
ՍÝ¹իկÁ ÃուÝ³íոր ÝÛուÃ է, որÁ Ùï³հո∙ուÙ է ողç Ù³ր¹կուÃÛ³ÝÁ, 
ք³Ýի որ ³ÛÝ Éուրç íÝ³ս է հ³սցÝուÙ Ù³ր¹ու ³éողçուÃÛ³ÝÁ, í³Ûրի 
µÝուÃÛ³ÝÁ ¢ էկոհ³Ù³կ³ր∙»րիÝ: ԸÝկÝ»Éոí շրç³կ³ Ùիç³í³Ûր, սÝ¹իկÁ 
փոխ³ÝցíուÙ է û¹³ÛիÝ հոս³ÝքÝ»րոí, ³ÛÝուհ»ï¢ կրկիÝ ÝսïուÙ է 
∙»ïÝիÝ, »րµ»ÙÝ` µուÝ ³ղïոïÙ³Ý ³ղµÛուրի Ùոï, »րµ»ÙÝ` շ³ï ³í»Éի 
հ»éու: ՍÝ¹իկÁ կ³րող է հողից ³ÝցÝ»É ∙»ï»րի, Éճ»րի ¢ ûíկի³ÝոսÝ»րի 
Ù»ç: ²ÛÝ կ³րող է Ý³¢ ï»ղ³փոխí»É ûíկի³Ýոսի հոս³ÝքÝ»րի ¢ Ùի∙-
ր³ցի³ կ³ï³րող կ»Ý¹³ÝիÝ»րի Ùիçոցոí:

æր³ÛիÝ Ùիç³í³ÛրուÙ սÝ¹իկÁ Ùիկրոûր∙³Ýի½ÙÝ»րի Ùիçոցոí 
փոխ³կ»րåíուÙ է ³í»Éի ÃուÝ³íոր ÝÛուÃի` Ù»ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկի: ²Ûս Ó¢ոí 
սÝ¹իկÁ ÙïÝուÙ է սÝÝ¹ի շղÃ³Ûի Ù»ç ¢ կուï³կíուÙ çր³ÛիÝ ûր∙³Ýի½Ù-
Ý»րի, ³Û¹ ÃíուÙ ̀  ÓկÝ»րի ¢ խ»ց»ÙորÃÝ»րի, իÝãå»ս Ý³¢` ¹ր³Ýցոí սÝíող 
ÃéãուÝÝ»րի, կ³ÃÝ³սուÝÝ»րի ¢ Ù³ր¹կ³Ýց ûր∙³Ýի½ÙÝ»րուÙ: Òկ³Ý որոշ 
ï»ս³կÝ»րուÙ Ù»ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկի խïուÃÛուÝÁ կ³րող է ÙիÉիոÝ³íոր 
³Ý∙³Ù ³í»Éի µ³րÓր ÉիÝ»É, ք³Ý çրուÙ, որï»ղ µÝ³կíուÙ »Ý ÓկÝ»րÁ:

ՍÝ¹իկի Ù»կ »րրոր¹Á շրç³կ³ Ùիç³í³Ûր է Ã³փ³ÝցուÙ µÝ³կ³Ý 
³ÛÝåիսի ³ղµÛուրից, իÝãåիսÝ հր³µուխÝ է, ÙիÝã¹»é սÝ¹իկի »րկու »րրոր¹ 
ք³Ý³կուÃÛուÝÝ ³é³ç³ÝուÙ է Ù³ր¹ու ∙որÍուÝ»ուÃÛ³Ý հ»ï¢³Ýքոí: 
²í»ÉիÝ, ³ր¹ÛուÝ³µ»ր³կ³Ý ¹³ր³շրç³Ýի Ù»կÝ³րկի հ»ï սÝ¹իկի ÁÝ¹-
հ³Ýուր ք³Ý³կուÃÛուÝÁ ÙÃÝոÉորïուÙ, հողուÙ, Éճ»րուÙ ¢ ûíկի³-
ÝոսÝ»րուÙ ³ճ»É է 2-4 ³Ý∙³Ù: Շրç³կ³ Ùիç³í³ÛրուÙ սÝ¹իկի ³Û¹åիսի 
³ÝµÝ³կ³Ý ք³Ý³կÁ կ³րող է հ³Ý∙»ցÝ»É էկոհ³Ù³կ³ր∙»րի ք³Ûք³ÛÙ³Ý 
¢ ½∙³Éի íÝ³ս հ³սցÝ»É Ù³ր¹ու ³éողçուÃÛ³ÝÁ ողç ³շխ³րհուÙ:

Շրç³կ³ Ùիç³í³Ûր սÝ¹իկÁ Ù»Í ք³Ý³կուÃÛ³Ùµ ³րï³-
Ý»ïíուÙ է ³Íուխոí ³շխ³ïող էÉ»կïր³կ³Û³ÝÝ»րից, ³ղµ³Ûրիã 
∙որÍ³ր³ÝÝ»րից, ց»Ù»Ýïի í³é³ր³ÝÝ»րից, ¹ի³կի½³ր³Ý-
Ý»րից ¢ ³ÛÉ Ó»éÝ³րկուÃÛուÝÝ»րից, որï»ղ ï»ղի է ուÝ»ÝուÙ ³Ûր-
Ù³Ý ∙որÍÁÝÃ³ց, իÝãå»ս Ý³¢` ³ղµ³í³Ûր»րից ¢ ³ղïոïí³Í 
ï³ր³ÍքÝ»րից:  ՍÝ¹իկÝ ³րï³¹րíուÙ է որå»ս կողÙÝ³կի ³ր-
ï³¹ր³Ýք որոշ Ù»ï³ղÝ»րի Ù³քրÙ³Ý ∙որÍÁÝÃ³ցÝ»րի Å³Ù³-
Ý³կ: Æ í»րçո, որոշ ³½∙ուÃÛուÝÝ»ր սÝ¹իկÝ û∙ï³∙որÍուÙ »Ý 
³í³Ý¹³կ³Ý µÅշկուÃÛ³Ý, կրոÝ³կ³Ý ³ր³րողուÃÛուÝÝ»րի ¢ 
³րí»սïի սï»ղÍ³∙որÍուÃÛուÝÝ»րուÙ:

 ՍÝ¹իկի, Ù³ր¹ու ³éողçուÃÛ³Ý ¢ էկոհ³Ù³կ³ր∙»րի íր³ 
¹ր³ ½∙³Éի µ³ց³ս³կ³Ý ³½¹»ցուÃÛ³Ý Ù³սիÝ µÅշկ³կ³Ý ¢ ∙ի-
ï³կ³Ý ∙իï»ÉիքÝ»րի µ³րÓր³ցÙ³Ý ½ու∙ÁÝÃ³ց, ³ճուÙ է Ùիç³½-
∙³ÛիÝ հ³Ù³Ó³ÛÝուÃÛուÝÁ Ù³ր¹³ÍիÝ ³ղµÛուրÝ»րից սÝ¹իկի 
³½¹»ցուÃÛ³Ý Ýí³½»ցÙ³Ý ¢ հ»ï¢³ÝքÝ»րի í»ր³ցÙ³Ý Ùիçոց³-
éուÙÝ»րի ³Ýհր³Å»շïուÃÛ³Ý շուրç: Ս³կ³ÛÝ, սÝ¹իկի հ³Ù³շ-
խ³րհ³ÛիÝ ³é¢ïուրÁ ¢ սÝ¹իկի ï»ղ³փոխուÙÁ ³í»Éի »րկ³ր հ»-
é³íորուÃÛուÝÝ»ր հ³Ý∙»ցÝուÙ է Ýր³Ý, որ ³é³ÝÓիÝ »րկրÝ»ր ¢ 
ï³ր³Í³շրç³ÝÝ»ր ã»Ý կ³րող³ÝուÙ å³շïå³Ý»É իր»Ýց µÝ³կ-
ãուÃÛ³ÝÁ ¢ շրç³կ³ Ùիç³í³ÛրÁ սÝ¹իկոí ³ղïոïÙ³Ý íï³Ý-
∙Ý»րից: Հ³ïկ³å»ս խոց»Éի իր³íիճ³կուÙ կ³րող »Ý հ³ÛïÝí»É 
½³ր∙³ցող »րկրÝ»րÁ, ք³Ýի որ Ýր³Ýք հ³ճ³խ ã»Ý ուÝ»ÝուÙ 
հ³ïուկ Ý»րուÅ` սÝ¹իկ å³րուÝ³կող ³րï³¹ր³ÝքÝ»րի, սÝ¹իկի 
³í»Éցուկի ¢ սÝ¹իկ å³րուÝ³կող Ã³փոÝÝ»րի Ýկ³ïÙ³Ùµ í»-
ր³հսկողուÃÛուÝ իր³կ³Ý³ցÝ»Éու հ³Ù³ր, որոÝք ³Û¹ »րկրÝ»րի 
ï³ր³Íք կ³րող »Ý Ùուïք ∙որÍ»É ³é¢ïրի Ùիçոցոí:

Հ»ï¢³µ³ր, ³Ýհր³Å»շï է ∙Éոµ³É, իր³í³µ³Ýոր»Ý å³ր-
ï³íոր»ցÝող հ³Ù³Ó³ÛÝ³∙իր, որÁ ÃուÛÉ կï³ Ùշ³կ»É ¢ իր³-
կ³Ý³ցÝ»É ∙որÍողուÃÛուÝÝ»րի Ùիç³½∙³ÛիÝ Íր³∙իր` սÝ¹իկի 
³րï³Ý»ïուÙÝ»րÁ շրç³կ³ Ùիç³í³Ûր ³ր¹ÛուÝ³í»ï í»ր³հսկ»-
Éու ¢ Ýí³½³∙ուÛÝի հ³սցÝ»Éու, սÝ¹իկի ³í»ÉցուկÝ»րի ³Ýí»-
ր³հսկ»Éի ³é¢ïուրÝ ³ր∙»É»Éու ¢ Ýí³½³∙ուÛÝի հ³սցÝ»Éու 
í»ր³µ»րÛ³É` Ýå³ï³կ ուÝ»Ý³Éոí, որï»ղ հÝ³ր³íոր է, í»ր³ց-
Ý»É սÝ¹իկ å³րուÝ³կող ³åր³ÝքÝ»րի ³րï³¹րուÃÛուÝÁ ¢ 
³é¢ïուրÁ, իÝãå»ս Ý³¢` Ý³խ³Ó»éÝ»É ³ÛÉ Ùիçոց³éուÙÝ»ր, 
որոÝք ³Ýհր³Å»շï »Ý  հ³Ù³շխ³րհ³ÛիÝ Ù³կ³ր¹³կոí սÝ¹իկոí 
³ղïոïուÙÁ ½∙³Éիոր»Ý կրճ³ï»Éու հ³Ù³ր:

«Հ³Û կ³Ý³Ûք հ³ÝուÝ ³éողçուÃÛ³Ý ¢ ³éողç շրç³կ³ Ùիç³í³Ûրի» ՀÎ
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ՍÝ¹իկÁ շրç³կ³ Ùիç³í³Ûր Ã³փ³ÝցուÙ է ï³րµ»ր ³ղµÛուրÝ»րից: 
Դր³Ýք »Ý` սÝ¹իկ å³րուÝ³կող ³րï³¹ր³ÝքÝ»րÁ ¢ ս³րք³íորուÙÝ»րÁ, 
³åր³ÝքÝ»րի ³ÝÙիç³կ³Ý ³րï³¹րուÃÛ³Ý í³ÛրÁ, ³րï³¹ր³կ³Ý, 
³ÛրÙ³Ý ¢ հ³Ýք³ր¹ÛուÝ³հ³ÝÙ³Ý ∙որÍÁÝÃ³ցÝ»րÁ, Ù»ï³Éուր∙ի³կ³Ý 
Ó»éÝ³րկուÃÛուÝÝ»րÁ, ³Íխի ³ÛրուÙÁ, ց»Ù»Ýïի ³րï³¹րուÃÛուÝÁ, Ã³-
փոÝÝ»րի ³ղµ³í³Ûր»րÁ ¢ Ã³փոÝÝ»րի ³ÛրÙ³Ý ∙որÍ³ր³ÝÝ»րÁ ¢ ³ÛÉ 
³ղµÛուրÝ»ր: Դ»é¢ս É³ÛÝոր»Ý ³րï³¹րíուÙ ¢ í³ճ³éíուÙ »Ý սÝ¹իկ 
å³րուÝ³կող ³ÛÝåիսի ³րï³¹ր³ÝքÝ»ր, որոÝցից շ³ï»րի հ³Ù³ր 
∙ոÛուÃÛուÝ ուÝ»Ý ³ÛÉÁÝïր³ÝքÝ»ր, Ý»ր³éÛ³É` ç»րÙ³ã³փ»րÁ, ³րÛ³Ý 
ճÝշÙ³Ý ã³փÙ³Ý ս³րք»րÁ, Ù³րïկոցÝ»րÁ, ճÝշ³ã³փ»րÁ (µ³րո-
Ù»ïր»րÁ), էÉ»կïր³կ³Ý ³Ýç³ïիãÝ»րÁ ¢ էÉ»կïրոÝ³ÛիÝ ս³րք³-
íորուÙÝ»րի µ³½Ù³Ãիí ï»ս³կÝ»ր: 

²ր¹ÛուÝ³í»ï ¢ Ù³ïã»Éի ï³րµ»ր³կÝ»ր ¹»é¢ս ã»Ý Ùշ³կí»É 
ց»ր»կ³ÛիÝ ÉուÛսի É³Ùå»րի հ³Ù³ր, ս³կ³ÛÝ ³éկ³ »Ý հÝ³ր³íո-
րուÃÛուÝÝ»ր սÝ¹իկի ք³Ý³կուÃÛուÝÁ ½∙³Éիոր»Ý Ýí³½»ցÝ»Éու հ³Ù³ր` 
³րï³¹ր³կ³Ý ∙որÍÁÝÃ³ցÝ»րի Å³Ù³Ý³կ սÝ¹իկի û∙ï³∙որÍÙ³Ý 
ք³Ý³կÝ»րի ¢ ³րï³Ý»ïուÙÝ»րի Ýկ³ïÙ³Ùµ í»ր³հսկողուÃÛ³Ý 
µ³ր»É³íÙ³Ý, իÝãå»ս Ý³¢` կÛ³Ýքի ցիկÉի ³í³րïիÝ սÝ¹իկ å³-
րուÝ³կող ³րï³¹ր³Ýքի í»րçÝ³կ³Ý ï»ղ³¹րÙ³Ý կ³ր∙³íորÙ³Ý  
µ³ր»É³íÙ³Ý Ùիçոցոí: 

ՍÝ¹իկÁ շ³ï Ù»Í ք³Ý³կուÃÛ³Ùµ ¹»é¢ս û∙ï³∙որÍíուÙ է ï³րµ»ր 
³ր¹ÛուÝ³µ»ր³կ³Ý ∙որÍÁÝÃ³ցÝ»րուÙ, իÝãåիսիք »Ý քÉոր - հիÙÝ³ÛիÝ 
³րï³¹րուÃÛուÝÁ ¢ կ³ï³Éիïիկ ∙որÍÁÝÃ³ցÝ»րÁ, որոÝց հ³Ù³ր ∙ոÛու-
ÃÛուÝ ուÝ»Ý ÁÝ¹ուÝ»Éի ³ÛÉÁÝïր³ÝքÝ»ր:  ՍÝ¹իկÁ Ù»Í ք³Ý³կուÃÛ³Ùµ 
շ³րուÝ³կíուÙ է û∙ï³∙որÍí»É ոսկու, հ³ïկ³å»ս փոքր Í³í³Éոí 
³ր¹ÛուÝ³հ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³կ, որÁ հ³Ý∙»ցÝուÙ է սÝ¹իկոí խիսï 
³ղïոïÙ³Ý: Շ³ï ³ï³ÙÝ³µուÛÅÝ»ր շ³րուÝ³կուÙ »Ý û∙ï³∙որÍ»É 
սÝ¹իկի ³Ù³É∙³ÙÝ»ր, ÙիÝã¹»é ուրիշÝ»րÁ հր³Å³րí»É »Ý ³Û¹ ∙որÍ»-
É³կ»րåից ¢ û∙ï³∙որÍուÙ »Ý Ù³ïã»Éի ³ÛÉÁÝïր³ÝքÝ»ր:

ՍÝ¹իկÁ, հ³ïկ³å»ս, Ù»ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկի Ó¢ոí, ã³փ³½³Ýց Ãու-
Ý³íոր է Ù³ր¹կ³Ýց հ³Ù³ր: ՍÝ¹իկի ³½¹»ցուÃÛ³ÝÁ հ³ïկ³å»ս 
»ÝÃ³րկíուÙ »Ý åïուղÁ, Ýոր³ÍիÝÝ»րÁ ¢ »ր»խ³Ý»րÁ, ք³Ýի որ ³ÛÝ 
³½¹ուÙ է ÝÛ³ր¹³µ³Ý³կ³Ý ½³ր∙³ցÙ³Ý íր³: Երµ հղի կ³Ù í»ր³ր-
ï³¹րող³կ³Ý ï³րիքի կիÝÝ ուïուÙ է Óուկ, որÁ å³րուÝ³կուÙ է Ù»-
ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկ, ³Û¹ ÃուÝ³íոր քիÙի³կ³Ý ÝÛուÃÝ ³ÝցÝուÙ է ÁÝկ»րքի Ù»ç 
¢ ³½¹ուÙ åïղի íր³: Հ»ï³½ոïուÃÛուÝÝ»րÁ ցուÛց »Ý ï³Éիս, որ 
Ù»ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկի խïուÃÛուÝÁ åïղի Ùոï ³í»Éի µ³րÓր է, ք³Ý Ùոր: 
´³ցի ³Û¹, սÝ¹իկÝ ³éկ³ է կրÍքի կ³ÃուÙ, որÝ ³½¹ուÙ է »ր»խ³Ûի 
½³ր∙³ցÙ³Ý í³ղ փուÉ»րի íր³: Եր»խ³Ý»րÝ, ոíք»ր սÝ¹իկոí í³ր³կ-
í³Í սÝուÝ¹ ուïուÙ »Ý í³ղ ï³րիքուÙ, ÝուÛÝå»ս »ÝÃ³րկíուÙ »Ý ³Û¹ 
ÝÛուÃի íï³Ý∙³íոր ³½¹»ցուÃÛ³ÝÁ:

Մ»ÃիÉ³ÛիÝ սÝ¹իկի ³½¹»ցուÃÛուÝÁ µ³ց³ս³µ³ր է ³Ý¹ր³¹³éÝուÙ 
»ր»խ³Ûի ուղ»ղի ¢ ÝÛ³ր¹³ÛիÝ հ³Ù³կ³ր∙ի ½³ր∙³ցÙ³Ý íր³: ²Û¹ 
³½¹»ցուÃÛուÝÁ կ³րող է հ³Ý∙»ցÝ»É ճ³Ý³ãող³կ³Ý կ³րողուÃÛուÝÝ»րի, 
Ùï³ÍողուÃÛ³Ý, հիշողուÃÛ³Ý, ուշ³¹րուÃÛ³Ý, É»½ուÝ»ր սոíոր»Éու 
կ³րողուÃÛ³Ý, Ýուրµ Ùոïորիկ³Ûի ¢ ï»սող³կ³Ý ï³ր³Í³կ³Ý ÁÝ-
կ³ÉÙ³Ý Ýí³½»ցÙ³ÝÁ:

ՍÝ¹իկÁ íÝ³ս³կ³ր է Ý³¢ Ù»Í³հ³ս³կÝ»րի ³éողçուÃÛ³Ý հ³Ù³ր: 
ՍÝ¹իկի ³½¹»ցուÃÛ³ÝÝ ³é³í»É շ³ï »ÝÃ³կ³ »Ý µÝ³կãուÃÛ³Ý ³ղք³ï 
¢ խոց»Éի խ³í»րÁ, հ³ïկ³å»ս` µÝիկÝ»րÁ, ²րկïիկ³Ûի Åողոíուր¹Ý»րÁ, 
կղ½իÝ»րի ¢ ³é³փÝÛ³ ï³ր³ÍքÝ»րի ¢ µÝ³կãուÃÛ³Ý ³ÛÝ խÙµ»րÁ, որոÝց 
հ³Ù³ր որå»ս սåիï³կուց³ÛիÝ սÝÝ¹ի հիÙÝ³կ³Ý ³ղµÛուր Í³é³ÛուÙ »Ý 
ÓկÝ»րÁ ¢ Íոí³ÙÃ»րքÝ»րÁ: àսկի ³ր¹ÛուÝ³հ³Ýող, հ³ïկ³å»ս փոքր 
Í³í³Éոí ³շխ³ïող ÁÝկ»րուÃÛուÝÝ»րի µ³ÝíորÝ»րÁ, հ³ïկ³å»ս` 
Ýր³Ýց ÁÝï³ÝիքÝ»րի ³Ý¹³ÙÝ»րÁ ÝուÛÝå»ս »ÝÃ³րկíուÙ »Ý սÝ¹իկի 
íï³Ý∙³íոր ³½¹»ցուÃÛ³ÝÁ: ´³ցի ³Û¹, սÝ¹իկի ³½¹»ցուÃÛուÝÁ íÝ³ս է 
հ³սցÝուÙ շրç³կ³ Ùիç³í³Ûրի ûր∙³Ýի½ÙÝ»րիÝ ¢ կ³րող է ք³Ûք³Û»É 
էկոհ³Ù³կ³ր∙»րÁ:
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