունների 
բաժանմուքի փորձագետ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա «Փոր ձա քննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 24, annapetrosyan99@gmail.com; 
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նա րար գիծ (օ րի նակ՝ ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի վայ րից ներ կա յաց վում էին ծա ռի ի րար չհա-
ջոր դող կտրված կոճ ղե րի նմուշ ներ՝ գա գաթ, բուն, մի ջին հատ ված և  այլն), այդ իսկ պատ ճա ռով 
նմա նա տիպ փոր ձաքն նութ յուն ներ ընդ հան րա պես չէին կա տար վում, և վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի կող մից նշա նակ ված այդ պի սի փոր ձաքն նութ յուն նե րը թողն վում էին ան կա տար:

 Ն կա տի ու նե նա լով ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ներդր ված 
«Lintab» սար քա վոր ման տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը և կի րառ վող հա մա պա տաս խան 
փոր ձա գի տա կան մե թո դի կա նե րը՝ ներ կա յումս ՀՀ-ում զգա լի պա հան ջարկ է ձևա վոր վել մե ծաց-
նե լու դենդ րոխ րո նո լո գիա կան օբ յեկտ նե րի փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նակն 
ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի և տե ղանք նե րի, ի րա կա նաց նե լու ծա ռե րի ա ճի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը բնու թագ րող և փայ տան յու թի հետ նույ նա կա նաց ման հա մար կի րառ վող տվյալ նե րի 
բա զա յի ձևա վո րու մը, արդ յուն քում՝ դրանց հի ման վրա բարձ րաց նե լով ստաց վող տվյալ նե րի 
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յունն ի շնոր հիվ դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիա յի մե թո դի և գեր-
մա նա կան «Rinntech» ըն կե րութ յան կող մից ար տադր վող հե տա զո տա կան սար քա վո րում նե րի 
կի րառ ման։ 

Ներ կա յումս Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո յում ի րա կա նաց վում են դենդ րոխ րո նո-
լո գիա կան հետև յալ փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն ները. 1) ծա ռե րի ա ճի տե ղան քի և պայ-
ման նե րի պար զում, 2) հե տա զոտ վող ծա ռի տա րած քի նույ նա կանացում, 3) ծա ռե րի հատ ման 
վա ղե մութ յան ո րո շում, 4) ա ռան ձին մա սե րի նույ նա կա նա ցում ան կախ ընդ հա նուր բա ժա նա րար 
գծե րի առ կա յութ յու նից, 5) կտրման պա հին ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի ո րո շում: 

Հա կիրճ ներ կա յաց նե լով դենդ րոխ րո նո լո գիա կան հե տա զո տութ յան  մե թո դի էու թու նը՝ պետք 
է նշել, որ մե թո դը հիմն ված է ժա մա նա կա կից տվյալ նե րի վրա, ըստ ո րի՝ յու րա քան չյուր ծա ռի 
տա րե կան օ ղակ նե րի պատ կերն ա ռանձ նա հա տուկ է (ան հա տա կան է), ինչ պես նաև գո յութ յուն 
ու նի հաս տատ ված վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի փոխ կա պակց վա ծութ յուն տա րած քի բնակ լի մա յա-
կան պայ ման նե րի և  այդ տա րած քում ա ճող ծա ռե րի տա րե կան օ ղակ նե րի պատ կեր նե րի միջև՝ 
ստաց ված արդ յունք նե րի գնա հատ ման հա մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րով: 

Գի տա կան և տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի զար գաց ման ներ կա փու լում դա տա կան դենդ-
րոխ րո նո լո գիա յի մե թո դի օգ տա գոր ծու մը թույլ է տվել. 1) ա ռա ջին ան գամ ՀՀ-ում լիար ժեք ձևա-
վո րել և  էա կա նո րեն ընդ լայ նել տվյալ նե րի յու րա հա տուկ բա զան և հ նա րա վո րութ յուն նե րը՝ կի րա-
ռե լով ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի, ան տա ռա հա տում նե րի հե տաքն նութ յան և բա ցա հայտ ման 
ժա մա նակ, 2) նպաս տել փայ տի և փայ տան յու թի ա պօ րի նի շրջա նա ռութ յան կան խար գել մա նը, 
3) նպաս տել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան մանն ու ի րա վի ճա կի բա րե լավ մա նը:

Ս տորև ներ կա յաց վում է դա տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նմու շառ ման 
գոր ծըն թա ցի նկա րագ րութ յու նը:

Ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան ու սում նա սի րութ յան հա մար փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց-
ված հա տած ծա ռե րի կոճ ղե րից կա տար վում է սղո ցի մի ջո ցով նմու շա ռում՝ կտրված քի տես քով: 
Կտր ված քը ծա ռի լայ նա կի հատ ված մա սի նմուշն է, ո րը վերց վում է ծա ռի մշակ ված կամ չմշակ-
ված ծա ռաբ նից, կոճ ղից կամ ան տա ռա յին մնա ցուկ նե րից: Կտր ված քի հաս տութ յու նը կազ մում 
է 3-5սմ (հար մա րա վետ տե ղա փոխ ման, մշակ ման և  ու սում նա սի րութ յան հա մար) 1։

ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ի րա կա նաց վող Խա չաձև ժա-
մա նա կագ րութ յան մե թո դով հե տա զո տոթ յուն նե րը թույլ են տա լիս հատ ման վա ղե մութ յու նը ո րո-
շել տա րե կան և/ կամ ե ռա մաս յա կա յին ճշտութ յամբ կախ ված ծա ռի տե սա կից և հա տած ծա ռի 
վեր ջին տա րե կան օ ղա կի ամ բող ջա կան պահ պա նու մից, քա նի որ վեր ջին տա րե կան օ ղա կը 
կա րող է ժա մա նա կի ըն թաց քում են թարկ վել ո րո շա կի ան դար ձե լի դե ֆոր մա ցիա նե րի, ինչն 
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էլ կա րող է խան գա րել հա մա պա տաս խան հե տա զո տութ յուն կա տա րե լու և ճշգ րիտ տվյալ ներ 
ստա նա լուն 2:

Վե րը նշվա ծի հա մա ձայն ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի է կո-
լո գիա կան, հո ղա գի տա կան և կեն սա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բաժ նում ծա ռե րի հատ-
ման վա ղե մութ յու նը ո րոշ վում է ա ճող և հա տած ծա ռե րի տա րե կան օ ղակ նե րի հա մե մա տա կան 
ու սում նա սի րութ յամբ: Այդ նպա տա կով կա տար վում է նաև նմու շա ռում միև նույն տա րած քում 
ա ճող, կան գուն, կեն սու նակ ըստ տա րած քի մինչև թվով 15 հա մա պա տաս խան ծա ռե րից 3: 

 Սո վո րա բար հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են դաշ տա յին և լա բո րա տոր պայ ման-
նե րում: Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց վում է ծա ռե րի բնա փայ տի նմու-
շա ռում: Ն մուշ ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ծա ռե րի կոճ ղե րի ամ բող ջա կան կտրվածք ներ, 
կտրվածք նե րի հատ ված ներ, ա ճի գայ լի կո նի մի ջո ցով ստաց վող նմուշ ներ: Պետք է ընդգ ծել, որ 
կտրված քը ծա ռի լայ նա կի հատ ված նմուշն է, ո րը վերց վում է ծա ռի մշակ ված կամ չմշակ ված 
ծա ռաբ նից, կոճ ղից կամ ան տա ռա յին մնա ցուկ նե րից: Կոճ ղից կտրվածք վերց վում է գետ նից 
0.3-0.5մ բարձ րութ յան վրա, իսկ ան տա ռա յին մնա ցորդ նե րից և ցո ղու նից՝ ա մե նա հաստ մա սից:

 Գոր ծած վող մե թո դի կա յի հա մա ձայն կտրված քի հատ վա ծը՝ փայ տան յու թի անկ յու նա յին 
լայ նա կի մասն է, ո րը ստաց վում է նա խա պես կտրված փայ տան յու թի հե տա գա մշակ ման ար-
դյուն քում։ Ս տաց ման սկզբնա կան փուլե րը ներ կա յաց ված են վեր ևում։ Այն պետք է վերց նել 
փայ տան յու թի մեծ տրա մա գիծ ու նե ցող կտրված քից, ընդ ո րում՝ ար դեն կտրված հատ վա ծի 
տրա մա գի ծը պետք է լի նի 20սմ, իսկ հաս տութ յու նը 5սմ -ից ոչ պա կաս։ Կտր վածք ներն ար վում 
են սղո ցի կամ կաց նի մի ջո ցով, սա կայն այս պի սի նմու շի ստա ցու մ անհ րա ժեշտ է կա տա րել մեծ 
զգու շութ յամբ, որ պես զի պահ պան վեն կենտ րո նա կան տա րե կան օ ղակ նե րը։

Ինչ վե րա բե րում է հո րատ ման մի ջուկ կամ ա ճի գայ լի կո նի մի ջո ցով ստաց ված նմու շին, այն 
ի րե նից ներ կա յաց նում է փայ տան յու թի գլա նաձև նմուշ, ո րը վերց վում է ծա ռաբ նից ա ճի գայ-
լի կո նի մի ջո ցով, 4-5մմ տ րա մագ ծով և 10-50 սմ  եր կա րութ յամբ՝ կախ ված հո րատ ման սար քի 
տե սա կից և ծա ռաբ նի տրա մագ ծից։ Սո վո րա բար սար քի մի ջո ցով գլա նաձև մի ջուկ նե րը վերց վում 
են ծա ռաբ նի ա մե նա լայն մա սից, քա նի որ են թադր վում է, որ ծա ռա տե սա կի մա սին ա ռա վել 
շատ տե ղե կատ վութ յուն կա րող է պա րու նա կել ա ռա վել լայն հատ վա ծը:

Մ շակ ված և ներդր ված մե թո դի կա յի հա մա ձայն ի տար բե րութ յուն կտրված քի, ո րը վերց վում 
է 1 օ րի նա կից, հո րատ ված մի ջուկ նե րը վերց վում են 10-15 օ րի նա կից, քա նի որ ծա ռաբ նից հո-
րատ ման սար քի մի ջո ցով մի ջու կի ստա ցու մը գործ նա կա նում կա տար վում է «կու րո րեն», ուս տի 
պետք է հո րատ ման սարքն այն պես տե ղադ րել, որ այն անց նի ծա ռաբ նի ա ռանց քի մի ջով 4:

Դաշ տա յին պայ ման նե րում վերց ված նմուշ նե րը պար տա դիր կար գով պի տա կա վոր վում են: 
Պի տա կի վրա նշվում է նմու շի հեր թա կան հա մա րը, նմու շառ ման տա րած քը, այ նու հետև նմուշ-
նե րը փա թե թա վոր վում են ու ներ կա յաց վում են փոր ձաքն նութ յա նը: Հա ջորդ փու լում նմուշ նե րի 
առ կա յութ յան պա րա գա յում սկսվում է երկ րորդ փու լի լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը:

Դաշ տա յին աշ խա տաք նե րից հե տո լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար պար-
տա դիր պայ ման է հան դի սա նում այն, որ ա ճի գայ լի կո նով վերց ված նմուշ նե րը լա բո րա տո րիա 
են տե ղա փոխ վում հա տուկ ֆիք սա տոր նե րի մեջ, որ պես զի ժա մա նա կի ըն թաց քում դրանք չդե-
ֆոր մաց վեն, քա նի որ դե ֆոր մա ցիա յի արդ յուն քում տա րե կան օ ղակ նե րի լայ նութ յու նը կա րող է 
փո փոխ վել: Ս տաց ված նմուշ նե րը դրվում են հա տուկ փայ տե կրիչ նե րի վրա, այ նու հետև ծա ռե րի 
կոճ ղե րից վերց ված նմուշ նե րը և  ա ճի գայ լի կո նով վերց ված նմուշ նե րը չո րաց վում են, իսկ տա րե-
կան օ ղակ ներն ա ռա վել տե սա նե լի դարձ նե լու նպա տա կով՝ նմուշ նե րի մա կե րես նե րը մաքր վում 
ու հար թեց վում է հղկա սար քի մի ջո ցով:
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Նա խա պատ րաս տած փոր ձան մուշ ները հե տա զոտ վում են «Lintab» սար քա վոր ման մի ջո ցով. 
այն ի րե նից ներ կա յաց նում է ման րա դի տակ, ո րին ամ րաց ված է կե տե րի մեծ խտութ յուն ու նե ցող 
տե սախ ցիկ, շար ժա կան սե ղան և հա մա կար գիչ: Շար ժա կան սե ղա նի վրա տե ղադր ված նմու շը 
տե սա նե լի է հա մա կարգ չի էկ րա նին: Էկ րա նին եր ևում է նաև հա տուկ նիշ, ո րը թույլ է տա լիս 
ֆիք սել տա րե կան օ ղա կի սահ մա նը: Տե ղա շար ժե լով սե ղա նը բարձր խո շո րաց մամբ՝ պատ կե րի 
վրա հստակ տե սա նե լի են դառնում տա րե կան օ ղակ նե րի սահ ման նե րը: Այդ սահ ման նե րի միջև 
հե ռա վո րութ յու նը հան դի սա նում է տա րե կան օ ղա կի լայ նութ յու նը, ո րով էլ հաշվ վում է տվյալ 
տար վա ա ճի ին տեն սի վութ յու նը:

Հիմն վե լով նշված պա րա մետ րե րի տար բեր հա մակ ցում նե րի վրա՝ տա րե կան օ ղակ նե րի չափ-
ման գրա ֆի կը կառուց վում է հա մա կարգ չա յին էկ րա նի վրա և TSAP-Win ծրագ րա յին փա թե թի 
օգ նութ յամբ ի րա կա նաց վում է տա րաբ նույթ վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն ներ 5:

Գ ծա պատ կեր 1-ում ներ կա յաց վում է 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա-
կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում դենդ րոխ րո նո լո գիա կան մե թո դով 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նող ՀՀ-ում միակ կա ռույ ցում՝ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված և դենդ րոխ րո նո լա գիա կան մե թո դով ի րա կա նաց ված 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի (ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան պարզ ման, ծա ռե րի կտոր նե րի նույ-
նա կա նաց ման և մինչ հա տե լը ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի պարզ ման փոր ձաքն նութ յուն ներ) 
թիվն ըստ տա րի նե րի:

Գ ծա պատ կեր 1. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց ված փոր ձաքն նութ յուն նե րը

Հարկ է հա մա րվում ներ կա յաց նել նաև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր  ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված և դենդ րոխ րո նո լո գիա կան 
մե թո դով ի րա կա նաց ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հե տա զոտ ված նմուշ նե րի (օբ-
յեկտ նե րի) թիվն ըստ տա րի նե րի (տե՛ս գծա պատ կեր 2):
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Գ ծա պատ կեր 2. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ  ե ռամս յակն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի  շրջա նակ նե րում հե տա զոտ ված 

նմուշ նե րը

Բա ցի այդ, գծա պատ կեր 3-ում ներ կա յաց վում են նաև դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե-
րի ընդ հա նուր թիվն ըստ տա րի նե րի, ո րոն ցից ար դեն իսկ կա տար ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
թի վը նշված է գծա պատ կեր 1-ում:

Գ ծա պատ կեր 3. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի ընդ հա նուր թիվն ըստ տա րի նե րի

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի դեպ քե րը կան խե լու և բա ցա-
հայ տե լու ուղ ղութ յամբ ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից մշտա պես ի րա կա նաց վում են հա մա-
պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի լիար ժեք 
կան խար գե լում դեռևս չի գրանց վում, ին չի մա սին վկա յում են գծա պատ կեր ներ 1-ից 3-ում բեր-
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ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում 
առ կա գոր ծե րի շրջա նակ նե րում կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի ամ փոփ ար-
տա ծումն են: Ն ման բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան կա տար ման շրջա նակ նե րում 
կար ևոր է նաև դի տար կել դրանց տնտե սա կան, մաս նա վո րա պես՝ ար ժե քա յին կող մը: Այս պի սով, 
նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման արդ յուն քում պատ ճառ վում է ո րո շա կի վնաս, 
և հե տաքն նութ յան մար մին նե րի ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից մե կը դառ նում է պատ ճառ ված վնա սի 
չա փի մե ծութ յան պար զու մը, ո րի նպա տա կով կա յաց վում է հա մա պա տաս խան ո րո շում՝ փոր-
ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու վերաբերյալ: Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված 
վնա սի չա փի հաշ վար կու մը կա տար վում է դա տաապ րան քա գի տա կան և դա տա բու սա բա նա-
կան հա մա լիր փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նա կում: Դա տա բու սա բա նա կան փոր ձաքն նութ յամբ 
պարզ վում են հա մա պա տաս խան հե տա զո տե լի օբ յեկ տի(-նե րի) վե րա բեր յալ ե լա կե տա յին տվյալ-
նե ր, ո րոնք առ նաձ նաց վում և դա սա կարգ վում են հետև յալ հեր թա կա նութ յամբ՝ ծա ռի տե սակ, 
կոճ ղի տրա մա գիծ, մինչ հա տե լը կեն սա կան վի ճակ, մինչև ա ճի դա դա րե ցու մը հա տե լու հան գա-
մանք: Բ նա կա վայ րե րի հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ յան մա սին ե լա կե տա յին տվյալ նե րը 
ձեռք են բեր վում վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նին հա մա պա տաս խան միջ նոր դութ յուն ներ կա-
յաց նե լու մի ջո ցով, որն իր հեր թին հար ցում ներ է կա տա րում պատ կան մար մին նե րի՝ ստաց ված 
տվյալ նե րը տրա մադ րե լով փոր ձաքն նութ յա նը՝ հե տա գա ըն թացքն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի դեպ քե րում վնա սի չա փի հաշ վարկ ման մո տե ցում նե րը և մե խա-
նիզմ նե րը տար բեր են՝ կախ ված տվյալ ի րա վի ճա կին բնո րո շող հա մա պա տաս խան հան գա մանք-
նե րից և  առ կա ե լա կե տա յին տվյալ նե րից: Դա տաապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի արդ յուն քում պատ ճառ ված վնա սի 
չա փի հաշ վարկ ման ժա մա նակ հիմք են ըն դուն վում ՀՀ-ում գոր ծող ի րա վա կան և նոր մա տի-
վա յին փաս տաթղ թե րը: 

Այս պես, հա մա ձայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի՝ ան տա ռա յին հո ղե րում, ինչ-
պես նաև ան տա ռա յին հո ղե րի մեջ չմտնող տա րածք նե րում ծա ռե րը, թփե րը ա պօ րի նի հա տե լը 
կամ ոչն չաց նե լը, կամ հա տում ներն ար գել ված ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, ծա-
ռե րը, թփերն ա ռանց թույլտ վութ յան տե ղա փո խե լը, պե տա կան, հա մայն քա յին կամ այլ ան ձանց 
սե փա կա նութ յուն հա մար վող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը կամ մինչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա-
նի վնա սե լը, ե թե այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը զգա լի վնաս են պատ ճա ռել կամ կա տար վել են նույն 
ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում՝ պատժ վում են 
տու գան քով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ-
վե լու ի րա վուն քից զրկե լով, կամ կա լան քով, կամ ա զա տազրկ մամբ: Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք 
կա տար վել են` պաշ տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով, բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա-
րածք նե րում կամ է կո լո գիա կան ա ղե տի կամ ար տա կարգ է կո լո գիա կան դրութ յան գո տում, խո-
շոր վնաս պատ ճա ռե լով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում գրանց ված 
ծա ռա տե սակ նե րի կամ բու սա ծած կի նկատ մամբ, մի խումբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի 
կող մից, շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով՝ պատժ վում են տու գան քով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով, կամ կա լան քով, 
կամ ա զա տազրկ մամբ` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով կամ ա ռանց դրա: Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց րել են 
ա ռանձ նա պես խո շոր վնաս` պատժ վում են ա զա տազրկ մամբ` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով կամ ա ռանց դրա:

Սույն հոդ վա ծով զգա լի վնաս է հա մար վում հան ցա գոր ծութ յան պա հին սահ ման ված նվա-
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զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կից չորս հար յու րա պա տի կը չգե րա զան ցող գու մա րը 
(ար ժե քը), խո շոր վնաս է հա մար վում չորս հար յու րա պա տի կից յոթ հար յու րա պա տի կը չգե րա-
զան ցող գու մա րը (ար ժե քը), ա ռանձ նա պես խո շոր վնաս է հա մար վում յոթ հար յու րա պա տիկ և 
յոթ հար յու րա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա րը (ար ժե քը) [6:

Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հետ ևան քով բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ-
ված վնա սի հա տուց ման չա փի փոր ձա գի տա կան հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րը կա տար-
վում են հա մա ձայն «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և 
բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7։ 
Ըստ նշված օ րեն քի դրույթ նե րի սահ ման վում են բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման չա փի սա կագ նե րը, որ տեղ դրանք ա ռանձ նաց վում են հա մա ձայն հատ ված ծա ռե րի 
կոճ ղե րի տրա մագ ծի, ինչ պես նաև ա ռանձ նաց վում են ո րո շա կի խումբ ծա ռեր, ո րոնք դաս վում 
են ար ժե քա վոր և հազ վագ յուտ տե սակ նե րի (դրանց սա կագ ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են 
մնա ցած տե սակ նե րից): Հա ջորդ դա սա կար գա յին բա ժա նու մը կա տար վում է՝ հաշ վի առ նե լով 
հատ ված ծա ռե րի գտնվե լու վայ րը, ինչ պես նաև հո ղի նպա տա կա յին և/ կամ գոր ծառ նա կան 
նշա նա կութ յու նը: Ըստ նշված դա սա կար գում նե րի սա կագ նե րի փո փո խութ յու նը սահ ման վում 
է հետև յալ կերպ.

 ¾ Բ նութ յան հու շար ձա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող ծա ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի 
հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն-
քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր ված սա կագ նե րի տաս նա պա տի կի չա-
փով:

 ¾ Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում, դենդ րո պար կե րում և  ան տառ պու րակ-
նե րում ծա ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի 
հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում 
բեր ված սա կագ նե րի հնգա պա տի կի չա փով։

 ¾ Ար հես տա կան ան տառ նե րում, բնա կա վայ րե րի ընդ հա նուր օգ տա գործ ման վայ րե րի ծա-
ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի հա տուց-
ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր-
ված սա կագ նե րի`

 - Եր ևան քա ղա քում` տաս նա պա տի կի չա փով,
 - այլ բնա կա վայ րե րում` ե ռա պա տի կի չա փով։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում գրանց ված ծա ռա տե սակ նե րի և 
թ փե րի հատ ման կամ ոչն չաց ման յու րա քանչ յուր միա վո րի հա մար սա կագ նա յին ար ժեք նե րը 
սահ ման վում են ա ռան ձին-ա ռան ձին և բեր ված են նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծում 8]: 

Վե րոգր յա լի հա մա ձայն փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում հնա րա վոր է 
դառ նում հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րի կա տար ման արդ յուն քում ստա նալ այն մե ծութ յու նը, 
ո րը կա րող է հե տա գա քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար որ պես ա պա ցու ցո ղա կան տվյալ 
հիմք հան դի սա նալ:

Հարկ է նշել, որ նշված օ րեն քի դրույթ նե րը չեն տա րած վում քա ղա քա ցի նե րի սե փա կա նութ-
յուն հան դի սա ցող կամ նրանց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադր ված հո ղա մա սե րում կամ 
օ րի նա կան հիմ քե րով օգ տա գործ ման տրա մադր ված ա րո տա վայ րե րում կամ խոտ հարք նե րում 
ա ճեց ված և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում չգրանց ված բու սա կան 
աշ խար հի օբ յեկտ նե րի վրա:

Փոր ձա գի տա կան մի շարք հե տա զո տութ յուն նե րի, տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար ված ուսում-
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նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման սա կագ-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ո րոշ դրույթ նե րում առ կա են մի շարք բա ցեր, ո րոնք դժվա րաց նում են, 
եր բեմ նաև անհ նա րին են դարձ նում դրանց հի ման վրա փոր ձա գի տա կան հա մա պա տաս խան 
հաշ վարկ նե րի կա տա րու մը: Այս պես, օ րի նակ. օ րեն քում նշվում է, որ հատ ված ծա ռե րի գտնվե լու 
վայ րից, ինչ պես նաև բնա կա վայ րե րի հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ յու նից կախ ված սա-
կագ նա յին ար ժե քը բազ մա պատկ վում է հա մա պա տաս խան գոր ծակ ցով և նշ վում է՝ կոնկ րետ որ 
դեպ քե րում ինչ գոր ծա կից պետք է կի րա ռել: Հա մա ձայն ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի՝ բնա կա վայ րե րի հո ղե րը, ըստ գոր ծառ նա կան նշա նա կութ յան, դա սա կարգ վում են` 
բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման, հա սա րա կա կան կա ռու ցա պատ ման, խա ռը կա ռու ցա պատ ման, 
ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղե րի և  այլ հո ղե րի [8, սա կայն «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա-
խախ տում նե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նշվում է միայն ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղե րի 
դեպ քում կի րառ վող գոր ծա կի ցը, ուս տի հաշ վարկ նե րը մա ցած դեպ քե րի հա մար կա տար վում 
են տվյալ օ րեն քի սուբ յեկ տիվ՝ նեղ մաս նա գի տա կան մեկ նա բան մամբ: Ն ման դեպ քե րից խու սա-
փե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք նշված օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս խան լրա ցում եր 
և տալ ա ռա վել կոնկ րե տաց նող հաշ վար կա ման մե խա նիզմ, ո րը կբխի ՀՀ-ում գոր ծող, սույն 
ո լոր տը կար գա վո րող մա ցած օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րից:

Օ րեն քում նշվում է, որ. «…ար մա տից կտրված, ինչ պես նաև հող մա տա պալ կամ ա պօ րի նի 
հատ ված ցցա չոր ծա ռե րի հափշ տակ ման դեպ քում վնա սի հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է 
սույն օ րեն քի հոդ ված 5-ի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր ված սա կագ նե րի հի սուն տո կո սի չա-
փով:», այս պի սով՝ ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կից կախ ված հաշ վարկ նե րը փաս տա ցի բա ժա նե լով 
եր կու կա տե գո րիա յի՝ կեն սու նակ և ց ցա չոր: Ն ման մո տե ցու մը ոչ բո լոր դեպ քե րում է կի րա ռե լի, 
քա նի որ ծա ռերն ըստ ի րենց կեն սա կան վի ճա կի լի նում են՝ կեն սու նակ, թու լա ցած, թու լա ցող 
և ց ցա չոր (հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 22.06.2006թ. N 897-ն  ո րոշ ման) 9: Ուս տի ա ռա-
ջար կում ենք՝ սույն օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս խան լրա ցում եր և  ա վե լաց նել նշված 
կեն սա կան վի ճակ նե րը, ինչ պես նաև ըստ դրանց՝ սահ մա նել անհ րա ժեշտ հա մա պա տաս խան 
կի րա ռե լի գոր ծա կից ներ:

Օ րեն քում սահ ման վում է ծա ռե րի և թ փե րի հատ ման, ոչն չաց ման և մինչև ա ճի դա դա րեց ման 
աս տի ճա նը վնաս ման դեպ քում` յու րա քանչ յուր միա վո րի հա մար սա կագ ներ, սա կայն հա ճախ 
են հան դի պում դեպ քեր, երբ հատ վել են ծա ռե րի սա ղար թը ձևա վո րող կմախ քա յին բազ մամ յա 
հա սուն ճյու ղե րը, ո րի հետ ևան քով ա ճի դա դա րե ցում տե ղի չի ու նե ցել, սա կայն առ կա է բնա-
կա նոն ա ճի խախ տում: Հան դի պում են նաև այն պի սի դեպ քեր, երբ նույն ար մա տա յին հա մա-
կար գից եր կու ա ռան ձին ու ղեկ ցող նե րով ծա ռի մեկ ու ղեկ ցո ղը հատ վում է, սա կայն, քա նի որ 
դրանք մեկ ար մա տա յին հա մա կար գով են, ա պա օ րեն քի կի րա ռութ յու նը նման դեպ քե րի հա-
մար անհ նա րին է դառ նում: Ա ռա ջար կում ենք՝ նման դեպ քե րի հա մար, երբ հատ ված ճյու ղերն 
էա կա նո րեն փո խում են ծա ռի բնա կան վի ճա կը, երբ դրանք ու նեն մեկ ընդ հա նուր ար մա տա-
յին հա մա կարգ, սա կայն եր կու տար բեր ու ղեկ ցող ներ, ինչ պես նաև այն դեպ քե րի հա մար, երբ 
գրանց վում է բնա կա նոն ա ճի խախ տում, սահ մա նել ո րո շա կի հաշ վարկ ման մե խա նիզմ եր՝ 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար հա մա պա տաս խան գոր ծա կից նե րի տես քով, ո րի արդ յուն քում նմա-
նա տիպ ի րա վա խախ տում ե րի պա րա գա յում ևս հ նա րա վոր կլի նի կա տա րել հա մա պա տաս խան 
փոր ձա գի տա կան հաշ վարկ ներ:

Նշ ված օ րեն քում առ կա օ րենսդ րա կան բա ցե րը հիմ ա կա նում ա ռա վել ակն հայտ են դառ նում 
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կի րառ ման, մաս նա վո րա պես՝ հաշ վարկ նե րի կա տար ման ժա մա նակ, ուս տի, հաշ վի առ նե լով 
տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի քա նա կը և դ րանց ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում ա ռա ջա ցող օ րենսդ րա կան խո չըն դոտ նե րի առ կա յութ յու նը, մեր կող մից ա ռանձ նաց-
վել են վե րոգր յալ հիմ ա կան բա ցե րը, ո րոնց մա սով, օ րեն քում լրա ցում եր կա տա րե լու մի ջո ցով, 
հնա րա վոր կլի նի հե տա գա յում ա ռա վել օբ յեկ տիվ և լիար ժեք փոր ձա գի տա կան արդ յունք նե րի 
ստա ցու մը:

Այս պի սով, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում առ կա՝ սույն ո լոր-
տին առնչ վող փոր ձաքն նութ յուն նե րի քա նա կի և դ րանց շրջա նակ նե րում հե տա զո տե լի օբ յեկտ-
նե րի տա րեց տա րի գրանց վող ա ճը խո սում է փոր ձաքն նութ յան այս տե սա կի մեծ պա հան ջար կի 
և  ա պա ցու ցո ղա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նե նա լու մա սին, իսկ հա մա լիր փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում առ կա խնդիր նե րի լու ծում երն ու օ րենդ րա կան բա ցե րի լրա-
ցում ե րը հնա րա վո րութ յուն կտան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տա րում ի րա կա նաց նել ա ռա վել 
ընդարձակ տեսանկյունից, ին չը և հե տա գա յում կբե րի ՀՀ դա տաի րա վա կան ո լոր տում փոր-
ձաքն նութ յան այս տե սա կի ա ռա վել նպա տա կա յին կի րառ մա նը:
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 Петросян А.А., Арутюнян А.А., Тавадян Г.К., Айрапетян Т.А.
В статье представлена статистика за период с 2018 по 2021 годы по выполненным в 

Национальном бюро экспертиз РА с помощью дендрохронологического метода, экспертных 
исследований касающихся незаконной рубки лесных насаждений. В частности, в статье 
приведены результаты статистического анализа по годам по определениям относящимся 
к срокам давности рубки деревьев, идентификации отрезков деревьев, жизненного 
состояния деревьев до их рубки. Рассмотрены специфические особенности приведения 
комплексных судебно-ботанических и судебно-товароведческих экспертных исследований, 
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а также освещены проблемы отрасли и изложены предлагаемые дополнения по преодолению 
законодательных пробелов.

Ключевые слова: судебная дендрохронология, керн, сроки давности рубки деревьев, 
идентификация отрезков, жизненное состояние деревьев, нанесенный ущерб.

SOME APPROACHES TO EXECUTION TO FORENSIC EXPERTISE RELATED 
TO THE ILLEGAL LOGGING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Petrosyan A., Harutyunyan A., Tavadyan G., Hayrapetyan T.
The article presents statistics for the period from 2018 to 2021 based on expert studies carried out 

at the National Bureau of Expertise of RA using the dendrochronological method regarding illegal 
logging. In particular, the article presents the results of statistical analysis by years according to 
the definitions related to the age of tree felling, identification of tree sections, the vital state of trees 
before they were cut. The specific features of combining complex forensic botanical and forensic 
commodity expertise are considered, as well as the problems of the industry and proposed additions 
to overcome legislative gaps are presented.

Key words: forensic dendrochronology, core, time of tree felling, identification of segments, vital 
state of trees, damage caused.
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