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 ԱՆԱՍՆԱՊԱՀ�� ՆԸ

Անաս նա պա հ�  թյ�  նը ար տադ րա կան առ#  մով անաս նա կեր ծա ռա յող բ# -

սա կան մթերք նե րի «վե րամ շա կ# մն » է մար դ�  հա մար ավե լի ար ժե քա վոր 
մթերք նե րի` կա թի, մսի, բր դի, մոր թ� , կաշ վի:

Անաս նա պա հ#  թյան կե րա յին բա զան: Անաս նա պա հ�  թյան զար գաց ման 
հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րը պայմանավորված են նախ և առաջ դրա կե րա յին բա զա-
յով: Աշ խար հի պե տ�  թյ� ն նե րի մե ծ մա ս� մ, ինչ պես և Հա յաս տա ն� մ, տար վա 
տաք սե զո նին անա ս� ն նե րը սն վ� մ են բնա կան արո տա յին թարմ խո տով, իսկ 
ց� րտ սե զո նին` նա խօ րոք կ�  տակ ված մս#  րա յին կե րով: Մեր երկր� մ արո-

տա յին կե րը բա վա րար է, բայց ան բա վա րար է մս#  րա յին կե րը: 
Մս�  րա յին կե րի խն դի րը լ�  ծե լ�  հա մար օգ տա գոր ծ� մ են բնա կան խոտ-

հարք նե րը, կե րա յին մշա կա բ� յ սերը (բազ մա մյա �  մի  ամ յա խո տա բ� յ սեր, 
անաս նա կե րի եգիպ տա ցո րեն, կերային ար մա տա պտ� ղ ներ), ինչ պես նաև 
խտաց ված և համակցված կե րը, որն ար տադր վ� մ է արդ յ�  նա բե րա կան եղա-
նա կով:

Հան րա պե տ�  թյան գյ�  ղատն տե սա կան հան դակ նե րի 
ո՞ր մասն են կազ մ� մ արո տա վայ րերն �  խոտ հար քե րը, այ-

սինքն` կե րա յին հան դակ նե րը:

Անասնապահ# թյան կերային բազան ևս բնա կան լանդ շաֆտ նե րի գո տի ա-
կա ն�  թյա նը հա մա պա տաս խան �  նի վե րըն թաց տա րա ծ� մ: Ավե լի ըն դար ձակ 
են մե ր ձալպ յան տի պի արոտավայրերը (2000-2600 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ), 
երկ րորդ տե ղ� մ է կերահանդակների տա փաս տա նա յին տի պը: Դրանք մե ծ 
ար ժեք են ներ կա յաց ն� մ հատ կա պես խոշ որ եղ ջե րա վոր անա ս� ն նե րի հա մար, 
որով հետև խո տա ծած կը բա վա կա նին բարձր է, իսկ բ�  սա կազ մը` բազմազան:

Մեր լեռնային երկրի համար բնորոշ է արոտային անասնապահ� թյան 
վերընթաց գոտիական համակարգը. ցածրադիր գոտ�  տնտես� թյ� ններն 
ամառվա ամի սներին կենդանիներին տան� մ են բարձրադիր մե րձալպյան �  
ալպյան գոտիներ, որտեղ և կազմակերպ� մ են արոտը, կաթի ստաց� մն  �  
մշակ� մը: 

ՀՀ համարյա բոլոր տարածաշրջաններ� մ արոտավայրերը ծանրա-
բեռնված են 50-70%-ով: Միաժամանակ նկա տե լի է, որ անաս� նների 
գրեթե չկառավարվող արոտը հանգեցրել է առանձին արո տա վայ րե րի 
գեր բեռն վա ծ�  թյան և գե րա րա ծե ցման: Դրա պատ ճա ռով շատ շր ջան նե-
ր� մ պա կա սել է բ�  սա զանգ վա ծը, տա րած վել են մո լա խո տե րը, զար գա ցել 
է հո ղի էրո զի ան:

Անաս նա պա հ#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քը: Անաս նա պա հ� -
թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը ձևավոր վ� մ է ոչ մի  այն բնա կան պայ ման-
նե րի, այլև բնակ չ#  թյան պա հանջ մ# նք նե րի և տն տե սա կան պայ ման-

նե րի ազ դե ց#  թյամբ:

Վեր ջին հար յ�  րամ յա կի քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան ան կա յ�  ն�  թյ� -
նից առա վել տ�  ժել է ՀՀ անաս նա պա հ�  թյ�  նը: Տաս նամ յակ ներ են պա հանջ վել 
կո ր� ստ նե րը վե րա կանգ նե լ�  հա մար: Օրի նակ` ոչ խար նե րի �  այ ծե րի 1916 թ. 
գլ խա քա նա կը վե րա կանգն վել է մի  այն 1940-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին: 
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20-րդ դա րի ըն թաց ք� մ էա կան փո փո խ�  թյ� ն է կրել նաև անաս նա պա հ� -
թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը: Գյ�  ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի մե  քե նա-
յաց ման հետևան քով աս տի ճա նա բար պա կա սել, ապա և գրե թե վե րա ցել է ձի ա-

բ#  ծ#  թյ#  նը, քարշող անաս# նների (եզների) բ# ծ# մը: Մյ� ս կող մի ց` արագ 

թա փով աճել է թռչ նա բ�  ծ�  թյ�  նը, որը մսի ար տադ ր�  թյան արդ յ�  նա վետ մի -
ջոց է (այժմ թռչ նա բ�  ծ�  թյ�  նն ապա հո վ� մ է հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ար տադր-
վող մսի մոտ 8%-ը):

ՀՀ -� մ ավե լի մե ծ նշա նա կ�  թյ� ն է ձեռք բե րել անաս նա-
պա հ�  թյան զարգաց ման ին տեն սիվ � ղ ղ�  թյ�  նը: Բա ցատ-

րե՛ք` ինչ է դա նշա նա կ� մ:

Անաս նա պա հ�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը որոշ վ� մ է յ#  րա քանչ յ# ր ճյ# -

ղին պատ կա նող անա ս# ն նե րի գլ խա քա նա կով կամ ար տադր վող մթեր քի 

ծա վա լով: Ավե լի տա րած ված է երկ րորդ ց�  ցա նիշ ը (տե՛ս դիագրամը): 
Մեր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ անաս նա պա հ�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի 

մոտ 70%-ը բա ժին է ընկ ն� մ խոշ որ եղ ջե րա վոր անաս նա պա հ�  թյա նը (տա վա-
րա բ�  ծ�  թյա նը), երկ րորդ տե ղ� մ է ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը (մո տա վո րա պես 12%):

Խոշ որ եղ ջե րա վոր անաս նա բ#  ծ#  թյան տե ղա բաշ խ#  մը, ի տար բե ր�  թյ� ն 
անաս նա պա հ�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րի, ավե լի հա մա չափ է: Այ ն�  հան դերձ, որոշ 
շր ջան ներ առանձ նա ն� մ են թե՛ անա ս� ն նե րի գլխաքանակով և թե՛ բարձր մթե-
րատ վ�  թյամբ (Արարատյան դաշտ, Շիրակի, Լոռ�  և Գեղարք� նիքի մարզեր): 
2012 թ. խոշոր եղջերավոր անաս� նների գլխաքանակը կազմե լ է մոտ 600 հազ.: 

Վերջին տարիներին անասնաբ� ծ� թյան ոլորտ� մ իրականացված 
արմատական բարեփոխ� մն երի շնորհիվ հնարավոր է դարձել, հատկապես 
խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահել�  ավանդական պայմանները 
փոխարինել ժամանակակից տեխնո լոգիաներով, իսկ ցածր մթերատ�  
կենդանիների փոխարեն բ� ծել մե ր երկրի բնակլիմայական պայմաններին 
առավել հարմարված համաշխարհային լավագ# յն դասական ցեղերի բարձր 

մթերատ#  կենդանիներ: Այդ նպատակով եվրո պա կան երկրներից ներ-
կրվել են բարձր մթերա-
տվ� թյամբ և ամ� ր 
կազմվածքով կաթնատ�  
և կաթնամսատ�  (հիմն ա-
կան� մ սիմե ն թալ, շվից, 
հոլշտին ցեղատեսակների) 
տոհմային երինջներ: 

Ա ր ա ր ա տ յ ա ն 

դաշտ# մ բնակչ� թյան 
մե ծ խտ� թյ� նը, մայ րա-
քաղաքին մոտ լինե լ�  
հանգամանքը, կերա յին 
մշակաբ� յսերի համե -
մա տաբար ընդարձակ 
տարածքները և
կաթի վերամշակման 

Անասնագլխաքանակը  (2012 թ.)
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ձեռնարկ� թյ� նների խիտ 
ցանցը հնարավոր են դարձն� մ 
բացառապես կաթնային 

տավարաբ# ծ# թյան � ղղ� թյամբ 
մասնագիտաց� մը:

Նախալեռնային գոտին 
մասնագիտան� մ է կաթնամսատ#  

տավարաբ# ծ# թյան � ղղ� թյամբ: 
Դրան նպաստ� մ են նաև տավարի 
ներմ� ծված նոր ցեղերը և 
տեղական «կովկասյան գորշ» ցեղը: 
Լեռնային գոտին մասնագիտան� մ 
է մսակաթնատ#  և մսատ#  

տավարաբ# ծ# թյամբ, որը 
պայմանավորված է հար� ստ 
բ� սածածկ � նեցող ալպիական 
մարգագետինների առկայ� թյամբ։ 

Ոչ խա րա բ#  ծ#  թյան զար գաց-
ման հա մար մե ր երկ րի բնա կան 
պայ ման ներն ընդ հա ն� ր առ մամբ 
բա րեն պաստ են: Չնա յած դրան` 
ոչ խար նե րի և այծերի գլ խա քա նա-
կը նա խորդ տաս նա մյակ նե րի հա-

մե  մատ աս տի ճա նա բար կր ճատ վել 
է և վեր ջին տա րի նե րին կազ մ� մ 
է շ� րջ 590 հազ. (առա վե լա գ� յ նը 
եղել է 20-րդ դա րի 70-ա կան թվա-

կան նե րին` մոտ 2 մլն): Տար բեր ցե ղերի ոչ խար ներ տա լիս են տար բեր քա նա կի 
բ� րդ, մի ս և կաթ: Կախ ված այն բա նից, թե դրան ցից որն է շատ, որոշ վ� մ է 
ոչ խա րա բ�  ծ�  թյան � ղ ղ�  թյ�  նը` մաս նա գի տա ց#  մը: Մե զա ն� մ տի րա պե տող 
է մսա կաթ նաբր դա տ#  # ղ ղ#  թյ#  նը: Բ� ծ� մ են բալբաս, արագածյան և այլ 
ցեղերի ոչխարներ:

Ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը ն� յն պես տա րած ված է ամե  ն�  րեք: Սա կայն դրա նշա-
նա կ�  թյ�  նն ավե լի մե ծ է լեռ նա յին �  նա խա լեռ նա յին շր ջան նե ր� մ: Ոչխարների 
և այծերի գլխաքանակով առաջատար տեղ են գրավ� մ Գեղարք� նիքի, 
Արագածոտնի, Սյ� նիքի, Շիրակի և Վայոց Ձորի մարզերը:

Թռչ նա բ#  ծ#  թյ#  նը վեր ջին տա րի նե րին ամե  նա ա րագ աճող ճյ� ղն է: Այժմ 
այն ոչ մի այն լի ո վին բա վա րա ր� մ է թռչ նի մսի և ձվի ներ քին շ�  կա յի պա-
հան ջար կը, այլև արտադրանքի մի  մասն արտահանվ� մ է: Գոր ծ� մ են խոշ որ 
թռչնա բ�  ծա կան ֆաբ րի կա ներ մե ր ձերևան յան գո տ� մ (Լ�  սա կերտ, Արզ նի), 
ինչ պես նաև Գյ� մ րի � մ և Կա պա ն� մ:

Խո զա բ#  ծ#  թյ# նն աչ քի է ընկ ն� մ մսի ար տադ ր�  թյ�  նն ավե լաց նե լ�  
լայն հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րով, քա նի որ մյ� ս կեն դա նի նե րի հա մե  մատ ավե-
լի կարճ է խո զե րի վե րար տադ ր�  թյան բնա կան ցիկ լը: Չնայած վեր ջերս 
հա ճա խա կի գրանց վող աֆրիկ յան ժան տախ տի դեպքերին, ինչը խոզերի 
գլխաքանակի զանգվածային անկման պատճառ է դարձել, այն� ամե նայնիվ, 

Շվից ցեղատեսակի կովեր

Ոչխարաբ! ծ! թյ! նը բարձրլեռնային 
շրջանների անասնապահ! թյան 

առաջատար ճյ! ղն է
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դրանց ընդհան� ր գլխաքանակի դանդաղ, կայ� ն աճ է նկատվ� մ: Չնայած 
դրան, խոզերի գլխաքանակը 20-րդ դարի 80-ական թվականների համե մատ 
դեռևս երեք անգամ պակաս է: Սովորաբար խոզաբ� ծ� թյ� նը զարգան� մ է 
հացահատիկազգիների մշակ� թյան շրջաններ� մ և սննդարդյ� նաբեր� թյան 
ավելց� կների հիման վրա: Խոզաբ� ծ� թյան զարգացման առաջատար 
շրջաններ են Երևանին հարակից մարզերը և բնական կերով հար� ստ 
անտառաշատ Տավ� շի մարզը: 

Անաս նա պա հ�  թյան ճյ�  ղե րից ՀՀ-� մ առանձ նա հա տ� կ նշա նա կ�  թյ� ն � -
նի մե ղ վա բ#  ծ#  թյ#  նը: Բազ մե  րանգ ծա ղիկ նե րով ծածկ ված լեռ նա յին տա փաս-
տան ներն �  ալ պյան մար գա գե տին նե րը հնա րա վո ր�  թյ� ն են տա լիս ստանալ 
բարձ րո րակ մե ղր: Մի ա ժա մա նակ, մե  ղ�  նե րը ան փո խա րի նե լի դեր են կա տա ր� մ 
ծա ղիկ նե րի փոշ ոտ ման գոր ծ� մ, նպաս տ� մ են բեր քատ վ�  թյան բարձ րաց մա նը 
և սեր մե  րի բա րե լավ մա նը: Բացի բ� ն մե ղրի արտադր� թյ� նից՝ Հայաստանը 
լավ հեռանկարներ � նի նաև այլ մե ղվամթերքների արտադրման ոլորտ� մ, 
քանի որ նպաստավոր պայմաններ կան մե ղվակաթ, ծաղկափոշի, ինչպես 
նաեւ՝ ակնամոմ (պրոպոլիս) ստանալ�  համար։ Վերջինս մե ծ կիրառ� թյ� ն � նի 
դեղարտադր� թյան մե ջ։

Լայն իմաս տով` անաս նա պա հ�  թյան ճյ� ղ է 
հա մար վ� մ նաև ձկ նա բ#  ծ#  թյ#  նը: Նախ կի-
ն� մ ձկան որս կա տար վ� մ էր մի  այն Սևանա 
լճ� մ: Սևանի ձկ նա յին պաշ ար նե րի չկար գա-
վոր վող, անխ նա որ սի հետևանքով այժմ լճի բո-
լոր տե սա կի ձկ նե րի (այդ թվ� մ` սի գի, կո ղա կի) 
արդ յ�  նա գոր ծա կան պաշ ար նե րը գտն վ� մ են 
սպառ ման վտան գի տակ: Այժմ դրան զ�  գա հեռ` 
ձկ նա բ�  ծ�  թյան ծա վալ ներն աճ� մ են հան-
րա պե տ�  թյան մի  քա նի փոքր լճե ր� մ, գետերի 
հ� նի մե ձակա ար հես տա կան ջրա վա զան նե ր� մ, 
ջրամբարներ� մ  և հատ կա պես Արա րատ յան 
դաշ տի աղա կա լած հո ղե ր� մ ստեղծ ված ար հես տա կան լճակ նե ր# մ: Վերջին 
տարիներին այս ջրավազաններ� մ բ� ծված ձկան մի  մասը արտահանվ� մ է:

Ձկնաբ! ծական արհեստական 
լճակ




