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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

« Կա թի և կաթ նամ թեր քի տեխ նո լո գիա» մաս նա գի տութ յան « Տեխ նո լոգ՝ 
կա թի և կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան» ո րա կա վոր ման  ու սում նա կան 
ձեռ նար կը մշակ վել է « Մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման զար գա-
ցում Ս յու նի քի մար զում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, որն ի րա կա նաց վում 
է 2016թ. հոկ տեմ բե րից « Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն» 
(ՌԶԳ) ՀԿ-ի կող մից՝ շվեյ ցա րա կան գոր ծըն կեր Կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի 
Բեռ նի հա մալ սա րա նի գյու ղատն տե սութ յան, ան տա ռա յին և պա րե նա յին գի-
տութ յուն նե րի դպրո ցի (HAFL) հետ հա մա տեղ և HEKS/EPER (Շ վեյ ցա րիա յի 
ե կե ղե ցու օգ նութ յուն) կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա վոր մամբ:

 Ձեռ նար կը նա խա տես ված է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
0721.08.5 դա սի չով « Կա թի և կաթ նամ թեր քի տեխ նո լո գիա» մաս նա գի-
տու թյան,0721.08.01.5 դա սի չով « Տեխ նո լոգ՝ կա թի և կաթ նամ թեր քի ար-
տադ րու թ յան» ո րա կա վոր ում ստացող ու սա նող նե րի ու սուց ման, սկսնակ 
մաս նա գետ նե րի ինք նու սուց ման, պրակ տիկ մաս նա գետ նե րի ինք նու րույն 
վե րա պատ րաստ ման, ինչ պես նաև դա սա վան դող նե րի օ ժան դա կութ յան հա-
մար և հա մա պա տաս խա նում է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան հա մա կար-
գով նա խա տես ված պե տա կան կրթա կան չա փո րոշ չի պա հանջ նե րին։ 
Ձեռ նար կը նե րա ռում է չա փո րոշ չա յին թվով 12 ընդ հա նուր և 8 հատուկ 

մասնագի տա կան ա ռար կա նե րի մո դուլ նե րին վե րա բե րող նյու թեր։ Ու սում նա-
ռութ յան յու րա քանչ յուր արդ յունք պարունակում է ժամանակակից գրա կա-
նու թյան հիման վրա մշակված նյութեր, որոնք համալրված են հա մա պա տաս-
խան գծա պատ կեր նե րով, նկար նե րով և  աղ յու սակ նե րով, ին չը կա րող է խթա նել 
մաս նագիտական գիտելիքների արդյունավետ յու րացմանը։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 1 
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՎ ՖԻԶԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱ
Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ
1. Ա նա լի տիկ քի միա յի հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը և քի միա կան 
ա նա լի զի ե ղա նակ նե րը

2. Լու ծույթ նե րի բնու թա գի րը, է լեկտ րո լիտ նե րի և  ոչ է լեկտ րո լիտ նե րի 
    հատ կութ յուն նե րը
3. Ֆի զի կա կան քի միա յի հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը
4. Կո լոիդ քի միա յի հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը

1.1. ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

1.1.1. ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Ա նա լի տիկ քի միան ու սում նա սի րում է հե տա զո տե լի միա ցութ յան ո րա-

կա կան և քա նա կա կան կազմն ու կա ռուց ված քը։ Այն գի տութ յուն է քի միա կան 
ա նա լի զի կազ մա կերպ ման մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի և տար բեր տե սութ յուն նե-
րի ու սում նա սի րութ յան հա մար։ Ա նա լի տիկ քի միան լայն կի րա ռութ յուն ու նի 
սննդարդ յու նա բե րութ յան, բժշկութ յան և գի տութ յան բազ մա թիվ այլ ո լորտ-
նե րում1 (Ն կար 1‒1)։ Օ րի նակ, թթված նի և  ած խած նի հիդ րօք սի դի կոն ցենտ րա-
ցիա նե րը ո րոշ վում են մի լիո նա վոր ար յան նմուշ նե րում յու րա քանչ յուր օր, իսկ 
ստաց ված արդ յունք ներն օգ տա գործ վում են հի վան դութ յուն նե րի, ախ տա բա-
նութ յուն նե րի և/ կամ խան գա րում նե րի հայտ նա բեր ման ու բուժ ման հա մար։ 
Մեկ այլ օ րի նակ է ավ տո մե քե նա նե րից ար տա նետ վող գա զե րում ած խաջ րա ծին-
նե րի, ա զո տի օք սիդ նե րի և  ած խած նի մո նօք սի դի հայտ նա բե րու մը, ո րը հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս գնա հա տե լու ար տա նետ վող գա զե րը վե րահս կող սար քե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը։ Իսկ սննդամ թեր քում ա զո տի ո րոշ ման մի ջո ցով կա րե լի 
է պար զել սպի տա կուց նե րի կազ մը և, հետ ևա բար, դրանց սննդա յին ար ժե քը։  
Ա նա լի տիկ քի միան նե րա ռում է եր կու հիմ նա կան բա ժին, ո րոնց մեջ 

մտնում են.
1. Ո րա կա կան ա նա լի զը
2. Քա նա կա կան ա նա լի զը
Ո րա կա կան ա նա լիզն ու սում նա սի րում է հե տա զո տե լի միա ցութ յան կազ-

մի մեջ մտնող մո լե կուլ նե րի, ա տոմ նե րի, իոն նե րի ու ռա դի կալ նե րի բնույ թը, 
մինչ դեռ քա նա կա կան ա նա լի զի մի ջո ցով ո րո շում են դրանց քա նա կութ յու-
նը։ Ա նա լիզ կա տա րե լու հա մար հե տա զո տե լի միա ցութ յու նը լու ծում են որ ևէ 
լու ծի չում (ջուր, թթու ներ, ալ կա լի ներ, օք սի դիչ ներ), և ս տաց ված լու ծույ թից 
վերց նում են նմուշ։ Դ րան ա վե լաց նում են հա մա պա տաս խան նյութ, ո րոնց 
փո խազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած նյու թի ար տա քին ցու ցա նիշ նե րով ո րո շում 
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են դրա բնույ թը։ Այդ փո խար կու մը կոչ վում է ա նա լի տիկ ռեակ ցիա, իսկ ա վե-
լաց վող նյու թը՝ ռեակ տիվ։ 
Կախ ված հե տա զոտ ման են թա կա նմու շի քա նա կութ յու նից, տար բե րում 

են ա նա լի զի չորս ե ղա նակ2։ Դ րանք են.
1. Մակ րոա նա լի զը՝ 100 մգ–1 գ ն մու շի քա նա կով
2. Կի սա միկ րոա նա լի զը̀  10 մգ‒100 մգ ն մու շի քա նա կով
3. Միկ րոա նա լի զը՝ 1 մգ‒10 մգ ն մու շի քա նա կով
4. Ուլտ րա միկ րոա նա լի զը̀  <1 մգ ն մու շի քա նա կով
Ն կար 1‒1: Ա նա լի տիկ քի միա յի կա պը գի տութ յան մի շարք ո լորտ նե րի հետ. 

1.1.2. ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.3.1. ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Հե տա զոտ վող միա ցութ յուն նե րը կա րող են գտնվել տար բեր ագ րե գա տա-

յին վի ճակ նե րում, այդ թվում` պինդ, հե ղուկ և գա զա յին։ Դ րան հա մա պա-
տաս խան ո րա կա կան ա նա լի տիկ ռեակ ցիա նե րը կա րե լի է կա տա րել եր կու 
ե ղա նա կով.
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1. Չոր
2. Թաց
Չոր ե ղա նա կի դեպ քում հե տա զոտ վող նյու թը և հա մա պա տաս խան 

ռեակ տի վը չոր վի ճա կում են, իսկ ռեակ ցիա նե րը կա րե լի է կա տա րել եր կու 
ձևով՝ պի րո քի միա կան և տ րոր ման (շփման)։ Ա ռա ջի նի դեպ քում հե տա զո-
տվող նյու թը և հա մա պա տաս խան ռեակ տի վը են թարկ վում են շի կաց ման, 
ո րի դեպ քում ռեակ ցիա ներն ու ղեկց վում են գու նա վոր մար գար տա հա տիկ-
նե րի կամ բո ցի տար բեր գու նա վո րում նե րի ա ռա ջաց մամբ, ին չի հի ման վրա 
ո րո շում են հե տա զոտ վող նմու շում պա րու նակ վող նյու թը։ Տ րոր ման դեպ-
քում հե տա զոտ վող նյու թը տրո րում են հա մա պա տաս խան ռեակ տի վի հետ 
հախ ճա պակ յա հա վան գում, ո րի դեպ քում ռեակ ցիա նե րը ու ղեկց վում են 
միա ցութ յուն նե րի գու նա վո րում նե րով՝ հնա րա վո րութ յուն տա լով ո րո շե լու 
նմու շում պա րու նակ վող նյու թը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, չոր ե ղա նա կով կա տար վող 
ա նա լի տիկ ռեակ ցիա ներն ու նեն օ ժան դակ նշա նա կութ յուն, մաս նա վո րա պես՝ 
նախ նա կան փոր ձար կում նե րի կա տար ման հա մար, ո րի պատ ճա ռով դրանք 
ա նա լի տիկ քի միա յում ու նեն ա ռա վել քիչ կի րա ռութ յուն, քան թաց ե ղա նա-
կով կա տար վող ռեակ ցիա նե րը։ 
Թաց ե ղա նա կի դեպ քում հե տա զոտ վող նյու թը և հա մա պա տաս խան 

ռեակ տի վը լու ծում են, ո րից հե տո հե տա զո տում են ստաց ված լու ծույ թը։ Որ-
պես լու ծիչ հիմ նա կա նում կի րառ վում է ջու րը, ո րում ա նօր գա նա կան նյու թե-
րի մեծ մա սը դի սոց վում է իոն նե րի։ Հետ ևա բար, ռեակ ցիա ներն ըն թա նում են 
իոն նե րի միջև, ին չով պայ մա նա վոր ված ա նա լի տիկ քի միա յում օգտ վում են 
ռեակ ցիա նե րի իո նա կան հա վա սա րում նե րից։ 
Ո րա կա կան ա նա լի զի դեպ քում կի րառ վում են միայն այն ռեակ ցիա նե րը, 

ո րոնք ու ղեկց վում են (i) նստված քի ա ռա ջաց մամբ, (ii) լու ծույ թի գու նա փո-
խութ յամբ կամ (iii) գա զի ան ջատ մամբ։ 

o Նստ ված քի ա ռա ջա ցու մով ու ղեկց վող ռեակ ցիա`
BаСl2 + H2S04 = BаSО4 ↓ + 2HCl

Bа(NО3)2 + Na 2S04 = BаSО4 ↓+ 2NаNО3

Bа(ОН)2 + K2S04 = BаSО4 ↓ + 2КОН
Վե րո հիշ յալ բո լոր ռեակ ցիա նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա նում է սպի տակ, 

մանր բյու րեղ նե րից բաղ կա ցած բա րիու մի սուլ ֆա տի նստվածք, ո րը չի լուծ-
վում թթու նե րի կամ հիմ քե րի առ կա յութ յամբ։ Տար բեր նյու թե րի մաս նակ-
ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի արդ յուն քում միև նույն միա ցութ յան՝ 
բա րիու մի սուլ ֆա տի ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած է իո նա յին տե սութ յան 
սկզբուն քը։

Bа2+ + SО4
2‒ = BаSО4↓

o Գու նա վոր միա ցութ յան ա ռա ջա ցու մով ու ղեկց վող ռեակ ցիա` 
FeСl3 + 3NH4CNS = Fe(CNS)3 + 3NH4Cl

Fe3+ + 3CNS‒ = Fe(CNS)3 
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Եր կա թի քլո րի դի և  ա մո նիու մի ռո դա նի տի փո խազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա-
նում է ար յան գույն ու նե ցող միա ցութ յուն՝ եր կա թի ռո դա նիտ։ 

o  Գա զա յին նյու թի ա ռա ջաց մամբ ու ղեկց վող ռեակ ցիա`
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S↑

H++ HCO3
‒ = H2O+ СO2↑

1.1.3.2. ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Յու րա քանչ յուր ռեակ ցիա յի կա տար ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել 

ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնք կապ ված են ա ռա ջա ցող նյու թի հատ կութ յուն-
նե րի հետ։ Այդ պի սի պայ ման նե րից է ռեակ տի վի կոն ցենտ րա ցիա յի, լու ծույ թի 
ակ տիվ թթվութ յան, ջեր մաս տի ճա նի անհ րա ժեշտ ար ժեք նե րի պահ պա նու մը, 
որն անհ րա ժեշտ է ռեակ ցիա յի արդ յունք նե րի հա վաս տիութ յունն ա պա հո վե-
լու հա մար։ 

o Ռեակ տի վի օպ տի մալ կոն ցենտ րա ցիան պետք է պահ պան վի հա-
մա ձայն սահ ման ված քա նա կութ յան՝ խու սա փե լով դրա ա վել ցու կից կամ պա-
կա սոր դից։ Օ րի նակ, յո դի (I‒) ա նիո նի հայտ նա բեր ման ժա մա նակ կոն ցենտ-
րա ցիա յի ճիշտ պահ պան ման դեպ քում ռեակ ցիան ու ղեկց վում է մո րե գույն 
ե րան գի ա ռա ջաց մամբ։ 

2I‒ + Cl2 = I2 + 2Cl‒

Սա կայն, ռեա գեն տի՝ քլո րաջ րի կոն ցենտ րա ցիա յի ա վել ցու կի դեպ քում 
ա ռա ջա ցած յո դը են թարկ վում է հե տա գա օք սի դաց ման, որն ու ղեկց վում է 
ան գույն միա ցութ յուն նե րի գո յաց մամբ, ին չի հետ ևան քով հնա րա վոր չի լի-
նում ո րո շե լու հե տա զոտ վող նյու թի տե սա կը։ 

I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl
o Լու ծույ թի օպ տի մալ ակ տիվ թթվութ յու նը պետք է ա պա հո վել 

մինչև ռեակ ցիա յի կա տա րու մը։ Օ րի նակ, կա լիու մը հայտ նա բե րում են նատ-
րիու մի հիդ րո տարտ րա տի մի ջո ցով, ո րի հա մար մի ջա վայ րի ակ տիվ թթվու-
թյու նը պետք է լի նի թույլ թթվա յին կամ չե զոք (pH=5‒7)։ 

KCl + NaHC4H4O6 = KHC4H4O6↓ + NaCl
o Ջեր մաս տի ճա նի օպ տի մալ ընտ րութ յու նը ևս կար ևոր է ա նա լի տիկ 

է ֆեկ տի ա ռա ջաց ման հա մար։ Մի շարք ռեակ ցիա նե րի դեպ քում նստվածքն 
ա ռա ջա նում է սեն յա կա յին կամ ա վե լի պաղ ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե-
րում, մինչ դեռ բարձր ջեր մաս տի ճան նե րից ա ռա ջա ցող նստված քի լու ծե լիու-
թյու նը բարձ րա նում է։ Օ րի նակ, նատ րիու մի (Na+) կա տիո նը հայտ նա բե րում են 
կա լիու մի դի հիդ րոան տի մո նա տի օգ նութ յամբ՝ պաղ ջեր մաս տի ճա նա յին պայ-
ման նե րում, քա նի որ դրա նից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում նատ րիու մի 
դի հիդ րոան տի մո նա տի սպի տակ մանր բյու րեղ նե րը չեն ան ջատ վում։ 

Na+ + KH2SbO4 = NaH2SbO4↓ + K+

Իոն նե րի հայտ նա բեր ման հա մար կի րա ռում են հետև յալ ռեակ տիվ նե րը.
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1. Խմ բա յին ռեակ տիվ ներ, ո րոնք ո րո շա կի պայ ման նե րում լու ծույ թից 
նստեց նում են միա ժա մա նակ մի քա նի կա տիոն ներ։ Օ րի նակ, են թադ րենք 
տրված լու ծույ թում առ կա են Na+, K+, Ca2+, Ba2+ և Sr2+ կա տիոն նե րը, ին չին 
ա վե լաց նում ենք ա մո նիու մի կար բո նատ̀  (NH4)2CO3: Արդ յուն քում փո խազ-
դում են Ca2+, Ba2+ և Sr2+ կա տիոն նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով հա մա պա տաս խա նա-
բար CaCO3↓, BaCO3↓ և SrCO3↓  ա ղե րը, ին չը նշա նա կում է, որ ա մո նիու մի 
կար բո նա տը խմբա յին ռեակ տիվ է այդ ե րեք կա տիո նի հա մար։ 

2. Ընտ րո ղա կան կամ մաս նա կի ռեակ տիվ ներ, ո րոնք ո րո շա կի պայ-
ման նե րում փո խազ դում են լու ծույ թում գտնվող սահ մա նա փակ թվով իոն-
նե րի հետ։ Օ րի նակ, Ca2+ և Ba2+ իոն նե րի հայտ նա բեր ման հա մար լու ծույ թին 
ա վե լաց նում են նատ րիու մի հիդ րո ֆոս ֆատ̀  Na2HPO4, ո րի արդ յուն քում լու-
ծույ թից ան ջատ վում են CaHPO4↓ և BaHPO4↓ նստ վածք նե րը։   

3. Յու րա հա տուկ կամ բնու թագ րա կան ռեակ տիվ ներ, ո րոնք ո րո-
շա կի պայ ման նե րում հնա րա վո րութ յուն են տա լիս հայտ նա բե րե լու տվյալ իո-
նը մյուս իոն նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում։ Օ րի նակ, օս լան ռեակ տիվ է 
յո դի ա նիո նի հայտ նա բեր ման հա մար, իսկ ալ կա լի նե րից նատ րիու մի հիդ րօք-
սի դը՝ NaOH, օգ տա գործ վում է ա մո նիու մի կա տիո նի՝ NH4

+ հա յտ նաբ երման 
համար։ 

1.1.3.3. ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ 
ԵՎ ԿՈՏՈՐԱԿԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԿԱՏԻՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Ա նա լի տիկ ռեակ ցիա նե րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել սիս տե մա տիկ և կո տո-
րա կա յին ե ղա նակ նե րով։
Սիս տե մա տիկ ա նա լի զի դեպ քում խմբա յին ռեակ տիվ նե րի մի ջո ցով լու-

ծույ թում առ կա իոն ներն, ըստ դրանց նմա նութ յուն նե րի և տար բե րութ յուն-
նե րի, բա ժա նում են խմբե րի, այ նու հետև այդ խմբե րը բա ժան վում են իոն-
նե րի են թախմ բե րի, և յու րա քանչ յուր են թախմ բում նախ հայտ նա բե րում են 
խան գա րող իոն նե րը, ո րից հե տո բնու թագ րա կան ռեակ տիվ նե րի մի ջո ցով 
հայտ նա բե րում են լու ծույ թում առ կա մյուս իոն նե րը։   
Կո տո րա կա յին ա նա լի զի դեպ քում լու ծույ թի ա ռան ձին բա ժին նե րում 

իոն նե րը հայտ նա բե րում են յու րա հա տուկ ռեակ տիվ նե րի առ կա յութ յամբ։ Այս 
մե թո դը կի րա ռում են ագ րո քի միա կան և  ար տադ րա կան լա բո րա տո րիա նե-
րում, երբ հե տա զոտ վող նյու թը լավ հայտ նի է, և  անհ րա ժեշտ է ո րո շել միայն 
դրա առ կա յութ յու նը լու ծույ թում։
Մե տա ղա կան կա տիոն նե րը բա ժան վում են հինգ ընդ հա նուր խմբի, այդ 

թվում՝
o Խումբ I, ո րի մեջ են մտնում Pb2+, Ag+ և Hg2

2+ կա տի ոնները։ Երբ 
այս  ի ոններ ը պ ար ունակող  լու ծույթ ին  ավ ելացնում են աղաթթո ւ, ա պա  
ա ռաջանում ե ն հա մապ ատ աս խանաբար PbCl2, AgCl և Hg2Cl2 աղ երը ։ Աղա-
թթո ւն առաջին խ մբի կա տիոնն երի համ ար ռեագեն տ է։ 
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o Խումբ  II, որի մեջ մտնում են Hg2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, As3+կամ 5+, 
Sb3+կամ 5+ և Sn2+կամ 4+ կատիոնները։ Ա յս խ մբ ի կատ իոնների  համար ռեագեն տ 
է ծծմբաջրածին (H2S) գ ազը,  որի ա րդ յո ւնքում առաջա նու մ են սուլֆիդներ ։ 
Pb2+ կատիոնը առկա է նաև երկր որդ խմբում, քան ի որ ծծմ բա ջրա ծնի հետ 
առաջացնու մ է PbS նստվածք ը։ 

o Խումբ III, որի մեջ մտնում են Al3+, Fe3+, Cr3+, Ni2+, Co2+, Mn2+ և Zn2+ 
կատիո նները։ Այս խմբի  հ ամար  ռեագե նտ է ամոնիումի հիդրօք սիդը (Na4OH ),  
ո րի արդյունք ում  առ աջանում ե ն հիդրօքսիդ ներ։  

o Խումբ IV, որի մեջ մտնում են Ca2+, Ba2+ և Sr2+ կ ատիոննե րը։ Այս խմբի 
հ ամար ռ եա գե նտ է ամոնիումի կարբոնատը ̀  (NH4)2CO3:

o Խումբ V, որի մեջ մտնում են Mg2+, Na+, K+ և NH4+ կա տիո նները։ Այս 
խմբ ի հա մար առան ձին ռեագենտ գոյություն չունի։ 

1.1.3. ՀԻԴՐՈԼԻԶԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՂԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏԸ 
ԵՎ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՈՒՄԸ (ԼՈՒԾՈՒՄԸ)
Հիդ րո լի զը իո նա փո խա նակ ման ռեակ ցիա է, որն ըն թա նում է ա ղի և ջ րի 

մո լե կուլ նե րի միջև՝ թույլ է լեկտ րո լիտ նե րի ա ռա ջաց մամբ3։ Երբ ջրի փո խա րեն 
այլ միա ցութ յուն է հան դես գա լիս, ա պա պրո ցե սը կոչ վում է սոլ վո լիզ։ Հիդ-
րո լի զի չեն են թարկ վում միայն ու ժեղ հիմ քից և  ու ժեղ թթվից կազմ ված ա ղե-
րը։ Երբ ա ղե րը ստաց վում են ու ժեղ հիմ քե րից և թույլ թթու նե րից, ա ռա ջա ցող 
լու ծույթ նե րը միշտ հիմ նա յին են։ Դա բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ 
թույլ թթու նե րի ա նիոն նե րը փո խազ դում են ջրի մո լե կուլ նե րի հետ՝ ա ռա ջաց-
նե լով հիդ րօք սի դա յին իոն ներ։ Օ րի նակ, նատ րիու մի ա ցե տա տը (NaCH3COO),  
որը ստ ացվել է ուժեղ հիմք հ ան դի սացող ն ատրի ումի հ իդր օք սիդի (NaOH) 
ու թույլ թթու հ ան դի սացող քա ցախա թթվի (CH3COO ) փ ոխ ազդե ցու թյունից, 
լուծվում է ջրո ւմ և ա մբող ջությամ բ դ իսոցվում է  ի ոնների։ 

Քացա խաթթվ ի իոնի  և ջրի միջ և տեղ ի ունեցող ռեակցիան՝  հ իդ րոլիզի 
ռեակցիա ․

Հ իդ րոլիզը բնու թագրվում է  հ իդ րոլիզի  հ աստ ատունո վ և  հ իդ րոլիզ ի 
աս տիճանով ։ Վերջինս ցույց է տալիս  հ իդ րոլ իզացվ ած աղ ի մոլերի թվ ի հա-
րաբե րու թյունը լուծված  ը նդհանո ւր աղ ի մոլերի թվի հ ետ։  Հ իդ րոլիզի  հ աս-
տատունը տվյալ ռեա կցիայի  համա ր ունի հետևյալ  տեսքը՝
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 Հ իդրոլիզ ի ռ եակցիայի մյ ուս  տարած վա ծ տեսակը թու յլ  հիմք երի կա-
տիոնն երի  փ ոխազ դեցությունն է ջր ի մո լե կուլների հե տ։ Օրի նա կ, ա մոնիու մի  
քլորիդը՝ NH4Cl, առաջա նո ւմ է ամ ոն իակի  և աղ աթթ վի  փոխ ազդ եցու թյունից, 
որը ջրո ւմ ա մբողջու թյա մբ դիսոցվո ւմ  է իո ննե րի ։ 

Հիդրոլ իզի ռեակ ցիան բերված է ստ որ և՝  հիդրո լի զի հաստ ատո ւնի որո շ մա մբ.

Լուծույ թո ւմ ի ոն նե րի որ ոշ ակի քանակո ւթյ ան շատա ցմա ն հետևանք ով 
ստեղծվում է խիտ իո նա կան միջա վայ ր,  և փոքրանում է ն ստ ված ք առաջա ց ն ող 
իոն ների բ ախ մա ն հավա նակ անությո ւն ը, հետև աբ ար, մեծանում է նստված-
քի լո ւծե լիությո ւն ը։ Այս պիսով, ազ ատ իո նն երի առկայու թյ ամբ մեծանում է 
նստվ ած քի լո ւծե լիությունը ։ Այ դ երևո ւյթը կոչ վո ւմ է աղային էֆեկտ։ 

1.2. ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ 
ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.2.1. ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Լու ծույթ ներ են այն հա մա կար գե րը, ո րոն ցում մեկ կամ ա վե լի միա ցու-

թյուն նե րը հա մա սեռ կեր պով խառն ված կամ լուծ ված են մեկ այլ միա ցութ յան 
մեջ։ Պարզ լու ծույթ նե րը բաղ կա ցած են եր կու բա ղադ րի չից՝ լուծ վող նյու-
թից և լու ծի չից (լու ծող նյութ)։ Լու ծույթ նե րի կազ մում ա մե նա մեծ մաս նա-
բա ժինն ու նեն լու ծիչ նե րը, մինչ դեռ մյուս բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք լու ծույթ նե-
րում հան դի պում են ա ռա վել փոքր քա նա կութ յուն նե րով, լուծ վող նյու թերն 
են։ Օ րի նակ, երբ կե րակ րի ա ղը լու ծում են ջրում, ա ռա ջա նում է լու ծույթ, 
ո րի կազ մում կե րակ րի ա ղը հան դես է գա լիս որ պես լուծ վող նյութ, իսկ ջու-
րը՝ որ պես լու ծիչ։ Տա րած ված են նաև բարդ լու ծույթ նե րը, ո րոնց կազ մի մեջ 
մտնում են մե կից ա վե լի լուծ վող նյու թեր և/ կամ լու ծիչ ներ։ 
Ի րա կան են հա մար վում այն լու ծույթ նե րը, ո րոն ցում լուծ վող նյու թի 

մաս նիկ ներն ու նեն մո լե կու լա յին կամ իո նա յին չա փեր՝ սո վո րա բար 0,1‒1 նմ 
(10‒8‒10‒7 սմ) մե ծութ յուն նե րով։ Ի րա կան լու ծույթ նե րը բնո րոշ վում են մի 
շարք ընդ հա նուր հատ կութ յուն նե րով, այդ թվում`
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1. Եր կու և  ա վե լի բա ղադ րիչ նե րից (լուծ վող նյութ և լու ծիչ) կազմ ված 
խառ նուր դը հա մա սեռ է, ո րի կազ մը փո փո խա կան է, այ սինքն՝ լուծ վող նյու թի 
և լու ծի չի հա րա բե րակ ցութ յու նը կա րող է տա տան վել։ 

2. Լուծ վող նյու թի մաս նիկ ներն ու նեն մո լե կու լա յին կամ իո նա յին չա փեր։ 
3. Լու ծույ թը գու նա վոր է կամ ան գույն և սո վո րա բար թա փան ցիկ է։
4. Լուծ վող նյու թի մաս նիկ նե րը հա վա սա րա չափ են բաշխ ված լու ծույ թի 

ծա վա լով և չեն նստում կամ կոա գու լաց վում ժա մա նա կի ըն թաց քում։ 
5. Լուծ վող նյու թը կա րող է ան ջատ վել լու ծի չից՝ ֆի զի կա կան ե ղա նակ նե-

րի կի րառ մամբ (օ րի նակ, գո լոր շաց ման մի ջո ցով)։ 
Լու ծե լիութ յու նը բնու թագ րում է լուծ վող նյու թի այն քա նա կը, ո րը կա-

րող է լուծ վել լու ծի չի տվյալ քա նա կում։ Օ րի նակ, 36,0 գրամ նատ րիու մի 
քլո րի դը լուծ վում է 100 գրամ ջրում՝ 200C ջեր մաս տի ճա նում։ Այս դեպ քում 
կա րե լի է ա սել, որ NaCl‒ի լու ծե լիութ յու նը ջրում կազ մում է 36,0 գ/100 գ 
H2O`200C ջեր մաս տի ճա նում: Ըստ լու ծե լիութ յան, լուծ վող նյու թե րը կա րող 
են լի նել լավ լու ծե լի, չա փա վոր լու ծե լի, քիչ լու ծե լի կամ չլուծ վող։ Չ նա յած այս 
հաս կա ցութ յուն նե րը չեն ար տա հայ տում լուծ վող նյու թի քա նա կութ յուն նե-
րը, սա կայն դրանք հա ճախ օգ տա գործ վում են միա ցութ յան լու ծե լիութ յու նը 
ո րա կա պես բնու թագ րե լու հա մար։ Երբ լու ծույ թի ջեր մաս տի ճանն ա ճում է, 
պինդ նյու թի լու ծե լիութ յու նը բարձ րա նում է, իսկ գա զի լու ծե լիութ յու նը՝ իջ-
նում։ Երբ մե ծա նում է լու ծույ թի ճնշու մը, ա պա պինդ նյու թի լու ծե լիութ յու նը 
մնում է հաս տա տուն, իսկ գա զի լու ծե լիութ յու նը մե ծա նում է։ Լու ծի չում լուծ-
ված նյու թի քա նա կութ յունն ար տա հայտ վում է լու ծույ թի կոն ցենտ րա ցիա յով4 
(Աղյուսակ 1‒1)։ 
Աղյուսակ 1‒1: Լու ծույ թի կոն ցենտ րա ցիա յի ար տա հայտ ման ընդ հա նուր միա-

վոր նե րը.
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Օ րի նակ 1։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել նատ րիու մի հիդ րօք սի դի կշռա յին տո կո-

սը լու ծույ թում, ո րը ստաց վել է 8,00 գրամ NaOH‒ը 50,0 գրամ H2O‒ին ա վե-
լաց նե լու մի ջո ցով։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝             8,00 գրամ NaOH
                             50,0 գրամ H2O
Անհրաժեշտ է որոշել՝ կշռային տոկոսը

Օ րի նակ 2։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել կա լիու մի քլո րի դի և ջ րի կշռա յին այն 
տո կոս նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են 250 գրամ 5,00%‒ոց լու ծույթ պատ րաս-
տե լու հա մար։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տր ված է՝             250 գրամ լու ծույթ
                             5,00% լու ծույթ
Անհ րա ժեշտ է ո րո շել՝ KCl‒ի և ջ րի կշռա յին տո կոս նե րը։
Պլանավորում՝ 250 գրամ 5,00% լուծույթ = (250 գրամ) (0,0500) = 12,5 

գրամ KCl (լուծվող  նյութ)
Հաշ վարկ՝ 250 գրամ‒12,5 գրամ=238 գրամ H2O 
 Լու ծե լով 12,5 գրամ KCl‒ը 238 գրամ H2O‒ում կստաց վի 5,00% լու ծույթ։ 

Օ րի նակ 3։ Տր ված է 34,0%‒ով ծծմբա կան թթվի լու ծույթ, ո րի խտութ յու նը 
կազ մում է 1,25 գ/մլ։ Ըստ գրամ նե րի որ քա՞ն քա նա կութ յամբ H2SO4 է պա րու-
նակ վում 1,00 լ տր ված լու ծույ թում։ 
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ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝     d=1,25 գ/մլ
                     V=1,00 լ
                     H2SO4‒ի 34,0% լուծույթ
Անհ րա ժեշտ է ո րո շել՝ H2SO4‒ի զանգ վա ծը։ 
Պ լա նա վո րում՝ Նախ անհ րա ժեշտ է ո րո շել լու ծույ թի կշի ռը տրված 

խտու թ յամբ և այ նու հետև օգ տա գոր ծել այն կշռա յին տո կո սի բա նաձ ևի մեջ՝ 
H2SO4‒ի զանգ վա ծը ո րո շե լու հա մար։
Հաշվարկ՝ d=զանգված/V

Հետևաբար, 34,0%‒ոց 1 լ H2SO4‒ի լուծույթը պարունակում է 425 գրամ 
H2SO4։
Օ րի նակ 4։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել լու ծույ թի մոլ  յա րութ յու նը, ո րի 250 մլ‒ում 

պա րու նակ վում է 1,4 մոլ քա ցա խաթ թու (HC2H3O2)
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 

Տրված է 1,4 մոլ քա ցա խաթ թու 250 մլ լու ծույ թում (մոլ/լ)։ Քա նի որ մոլ  յա-
րութ յան չա փո ղա կա նութ յու նը մոլ/լ է, ապա անհրաժեշտ է կատարել ան հրա-
ժեշտ փո խա կեր պում. 
Օրինակ 5։ Ան հրաժեշտ է որոշել լուծ ույթի մո լ յար ութ յունը , որը պատ-

րաստվել է 2,00 գրամ  կալ իումի քլ որատից և ջրի խառ նումից,  ինչի ար դյուն-
քում ս տացվել է 150 մլ լուծույթ։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տր ված է՝ KClO3‒ի զանգ վա ծը=2,00 գրամ 
 լու ծույ թի ծա վա լը=150 մլ
 KClO3‒ի մոլյար զանգվածը=39,10+35,45+3(16,00) =122,6 գ/մոլ

Հաշվարկ՝

Լուծման ուղի՝
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Օ րի նակ 6։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել կա լիու մի հիդ րօք սի դի քա նա կութ յու-
նը գրամ նե րով, որն անհ րա ժեշտ է 0,450 մո լութ յամբ 600 մլ լու ծույ թի պատ-
րաստ ման հա մար։ 

ԼՈՒԾՈՒՄ

Օ րի նակ 7։ Անհ րա ժեշտ է հաշ վել 16 մո լութ յամբ 325 մլ  ա զո տա կան թթվի 
լու ծույ թում ա զո տա կան թթվի մո լե րի քա նա կը։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝             V=325 մլ
                             M=16 մոլ HNO3‒ի լուծույթ
Պլանավորում՝ Ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա-

ռել հետև յալ առն չութ յու նը՝ մո լեր= լիտրներ X M

Օ րի նակ 8։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել 0,250 մո լութ յամբ լու ծույ թի ծա վա լը, ո րը 
պետք է պատ րաստ վի 16,0 գրամ կա լիու մի կար բո նա տից։
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝             K2CO3‒ի զանգվածը=16,0 գրամ
                             M=0,250 մոլ/լ լուծույթ
                     K2CO3‒ի մոլային զանգվածը=138,2 գ/մոլ

Լուծման ուղի՝

Հաշվարկ՝
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Պ լա նա վո րում՝ Նախ անհ րա ժեշտ է ո րո շել 16,0 գրամ K2CO3‒ից պատ-
րաստ վող լու ծույ թի ծա վա լը։ 
Օ րի նակ 9։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել, թե քա նի՞ մի լի լիտր 2,00 մոլ  յա րութ յամբ 

HCl կա րող է փո խազ դել 28,0 գրամ NaOH‒ի հետ։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝             NaOH‒ի զանգվածը=28,0 գրամ
                             M=2,00 մոլ/լ NaOH
Պ լա նա վո րում՝ Նախ անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել ռեակ ցիա յի հա վա սա-

րու մը՝

Այ նու հետև անհ րա ժեշտ է ո րո շել NaOH‒ի մո լե րի քա նա կը 28,0 գ NaOH‒լու-
ծույ թում։ 

Օ րի նակ 10։ Անհ րա ժեշտ է ո րո շել նատ րիու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի մո-
լ  յա րութ յու նը, ո րը պատ րաստ վել է 0,20 մոլ  յա րութ յամբ 100 մլ NaOH‒ի և 150 
մլ ջ րի խառ նու մից։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տրված է՝             V1=100 մլ NaOH
                     V2=150 մլ H2O
                     Vլուծույթ=250 մլ 
                     Mնախնական=0,20 մոլ
Պ լա նա վո րում՝ Նոս րաց ման ժա մա նակ NaOH‒ի մո լե րը մնում են նույ նը, 

սա կայն փոխ վում են մոլ  յա րութ յու նը և ծա վա լը։

Հաշվարկ՝

Լուծման ուղի՝
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1. Անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել NaOH‒ի մո լե րը նախ նա կան լու ծույ թում՝

2. Անհ րա ժեշտ է բա ժա նել NaOH‒ի ստաց ված մո լե րը լու ծույ թի վերջ նա-
կան ծա վա լի ար ժե քի վրա՝ նոր մոլ  յա րութ յու նը ո րո շե լու հա մար։

Ստուգում՝ Ե թե լու ծույ թի ծա վա լը կրկնա պատկ վի, ա պա կոն ցենտ րա-
ցիան կի սով չափ կնվա զի։ Հետ ևա բար, նոր լու ծույ թի կոն ցենտ րա ցիան տվյալ 
դեպ քում պետք է լի նի 0,10 M‒ից պա կա ս։  

1.2.2. ԹՈՒՅԼ ԵՎ ՈՒԺԵՂ ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐԸ, ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԻԿ 
ԴԻՍՈՑՈՒՄԸ, ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ՋՐԻ ԻՈՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼԸ
Այն միա ցութ յուն նե րը, ո րոնք լու ծույ թում դի սոց վում են իոն նե րի՝ հա ղոր-

դե լով է լեկտ րա կան հո սանք, կոչ վում են է լեկտ րո լիտ ներ, իսկ հա կա ռակ դեպ-
քում՝ ոչ է լեկտ րո լիտ ներ։ Է լեկտ րո լիտ նե րի խմբի մեջ են մտնում թթու նե րը, 
հիմ քե րը և  իո նա կան այլ միա ցութ յուն ներ (օ րի նակ՝ ա ղե րը)։ Է լեկտ րո լիտ նե րի 
վե րա բեր յալ կա տա րած աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ շվեդ քի մի կոս Ա րե նիու սը 
(1859‒1927) ստա ցել է Նո բել  յան մրցա նակ 1903 թվա կա նին։ Նա բա ցա հայ տել 
է, որ լու ծույթ նե րը հա ղոր դում են է լեկտ րա կան հո սանք, քա նի որ լուծ ման ժա-
մա նակ լուծ վող նյու թը ան մի ջա պես դի սոց վում է է լեկտ րա կան լից քա վոր ված 
մաս նիկ նե րի (իոն նե րի)։ Ա ռա ջա ցած իոն նե րի տե ղա շար ժը դե պի հա կա ռակ 
լից քա վոր ված է լեկտ րոդ ներ պայ մա նա վո րում է լու ծույ թի հա ղոր դիչ հատ-
կութ յուն նե րը։ Հա մա ձայն Ա րե նիու սի տե սութ յան, այն լու ծույթ նե րը, ո րոնք 
վատ հա ղոր դիչ ներ են, պա րու նա կում են այն պի սի է լեկտ րո լիտ ներ, ո րոնք լու-
ծույ թում մաս նա կիո րեն են դի սոց վում իոն նե րի։ Բա ցի դա, ան կախ է լեկտ րա-
կան հո սան քի հա ղոր դու մից, բո լոր լու ծույթ նե րը պա րու նա կում են իոն ներ։ 
Ն կար 1‒2‒ում բեր ված են մի շարք նյու թե րի հա ղոր դիչ հատ կութ յուն նե րը5։ 

Ն կար 1‒2։ Ջ րի, սա խա րո զի և նատ րիու մի քլո րի դի հա ղոր դիչ հատ կութ յուն նե րը. 
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Է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման դեպ քում լու ծույ թում է լեկտ րո լի տի նե րը 
տրոհ վում են դրա կան և բա ցա սա կան լից քա վոր ված իոն նե րի, մինչ դեռ իո-
նաց ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում ջրի և  ա ռան ձին միա ցութ յուն նե րի միջև 
քի միա կան ռեակ ցիա, ո րի արդ յուն քում ձևա վոր վում են իոն ներ։ 

Կախ ված դի սոց ման կամ իո նաց ման աս տի ճա նից, տար բե րում են ու ժեղ 
և թույլ է լեկտ րո լիտ ներ5 (Ն կար 1‒3)։ Ու ժեղ են հա մար վում այն է լեկտ րո-
լիտ նե րը, ո րոնք լու ծույ թում դի սոց վում են ամ բող ջութ յամբ կամ գրե թե ամ-
բող ջութ յամբ, մինչ դեռ թույլ են հա մար վում այն է լեկտ րո լիտ նե րը, ո րոնք 
լու ծույ թում դի սոց վում են մաս նա կիո րեն (Ն կար 1‒4)։ 
Ն կար 1‒3։ Մի շարք թթու‒հիմք զույ գե րի հա րա բե րա կան է լեկտ րո լի տա յին ու ժե-

ղութ յու նը. 

Ն կար 1‒4։ HCl‒ը լու ծույ թում դի սոց վում է 100%‒ով, մինչ դեռ HC2H3O2‒ի լ ուծույ-
թում լո ւծվող նյ ութը գ րեթե ամբ ողջո ւթյամբ մո լեկ ու լային վի ճակում է. 
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Ջու րը շատ թույլ է լեկտ րո լիտ է, սա կայն են թարկ վում է թույլ դի սոց ման, 
որն ան վա նում են ինք նաիո նա ցում։ Ն կար 1‒5‒ում բեր ված է ջրի դի սոց-
ման եր կու հա վա սա րում, ո րոն ցից ա ռա ջի նը ներ կա յաց նում է Բ րոնս թեդ‒ 
Լաու րիի թթվա հիմ նա յին տե սութ յու նը։ Այն ար տա հայ տում է ջրի ա մե-
նա կար ևոր քի միա կան հատ կութ յուն նե րից մե կը, ո րի դեպ քում ջու րը կա րող 
է հան դես գալ որ պես հիմք և թ թու։ Երկ րորդ հա վա սա րումն ու նի ա ռա վել 
պարզ տեսք, ո րի դեպ քում ջրի դի սո ցու մից ա ռա ջա նում են ջրած նի և հիդ-
րօք սիդ խմբի իոն ներ։  
Ն կար 1‒5։ Ջ րի դի սոց ման եր կու հիմ նա կան հա վա սա րու մը. 

Ջ րի դի սոց ման ու ղիղ և հա կա դարձ ռեակ ցիա նե րը տե ղի են ու նե նում 
այն քան ա րագ, որ ջրի մո լե կուլ նե րը չեն մնում իո նաց ված վի ճա կում եր կար 
ժա մա նա կով։ Սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում (250C) ջրի մո լե կուլ նե րի իո նա-
ցու մից ա ռա ջա նում են 1,0 x 10‒7 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցիա յով H+ իոն ներ և 1,0 x 
10‒7 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցիա յով OH‒ իոն ներ: Քա ռա կու սի փա կագ ծե րը՝ [], օգ տա-
գործ վում են մեկ լիտ րում մո լե րի կոն ցենտ րա ցիան ար տա հայ տե լու հա մար։ 
Հետ ևա բար, [H+] ար տա հայ տութ յու նը ցույց է տա լիս H+ իոն նե րի կոն ցենտ-
րա ցիան մո լե րով՝ մեկ լիտր լու ծույ թում։ Կոն ցենտ րա ցիա նե րը սո վո րա բար 
ար տա հայտ վում են հետև յալ կերպ՝

Այս ար տա հայ տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ սեն յա կա յին ջեր մաս տի-
ճա նում 109 ջրի մո լե կուլ նե րից միայն եր կուսն են իո նաց ված վի ճա կում։ Հետ-
ևա բար, ջու րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ բաղ կա ցած է H2O մո լե կուլ նե րից և  
է լեկտ րաէ ներ գիա յի վատ հա ղոր դիչ է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ջրի ինք նաիո նա ցու-
մը շատ կար ևոր հատ կութ յուն է։ 
Է լեկտ րո լի տի և դ րա դի սո ցու մից ա ռա ջա ցած իոն նե րի միջև հաս տատ ված 

հա վա սա րակշ ռութ յու նը բնու թագր վում է հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա-
տու նով, որն ան վա նում են դի սոց ման հաս տա տուն։ Ջ րի ինք նաիո նաց ման 
հա մար դի սոց ման հաս տա տու նը ու նի հետև յալ տես քը՝
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Տվ  յալ առն չութ յու նում բա ցա կա յում է [H2O] կոն ցենտ րա ցիան, քա նի որ մա-
քուր հե ղուկ կամ պինդ նյու թե րի կոն ցենտ րա ցիա նե րը անհ րա ժեշտ է հե ռաց-
նել։ Սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում ջրի դի սոց ման հաս տա տու նը՝ Kջուր=1,0 X 
10‒14, հետ ևա բար՝

Քանի որ հ իդ րատ ացված պ րոտ ոն ներին ն եր կայ աց նելու համար H+ և H3O+ 
ի ոններն օգ տագո րծվում են փո խադ ար ձորեն,  ապա ջրի իո նական արտա-
դր յալը՝

Այն  լուծ ու յթներ ը, որոնց  կազմում [H+]=[OH‒],  կոչվում ե ն չեզոք  լուծ ույթ-
ն եր ։ Սակայն  լուծ ու յթների մե ծ մասում այդ  ի ոնների  կոն ցե նտր աց իաներ ը 
հավասար չ են իրա ր (Նկար 1‒6)։ Երբ մ ի իոնի  կոն ցե նտրացիան բա րձրանում 
է, մյու ս իոնի  կոն ցե նտրացիան պետք է  նվազի , ո րպեսզի  պա հպանվի 1,0 X 
10‒1 4 արժեքը։  
Ն կար 1‒6։ Ջ րա յին լու ծույթ նե րի H+ և OH‒ իոն նե րի հա րա բե րա կան կոն ցենտ րա-

ցիա նե րը սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում. 

Ջ րա յին լու ծույթ նե րի թթվայ նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ջրած նի կամ 
հիդ րո նիու մի իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յով։ Հար մա րութ յան հա մար ջրած-
նա յին իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան՝ [H+]‒ը, նշա նակ վում է pH ար տա հայ տու-
թյամբ, ո րը մեկ լիտր լու ծույ թում H+ կամ H3O+ իոն նե րի կոն ցենտ րա-
ցիա յի (մոլ) բա ցա սա կան լո գա րիթմն է։

Ի նչպես արդեն նշվել է, ս են յա կային ջ երմ աս տի ճանում չեզոք լ ուծո ւյթում 
առկա ջր ած նային ի ոն ների կ ոնցե նտ րացիան՝ [H+]=1,0 X 10‒7:  Դրա ար ժեքը 
տեղ ադ րելով վե րոհ իշյալ հա վաս արման մեջ, կստ ացվի՝
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Այն լու ծույթ նե րը, ո րոնց ջրած նա յին իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան մեծ է հիդ-
րօք սիլ իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յից՝ [H+]>[OH‒], հա մար վում են թթվա յին լու-
ծույթ ներ և  ու նեն pH<7,00 ար ժե քը։ Հա կա ռակ դեպ քում լու ծույթ նե րը հա-
մար վում են հիմ նա յին և pH>7,00 ար ժե քից (Աղ  յու սակ 1‒2 և Ն կար 1‒7)։ 
Աղ  յու սակ 1‒2: Ջ րած նի և հիդ րօք սիլ իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա նե րի միջև կա պը 

և pH‒ի ար ժե քը 250C‒ում. 

Լուծույթի տեսակը [H+] (M) [OH‒] (M) pH

Թթվային >1,0 X 10‒7 <1,0 X 10‒7 <7,00

Չեզոք 1,0 X 10‒7 1,0 X 10‒7 7,00

Հիմնային <1,0 X 10‒7 >1,0 X 10‒7 >7,00

 
Օ րի նակ, երբ լու ծույ թի ջրած նա յին իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան՝ [H+]=1,0 X 

10‒3, ա պա pH‒ի ար ժե քը կլի նի. 

 
Մյուս դ եպքում հ իդր օքսիլ ի ոն ների կ ոնցե նտ րացիան՝ [OH‒]=2,0 X 10‒3 ,  և 

ա նհ րաժեշտ է  ո րոշել ջր ած նային ի ոն ների կ ոնցե նտ րացիան՝ [H+]։

Նկար 1‒7: p H‒ի  ա րժեքներ ի սանդղակը.

Բա ցա սա կան լո գա րիթ մը հար մար ե ղա նակ է նաև այլ իոն նե րի փոքր կոն-
ցենտ րա ցիա ներն ար տա հայ տե լու հա մար։ Ըն դուն ված է, որ բա ցա սա կան լո-
գա րիթ մը նշա նա կում են «p» տա ռով, որն ար տա հայ տում է իոն նե րի կոն ցենտ-
րա ցիան։ Հետ ևա բար, կա րե լի է ո րո շել նաև OH‒ իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան։ 

Վե րց նելով ջրի երկու դիս ոցման հ աս տատ ունի բա ցա սական լո գարի թմ-
ները, Kջուր=[H+][OH‒], ստ ացվում է հե տևյալ ա ռնչո ւթյ ունը՝

որի ց կարելի է  ստանալ հետևյա լ օգտակա ր հա վաս արումը.
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Մի շա րք լո ւծ ույթն երի համար pH‒ի և pO H‒ի  ա րժեքնե րը բերվա ծ են 
Նկար 1‒8‒ո ւմ։ 
Նկար 1‒8: H+ ու O H‒  իոննե րի կ ոն ցեն տր ացիաները և pH ու p OH  ցո ւց անիշները՝ 

մի շ արք  տարածվ ած մ իացո ւթ յունն երի համար. 

Բա ցի ջրի իո նա կան դի սոց ման հաս տա տու նից (Kջուր), կի րառ վում են նաև 
այլ հաս տա տուն ներ, այդ թվում՝ թթվա յին իո նաց ման հաս տա տու նը6 
(Kթթու)։ Օ րի նակ, քա ցա խաթթ վի դի սոց ման հաս տա տու նը ո րոշ վում է հետև-
յալ կերպ՝

1.2.3. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՐՈՒՄԸ
Թթ վի և հիմ քի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիան, ո րի արդ յուն քում ա ռա-

ջա նում է աղ և ջուր, կոչ վում է չե զո քաց ման ռեակ ցիա։ Օ րի նակ, նատ րիու մի 
հիդ րօք սի դի և  ա ղաթթ վի միջև տե ղի ու նե ցող քի միա կան ռեակ ցիան ու նի 
հետև յալ տես քը.



‒ 28‒

Սակայն այս ռե ակց իայով չի երևում, որ HCl, NaOH և NaCl մ իացո ւթյուն-
ները լ ուծո ւյթում ի ոն ների ձևով են, հ ետ ևաբար, քիմ իական ռե ակցիան  
ա ռավել պ ատ կե րավոր ձևով ունի հե տևյալ տ եսքը.

 
Ինչպե ս երևում է վեր ոհիշյալ ռեա կցիայից, Na+ և Cl‒  ի ոնները չե ն 

փ ոխազդում  միմյանց, մինչդեռ H+ և OH‒  ի ոններ ը փ ոխազդում ե ն՝  առ աջ-
ացնելով ջո ւր։  Հ ետևաբար , չեզ ոքացման ռեակցիա ն կարելի է գրել հետևյալ  
տեսքով.

Նկար  1‒9 : Տիտրմ ան  պրոց եսը ֆե նոլֆտալ եի ն ին դիկատորո վ. 

Թթվ ի, հիմքի կամ ա յլ մ իացութ յա ն քա նակ ությունը տրվա ծ նմու շո ւմ  որոշե-
լու հա մա ր կիրառում են տիտրո ւմը, որը չափում  է ռեագենտի այ ն ծավալը, 
ո րն  անհրաժեշտ է ա յլ ռեագեն տի ն չ եզ ոքացնե լու հա մար (Նկար 1‒9)։ Ա յս 
դեպքու մ թ թվ ահիմնա յի ն ին դիկատո րը  գո ւնավորվ ած մ իացություն ն է, 
որ ը գոյանում է թթվային կ ամ  հիմնայ ին մ իացության ձևով՝ դրա նց բնոր-
ոշ  գու նային  ե րանգներով։ pH‒ի ց ածր և բա րձր  ա րժեքնե րի դեպք ու մ ին-
դիկատո րը տարբ եր  գ ունա վորումնե ր է ունեն ում։ Նկար 1‒10‒ո ւմ բերված 
են  ընդհա նու ր ինդ իկ ատորն երը, որ ոնք կարող  ե ն օգ տագործվե լ տիտրմ ան  
նպատակով5: Ընդ ո րում, pH‒ի ար ժե քը ա ռա վել ճշգրիտ կա րե լի է ո րո շել pH 
մետ րի մի ջո ցով (Ն կար 1‒11)։ 
Ն կար 1‒10: Լու ծույթ նե րի տիտ րու մը մե թիլ կար մի րի, բրոմ թի մոլ կա պույ տի և 

ֆեոլֆ տա լեի նի օգ նութ յամբ՝ pH‒ի տար բեր ար ժեք նե րի առ կա յութ յամբ. 
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Ն կար 1‒11: pH մետ րի կի րա ռու մը կա թի 
pH‒ի ար ժե քը ո րո շե լու հա մար. 

Օ րի նակ 1։ Տր ված է 0,150 մոլ  յա րութ յամբ 42,00 մլ NaOH‒ի լու ծույթ, որն 
անհ րա ժեշտ է 50 մլ  ա ղաթթ վի լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար։ Անհ րա ժեշտ 
է ո րո շել թթվա յին լու ծույ թի մոլ  յա րութ յու նը։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տր ված է՝             0,150 մոլ  յա րութ յամբ 42,00 մլ NaOH‒ի լու ծույթ
                             50,00 մլ  ա ղաթթ վի լու ծույթ
Անհ րա ժեշտ է ո րո շել՝ թթվա յին լու ծույ թի մոլ  յա րութ յու նը։
Պ լա նա վո րում՝ Ռեակ ցիա յի հա վա սա րումն ու նի հետև յալ տես քը.

                       
Ա նհ րաժեշտ է  ո րոշել NaOH‒ի մո լերը լ ուծո ւյթում՝

Քանի որ թթու ն և  հիմք ը փ ոխազդում են 1։ 1 հա րաբ երակ ցությամբ, ապա 
մոլ հիմք=մոլ թթու։ 
Հաշվարկ՝ 

Օր ինակ 2։ Տ րված է 0,150 մո լ յ արու թյամբ 42,00 մլ NaOH‒ի լո ւծույթ, որն 
ան հր աժեշտ է 50 մլ H2SO4‒ի լո ւծու յթը չ եզ ոքա ցն ելու հ ամար։ Ան հր աժեշտ է 
որ ոշել թթվ ային լո ւծու յթի մո լ յ արու թյո ւնը։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տ րված է՝             0,150 մո լ յ արու թյամբ 42,00 մլ NaOH‒ի լո ւծույթ
                     50,00 մլ H2SO4‒ի լո ւծույթ
Ան հր աժեշտ է որ ոշել՝ թթվ ային լո ւծու յթի մո լ յ արու թյո ւնը։ 
Պլ ան ավ որում՝  Ռեա կցի այի հ ավ աս արումն ո ւնի հետ ևյալ տե սքը.

                       



‒ 30‒

Ան հրաժեշտ է որոշել NaOH‒ի  մ ոլերը լուծ ույթում.

Քանի որ թթո ւն և հիմ քը փոխազդում են 1 ։2  հ արա բերա կցությամբ,ապա՝

Հաշվարկ՝ 

Օր ինակ 3։ Տ րված է 25,00 մլ H2SO4‒ի լո ւծույթ, որն ան հր աժեշտ է 0,2240 
մո լ յ արու թյամբ 14,26 մլ NaOH‒ի լո ւծու յթի չ եզ ոքա ցման հ ամար։ Ան հր աժեշտ 
է որ ոշել ծծմբ ական թթվի մո լ յ արու թյո ւնը։ 
ԼՈՒԾՈՒՄ։ 
Տ րված է՝             0,2240 մո լ յ արու թյամբ 14,26 մլ NaOH‒ի լո ւծույթ
                             25,00 մլ H2SO4‒ի լո ւծույթ
Ան հր աժեշտ է որ ոշել՝ ծծմբ ական թթվի մո լ յ արու թյո ւնը։
Պլ ան ավ որում՝  Ռեա կցի այի հ ավ աս արումն ո ւնի հետ ևյալ տե սքը.

                       
Ան հրաժեշտ է որոշել NaOH‒ի  մ ոլերը լուծ ույթում.

Քանի որ թթո ւն և հիմ քը փոխազդում են 1 ։2  հ արա բերա կցությամբ, ապա`

 

Հաշվարկ՝ 

1.2.4. ԲՈՒՖԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
Այն լու ծույթ նե րը, ո րոնց քիչ քա նա կութ յամբ ու ժեղ թթու կամ ու ժեղ հիմք 

ա վե լաց նե լիս մի ջա վայ րի pH‒ը չի փոխ վում, կոչ վում են բու ֆե րա յին լու-
ծույթ ներ կամ բու ֆեր ներ։ Բու ֆե րա յին հա մա կար գե րը բաղ կա ցած են (i) 
թույլ թթվից և դ րա ա ղից, օ րի նակ՝ CH3COOH/CH3COO‒ և (ii) թույլ հիմ քից ու 
դրա ա ղից, օ րի նակ՝ NH4

+/NH3։  Օ րինակ, մ արդու արյան pH‒ի ար ժեքը պետք 
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է գտնվի 7,35‒7,45 մի ջակ այքում՝ թո քերից թթ վա ծինը դեպի բջ իջներ ա րդյ ու-
նավետ տե ղա փո խելու համար, որն  ի րա կան ացվում է բ ու ֆե րային հա մակ ար-
գերի մի ջոցով ։ Մ աս նա վո րապես, արյան բ ու ֆե րային հա մակ արգը բ աղ կացած 
է կ ար բո նական թթվից (H2CO3) և  դրա հ իմ նային  ածա նց յալից՝ բիկ ար բոնատ 
իոնից (HCO3

‒)։ Երբ  բ ու ֆերայի ն համ ակարգ ին  ավ ելացվում է  լր ացուցիչ հիմք, 
թույլ թթու ն փ ոխազդում է  հիմքի հետ ՝ չեզ ոք ացնելով այն։ Երբ  բ ու ֆերայի ն 
համ ակարգ ին  ավ ելացվում է  լր ացուցիչ թթո ւ, ապա  հ իմնայ ին ա ծա նցյալ ը 
փ ոխազդում է թթվի հետ՝  և ս չեզ ոք ացնելով այն։ Այ ս մե խանիզմի շնորհիվ  
բ ու ֆերայի ն համ ակ արգեր ը ունակ են  պ ահ պանելու pH‒ի  հ աստատու ն 
արժե քը ։ Համ ակարգը պետք է պ ար ունակի թույլ  հիմքի կամ թույլ թթվի  և 
դրա նց  աղերի  ա նհրաժեշ տ քանա կություն , ո րպեսզի ձեռ ք բերի  բ ու ֆերային  
հատ կութ յուննե ր։ Նկար 1‒12‒ում  բերված է քացա խաթթվի ց և  նատ րիու մի  
ա ցետատից կազմված պարզ  բ ուֆերը։   
Նկար 1‒ 12:  Բ ու ֆերային  լուծույթ.

Օ րի նակ։ Անհ րա ժեշտ է հաշ վել բու ֆե րա յին լու ծույ թի pH‒ը, ո րը բաղ կա-
ցած է 0,100 մոլ HC2H3O2‒ից և 0,100 մոլ NaC2H3O2‒ից։ 

1. Քի միա կան ռեակ ցիա յի հա վա սա րումն ու նի հետև յալ տես քը՝

 
2. Նյ ու թերի կ ոնցե նտ րաց իա ները ն ախ նական վի ճակում և հա վա սարա կշռու-

թյան ժա մանակ լր ացվում են ն եր քոհ իշյալ աղյ ու սակում ։ Կ ոնցե նտ րաց իայի 
փո փոխո ւթյ ունը ն շան ակվում է x տառով, և հա վա սարա կշռո ւթյան տողում 
լրացվում է ն ախ նական ու փոփ ոխված կ ոնցե նտ րաց իա ների գ ու մարը։ 



‒ 32‒

Նախնական (M) 0,100 ≈0.00 0,100

Փոփոխված (M) ‒x +x +x

Հավասարակշռության 
վիճակ (M) 0,100‒x x 0,100+x

3.  Դի սոց ման հաս տա տու նը (Kթթու) ո րոշ վում է հետև յալ կերպ՝

Քանի որ դիս ոցման հ աս տատունն ունի փոքր արժեք,  և առկա է H3O+ ը նդ-
հանուր իոնը,  ապա ենթա դրվում է, որ x‒ի ար ժեքը 0,100 մոլի դ եպքում կ լինի 
շատ փոքր, ինչի համար այն անտ եսվում է, և հա վա սար ումը ձեռք է բերում  
ա վելի պարզ տեսք։  

4. Վե րոհ իշյալ ենթ ադրո ւթյ ունը ստ ու գելու համար կատ արվում է հ աշվարկ,  
որի ա րդյո ւնքում ստ ացված ար ժեքը չպետք է գե րազ անցի 0,05 թիվը կամ 5%‒ը։  
Ստ ացված ար ժեքից երևում է, որ մո տավոր հ աշվ արկը կատ արվել է ճիշտ։ 

 
5. Վերջին  քայլով  ա նհրաժեշտ  է  որոշել H3O + իոնի  կոն ցե նտրացիան։

Հետևաբար, տվյա լ առ նչո ւթյու նը  կարելի է ներ կայացնել  հետևյա լ 
տեսքով՝

 Գոյութ յուն ու նի նաև  Հեն դերս ոն‒ Հասլբ ալ քի  հա վասարումը,  որն  այլ-
ը նտրան քա յին եղանակ է pH ‒ի ա րժ եք ը որոշ ելու համար։ 

Ավելացվո ղ թ թվի և  հի մք ի քանա կների դե պք ու մ բուֆե րայի ն լուծույթի  pH 
‒ը պահպանվում է մի այն ո րո շակ ի միջակա յքում, այս ին քն՝ յուրաքան չյ ու ր 
բուֆե րային լու ծույթ օ ժտ վա ծ է որ ոշ ակ ի բուֆ եր ային  քանակո ւթյամբ , որից  
հ ետ ո բուֆե րայի ն հա տկությո ւն նե րն անհետան ու մ ե ն։ Ավելացվող թթվ ի կամ 
հիմ քի  այն քանակը , որ ը բուֆե րայի ն լուծույթ ի pH‒ի արժ եքը մեծացնում է 
մեկ միավ որով, կոչվ ու մ է բուֆ եր ային  տարողություն։ 

1.3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.3.1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ֆի զի կա կան քի միան քի միա կան գի տութ յուն նե րի տե սա կան հիմքն է։ Ֆի զի-

կա յի օ րենք նե րի ու օ րի նա չա փութ յուն նե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան քի միան 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հաս կա նա լու քի միա կան պրո ցես նե րի մե խա նիզ-
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մը, ո րով նպաս տում է քի միա յի գի տութ յան զար գաց մա նը։ Ֆի զի կա կան քի-
միա յում օգ տա գոր ծում են տե սա կան ֆի զի կա յի չորս հիմ նա կան՝ դա սա կան 
մե խա նի կա յի, քվան տա յին մե խա նի կա յի, ստա տիս տիկ մե խա նի կա յի և թեր մո-
դի նա մի կա յի բա ժին նե րը։ Ֆի զի կա կան քի միա յի հիմ նա կան բա ժին ներն են.

o Ն յու թի կա ռուց ված քը, որն ընդգր կում է ա տո մի կա ռուց ված քը, քի-
միա կան կա պե րի տե սութ յուն նե րը, մո լե կուլ նե րի կա ռուց ված քը, նյու թե րի 
ագ րե գա տա յին վի ճակ նե րի տե սութ յու նը։

o Քի միա կան թեր մո դի նա մի կան, որն ու սում նա սի րում է է ներ գիա յի 
տար բեր ձևե րի փո խար կում նե րը քի միա կան ռեակ ցիա նե րի կամ ֆի զի կա կան 
փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նակ։ Այն բա ժան վում է դա սա կան և ս տա տիս տիկ 
թեր մո դի նա մի կա յի։

o Քի միա կան հա վա սա րակշ ռութ յան տե սութ յու նը, որն ու սում նա սի-
րում է դար ձե լի կամ երկ կող մա նի քի միա կան ռեակ ցիա նե րը։

o Ֆա զա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը, որն ու սում նա սի րում է հե տե րո-
գեն քի միա կան հա վա սա րակշ ռութ յուն նե րը։ 

o Լու ծույթ նե րի տե սութ յու նը, որն ընդգր կում է է լեկտ րո լիտ նե րի և  ոչ 
է լեկտ րո լիտ նե րի լու ծույթ նե րի հատ կութ յուն նե րը։

o Է լեկտ րա քի միան, որն ու սում նա սի րում է այն պի սի օք սի դա վե րա-
կանգն ման ռեակ ցիա նե րի մե խա նիզ մը, ո րոնց հետ ևան քով քի միա կան է ներ-
գիան վե րած վում է է լեկտ րա կա նի։ Այն ու սում նա սի րում է նաև է լեկտ րա կան 
հո սան քի ազ դե ցութ յամբ ըն թա ցող քի միա կան փո խար կում նե րը։ 

o Քի միա կան կի նե տի կան և կա տա լի զը, որն ու սում նա սի րում է քի-
միա կան պրո ցես նե րի մե խա նիզմ նե րը, դրանց ա րա գութ յուն նե րը և դ րանց 
վրա ազ դող գոր ծոն նե րը։

o Կո լոիդ քի միան, որն ու սում նա սի րում է ման րա դիս պերս հե տե րո գեն 
հա մա կար գե րը։ Դ րանք բաղ կա ցած են առն վազն եր կու ֆա զա յից, ո րոն ցից 
մե կը ման րաց ված վի ճա կում բաշխ ված է մյուս ֆա զա յում։ Կո լոիդ քի միան 
ֆի զի կա կան քի միա յի ա մե նաընդգր կուն բա ժին նե րից մեկն է, ին չով պայ մա-
նա վոր ված՝ այն հա ճախ ու սում նա սի րում են որ պես ա ռան ձին գի տութ յուն։

1.3.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ 
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Քի միա կան թեր մո դի նա մի կան ընդ հա նուր թեր մո դի նա մի կա յի բա ժին է, որն 

ու սում նա սի րում է քի միա կան պրո ցես նե րը։ Թեր մո դի նա մի կան գի տութ յուն 
է, որն ու սում նա սի րում է այն պի սի պրո ցես ներ, ո րոնք ըն թա նում են ջեր մա յին 
է ֆեկտ նե րով։ Այդ նպա տա կով գո յութ յուն ու նե ցող ա մեն ինչ թեր մո դի նա մի կա-
յում բա ժա նում են եր կու մա սի՝ հա մա կար գի (system) և շր ջա պա տող մի ջա վայ-
րի (environment; surroundings)։ Թեր մո դի նա մի կա կան հա մա կարգ է կոչ-
վում նյու թե րի, մար մին նե րի հա վա քա ծուն, ո րոնք փո խազ դե ցութ յան մեջ են 
միմ յանց կամ ար տա քին մի ջա վայ րի հետ։ Իր հեր թին ար տա քին մի ջա վայրն 
ընդգր կում է այդ հա մա կար գից դուրս գտնվող մի ջա վայ րը։ Յու րա քանչ յուր 
թեր մո դի նա մի կա կան հա մա կարգ ու նի իր ներ քին է ներ գիան (U): Հա մա կար գե-
րը կա րող են լի նել մե կու սաց ված կամ չմե կու սաց ված (Ն կար 1‒13)։ 



‒ 34‒

Ն կար 1‒13։ Բաց հա մա կար գե րը (ա) ար տա քին մի ջա վայ րի հետ կա րող են փո-
խազ դել նյու թով և  է ներ գիա յով։ Փակ հա մա կար գե րը (բ) ար տա քին մի ջա վայ րի հետ 
փո խազ դում են միայն նյու թով։ Մե կու սաց ված հա մա կար գե րը (գ) չեն փո խազ դում 
ար տա քին մի ջա վայ րի հետ։ 

Մե կու սաց ված հա մա կար գի ներ քին է ներ գիան հաս տա տուն է (Ն կար 
1‒13գ)։ Այդ պի սի հա մա կար գե րը չեն փո խազ դում ար տա քին մի ջա վայ րի հետ 
ոչ նյու թով, ոչ է ներ գիա յով։ Չ նա յած ներ քին է ներ գիա յի բա ցար ձակ ար ժե քը 
հայտ նի չէ, սա կայն դա չի խան գա րում թեր մո դի նա մի կա կան հաշ վարկ նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, քա նի որ հնա րա վոր է հաշ վել դրա փո փո խութ յու նը (∆U) ո րո-
շա կի պրո ցես նե րում։ Ներ քին է ներ գիա յի տար րա կան քա նա կը նշա նա կում են 
dU, այ սինքն՝ ներ կա յաց վում է որ պես լրիվ դի ֆե րեն ցիալ։ Մե կու սաց ված հա-
մա կար գում հնա րա վոր են միայն ինք նա կամ պրո ցես ներ, ինչն ա վարտ վում է 
հա վա սա րակշռ ված վի ճա կով։ Հա մա կար գի բո լոր պա րա մետ րե րը մնում են 
ան փո փոխ։ Այս հա մա կար գե րը թվով շատ քիչ են, ո րոնց օ րի նակ է տիե զեր քը։  
Չ մե կու սաց ված հա մա կար գե րը լի նում են փակ և բաց։ Փակ հա մա կար-

գերն ար տա քին մի ջա վայ րի հետ փո խազ դում են միայն է ներ գիա յով, բայց ոչ 
նյու թով (Ն կար 1‒13բ)։ Այդ պի սի հա մա կար գե րի օ րի նակ ներ են սառ նա րա նի 
սառ ցա կի րը, փակ ա նո թում ե ռա ցող ջու րը, կա լո րի մետ րը, Եր կիր մո լո րա կը։ 
Է ներ գա փո խա նա կութ յու նը կա տար վում է եր կու ճա նա պար հով՝ ջեր մու թյան(Q) 
և  աշ խա տան քի ձևով (A): Ջեր մութ յան փո խան ցու մը կա տար վում է մաս նիկ-
նե րի քաո սա յին, ան կա նոն շարժ ման մի ջո ցով (Ն կար 1‒14ա)։ Մինչ դեռ աշ խա-
տանքն է ներ գիա յի փո խանց ման ձևն  է մաս նիկ նե րի ուղ ղորդ ված, կա նո նա վոր-
ված շարժ ման մի ջո ցով (Ն կար 1‒14բ)։ Կախ ված շարժ ման ձևից՝ աշ խա տան քը 
կա րող է լի նել մե խա նի կա կան, է լեկտ րա կան, քի միա կան և  այլն։ Տար բե րում են 
նաև էկ զո թեր միկ և  էն դո թեր միկ պրո ցես նե րը։ Էկ զո թեր միկ պրո ցե սի ժա-
մա նակ ա ռա ջա ցող է ներ գիան ջեր մութ յան ձևով ան ջատ վում է դե պի շրջա կա 
մի ջա վայր, մինչ դեռ էն դո թեր միկ պրո ցե սի դեպ քում է ներ գիան ջեր մութ յան 
ձևով կլան վում է շրջա կա մի ջա վայ րի կող մից։ Երբ հա մա կար գը ջեր մա պես է մե-
կու սաց ված, ա պա այն ան վա նում են ա դիա բատ հա մա կարգ (Q=0), հա կա ռակ 
պա րա գա յում՝ դիա թեր միկ հա մա կարգ (Q>0) (Ն կար 1‒15): 
Նկար 1‒14։ Մասնիկների ան-

կա նոն (ա) և ուղղորդված շար-
ժում նե րը (բ).
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Բաց հա մա կար գե րը ար տա քին մի ջա վայ րի հետ փո խազ դում են և՛ է ներ-
գիա յով, և՛ նյու թով (Ն կար Ա11ա)։ Ն ման հա մա կար գի օ րի նակ ներ են մար դու 
օր գա նիզ մը, բաց ա նո թում ե ռա ցող ջու րը, կոմպ րե սոր նե րը։ Չ մե կու սաց ված 
հա մա կար գե րը կա րող են ար տա քին մի ջա վայ րի հետ փո խազ դել ա նընդ հատ 
կամ ո րոշ ժա մա նա կով։ Ե թե փո խազ դե ցութ յու նը ո րոշ ժա մա նա կով է կա-
տար վում, ա պա հա մա կար գում կա րող են ըն թա նալ ոչ ինք նա կամ պրո ցես ներ։ 
Փո խազ դե ցութ յան դա դա րից հե տո կըն թա նա միայն ինք նա կամ պրո ցե սը և 
կս տեղծ վի հա վա սա րակշ ռութ յուն։ Ե թե ար տա քին մի ջա վայ րի և հա մա կար-
գի փո խազ դե ցութ յունն ա նընդ հատ է, ա պա հնա րա վոր են ստա ցիո նար վի-
ճակ ներ։ Դ րանք այն պի սի վի ճակ ներ են, երբ հա մա կար գի պա րա մետ րե րը չեն 
փո փոխ վում։ 
Ն կար 1‒15։ Երբ էն դո թեր միկ պրո ցե սը տե ղի է ու նե նում ա դիա բատ հա մա կար-

գում, ա պա ջեր մաս տի ճա նը նվա զում է (ա), իսկ էկ զո թեր միկ պրո ցե սի դեպ քում այն 
բարձ րա նում է (բ)։ Երբ էն-
դո թեր միկ պրո ցե սը տե ղի է 
ու նե նում դիա թեր միկ հա մա-
կար գում, է ներ գիան ար տա-
քին մի ջա վայ րից կլան վում 
է ջեր մութ յան ձևով, և ջեր-
մաս տի ճա նը փո փո խու թյուն 
չի կրում։ Երբ պրո ցե սը էկ-
զո թեր միկ է, ա պա է ներ գիան 
ան ջատ վում է ար տա քին մի ջա-
վայր ջեր մութ յան ձևով, ին չի արդ յուն քում պրո ցե սը հա մար վում է ի զո թերմ (∆T=0), 
այ սինքն՝ ջեր մաս տի ճա նը մնում է հաս տա տուն։ 

Թեր մո դի նա մի կա կան հա մա կար գե րը բնու թագր վում են ո րո շա կի պա րա-
մետ րե րով, ո րոնք լի նում են.

1. Ին տեն սիվ (ջեր մաս տի ճան, ճնշում, խտութ յուն և  այլն),
2. Էքս տեն սիվ (ներ քին է ներ գիա, ծա վալ, զանգ ված, ջեր մու նա կութ յուն և  

այլն)։
Ին տեն սիվ են այն պա րա մետ րե րը, ո րոնք կախ ված չեն հա մա կար գի չա փե-

րից և զանգ վա ծից, մինչ դեռ էքս տեն սիվ պա րա մետ րե րը կախ ված են և՛ հա-
մա կար գի չա փե րից, և՛ զանգ վա ծից։ Ե թե էքս տեն սիվ պա րա մետ րը վե րագր վի 
միա վոր զանգ վա ծին կամ մեկ մո լին, ա պա այն կդառ նա տե սա կա րար կամ 
մոլ  յար մե ծութ յուն, ո րոնք ին տեն սիվ մե ծութ յուն ներ են հա մար վում։ Պա րա-
մետ րե րի փո փո խութ յու նը ներ կա յա նում է որ պես պրո ցես, ո րը հա մա կար-
գի ան ցումն է մի վի ճա կից մյու սին։ Պ րո ցես ներն ու սում նա սի րե լիս օգտ վում 
են ի զո թերմ (T=const), ի զո բար (P=const), ի զո խոր (V=const) և  ա դիա բատ 
(q=const) հաս կա ցութ յուն նե րից։ Պ րո ցես նե րի մի ջո ցով կա րե լի է ի րա կա նաց-
նել ցիկ լեր, ին չի դեպ քում հա մա կար գը դուրս է գա լիս իր սկզբնա կան վի ճա-
կից, են թարկ վում է մի շարք փո փո խութ յուն նե րի և  այ նու հետև վե րա դառ-
նում իր սկզբնա կան վի ճա կին։ 
Պ րո ցես նե րը կա րող են լի նել.
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o Ինք նա կամ vs. ոչ ինք նա կամ
o Դար ձե լի vs. ոչ դար ձե լի
o Հա վա սա րակշռ ված vs. ոչ հա վա սա րակշռ ված։ 
Ն կար 1‒16։ Բարձ րութ յու նը որ պես 

վի ճա կի ֆունկ ցիա։ Բարձ րա նա լու ըն-
թաց քում բարձ րութ յան փո փո խութ յու նը 
կախ ված է միայն վերջ նա կան ու սկզբնա-
կան բարձ րութ յուն նե րի տար բե րութ յու-
նից և  ոչ բարձ րա նա լու ճա նա պար հից̀  
ա) vs. բ)։  

Հա մա կար գի ֆի զի կա կան և քի միա կան հատ կութ յուն նե րը բնո րո շում են 
հա մա կար գի վի ճա կը։ Թեր մո դի նա մի կա կան այն ֆունկ ցիա նե րը, ո րոնց 
ար ժե քը կախ ված է միայն հա մա կար գի սկզբնա կան ու վերջ նա կան վի ճակ նե-
րից և կախ ված չէ պրո ցե սի ըն թաց քից, կոչ վում են վի ճա կի ֆունկ ցիա ներ 
(Ն կար 1‒16): Դ րանք մե ծութ յուն ներ են, ո րոնց ար ժե քը կախ ված է թեր մո դի-
նա մի կա կան պա րա մետ րե րից և  ո րոնց է լե մեն տար քա նա կը ներ կա յա նում է 
որ պես լրիվ դի ֆե րեն ցիալ։ 
Վի ճա կի ֆունկ ցիա ներն են․
o Ներ քին է ներ գիան (U)
o Էնտ րո պիան (S)
o Էն թալ պիան (H)
o Գիբ սի է ներ գիան (G)
o Հելմ հոլ ցի է ներ գիան (F)
Նշ ված բո լոր մե ծութ յուն նե րը էքս տեն սիվ մե ծութ յուն ներ են։ Մ յուս կող-

մից, աշ խա տան քը (A) և ջեր մութ յու նը (Q) վի ճա կի ֆունկ ցիա ներ չեն, քա նի 
որ դրանց ար ժեք նե րը կախ ված են և՛ հա մա կար գի սկզբնա կան ու վերջ նա-
կան վի ճակ նե րից, և՛ պրո ցե սի ըն թաց քից, ին չի հա մար էլ կոչ վում են պրո ցե-
սի ֆունկ ցիա ներ։ Դ րանց է լե մեն տար քա նակ նե րը լրիվ դի ֆե րեն ցիալ չեն և 
ն շա նակ վում են δQ ու δA ար տա հայ տութ յուն նե րով, այ սինքն՝ դրանց հա մար 
գո յութ յուն չու նեն ∆Q և ∆A հաս կա ցութ յուն նե րը։ 

1.3.3.  ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

1.3.3.1. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՆ։ ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ 
ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԵՆՔԸ
Յու րա քանչ յուր հա մա կարգ ու նի իր է ներ գիան, ո րը թեր մո դի նա մի կա յում 

ան վա նում են ներ քին է ներ գիա (U): Այն կազմ ված է հա մա կար գը կազ մող 
նյու թե րի է ներ գիա յից և ն րանց փո խազ դե ցութ յան է ներ գիա յից։ Ներ քին է ներ-
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գիան էքս տեն սիվ մե ծութ յուն է, և դ րա բա ցար ձակ ար ժե քը հայտ նի չէ, սա-
կայն կա րե լի է հաշ վար կել դրա փո փո խութ յու նը (∆U), ո րը կախ ված չէ պրո-
ցե սի ըն թաց քից։ 

Այս ինքն՝ ներք ին էն երգ իան վիճ ակ ի ֆունկց իա է և դր ա անվ երջ փոքր քան-
ակ ը լրիվ դիֆ եր ենց իալ է։ Հ ամ ակ արգ ին հաղ որդվ ած ջերմ ությ ունն օգտ ա-
գործվ ում է ներք ին էն երգ իայ ի փոփ ոխ ությ ան և ընդ արձ ակմ ան աշխ ատ անք 
կատ ար ել ու համ ար։ Դր ա օր ին ակ է փակ գլան ում գտնվող գազ ը, որ ի ներ քին 
էն երգ իան կավ ել ան ա տաք ությ ուն հաղ որդ ել իս, իսկ ծավ ալ ը, կատ արվ ած 
աշխ ատ անք ի շնորհ իվ, կընդ արձ ակվ ի։ 
Հ ամ աձ այն թերմ ոդ ին ամ իկ այ ի առ աջ ին օր ենք ի, մեկ ուս ացվ ած 

համ ակ արգ եր ի ներք ին էն երգ իան հաստ ատ ուն է ( )։ Ս ակ այն 
առա ջ ին օր ենքն ուն ի սահմ ան ափ ակ կիր առ ությ ուն, քան ի որ համ ակ արգ-
եր ի ուսու մն աս իր ությ ան ժամ ան ակ դրանք փոխ ազդ ում են արտ աք ին միջ-
ա վայր ի հետ էն երգ իայ ով և/կ ամ նյութ ով, այս ինքն՝ ուս ումն աս իրվ ում են 
համ ակ արգ ի էն երգ իայ ի փոփ ոխ ությ ունն եր ը7։ Ներ քին է ներ գիա յի այդ փո փո-
խութ յուն ներն ար տա հայտ վում են ջեր մութ յան (heat) կամ աշ խա տան քի 
(work) ձևով (Ն կար 1‒17), ո րի մա թե մա տի կա կան ար տա հայ տութ յու նը վեր-
ջա վոր պրո ցե սի հա մար ու նի հետև յալ տես քը.

իսկ էլեմենտար պրոցեսի համար՝

Ըստ էության, թերմոդին ամիկայ ի առաջին  օրենքն  էներգի այ ի պահպանմա ն 
և փոխակ երպման օ րենքն է՝ կիրառվա ծ այնպիսի պրոցեսնե րի  հ ամար , որոնք 
ընթանու մ են ջ երմա յի ն էֆեկտն երով։ Եթե առ աջին օ րենքը հա սկ ացությ ուն 
է մտցնում ներքին է ներգիայի  հ ամար , ապա թե րմ ոդինամ իկայի երկրորդ 
օրենքը  ն ույն ն անու մ է էն տրոպիայի  
վ երաբ երյալ։ 
Նկար 1 ‒17։ Ջերմո ւթ յան (Q) և աշխա տա-

նք ի (A) փոխակեր պման նշանները։ 
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Ի տար բե րութ յուն նկար 1‒16‒ում բեր ված պատ կե րի, քի միա կան հա-
մա կար գում միմ յանց հետ փո խազ դող նյու թե րը բնո րո շում են հա մա կար գի 
սկզբնա կան վի ճա կը, իսկ դրանց փո խազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա ցած վերջ-
նան յու թե րը՝ հա մա կար գի վերջ նա կան վի ճա կը։ Այս դեպ քում ներ քին է ներ-
գիան կու նե նա հետև յալ տես քը՝

Օր ին ակ, ածխ ածն ի և թթվ ածն ի փոխ ազդ եց ությ ան արդյ ունք ում առ աջ-
ան ում է ածխ ածն ի երկ օքս իդ՝

Ին չպես նկար 1‒16‒ում պա տկե րված է բար ձրու թյան փ ոփ ոխու թյու նն-
երի գծ ապա տկ երը, նույն սկզբու նքով կ ար ելի է պա տկ երել նե րքին էնե րգիա-
յի գծ ապա տկ երը, որի մ իջ ոցով կ ար ելի է հ ամ եմ ատել փ ոխա զդող նյո ւթ երի 
(ա ծխ ածին, թթվ ածին) և  վեր ջնա նյո ւթ երի (ա ծխա ծնի ե րկօ քսիդ) նե րքին 
էներ գի ան երը։ Նկար 1‒17‒ում պա տկե րված ու ղղ ահ այաց առան ցքը բն ո-
րոշում է նե րքին էնե րգի այի փ ոփ ոխու թյո ւնը, երբ ա ծխա ծնից և թ թվա ծնից 
առ աջ անում է վեր ջնա նյութ՝ ա ծխա ծնի ե րկօ քսիդ։  Ռեա կցի այի ժ ամ անակ 
ներ քին էնե րգի այի փ ոփ ոխու թյունն ո ւնի բ աց աս ական ա րժեք, որի դե պքում 
էնե րգիան հ ամ ակա րգին շրջ ապ ատող ա րտ աքին մ իջ ավայր է ա նջա տվում։ 
Այս դե պքում, հ ամ աձայն թե րմ ոդ ին ամ իկ այի առ աջին օրե նքի, հ ամ ակա րգի 
կո ղմից ա նջա տված նե րքին էնե րգիան պետք է հ ավ ասար լ ինի շրջ ակա մ ի ջա-
վա յրից ստա ցված նե րքին էնե րգի ային՝

Նկար 1‒17։  Նե րքին էնե րգի այի փ ոփ ոխու թյունն ա ծխա ծնի ե րկօ քս իդի առ աջաց-
ման դե պքում (ա) և էնե րգի այի ա նջ ատումն ա րտ աքին մ իջ ավայր (բ):

ա)

բ)

Հա կա դարձ ռեակ ցիա յի դեպ քում ած խած նի եր կօք սի դը հան դի սա նում է 
սկզբնան յութ, իսկ ած խա ծի նը և թթ վա ծի նը՝ վերջ նան յու թեր.
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Հա կադարձ ռե ակց իայի դ եպքում ն երքին  էն երգ իայի փո փոխությունն 
ունի դ րական արժեք,  որի դ եպքում  էն երգիան կլ անվում է ար տաքին մի ջա-
վայրից (Նկար 1‒18)։ 
Նկար 1‒18 ։ Ն երքին  էն երգ իայի 

փո փոխո ւթյունն ածխ ածնի և թթվ-
ածնի  ա ռա ջացման դ եպքում (ա)  և  
էն երգ իայի ան ջատումն ար տաքին 
մի ջավայր (բ):

ա)

Ա յս պիսով, 
 եթե սկզբն անյ ութերն ունեն  ա վելի բարձր ն երքին  էն երգիա, քան վերջ-

ն անյ ու թերը,  ապա  մե ծու թյունը  կ ունեն ա բա ցասակա ն արժե ք, որի  
դեպքո ւմ էներգիա ն ա նջատվում է արտաքի ն միջավայ ր։

 եթե սկզ բնա նյութեր ն ուն են  ավելի ցածր  ներք ին էներգիա, քան վերջ-
նա նյ ութեր ը, ապա  մեծ ությու նը  կունե նա դրա կան ար ժեք, ո րի դեպ-
քու մ էներգիա ն կլանվու մ է արտա քի ն մ իջավայրից։

1.3.3.2. ԷՆՏՐՈՊԻԱ։ ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔԸ
Տր ված կազ մով մակ րոս կո պիկ հա մա կար գը բաղ կա ցած է բազ մա թիվ մո լե-

կուլ նե րից, ա տոմ նե րից, ռա դի կալ նե րից և/ կամ իոն նե րից8։ Հա մա կար գի ներ-
քին է ներ գիան կապ ված է այդ մաս նիկ նե րի քաո սա յին շարժ ման հետ։ Քի միա-
կան ռեակ ցիա նե րի հիմ քում ըն կած մե խա նիզմ նե րը, ա ռա վել պատ կե րա վոր 
հաս կա նա լու հա մար, դի տար կենք ե րեք պրո ցես՝ սա ռույ ցի հալ վե լը 00C‒ից 
բարձր ջեր մաս տի ճա նում, ջրի վե րա ծու մը հե ղուկ վի ճա կից գա զա յին վի ճա-
կի և նատ րիու մի քլո րի դի լու ծու մը ջրում (Ն կար 1‒19)։ 

Ն կար 1‒19։ Ե րեք տար բեր 
պրո ցես նե րի նկա րագ րութ յու նը։
ա) Սառույցի հալվելը 00C‒ից 

բարձր ջերմաստիճանում:
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բ) Ջրի վերածումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի:

 

Էնտ րո պիան հան դի սա նում է վի ճա կի ֆունկ ցիա և  էքս տեն սիվ մե ծու-
թյուն է, ո րի հա մար կա րե լի է օգտ վել նրա մոլ  յար ար ժեք նե րից։ Թեր մո դի նա-
մի կա կան աղ յու սակ նե րում կա րե լի է գտնել ցան կա ցած նյու թի ստան դարտ մոլ-
յար ար ժեք նե րը՝ 298K ։ Որքան բարդ է նյութ ի 
բ անաձևը,  այնքան մեծ է դրա  է նտր ոպիայ ի արժեք ը, եթե նրանք գտնվում են նույ ն 
վիճակում ։ Որքան մեծ է նյութի կա մ համ ակարգի  մա սն իկների  քա ոսայ նությա ն 
աս տիճանը,  այնքան մեծ է  է նտրոպիա ն, որը  կախված է  ջե րմ աս տիճանից։ 

Ինչպես  երևում է Նկար 1‒20‒ից,  բա ցարձակ զրո ջեր մա ստ իճանում էն-
տրո պիայի  ա րժեքը  հ ավասար է զրոյ ի։  Վերին զրո  ին դեքսը ցույց է  տալիս 
ս տանդարտ  վ իճակը , որը ն յութի  կայուն  վիճակն է մեկ մ թնոլորտ ճնշման 
տա կ։ Ներքին զրո  ին դեքսը դա ջեր մա ստիճանն է  բա ցարձակ ս ան դղակով։  
Բոլոր այս պրո ցե սները  է նդո թերմիկ ե ն և  ը նթանում են ին քն աբ երաբա ր։  

Բացի դա, այս պրո ցե սներից յո ւրաք անչ յուրի դեպքում  մ եծանում է մաս նիկ-
ների ան կար գութ յան կամ քաո սայ նութ յան աս տի ճա նը։ Ֆի զի կա կան քի միա-
յում նյու թի կամ հա մա կար գի մաս նիկ նե րի դա սա վոր վա ծութ յան քաո սայ-
նութ յան աս տի ճանն ըն դուն ված է ան վա նել էնտ րո պիա (S)9: Էնտ րո պիա յի 
մա թե մա տի կա կան ար տա հայ տութ յու նը դուրս է բեր վել ավստ րիա ցի ֆի զի-
կոս Լ յուդ վիգ Բոլց մա նի (1844‒1906) կող մից: 



‒ 41‒

Այստեղ  k‒ն Բոլ ցմանի հաստատ ունն է, իսկ W‒ն թեր մոդին ամիկ ական  
հավան ական ությու նն է։  
Նկար  1‒20։ Էնտրոպ իան մեծան ում է, երբ պինդ նյութը վերած վում է հեղու կի, 

իսկ հեղու կը՝ գազի։ 

Համ աձայ ն թեր մոդին ամիկ այի երկրոր դ օր ենքի,  մեկու սացված  համա-
կարգեր ում ընթաց ող ինքնակ ամ պրոցես ներն ուղեկ ցվում են 
էնտրոպ իայի մեծաց ումով  ( )։ 

Այստեղ  մեծ ությ ունն եր ը էնտր ոպ իայ ի փո փ ո խ-
ությ ունն երն են համ ապ ատ ասխ ան համ ակ արգ ում և արտ ա քին միջ ավ այր ում։ 
Թ երմ ոդ ին ամ իկ այ ի երկր որդ օր ենք ի մաթ եմ ատ իկ ակ ան արտ ահ այտ ու-

թյունն ուն ի հետևյ ալ տեսք ը՝

Այստեղ անհավա սարութ յան նշանը վ երաբե րում է չհավասա րակշռված,  
ոչ դարձելի , իսկ հավասա րության նշանը՝ հավասա րակշռված,  դարձելի  
պրոցեսն երին։  

Թերմ ոդինա միկայի  երկրորդ  օրենք ը հուշում  է, որ էնտրոպի այի բ ացարձ ակ 
արժեքը  հնարավո ր է հ աշվել՝  ի տարբերո ւթյուն ներքին էներգ իայի ա րժեքի։ 
Հավա սարակշ ռված պրոցեսո ւմ՝
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1.3.3.3. ԷՆԹԱԼՊԻԱ։ ԳԻԲՍԻ ԷՆԵՐԳԻԱ։ ՀԵԼՄՀՈԼՑԻ ԷՆԵՐԳԻԱ
Էն թալ պիան, Գիբ սի է ներ գիան և Հելմ հոլ ցի է ներ գիան է ներ գիա յի ար-

տա հայտ ման ձևեր են։ Ե թե ներ քին է ներ գիան ա վե լի շատ օգ տա գործ վում է 
մե կու սաց ված հա մա կար գե րի հա մար, ա պա էն թալ պիան ա վե լի ըն դար ձակ 
է ներ գիա է։ Էն թալ պիան (H) քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ ան ջատ-
ված կամ կլան ված ջեր մութ յան քա նակն է։ Դ րա մա թե մա տի կա կան ար տա-
հայ տութ յունն ու նի հետև յալ տես քը. 

Այստե ղ U‒ն հա մա կա րգի  ներքի ն էնե րգի ան է, իսկ P‒ն ո ւ V‒ն, համա պա-
տա սխա նա բա ր, ճնշման և ծա վա լի  մեծո ւթյո ւննե րը ։ Քա նի  որ ներքի ն էներ-
գի ան, ճնշումը  և ծա վա լը  վիճա կի  ֆունկցի անե ր են, էնթա լպի ան ևս վի ճա կի  
ֆունկցի ա է։ Ցա նկա ցա ծ պրոցե սի  համա ր էնթա լպի այի  փոփո խո ւթյո ւնը   
հաս տա տուն ճնշման պայ ման նե րում ու նի հետև յալ տես քը՝ 

Տե սա կա նո րե ն ∆H և ∆ U մե ծութ յուն ներն ի րար նման են, քա նի որ եր կուսն 
էլ հա մա կար գի վի ճա կի ֆունկ ցիա նե րի փո փո խութ յուն ներ են։ Սա կայն, ∆ U 
մեծո ւթյ ունը հա մակ արգի  և ար տաքին մի ջավ այրի փոխ ազ դեցո ւթյան ժա-
մանակ ամբողջ  էն երգ իայի (ջ երմո ւթյուն  և աշ խատանք) չ ափման մ իավորն է, 
մի նչդեռ ∆H մե ծու թյունը միայն  ջեր մության  չափման  մ իավորը՝  հ աստատուն 
ճնշման  պա յմ աններում։ ∆H և ∆ U մե ծութ յո ւնների նշաններ ն արտա հայտվում 
են  միևնույն սկզբ ու նքներո վ։  Դրական ∆H‒ի  դեպքու մ տեղի է ունենում  ջեր-
մության  կլանու մ արտաքի ն միջ ավայրից։  
Նկար 1‒21 ։ Էնդ ոթերմ իկ և էկզ ոթերմիկ  պր ոցեսներ։ 

Երբ ∆ H‒ ն ք իմիական ռեա կցիայ ի ժամանա կ ունի  դրակա ն արժե ք, ապա այդ 
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ռեակցիան  կոչվում է էնդ ոթերմի կ։ Նկար 1‒21‒ում  պա տկերվա ծ սառ ը փաթեթ ը 
հաճա խ օգտա գործվում է  մա րզ իկների մոտ վնաս վա ծքնե րի  առ աջացման  
դեպքու մ, որ ը էնդ ոթերմիկ  պ րոցեսի լ ավ  օրինակ է։ Մյուս  կողմից, եր բ ք իմիական 
ռեա կցիայ ի ժամանակ ∆H‒ ն ունենում է բա ցասակա ն արժե ք, ապա ռեակցիան  
կոչվում է էկզ ոթերմիկ։ Այս  պ րոցե սի  օրինակ է  բնակա ն գազ ի ա յրում ը, որ ի 
ժամանա կ տեղի է ունենում  ջեր մությա ն անջատու մ արտաքի ն միջավա յր ։
Համ ակարգ ի է նթա լպիա յի և արտաքի ն միջ ավայրի  է նտր ոպիայ ի փոփո-

խութ յո ւնների միջ և կապը  հ աստատուն ճնշման  պա յմ աններու մ արտա-
հայտվում է հետևյա լ բ անաձևով՝

Մյուս կողմից,  հ ամաձայն թե րմ ոդ ին ամ իկայի երկրոր դ օ րենքի՝

Մի աց նելով այս երկու հա վա սար ումը՝ կա րելի է ս տանալ հե տևյալ բան աձևը․

Այս հավաս արման  միջոց ով կարել ի է հաշվել   մեծո ւթյո ւնը ՝ կենտրո-
նա նա լո վ միայն համա կա րգի  վրա։ Հա վա սա րմա ն բոլո ր կողմե րը  բազմա-
պատ կե լո վ ‒T մեծո ւթյա մբ, այն ընդո ւնո ւմ է հետևյա լ տեսքը ՝

 մեծու թյուններ ը փոխար ինել ով ∆ H և ∆ S մեծ ու-
թյունն եր ով, հավ աս ար ում ը կընդ ուն ի հետևյ ալ տեսք ը՝

Հավա սարման աջ կողմը թ երմոդի նամիկ ֆունկցիայ ում կատարվ ած 
փոփոխո ւթյունն է, որն անվանո ւմ են Գիբս ի ազատ էներգ իա (G).

G=H‒TS
Այստեղ H‒ ը էնթալպիա ն է, T‒ն̀  ջերմաստիճ ան ն արտահ այ տված Կելվի-

ն ով , և S‒ը̀  էնտրոպիան ։ Գիբսի ազ ատ էներգիա յի  փոփոխութ յունը (∆G) 
հաստատո ւն ջերմ աստիճա նում արտահա յտվում է հետևյալ կերպ՝

∆G=∆H‒T∆S
Էնտրոպիան  թույլ է տալիս նա և որոշե լու  թ երմոդ ին ամիկակա ն մ եկ այ լ 

էքստե նսի վ մ եծութ յան՝ Հելմհո լցի  ազ ատ էներգիա ն (F), որը որո շու մ են 
հետևյալ բա նաձևով՝

F=U‒TS
Հաստատու ն ջերմաստիճան ի և ծավալի պ այմ աններում հ ամակարգ ի 

Հ ելմհոլցի ազ ատ  էներգիան ին քնակամ նվազ ում է այնքան, մին չև ձևավորվու մ 
է համա կարգի  հ ավ ասար ակշռ ությունը։ 
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Ն երքին էներ գիան  և էնթալպի ան  չ են կարո ղ լիո վին վերածվել ա շխ ատանքի,  
այլ  միայն դրանց մի մասը կարող  է  վերածվել ա շխ ատանքի։  Այդ  առումով թ եր-
մոդի նամիկ այ ում ընդունված է կ իրառել հետ ևյալ տերմինաբանո ւթյ ունը՝

T S‒  կապված էներ գիա
F և G‒ ազատ էներ գիա
U և H‒ ընդհանուր է ներգիա։ 
Կա պված էնե րգիան  աշ խատանքի չի  կ ար ող վ երածվել , այ ն վերածվու մ է 

ջերմ ության։ Մին չդեռ  աշխատանքի կարո ղ է վ երածվել  ազա տ էնե րգիան ։ Ե վ 
վերջապես , ընդհանուր է ներգիան լրի վ աշխատան քի  չի կարող վերա ծվել,  սա-
կայն կարող է վե րածվել լրիվ  ջերմության։  Այ դ առումով  որո շ պայ մաններում՝ 
∆U‒ն և ∆H‒ը ջերմությո ւն են, իսկ ∆F և ∆G‒ն՝ աշխատա նք։ Բերվ ած մեծու-
թյունները  վիճակի  ֆունկցիան եր են և էքս տենսիվ մեծութ յուններ։  

1.3.3.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ
Աշ խա տան քը և ջեր մութ յու նը ներ քին է ներ գիա յի փո խա նակ ման ձևեր են, 

սա կայն դրանք վի ճա կի ֆունկ ցիա ներ չեն, քա նի որ կախ ված են պրո ցե սի 
տե սա կից։ 

Է ներ գիա յի ցան կա ցած տե սակ կա րե լի է ար տա հայ տել զու գորդ ված 
(լծորդ ված) ին տեն սիվ և  էքս տես նիվ պա րա մետ րե րի ար տադր յա լի մի ջո ցով 
(Աղ  յու սակ 1‒3)։ Ե թե ջեր մութ յունն իր բնույ թով միակն է, ա պա աշ խա տան-
քը լի նում է տար բեր տե սա կի։ Բա ցի մե խա նի կա կան տե սա կից, աշ խա տան քի 
մյուս տե սակ նե րը կոչ վում են օգ տա կար։ 

Աղյուսա կ 1‒3: Աշխատան քի տեսակնե րը , ինտենսի վ և էքստ ենսիվ մ եծու թյունները,  
էներգի այ ի էլեմեն տար քանակի մաթեմատ իկական  արտահայ տությունն երը։

Պ արամետրեր Ինտենսիվ Էքստենսիվ
Էներգիայի էլեմենտար 
քանակ

1. Մեխանիկական P V δA մեխանիկական=P∙dV

2. Ջերմային T S δQ=T∙dS

3. Էլեկտրական φ‒ էլեկտրական 
պոտենցիալ

q‒էլեկտրական 
լիցք δA էլեկտրական=φ∙dq

4. Քիմիական μ‒քիմիական 
պոտենցիալ n‒նյութի քանակ δA քիմիական=φ∙dn
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Թեր մո դի նա մի կա յում ա ռանձ նա հա տուկ դեր ու նի մե խա նի կա կան է ներ-
գիան, ո րը ծա վա լի փո փո խութ յան աշ խա տանքն է ճնշման ազ դե ցութ յան 
ներ քո։ Այն ո րոշ դեպ քե րում կոչ վում է դե ֆոր մա ցիա յի աշ խա տանք։ 

Վեր ջավոր  պրոցես ում աշխատ անքը հաշվել ու համար ՝

Օրինակ, ենթադրենք  գ ոլորշի  ստա նալու համ ար առկա է 2։ 1 մոլային 
հ արաբեր ակց ությամբ ջր ածին ( H2) և թթվածին ( O2), որն իրականաց վու մ է 
մեկ մթ նոլորտա յին ճն շման և 1 000C‒ից բարձր հաստատուն ջերմաստիճա նա-
յին պայմաններո ւմ  (Նկար 1‒2 2)։

 
Անոթու մ տեղի ունեցող  ռեակցիայի  ը նթացքում դրան շրջապատող  

միջավայ րի ջերմաստի ճա նը  հ աստա տո ւն  է, որն աբսորբց ում է անջատվո ղ 
էներգի ան , և գազեր ի ջերմաստի ճա նն երը չե ն ենթարկվ ում փոփոխու թյան։ 
Համակ արգի ծա վա լը  կ րճատվո ւմ  է շուրջ 1/3 անգամ, որը տե ղի  է  ունենու մ 
արտա քի ն միջավայ րի կողմից մ եկ մ թնոլոր տային հ աստա տո ւն  ճնշման ներքո 
և համակար գի վրա սեղմման շ նորհի վ աշխատան ք կատար ելու մ իջոց ով։ 

Համակ արգի նե րք ին էներգի ան  մեծանու մ է կա տա րվ ած աշխատան-
քի հավասար  քանակով ։ Արտաքին  միջավայ րի կողմից ս եղմմ ան միջոցով  
համակար գի վրա կատարվա ծ աշխատան քն ունի  դ րական  նշան, իսկ ծա-
վալի փոփոխու թյունը (∆V=V2‒V1)՝ 
բացասակ ան արժեք, քանի որ  
V2<V1: Հա մակար գի ընդար-
ձակման  ժաման ակ, երբ աշխա-
տանքը կատար վում է համակ արգի 
կողմից  արտա քին միջավ այրի վրա, 
կատար ված աշխատ անքն ունի 
բացա սական  նշան, իսկ ծավալ ի 
փոփոխ ությու նը (∆V=V2‒V1)՝ դրա-
կան  արժեք , քանի որ V2>V1:

Նկ ար 1‒22։ Ջր ածն ի և թթվ ածն ի մոլ-
եկ ուլն եր ի միջև ընթ աց ող ռեակց իան, որ ի 
ժամ ան ակ համ ակ արգ ի ծավ ալ ը փոք-
ր ան ում է մեկ երր որդ ով՝ հաս տա  տուն 
ջերմ աստ իճ ան այ ին պայմ անն եր ում։ 
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1.3.3.5. ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ջեր մու նա կութ յու նը ջեր մութ յան այն քա նակն է, որն անհ րա ժեշտ է հա ղոր-

դել նյու թին՝ դրա ջեր մաս տի ճա նը մեկ աս տի ճա նով բարձ րաց նե լու հա մար։

Ջերմ ունակո ւթյունն էքստենս իվ մեծութ յուն է, այսինք ն՝ կախված է նյութի 
ք անակի ց։ Այդ պատճառո վ ջերմ ունակո ւթյունը վ երագր ում են նյութի մ եկ 
մոլին կամ միավոր զանգվածի ն, որոնք  համապա տասխանա բար կոչվում  են 
մոլ յար կամ տեսակա րար ջերմուն ակութ յուններ։  Քիմի այում  առավե լ հաճա խ 
օգտ վում են մոլ յար ջերմուն ակութ յունից [Ջոու լ/մոլ·Կե լվի ն]: 
Ջե րմո ւթյո ւնն առա ջի ն հերթի ն կախվա ծ է նյութի  տեսա կի ց, ինչպե ս նաև 

ճնշումի ց և ծա վա լի ց։ Այդ պատճա ռո վ օգտվո ւմ են Cp և Cv ջեր մու նա կու թյուն-
նե րից, ո րոնց դեպ քում Cp‒ն ջ երմ ու նա կու թյունն է հ աս տատուն ճնշման, իսկ 
Cv‒ն ջե րմ ունա կու թյունը  հ աստատու ն ծավալի  դեպքո ւմ։ Պին դ և հեղուկ 
նյ ութեր ի հա մար այ դ մե ծութ յուն նե րն  ի րա րից  գրե թե չեն  տա րբեր վում , սա-
կայ ն գա զե րի  դեպ քում  տ ար բե րու թյու նը  զգա լի է։ Իդ եա լա կա ն գա զեր ի հա-
մար հայտն ի է Մա յեր ի բ ա նաձ ևը՝

Cp ‒ Cv=R
Նկար  1‒23։  Պին դ նյո ւթ եր ի հ ամ ար Էյն շտե յնի և  Դ եբ այի ջե րմո ւն ակ ու թյու նն եր ի 

կ որ երը՝  կա խված ջե րմա ստ իճ անից . 

Ջե րմո ւն ակ ու թյո ւնը կա խված է նաև ջե րմա ստ իճ անից  
( Նկար  1‒23)10։ Ինչ պես եր ևում է գրա ֆի կից, բա ցար ձակ 
զրո ջեր մաս տի ճա նում ջեր մութ յու նը հա վա սար է զրո յի։ 
Դա բխում է թեր մո դի նա մի կա յի եր րորդ օ րեն քից։ Ագ րե-
գա տա յին վի ճա կը փոխ վե լիս՝ ջեր մու նա կութ յու նը թռիչ-
քաձև է փոխ վում։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում 
գո յութ յուն ու նեն Էյնշ տեյ նի և Դե բա յի բա նաձ ևե րը: Երբ 
T=0, հա մա ձայն Դե բա յի մո տեց ման՝ ջեր մու նա կութ յունն 
ու ղիղ հա մե մա տա կան է ջեր մաս տի ճա նի խո րա նար դին։

C~T3

Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում գո յութ յուն չու նի բա նաձև, որն ար-
տա հայ տի ջեր մու նա կութ յան կա պը ջեր մաս տի ճա նից, ինչն ու նի տե սա կան 
հիմք։ Պ րակ տիկ հաշ վարկ նե րի հա մար կա րե լի է օգտ վել էմ պի րիկ (փորձ նա-
կան ճա նա պար հով ստաց ված) բա նաձ ևե րից։

 Այստեղ a, b,  c, c՛, d‒ն և դրան հաջորդող ցո ւցանիշները  գ ործակի ցն եր են,  
որոնց ար ժեքները տա րբեր նյութերի հա մար կարելի է գտնել տեղեկագրե-
րից։  Տ եղեկագրե րում  ն շված է ն աև այն  ջերմաստիճա նա յին ինտերվալը , որի 
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համա ր այդ գործակիցնե րն ի մաստ ունեն. եթ ե նյութը ջերմ աս տիճանային  
ին տերվալում փոխում է իր ագրեգատայ ին վիճակը, ա պա փոխվում են  նաև 
այդ գործակիցնե րը։ Տե ղեկա գր ում կա րելի է գտ նել  մեծությ ունը, ո րը 
ստանդարտ մոլ յար ջ երմո ւն ակությ ունն է 298 K‒ում (≈ 250C‒ում), իսկ վերին  
զրոն ցույց է տալիս  ստանդար տ վիճ ակը։  
Ջեր մունակ ությու նը հնարավ որու թյուն է տալիս  հաշվել ու ջեր մու թյան 

քանակ ը, երբ նյութը տաքաց վում է՝

δQ=C∙dT (մեկ մոլ նյութի համար)

Այս բանաձևն իրավացի է այնպիսի ջերմաստ իճանայ ին ինտերվա լների 
հ ամար,  որտեղ ֆազա յի ն փ ոխարկ ում տեղի չի ու նե նում,  այսինքն՝ նյ ութի 
ագրեգատային վիճա կը փոփոխ ու թյան  չի  ենթարկ վո ւմ ։ Եթե տեղի է ունենու մ 
ֆազային փոխ ար կում, ապ ա հաշվա րկն երը բարդանում են՝

Բերված բանաձևերից երևում է, որ ջերմության քանակ ի հաշվա րկ ը 
բավակ անին աշխատատա ր պ րոցես  է։ Այդ ն պատակով շ ատ ա վելի հար մար է 
օգտվել միջին ջե րմո ւնակ ություն  հասկացությունից,  որը նշանակում են C  
արտահայ տությ ամ բ, և դ րա արժ եքները կարելի է գտնել ջերմաստիճանային 
ինտերվալ ների հ ամար նախատեսված տե ղեկ ագրերու մ ։ Այդ  դեպք ում՝

Ջերմունակության գաղափարն օգտագործվում է նաև հետ ևյ ալ  բանա-
ձևերո ւմ՝

dU=Cv∙ dT
dH=Cp∙ dT

1.3.3.6. ԹԵ ՐՄՈ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏԱԼ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Ֆուն դա մեն տալ հա վա սա րում նե րը կապ են հաս տա տում թեր մո դի նա մի-

կա կան պո տեն ցիալ նե րի (U, H, F, G) և թեր մո դի նա մի կա կան պա րա մետ րե րի 
(T, S, P, V) միջև։ Այդ կա պե րը դի ֆե րեն ցիալ ձևով բխում են թեր մո դի նա մի կա-
յի ա ռա ջին և  երկ րորդ օ րենք նե րից։ 
Թեր մո դի նա մի կա յի ա ռա ջին օ րենք̀

δQ = dU + δA = dU + δAմեխանիկական + δA՛, որտեղ̀  δAմեխանիկական= P ∙dV
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Թերմոդինամիկա յի  եր կրո րդ  օրենք՝

Պարզության համար  ը նդո ւնենք , որ համակարգում ընթանո ւմ է  միայն  
հավաս արակշռված պր ոցես , և կատար վում է միայն  մեխանիկական աշխա-
տա նք,  այսինք ն՝ δA՛ =0: Այդ դեպքում՝

Թերմոդի նամիկայի առաջին օրենք̀    
Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենք՝ 

Ս տաց ված հա վա սա րու մը ֆուն դա մեն տալ հա վա սա րում է, որն ըն-
դուն ված է ար տա հայ տել հետև յալ կերպ՝

dU = T ∙ dS ‒ P ∙ dV

Այստեղ T ∙ dS = Q և P ∙ dV = A: Ստացված հավ աս արումը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս անելու մի շ արք ենթադ րությո ւններ, մասն ա վորապես, ե թե 
ծավալը հաստա տուն է,  ա պա ներքին էներգի այի փո փոխ ությունը վերա-
ծվ ու մ է ջե րմու թյ ան՝  dU = δQV; ∆U=QV, այսինքն՝ իզոխոր պր ոցեսներ ում 
ջեր մութ յունը վիճակի ֆունկց իա  է։  Բ երված հավասարումից  երևո ւմ է,  որ 
նե րքին էներգիան ֆունկցիա  է  էնտրոպիա յից և ծավա լից̀  U = f(S:V): Էնտրո-
պիան և ծավալը նե րքին էնե րգի այ ի բ նակա ն պ արամետրեր ն են, և տ վյալ  
պար ամետրերի ընտրության  դ եպքում ներ քին է նե րգիան բնութագրա կան 
ֆունկ ցիա է։  Դրանք այն  ֆունկցիա ներն են, որոնց  մասնակի ածան ցյալ ների  
մի ջո ցով կար ելի է գ տն ել թերմո դինամիկական պար ամ ետր երը ։ 

Եթե համեմատենք ֆունդամենտալ հավասարմա ն հետ , ապա՝

Ֆունդամենտա լ հ ավաս արում ները կ արելի է գրե լ նաև մյո ւս թ երմոդ ինա-
մի կ ակ ան պ ոտ ենցիալն երի հ ամար։

Եթե ներքին էներգիայի (U) և էնթալպիայի (H) փոփոխութ յա մբ  կար ել ի 
է որոշե լ ջե րմ ության ա րժ եք նե րը, ապ ա Գիբսի է նե րգ իա յի (G)  և  Հել մ հոլցի 
էներգիա յ ի (F) փ ոփ ո խությամբ որոշ վում է աշխ ա տա նք ը։ 

հետևաբար՝
T ∙ dS = dU + P ∙ dV
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1.3.3.7. Ք ԻՄԻԱԿԱՆ ՊՈՏԵՆ ՑԻԱԼ (μ)
Քի միա կան պ ո տե նցիալն օ գտա գո րծ վում է բ ազ մակ ոմ պո նենտ հա մա կար-

գե րում, այ սինքն այն պի սի հա մա կար գե րում, ո րոնք բաղ կա ցած են մի քա նի 
նյու թե րից։ Քի միա կան պո տեն ցիա լը մոլ  յար մե ծութ յուն է, այ սինքն վե րա-
բե րում է մեկ մոլ նյու թին։ Այն հա մար վում է ին տեն սիվ պա րա մետր, և դ րա 
ֆի զի կա կան ի մաս տը այն բա նում է, որ քի միա կան պո տեն ցիա լը ցույց է 
տա լիս, թե տվյալ հա մա կար գում, հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նի և ճնշ ման 
պայ ման նե րում, մեկ մոլ բա ղադ րի չին որ քան ա զատ է ներ գիա է հա մա պա-
տաս խա նում։ 
Որ պես ա զատ է ներ գիա յի տե սակ՝ ա ռա վել հար մար է օգտ վել Գիբ սի է ներ-

գիա յից, որն ա զատ է ներ գիա է ի զո բա րա յին‒ի զո թեր մա յին պայ ման նե րում։ 
Մա քուր նյու թի հա մար քի միա կան պո տեն ցիա լը հա մընկ նում է Գիբ սի է ներ-
գիա յի մոլ  յար ար ժե քի հետ․

Բ ազմ ակ ոմպ ոն ենտ համ ակ արգ եր ում յուր աք անչյ ուր կոմպ ոն ենտ ի քի միա-
կ ան պոտ ենց իալ ը նշան ակվ ում է μi, որտ եղ i‒ն կոմ պո նեն տի հա մարն է (i =  
1,2,...k): Քի միա կան պո տեն ցիա լը պար ցիալ մե ծութ յուն է։ Ի զո բար, ի զո թերմ 
պայ ման նե րում՝

Այստեղ n‒ը բաղ ադրիչների մոլե րի  քանակ ն է։ 
Լ ինելով ինտենս իվ պարա մետր, քիմ իա կան պոտենցիալը կախ վա ծ ոչ  թե 

նյութի քանակից, այ լ՝ կոնցենտրացիայից ։ Ո րպես  կոնցենտրացիայի ար տա-
հայ տման եղա նակ ֆիզիկ ակ ան քի միայում՝ առավել  հաճախ  օգտագոր ծում 
ե ն հետևյալ արտա հայ տությ ու նները.

o Մոլ  յար բ ա ժին՝ Ni(Xi), որը  ցույց է տալի ս, թե մեկ մոլ համա կա րգո ւմ 
քանի  մոլ տվյալ նյութի ց է առկա ։

Կոմ պո նենտ հա մա կար գի հա մար՝

Որոշ դեպքեր ում մո լ յար բաժինը արտահ այտում  են ն աև տոկոսն երով։ 
 

o Մո լ յար կո նցե նտրացիա՝ Ci, որը ցույց է  տ ալիս, թե մեկ լիտր լու-
ծույ թում ք անի  մոլ տվյալ բաղադրիչից է  ա ռկա։ 

Այստեղ  V‒ն լուծո ւյթի ծավա լն  է։
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o Պա րցիալ ճնշում ՝ Pi, որը ցույց է տալի ս,  թե տվյալ  գազային խառ-
նուրդո ւմ ընդհա նու ր ճնշման  ո ր մասն է  բաժին հ ասնում տվ  յալ բա ղա դրի չի ն։

Այստեղ P‒ն ընդհանուր ճնշումն է։ 
Ի դեա լա կան գա զե րի դեպ քում կոն ցենտ րա ցիա նե րի ար տա հայտ ման այդ 

ե ղա նակ նե րի միջև գո յութ յուն ու նի հետև յալ կա պը̀

Եթե ընդհանո ւր ճն շումը հավասար  է  մե կ մթնոլորտի, ա պա պ արցիալ 
ճն շո ւմը թվա պես  կհ ամ ընկնի մոլ յար  բաժնի  հետ, բ այց դրանք  կտարբերվեն 
իրե նց  չափ ողականությա մբ։  Մա սնավորա պես , մ ոլ  յար բա ժինը չունի չ ափ ո ղ-
ականություն , մին չդեռ պարցիալ ճնշմա ն չափման միա վո րներ են մթնոլորտը, 
պաս կա լը։ Մոլյար կոն ցե նտրացիայի չափո ղա կա նությունը կլին ի մոլ /լիտր։ 
Հեղուկ կամ  պինդ լուծույթների դեպք ում պարցիալ ճնշու մը չի օգտագործվում  
որպե ս կոնցե նտրացիա , մի նչդեռ մոլ յար բաժինը  և մո լ յար կո նցե նտրացիան 
օգտագ ործվու մ են։ 

o Մոլ ալ կոն ցենտրացիա՝ mi, որը ցույց է  տ ալիս, թե մեկ կիլոգրամ 
լու ծի չում քանի մոլ տվյ ալ  բաղադ րիչից է լու ծված. 

Իդե ալական գազերի  դե պքում ք իմիական պոտենցի ալի կապը կո նցե-
նտրաց իայից արտահայտվում  է հե տևյալ  բանաձևով`

Այս տեղ ‒ն ս տան դարտ քի միա կան պո տեն ցիալն է։ Գա զե րի դեպ քում 
ստան դարտ վի ճա կը մեկ մթնո լոր տա յին ճնշումն է, իսկ գա զա յին խառ նուրդ-
նե րի դեպ քում ստան դարտ վի ճա կը մեկ մթնո լորտ պար ցիալ ճնշումն է։ Վե րո-
հիշ յալ բա նաձևն ա ռա վել հար մար է կի րա ռել ի դեա լա կան գա զե րի դեպ քում։ 
Միև նույն ժա մա նակ կա րե լի է օգտ վել կոն ցենտ րա ցիա յի այլ ե ղա նակ նե րից և 
ս տա նալ նույ նա տիպ բա նաձ ևեր̀

Տարբերվում են մի այ ն ստանդարտ վիճակները, իսկ ստ ան դարտ պոտենցի-
ալների միջ և կապն  ունի հետևյալ տեսքը ̀

Այսպիսով, իդեալական գազերի դեպքում ՝
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Իդեալական լուծույթների դեպքում ևս կարելի է օգտվել նույնա տի պ 
բանաձև երից ̀

Այ ստեղ կոնցենտրացիան կարող է արտահայտվել Ni ; Ci ; mi մեծո ւթ յուն նե րով ։

1.3.3.8. ՈՉ ԻԴԵԱԼ ԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ ՖՈՒԳԻՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 
(ՑՆԴԵԼԻՈՒ ԹՅՈՒՆ) (f): ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ (a)
Նա խորդ բաժ նում ցույց տրվեց, որ ի դեա լա կան հա մա կար գե րի դեպ քում 

քի միա կան պո տեն ցիա լի կա պը ջեր մաս տի ճա նից և կոն ցենտ րա ցիա յից ու նի 
բա վա կան պարզ տեսք։ Սա կայն ոչ ի դեա լա կան, ռեալ հա մա կար գե րի դեպ-
քում այդ կա պը շատ ա վե լի բարդ է լի նում ար տա հայ տել կամ ընդ հան րա պես 
անհ նար է լի նում ար տա հայ տել։ Այս ի րա վի ճա կի շտկման հա մար գիտ նա կան 
Լ յո ւիսն ա ռա ջար կել է ոչ ի դեա լա կան հա մա կար գե րի դեպ քում քի միա կան 
պո տեն ցիալ նե րի բա նաձ ևե րը թող նել նույ նը՝ փո խա րի նե լով ճնշու մը ֆու-
գի տի վութ յամբ (f), իսկ կոն ցենտ րա ցիան՝ ակ տի վութ յամբ (a)։ Այդ դեպ քում 
ստաց վում են հետև յալ ար տա հայ տութ յուն նե րը̀

Այստեղ ɤ ‒ ն կոչվում է ակտիվո ւթյան գ որ ծակից, ո րի արժեքը կ արելի  է 
գտնել տե ղեկագ րեր ից։ Այն հավասարվ ում է մեկից երեք դեպքերում, մաս-
նավո րապես՝

o Իդեալ համակար գե րում՝ ɤիեդալ = 1
o Ցածր ճնշում նե րի դեպ քում կամ նոսր լու ծույթ նե րում
o Ս տան դարտ վի ճա կում՝ ɤ0 = 1։ Ը նդ հանուր առմամբ, ստան դարտ վի-

ճ ակ ներում բոլոր մեծո ւթյո ւն ները ընդո ւնվում են հա վա սար մեկի՝ f0 = 1; a0 = 
1; (Pi = 1, [կոնցենտրացիան] = 1): Գա զե րի դեպ քում՝

1.3.3.9. ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ։ 
ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ինք նա կամ են այն պրո ցես նե րը, ո րոնք ըն թա նում են ա ռանց ար տա քին 

մի ջա վայ րի մի ջամ տութ յան։ Ի վեր ջո, դրանք ա վարտ վում են հա վա սա րակշ-
ռութ յամբ։ Մե կու սաց ված և չ մե կու սաց ված հա մա կար գե րում գոր ծում են 
տար բեր չա փա նիշ ներ։ Մաս նա վո րա պես, մե կու սաց ված հա մա կար գե րում 
պրո ցե սի ուղ ղութ յան և հա վա սա րակշ ռութ յան չա փա նիշ է էնտ րո պիան։ Երբ 
պրո ցե սի էնտ րո պիան (S) ա ճում է, ա պա ∆S>0, իսկ հ ավ աս արակ շռու թյունը 
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ձև ավո րվում է S = Smax. պայմա ննե րո ւմ, երբ պրոցե սի  էնտրո պի ան չի փոխ-
վում՝ ∆S = 0։ 
Չմ եկ ուս ացվ ած համ ակ արգ եր ում էնտր ոպ իան չափ ան իշ չէ, որ ի փո խա-

րեն օգտվ ում են ազ ատ էն երգ իան եր ից (F;G): Երբ պրոց ես ի F (V;T = const) և 
G (P;T = const) մեծ ությ ունն եր ը նվազ ում են, ապ ա ∆F < 0 և ∆G < 0, իսկ հա-
վա սա ր ակշռ ությ ուն ը ձևավ որվ ում է, երբ F = Fmin.; G = Gmin.; ∆F = 0; ∆G = 0: 
Բազմակոմպո նեն տ հա մակարգեր ու մ ավ ելի հար մար է օգտվել քիմիակա ն 
պոտ են ցիալի հաս կա ցու թյ ու նից։ 

1.3.4. ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱՅՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.3.4.1. ԷԿԶՈԹԵՐՄԻԿ ԵՎ ԷՆԴՈԹԵՐՄԻԿ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ։ ԼԱՊԼԱՍԻ ԵՎ ՀԵՍՍԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
Ջեր մա քի միան քի միա յի այն բա ժինն է, որն ու սում նա սի րում է ա մե նա բազ-

մա զան պրո ցես նե րի ջեր մա յին է ֆեկտ նե րը։ Ըստ ջեր մա յին է ֆեկ տի, քի միա-
կան ռեակ ցիա նե րը լի նում են՝

1. Էկ զո թեր միկ (ջեր ման ջա տիչ)
2. Էն դո թեր միկ (ջեր մակ լա նիչ)
Քի միա կան այն հա վա սա րում նե րը, ո րոն ցում նշված են ջեր մա յին է ֆեկտ-

նե րը, կոչ վում են ջեր մա քի միա կան հա վա սա րում ներ։ Դ րանց ա ռանձ նա-
հատ կութ յունն այն է, որ ստե խիո մետ րիկ (քա նա կա չա փա կան) գոր ծա կից նե րը 
ցույց են տա լիս միայն նյու թի քա նա կը (մոլ)։ Այդ պատ ճա ռով ջեր մա քի միա կան 
հա վա սա րում նե րում թույ լատր վում են նաև կո տո րա կա յին գոր ծա կից ներ։ 

Հավաս արման ա ջ մասու մ նշվում է ջերմային  էֆեկտի  ա րժեքը (կ ալո-
րիա, Ջոուլ )։ Էկզոթեր միկ ռեակցիանե րո ւմ  տեղի է ունենու մ ջերմո ւթ յան 
անջատու մ, որը նշ ում են դրական ( +) կամ բացասակ ան (‒) նշաններով ։ 
Ջերմա յի ն էֆեկտն երն ընդունվ ած է նշանակել  ∆H կամ ∆U արտահ այտու-
թյուններ ով, այսին քն՝ էնթալ պիայի կամ ներքին  էներ գիայի փոփոխ ությամ բ։ 
Իզոբ ար պրոցես ներու մ օգ տվում են ∆H, իսկ իզ ոխ որ պրոց եսն եր ում՝ ∆U 
ա րտ ահա յտու թյո ւնից։ 
Ք իմի ական պր ոցե սն երի մ եծ ամա սնու թյո ւնը ը նթ անում է իզ ոբար պայ-

մա նն երում, որի հ ամար օգ տվում են ∆H ա րտա հայտ ութ յունից։ Երբ ∆H < 0, 
ապա  ռեակցի ան համարվում  է  էկ զոթերմիկ, իսկ երբ ∆H > 0, ապ ա՝ էնդո-
թերմ իկ ։ Ջերմաքիմի ան հիմնվ ած է երկ ու օրենք ի վր ա.

1. Լավ ուա զյ ե‒Լա պլա սի օրենքը , ըստ որ ի դար ձել ի քիմիակ ան 
ռե ակցիան երի դեպ քում ուղ իղ ռեակց իայ ի է նթալպի այի թվ այ ին ար-
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ժե քը հավաս ար  է հակառ ակ ռեակց իայ ի է նթալպի այի թվ այ ին արժե-
քին, սա կա յն հակա ռակ նշա նով, այսին քն ՝ ջեր մայի ն էֆեկտն երի թվ այի ն 
արժեքները նույնն են,  տարբերվում են մի այն նշանով11՝ : Ե թե ու ղիղ 
պրո ցե սը էկ զո թերմ է, ա պա հա կա ռա կը կլի նի էն դո թերմ պրո ցես։ Այս օ րեն քը 
բխում է է ներ գիա յի պահ պան ման օ րեն քից։ 

2. Հես սի օ րեն քը, ըստ ո րի քի միա կան ռեակ ցիա յի էն թալ պիա յի 
փո փո խութ յունն ու նի միև նույն ար ժե քը՝ ան կախ այն բա նից՝ ի րա կա-
նա նում է մեկ, թե մի քա նի փու լե րով։ Այս դեպ քում քի միա կան ռեակ-
ցիա նե րի ջեր մա յին է ֆեկտ նե րը ի զո բար կամ ի զո խոր պրո ցես նե րում վի ճա կի 
ֆունկ ցիա ներ են, այ սինքն ջեր մա յին է ֆեկ տը կախ ված չէ, թե որ ճա նա պար-
հով է ի րա կա նաց վում քի միա կան ռեակ ցիան, այլ կախ ված է միայն սկզբնան-
յու թե րի և վերջ նան յու թե րի վի ճա կից ու տե սա կից։ Հես սի օ րենքն ու նի հետև-
յալ ընդ հա նուր տես քը՝

Այս տեղ i‒ն քի միա կան ռեակ ցիա յի մի ջանկ յալ փու լե րի էն թալ պիա նե րի 
փո փո խութ յուն նե րի թիվն է։ Օ րի նակ, A սկզբնան յու թից D վերջ նան յու թի 
ա ռա ջա ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մեկ կամ մի քա նի փու լե րով, սա կայն 
ան կախ դրա նից՝ ռեակ ցիա յի ընդ հա նուր էն թալ պիա յի փո փո խութ յունն ու նի 
միև նույն ար ժե քը12.

∆H4 = ∆H1 + ∆H2+∆H3 = ∆H1 + ∆H2

Այն փաս տը, ո ր ջեր մո ւթ յունն ի զո բար  կամ ի զո խոր  պրո ցես նե րո ւմ  վի ճա-
կի ֆունկ ցիա է , բխում է թեր մո դին ա մի կայ ի ա ռա ջին  օ րեն քի ց՝  

δQ = dU + δA
δQ = dU + P · dV

Իզոխոր պրո ցեսի դեպու մ` V = const    δQV = dU հետևաբար Qv = ∆U
Իզ ոբար պրոցեսի դեպքում՝ P = const    δQP = dU + dPV = dH հետևաբար 

QP = ∆H

Հեսսի օ րեն քը հնա րա վո րո ւթյուն է տա լիս կա տա րե լու բազ մա զան ջեր մա-
քի միա կան հաշ վարկ ներ։ Ջեր մա քի միա կան հա վա սա րում նե րը կա րե լի է բազ-
մա պատ կել ցան կա ցած թվով, ին չը կա տար վում է նաև ջեր մա յին է ֆեկ տում։ 
Բա ցի դա, ջեր մա քի միա կան հա վա սա րում նե րը կա րե լի է ի րար գու մա րել կամ 
ի րա րից հա նել, ին չը նաև կա տար վում է ջեր մա յին է ֆեկ տում։ Օրինակ,
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Քի միա կան պրո ցես նե րի ջեր մա յին է ֆեկտ նե րը ո րոշ վում են փորձ նա կան 
ե ղա նա կով՝ կա լո րի մետ րի մի ջո ցով։ Կար ևո րա գույն ջեր մա յին է ֆեկտ ներ են 
ֆա զա յին փո խար կում նե րի ջեր մութ յուն նե րը, ա ռա ջաց ման ջեր մութ յուն նե-
րը և  այր ման ջեր մութ յուն նե րը, ո րոնց մոլ  յար ար ժեք նե րը ցան կա ցած նյու թի 
հա մար կա րե լի է գտնել տե ղե կագ րե րում։ Մա քուր նյու թե րի հա մար ֆա զա յին 
փո խար կում նե րը նշա նա կում են ագ րե գա տա յին վի ճակ նե րի փո փո խութ յուն, 
ո րոնք կա տար վում են հալ ման, գո լոր շաց ման կամ սուբ լի մա ցիա յի մի ջո ցով, 
հետ ևա բար, գո յութ յուն ու նի հալ ման ջեր մութ յուն և դ րան հա կա ռակ՝ բյու րե-
ղաց ման ջեր մութ յուն։ 

Այս բո լոր ջեր մա յին է ֆեկտ նե րը հայտ նի են թաքն ված ջեր մութ յուն ան-
վամբ։ Պատ ճառն այն է, որ ֆա զա յին փո խար կում նե րը կա տար վում են հաս-
տա տուն ջեր մաս տի ճա նում, և ն յու թը ջեր մութ յուն ստա նա լիս կամ ան ջա տե-
լիս իր ջեր մաս տի ճա նը չի փո խում։
Ա ռա ջաց ման (գո յաց ման) ջեր մութ յու նը այն ջեր մութ յունն է, ո րը 

կլան վում կամ ան ջատ վում է տվյալ նյու թի մեկ մո լը պարզ նյու թե րից ստա-
նա լիս (∆Hf): Տե ղե կագ րե րում կա րե լի է գտնել այդ ջեր մութ յան թվա յին ար-
ժե քը 298K‒ում (∆Hf,298; ԿՋ/Մոլ)։ Ընդ ո րում, պարզ նյու թե րի ա ռա ջաց ման 
ջեր մութ յու նը հա վա սար է զրո յի՝ ∆Hf (պարզ նյութ) = 0: 

Այրման ջեր մութ յուն է կոչ վում այն ջեր մութ յու նը, որն ան ջատ վում է 
տվյալ նյու թի մեկ մո լը թթված նով օք սի դաց նե լիս (∆Hայրում)։ Այս մ եծու թյու-
նը հի մն ակ անում վ եր աբ երում է օ րգ ան ական մի ացու թյու նն երին, և  հ ամ ա-
պատա սխան ա րժե քն երը կ ար ելի է գտնել տեղեկագրերում։
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1.3.4.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Քի միա կան պրակ տի կա յում ռեակ ցիա նե րի ջեր մա յին է ֆեկտ նե րի ո րո շումն 

ու նի խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն։ Այս ա ռու մով ա ռա վել ճշգրիտ արդ յունք-
ներ են տա լիս կա լո րի մետ րա կան չա փում նե րը։ Սա կայն բո լոր ռեակ ցիա նե րի 
հա մար այդ չա փում նե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր չէ։ Օգտ վե լով աղ  յու-
սա կա յին տվյալ նե րից, կա րե լի է ո րո շել ցան կա ցած ռեակ ցիա յի ստան դարտ 
ջեր մա յին է ֆեկ տը 298K‒ում՝  (ռեա կցիա)։ Ե լն ելով ջե րմո ւն ակու թյան 
տվյա լն երից, կ ար ելի է որ ոշել ջե րմ ային էֆե կտը ցա նկ ացած ջե րմա ստ իճ անի 
հ ամար՝ : Ընդ որում, 298K‒ում ջե րմ ային էֆե կտի հա շվա րկը կ ատա րվում 
է հետ ևյալ կերպ̀  

Այս տեղ ϑi ստե խիո մետ րիկ գոր ծա կիցն է և սկզբ նան յու թե րի հա մար ու նի 
բա ցասա կան նշան։ Օ րի նակ, ներ քո հիշ յալ ռեակ ցիա յում անհ րա ժեշտ է ո րո-
շել ‒ը.

Տ եղ եկ ագր եր ից հետև ում է, որ ստեխ իոմ ետր իկ գործ ակ իցն ազ ոտ ի հա մար՝ 
ϑi = 1, ջրա ծնի հ ամար՝ ϑi = ‒3 , և ամո նիակի  համար՝ ϑi = +2 , հետևաբար՝

Այստեղ նշանի փոփոխո ւթյու նը դրականի դեպքո ւմ վերա բերում է 
էնդոթերմիկ, իսկ բացասականի դ եպք ում՝ էկզոթերմիկ պ րոցե սների ն։ 
Ընդհ անրապես, այր ման ջերմություննե րով  հա շվ արկները կ ատա րվում  են 
օրգանական ռե ակց իաների համար ։ Գործ նական ում շա տ ավելի կար ևոր  է  
որոշել ռեակ ցիաների ջերմա յին էֆե կտ ների  արժեքը  ցանկ ացած ջերմաս-
տիճանի  համա ր։ Այդ հաշվարկն իրակ անացնե լու հա մա ր օգտվում ե ն 
Կ իրխհոֆի օրենք ից։ Ա յս առումով թ երմո դինա մի կա կան առնչություննե-
րից  հա յտ նի է, որ ե րբ ճնշումն ունի  հաստատ ուն ար ժեք (P = const), ապա 
dH=Cp·dT, որտեղ Cp‒ն մոլ յ ար ջերմուն ակութ յունն է հաստատո ւն ճնշման 
դեպքում ։ Պարզ  ձևափոխո ւթյուններո վ կարե լի է ցույց տալ Կիրխ հոֆի 
օ րենքը դ իֆերե նցիալ տեսքով`  

Բա նաձևն ի րա վա ցի է նաև ստան դարտ պայ ման նե րում` 

Հաշ վի առ նե լով, որ Cp մեծո ւթյան համար առկա է հե տևյալ ա ռնչո ւթյ ունը,

ապա քի մի ակ ան ռեակցիայի  ժ աման ակ դրա փոփոխու թյունը՝

dH = ∆Cp· dT
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որտեղ՝

Հետ ևա բար, Կիրխ հո ֆի օ րեն քը կու նե նա հետ ևալ տես քը̀

Ինտեգրելով կա րելի է ստան ալ Կիրխհոֆի օրե նքի հա շվա րկ այի ն բանա-
ձևն ին տեգրալ տեսքո վ`

Մոտավոր հաշվարկների կատարման հա մար  կարել ի է  օգտվե լ հետևյալ 
եղանա կներից. 

1. Ու լիխի առաջ ին մ ոտեցում ՝ , այսինքն ջեր-
մա յին էֆեկտը կախված չէ ջերմաստի ճանից,  ի նչ ը բավական կո պի տ 
մոտեցում է։ 

2. Ուլի խի երկրորդ մոտեց ում՝ , այսինքն 
մոլյար ջերմունակության փոփոխո ւթյունը կախված  չ է ջեր մաստի-
ճանից՝ 

Արագ հաշվարկների դեպքում օգտվում են միջին ջերմ ունակո ւթյ ունների  
արժեքն երից̀  

Այս դեպ քում ստաց վում են շատ ա վե լի ճշգրիտ արդ յունք ներ։ Ե թե 298K‒ից 
բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում նյու թե րը փո խում են ի րենց ագ րե գա տա յին վի-
ճակ նե րը, ա պա հաշ վարկ նե րը պետք է կա տա րել փու լե րով՝ հաշ վի առ նե լով 
ֆա զա յին փո խար կում նե րի ջեր մաս տի ճան նե րը և ջեր մութ յուն նե րը։ 

1.3.4.3. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԷՆՏՐՈՊԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Քի միա կան ռեակ ցիա յի էնտ րո պիա յի հաշ վար կի հա մար օգտ վում են նյու-

թե րի ստան դարտ բա ցար ձակ էնտ րո պիա նե րի ար ժեք նե րից, ո րոնք առ կա են 
տե ղե կագ րե րում :
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Ցան կա ցած ջեր մաս տի ճա նում հաշ վար կը կա տար վում է հետև յալ բա նա-
ձևի մի ջո ցով`

Այն բոլոր քնն արկում նե րը, որոնք իր ականացվե լ են  ջերմային է ֆեկտի 
հաշվ ար կի համար, իր ավացի են  նաև էնտրոպիայի  հաշ վարկի դեպք ու մ։ 

1.3.5. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ
1.3.5.1. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԻԶՈԹԵՐՄԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԸ
Քի միա կան ռեակ ցիա ներն ըստ դար ձե լիութ յան լի նում են միա կող մա նի 

(→)  և ե րկկ ող մանի ( )։  Մի ակ ողմանի ռեա կցիաներ ն ընթանում են մին-
չև վերջ , սակայն նման ռեա կցիաներ քիչ են հայտնի , քանի որ դրան ց մեծա-
մաս նու թյունը  եր կկ ողմանի է: Այս  դեպքում ռեա կցիաներ ն ընթանում ե ն 
հա կադիր  ուղ ղութ յո ւններ ով։  Դ արձելի ռեա կց իաներ ի համար  բնորոշ է հա-
վա սա րակշ ռությա ն վիճակի ստե ղծու մը։ Դա այ ն վիճակն է, եր բ ուղի ղ և 
հա կառակ ռեա կց իանե րի  արա գութ յո ւններ ը հավ ասարվում են իր ար ։ Հա վա-
սա րակշ ռությա ն վիճակո ւմ ելա նյ ութեր ի և վեր ջնա նյ ութեր ի ք ան ակները չեն  
փոխ վու մ (Նկար 1‒24) ։ 
Նկար 1‒24։ aA  + bB  eE + rR քիմիակա ն ռ եակց իայ ի ե լա նյութ երի և 

վ երջ նա նյութե րի կ ոն ցեն տր ացիան եր ի փո փոխո ւթ յունն եր ը հավա սարա-
կշռու թ յա ն վիճա կի ն մոտենա լի ս։  

Հավա սարա կշռությ ան թե րմո դի-
նա միկակ ան  պայմանը, երբ  ճնշու մը  
հաստատուն է (P = const), ապա ∆G>0։ 
Եթե  ∆G<0, ապա  տ եղի է ո ւն ենում հա-
կառակ ռեակցիա, իսկ ե րբ , ապա ՝ ուղիղ  
ռե ակցիա։ Ք իմի ակ ան ռե ակցիաների 
համար̀

Այստեղ A‒ն  և B‒ն սկզբնանյութ եր ն են կամ  ելանյութ եր ը, իսկ E‒ն և R‒ը՝ 
վերջնանյութ եր ը կամ պրոդուկտնե րը։ 

Վե րո հիշ յալ առն չութ յան մեջ տե ղադ րե լով քի միա կան պո տեն ցիա լի ար-
տա հայ տութ յու նը, կստաց վի̀
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Այստեղ փա կագծերով նշված են ռեակցիային  մ ասնակ ցո ղ նյութեր ի ըն թա-
ցիկ կոնցենտրա ցիա նե րը, որոնք հ ավասա րակ շռ ությա ն պ ահին ընդունու մ 
են այլ տեսք՝ [կոնցենտրա ցիա ]։  Օրինակ,  (A) արտահայտ ությունը նյ ութի կոն-
ցեն տրացիան  է ցանկացած պահի, իս կ [A] արտահայտ ությունը նյ ութի կոն-
ցեն տրացիան  է հավասարա կշռ ության պա հին։ 

Տեղադրելով այս մեծությունները ∆G‒ի վ երոհ իշյալ արտահ այտ ութ յան 
մեջ, կա րելի է ստանա լ թերմոդինամիկայի կարևորա գույն հա վասարու մնե-
րից  մեկը՝ քիմիական ռեակցի այի իզոթերմիկ հա վասարո ւմ ը. 

Իսկ Գիբսի ստանդարտ էներգիան հավասարակշռված վիճակում ո ւն ի 
հ ետ ևյալ տե սքը̀

Լո գա րիթ միկ ար տա հայ տութ յու նը կոչ վում է ռեակ ցիա յի ար տադր յալ̀

Դա փոփ ոխ ական մե ծություն է , մասնավորա պես , երբ ռեակցիան դ եռ չի  սկսվել, 
ապա Π = 0, սակայն  ժամանա կի ընթացք ում այն սկսում է աճել։  Միակ ողմանի  
ռեակցիան երի դ եպքում , երբ դրանք ավարտ վում են, ապա Π =∞, իսկ դարձե լի  
ռեակցի անե րի  դեպքո ւմ, հավա սա րա կշռո ւթյա ն պահի ն, ռեակցի այի  արտա դրյա-
լը  ստանո ւմ է հաստա տո ւն արժե ք և ա յդ պայմա ննե րո ւմ այլևս չի փոխվո ւմ՝ Π =K։ 
Այդ մե ծութ յու նը կոչ վում է հա վա սա րա կշռութ յան հաս տա տուն։

Այս արտահայտո ւթյո ւնը զան գվածների նե րգործության  օր ենքի արտա-
հայտ ու թյունն է։ Որքան մեծ  է հավասարակ շռո ւթյան հաստատունի  արժ եքը, 
այն քան խորն է ընթանում տվյալ քիմիական ռե ակցիան։ 
Քիմիակա ն ռե ակցիայի ի զո թերմի հավա սա րումը հնար ավո րութ յո ւն 

է տալի ս հաշվելու ∆G‒ն ռեակց իայի ցա նկ ացած պ ահի։  Եթե ∆G < 0, ապա 
ընթան ում է ուղիղ  ռեակցիա  (→), եթ ե ∆G > 0, ապա ը նթ անում է հ ակ առակ 
ռեա կցիա, իսկ երբ ∆G = 0 , ապա դա  հ ավ ասար ակշռ ության  վիճակն է , որի  
ժ ամանակ Π =K։ Տե ղադրե լո վ ի զոթեր մի  հա վասարման մե ջ վերջ ին ար-
ժեքներ ը,  կարելի է ստանալ մեկ այ լ կարև որ բանա ձև ՝ ի զոթեր մի  հ ավա-
սարու մը  հ ավաս արակ շռությ ան պահին։

Իսկ իզոթեր մի հավասար ումը ցա նկ ացած պ ահի ունի հե տև յալ 
տեսքը̀

∆G0 = ‒RTlnK
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Զանգվածներ ի ն եր գործու թյան հ ետ միասին  իզոթե րմի հ ավասարում ներ ը 
մեծ դեր են խաղում քիմիա կան հա վասարակշռութ յան տ եսություն ում։ 

1.3.5.2. ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԴՈՒՐՍ 
ԲԵՐՈՒՄԸ ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ
Զանգ ված նե րի ներ գոր ծութ յան օ րեն քի բնու թագր ման հա մար անհ րա-

ժեշտ է տար բե րա կել հո մո գեն և հե տե րո գեն ռեակ ցիա նե րը։ Հո մո գեն են 
այն ռեակ ցիա նե րը, ո րոնց սկզբնան յու թե րը և վերջ նան յու թե րը գտնվում են 
նույն ֆա զա յում, իսկ հե տե րո գեն ռեակ ցիա նե րի դեպ քում ի հայտ են գա-
լիս մի քա նի ֆա զեր։ Հո մո գեն ռեակ ցիա նե րի թվին են պատ կա նում գա զա յին 
ռեակ ցիա նե րը և հե ղուկ լու ծույթ նե րում ըն թա ցող ռեակ ցիա նե րը, ո րոնք չեն 
ուղեկց վում գա զան ջատ մամբ կամ նստված քա գո յաց մամբ։ Գա զա յին ռեակ-
ցիա նե րի դեպ քում հնա րա վոր է եր կու դեպք, այդ թվում՝ գա զե րը ի դեա լա կան 
են կամ ոչ ի դեա լա կան։ Ի դեա լա կան գա զե րի դեպ քում զանգ ված նե րի ներ գոր-
ծութ յան օ րեն քի ար տա հայ տութ յու նից օգտ վում են կոն ցենտ րա ցիա նե րից՝ 
Pi; Ci և Ni (Xi), իսկ ռեալ գա զերի համար՝ ֆ ու գի տիվո ւթյ ունից (fi)։  Կախվա ծ 
օգտա գործվո ղ մե ծութ յո ւններից ՝ գո յությու ն ունե ն հա վասա րա կշռու թյան 
Kp; Kc; Kn(Kx) և Kf հաս տա տուն ները : Զ ան գվածնե րի ներգ ործու թյա ն օրեն քը 
պարցիալ ճնշ ման հա մար ուն ի հետևյ ալ տեսքը՝

Նշ ված հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա տուն նե րի միջև գո յութ յուն ու նի 
կապ։ Ի դեա լա կան և  ոչ ի դեա լա կան գա զե րի դեպ քում առ կա են հետև յալ 
առն չութ յուն նե րը՝

Այս տեղ  ɤ‒ն ակտ իվությ ան գո ր ծակիցն է։  Իդե ա լական  գ ազե րի դեպ-
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քում Kɤ = 1 և K f = Kp: Եթ ե ի դեալակ ան գա զերի դեպքում  ը նդ հանուր ճնշ ումը  
հավա սա ր է մեկ մ թնո լորտի , ապա  Kp  = Kx + Kn: Վե րոհ իշյալ առն չո ւթյ ունում 
∑ ϑi‒ն վե րա բե րում է ստե խիո մետ րիկ գոր ծա կից նե րին, ին չը կա րող է լի նել 
∑ ϑi>0; ∑ ϑi<0 կամ ∑ ϑi =0, որի դեպ քում Kp = Kc = Kn, այսի նքն՝ հավա սա րա-
կշռո ւթյա ն հաստա տո ւննե րի  թվայի ն արժե քնե րը  համը նկնո ւմ են։ 
Հա վա սա րա կշռո ւթյա ն հաստա տո ւնի  արժե քնե րը  կախվա ծ են ջերմա ստի-

ճա նի ց, իսկ Kx‒ի դեպքո ւմ՝ նաև ճնշումի ց։ Ջե րմա ստի ճա նա յի ն կապն արտա-
հա յտվո ւմ է իզո բա րի  կամ իզո խո րի  հավա սա րո ւմնե րո վ՝

Ռեա լ գազ երի դեպ քում Kp‒ ի փոխարեն օգտվում են K f‒ի ց։ Այս 
հավասարումներն ինտե գրե լու  համար  ան հր աժեշտ է իմանալ ջերմային 
է ֆեկտի կապ ը ջերմաստի ճա նից։ Ինչ պե ս ար դեն նշվել է, Kx մեծությունը 
կախված է ն աև  ճ նշ ումից՝

Դա Պլանկի հավասարումն է , ո րտ եղ  ∆V‒ն գազային խա ռնուրդի ծա վա-
լի  փոփոխությո ւն ն է ռեակց իայի հետևան քով։ Վերոհի շյալ ե րեք հավա սար-
ում ը (իզոբար, իզ ոխոր և Պլան կի) տեսական որեն հ իմնավորու մ են Լ ե‒Շա-
տե լ յե յի ս կզբունք ը։  Լո ւծ ույթներում ընթաց ող հոմոգե ն ռեակցի աների 
հա մար օգ տվո ւմ են հետևյալ հաստատուններից՝ իդ եալակա ն լու ծույթներ̀  Kc  
= Kx = Km, և ոչ իդեալական՝ Ka։

Այստեղ կոնց են տրա ցիայի փոխ արեն կարող է հանդե ս գալ ci; xi; mi մե-
ծու թյուն ներից յուրաքանչյուրը։  Առ ավե լ կիրառվ ող է Ka‒ի մեծութ յունը։ 
Գա զային ռեակ ցիանե րի դեպք ում  հա ճախ Kf  մ եծությունը փոխարինվում է 
Ka մե ծո ւթյամ բ։ Հետերոգեն ռեակցիաների դեպքու մ, եթե տեղի է ունենում  
գազանջա տո ւմ, ապա օգ տվում են Ka·f կ ամ պարզապես Ka մեծությու նից։ Ե թե 
ռեակ ցիա յին մ ասն ակցում են պինդ նյ ու թեր կամ ստ ացվում են նստվ ածքներ, 
ապա դր ան ց կոնցենտրա ցիա ները,  ֆուգիտիվո ւթ յու նն երը կ ամ ակտի վու-
թյուն ները չ են տե ղադրվ ու մ զանգվա ծների  ներգործման օրենք ում ։  

1.3.5.3. ՀԱՎԱՍ ԱՐԱ ԿՇՌՈ ՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ
Հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա տու նի ար ժե քը կար ևոր նշա նա կութ յուն 

ու նի քի միա կան ռեակ ցիա յի ել քը ո րո շե լիս։ Որ քան մեծ է հա վա սա րակշ ռու-
թ յան հաս տա տու նի ար ժե քը, այն քան ա վե լի շատ վերջ նան յութ է ստաց վում։ 
Հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա տու նի ո րոշ ման հա մար գո յութ յուն ու նեն մի 
շարք ե ղա նակ ներ, ո րոնք ու նեն տե սա կան կամ փորձ նա կան բնույթ։ 
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Տե սա կան բնույ թի հաշ վարկ նե րը հիմն ված են աղ  յու սա կա յին տվյալ նե րի 
օգ տա գործ ման վրա, ընդ ո րում, օգտ վե լով թեր մո դի նա մի կա յի եր կու հա վա-
սա րու մից (քի միա կան ռեակ ցիա յի ի զո թեր մի և Գիբ սի է ներ գիա յի)՝ կա րե լի է 
դուրս բե րել հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա տու նի, էնտ րո պիա յի և  էն-
թա լի պիա յի միջև կա պը. 

Ս տաց ված առն չութ յու նը կոչ վում է Վանտ‒ Հոֆ ֆի հա վա սա րում, որ տեղ 
∆H0  ‒ն ռեա կցի այի ջե րմ ային էֆեկտն է, իսկ ∆S0‒ն՝ ռե ակց իայի է նտ րոպիան։  
Առանց ջ երմ ու նակո ւթյան օգ տագո րծման՝ կա րելի է հ եշտո ւթյամբ հ աշվել 

 մեծո ւթյո ւն ները ։ Դա հ նա րա վորո ւթյուն է տալիս հ աշ վելո ւ 
Գ իբսի  էն երգ իայի ար ժեքը,  որի մի ջոցով կա րելի է հ աշվել K 298‒ի  ա րժեքը։

 
Որոշ դ եպ քերում օգ տագ ործում են նաև հե տևյալ բան աձևը՝

Գործ նա կա նում ա ռա վել կար ևոր է հա վա սա րակշ ռութ յան հաս տա տու նի 
(K) հաշ վար կը ցան կա ցած ջեր մաս տի ճա նում, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ-
վել , ին չը բա վա կան աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է։

Ինտեգրման պրոցեսներից խուսափե լու  համար  կ արելի է կիրառել գիտ-
նական ներ  Տյոմկի նի և Շվարցմ անի մշակա ծ մե թոդը,  որի դ եպք ում 
հաշվարկն երը զ գալիորեն կրճատվ ում են ։

Այստեղ M0; M1; M2 և M‒2 մեծու թյունները Տյոմկինի և Շվարցմանի գործակ-
իցներն ե ն, որ ոն ց արժեք ներ ը տարբե ր ջեր մաստիճանների համ ար  կարելի է 
գտ նել համապատ ասխա ն տեղեկագրերու մ։
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1.3.6. ՖԱ ԶԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՍԱ ՐԱԿՇՌՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
Ֆա զա յին պրո ցես նե րը վե րա բե րում են այն հա մա կար գե րին, ո րոն ցում քի-

միա կան ռեակ ցիա նե րը բա ցա կա յում են։ Ն յու թե րը մի ֆա զա յից անց նում են 
մյուս ֆա զը, ո րը ինք նա կամ պրո ցես է և, հետ ևա բար, ա վարտ վում է հա վա-
սա րակշ ռութ յամբ։ Հա մա կար գե րը կա րե լի է դա սա կար գել ըստ տար բեր հատ-
կա նիշ նե րի, այդ թվում՝

1. ըստ կոմ պո նենտ նե րի քա նա կի (K)
2. ըստ ֆա զե րի քա նա կի (Փ)
3. ըստ ազ ատու թյան ա ստ իճա նն երի ք ան ակի (C) 
Կո մպ ոնեն տն երի ք ան ակը սե րտ որեն կա պված է բ աղա դրի չն երի (y) և 

դրանց միջև հն ար ավոր ք իմի ական ռեա կցի ան երի ք ան ակի (z) հետ։
K = y ‒ z

Ըստ կոմ պո նենտ նե րի քա նա կի՝ հա մա կար գե րը լի նում են միա կոմ պո նենտ 
և բազ մա կոմ պո նենտ։ Ըստ ֆա զե րի քա նա կի տար բե րում են միա ֆազ և բազ-
մա ֆազ հա մա կար գեր, ընդ ո րում, միա ֆազ հա մա կար գե րը հո մո գեն են, իսկ 
բազ մա ֆազ հա մա կար գե րը՝ հե տե րո գեն։ Հո մո գեն հա մա կար գերն ի րենց 
հեր թին լի նում են հա մա սեռ և  ան հա մա սեռ։ Հա մա սեռ են այն հո մո գեն հա-
մա կար գե րը, ո րոնց ցան կա ցած կե տի ֆի զի կա կան և քի միա կան հատ կու-
թյուն նե րը նույնն են։ Ոչ հա մա սեռ հա մա կար գե րում այդ հատ կութ յուն նե րը 
կե տից կետ փոխ վում են ոչ թե թռիչ քաձև, այլ մո նո տոն կեր պով, և դ րանք 
ոչ հա վա սա րակշռ ված հա մա կար գեր են։ Հե տե րո գեն հա մա կար գե րի ֆա զե րի 
բա ժան ման սահ մա նում հատ կութ յուն նե րը թռիչ քաձև փոխ վում են։ 
Ա զա տութ յան աս տի ճան նե րի քա նա կը ցույց է տա լիս, թե քա նի պա րա-

մետր կա րե լի է ի րա րից ան կախ փո խել՝ ա ռանց ֆա զե րի քա նա կի փո փոխ ման։ 
Ըստ այդ մե ծութ յան՝ հա մա կար գե րը կա րող են լի նել ին վա րիանտ (C=0), մո-
նո վա րիանտ կամ միա վա րիանտ (C=1), բի վա րիանտ կամ դի վա րիանտ (C=2) 
և  այլն։ Այ սինքն, բա վա կան է փո խել հա մա կար գի որ ևէ պա րա մետր (T,P,V), 
որ պես զի ֆա զե րի քա նակն իս կույն փոխ վի։ Ֆա զա յին հա վա սա րակշ ռութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ է ե րեք պայ ման.

1. ջեր մա յին հա վա սա րակշ ռութ յուն, երբ բո լոր ֆա զե րի ջեր մաս տի-
ճան նե րը նույնն են,

2. մե խա նի կա կան հա վա սա րակշ ռութ յուն, ո րի դեպ քում բո լոր ֆա-
զե րի ճնշում ներն ու նեն նույն ար ժե քը, 

3. նյու թա կան հա վա սա րակշ ռութ յուն, երբ ցան կա ցած կոմ պո նեն տի 
քի միա կան պո տեն ցիա լը բո լոր ֆա զե րում նույնն է։ Քի միա կան պո տեն ցիա լի 

  մեծո ւթյան  ϕ ց ուցիչը ցույց է տալի ս ֆազի, իսկ K‒ն՝  կ ոմպ ոնենտ ի համա-
րը։  Օրինակ,  քիմիա կան  պո տենցիա լը երկրո րդ  կո մպոնե նտի  քիմիա կան  
պոտենցիալ ն է երր որ դ ֆազա յո ւմ ։ Հավա սարա կշռությ ան  պայման ը հետևյալն է՝
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Օգտ վե լով այս առն չութ յուն նե րից՝ գիտ նա կան Գիբ սը դուրս է բե րել ֆա զե-
րի կա նո նը.

C = K ‒ Փ + n
C = K ‒ Փ + 2

Այս տեղ n‒ը հա մա կար գի վրա ազ դող պա րա մետ րե րի թիվն է, ո րը սո վո-
րա բար հա վա սար է լի նում եր կու սի՝ պայ մա նա վոր ված ջեր մաս տի ճա նի և ճնշ-
ման պա րա մետ րե րով։ Ֆա զե րի կա նո նը միա կոմ պո նենտ հա մա կար գե րի 
հա մար ու նի հետև յալ տես քը՝

C = K ‒ Փ + 2 = 1 ‒ Փ + 2 = 3 ‒ Փ
Միա կոմ պո նենտ հա մա կար գե րում ֆա զե րի քա նա կը կա րող է լի նել 

մեկ հատ, ո րը ֆա զի ագ րե գա տա յին վի ճակն է՝ պինդ, հե ղուկ կամ գա զա-
յին։ Այդ դեպ քում, ե թե Փ=1,  ապա C=2 : Հա վա սարա կշռո ւթյան մեջ կարող 
են գտնվել երկու ֆազ,  որի դ եպքում Փ=2, իսկ C=1։ Եվ  վ երջապես , հա վասա-
րակշ ռության մե ջ կարող են գտնվ ել երեք ֆա զ, որի  դեպքում Փ=3, իսկ C=0։ 
Ա յլ դեպքեր այլ ևս  հնարավոր չեն ։ 
Միա ֆա զ հ ամ ակարգե րո ւմ ա զատութ յա ն ա ստ իճանն եր ի քան ակ ը 

հավասա ր է  երկու սի, այսի նք ն,  որոշա կի պա յմաններ ու մ կարել ի է փո խել եր-
կո ւ պարամ ետր՝ առ ան ց ֆազ եր ի քան ակ ի փո փոխությա ն։ Ըն դհանրապ ես, 
որ պե ս պ արամետ րե ր սովորա բար  ընդունում են P; V և T պ ար ամետր երը, 
որոնց մ իջև կա պը կոչվու մ է վիճ ակ ի հավասարում։ 

f(P, V, T) = 0
Իդ եալակա ն գազերի  դեպքու մ վիճակ ի հա վաս արո ւմը  Մ ենդել եև ‒Կլ ա-

պեյրոն ի հա վասարումն է.

PV = nRT
Այ ստեղ n‒ը իդե ալ ական գ ազի մ ոլ երի ք անակն է։ Այս հ ավ ասա րման մեջ 

ա ռկա երեք փ ոփ ոխ ակ անից միայն ե րկուսն են ա նկախ։  Մի ևնույն ժ ամ անակ, 
ռեալ գ ազ երը ճշգրիտ վ իճ ակի հ ավ աս արում չո ւնեն, և դրանց հ ամար հայ տնի 
են մի շարք մ ոտ ավոր հ ավ աս արու մներ։ 
Եր կֆազ հ ամ ակա րգ երի հ ավ աս արակ շռու թյան դե պքում ճնշման և  ջեր-

մա ստ իճ անի միջև կապն ա րտ ահայ տվում է հետ ևյալ բ անա ձևի մ իջ ոցով՝

Այստեղ  ∆S և ∆V մեծ ությ ունն եր ը վեր աբ եր ում են ֆազ այ ին փոխ ար կումն-
եր ի ժամ ան ակ համ ապ ատ ասխ ան աբ ար էնտր ոպ իայ ի և ծ ավ ալ  ի փոփ ո-
խությ ունն եր ին։ Օր ին ակ, հեղ ուկ գազ ֆ ազ ային փ ոխար կման դե պքում  ∆S 
= Sգազ ‒ Sհեղուկ և ∆V = Vգազ ‒ Vհեղուկ։ 
Ֆ ազային  փո խարկ ումներն ըն դհանուր  առմամբ  կա տարվում ե ն իզոթեր մ‒ 

իզ ոբ արային պայ մա ններում՝  հ ամաձայն թե րմ ոդ ին ամ իկայի երկրոր դ օ րենքի 
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 ∆S = ∆H/T: Տեղ ադ րելով ∆S ‒ա րժեքը  նախորդ  հ ավա սարման մեջ,  կ արելի է 
ստանա լ Կլ աուզիու ս‒ Կլա պե յրոնի  հ ավ ասա րումը՝ 

Այստեղ ∆H մեծությ ունը ռե ակ ցիայի փո խա րկ ման ջերմային  էֆեկտն  է, որն 
հաճախ ա նվանում են թաքնված ջ երմո ւթ յուն։ 
Այն հա վա սա րակշ ռութ յան պայ ման նե րում, երբ ֆա զա յին փո խար կում-

նե րի դեպ քում ֆա զե րից մե կը գա զա յին ֆազն է (հե ղուկ գազ; պին դ գազ ), 
Կ լաուզիո ւս ‒Կլ ապ եյրոն ի հա վաս արում ը կարելի  է  ձևափոխել՝  հաշվ ի առնելով, 
որ գա զ վիճա կը իդ եալական է։

Գ ազ այ ին վիճ ակն այնք ան մեծ է, որ Vհեղուկ և Vպինդ մեծ ությ ունն եր ը կար ել ի 
է անտ ես ել.

1.4. ԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.4.1. ԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: 

ԴԻՍՊԵՐՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Կո լոիդ քի միան տե սա կան և գործ նա կան քի միա յի ծա վա լուն բա ժին նե րից 

է, ո րը նվիր ված է դիս պերս հա մա կար գե րին։ Դիս պերս հա մա կար գե րը բաղ կա-
ցած են դիս պերս մի ջա վայ րից և դիս պերս ֆա զից, ո րոնք ի րար մեջ ան լու ծե լի 
են։ Երբ ման րաց ված նյու թը (դիս պերս ֆազ) հա վա սար տե ղա բաշխ վում է 
երկ րորդ նյու թի մեջ (դիս պերս մի ջա վայր, ո րի մեջ կա տար վում է ման րաց-
ված նյու թի ցրու մը), ստաց վում է դիս պերս հա մա կարգ։ Մաս նիկ նե րի չա փե րի 
հա կա դարձ մե ծութ յու նը կոչ վում է դիս պերս ման աս տի ճան։ Որ քան մեծ 
է դիս պերս ման աս տի ճա նը, այն քան փոքր են կո լոիդ հա մա կար գի մաս նիկ-
նե րը։ Դիս պերս հա մա կար գե րը հե տե րո գեն հա մա կար գեր են, այ սինքն՝ ֆա-
զերն ու նեն բա ժան ման սահ ման։ Սո վո րա կան բազ մա ֆազ հա մա կար գե րից 
դրանք տար բեր վում են խիստ զար գա ցած մա կեր ևույ թով։ Ֆա զե րի բա ժան-
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ման սահ մանն ու նի մեծ տե սա կա րար մա կե րես, հետ ևա բար, մա կեր ևու թա-
յին եր ևույթ նե րը վճռո րոշ դեր են կա տա րում կո լոիդ հա մա կար գե րում։ Ընդ 
ո րում, բա ժան ման տե սա կա րար մա կե րե սը մեկ խո րա նարդ սան տի մետր 
պինդ նյու թի ման րա ցու մից ստաց ված մաս նիկ նե րի մա կե րես նե րի գու մարն 
է։ Իս կա կան կո լոիդ հա մա կար գե րը թեր մո դի նա մի կո րեն ան կա յուն են, քա նի 
որ ու նեն մա կեր ևու թա յին մեծ է ներ գիա և դ րանց գո յութ յան հա մար անհ րա-
ժեշտ է կա յու նա ցու ցի չի առ կա յութ յուն։ 
Կո լոիդ հա մա կար գե րը լայ նո րեն տա րած ված են բնութ յան մեջ և տեխ նի-

կա յում, ինչ պես նաև կար ևոր դեր են խա ղում բազ մա թիվ կեն սա կան գոր ծըն-
թաց նե րում։ Քա նի որ կո լոիդ հա մա կար գե րը խիստ բազ մա զան են, ուս տի 
դրանք կա րե լի է դա սա կար գել՝ ել նե լով տար բեր հատ կա նիշ նե րից, այդ թվում 
մաս նիկ նե րի չա փե րից, ձևից, կապ վա ծութ յան աս տի ճա նից, դիս պերս մի ջա-
վայ րի և ֆա զի ագ րե գա տա յին վի ճակ նե րից, ինչ պես նաև ֆա զե րի փո փո-
խութ յան բնույ թից և  այլն։ Ըստ մաս նիկ նե րի չա փե րի (դիս պերս ման աս-
տի ճա նի), կո լոիդ հա մա կար գե րը լի նում են՝

1. Ման րա դիս պերս, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րի չա փե րը տա տան-
վում են 10‒7‒10‒5 սմ մի ջա կայ քում։ 

2. Կոպ տա դիս պերս, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րի չա փե րը մեծ են 10‒5 

սմ  ար ժեք նե րից։ 
Ըստ մաս նիկ նե րի ձևի, կո լոիդ հա մա կար գե րը բա ժան վում են ե րեք 

խմբի՝
1. Կոր պուս կուլ  յար հա մա կար գեր, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րի ե րեք 

չա փե րը հա մա չա փե լի են։ Պար զա գույն օ րի նակ են գնդի կա վոր մաս նիկ նե րը։ 
2. Ֆիբ րիլ  յար հա մա կար գեր, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րը թե լի կա վոր են։
3. Լա մի նատ հա մա կար գեր, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րը թա ղան թա-

տիպ են։ 
Ըստ մաս նիկ նե րի շար ժու նա կութ յան, կո լոիդ հա մա կար գե րը լի նում են՝
1. Ա զատ դիս պերս հա մա կար գեր, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ նե րը կապ-

ված չեն ի րար հետ և գտն վում են քաո սա յին շարժ ման մեջ։ 
2. Կապ ված դիս պերս հա մա կար գեր, ո րոնց դեպ քում մաս նիկ ներն 

ի րար հետ միա նա լով՝ ա ռա ջաց նում են տա րա ծա կան ցանց:
Դիս պերս մի ջա վայ րը գտնվում է միջ մաս նի կա յին տա րա ծութ յուն նե րում։ 

Այդ պի սի հա մա կար գե րը կա րող են լի նել՝
1. Կոա գուլ  յա ցիոն հա մա կար գեր, ո րոնք ըն դու նակ են տիկ սոտ րո-

պիա յի։ Դա այն եր ևույթն է, երբ կախ ված մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նից՝ 
դիս պերս հա մա կար գը դառ նում է ա զատ դիս պերս։ 

2. Կոն դեն սա ցիոն հա մա կար գեր, ո րոնք չու նեն տիկ սոտ րո պիա յի 
հատ կութ յուն ներ։ Ա մե նա տա րած ված դա սա կար գու մը հիմն ված է դիս պերս 
ֆա զի և մի ջա վայ րի ագ րե գա տա յին վի ճակ նե րը հաշ վի առ նե լու հա մար։ 
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Ըստ դիս պերս մի ջա վայ րի ագ րե գա տա յին վի ճա կի, դա սա կար գում 
են ե րեք հա մա կարգ, այդ թվում՝

1. Գա զա յին
2. Հե ղուկ
3. Պինդ
Գա զա յին մի ջա վայ րում բաշխ ված կա րող են լի նել գա զե րը (Գ/Գ), հե ղուկ նե-

րը (Հ/Գ) և պինդ նյու թե րը (Պ/Գ), ո րոնք ընդ հա նուր ձևով կա րե լի է ար տա հայ-
տել ման րաց ված ֆազ/մի ջա վայր ձևով։ Ա ռա ջին դեպ քում, Գ/Գ հա մա կար գե րը 
կո լոիդ հա մա կարգ չեն կա րող ա ռա ջաց նել, քա նի որ գա զե րը միա խառն վե լով՝ 
ա ռա ջաց նում են հո մո գեն հա մա կար գեր։ Մ յուս եր կու հա մա կար գե րը լայ նո-
րեն տա րած ված են և կոչ վում են աէ րո զոլ ներ, ո րոնք կոպ տա դիս պերս հա-
մա կար գեր են։ Օ րի նակ, Հ/Գ հա մա կար գեր են մշու շը, մա ռա խու ղը, ամ պե րը, 
ո րոնց դեպ քում հե ղու կի բնա կան կա թիլ նե րը բաշխ ված են օ դում, և դ րանք 
կոչ վում են բնա կան աէ րո զոլ ներ։ Գո յութ յուն ու նեն նաև ար հես տա կան աէրո-
զոլ ներ, ո րոնց օ րի նակ են թու նա քի մի կատ նե րը։ Իսկ Պ/Գ հա մա կար գեր են 
ծու խը, փո շոտ օ դը, ո րոնք ևս կոպ տա դիս պերս հա մա կար գեր են։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռա վել տա րած ված են հե ղուկ մի ջա վայ րով հա մա-

կար գե րը։ Այս դեպ քում հե ղուկ մի ջա վայ րում կա րող են բաշխ ված լի նել գա-
զե րը (Գ/Հ), հե ղուկ նե րը (Հ/Հ) և պինդ նյու թե րը (Պ/Հ)։ Օ րի նակ, Գ/Հ հա մա-
կար գեր են փրփուր նե րը, իսկ Հ/Հ հա մա կար գե րը կոչ վում են է մուլ սիա ներ, 
ո րոնց օ րի նակ ներ են կա թը և կաթ նամ թեր քը։ Վեր ջա պես, Պ/Հ հա մա կար գե-
րը կոչ վում են սուս պեն զիա ներ (կա խույթ ներ), իսկ ման րա դիս պերս հա մա-
կար գե րին ան վա նում են նաև զո լեր։ Կախ ված մի ջա վայ րից՝ տար բե րում են 
հիդ րո զո լեր (երբ հե ղու կը ջուրն է), օ լեո զո լեր (երբ հե ղուկ են յու ղա տիպ լու-
ծիչ նե րը), օր գա նո զո լեր, ալ կո հո լա զո լեր, բեն զո զո լեր և  այլն։ 
Ա ռա վել քիչ են տա րած ված պինդ մի ջա վայ րով կո լոիդ դիս պերս հա մա կար-

գե րը, ին չի դեպ քում պինդ մի ջա վայ րում կա րող են տա րած ված լի նել գա զե րը 
(Գ/Պ), հե ղուկ նե րը (Հ/Պ) և պինդ նյու թե րը (Պ/Պ)։ Օ րի նակ, Պ/Պ հա մա կարգ է 
պեմ զան, մինչ դեռ Հ/Պ հա մա կար գե րը (օ րի նակ՝ խո նավ հո ղե րը) հան դի պում 
են հազ վա դեպ և ս տաց վում են հիմ նա կա նում ար հես տա կան ճա նա պար հով։ 
Մ յուս կող մից, Պ/Պ հա մա կար գե րը բա վա կան տա րած ված են, ո րոնց օ րի նակ-
ներ են լեռ նա յին ա պար նե րը, հա մա ձուլ վածք նե րը (չու գուն, պող պատ), գու-
նա վոր թան կար ժեք քա րե րը։ 
Կո լոիդ քի միա յում տար բե րում են նաև լիո ֆիլ (մի ջա վայր սի րող) և լիո-

ֆոբ (մի ջա վայր չսի րող) հա մա կար գե րը։ Երբ որ պես մի ջա վայր հան դես է 
գա լիս ջու րը, ա պա կի րառ վում են հա մա պա տաս խա նա բար հիդ րո ֆիլ և հիդ-
րո ֆոբ հաս կա ցութ յուն նե րը։ Իս կա կան կո լոիդ հա մա կար գե րը լիո ֆիլ հա մա-
կար գեր են, քա նի որ ֆա զերն այդ դեպ քում լու ծե լի չեն միմ յանց մեջ։ Լիո ֆիլ 
հա մա կար գե րին ան վա նում են կի սա կո լոիդ ներ, ո րոնք այն հա մա կար գերն են, 
երբ եր կու ֆազ միմ յանց մեջ լու ծե լի են, սա կայն ֆա զե րից մե կը բարձր մո լե-
կու լա յին միա ցութ յուն է, և դ րա մակ րո մո լե կուլ նե րը՝ լի նե լով շատ մեծ չա փե-
րի, լու ծույ թին հա ղոր դում են կո լոիդ հատ կութ յուն ներ։ Մակ րո մո լե կուլ նե րը 
կա րող են ա ռա ջաց նել գլո բուլ ներ։
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Չ նա յած լիո ֆիլ հա մա կար գե րը հո մո գեն են և  ա ռա ջաց նում են ի րա կան 
լու ծույթ ներ, սա կայն, ել նե լով բարձր մո լե կու լա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նից, դրանք ու սում նա սի րում են կո լոիդ հա մա կար գե րի հետ։ 
Վեր ջա պես, լիո ֆիլ հա մա կար գե րում ի րենց ու րույն տեղն ու նեն մա կեր ևու-
թա յին ակ տիվ նյու թե րը, ո րոնք ևս  ո րոշ պայ ման նե րում կա րող են ա ռա ջաց-
նել կո լոիդ հա մա կար գեր։ Մա կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու թերն օր գա նա կան 
միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք բաղ կա ցած են ած խաջ րած նա յին ռա դի կա լից ու 
ֆունկ ցիո նալ խմբից՝ ‒OH, ‒CHO, ‒COOH, ‒NH2, ‒NO2 և  այլն։ Ո րո շա կի պայ-
ման նե րում մա կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու թե րը կա րող են միա վոր վել՝ ա ռա-
ջաց նե լով մի ցել ներ։ Դ րանք կո լոիդ հա մա կար գե րի փոք րա գույն մաս նիկ ներ 
են, ո րոնք ի րենց չա փե րով գե րա զան ցում են մո լե կուլ նե րին։ 
Կո լոիդ քի միա յում ու սում նա սի րում են նաև բարձր մո լե կուլ  յար միա ցու-

թ յուն նե րի լու ծույթ նե րը, ո րոնք լիո ֆիլ հա մա կար գեր են և  ա ռա ջաց նում են 
ի րա կան լու ծույթ ներ։ Լու ծի չում պո լի մեր նե րը նա խա պես ուռ չում են, ո րից 
հե տո մո լե կուլ նե րի ձևով անց նում են լու ծույթ։ Սա կայն դրանց մո լե կուլ ներն 
ու նեն այն պի սի մեծ չա փեր, որ ի րենց հատ կութ յուն նե րով մո տե նում են կո-
լոիդ հա մա կար գե րին։  

1.4.2. ՄԻՑԵԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Մի ցել նե րը կո լոիդ հա մա կար գե րի փոք րա գույն մաս նիկ ներ են, ո րոնք 

ի րենց չա փե րով գե րա զան ցում են մո լե կուլ նե րին։ Մի ցել նե րը կա րող են լի-
նել բյու րե ղիկ ներ, հե ղու կի կա թիլ ներ կամ գա զի պղպջակ ներ, ո րոնք լիո ֆոբ 
հա մա կար գեր են, այ սինքն՝ իս կա կան կո լոիդ մաս նիկ ներ։ Մ յուս կող մից, յու-
րա հա տուկ մի ցել ներ են ա ռա ջաց նում նաև լիո ֆիլ հա մա կար գե րի բա ղադ-
րիչ նե րը։ Օ րի նակ, Պ/Հ հա մա կար գե րի դեպ քում պինդ նյու թը չպետք է լուծ վի 
հե ղու կում, հա կա ռակ դեպ քում կա ռա ջա նա ի րա կան լու ծույթ։ Երբ ջրին ա վե-
լաց նում են անհ րա ժեշտ քա նա կի օ ճառ, ա պա օ ճա ռի մո լե կուլ նե րը խմբա վոր-
վե լով՝ ձևա վո րում են մի ցել ներ։ Ընդ ո րում, մի ցել նե րի կազ մի մեջ մտնող ոչ 
պոլ  յար պո չիկ նե րը միա նում են մի ցե լի մի ջու կին, իսկ պոլ  յար գլխիկ նե րը 
գտնվում են մի ցե լի մա կեր ևույ թին, ո րոնք փո խազ դում են ջրի մո լե կուլ նե րի 
հետ6 (Ն կար 1‒25): Չ նա յած վա նո ղա կան ու ժե րի շնոր հիվ մի ցել նե րը ցու ցա-
բե րում են կա յու նութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռան ձին գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցութ յու նը, ինչ պես օ րի նակ՝ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը կամ է լեկտ րո լիտ-
նե րի ա վե լա ցու մը, կա րող է բե րել մի ցել նե րի կազ մա լուծ ման։  
Ն կար 1‒25։ Օ ճա ռի մո լե կու լի և մի ցե լի կա ռուց ված քը։ 
Մի ցե լը բյու րե ղիկ է, որն 

ան վա նում են մի ջուկ, և, որ-
պես օ րի նա չա փութ յուն, դրա 
շուր ջը կրկնա կի է լեկտ րա կան 
շերտ կա։ Այդ շեր տը բաղ կա-
ցած է հա կա դիր լից քա վոր-
ված եր կու իո նա կան շեր տից։ 
Իոն նե րի մի շեր տը ա մուր 
ամ րաց ված է լի նում մաս նի-
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կի մա կեր ևույ թին, և դ րանք կոչ վում են պո տեն ցիալ ո րո շող իոն ներ։ Լու ծույ-
թից այդ լից քա վոր ված մաս նի կը դե պի ի րեն է ձգում հա կա դիր լից քա վոր ված 
իոն նե րին, ո րոնք կոչ վում են հա կաիոն ներ։ Դ րանք չե զո քաց նում են մաս նի կի 
լից քը, այ սինքն՝ մի ցե լը է լեկտ րա չե զոք է։ Ընդ հա նուր առ մամբ, հա կաիոն նե րը 
բաշխ վում են մաս նի կի շուր ջը եր կու շեր տով, այդ թվում՝ ադ սորբ ցիոն և դի-
ֆու զիոն շեր տե րով։ 
Մի ցե լի շարժ ման ժա մա նակ ադ սորբ ցիոն շերտն ա մուր կպած լի նե լով 

մաս նի կին՝ շարժ վում է դրա հետ, մինչ դեռ դի ֆու զիոն շեր տը ո րո շա կի րոն 
հետ է մնում։ Այդ եր կու շեր տե րի բա ժան ման սահ մա նում գո յա նում է է լեկտ-
րա կան պո տեն ցիալ, ո րը կոչ վում է է լեկտ րա կի նե տի կա կան պո տեն ցիալ։ Կո-
լոիդ հա մա կար գե րի է լեկտ րա կան հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր վում են 
այդ պո տեն ցիա լով։ 

1.4.3. ԿՈԼՈԻԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կո լոիդ հա մա կար գե րը ստա նում են եր կու ե ղա նա կով՝ ֆի զի կա կան և քի-

միա կան։ Ֆի զի կա կան ե ղա նա կի հիմ քում ըն կած է ֆա զե րից որ ևէ մե կի 
խիստ ման րե ցու մը, ո րը կա տար վում է տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Սա կայն ա ռա-
վել տա րած ված ե ղա նակ է հա մար վում կո լոիդ ա ղաց նե րի օգ տա գոր ծու մը, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ման րեց նե լու պինդ նյու թե րը շատ մեծ 
դիս պեր սայ նութ յամբ և  այ նու հետև ա ռա ջա ցած փո շին տե ղա փո խե լու հե-
ղուկ մի ջա վայր։ Միև նույն ժա մա նակ այս ե ղա նա կով ստաց ված կո լոիդ հա-
մա կար գե րը կա յուն չեն, քա նի որ մաս նիկ նե րը ի րար բախ վե լով խո շո րա նա լու 
հա կում ու նեն՝ ա ռա ջաց նե լով կոա գուլ  յա ցիա յի եր ևույ թը։ Ընդ ո րում, երբ 
խո շո րաց ված մաս նիկ նե րը նստում են ծան րութ յան ու ժի ներ քո, այդ եր ևույ թը 
կոչ վում է սե դի մեն տա ցիա։ Այս պի սով, կո լոիդ հա մա կար գը քայ քայ վում է, և  
այս եր ևույ թից խու սա փե լու հա մար հա մա կար գին ա վե լաց նում են կա յու նա-
ցու ցիչ ներ (ստա բի լի զա տոր ներ)։ Այդ պի սի դեր են կա տա րում մա կե րե սա յին 
ակ տիվ նյու թե րը, բարձր մո լե կու լա յին միա ցութ յուն նե րը, ո րոնք աբ սորբց վե-
լով մաս նիկ նե րի մա կեր ևույ թին, ար գե լա կում են կոա գուլ  յա ցիա յի եր ևույ թը։ 
Ֆի զի կա կան այլ ե ղա նակ նե րի կի րառ ման դեպ քում կա րող են փո խել լու ծի չը 
կամ ման րե ցու մը կա տա րել այլ ձևե րով։ 
Քի միա կան ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը հա մար վում է կո լոիդ հա մա կար գե-

րի ստաց ման հիմ նա կան աղբ յու րը, ո րի դեպ քում քի միա կան ռեակ ցիա ներն 
ու ղեկց վում են դժվա րա լույծ միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց մամբ։ Այդ ե ղա նակ-
նե րը կոչ վում են կոն դեն սաց ման ե ղա նակ ներ, իսկ քի միա կան ռեակ ցիա նե րը 
կա րող են լի նել իո նա փո խա նա կա յին, միաց ման, տե ղա կալ ման, օք սի դա վե-
րա կանգն ման։ 
Կո լոիդ հա մա կար գեր ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ո րո շա-

կի պայ ման ներ։ Քի միա կան ռեակ ցիա նե րը պետք է կա տար վեն խիստ նոսր 
լու ծույթ նե րում, որ պես զի ա ռա ջա նան գեր հա գե ցած լու ծույթ ներ։ Այդ լու-
ծույթ նե րից նստված քա գո յա ցու մը կա տար վում է եր կու փու լով՝ բյու րեղ նե-
րի սաղ մե րի (մի ջուկ նե րի) ա ռա ջա ցու մը (i) և  ա ռա ջա ցած սաղ մե րի զար գա-
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ցու մը (ii) լու ծույ թի ծա վա լով, ո րոնց ա րա գութ յուն նե րը կա րե լի է նշա նա կել 
հա մա պա տաս խա նա բար V1 և V2։ Կախ ված այդ եր կու պրո ցես նե րի ա րա գու-
թ յուն նե րի փոխ հա րա բե րությու նից, գեր հա գե ցած լու ծույ թում գտնվող նյու-
թի ա վել ցու կը կա րող է ան ջատ վել նստված քի կամ ման րա դիս պերս կո լոիդ 
հա մա կար գի ձևով։ Երբ V1<<V2, ա պա գո յա ցած սաղ մե րը ա ճում են բա վա-
կան ա րագ, և  ա ռա ջա նում է նստվածք, մինչ դեռ երբ V1>>V2, ա պա գո յա ցած 
սաղ մե րը չեն հասց նում ա ճել լիո վին, և  ամ բողջ հա մա կար գով ա ռա ջա նում 
է ման րա դիս պերս կո լոիդ ֆազ։ Խիստ նոսր լու ծույթ նե րի կի րառ ման դեպ-
քում նստված քա գո յա ցում տե ղի չի ու նե նում, և  ա ռա ջա նում է գեր հա գե ցած 
լու ծույթ։ Այդ գեր հա գե ցած լու ծույ թից աս տի ճա նա բար ա ռա ջա նում են միկ-
րոբ յու րեղ ներ, ո րոնք կազ մում են մի ցե լի մի ջու կը։ Միկ րոբ յու րեղ նե րի մա-
կեր ևույթ ներն ու նեն բարձր ադ սորբ ցիոն հատ կութ յուն ներ, և լու ծույ թից 
ի րենց մա կեր ևույ թին կա րող են ադ սորբ ցել իոն ներ՝ ա ռա ջաց նե լով կրկնա կի 
է լեկտ րա կան շերտ, ո րի կա ռուց ված քը կախ ված է լու ծույ թում առ կա իոն նե րի 
կազ մից։ Ադ սորբ ցիա յի եր ևույթն ի րա կա նա նում է Պա նետ‒ Ֆա յանս‒ Հա նի 
օ րեն քի (Paneth‒Fajans‒Hahn law) հա մա ձայն, ըստ ո րի իո նա կան բյու րեղ-
նե րը լու ծույ թից ա ռա վե լա պես ադ սորբ ցում են այն իոն նե րին, ո րոնք ձևա-
վո րում են նվա զա գույն լու ծե լիութ յամբ միա ցութ յուն ի րենց բյու րե ղա յին 
ցան ցում։ Օ րի նակ, կալ ցիու մի օք սա լա տի (CaC2O4) իո նա կան բյու րեղ ներն 
ա ռա վել նա խընտ րում են ջրա յին լու ծույ թից միաց նել մագ նե զիու մի իոն ներ, 
քան նատ րիու մի իոն ներ, քա նի որ մագ նե զիու մի օք սա լատն ու նի պա կաս լու-
ծե լիութ յուն՝ նատ րիու մի օք սա լա տի հետ հա մե մա տած։ Հետ ևա բար, իոն նե րի 
ադ սորբ ցիան ու նի ընտ րո ղա կան բնույթ և կախ ված է՝

1. հա կա դիր լից քա վոր ված մաս նիկ նե րի միջև առ կա ձգո ղա կան ու ժե րի 
բնույ թից,

2. լու ծույ թում իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յից, 
3. իոն նե րի չա փե րից,
4. լու ծե լիութ յու նից՝ հա մա ձայն Պա նետ‒ Ֆա յանս‒ Հա նի օ րեն քի։ 

 
1.4.4. ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱԶԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ֆա զե րի բա ժան ման ցան կա ցած սահ ման մի մա կեր ևույթ է, որն օժտ ված 
է ա զատ է ներ գիա յով։ Դա պայ մա նա վոր ված է այն բա նով, որ մա կեր ևու թա-
յին մաս նիկ նե րը ու ժա յին դաշ տով տար բեր վում են մա կեր ևույ թում գտնվող 
մաս նիկ նե րից։ Ի հա շիվ չկոմ պեն սաց ված իոն նե րի ֆա զի, մա կեր ևույթն ու նի 
ա վել ցու կա յին ա զատ է ներ գիա, որն ա ռանձ նա պես մեծ է կո լոիդ հա մա կար գե-
րում, քա նի որ դրանց ֆա զե րի բա ժան ման մա կեր ևույ թը շատ մեծ ար ժեք ներ 
ու նի։ Մա կեր ևույթ նե րը բնու թագր վում են մա կեր ևու թա յին լար վա ծու թյամբ 
(σ), որը մի ավոր մ ակ եր եսի ազատ էնե րգիան է։
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Որ ոշ դեպք եր ում մակ երև ութ այ ին լարվ ած ությ ուն ը արտ ահ այտ ում են 
ուժ այ ին միավ որ ով (Նյ ուտ ոն/մետր), այս ինքն՝ մակ երև ույթ ի միավ որ երկ ար-
ությ ան վրա ազդ ող ուժ ով։ Գ ազ եր ը մակ երև ութ այ ին լարվ ած ությ ուն չուն են, 
մինչդ եռ պինդ նյութ եր ի մակ երև ութ այ ին լարվ ած ությ ուն ը շատ ավ ել ի մեծ է, 
քան հեղ ուկն եր ի դեպք ում։ 
Ֆ ազ եր ի բաժ անմ ան սահմ ան ում տեղ ի ուն եց ող պրոց եսն եր ը համ արվ-

ում են մակ երև ութ այ ին երև ույթն եր։ Դր անց թվին են պատկ ան ում պինդ 
մակ երև ույթն եր ի թրջում ը հեղ ուկն եր ով, ընդ որ ում, պինդ նյութ ը չի լուծվ ում 
հեղ ուկ ում։ Իր ար մեջ չլուծվ ող հեղ ուկն եր ի փոխ ազդ եց ությ ան օր ին ակն եր 
են կաթ իլ ագ ոյ աց ում ը, տար ած ում ը, կոհ եզ իան և ադհ եզ իան, մազ ան ոթ այ ին 
երև ույթն եր ը։ 
Թրջ ման եր ևույ թը նկատ վում է պինդ մա կեր ևույթ նե րի և հե ղուկ նե րի 

փո խազ դե ցութ յան ժա մա նակ։ Ե թե պինդ նյու թը հա կում ու նի դե պի հե ղու-
կը, ա պա մա կեր ևույ թը կոչ վում է լիո ֆիլ, իսկ հա կա ռակ դեպ քում լիո ֆոբ (ջրի 
դեպ քում կի րառ վում են հիդ րո ֆիլ և հիդ րո ֆոբ հաս կա ցութ յուն նե րը)։ Լիո ֆի-
լութ յան կամ լիո ֆո բութ յան չա փա նիշ կա րող է ծա ռա յել թրջման ջեր մութ յու-
նը։ Այս ա ռու մով, լիո ֆիլ մա կեր ևույթ նե րի թրջումն ու ղեկց վում է ա վե լի մեծ 
ջեր մութ յամբ, քան լիո ֆոբ մա կեր ևույթ նե րի դեպ քում է։ 
Ո րա կա կան տար բե րակ ման հա մար հե ղու կի կա թի լը տե ղադ րում են մա-

կեր ևույ թին՝ ան կախ այն բա նից, արդ յոք, այն թրջում է մա կեր ևույ թը, թե 
ոչ։ Այդ դեպ քում կո ղա յին անկ յու նը նշա նա կում են θ տառով։ Երբ θ <90 0, 
ապ ա տեղի է ունեցել թրջում , և մ ակեր ևույթ ը հ ամարվում է  լիոֆիլ, իսկ 
երբ θ > 900, ապա  համարվում է, որ թրջ ում տեղի  չ ի ունեց ել , և  մակ երևույ-
թը լիո ֆոբ է։  Գիտ նակա ն Յուն գը  հ ան գամանո րեն ու սո ւմնասիրել է թրջ-
ման երևույ թը և ցույց է տվել,  ո ր կաթ իլի  եզրագծո ւմ գործո ւմ է ե րեք  մա կե-
րևութայ ին  լար վածություն՝ σպ.գ., σհ.գ. և σ պ. հ. ։ Հավա սարա կշռությ ան պայմ ան ն 
ար տահայտվում է հետևյ ալ ա ռնչությամբ. 

Եր կու հե ղու կի փո խազ դե ցութ յան դեպ քում կա րե լի է նկա տել լուծ ման եր-
ևույթ, մաս նա կի լուծ ման եր ևույթ կամ չլուծ ման եր ևույթ։ Լուծ վող հե ղուկ-
նե րի մա կեր ևու թա յին լար վա ծութ յուն նե րի ար ժեք ներն ի րար շատ մոտ են։ 
Ե թե դրանք ի րա րից խիստ են տար բեր վում, ա պա հե ղուկ նե րը չեն լուծ վում 
ի րար մեջ։ Չ լուծ վող հե ղուկ նե րի դեպ քում մի հե ղու կի կա թի լը մյուս հե ղու կի 
մա կեր ևույ թի վրա կա րող է գո յատ ևել կա թի լի ձևով կամ տա րած վել ամ բողջ 
մա կեր ևույ թով։ Օ րի նակ, ած խաջ րա ծին նե րը (բեն զին, կե րո սին) տա րած վում 
են ջրի մա կեր ևույ թի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով մո նո մո լե կուլ  յար շերտ։ Տա րած ման 
գոր ծա կի ցը ո րոշ վում է հետև յալ առն չութ յամբ՝ 

α = σA ‒(σB+σAB)
Այստեղ A‒ ն և B‒ն իրար մեջ չլուծվող հե ղուկներն ե ն։ Եթ α > 0, ապա հե-

ղո ւկ ները տա րա ծվ ում են միմյանց մակերևո ւյ թներով, իսկ եթե α < 0, ապա 
տ եղի է  ունենո ւմ կաթի լագոյա ցում։ 
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Ադհեզի ան և կոհե զիան համարվ ում են մակերև ութայի ն երև ույթների  
այլ տեսակն եր, որոնք  բնորոշո ւմ են տարբեր ֆազերո ւմ կամ միևնույ ն ֆազո ւմ 
գտնվող մոլեկո ւլների ձ գողակա նության ուժերը ։ Մասն ավորա պես, ադհե զի-
ան բնութագր ում է տարբեր ֆազերո ւմ գտնվող,  իսկ կոհեզի ան՝ նույն ֆա զում  
գտնվող միջմոլե կուլայի ն փոխա զդեցութ յան ուժերը ։ Դրանք  քանակա պես 
բնութագր վում են ադհեզի այի և  կոհեզի այի ա շխատանք ով, որոնք  նշանակ-
վ ում են համապա տասխանա բար Wկ. և Wա.։ Ադհեզի այի ա շխատանք ը 
սահմանվ ած է բոլոր այն դեպքերո ւմ, երբ առկա ե ն իրա ր մեջ չլուծվող մակերե-
սներ, ինչպես,  օրինա կ, հեղուկ ‒հեղուկ , պինդ‒հեղուկ  կամ պինդ‒պինդ 
նյութերի  դեպքերո ւմ։ Մասն ավորա պես, պինդ‒հեղուկ  նյութերի  բաժանմ ան 
սահմանի  ադհեզի այի ա շխատանք ը սահմանո ւմ է ա յդ երկու նյութն իրարի ց 
առա նձնացնելո ւ համա ր անհ րաժեշտ  աշխատա նքը, որը ո րոշում  են Դուպ-
րեի բանաձև ով։ Եթե պ ինդ‒գազ, պինդ‒հեղուկ  և հեղուկ‒գազ նյութերի  
բաժանմ ան սահմանն երի մ ակերև ութայի ն լարվ ածութ յունները  համապա-
տասխանա բար նշանակվ են σպ.գ. ; σպ.հ. և σհ.գ. արտահայ տությունն երով, ապա 
ադ հեզիայի  ա շխատանքը ՝ 

Wադհեզիա = σպ.գ. + σհ.գ. ‒ σպ.հ.

Դուպրեի  բա նաձևն ընդհանուր կերպով արտ ահայտվու մ է  հետ ևյալ 
կերպ.

Wադհեզիա = σi + σj ‒ σij

Այստեղ i‒ն և j‒ն  ֆազերի անվանում ներն ե ն, որոնք Նկար 1‒2 6‒ում  
նշված են A և B տառերով13։ 

Նկ ար 1‒26։ Ադ հե զիա յի աշ խա տան քի 
սահ մա նու մը։ 

Ն ման մո տեց մամբ կա րե լի է սահ-
մա նել կո հե զիա յի աշ խա տան քը 
մեկ նյու թի մա կեր ևույ թի, օ րի նակ, հե-
ղուկ‒հե ղու կի դեպ քում, ո րի ժա մա-
նակ՝

Wադհեզիա = 2σ

Օգտ վե լով ադ հե զիա յի և կո հե զիա յի աշ խա տանք նե րից, կա րե լի է ո րա կա-
պես ո րո շել՝ արդ յոք, հե ղուկ մա կեր ևույ թը թրջել է պինդ մա կեր ևույ թը, թե 
ոչ14 (Նկար 1‒27)։ 
Ն կար 1‒27։ Ադ հե զիա յի ու կո հե զիա յի աշ խա տանք նե րը, մա կեր ևույ թի թրջու մը՝ 

պինդ և հե ղուկ նյու թե րի դեպ քում.
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Հե ղուկ ֆա զում գոր ծում են կո հե զիոն ու ժեր (Wկոհ.), իսկ հե ղու կի ու պինդ 
նյու թի բա ժան ման սահ մա նում գոր ծում են ադ հե զիոն ու ժեր (Wադհ.)։ Երբ 
Wկոհ.>Wադհ., ա պա կա թի լը չի թրջվում, իսկ Wկոհ.>Wադհ. պայ մա նի դեպ քում 
տե ղի է ու նե նում թրջում։ Դուպ րեի մեկ այլ առն չութ յամբ ար տա հայտ վում 
է ադ հե զիա յի և կո հե զիա յի միջև կա պը՝ պինդ‒հե ղուկ բա ժան ման սահ մա նի 
դեպ քում. 

Հե ղո ւկ‒հեղո ւկ բաժա նմա ն սահմա նի  համա ր տարա ծմա ն գործա կի ցը  (α) 
որ ոշվ ում է հետևյ ալ կերպ.

Եթե  հեղո ւկնե րի  միջև գործո ղ ադհե զի ոն ուժե րն ավե լի  մեծ են, քան հե-
ղուկ նե րի  կոհե զի ոն ուժե րը , ապա  α > 0, և հ եղ ուկն եր ը տար ածվ ում են միմ-
յանց մակ երև ույթն եր ին, իսկ հակ առ ակ դեպք ում, երբ α < 0, տե ղի է ու նե նում 
կա թի լա գո յա ցում։ 
Մա զա նոթ նե րում հե ղուկ ներն ա ռա ջաց նում են մե նիսկ ներ, ո րոնք կա րող 

են լի նել գո գա վոր կամ ու ռու ցիկ, այ սինքն, ե թե հե ղու կը թրջվում է մա զա-
նո թի պա տե րին, ա պա մե նիս կը գո գա վոր է, հա կա ռակ դեպ քում մե նիսկն 
ուռու ցիկ է։ Այդ պի սի մե նիսկ նե րի վրա հիդ րոս տա տիկ ճնշու մը տար բեր վում 
է հարթ մա կեր ևույ թի վրա յի ճնշու մից։ Մա զա նո թա յին ճնշու մը (ΔP)  որ ոշվում 
է հե տևյալ ա ռնչո ւթյամբ. 

Այ ստեղ r‒ը մ ազ ան ոթի շ առ ավիղն է15 (Նկար 1‒28)։ Մա զա նո թա յին 
ճնշման դեպ քում մե նիսկ ու նե ցող հե ղուկ նե րը կա րող են բարձ րա նալ մա զա-
նո թից կամ իջ նել (h), ո րը ո րո շում են Ժ յու րե նի բա նաձ ևով.
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Այստեղ ρ‒ն հե ղո ւկի  խտությո ւնն է, ρ0‒ն՝ գա զա յին ֆա զի խտութ յու նը, 
իսկ g‒ն՝ ա զատ անկ ման ա րա գա ցու մը։ 
Ն կար 1‒28։ Կա թի լի տա րա ծու մը պինդ նյու թի վրա՝ ու ռու ցիկ մե նիս-

կի ա ռա ջաց մամբ. 
Մա կեր ևույ թի կո րա ցու մը ազ-

դում է նաև հա գե ցած գո լոր շի նե րի 
ճնշման վրա։ Ե թե հարթ մա կե րևույ-
թի վրա հա գե ցած գո լոր շի նե րի 
ճնշու մը նշա նակ վի P0, ա պա կոր 
մա կեր ևույ թին հա գե ցած գո լոր շի-
նե րի ճնշու մը կա րե լի է ո րո շել Թոմ-
սո նի բա նաձ ևով.

Այստեղ V‒ ն հեղուկ ի մոլեկուլ ային ծա վալն է, իսկ r‒ը՝ կորությա ն շ առավի-
ղը։  Ե րբ r→∞, ապա մա կե րև ույթը դա ռն ում է հարթ, և P=P0: Որքան փ ոքր է 
r‒ի արժեքը,  այնքան մ եծ է  P‒ի արժեքը։  Նույն պիսի օր ինաչափ ությունն եր են 
գործում բյուրեղնե րի  լ ուծմ ան ժամանակ , որոնց լուծելիո ւթյունը որ ոշվում է 
հետևյալ բ անաձ ևով.

Այստեղ C‒ն հագ եցած լո ւծու յթի կոնցենտրացիան է։ Վերոհիշյալ առն-
չո ւթյունից հետևում  է, որ  փոքր բյուրեղների լու ծե լիությունն ավելի  մեծ է , 
և, հետևաբար, ժամա նակի ընթ աց քում առաջացած նստ ված քում տե ղի է 
ունենում վերա բյուրեղա ցու մ։  Մանր բյուրե ղները չք անո ւմ են,  որոնց  հաշվի ն 
մեծանո ւմ են ավելի խոշոր  բյուրե ղները։ 
Նշվ ած երևույթների հ ետ ս երտոր են կ ապ ված է կ ապիլյար կո նդեն սացիան, 

որը տ եղի է ունեն ում պին դ նյութերի մազ ան ոթներում ու ծ ակոտիներու մ։ 
Եթե  հեղուկը  թրջո ւմ  է պինդ նյութը, ապա առա ջանո ւմ է գոգավոր մենիս կ, 
որի դեպքում  r<0, և բանաձևում ա ռկա բացասական նշա նը վերածվում է 
դ րա կան նշան ի. 

Այս դեպ քում կոր մա կեր ևույ թի վրա հա գե ցած գո լոր շի նե րի ճնշու մը (P) 
դառ նում է ա վե լի փոքր, քան հարթ մա կեր ևույ թին հա գե ցած գո լոր շի նե րի 
ճնշման դեպ քում։ Արդ յուն քում, մա զա նոթ նե րում հե ղու կի գո լոր շի նե րը կոն-
դեն սա նում են, ո րը տե ղի չէր ու նե նա հարթ մա կեր ևույ թի վրա։ 
Ֆա զե րի բա ժան ման մա կե րե սում գտնվող մո լե կուլ նե րը, ա տոմ նե րը, իոն-

նե րը ու նեն չհա գե ցած ու ժա յին դաշտ, ին չից ա ռա ջա նում են մա կե րե սա յին 
լա րում և մա կե րե սա յին է ներ գիա։ Հա մա ձայն թեր մո դի նա մի կա յի է ներ գիա յի 
մի նի մու մի սկզբուն քի, հա մա կար գը գտնվում է հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ, 
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երբ դրա ա զատ է ներ գիան ու նի նվա զա գույն ար ժեք, հա կա ռակ դեպ քում, 
շնոր հիվ ինք նա բե րա բար ըն թա ցող պրո ցես նե րի, հա մա կար գը փոք րաց նում է 
իր ա զատ է ներ գիա յի մա կար դա կը՝ ձգտե լով այն հասց նել նվա զա գույ նի։ Մա-
կե րե սա յին է ներ գիան կա րող է փոք րա նալ մա կե րե սի և մա կե րե սա յին լար ման 
գոր ծակ ցի ինք նա բե րա բար փոք րաց ման շնոր հիվ։ Վեր ջինս փոք րա նում է՝ 
շնոր հիվ դրա կան ադ սորբ ցիա յի։ 
Ադ սորբ ցիան մա կեր ևու թա յին եր ևույթ է, ո րը նկատ վում է ֆա զե րի բա-

ժան ման սահ մա նում նյու թե րից որ ևէ մե կի կու տակ ման ժա մա նակ, այ սինքն՝ 
ադ սորբ ցիան նյու թի ան հա վա սար տե ղա բաշ խումն է տվյալ մի ջա վայ րում։ 
Ե թե մա կե րե սա յին շեր տում նյու թի կոն ցենտ րա ցիան ա վե լի մեծ է, քան ներ-
քին շեր տե րում, ա պա ադ սորբ ցիան կոչ վում է դրա կան ադ սորբ ցիա, հա կա ռակ 
դեպ քում ադ սորբ ցիան հա մար վում է բա ցա սա կան։ Ե թե մա կե րե սա յին և ներ-
քին շեր տե րում նյու թի կոն ցենտ րա ցիան նե րը նույնն են, ա պա այդ պի սի կլա-
նու մը կոչ վում է աբ սորբ ցիա, ին չը ծա վա լա յին եր ևույթ է։ Ադ սորբ ցիան կա-
րող է տե ղի ու նե նալ հետև յալ ֆա զե րի բա ժան ման սահ մա նում՝ պ/գ; պ/հ և հ/գ։ 
Ընդ ո րում, վեր ջին եր կու դեպ քե րում հե ղու կը ներ կա յա նում է որ պես լու ծույթ, 
ո րում լուծ ված նյու թը ադ սորբց վում է ֆա զե րի բա ժան ման սահ մա նում։ 
Ադ սորբ ցիան ինք նա կամ պրո ցես է, ո րի դեպ քում ցան կա ցած մա կեր ևույթ 

աշ խա տում է փոք րաց նել իր մա կեր ևու թա յին լար վա ծութ յու նը։ Առ հա սա րակ, 
կլան ման բո լոր ձևե րը միա սին վերց րած ան վա նում են սորբ ցիա։ Այն նյու-
թը, ո րի մա կեր ևույ թին կա տար վում է ադ սորբ ցիան, կոչ վում է ադ սոր բենտ 
(սոր բենտ), իսկ ադ սորբց վող (կլան վող) նյու թը՝ ադ սոր բատ (սոր բատ)։ 
Ադ սորբ ցիա յի հա կա ռակ եր ևույ թը կոչ վում է դե սորբ ցիա։ Ադ սորբ ցիա յի և 
դե սորբ ցիա յի եր ևույթ նե րը դրսևոր վում են ցան կա ցած պա հի, մինչ դեռ հա-
վա սա րակշ ռութ յան ժա մա նակ դրանց ա րա գութ յուն նե րը հա վա սար վում են։ 
Ադ սորբ ցիան քա նա կա պես ար տա հայ տում են ադ սոր բա տի քա նա կով (մոլ, 
գրամ), ո րը հա մա պա տաս խա նում է ադ սոր բեն տի միա վոր մա կե րե սին (մոլ/
սմ2) կամ միա վոր զանգ վա ծին (մոլ/գրամ)։ Նշ ված մե ծութ յուն ներն ար տա հայ-
տում են բա ցար ձակ ադ սորբ ցիան։ Գործ նա կա նում հա ճախ օգտ վում են Գիբ-
սի ադ սորբ ցիա յից (Г), ո րը հա մար վում է ա վել ցու կա յին մե ծութ յուն։ Այն ցույց 
է տա լիս, թե մա կեր ևու թա յին կոն ցենտ րա ցիան որ քան է մեծ ծա վա լա յին կոն-
ցենտ րա ցիա յից.  

Այստեղ  CS‒ը ցույց է տալիս  մակեր ևութայ ին կոնցեն տրացիա ն, CV‒ն՝ 
ծավալ ային  կոնցեն տրացիա ն, S‒ը՝ մակեր ևույթի մակեր եսը։  
Ադսոր բցիան կախված  է ջերմաս տիճան ից, որի բարձրաց ման դեպքու մ 

սկսու մ է գերակ շռել դեսոր բցիայի պրոցես ը։ Այդ պատճառ ով օգտվու մ են  
ադսոր բցիայի իզոթ երմեր ից, սակայ ն գոյ ությու ն ու նեն նաև իզոբ արներ  և իզո-
ստեր ներ։ Ադսոր բցիան նաև էկզոթ երմիկ  պրոցես  է, այսին քն՝ ադսոր բցվելու  
ժաման ակ անջատ վում է ջերմու թյուն, մինչդեռ  դեսոր բցիայի պրոցես ը էնդո-
թերմիկ  է։ Ադսոր բցիայի հետևան քով անջատ ված ջերմու թյան քանակ ությամ բ 
բնու թագրվու մ է նյութի ադսոր բցվելու  ընդու նակու թյունը։  Համ աձայ ն Լե‒ 
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Շատ ելյեյ ի սկզբունքի,  ջերմաս տիճան ը բարձրաց նելիս  նվազու մ է ադսորբ-
ցիայի երևու յթը։ Ադսոր բցիայի երևու յթի նկարագ րության  համար  առկա են 
տարբեր  տեսու թյուններ , որոն ց մեջ  են մտնում լոկալ ացված  և չլոկ ալաց ված 
տեսու թյուններ ը։ Լոկ ալաց ված տեսու թյան հեղին ակն է Լեն գմյուրը,  ըստ 
որի ադսոր բցիոն հատկու թյուններ ով օժտված  է ոչ թե ադսոր բենտի ամբող ջ 
մակ երևու յթը, այլ միայն դրա որոշ ակի ակտիվ  կենտրոն ները,  որոն ց շնոր հիվ 
կատար վում են ադսոր բցիայի և դես որբցիա յի պրոցես ները։  Չլոկ ալաց ված 
տեսու թյան հեղին ակն է Պոլ  յանին , ըստ որի ակտիվ  է դիտար կվում ադսոր-
բենտի ամբող ջ մակ երես ը, որն ունի որոշ ակի ադսոր բցիոն պոտեն ցիալ։ Գո-
յ ությու ն ու նեն նաև մոնոմ ոլեկ ուլ յար  և պոլ իմոլ եկու լ յար ադսոր բցիաներ ի 
տեսու թյուններ ը։ Մոն ոմոլ եկու լ յար տեսու թյան հեղին ակն է Լեն գմյուրը,  
իսկ պոլիմ ոլեկ ուլ յար  տեսու թյան հեղին ակներ ը՝ Բրու նաուեր ը, Էմմետ ը և 
Թել լերը։ 

1.4.5. ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԴԼՎՕ‒Ի 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մինչ կա յու նութ յան և կոա գուլ  յա ցիա յի տե սութ յանն անդ րա դառ նա լը՝ 

անհ րա ժեշտ է բնու թագ րել լիո ֆիլ և լիո ֆոբ հա մա կար գե րը։ Լիո ֆիլ հա-
մա կար գերն ա ռա ջա նում են ինք նա բե րա բար և հա մար վում են թեր մո դի նա-
մի կո րեն կա յուն հա մա կար գեր։ Լիո ֆոբ հա մա կար գե րը, ո րոնք կոչ վում են 
նաև իս կա կան կո լոիդ ներ, թեր մո դի նա մի կո րեն ան կա յուն հա մա կար գեր են, 
և դ րանց պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ են կա յու նա ցու ցիչ ներ։ Այդ հան-
գա ման քով պայ մա նա վոր ված, լիո ֆոբ հա մա կար գե րը հակ ված են կոա գու-
լ յա ցիա յի, ո րի դեպ քում մաս նիկ նե րը հպման մի ջո ցով խո շո րա նում են։ Ընդ 
ո րում, լիո ֆոբ հա մա կար գե րի կա յու նութ յու նը լի նում է եր կու տե սա կի.

1. Ագ րե գա տա յին կա յու նութ յուն, ո րը հա մա կար գի ըն դու նա կու-
թյունն է՝ հա կազ դե լու մաս նիկ նե րի հպմա նը և խո շո րաց մա նը։ Դիս պերս ֆա զի 
մաս նիկ նե րի և դիս պերս մի ջա վայ րի մո լե կուլ նե րի բա ժան ման մեծ մա կե րե սի 
շնոր հիվ կո լոիդ հա մա կար գե րը սո վո րա բար բնո րոշ վում են ագ րե գա տա յին 
ան կա յու նութ յամբ: Այս դեպ քում, մաս նիկ նե րը ինք նա բե րա բար միա նա լով 
ի րար, խո շո րա նում են՝ ա ռա ջաց նե լով կոա գու լա ցիա, ին չի շնոր հիվ փոք րա-
նում է բա ժան ման մա կե րե սը։ Հա մա կար գին ագ րե գա տա յին կա յու նութ յուն 
հա ղոր դե լու հա մար դիս պերս մի ջա վայ րը վերց նում են այն պի սին, որ պես զի 
դիս պերս ֆա զը լի նի դժվա րա լույծ՝ մաս նիկ նե րի փոք րա ցու մը կան խե լու հա-
մար, ինչ պես նաև ա վե լաց նում են ստա բի լի զա տոր՝ կան խե լու մաս նիկ նե րի 
խո շո րա ցու մը։  

2. Կի նե տիկ կա յու նութ յուն, ո րը հա մա կար գի ըն դու նա կութ յունն է՝ հա-
կազ դե լու մաս նիկ նե րի նստեց մա նը (սե դի մեն տա ցիա)։ Հա մա կար գը բնո րոշ-
վում է կի նե տի կա կան կա յու նութ յամբ, երբ դրա մաս նիկ նե րը բա վա կա նա չափ 
մանր են։ Այդ դեպ քում, բա ցի ծան րութ յան ու ժից, ին չի շնոր հիվ մաս նիկ նե րը 
կա րող են նստել, դրանց վրա ազ դում են նաև մանր մաս նիկ նե րի դի ֆու զիոն 
ու ժե րը, ո րոնք նպաս տում են հա մա կար գում մաս նիկ նե րի հա վա սա րա չափ 
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բաշխ մա նը։ Այդ եր կու ու ժի ազ դե ցութ յան ներ քո ման րա դիս պերս հա մա-
կար գե րը գտնվում են սե դի մեն տա ցիոն‒դի ֆու զիոն հա վա սա րակշ ռութ յան 
մեջ։ Ե թե հա մա կար գը կորց նում է իր ագ րե գա տա յին կա յու նութ յու նը, ա պա 
մաս նիկ նե րը խո շո րա նում են՝ կորց նե լով նաև կի նե տիկ կա յու նութ յու նը, ին-
չը հան գեց նում է կոա գուլ  յա ցիա յի ա ռա ջաց մա նը։ Տար բե րում են կոա գուլ  յա-
ցիա յի եր կու տե սակ, այդ թվում.

1. Թաքն ված կոա գուլ  յա ցիա, ո րի դեպ քում հա մա կար գը դեռևս մնում է 
թա փան ցիկ, և  ան զեն աչ քով հնա րա վոր չէ նկա տել կոա գուլ  յա ցիա յի եր ևույ թը։

2. Բա ցա հայտ կոա գուլ  յա ցիա, ո րի դեպ քում նկատ վում են կոա գու-
լ յա ցիա յի եր ևույ թին բնո րոշ դրսևո րում ներ։ Մաս նա վո րա պես, կո լոիդ հա-
մա կար գը պղտոր վում է, փոխ վում է դրա գույ նը, որն ի վեր ջո ա վարտ վում է 
նստված քի գո յաց մամբ: Միև նույն ժա մա նակ, թարմ նստված քը ո րոշ դեպ քե-
րում հնա րա վոր է լի նում պեպ տի զա ցիա յի մի ջո ցով նո րից վե րա ծե լու զո լի։ 
Ըստ կի նե տի կա յի, տար բե րում են կոա գուլ  յա ցիա յի եր կու տե սակ.
1. Ա րագ կոա գուլ  յա ցիա, ո րի ժա մա նակ մաս նիկ նե րի յու րա քանչ յուր 

բա խում բե րում է կոա գուլ  յա ցիա յի, այ սինքն, տվյալ դեպ քում հա մա կար գը 
լիո վին կորց նում է իր ագ րե գա տա յին կա յու նութ յու նը։ 

2. Դան դաղ կոա գուլ  յա ցիա, ո րի ժա մա նակ մաս նիկ նե րի ոչ բո լոր բա-
խում ներն են բե րում կոա գուլ  յա ցիա յի, այ սինքն, հա մա կար գը դեռևս ամ բող-
ջո վին չի կորց նում իր ագ րե գա տա յին կա յու նութ յու նը։ 
Կոա գուլ  յա ցիան կա րե լի է ա րա գաց նել մի շարք գոր ծոն նե րով, այդ թվում.
1. է լեկտ րո լիտ նե րի ա վե լա ցու մով,
2. հա մա կար գի խտա ցու մով, այ սինքն՝ դիս պերս ֆա զի ա վե լա ցու մով,
3. մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յամբ,
4. ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յամբ,
5. ճա ռա գայթ ման փո փո խութ յամբ,
6. եր կա րատև դիա լի զով։ 
Կո լոիդ հա մա կար գե րի կա յու նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր-

ծոն նե րով՝
1. կրկնա կի է լեկտ րա կան շեր տի առ կա յութ յամբ,
2. մաս նիկ նե րի սոլ վա տա ցիա յով, ո րի դեպ քում սոլ վա տա յին թա ղանթ-

ներն ար գե լա կում են մաս նիկ նե րի խո շո րա ցու մը,
3. ստրուկ տուր‒մե խա նի կա կան հատ կութ յուն նե րով,
4. էնտ րո պիա կան (բարձ րաէ լաս տիկ) հատ կութ յուն նե րով։ 
Ն կար 1‒29։ Եր կու կո լոի դա յին մաս նիկ նե րի պո տեն ցիալ է ներ գիա նե րի փո-

խազ դե ցութ յու նը՝ որ պես ֆունկ ցիա միջ մո լե կու լա յին հե ռա վո րութ յու նից17.
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Լիո ֆոբ հա մա կար գե րի կա յու-
նութ յան և կոա գուլ  յա ցիա յի տե-
սութ յու նը քա նա կա պես ուսում-
նա սի րել են գիտ նա կան ներ Բո րիս 
Դեր յա գի նը, Լեվ Լան դաուն, Է վերտ 
Վեր վե յը և Թեո դոր Օ վեր բի կը, ին-
չի հա մար այն կոչ վում է ԴԼՎՕ‒ի 
տե սութ յուն։ Ա ռա ջարկ ված տե-
սութ յան հա մա ձայն, կո լոիդ հա մա-
կար գե րի կա յու նութ յու նը կար գա-
վոր վում է կո լոիդ մաս նիկ նե րի միջև 
գոր ծող ձգո ղա կան և վա նո ղա կան 
ու ժե րի հա վա սա րա կշռութ յան 
մի ջո ցով, ո րի դեպ քում կոա գու-
լ  յա ցիա տե ղի չի ու նե նում։ Միջ-
մո լե կու լա յին ձգո ղա կան ու ժե րը 
գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված 
են վան դեր‒ Վաալս յան ու ժե րի, 

իսկ վա նո ղա կան ու ժե րը՝ կրկնա կի է լեկտ րա կան շեր տի ար գե լա կող դաշ տի 
ազ դե ցութ յամբ։ Կոա գուլ  յա ցիա յի եր ևույ թը նկատ վում է ձգո ղա կան ու ժե րի 
գե րակշ ռութ յան դեպ քում։ Ձ գո ղա կան և վա նո ղա կան ու ժե րի տի պիկ հա րա-
բե րակ ցութ յու նը կա րե լի է պատ կե րել է ներ գե տիկ գծա պատ կե րով (Ն կար 
1‒29)։ Կո լոիդ հա մա կար գե րին վե րա բե րող ԴԼՎՕ‒ի տե սութ յու նը պար բե րա-
բար կա տա րե լա գործ վում է՝ կո լոիդ քի միա յում դրա կի րա ռե լութ յան ո լորտն 
ըն դար ձա կե լու հա մար16։ 
Ն կար 1‒29‒ի գծա պատ կե րից եր ևում է, որ ԴԼՎՕ‒ի կո րի վրա գո յու-

թյուն ու նի ե րեք մի ջա կայք՝ ա ռաջ նա յին մի նի մու մի, ա ռաջ նա յին մաք սի մու-
մի և  երկ րոր դա յին մի նի մու մի բնու թագ րե րով։ Ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին 
մի նի մում նե րին բնո րոշ մի ջա կայ քե րը պո տեն ցիալ հոս քեր են և գտն վում են 
ձգո ղա կան ու ժե րի ազ դե ցութ յան ներ քո, ո րի դեպ քում հա մա կար գի մաս նիկ-
նե րը, հպվե լով ի րար, խո շո րա նում են՝ ա ռա ջաց նե լով կոա գուլ  յա ցիա։ Ընդ 
ո րում, երկ րոր դա յին մի նի մու մի մի ջա կայ քը հա ճախ գո յութ յուն չի ու նե նում, 
քա նի որ դրա առ կա յութ յու նը են թադ րում է մաս նա կի կոա գուլ  յա ցիա, երբ 
մաս նիկ նե րը ֆիքս վում են ի րար հետ բա վա կան հե ռա վո րութ յան վրա։ Այս 
դեպ քում գո յա նում են «կապ ված» դիս պերս հա մա կար գեր, ո րոնք չեն ա ռա-
ջաց նում կոա գել։ Հա մա կար գում գո յա նում է տա րա ծա կան ստրուկ տու րա, 
ո րը հեշ տութ յամբ քայ քայ վում է մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նից, և «կապ-
ված» հա մա կար գը դառ նում է «ա զատ» դիս պերս հա մա կարգ։ Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում մաս նիկ նե րի քաո սա յին շարժ ման հետ ևան քով նո րից գո յա նում է 
տա րա ծա կան ստրուկ տու րա, ո րը կոչ վում է կոա գուլ  յա ցիոն ստրուկ տու րա։ 
Այդ պի սի ստրուկ տու րա նե րի դար ձե լի քայ քա յու մը և վե րա կանգ նու մը կոչ-
վում է տիկ սոտ րո պիա։ 
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Նկար 1‒30։ Կայուն և անկայուն սուսպենիզաներ.

Կոա գուլ  յա ցիոն ստրուկ տու րա նե րը գո յա նում են, երբ գո յութ յուն ունի 
երկ րոր դա յին մի նի մու մի մի ջա կայ քի պո տեն ցիալ հոս քը, ին չը բա վա կան 
խորն է, մինչ դեռ ա ռաջ նա յին մաք սի մու մի պո տեն ցիալ ար գել  քը բա վա կան 
բարձր է, ին չի շնոր հիվ հա մա կար գի մաս նիկ նե րը չեն կա րո ղա նում ի րար շատ 
մո տե նալ։ Ե թե ա ռան ձին պատ ճառ նե րով ա ռաջ նա յին մաք սի մու մի մի ջա կայ-
քի ար գել  քը փոք րա նում է, իսկ երկ րոր դա յին մի նի մու մի մի ջա կայ քին բնո րոշ 
հոս քը ան հե տա նում, ա պա տե ղի է ու նե նում լիար ժեք կոա գուլ  յա ցիա, ո րի 
ժա մա նակ մաս նիկ ներն ի րար դիպ չե լով՝ ա ռա ջաց նում են կոա գել։ 
Ջ րում գտնվող կո լոիդ մաս նիկ նե րը փո խազ դում են միմ յանց հետ տար բեր 

ու ժե րի ազ դե ցութ յան ներ քո։ Հա մա ձայն ԴԼՎՕ‒ի տե սութ յան, երբ գե րակշ ռում 
են վա նո ղա կան ու ժե րը, ձևա վոր վում է կա յուն սուս պե նի զա, մինչ դեռ ձգո ղա-
կան ու ժե րի գե րակշռ ման դեպ քում ի րար բախ վող մաս նիկ նե րը շա րու նա կա-
բար միա նա լով ի րար՝ ա ռաջ են բե րում նստված քա գո յա ցում18 (Նկար 1‒30)։ 
Երբ կոա գուլ  յա ցիոն ստրուկ տու րա նե րը եր կար ժա մա նակ մնում են հան-

գիստ, ա պա կա րող է ի հայտ գալ նաև սի նե րե զի սի եր ևույ թը։ Սի նե րե զի սը 
կոա գուլ  յա ցիոն ստրուկ տու րա յի մաս նա կի կծկումն է հե ղուկ մի ջա վայ րի ո րոշ 
քա նա կի դուրս մղու մով։ Այն դեպ քում, երբ երկ րոր դա յին մի նի մու մի մի ջա-
կայ քը բա ցա կա յում է, իսկ ա ռաջ նա յին մաք սի մու մի մի ջա կայ քի պո տեն ցիալ 
ար գել  քը ցածր է կամ նույն պես բա ցա կա յում է, ա պա մաս նիկ ներն ա նար գել 
մո տե նում են ի րար՝ ա ռա ջաց նե լով կոա գուլ  յա ցիա յի եր ևույ թը։ Ե թե կոա գե լը 
մնում է եր կար ժա մա նակ, ա պա մաս նիկ նե րի միջև կա րող են ա ռա ջա նալ քի-
միա կան կա պեր։ Այդ պի սի կոա գե լին հա ճախ ան վա նում են «ծե րա ցած», քա-
նի որ այդ դեպ քում կոա գե լը չի կա րող վե րած վել զո լի։ Մինչ դեռ թարմ կոա-
գե լը ո րոշ ե ղա նակ նե րով կա րե լի է վե րա ծել զո լի, ո րի դեպ քում այդ եր ևույթն 
ան վա նում են պեպ տի զա ցիա, ին չը կոա գուլ  յա ցիա յի հա կա ռակ պրո ցեսն է։ 
ԴԼՎՕ‒ի տե սութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու է լեկտ րո լի տա-

յին կոա գուլ  յա ցիա յի օ րի նա չա փութ յուն նե րը։ Կո լոիդ մաս նիկ ներն ու նեն մա-
կեր ևու թա յին պո տեն ցիալ (φ) և էլեկ տր ակ ին ետ իկ ական պ ոտե նցիալ 
(ζ),  որոնք մ ասն իկ ներին հաղ որդում են կայ ունո ւթյուն: Նշված երկու մեծու-
թյան արժ եք ների փ ոք րաց ումը բերում է պոտ ենցիալ արգ ելքի փ ոքր ացման, 
հ ետ ևաբար՝ հա մակ արգի կայ ունո ւթյան ա նկման ։ Մ ասն իկ ները կարող են լ ից-
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քավ որված լինել թույլ կամ ուժեղ։ Երբ մ ասն իկ ները թույլ են լ ից քավ որված,  
ապա տեղի է ու նենում մակ երև ու թային պոտ ենց իալի փ ոք րացում,  որի ժա-
մանակ կ ոագո ւլ  յացիան կ ոչվում է չե զոք ացման կ ոագո ւլ  յացիա։ Ուժեղ 
լ ից քավ որված մ ասն իկ ների դ եպքում փ ոք րանում է  էլե կտ րա կի նե տի կական 
պոտ ենց իալը,  որի ժա մանակ կ ոագո ւլ  յացիան կ ոչվում է կ ոնցե նտ րացիոն 
կ ոագո ւլ  յացիա ։ Հա մաձայն ԴԼՎՕ‒ի տեսո ւթյան, մակ երև ու թային պոտ են-
ցիալի կ րի տի կական ար ժեքը կա րելի է  ո րոշել հե տևյալ բան աձևով.

Այս տեղ C‒ն  ա վե լաց վող է լեկտ րո լի տի կոն ցենտ րա ցիան է,
 A‒ն՝ ձգո ղա կա նութ յու նը,
 ε‒ը՝ դի էլեկ տրիկ թ ափա նց ելիու թյո ւնը,
 τ=1/h, որտեղ h‒ը դիֆ ուզիոն շ երտի հ աստո ւթյունն է ։
Կ ոնցե նտ րացիոն կ ոագո ւլ  յաց իայի դ եպքում օ գտվում են հե տևյալ բանա-

ձևից.

Այստեղ  K‒ն Բոլ ցմանի հաստատ ունն է,
 e‒ն՝ էլեկ տրոնի լիցքը, 
 z‒ն՝ կոագու լացնող  իոնի վալեն տական ությու նը։
Վեր ջին բանաձ ևն առ նչվում է Շու լց‒Հար դիի կանոն ի հետ, ըստ որի՝  

որքան  մեծ է ավել ացվող  էլեկ տրոլիտ ի իոններ ի վալեն տական ությու նը, որի 
լիցքն ունի դիսպեր ս ֆազ ի լիցքին  հակառ ակ նշան, այնքան  արագ  է ընթա-
նում կոագու լ յացիա յի պրոցես ը։  

1.4.6. ԿՈԼՈԻԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐ‒ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՌԵՈԼՈԳԻԱ
Ռեո լո գիան գի տութ յուն է, որն ու սում նա սի րում է հա մա կար գե րի շար ժու-

մը մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն նե րի ներ քո։ Հայտ նի է, որ գա զե րը գրա վում 
են այն ծա վա լը, ո րում գտնվում են։ Ծա վա լը կա րե լի է մե ծաց նել կամ փոք-
րաց նել՝ փո փո խե լով ճնշման ար ժեք նե րը։ Սա կայն ոչ բո լոր մե խա նի կա կան 
ազ դե ցութ յուն ներն են լի նում ծա վա լի փո փո խութ յամբ։ Շո շա փո ղով ազ դող 
ու ժե րը կա րող են բե րել հա մա կար գի հոս ման, ո րը բնու թագր վում է մա ծու-
ցի կութ յամբ։ Հե ղուկ նե րի դեպ քում դրանք զբա ղեց նում են այն ա նո թի ձևը, 
ո րում գտնվում են։ Ինչ պես գա զե րի դեպ քում, հե ղուկ նե րը շե ղա կի լա րում-
նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո հո սում են։ Սա կայն, ի տար բե րութ յուն գա զե րի, 
հե ղուկ նե րը հա մար վում են ան սեղ մե լի։ Պինդ նյու թե րը շե ղա կի լա րում նե րի 
ազ դե ցութ յան ներ քո չեն հո սում և ցու ցա բե րում են ա ռաձ գա կա նութ յուն։ 
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Ե թե շե ղա կի լա րում նե րը գե րա զան ցում են ո րո շա կի սահ մա նա յին ար ժեք-
ներ, ա պա պինդ նյու թը կա րող է քայ քայ վել կամ ցու ցա բե րել պլաս տիկ հո-
սու նութ յուն։ 
Տան գեց յալ լա րում նե րի դեպ քում հե ղուկ նե րը կա րող են հո սել ան գամ 

անն շան լա րում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում։ Հո սու նութ յան կար ևոր հատ-
կա նի շը մա ծու ցի կութ յան գոր ծա կիցն է։ Ի դեա լա կան հե ղուկ նե րը նրանք են, 
ո րոնք են թարկ վում են Ն յու տո նի հո սու նութ յան օ րեն քին, ո րի մա թե մա տի կա-
կան ար տա հայ տութ յունն ու նի հետև յալ տես քը.

Այստեղ F ‒ը տանգենցյ ալ լարումն  է,
 η‒ը՝ մածուց իկութ յան գործակի ցը,
 S‒ը՝ ազդման մակերև ույթը,
 dV/dX‒ը՝ արագո ւթյան գրադիեն տը։ 
Գործ նականո ւմ հեղո ւկների մ ածուց իկութ յունը ո րոշում  են Պուա զեյլի 

կ ամ Ստոքս ի մեթոդո վ։ Պուա զեյլի մ եթոդի  դեպքում  հեղուկ ը հոսեցն ում 
են կապիլյ արի մ իջոցո վ, և դրա բ անաձև ն ուն ի հետևյալ տեսքը.

Այստեղ r‒ը կ ապիլյարի  շառ ավիղն է,
 l‒ը՝ կապիլյարի ե րկ արությու նը,
 η‒ը՝ մածուցիկո ւթ յան գոր ծակիցը,
 ΔP‒ն՝ կապիլյա րի  ե զրերում ճնշումների տարբերու թյունը,
 V‒ն հեղու կի ծավալն է, որը հո սո ւմ  է կապիլյա րի  մ իջով ,
 τ‒ն՝ հեղու կի հոսման  ժաման ակահ ատված ը։ 
Ստոք սի մեթոդ ի դեպքու մ օգ տվում են հատու կ գնդիկ ներից , որոն ք 

նստու մ են  ծանրու թյան ուժի ներքո.  

Այստեղ r‒ը  գնդիկի շառա վի ղն է,
 dգնդ.‒ը գնդիկի խտու թյո ւնն է,
 dհեղ.‒ը հեղուկի խ տո ւթյունն է,
 W‒ն ընկղմա ն ար ագությու նն է,
 g‒ն ազատ ա նկման արագացու մն է։
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Վերոհիշ յալ  բանաձևերն  ի րավացի են  մաքուր հե ղուկի համա ր,  որոնց մա-
ծուցիկությ ունը հաճա խ նշանակում են η0։ Լուծո ւյ թների դե պք ում մածուցի-
կո ւթ յունը փո խվ ում է, ընդ որում,  գոյությ ուն ունեն չ ստրուկտ ուրացվա ծ 
հեղուկն եր, որոնց թվին են պատկանու մ իրակ ան լուծույթ ները, ի նչպես նաև 
ազատ դ իսպե րս  զոլերը։  Վերջի նն երիս հ ամար  առկա է Էյնշտեյնի  հ ետևյ ալ 
առնչությ ունը.

Այստեղ k‒ն  գործակից է , որը կախվ ած  է մասնիկների  ձ ևից։ Օր ինակ, գնդա-
ձև մասնիկների  դ եպքում ՝ K=2,5։
φ‒ն ծավալ ային բ աժին ն է, ա յսինքն, դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայ րի 

ծավալնե րի  հ արաբ երությ ունը՝ φ=V (դիս․ֆազ)/V(դիս․միջ)։  

Ստրուկտ ուրացվա ծ հեղուկն երը վե րո հի շյ ալ օրինաչ ափությ ուններին  չեն 
ենթարկվ ում։ Դրանց դեպքում,  կախված տ անգե նց յալ լարման մ եծու թյունից, 
մածուցի կո ւթ յունը փո խվ ում է ηmax‒ից ηmin: Երբ տանգ ենցյ ալ լար ումն եր ը 
փոքր են լին ում, հեղ ուկն եր ի ստրուկտ ուր ան պահպ անվ ում է, և ի հայտ է 
գալ իս առ ավ ել ագ ույն մած ուց իկ ությ ուն ը (ηmax):  Ս ակայն լա րման որ ոշ ակի 
ա րժե քն երի դե պքում, հ եղու կն երի ստրու կտո ւրան սկսում է քա յքա յվել, 
և  հ ամ ակա րգը ձեռք է բ երում հ ոսո ւնու թյուն, որը բնո ւթագ րվում է նվ ազ-
ագույն մ ածո ւց իկու թյամբ (ηmin ):  Գոյ ություն  ունեն նաև  միջ անկյալ  մա ծու-
ցիկ ություն հա սկաց ութ յունը  և սա հմ անային տանգ ենցյալ լարման  ա րժեքը , 
որի դեպքում ստր ուկ տու րացված  հեղ ու կները լարման  ա զդեց ությ ու նների 
ներքո  վե րածվում են չստր ուկ տու րացված  հեղ ուկների։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 2
ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ 
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կեն սա քի միա յի դե րը կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում, տե ղե կութ յուն ներ 
    բջջի մա սին 
2. Կա թի լի պիդ նե րը, ած խաջ րե րը, սպի տա կուց նե րը, 
3. Կա թի հան քա յին նյու թե րը, ֆեր մենտ նե րը, վի տա մին նե րը 
4. Կա թի կեն սա քի միա կան և ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րի 
    փո փոխութ յուն նե րը կա թի պա ղեց ման, մե խա նի կա կան և ջեր մա յին 
    մշակ ման ժա մա նակ
5. Թ թու կաթ նամ թեր քի, պան րի, կա րա գի, պաղ պա ղա կի, կաթ նա յին 
   պա հա ծո նե րի և  երկ րոր դա յին հում քից կաթ նա յին մթերք նե րի ստաց ման 
    ժա մա նակ ըն թա ցող կեն սա քի միա կան և ֆի զի կա քի միա կան 
    գոր ծըն թաց նե րը։

2.1. ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 
ԲՋՋԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.1.1. ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հա մա ձայն « Քի միա յի ա մե րիկ յան ըն կե րակ ցութ յան» սահ ման ման, կեն-

սա քի միան ու սում նա սի րում է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի մակ րո մո լե կուլ նե րի 
կա ռուց ված քը, կազ մը և դ րանց մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող քի միա-
կան ռեակ ցիա նե րը1։ Կեն դա նի օր գա նիզմ ա սե լով պետք է հաս կա նալ կազ մա-
վոր ված, ինք նու րույն, կեն սա կան ֆունկ ցիա նե րով օժտ ված հա մա կարգ, ո րի 
մեջ կա րող են մտնել կեն դա նի նե րը, բույ սե րը, սնկե րը կամ միկ րոօր գա նիզմ-
նե րը։ Մ յուս կող մից, ոչ կեն դա նի օբ յեկտ ներն ի ներտ են, ո րոնց օ րի նակ ներ 
են օվ կիա նոս նե րի ջու րը կամ ա նա պատ նե րի ա վա զը։ Մակ րո մո լե կուլ նե րը 
դա սա կարգ վում են չորս հիմ նա կան խմբում, ո րոնց մեջ մտնում են նուկ լեի-
նաթ թու նե րը, սպի տա կուց նե րը, ած խաջ րե րը և լի պիդ նե րը։ Ան կախ այն հան-
գա ման քից՝ մակ րո մո լե կուլ նե րը տրոհ վում են անհ րա ժեշտ է ներ գիա յի ա ռա-
ջաց ման հա մար, թե սին թեզ վում են կեն դա նի օր գա նիզ մի կա ռուց ման, ա ճի 
ու կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար, բո լոր այդ քի միա կան փո փո խութ յուն նե րը 
բնու թագ րում են նյու թա փո խա նա կութ յու նը կամ մե տա բո լիզ մը։ Քի միա կան 
փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է նաև օր գա նա կան 
կա տա լի զա տոր նե րի կամ ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցութ յու նը, ո րոնց առ կա յու-
թ յունն իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է բջջի գե նե տի կա կան ա պա րա տի ներ-
գոր ծութ յամբ։ Այս ա ռու մով, կեն սա քի միա յի հիմ նա կան նպա տակ նե րից մեկն է 
ու սում նա սի րել և պար զել նյու թա փո խա նա կութ յան ըն թացքն այն պի սի ման-
րա մաս նութ յամբ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կան խա տե սել և  ըստ ան հրա ժեշ-
տութ յան ազ դել բջջում տե ղի ու նե ցող քի միա կան փո փո խութ յուն նե րի վրա։ 
Հետ ևա բար, պա տա հա կան չէ, որ կեն սա քի միան ու նի լայն կի րա ռու թյուն 
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բազ մա թիվ ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ սննդի գի տութ յան, բժշկութ յան, գյու-
ղատն տե սութ յան, ա նաս նա բու ժութ յան, գե նե տի կա յի և  այլ ո լորտ նե րում։
Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող ֆի զիո լո գիա-

կան գոր ծըն թաց նե րը բնու թագ րե լու հա մար կեն սա քի միա յում կի րառ վում են 
կեն սա բա նութ յան, օր գա նա կան քի միա յի, ա նօր գա նա կան քի միա յի և ֆի զի կա-
կան քի միա յի սկզբունք նե րը։ Կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ու սում նա սիր վում են 
այն սկզբուն քի հի ման վրա, որ ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը հա զա րա վոր 
քի միա կան ռեակ ցիա նե րի հետ ևանք են, ո րոնք սեր տո րեն փոխ կա պակց ված 
են միմ յանց։ Կեն սա քի միա յի բնա գա վա ռում հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քում բնու թագր վել են ֆեր մենտ նե րի, հոր մոն նե րի, վի տա մին նե րի և 
հան քա յին նյու թե րի ֆունկ ցիա նե րը։ Դա իր հեր թին հիմք է դար ձել բջիջ նե րի 
մաս հան դի սա ցող բջջա թա ղան թի և ք րո մո սոմ նե րի, ինչ պես նաև նյու թա փո-
խա նա կութ յան, գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի պահ պան ման ու փո խանց ման, 
բջիջ նե րում է ներ գիա յի փո խանց ման, կեն սա սին թե զի ու ղի նե րի և  ար տա քին 
ազ դակ նե րի փո խանց ման հիմ քում ըն կած մո լե կու լա յին պրո ցես նե րի ման-
րակր կիտ բնու թագր ման հա մար։ Բա ցի դա, կեն սա քի միան ու նի անգ նա հա տե-
լի ներդ րում սնուց ման և բժշ կութ յան ո լորտ նե րում, ին չի շնոր հիվ ընդ լայն վել 
են տար բեր հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար առ կա մո տե ցում նե րը։ Կեն-
սա քի միա յի շնոր հիվ ար հես տա կան ճա նա պար հով սին թեզ վել են նաև կեն դա-
նի օր գա նիզմ նե րի մաս կազ մող բազ մա թիվ միա ցութ յուն ներ։  
Կեն սա քի միա յի զար գաց ման պատ մութ յու նը սկսվել է դեռևս Հին Հու նաս-

տա նի քա ղա քակր թութ յան դա սա կան ժա մա նա կաշր ջա նից (մ.թ.ա. 5‒4‒րդ 
դա րեր): Սա կայն որ պես գի տա կան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա՝ կեն սա-
քի միան ձևա վոր վել է 20‒րդ դա րի սկզբում։ Դ րա նա խադր յալ նե րը սկզբնա-
վոր վել են 19‒րդ դա րի ըն թաց քում, երբ որ պես գի տա կան ուղ ղութ յուն սկսեց 
ձևա վոր վել օր գա նա կան քի միան՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով բա ցա հայ տե-
լու կեն սա բա նա կան եր ևույթ նե րի էութ յու նը քի միա յի սկզբունք նե րի կի րառ-
մամբ2,3։ Մինչ այդ, գո յութ յուն ու ներ հա մոզ մունք, որ կեն դա նի օր գա նիզմ նե-
րում քի միա կան միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջա ցումն ի րա կա նաց վում է «կյան քի 
է ներ գիա յի» օգ նութ յամբ։ Սա կայն, «վի տա լիզմ» կոչ վող այս հա մոզ մուն քը 
փոր ձութ յան են թարկ վեց 1828 թվա կա նին, երբ գեր մա նա ցի քի մի կոս Ֆ րիդ-
րիխ Վ յո լե րը ա նօր գա նա կան նյու թից սին թե զեց օր գա նա կան միա ցութ յուն 
մի զան յու թը։ Այ նու հետև, 1833 թվա կա նին, ֆրան սիա ցի քի մի կոս Պա յեն Ան-
սել մը բա ցա հայ տեց և  ա ռա ջին ան գամ ան ջա տեց ֆեր մենտ ա մի լա զան, որն 
ա պա հո վեց մեծ ա ռա ջըն թաց կեն սա քի միա յի հե տա գա զար գաց ման հա մար։ 
Ա վե լի ուշ, 1896 թվա կա նին, գեր մա նա ցի գիտ նա կան է դո ւարդ Բուխ նե րը 
ցույց տվեց, որ ած խաջ րերն ա ռա ջա նում են խմո րասն կե րի կազ մի մեջ մտնող 
ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով, ին չի շնոր հիվ կեն սա քի միա-
կան պրո ցես նե րը կա րող են նաև ըն թա նալ կեն դա նի օր գա նիզ մից դուրս։ Այս 
հան գա ման քը դար ձավ մեկ այլ հիմ նա վոր փաս տարկ «վի տա լիզմ» կոչ վող 
հա մոզ մուն քը շրջա նա ռութ յու նից դուրս հա նե լու հա մար։  

« Կեն սա քի միա» տեր մինն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն bio («կյանք») բա ռի և 
«քի միա» բա ռի հա մակ ցութ յու նից, ո րին նա խոր դող տար բե րակ ներն են 
ե ղել «ֆի զիո լո գիա կան քի միան» ու «կեն սա բա նա կան քի միան»։ Այդ տեր-
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մինն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է 1882 թվա կա նին, սա կայն ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ այն պաշ տո նա կան շրջա նա ռութ յան մեջ է դրվել գեր մա նա ցի 
քի մի կոս Կարլ Ն յու բեր գի կող մից 1903 թվա կա նին։ Դ րան հա ջոր դել են կեն-
սա քի միա յի զար գաց ման հե տա գա ձեռք բե րում նե րը, հատ կա պես 20‒րդ դա-
րի երկ րորդ կե սին, երբ ի հայտ ե կան հե տա զո տա կան այն պի սի ե ղա նակ ներ, 
ինչ պի սիք են քրո մա տոգ րա ֆիան, ռենտ գեն յան դիֆ րակ ցիան, մագ նի սա‒ռե-
զո նան սա յին սպեկտ րոս կո պիան, ի զո տո պա յին կազ մի մակն շու մը, է լեկտ-
րո նա յին ման րա դի տա կը և մո լե կուլ  յար դի նա մի կա յի մո դե լա վո րու մը4։ Այս 
ե ղա նակ նե րի օգ նութ յամբ բա ցա հայտ վել են մի շարք կար ևո րա գույն բիո մո-
լե կուլ ներ և ն յու թա փո խա նա կութ յան մե խա նիզմ ներ, ինչ պի սիք են գլի կո լի զը 
և Կ րեպ սի ցիկ լը։ 
Կեն սա քի միա յի պատ մութ յան շրջա դար ձա յին ի րա դար ձութ յուն է հա մար-

վում գե նի հայտ նա գոր ծու մը և գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի փո խանց ման 
վե րա բեր յալ դրա դե րի բնու թագ րու մը։ Գիտ նա կան ներ Ջեյմս Ո ւոթ սո նը, 
Ֆ րեն սիս Ք րի քը, Ռո զա լինդ Ֆ րանկ լի նը և Մո րիս Ո ւիլ կին սը ա ռա ջա տար դեր 
են խա ղա ցել 1950‒ա կան թվա կան նե րին դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) 
կա ռուց ված քը բա ցա հայ տե լու և դ րա կա պը գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի 
փո խանց ման գոր ծում ցույց տա լու հա մար։ Այս ուղ ղութ յան վեր ջին բա ցա-
հայ տում նե րից է ե ղել ա մե րի կա ցի գիտ նա կան ներ Էնդր յու Ֆա յե րի և Մել լո 
Կ րեյ գի հայտ նա գոր ծութ յու նը գե նե րի էքսպ րե սիա յի գոր ծում ռի բո նուկ լեի-
նաթթ վի (ՌՆԹ) դե րի վե րա բեր յալ, ո րի հա մար նրանք ստա ցել են Նո բել  յան 
մրցա նակ 2006 թվա կա նին։ 
Ընդ հա նուր կեն սա քի միա յի զար գաց մա նը զու գա հեռ ձևա վոր վում էր նաև 

կա թի և կաթ նամ թերք նե րի կեն սա քի միան։ Կա թի կազ մի մեջ մտնող մի շարք 
սննդան յու թե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև քի միա կան կազ մի վրա ազ դող 
կե րա յին ռա ցիո նի ու սե զո նա յին տա տա նում նե րի ազ դե ցութ յուն նե րը հայտ-
նի էին դեռևս 20‒րդ դա րի սկզբին։ Օ րի նակ, կա թի սպի տա կուց նե րից դեռևս 
հայտ նա բեր վել էր ե րեք ֆրակ ցիա, այդ թվում՝ կա զեի նը, լակ տոալ բու մի նը և 
լակ տոգ լո բու լի նը։ Հե տա գա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց-
ման և նոր ա նա լի տիկ ե ղա նակ նե րի կի րա ռութ յան շնոր հիվ աս տի ճա նա բար 
բա ցա հայտ վե ցին նաև կա թի սպի տա կուց նե րի մյուս ֆրակ ցիա նե րը, յու ղագն-
դիկ նե րի կազ մը, կաթ նա շա քա րի կա ռուց ված քը, տար բեր հան քա յին նյու թե րի 
առ կա յութ յու նը և դ րանց մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող կեն սա քի միա կան 
պրո ցես նե րը։ Այդ աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված են ե ղել բազ մա թիվ ան-
վա նի գիտ նա կան ներ, ո րոնց կող մից ի րա կա նաց ված հայտ նա գոր ծութ յուն նե-
րը կա թի և կաթ նամ թերք նե րի կեն սա քի միա յի բնա գա վա ռում ներ կա յաց ված 
են Աղ  յու սակ 2‒1‒ում։ Հայ րե նա կան գիտ նա կան նե րից կա թի և կաթ նամ-
թերք նե րի կեն սա քի միա յի զար գաց ման գոր ծում մեծ ա վանդ ու նի գիտ նա-
կան Ա վե տիս Քա լան թա րը, ով հիմ նադ րել է կա թի հե տա զո տութ յան ա ռա ջին 
լա բո րա տո րիան Ռու սաս տա նում դեռևս 1883 թվա կա նին, իսկ 1929 թվա կա-
նին Եր ևան տե ղա փոխ վե լուց հե տո հիմ նադ րել է կաթ նա գոր ծութ յան ա ռա-
ջին ամ բիո նը ա նաս նա բու ծա կան‒ա նաս նա բու ժա կան ինս տի տու տում։ Նույն 
ինս տի տու տում հիմ նադր վել է նաև կեն սա քի միա յի ամ բիո նը 1928 թվա կա-
նին։ Իսկ կեն սա քի միա յի ա ռա ջին ամ բիո նը հիմ նադր վել է Եր ևա նի պե տա կան 
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հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում գիտ նա կան Հա կոբ Հով հան նիս յա-
նի կող մից՝ 1923 թվա կա նին։ Կա թի կեն սա քի միա յի զար գաց ման գոր ծում մեծ 
ներդ րում է ու նե ցել նաև գիտ նա կան Զա վեն Դի լան յա նը, ով 1937‒1987 թվա-
կան նե րին ղե կա վա րել է Եր ևա նի ա նաս նա բու ծա կան‒ա նաս նա բու ժա կան 
ինս տի տու տի կաթ նատն տե սութ յան ամ բիո նը։ 
Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի կեն սա քի միան ու սում նա սի րում է կա թի բա-

ղադ րա մա սե րի կեն սա սին թե զը կաթ նա գեղ ձում, դրանց քի միա կան կազ մը, 
կա ռուց ված քը, կեն սա բա նա կան ար ժե քը, ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րը, 
կա թի վե րամ շակ ման և պատ րաս տի մթերք նե րի պահ պան ման ըն թաց քում 
կրած փո փո խութ յուն նե րը, կաթ նամ թերք նե րի սննդա րա րութ յու նը բարձ րաց-
նե լու, ա ռան ձին սննդան յու թեր ան ջա տե լու, պահ պան ման ժամ կետ նե րը եր-
կա րաձ գե լու ու ղի նե րը։ Այս ա ռու մով, կա թի կազ մի վե րա բեր յալ կա տար ված 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը և դ րա բա ղադ րիչ նե րի բնու թագր մա նը նվիր ված 
աշ խա տանք նե րը վեր ջին հար յու րամ յա կում զգա լի ներդ րում են ու նե ցել կա թի 
և կաթ նամ թերք նե րի կեն սա քի միա յի զար գաց ման գոր ծում (Աղ  յու սակ 2‒1)։ 
Ա նա լի տիկ ե ղա նակ նե րի շա րու նա կա կան կա տա րե լա գոր ծու մը զգա լիո րեն 
օգ նում է ո լոր տի մաս նա գետ նե րին կա թից ան ջա տե լու դեռևս չհայտ նա բեր-
ված բա ղադ րիչ նե րը և  ամ բող ջաց նե լու դրա կազ մի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված 
գի տե լի քը։ Դա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հե տա գա յում տար բեր ե ղա նակ-
նե րի կի րա ռութ յան շնոր հիվ պար զե լու այդ բա ղադ րիչ նե րի կեն սա բա նա կան 
նշա նա կութ յու նը և սնն դա յին հատ կա նիշ նե րը։ Այդ պի սի միա ցութ յուն նե րի 
և բա ղադ րիչ նե րի օ րի նակ ներ են կա զեի նա յին մի ցել նե րը, կեն սա բա նո րեն 
ակ տիվ պեպ տիդ նե րը, յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թա յին միա ցութ յուն նե րը և  
օ լի գո շա քար նե րը։ Բա ցի դա, կա թի վե րամ շա կու մը և պատ րաս տի կաթ նա-
մթերք նե րի կազ մը ազ դում են մար սո ղութ յան ըն թաց քի և մար դու ա ռող ջու-
թյան վրա։ Այս հա մա տեքս տում, կեն սա քի միա յի կար ևոր խնդիր նե րից մեկն 
է նաև ա ռող ջա րար հատ կութ յուն նե րով օժտ ված կաթ նամ թերք նե րի ար տա-
դրու թյան կազ մա կեր պու մը։ 
Աղյուսակ 2‒1: Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի կեն սա քի միա յի զար գաց ման ա ռա վել 

կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րի հա մա ռոտ բնու թագ րերն ամ սաթ վե րով5։ 

Ամսաթիվ Կարևոր իրադարձությունների համառոտ բնութագիրը

1921  Բա ցա հայտ վել է կաթ նա խե ժից ի մու նոգ լո բու լին նե րի փո խան-
ցու մը նո րա ծին հոր թե րի ար յան բա ղադ րութ յան մեջ 

1925  Պարզ վել է, որ կա զեինն ու նի հե տե րո գեն կազմ

1925 Ա ռա ջին ան գամ կա թից ա ռանձ նաց վել է լակ տո պե րօք սի դա զա 
ֆեր մեն տը

1927 Ա ռա ջարկ վել է կաթ նա շա քա րի ճիշտ կա ռուց ված քը

1929 Ա ռա ջին ան գամ բնու թագր վել են կա թի հոր մոն նե րը

1930 Բ յու րե ղաց վել և  ան ջատ վել է α‒լակ տոալ բու մի նը
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1934 Ան ջատ վել է β‒լակ տոգ լո բու լի նը

1935 Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել կա րա գի կազ մում կոն-
յու գի րաց ված լի նո լաթթ վի առ կա յութ յու նը 

1938 Ա ռա ջին ան գամ կա թը հարս տաց վել է ճար պա լույծ վի տա մին 
D‒ով

1939
Ու սում նա սիր վել է եր կաթ պա րու նա կող կա թի լակ տո ֆե րին 
միա ցութ յու նը, որն իր ան վա նու մը ստա ցել է ա վե լի ուշ՝ 1961 

թվա կա նին

1946  Կա թից ան ջատ վել և բ նու թագր վել են ի մու նոգ լու բու լին նե րը և 
կաթ նա խե ժը

1950  Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կա թից ան ջատ վել է շի ճու կա-
յին ալ բու մի նը 

1955  Պարզ վել է, որ β‒լակ տոգ լո բու լինն ու նի եր կու հիմ նա կան գե նե-
տիկ տե սակ

1956 Ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել են կա թի αs‒ և κ‒կա զեին սպի-
տա կուց նե րը

1956 Ա ռա ջին ան գամ բնու թագր վել են սիա լիլ օ լի գո շա քար նե րը 

1959 Ա ռա ջարկ վել է կա թի յու ղագն դիկ նե րի ձևա վոր ման մե խա նիզ մը

1966  Կա թի կազ մում հայտ նա բեր վել է խո լես տե րո լի առ կա յութ յու նը

1969  Ներ կա յաց վել են αs‒կա զեի նի αs1‒ և αs2‒ ֆրակ ցիա նե րը

1971‒1972 Բ նու թագր վել է կա զեի նի հիմ նա կան սպի տա կուց նե րում ա մի-
նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը 

1977 Բ նու թագր վել են կոն յու գի րաց ված լի նո լաթթ վի ցիս‒ և տ րանս‒ 
ձևե րը

1978 Ա ռա ջին ան գամ կա թի ան յուղ և ցած րա յուղ տե սակ նե րը հարս-
տաց վել են ճար պա լույծ վի տա մին A‒ով

1998 Ա ռա ջարկ վել է մի ցել նե րի ձևա վոր ման մո դե լը 

2002 Ա ռա ջին ան գամ դո կո զա հեք սա նաթ թուն և  ա րա խի դո նա թթուն 
ա վե լաց վել են ման կա կան կաթ նա խառ նուրդ նե րին

2006 Հ րա տա րակ վել է կա թի յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի պրո տեո մը

2008 Հ րա տա րակ վել է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կա թի գլի կո մը

2009
Ու սում նա սիր վել է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կա թի մե-
տա բո լո մի կան՝ հե ղուկ քրո մա տոգ րա ֆիա յի և մասս սպեկտ րո-

մետ րիա յի կի րառ մամբ
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2.1.2. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳՈՒՄ
Կա թը ար ժե քա վոր սննդան յու թե րի աղբ յուր է նո րա ծին կաթ նա սուն նե րի, 

ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի ա ճի, զար գաց ման հա մար։ Այն հա ճախ ան-
վա նում են ֆունկ ցիո նալ սննդամ թերք կա թում պա րու նակ վող տար բեր կեն-
սա բա նա կան ակ տիվ միա ցու թուն նե րի առ կա յութ յան շնոր հիվ, ո րոնք ու նեն 
կար ևոր նշա նա կութ յուն մար դու նյու թա փո խա նա կութ յան և  ա ռող ջութ յան 
հիմ քում ըն կած մի շարք ֆի զիո լո գիա կան և կեն սա քի միա կան պրո ցես նե րի 
հա մար6։ Կա թի մեջ պա րու նակ վող սննդան յու թե րը գտնվում են բա լան սա-
վոր ված վի ճա կում, ո րոնք բա ժան վում են եր կու խմբի՝ մակ րո և միկ րո սննդա-
նյու թե րի։ Մակ րոսնն դան յու թե րի կազ մի մեջ են մտնում սպի տա կուց նե րը, 
ճար պե րը և  ած խաջ րե րը, իսկ միկ րոսնն դան յու թե րի բա ղադ րիչ ներն են վի-
տա մին նե րը և մե տաղ նե րը։ Վեր ջին ներս է ներ գիա յի աղբ յուր չեն օր գա նիզ մի 
հա մար, սա կայն դրանք մաս նակ ցում են նյու թա փո խա նա կութ յան պրո ցես նե-
րին և  օ ժան դա կում են մակ րոսնն դան յու թե րի մարս մա նը։ Այս սննդան յու թե րը 
կա թում գտնվում են տար բեր ֆա զա նե րում (Աղ  յու սակ 2‒2), ո րոնց մաս նիկ-
ներն ու նեն տար բեր չա փե րի տրա մագ ծեր և մար սե լիութ յան աս տի ճան։ 
Աղյուսակ 2‒2: Կա թի կազ մի մեջ մտնող մաս նիկ նե րի ֆի զի կա կան վի ճա կը և 

դ րանց մե ծութ յու նը7։

Բաղադրիչների 
ֆիզիկական վիճակը Բաղադրիչի տեսակը Տրամագիծը 

(նանոմետր)
Էմուլսիոն ֆազա Յուղագնդիկներ 2000‒6000

Կոլոիդային ֆազա Կազեին‒կալցիումային ֆոսֆատներ
Շիճուկային սպիտակուցներ

50‒300
4‒6

Իրական լուծույթի 
(մոլեկուլային) ֆազա

Կաթնաշաքար, աղեր և այլ 
միացություններ 0,5

Ս պի տա կու ցը բջիջ նե րի հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին միա վորն է օր գա-
նիզ մում։ Դ րա կազ մի մեջ մտնող ա մի նաթ թու նե րը մաս նակ ցում են նուկ-
լեի նաթ թու նե րի, հոր մոն նե րի, վի տա մին նե րի և  այլ կար ևոր միա ցութ յուն-
նե րի կեն սա սին թե զին։ Որ պես սննդան յու թե րի աղբ յուր, կար ևոր է ոչ միայն 
սպի տա կուց նե րի քա նա կութ յու նը, այլև ո րա կա կան կազ մը, ին չը պայ մա նա-
վոր ված է դրանց ա մի նաթթ վա յին կազ մով։ Այս ա ռու մով լա վո րակ են այն 
սպի տա կուց նե րը, ո րոնց ա մի նաթթ վա յին կազ մը մոտ է հյուս վածք նե րի ա մի-
նաթթ վա յին կազ մին։ Լա վո րակ սպի տա կու ցի ա ռա ջարկ վող օ րա կան չա փա-
բա ժի նը մար դու հա մար, ան կախ նրա սե ռից, կազ մում է 0,8 գրամ մարմ նի 
զանգ վա ծի յու րա քանչ յուր կի լոգ րա մի հա մար։ Այ սինքն, ե թե մարդն ու նի 70 
կի լոգ րամ մարմ նի քաշ, ա պա նրա օ րա կան չա փա բա ժի նը սպի տա կու ցի հան-
դեպ կազ մում է 56 գրամ։ Կա թը լա վո րակ սպի տա կուց նե րի աղբ յուր է, ո րոնք 
կա թի ա ռա վել ար ժե քա վոր բա ղադ րիչն են։ Կա թում սպի տա կուց նե րից ա ռա-
վել մեծ մաս նա բա ժին ու նեն կա զեի նը և լակ տալ բու մի նը, ո րոնք ու նեն հա մա-
պա տաս խա նա բար 80% և 20% մաս նա բա ժին, ին չը նշա նա կում է, որ շի ճու-
կա յին և կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի հա րա բե րակ ցութ յան ցու ցա նի շը 0,25 



‒ 89‒

է։ Ի տար բե րութ յուն կո վի կա թի, կնոջ կա թում կա զեի նի և լակ տալ բու մի նի 
մաս նա բա ժի նը կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար 40% և 60%՝ հան գեց նե լով 
1,50 ար ժե քով հա րա բե րակ ցութ յան ցու ցա նի շի ձևա վոր մա նը։ Պետք է հաշ վի 
առ նել, որ լակ տալ բու մին տեր մի նը նե րա ռում է կա թի շի ճու կա յին սպի տա-
կուց նե րին։ Ընդ հա նուր առ մամբ, կա թի սպի տա կուց նե րը պա րու նա կում են 
օր գա նիզ մի հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր ա մի նաթ թու նե րը8։ Մեկ բա ժակ կաթն 
ա պա հո վում է չա փա հաս մար դու հա մար ա ռա ջարկ վող ա մի նաթ թու նե րի 
օ րա կան չա փա բա ժին նե րի նվա զա գույն պա հանջ նե րը (Աղ  յու սակ 2‒3)։   
Աղ  յու սակ 2‒3: Օր գա նիզ մի հա մար կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ա մի նաթ թու-

նե րի պա րու նա կութ յու նը 3,25% յու ղայ նութ յամբ կա թի մեկ բա ժա կում (470 մլ), և 
դ րանց մաս նա բա ժինն ա ռա ջարկ վող օ րա կան չա փա բա ժնում9։ 

Ամինաթթու Քանակությունը 
կաթում (գրամ)

Քանակության մասնաբաժինն 
օրական չափաբաժնում (%) 

Հիստիդին 0.17812 25
Իզոլեյցին 0.39284 28
Լեյցին 0.6344 23
Լիզին 0.33428 16

Մեթիոնին 0.17812 33
Ֆենիլալանին 0.35136 64
Տրեոնին 0.3416 25

Տրիպտոֆան 0.17812 25
Վալին 0.45872 28

Ներ կա յումս կա թի և կաթ նամ թերք նե րի կար ևո րութ յու նը մար դու սննդա-
կար գում ճա նաչ ված է բազ մա թիվ երկր նե րի սնուց ման ազ գա յին ու ղե ցույց-
նե րում, սա կայն հա ճախ նա խընտ րութ յու նը տրվում է ցած րա յուղ կամ ան յուղ 
կաթ նամ թերք նե րին։ Ն ման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է կա թում հա գե-
ցած ճար պաթ թու նե րի հա մե մա տա բար բարձր պա րու նա կութ յամբ, ին չի հետ 
կապ ված են թադր վում է, որ դա կա րող է բարձ րաց նել ար յան խո լես տե րի նի 
մա կար դա կը՝ հան գեց նե լով քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման ռիս կե-
րի բարձ րաց մա նը մարդ կանց շրջա նում10։ Այս հա մա տեքս տում պետք է, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, նշել, որ դեռևս գո յութ յուն չու նի ընդ հա նուր մո տե ցում ճար-
պաթ թու նե րի օպ տի մալ տե սակ նե րի և քա նա կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։   

2.1.3. ԲՋՋԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՋՋՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՍԻՆԽՐՈՆԻԶԱՑՈՒՄԸ
Բ ջի ջը բջջա թա ղան թի մեջ պար փակ ված մար մին է, ո րը, լի նե լով կեն դա նի 

օր գա նիզմ նե րի կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցիո նալ միա վո րը, ըն դու նակ է գո-
յութ յուն ու նե նալ, զար գա նալ, ինք նա վե րար տադր վել և  ինք նա վե րա կանգն վել 
ինք նու րույն կեն սա գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ։ Այս ու նա կութ յուն նե րի շնոր-
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հիվ այն եր բեմն ան վա նում են «կյան քի հիմ նա րար աղ  յուս»։ Բջ ջի վե րա բեր յալ 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը սկսվել են դեռևս 1600‒ա կան թվա կան նե րի կե սին, 
երբ մի շարք ա ռա ջա դեմ գիտ նա կան ներ ձեռ քով պատ րաստ ված ման րա դի-
տակ նե րի օգ նութ յամբ փոր ձե ցին բա ցա հայ տել մար դու ան զեն աչ քի հա մար 
ան տե սա նե լի աշ խար հը։ Բու սա կան ծագ ման բջջի հայտ նա գոր ծու մը տե ղի 
է ու նե ցել 1663 թվա կա նին՝ անգ լիա ցի գիտ նա կան Ռո բերտ Հու կի կող մից, 
ով իր ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց րել է « Միկ րոգ րա-
ֆիա» աշ խա տութ յան մեջ 1665 թվա կա նին։ Սա կայն բջիջ նե րի կար ևո րու-
թյան հա մընդ հա նուր գի տակ ցու մը տե ղի ու նե ցավ 1800‒ա կան թվա կան նե-
րի կե սին, երբ գեր մա նա ցի գիտ նա կան ներ Մաթ թիաս Շ լեյ դե նը և Թեո դոր 
Շ վան նը 1839 թվա կա նին հրա պա րա կե ցին բջջա յին տե սութ յան վե րա բեր յալ 
աշ խա տու թյու նը։ Այդ աշ խա տութ յու նը նե րա ռում էր բջջա յին տե սութ յան 
եր կու դրույ թը, իսկ եր րորդ դրույ թը ձևա կերպ վեց գեր մա նա ցի մեկ այլ գիտ-
նա կա նի՝ Ռու դոլֆ Վիր խո վի կող մից, 1855 թվա կա նին։ Բջ ջա յին տե սութ յու նը 
ժա մա նա կա կից կեն սա քի միա յի հիմ նաս յու նե րից մեկն է, ո րի հիմ քում ըն կած 
է հետև յալ ե րեք դրույ թը.

• Բո լոր օր գա նիզմ նե րը բաղ կա ցած են մեկ կամ ա վե լի բջիջ նե րից
• Բ ջի ջը կյան քի կա ռուց ված քա յին միա վորն է
• Բ ջիջ ներն ա ռա ջա նում են միայն մայ րա կան բջջի բա ժան ման ե ղա նա կով
Մի շարք կեն դա նի օր գա նիզմ ներ, ինչ պես օ րի նակ բակ տե րիա նե րի մե-

ծա մաս նութ յու նը, կազմ ված են մեկ բջջից, ին չի հա մար էլ կոչ վում են միա-
բ ջիջ օր գա նիզմ ներ։ Այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, մար դը, 
կազմված են բազ մա թիվ բջիջ նե րից և կոչ վում են բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ ներ։ 
Գո յութ յուն ու նի ա վե լի քան 10 մի լիոն կեն դա նի օր գա նիզ մի տե սակ Եր կիր 
մո լո րա կի վրա։ Յու րա քանչ յուր տե սակ տար բեր է, ո րը փո խան ցում է հա-
ջորդ սե րունդ նե րին իր տե սա կին բնո րոշ ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րը։ Այս 
հատ կութ յու նը հայտ նի է ժա ռան գա կա նութ յուն ան վամբ, որն ըն կած է կյանք 
եր ևույ թի հիմ քում, ինչն էլ տար բե րում է կյան քը մնա ցած այլ պրո ցես նե րից, 
ինչ պես, օ րի նակ, ջրա յին ա լիք նե րի ձևա վո րու մից, բյու րեղ նե րի ա ռա ջա ցու-
մից կամ մո մի այր վե լուց։ Հետ ևա բար, կյանք եր ևույ թը, ո րի հիմ քում ըն կած 
է բջիջ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, կա րող է բնու թագր վել մի շարք հատ-
կութ յուն նե րով։ 

2.1.3.1. ԲՋՋԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Բ ջիջ նե րի մե ծութ յան չափ ման միա վոր է միկ րո մետ րը, ո րը հայտ նի է նաև 

միկ րոն ան վամբ։ Բ ջիջ նե րի ներ քին օր գան նե րը, ո րոնց ան վա նում են օր գա-
նոիդ ներ կամ օր գա նել ներ, ու նեն բջջից ա վե լի փոքր չա փեր, ին չի հա մար 
դրանց մե ծութ յան չափ ման միա վոր է նա նո մետ րը։ Մեկ նա նո մետ րը հա վա-
սար է 0,001 միկ րո մետ րի, իսկ մեկ միկ րո մետ րը՝ 0,001 մի լի մետ րի։ Ա ռան ձին 
բջիջ նե րի տրա մա գի ծը կա րող է կազ մել 0,2 նա նո մետր։ Մար դու բջիջ նե րի 
տրա մա գի ծը հիմ նա կա նում կազ մում է 10 նա նո մետր։ Քա նի որ մարդ կանց 
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մեծ մա սի հա մար ան զեն աչ քով տե սա նե լի չեն 40 միկ րո մետ րից փոքր մե-
ծութ յամբ օբ յեկտ նե րը, ուս տի կի րառ վում են այդ նպա տա կի հա մար նա խա-
տես ված սար քեր՝ ման րա դի տակ ներ։ 
Ն կար 2‒1: Բջ ջի ե րեք տի պիկ տե սակ նե րի կա ռուց ված քը։

Բ ջիջ նե րի մե ծա մաս նու թ յու նը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րի-
չից՝ բջջա թա ղան թից, ցի տոպ լազ մա յից և կո րի զից։ Դ րանց են պատ կա նում 
կեն դա նի նե րի և բույ սե րի բջիջ նե րը։ Սա կայն, գո յութ յուն ու նեն նաև ա ռա վել 
պարզ կա ռուց ված քով բջիջ ներ, ո րոնք ի րենց կազ մում չեն պա րու նա կում կո-
րիզ (Ն կար 2‒1)։ Դ րանց են պատ կա նում բակ տե րիա նե րը և  ար քեա նե րը։ Այս 
հա մա տեքս տում, բո լոր բջիջ նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան խմբի̀  
պրո կա րիոտ ներ (կո րիզ չու նե ցող բջիջ ներ) և  էու կա րիոտ ներ (կո րիզ ու նե ցող 
բջիջ ներ), ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կոչ վում են նաև նա խա կո րի զա վոր-
ներ և կո րի զա վոր ներ։ 
Պ րո կա րիոտ նե րը և  էու կա րիոտ նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են մի շարք 

հատ կա նիշ նե րով։ Ա ռա ջին հիմ նա կան տար բե րութ յունն այն է, որ պրո կա-
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րիոտ նե րը չու նեն ձևա վոր ված կո րիզ ու օր գա նոիդ ներ ի րենց հա մե մա տա-
բար պարզ կա ռուց ված քի շնոր հիվ, մինչ դեռ էու կա րիո տիկ բջիջ ներն ի րենց 
ցի տոպ լազ մա յում պա րու նա կում են կո րիզ և բազ մա թիվ օր գա նոիդ ներ ու նե-
րա ռուկ ներ։ Մ յուս հիմ նա կան տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է պրո կա-
րիո տիկ բջիջ նե րում բջջա պա տի առ կա յութ յամբ, ո րը բա ցա կա յում է կեն դա-
նա կան բջիջ նե րի մոտ։ Եվ վեր ջա պես, եր րորդ հիմ նա կան տար բե րութ յունն 
այն է, որ եր կու տե սա կի բջիջն էլ ի րենց կազ մում պա րու նա կում են դե զօք-
սի ռի բո նուկ լեի նաթ թու (ԴՆԹ), սա կայն պրո կա րիոտ նե րի դեպ քում գե նե տի-
կա կան ին ֆոր մա ցիան կրող քրո մո սոմ նե րը ա զատ ձևով գտնվում են բջջի 
ցի տոպ լազ մա յում, իսկ պրո կա րիոտ նե րի դեպ քում գե նե տի կա կան ին ֆոր մա-
ցիան բջջի կո րի զում է, ո րը պատ ված է պատ յա նով։ 
Օր գա նոիդ նե րը բաղ կա ցած են չորս հիմ նա կան մակ րո մո լե կու լից, այդ 

թվում՝ նուկ լեի նաթ թու նե րից, սպի տա կուց նե րից, ած խաջ րե րից և լի պիդ նե-
րից։ Նուկ լեի նաթ թու նե րը մաս նակ ցում են բջջի գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա-
յի վեր ծան մա նը, ո րոնց մեջ մտնում են դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթ թուն (ԴՆԹ) և 
ռի բո նուկ լեի նաթ թուն (ՌՆԹ)։ Դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) մո լե կուլ նե-
րը պա րու նա կում են կեն դա նի օր գա նիզ մի ողջ գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան, 
իսկ ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) մո լե կուլ ներն ի րա կա նաց նում են մի շարք 
ֆունկ ցիա ներ վեր ծան ման ըն թաց քում։ Ս պի տա կուց նե րը բաղ կա ցած են ա մի-
նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից, ո րոնք բջջում ի րա կա նաց նում են կա տա լի տիկ 
և կա ռուց ված քա յին ֆունկ ցիա ներ։ Ած խաջ րերն ի րենց հեր թին բա ժան վում են 
եր կու հիմ նա կան խմբի՝ պարզ և բարդ շա քար նե րի։ Պարզ շա քար ներն ան մի-
ջա պես ա պա հո վում են բջջի է ներ գե տիկ կա րիք նե րը, իսկ բարդ շա քար նե րը 
է ներ գիա յի պա հես տա վոր ված աղբ յուր ներ են։ Վեր ջին կար ևոր խում բը լի պիդ-
ներն են, ո րոնք ևս  է ներ գիա յի պա հես տա վոր ման աղբ յուր են և  ի րա կա նաց-
նում են կար ևոր ֆունկ ցիա ներ բջջում։ Ն կար 2‒2‒ում բեր ված է բակ տե րիա յի 
բջջի քի միա կան կա ռուց ված քը, ո րը տար բեր է՝ կախ ված բջջի տե սա կից։ 
Նկար 2‒2: Բակտերիայի բջջի քիմիական 

կազմը11։ 

Ինչ պես մար դու օր գա նիզ մի յու րա քանչ յուր 
ներ քին օր գան, այն պես էլ բջջի յու րա քանչ յուր 
օր գա նոիդ ու նի ի րեն բնո րոշ ֆունկ ցիա նե րը։ 
Ս տորև ներ կա յաց ված են բջջի կար ևո րա գույն 
ֆունկ ցիա ներ ի րա կա նաց նող օր գա նոիդ նե րի 
բնու թագ րե րը։ 
Կո րի զը էու կա րիո տիկ բջիջ նե րի ա մե նա մեծ 

օր գա նոիդն է։ Այն պա րու նա կում է բջջի գե նե տի-
կա կան ին ֆոր մա ցիան և կար գա վո րում է բջջում 
ըն թա ցող պրո ցես նե րի մե ծա մաս նութ յու նը։ Կո-
րի զը պատ ված է պատ յա նով, ո րը բաղ կա ցած 
է ներ քին և  ար տա քին շեր տե րից։ Այդ շեր տերն 
ու նեն ծա կոտ կեն կա ռուց վածք, ո րի շնոր հիվ ա պա հով վում է մի ջու կի և  էն-
դոպ լազ մա յին ցան ցի շա րու նա կա կան հա ղոր դակ ցութ յու նը։ Կո րի զում են 
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գտնվում նաև բջջի քրո մո սոմ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են կեն դա նի օր գա նիզ մի 
գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան։  
Ռի բո սոմ ներն առ կա են ինչ պես պրո կա րիո տիկ, այն պես էլ էու կա րիո-

տիկ բջիջ նե րում։ Դ րանք բաղ կա ցած են եր կու մա սից՝ մեծ և փոքր են թա-
միա վոր նե րից։ Մեծ են թա միա վո րը նշա նակ վում է 50S և պա տաս խա նա տու 
է պեպ տի դա յին կա պե րի ձևա վոր ման հա մար, իսկ փոքր են թա միա վո րը՝ 30S, 
և պա րու նա կում է գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի գաղտ նա գի րը։ Այս ար տա-
հայ տութ յուն նե րում S տա ռը նշա նա կում է Ս վեդ բեր գի միա վոր (Svedberg 
unit), ո րը հայտ նա գոր ծել է շվեդ գիտ նա կան Թեո դոր Ս վեդ բեր գը։ Այն ցույց 
է տա լիս կեն սա բա նա կան նյու թե րի ցենտ րի ֆուգ ման ժա մա նակ մաս նիկ նե-
րի նստեց ման ա րա գութ յունն ար տա հայտ ված ժա մա նա կի միա վո րով, մաս-
նա վո րա պես՝ 1S=10‒13 վայրկ յան։ Կեն սա բա նա կան մո լե կուլ նե րի նստեց ման 
ժա մա նակ Ս վեդ բեր գի միա վո րը հիմ նա կա նում տա տան վում է 1S‒200S տի-
րույ թում, ո րը կապ ված է մաս նիկ նե րի մե ծութ յան հետ։ Հատ կան շա կան է, որ 
ռի բո սոմ նե րի դեպ քում Ս վեդ բեր գի միա վո րը հաշ վար կա յին ե ղա նա կով պետք 
է կազ մեր 80S (50S+30S=80S), սա կայն ի րա կա նում 70S է։  
Ս պի տա կուց նե րի սին թեզ մա նը մաս նակ ցում է ռի բո սոմ նե րի ե րեք հիմ-

նա կան տե սակ, ո րոնց մեջ են մտնում փո խադ րիչ (t‒transfer), հա ղոր դիչ 
(m‒ messenger) և ռի բո սո մալ (r‒ribosomal) տե սակ նե րը (Ն կար 2‒3)։ Դ րանք 
նշա նակ վում են հա մա պա տաս խա նա բար tRNA, mRNA և rRNA ձևե րով: Ռի-
բո սոմ նե րի 50S են թա միա վո րը ռի բո սո մա յին ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) մո-
լե կուլ նե րից է (Ս վեդ բեր գի միա վո րը յու րա քանչ յուր մո լե կու լի հա մար հա վա-
սար է 5S կամ 23S) և տար բեր սպի տա կուց նե րից բաղ կա ցած միա ցութ յուն։ 
Իր հեր թին, ռի բո սոմ նե րի 30S են թա միա վո րը նույն պես կազ մում է ռի բո սո-
մա յին ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) մո լե կուլ նե րից և տար բեր սպի տա կուց նե-
րից բաղ կա ցած միա ցութ յուն, սա կայն այս դեպ քում Ս վեդ բեր գի միա վո րը 
յու րա քանչ յուր մո լե կու լի հա մար հա վա սար է միայն 16S։ 

Ն կար 2‒3: Բ ջիջ նե րում գե նե տիկ ին ֆոր մա ցիա յի փո խանց ման ընդ հա նուր սխե-
ման. 

Բջ ջա թա ղան թը կամ պլազ մա-
յին թա ղան թը բա ժա նում է բջի ջը 
շրջա կա մի ջա վայ րից և  ա պա հո վում է 
բջջի ներ քին մի ջա վայ րի կա յու նութ յու-
նը (հո մեոս տազ վի ճա կը)։ Բա ցի դա, 
այն օժտ ված է կի սա թա փան ցե լիու-
թ յամբ, ին չը նշա նա կում է, որ բջիջ են 
փո խանց վում միայն դրա կեն սա գոր-
ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ մո-
լե կուլ նե րը, մինչ դեռ ար գե լակ վում է 
վնա սա կար հատ կութ յուն նե րով մո լե-
կուլ նե րի մուտ քը բջիջ։ Բջ ջա թա ղան թը 
կազմ ված է եր կու հիմ նա կան մակ րո մո-
լե կու լից՝ լի պիդ նե րից և ս պի տա կուց-
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նե րից, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի մաս նա բա ժի նը կեն դա նա կան բջիջ նե րում 
շուրջ 50%12 է։ Թա ղան թա յին լի պիդ ներն ու նեն ամ ֆի ֆիլ հատ կութ յուն ներ, 
ին չը նշա նա կում է, որ դրանց մո լե կուլ նե րում առ կա են հիդ րո ֆիլ («ջրա սեր», 
«պոլ  յար» կամ «բևե ռաց ված») և հիդ րո ֆոբ («ջրա վախ», «ոչ պոլ  յար» կամ «ոչ 
բևե ռաց ված») մա սեր: 
Ս պի տա կուց նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի՝ պե րի ֆե րիկ և  ին տեգ րալ 

սպի տա կուց ներ, ո րոնք միա ցած են բջջա թա ղան թին հա մա պա տաս խա նա-
բար հիդ րո ֆոբ և  իո նա յին փո խազ դե ցութ յուն նե րով։ Ի տար բե րութ յուն ին-
տեգ րալ սպի տա կուց նե րի, պե րի ֆե րիկ սպի տա կուց նե րը բջջա թա ղան թի 
մա կեր ևույ թին են, ո րոնք ին տեգ րալ սպի տա կուց նե րի հետ կապ ված են կամ 
ուղ ղա կիո րեն, կամ թա ղան թում առ կա այլ սպի տա կուց նե րի մի ջո ցով (Ն կար 
2‒4)։ Փո խադր ման և ռե ցեպ տո րա յին ֆունկ ցիա ներ ի րա կա նաց նող սպի տա-
կուց նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ին տեգ րալ սպի տա կուց ներ են, իսկ ռե ցեպ տո-
րա յին ֆունկ ցիա ներ ի րա կա նաց նող գլի կոպ րո տեին նե րը՝ պե րի ֆե րիկ սպի-
տա կուց ներ։
Նկար 2‒4: Բջջաթաղանթի տարածական մոդելը. 

Բջ ջա թա ղան թում առ կա են նաև ած խաջ րե րի փոքր քա նա կութ յուն ներ, 
ո րոնք լի պիդ նե րի հետ ա ռա ջաց նում են գլի կո լի պիդ ներ և ս պի տա կուց նե-
րի հետ՝ գլի կոպ րո տեին ներ։ Դ րանք ի րենց հեր թին ու նեն կար ևոր նշա նա-
կու թյուն այլ մո լե կուլ նե րի ու բջիջ նե րի ճա նաչ ման գոր ծում։ Էու կա րիո տիկ 
բջիջ նե րի թա ղան թը կա րող է պա րու նա կել լի պիդ նե րի հար յու րա վոր տե սակ-
ներ, սա կայն լի պիդ նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան խմբի, ո րոնց մեջ 
մտնում են ֆոս ֆո լի պիդ նե րը, գլի կո լի պիդ նե րը և խո լես տե րո լը։
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Ն կար 2‒5: Ֆոս ֆո լի պի դի տի պիկ մո լե կու լի բա ղադ րիչ նե րը։ Որ պես օ րի նակ բեր ված 
է ֆոս ֆա տի դիլ խո լի նը, ո րը ներ կա յաց ված է սխե մա տի կո րեն (ա), քի միա կան բա նաձ ևի 
տես քով (բ), տա րա ծա կան մո դե լի տես քով (գ) և պայ մա նա կան նշա նի տես քով (դ)13։

Ֆոս ֆո լի պիդ նե րը ձևա վո րում են բջջա թա ղան թի երկ շերտ կա ռուց ված քը 
շուրջ 10 նա նո մետր հաս տութ յամբ։ Դ րանք ի րենց հեր թին բա ժան վում են եր-
կու խմբի՝ ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ նե րի (գլի ցե րին պա րու նա կող ֆոս ֆո լի պիդ նե րի) և 
ս ֆին գո լի պիդ նե րի (սֆին գո զին պա րու նա կող ֆոս ֆո լի պիդ նե րի)։ Ֆոս ֆո լի-
պիդ նե րը բաղ կա ցած են հիդ րո ֆիլ գլխի կից և հիդ րո ֆոբ պո չիկ նե րից (Ն կար 
2‒5)։ Վեր ջին ներս ճար պաթ թու նե րի մնա ցորդ ներ են, ո րոնք կա րող են ու նե-
նալ ած խած նի տար բեր եր կա րութ յան շղթա ներ (սո վո րա բար դրանք պա րու-
նա կում են 14‒24 ած խած նի ա տոմ ներ)։ Բա ցի դա, մեկ պո չը սո վո րա բար պա-
րու նա կում է ցիս‒ ձևի կոն ֆի գու րա ցիա յով ճար պաթ թու, այ սինքն՝ առ կա է 
կրկնա կի կապ, ին չի հա մար այն հա մար վում է չհա գե ցած, մինչ դեռ մյուս պո չը 
պա րու նա կում է հա գե ցած ճար պաթ թու։ Այս ա ռու մով, ճար պաթ թու նե րի կազ-
մը, ըստ ած խա ծնա յին շղթա յի եր կա րութ յան և հա գեց վա ծութ յան, պայ մա նա-
վո րում է ֆոս ֆո լի պի դա յին մո լե կուլ նե րի դա սա վո րութ յու նը բջջա թա ղան թում, 
ինչն էլ իր հեր թին ազ դում է բջջա թա ղան թի մա ծու ցի կութ յան վրա։ 
Ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ նե րը ա ռա վել մեծ մաս նա բաժ նով լի պիդ ներն են բջջա թա-

ղան թում, ո րոնց մո լե կու լի սպիր տա յին խումբն է ե ռա տոմ սպիրտ գլի ցե րի նը։ 
Էս թե րաց ման շնոր հիվ ճար պաթթ վի եր կու մո լե կուլ կապ վում է գլի ցե րի նի 
մո լե կու լի եր կու ած խած նի ա տոմ նե րին, իսկ ֆոս ֆո րա կան թթվի մնա ցոր դը 
կապ վում է գլի ցե րի նի եր րորդ ած խած նի ա տո մի, ինչ պես նաև սպիր տա յին 
տար բեր խմբե րի հետ։ Արդ յուն քում, տար բեր ճար պաթ թու նե րով և ս պիր տա-
յին խմբե րով պայ մա նա վոր ված՝ կա րող են ա ռա ջա նալ ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ նե րի 
բազ մա թիվ տե սակ ներ, սա կայն դրան ցից գե րակշ ռում են ֆոս ֆա տի դի լէ-
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թա նո լա մի նը, ֆոս ֆա տի դիլ սե րի նը և ֆոս ֆա տի դիլ խո լի նը13,14 (Ն կար 2‒6)։ 
Ֆոս ֆո լի պիդ նե րի մյուս խում բը՝ սֆին գո լի պիդ նե րը, գլի ցե րի նի փո խա րեն 
ի րենց մո լե կու լում պա րու նա կում են ա մի նոս պիրտ սֆին գո զին, ո րի կազ մում 
առ կա են մեկ ա մի նո (NH2) խումբ և  եր կու հիդ րօք սիլ (OH) խմբեր։ Ս ֆին-
գո լի պիդ նե րից հա մե մա տա բար մեծ մաս նա բա ժին ու նի սֆին գո միե լի նը, ո րի 
ա ռա ջաց ման ժա մա նակ ճար պաթթ վի մեկ մո լե կուլ միա նում է ա մի նո խմբին, 
և ս պիր տա յին խումբ խո լի նը միա նում է ծայ րա մա սա յին հիդ րօք սիլ խմբին։ 
Կաթ նա սուն նե րի բջիջ նե րի թա ղան թում ֆոս ֆո լի պիդ նե րի այս չորս տե սա կը 
կազ մում է ընդ հա նուր լի պիդ նե րի կե սից ա վե լին։ 
Ն կար 2‒6: Կաթ նա սուն նե րի բջիջ նե րի թա ղան թում հան դի պող ֆոս ֆո լի պիդ նե-

րի չորս հիմ նա կան ձևե րը, այդ թվում գլի ցե րի նա յին ֆոս ֆո լի պիդ նե րը (ա, բ, գ) և  
ա մի նոս պիտ սֆին գո զին (ե) պա րու նա կող սֆին գո միե լի նը (դ)։ Պայ մա նա կան նշան-
նե րում գույ նե րի տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ա ռան ձին սպիր տա յին խմբե-
րի առ կա յութ յամբ։ 

Բա ցի ֆոս ֆո լի պիդ նե րից, բջջա թա ղան թում առ կա է նաև լի պիդ նե րի եր-
կու այլ հիմ նա կան խումբ՝ խո լես տե րո լը և գ լի կո լի պիդ նե րը։ Խո լես տե րո լի 
մո լե կու լը պա րու նա կում է հե տե րո ցիկ լիկ կա ռուց ված քով ստե րոլ, ո րին միա-
ցած է մեկ հիդ րօք սիլ (OH) խումբ և մեկ ած խաջ րած նի մո լե կուլ (Ն կար 2‒7)։ 
Ն կար 2‒7: Խո լես տե րո լի կա ռուց ված քը բեր ված է քի միա կան բա նաձ ևի տես քով 

(ա), սխե մա տի կո րեն (բ) և տա րա ծա կան մո դե լի տես քով (գ)։

Հիդ րօք սիլ խումբն իր պոլ  յար հատ կութ յուն նե րի շնոր հիվ փո խազ դում 
է ֆոս ֆո լի պիդ նե րի պոլ  յար գլխիկ նե րի հետ, իսկ խո լես տե րի նի մյուս եր կու 
մա սե րը՝ ստե րո լը և  ած խաջ րա ծի նը, թա ղան թի ա վե լի խոր քա յին շեր տում են, 
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ո րը ցույց է տրված նկար 2‒8‒ում: Այս կա ռուց ված քի շնոր հիվ կեն դա նա կան 
բջիջ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց վում է ա ռանց բջջա պա տի 
(Ն կար 2‒1), ին չով պայ մա նա վոր ված՝ դրանք ա ռա վել հեշտ կա րող են փո խել 
ի րենց ձևը, ի տար բե րութ յուն բույ սե րի և բակ տե րիա նե րի բջիջ նե րի, ո րոնք 
ու նեն բջջա պատ։ Բա ցի դա, որ քան բարձր է խո լես տե րո լի քա նա կութ յու նը 
բջջա թա ղան թում, այն քան քիչ է դրա մա ծու ցի կութ յու նը։  

Ն կար 2‒8: Խո լես տե րո լի դիր քը ֆոս ֆո լի պի դա յին երկ շերտ կա ռուց ված քում։ 

Այն գլի կո լի պիդ նե րը, ո րոնք ու նեն կա-
ռուց ված քա յին նմա նութ յուն սֆին գո լի պիդ-
նե րի հետ, ի րենց մո լե կու լում ֆոս ֆո րա կան 
թթվի մնա ցոր դի փո խա րեն պա րու նա կում են 
ած խաջ րի մո լե կուլ, ո րով էլ տար բեր վում են 
սֆին գո լի պիդ նե րից։ Բջ ջա թա ղան թում ած-
խաջ րե րից կազմ ված շեր տը կոչ վում է գլի կո-
կա լիքս։ Գ լի կո լի պիդ նե րը տե ղա բաշխ ված են 
բջջա թա ղան թով խիստ ա սի մետ րիկ և լի նում 
են եր կու տե սա կի՝ ցե րեբ րո զիդ ներ և գանգ-
լիո զիդ ներ։ Երբ գլի կո լի պիդ նե րը պա րու նա կում են պարզ օ լի գո շա քա րի 
մնա ցորդ, դրանք կոչ վում են ցե րեբ րո զիդ ներ (օ րի նակ, գա լակ տո ցե րեբ րո զի-
դը), իսկ օ լի գո շա քար նե րի խումբ և սիա լաթթ վի մնա ցորդ ներ պա րու նա կե լու 
դեպ քում կոչ վում են գանգ լիո զիդ ներ (օ րի նակ, GM1 տե սա կը) (Ն կար 2‒9)։ 
Սիա լաթթ վի մնա ցորդ նե րի շնոր հիվ բջջա թա ղան թը ձեռք է բե րում բա ցա սա-
կան լից քա վո րում, ո րի շնոր հիվ բջջա թա ղան թում կար գա վոր վում է իոն նե րի, 
հատ կա պես՝ Ca2+ իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան։ Գ լի կո լի պիդ նե րը մաս նակ ցում 
են նաև շրջա կա մի ջա վայ րի ճա նաչ ման ֆունկ ցիա նե րին՝ որ պես բջջի ռե ցեպ-
տոր ներ։ Միև նույն ժա մա նակ, գո յութ յուն ու նեն մի շարք գլի կո լի պիդ ներ, 
ո րոնք դե պի բջիջ մուտք են ա պա հո վում բակ տե րիալ տար բեր տոք սին նե րի և 
վի րուս նե րի մո լե կուլ ներ։ Օ րի նակ, ե թե բջջա թա ղան թում առ կա է գանգ լիո-
զիդ նե րի GM1 տե սա կը, ա պա դրանք հան դես են գա լիս որ պես ռե ցեպ տոր ներ 
խո լե րա յի հա րու ցիչ նե րի հա մար:  
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Նկար 2‒9: Գլիկոլիպիդների (ա, բ) և սիալաթթվի կառուցվածքը։ 

2.1.3.2. ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՋՋՈՒՄ ՏԵՂԻ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՍԻՆԽՐՈՆԻԶԱՑՈՒՄԸ

1) Բո լոր բջիջ նե րը պա րու նա կում են ժա ռան գա կան (գե նե տի կա-
կան) ին ֆոր մա ցիա և  այն օգ տա գոր ծե լու մի ջոց ներ։ Գե նե տի կա կան ին-
ֆոր մա ցիա յի փո խան ցու մը հա ջորդ սե րունդ նե րին ու նի կեն սա կան նշա նա-
կութ յուն բջիջ նե րի ինք նա վե րար տադ րութ յան հա մար, ո րը պահ պան վում է 
դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթվի (ԴՆԹ) մո լե կուլ նե րի կրկնա կի պա րույր նե րում։ 
Օ րի նակ, մար դու գե նե տի կա կան ծրագ րի վեր ծա նու մը տեքս տա յին տար բե-
րա կով կա րող է կազ մել մի լիո նա վոր է ջեր։ Հատ կան շա կան է, որ նման ծա-
վա լի ին ֆոր մա ցիա պա րու նա կող դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի գե րա կշռող 
մա սը գտնում է չա փա զանց փոքր քրո մո սոմ նե րի հա վա քա կազ մի տես քով։ 
Քի միա կան ե ղա նակ նե րի օգ նութ յամբ գիտ նա կան նե րը կա րո ղա նում են վեր-
ծա նել յու րա քանչ յուր օր գա նիզ մի գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան, ո րը հա-
մար վում է գի տութ յան զար գաց ման ա մե նա մեծ նվա ճում նե րից մե կը վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում։
Դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի մո լե կու լի պա րույր նե րը պո լի մե րա յին 

շղթա ներ են, ո րոնք մշտա պես բաղ կա ցած են չորս տե սա կի մո նո մեր նե րից 
կամ նուկ լեո տիդ նե րից։ Յու րա քանչ յուր նուկ լեո տիդ իր հեր թին բաղ կա ցած է 
ե րեք մա սից՝ ած խաջ րից (դե զօք սի ռի բոզ), դրան միա ցած ֆոս ֆո րա կան թթվի 
մնա ցոր դից և  ա զո տա յին հիմ քից։ Ա զո տա յին հիմ քը և  ած խա ջու րը միա սին 
կոչ վում են նուկ լեո զիդ։ Որ պես ա զո տա յին հիմք կա րող են լի նել A (ա դե նի-
նը), C (ցի տո զի նը), G (գո ւա նի նը) և T (թի մի նը) տե սակ նե րը։ Դ րանց հա մա-
պա տաս խան նուկ լեո զիդ նե րը կոչ վում են ա դե նո զին, ցի տի դին, գո ւա նո զին 
և թի մի դին։ Նուկ լեո տիդ նե րի չորս տե սա կում ած խա ջու րը և դ րան միա ցած 
ֆոս ֆո րա կան թթվի մնա ցոր դը նույնն են, սա կայն տար բեր է ա զո տա յին հիմ-
քը (Ն կար 2‒10)։ 
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Ն կար 2‒10: Դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթ թուն (ԴՆԹ) և դ րա կա ռուց ված քա յին «աղ-
յուս նե րը»։

Ն կար 2‒11: Պու րի նա յին և պի րի մի դի նա յին ա զո տա յին հիմ քե րի կա ռուց ված քը (ա) 
և դ րանց զբա ղեց րած դիր քը ԴՆԹ‒ի մո լե կու լում (բ)։

2) Բո լոր բջիջ նե րը կրկնօ րի նա կում են գե նե տի կա կան ին ֆոր մա-
ցիան պո լի մե րի զաց ման ճա նա պար հով։ Ած խաջ րի (դե զօք սի ռի բո զի) մո-
լե կուլ նե րը միա նում են միմ յանց ֆոս ֆո րա կան թթվի մնա ցորդ նե րի օգ նութ-
յամբ՝ ձևա վո րե լով պո լի մե րա յին շղթա կամ շա քար ֆոս ֆա տա յին կմախք։ 
ԴՆԹ‒ի նոր պա րույ րը ձևա վոր վում է նուկ լեո տիդ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք միա-
նում են ջրած նա կան կա պե րի շնոր հիվ։ Սա կայն նուկ լեո տիդ նե րի մո լե կուլ նե-
րը միա նում են միմ յանց ոչ պա տա հա կան սկզբուն քով։ Այս հա մա տեքս տում, 
պետք է տար բե րա կել ա զո տա յին հիմ քե րը, ո րոն ցից A և G տե սակ նե րը հա-
մար վում են պու րի նա յին, իսկ C‒ն և T‒ն (ինչ պես նաև U տե սա կը ռի բո նուկ-
լեի նաթթ վի դեպ քում)՝ պի րի մի դի նա յին ա զո տա յին հիմ քեր (Ն կար 2‒11)։ 
Պու րի նա յին A տե սա կը կա պում է պի րի մի դի նա յին T տե սա կին կրկնա կի կա-
պե րով, մինչ դեռ պի րի մի դի նա յին C տե սա կը կա պում է պու րի նա յին G տե սա-
կին ե ռա կի կա պե րով։ Այս պի սով, ա զո տա յին հիմ քե րի օգ նութ յամբ ձևա վոր-
վում է ԴՆԹ‒ի եր կու շղթան, ո րի երկ րոր դա յին կա ռուց ված քը ձևա վոր վում 
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է, երբ դրանք պտտվում են դե պի աջ՝ ա ռա ջաց նե լով ԴՆԹ‒ի աջ պտտվող պա-
րույ րը (Ն կար 2‒14)։ 
Ա զո տա յին հիմ քե րի միջև ձևա վոր ված կա պե րը հա մե մա տա բար թույլ են, 

քան շա քար ֆոս ֆա տա յին կա պե րը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մայ րա-
կան ԴՆԹ‒ի եր կու շղթա յին ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցութ յամբ ան ջատ վե լու միմ-
յան ցից՝ ա ռանց հիմ նա կան կմախ քի վնաս ման։ Մայ րա կան շղթա նե րից յու րա-
քանչ յու րը հան դես է գա լիս որ պես կրկնօ րի նակ նոր շղթա յի կեն սա սին թե զի 
հա մար, ո րի ըն թացքն ար դեն նկա րագր ված է նա խորդ պար բե րութ յու նում։ 
Ընդ ո րում, տար բեր տե սա կի բջիջ-
նե րում ԴՆԹ‒ի կրկնօ րի նա կու մը 
տե ղի է ու նե նում տար բեր ա րա-
գութ յուն նե րով, սա կայն պո լի մե-
րի զաց ման միև նույն սկզբուն քով 
(Ն կար 2‒12)։  
Ն կար 2‒12: Գե նե տիկ ին ֆոր մա-

ցիա յի փո խան ցու մը ԴՆԹ‒ի կրկնօ րի-
նակ ման մի ջո ցով։ 

3) Բո լոր բջիջ նե րը վեր ծա նում են գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան ռի-
բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) և ս պի տա կուց նե րի մի ջո ցով։ Գե նե տի կա կան 
ին ֆոր մա ցիա յի պահ պան ման ֆունկ ցիան լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) մո լե կուլ նե րը ոչ միայն պետք է փո խան ցեն 
ին ֆոր մա ցիան, այլև վեր ծա նեն այն, որ պես զի այդ ին ֆոր մա ցիա յի հի ման վրա 
կազ մա կերպ վի բջջի մյուս մո լե կուլ նե րի կեն սա սին թե զը։ Վեր ծան ման պրո ցե սի 
ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցում են ռի բո նուկ լեի նաթ թուն (ՌՆԹ) և ս պի տա կուց-
նե րը։ Ռի բո նուկ լեի նաթթ վի մո լե կուլ նե րը պա րու նա կում են միայն մեկ պա րույր, 
ո րոնք նույն պես բաղ կա ցած են ած խաջ րից, դրան միա ցած ֆոս ֆո րա կան թթվի 
մնա ցոր դից և  ա զո տա յին հիմ քից։ Սա կայն, ի տար բե րութ յուն ԴՆԹ‒ի, դե զօք սի-
ռի բոզ ած խաջ րի փո խա րեն հան դես է գա լիս ռի բո զը, իսկ ա զո տա յին T (թի մի նի) 
տե սա կի փո խա րեն՝ U (ու րա ցիլ) տե սա կը։ Բա ցի դա, հա մա պա տաս խան նուկ լեո-
զիդ նե րը կոչ վում են դե զօք սիա դե նո զին, դե զօք սի գո ւա նո զին, դե զօք սի ցի տի դին 
և դե զօք սի թի մի դին։ Ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) մո լե կուլ ներն ի րա կա նաց նում 
են տար բեր ֆունկ ցիա ներ։ Մաս նա վո րա պես, վեր ծան ման ըն թաց քում դրանք 
բջջի կո րի զից սպի տա կու ցի ա ռաջ նա յին կա ռուց ված քի վե րա բեր յալ ին ֆոր մա-
ցիան փո խան ցում են էն դոպ լազ մա յին ցանց, և ռի բո սոմ նե րում սին թեզ վում են 
սպի տա կուց նե րը (Ն կար 2‒13)։  
Ն կար 2‒13: Գե նե տիկ ին ֆոր մա ցիա յի փո խան ցու մը բջջի ներ սում։ 
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Ն կար 2‒14։ ԴՆԹ‒ի աջ պտտվող պա րույ րի տա րա ծա կան մո դե լի տես քը և քի-
միա կան կա ռուց ված քը։ 

4) Բո լոր բջիջ ներն օգ տա գոր ծում են սպի տա կուց նե րին որ պես կա-
տա լի զա տոր ներ։ Ինչ պես ԴՆԹ‒ի և ՌՆԹ‒ի մո լե կուլ նե րը, այն պես էլ սպի-
տա կուց նե րը պո լի մե րա յին շղթա ներ են, սա կայն դրանց մո նո մեր նե րի կամ 
կա ռուց ված քա յին «աղ  յուս նե րի» դե րում հան դես են գա լիս ա մի նաթ թու նե-
րը։ Բա ցի դա, ի տար բե րութ յուն նուկ լեո տիդ նե րի չորս տե սա կի, սպի տա-
կուց նե րում առ կա է ա մի նաթ թու նե րի շուրջ 20 հիմ նա կան տե սակ։ Դ րանք 
պա րու նա կում են գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա և  ի րա կա նաց նում են մի շարք 
ֆունկ ցիա ներ, այդ թվում՝ փո խադր ման, պաշտ պա նա կան, ռե ցեպ տո րա յին, 
է ներ գե տիկ և կա տա լի տիկ։ Ս պի տա կուց նե րի մո լե կուլ նե րում ա մի նաթ թու նե-
րը կապ վում են միմ յանց հետ պեպ տի դա յին կա պե րով pH=7,4 մի ջա վայ րում, 
երբ մի ա մի նաթթ վի ա մի նա խում բը (‒NH2) և մ յուս ա մի նաթթ վի կար բօք սիլ 
խում բը (‒COOH) իո նաց վում են՝ ա ռա ջաց նե լով պո լի պեպ տի դա յին շղթա և  
ան ջա տե լով մեկ մո լե կուլ ջուր։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ սպի տա կուց նե րին 
ան վա նում են նաև պո լի պեպ տիդ ներ։ Պո լի պեպ տի դա յին շղթա յին միա ցած է 
ա մի նաթ թու նե րի 20 տե սա կի մնա ցորդ, ո րոնք ի րենց հեր թին ձևա վո րում են 
կո ղա յին շղթա ներ պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի շուրջ։ Դ րանք պայ մա նա վո րում 
են տվյալ սպի տա կու ցի հատ կութ յուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, ա մի նաթ թու նե-
րի ա ռան ձին մնա ցորդ ներ հա մար վում են պոլ  յար (հիդ րո ֆիլ) կամ ոչ պոլ  յար 
(հիդ րո ֆոբ), մյուս ներն ու նեն դրա կան կամ բա ցա սա կան լից քա վո րում, իսկ 
այլ տե սա կի ա մի նաթթ վա յին մնա ցորդ նե րը ձևա վո րում են կո վա լենտ կա պեր 
(Աղ  յու սակ 2‒4)։  
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Աղ  յու սակ 2‒4: Ս պի տա կուց նե րում պա րու նակ վող 20 հիմ նա կան ա մի նաթ թու-
նե րի ցան կը, ո րոնք ու նեն հա մա պա տաս խա նա բար ե րեք և մեկ տա ռե րից կազմ ված 
կրճատ ան վա նում ներ։ 

Ս պի տա կու ցի յու րա քանչ յուր տե սակ տար բեր վում է իր հա ջոր դա կա նու-
թյամբ և  ա մի նաթ թու նե րի կազ մով, ո րով էլ սպի տա կուց նե րը տար բեր վում են 
միմ յան ցից։ Պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի եր կու ծայ րե րը քի միա պես տար բեր են, 
ո րի մի ծայ րը կրում է ա մի նո խումբ (H3N+ կամ NH2)  և  ամինո  վ եր ջավո րություն 
է կամ N ‒վ եր ջավո րություն (N ‒տ երմինուս), իսկ մյուս  ծայրը կրում է  կա րբ օք-
սիլային խումբ (COO‒ կամ COOH ) և  կա րբ օք սիլային  վ եր ջավո րություն է կամ 
C ‒վ եր ջավո րություն (C ‒տ երմինուս )։  Ամ ինա թթ ուներ ի հ աջ որ դակա նու թյունը 
միշ տ լինում է N‒ի ց դեպի C ՝ ձախի ց դեպի աջ  ուղ ղությամ բ (Նկար 2‒15)։ 
Նկար 2‒15: Սպիտակուցի բաղադրիչները։ 
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Ս պի տա կու ցա յին մո լե կու լի պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի ձևը պայ մա նա-
վոր ված է դրա կազ մի մեջ մտնող ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յամբ և  
ա մի նաթթ վա յին մնա ցորդ նե րի ա ռան ձին խմբե րի փո խազ դե ցութ յամբ։ Ս պի-
տա կու ցը հան դես է գա լիս որ պես ֆեր մենտ (նշա նակ վում է E‒ enzyme), ո րի 
կա ռուց ված քի մեջ մտնող ակ տիվ կենտ րոնն ան վա նում են կա տա լի տիկ հատ-
ված։ Այն բաղ կա ցած է սպի տա կու ցի պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի ա մի նա թթվա-
յին մնա ցորդ նե րից։ Իր հեր թին, ած խաջ րե րի մո նո մեր նե րից բաղ կա ցած պո-
լի մե րա յին շղթան՝ պո լի սա խա րի դա յին մո լե կու լը, ո րը հան դես է գա լիս որ պես 
սուբստ րատ (նշա նակ վում է S‒ substrate), թույլ կա պե րի ա ռա ջաց ման շնոր-
հիվ միա նում է լի զո ցիմ ֆեր մեն տի կա տա լի տիկ հատ վա ծին (Ն կար 2‒16)։ 

Ն կար 2‒16: Ս պի տա կու ցա յին մո լե կու լը որ պես կա տա լի զա տոր, որ տեղ լի զո ցիմ 
ֆեր մեն տը (ա) տրո հում է պո լի սա խա րի դա յին շղթան (բ)։ 

Մաս նա վո րա պես, կա տա լի տիկ հատ վա ծին է միա նում պո լի մե րա յին շղթա-
յի մի հատ վա ծը և  ոչ թե ամ բողջ շղթան, ո րը բաղ կա ցած է վեց ի րար միա ցած 
ած խաջ րե րից։ Դ րա արդ յուն քում ա ռա ջա նում է ֆեր մենտ‒սուբստ րա տա յին 
կոմպ լեքս (նշա նակ վում է ES` enzyme–substrate)։ Այդ կա պակ ցու մը տե ղի է 
ու նե նում կա տա լի տիկ հատ վա ծի մաս կազ մող ա մի նաթթ վա յին մնա ցորդ նե-
րի խմբե րի մի ջո ցով, ո րոնք քան դե լով պո լի սա խա րի դա յին մո լե կու լի եր կու 
շա քար նե րի միջև առ կա մեկ կո վա լենտ կա պը, տրո հում են այն՝ միաց նե լով 
ջրի մո լե կուլ ներ։ Այս ռեակ ցիան հա մար վում է հիդ րո լի զի ռեակ ցիա, ո րի ժա-
մա նակ կա պե րի տրոհ ման արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում պո լի սա խա րի-
դա յին մո լե կուլ նե րի ձևի փո փո խութ յուն։ Ն կար 2‒17‒ում ներ կա յաց ված է 
սպի տա կու ցա յին ֆեր մեն տի և պո լի սա խա րի դա յին մո լե կու լի մաս նակ ցու-
թյամբ տե ղի ու նե ցող հիդ րո լի զի ռեակ ցիա յի ե րեք հիմ նա կան փու լը։ Ինչ պես 
կա րե լի է նկա տել, հիդ րո լի զի ռեակ ցիա յի ա վար տից հե տո սպի տա կու ցա յին 
ֆեր մենտ նե րը վե րա դառ նում են ի րենց նախ նա կան վի ճա կին՝ ա ռանց փո փո-
խութ յուն նե րի։     
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Ն կար 2‒17: Լի զո ցի մի կա տա լի տիկ հատ վա ծում տե ղի ու նե ցող հիդ րո լի զի ռեակ-
ցիան։ 

5) Բո լոր բջիջ նե րը փո խա կեր պում են ռի բո նուկ լեի նաթ թուն 
(ՌՆԹ) սպի տա կուց նե րի միև նույն սկզբուն քով, իսկ սպի տա կուց նե-
րը ծած կագր ված են գե նե րում։ Օր գա նիզ մում առ կա գե նե տի կա կան ին-
ֆոր մա ցիա յի ամ բող ջութ յունն ան վա նում են գե նոմ, ո րի գե րակշ ռող մա սը 
քրո մո սոմ նե րում է, իսկ մնա ցած մա սը՝ բջջի ոչ քրո մո սո մա յին հատ ված նե-
րում։ Ք րո մո սոմ նե րում գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան պահ վում է ա ռան-
ձին միա վոր նե րում՝ գե նե րում։ Չ նա յած ամ բողջ գե նե տի կա կան ին ֆոր մա-
ցիան գտնվում է գե նո մում, այ նո ւա մե նայ նիվ, դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի 
(ԴՆԹ) մո լե կուլ նե րը մաս նակ ցում են բջջի կեն սա սին թե զին ա նուղ ղա կիո րեն։ 
Ինչ պես ար դեն նշվել է, դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) մո լե կուլ նե րից 
գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան փո խանց վում է ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) 
մո լե կուլ նե րին, ո րոնք պա րու նա կում են նաև հե տա գա քայ լե րի կա տար ման 
հրա հանգ նե րը։ Սա հա մար վում է սպի տա կուց նե րի սին թեզ ման ա ռա ջին փու-
լը, որն ան վա նում են վեր ծա նում (transcription)։ Հա ջորդ՝ երկ րորդ փուլն ան-
վա նում են հա ղորդ ման (translation) փուլ, երբ ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) 
մաս նակ ցութ յամբ սին թեզ վում են սպի տա կուց ներ։
Ռի բո նուկ լեի նաթթ վում (ՌՆԹ) պա րու նակ վող ին ֆոր մա ցիա յի հա ջոր դա-

կա նությու նը միա ժա մա նակ կար դում են նուկ լեո տիդ նե րի ե րեք տե սա կից 
բաղ կա ցած խմբե րը, ո րոնց ան վա նում են կո դոն։ Կո դոն նե րը գե նե տի կա կան 
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գաղտ նագ րի կրող ներն են, և յու րա քանչ յուր կո դոն կամ ե րեք նուկ լեո տի դի 
հա ջոր դա կա նութ յուն բնո րո շում է սպի տա կու ցի մեկ ա մի նաթթ վի։ ԴՆԹ‒ի 
եր կու շղթա յից մե կը կրկնօ րի նակ ման շղթա է, իսկ մյու սը՝ ծած կա գիր շղթա, 
ո րը պա րու նա կում է կո դոն նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը (Ն կար 2‒18)։ Գե նե-
տիկ ին ֆոր մա ցիա յի վեր ծա նու մը բջիջ նե րում տե ղի է ու նե նում այդ նպա տա-
կի հա մար նա խա տես ված օր գա նոիդ նե րում՝ ռի բո սոմ նե րում։ Այն տար բեր է՝ 
կախ ված բջջի տե սա կից (էու կա րիոտ ներ vs. պրո կա րիոտ ներ‒ նկա րագր ված 
են հա ջորդ բաժ նում) ։ 
Ն կար 2‒18: Գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի վեր ծա նու մը և հա ղոր դու մը։ 

Նուկ լեո տի դա յին եռ յակ նե րի (տրիպ լետ նե րի) կամ կո դոն նե րի թի վը կազ-
մում է 43, քա նի որ դրանք ձևա վոր վում են չորս տե սա կի նուկ լեո տի դից, 
ո րով պայ մա նա վոր ված՝ բնութ յան մեջ կա րող է հան դի պել 64 տե սա կի կո-
դոն։ Սա կայն, բնութ յան մեջ հան դի պում է միայն 20 տե սա կի ա մի նաթ թու, 
ին չը նշա նա կում է, որ շատ դեպ քե րում մի շարք կո դոն ներ հա մա պա տաս խա-
նում են ա մի նաթթ վի միև նույն տե սա կին։ Այդ գե նե տիկ կո դը հնա րա վոր է լի-
նում կար դալ ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) ե րեք հիմ նա կան տե սա կի մի ջո ցով 
(Ն կար 2‒3): 

6) Կ յան քի գո յութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է ա զատ է ներ գիա։ Բջջի 
ա ճի և նոր բջջի ձևա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա զատ է ներ գիա, ինչ պես 
նաև սննդան յու թեր՝ կեն սա սին թե զի հա մար անհ րա ժեշտ ռեակ ցիա ներ ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կով։ Է ներ գիա յի օգ տա գոր ծու մը կյան քի գո յութ յան կա-
ր ևոր հիմ նաս յու նե րից մեկն է։ Երբ այն տե ղի չի ու նե նում, բջջում ըն թա ցող 
քի միա կան ռեակ ցիա նե րը դա դա րում են, ո րի արդ յուն քում բջի ջը մա հա նում 
է կարճ ժա մա նակ անց։ Գե նե տիկ ին ֆոր մա ցիան ևս կ յան քի հիմ նա սյու նե րից 
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է, ո րի վեր ծան ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա զատ է ներ գիա։ Բ ջի ջը վերց նում է 
ա զատ է ներ գիան ար ևա յին լույ սի և սնն դան յու թե րի տես քով։ Ի հա վե լումն, 
էու կա րիո տիկ բջիջ նե րը վերց նում են ա զատ է ներ գիա նաև ֆո տո սին թե զի, 
գլի կո լի զի, Կ րեբ սի ցիկ լի և  օք սի դա ցու մա յին ֆոս ֆո րի լաց ման ճա նա պարհ-
նե րով։  

2.1.4. ՕԺԱՆԴԱԿ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
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2.2. ԿԱԹԻ ԼԻՊԻԴՆԵՐԸ, ԱԾԽԱՋՐԵՐԸ, ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԸ 
2.2.1. ԼԻՊԻԴՆԵՐ 
2.2.1.1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Բո լոր ճար պե րը և ճար պան ման միա ցութ յուն նե րը (լի պոիդ ներ) խմբա-

վոր վում են լի պիդ ներ ընդ հա նուր ան վամբ։ Լի պիդ նե րը կազ մում են օր գա-
նա կան միա ցութ յուն նե րի մեծ խումբ և դա սա կարգ վում են՝ ել նե լով տար բեր 
հատ կութ յուն նե րից։ Ըստ կա ռուց ված քի, լի պիդ նե րը լի նում են՝ պարզ, բարդ 
և  ա ծանց յալ, ըստ պոլ  յա րութ յան՝ պոլ  յար և  ոչ պոլ  յար (չե զոք), ըստ սեն յա-
կա յին ջեր մաս տի ճա նում ու նե ցած կոն ցենտ րա ցիա յի՝ հե ղուկ և պինդ, ըստ 
սննդա յին հատ կա նիշ նե րի՝ կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ և կեն սա կա նո րեն ոչ 
անհ րա ժեշտ15։ Պարզ լի պիդ նե րը ճար պաթ թու նե րի և գ լի ցե րի նա յին էս թեր-
նե րի խառ նուրդ են, ո րոնց հիդ րո լի զից ա ռա ջա նում է եր կու քի միա կան միա-
ցութ յուն։ Դ րանց մեջ են մտնում ճար պե րը և մո ման յու թե րը, ո րոնք ի րենց 
կազ մում չեն պա րու նա կում ա զո տի, ֆոս ֆո րի, ծծում բի ա տոմ ներ։ Բարդ լի-
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պիդ նե րը, բա ցի գլի ցե րի նից և ճար պաթ թու նե րից, ի րենց կազ մում պա րու-
նա կում են նաև ֆոս ֆո րա կան թթու կամ ա մի նաթ թու ներ։ Դ րանց հիդ րո լի-
զի արդ յուն քում սին թեզ վում են ե րեք և  ա վե լի քի միա կան միա ցութ յուն ներ։ 
Բարդ լի պիդ ներ են ֆոս ֆո լի պիդ նե րը, գլի կո լի պիդ նե րը և ս ֆին գո լի պիդ նե-
րը։ Ա ծանց յալ լի պիդ նե րը հիդ րո լի զի չեն են թարկ վում, ո րոնց մեջ են մտնում 
ճար պաթ թու նե րը, սպիրտ նե րը (սո վո րա բար, գլի ցե րի նը) և ս տե րոլ նե րը (այդ 
թվում՝ խո լես տե րո լը, լե ղաթ թուն, ճար պա լույծ վի տա մին նե րը)։ Ոչ պոլ  յար լի-
պիդ նե րը (ճար պաթ թու ներ, սպիրտ ներ, գլի ցե րիդ ներ և ս տե րոլ ներ) ի ներտ 
են ջրի մո լե կուլ նե րի նկատ մամբ, մինչ դեռ պոլ  յար լի պիդ նե րը (ֆոս ֆո լի պիդ-
ներ, գլի կո լի պիդ ներ, սֆին գո լի պիդ ներ) ու նեն խնա մակ ցութ յուն ջրի մո լե-
կուլ նե րի հան դեպ16,17։   
Լի պիդ նե րը յու րա քա նաչ յուր բջջի ան բա ժա նե լի մասն են։ Դ րանք ի րա կա-

նաց նում են մի շարք ֆունկ ցիա ներ, այդ թվում՝ պա հես տա յին, կա ռու ցո ղա-
կան և ջեր մա կար գա վոր ման18։ Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բազ մա թիվ տե սակ-
նե րի հա մար պա հես տա յին լի պիդ նե րը սննդա կար գի հիմ նա կան կա լո րիա կան 
բա ղադ րա մասն են, ո րոնք պա հես տա վոր վում են օր գա նիզ մում (գլխա վո րա-
պես՝ տրիգ լի ցե րիդ նե րը և մո ման յու թե րը) և  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան օգ տա-
գործ վում՝ որ պես է ներ գիա յի հիմ նա կան աղբ յուր։ Պա հես տա յին լի պիդ նե րի 
առ կա յութ յու նը կեն դա նի նե րի են թա մաշ կա յին շեր տում օգ նում է պահ պա նե-
լու մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը ցուրտ պայ ման նե րում, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
լի պիդ նե րի ցածր ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յամբ։ Ի վեր ջո, կա ռու ցո ղա կան լի-
պիդ նե րը բջջա թա ղան թի հիմ նա կան բա ղադ րիչն են, ո րի կազ մի մեջ մտնում 
են նաև սպի տա կուց ներ և  ած խաջ րեր։ Բջ ջա թա ղան թը բա ժա նում է բջիջն ար-
տա քին մի ջա վայ րից, ո րի հաս տութ յու նը 6‒10 նա նո մետր է։ Այն նաև օժտ ված 
է կի սա թա փան ցե լիութ յամբ, ո րը պայ մա նա վո րում է նյու թա փո խա նա կութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ տար բեր ա տոմ նե րի և մո լե կուլ նե րի մուտ քը բջիջ18։ 
Ջու րը կեն սա բա նա կան մի ջա վայր է կեն դա նի բջջի հա մար, ո րի գրե թե բո-

լոր բա ղադ րիչ նե րը լու ծե լի են ջրում։ Ս պի տա կուց նե րի, նուկ լեի նաթ թու նե րի, 
ած խաջ րե րի մո լե կուլ նե րը լու ծե լի են ջրում, ո րոնք ու նեն հիդ րո ֆիլ («ջրա-
սեր») հատ կութ յուն ներ, մինչ դեռ լի պիդ ներն ան լու ծե լի են ջրում, ո րոնք 
ի րենց հեր թին ու նեն հիդ րո ֆոբ («ջրա վախ») հատ կութ յուն ներ։ Սա կայն բջջա-
թա ղան թում գտնվող գրե թե բո լոր լի պիդ ներն ու նեն ամ ֆի ֆիլ հատ կութ յուն-
ներ, այ սինքն, ի րենց մո լե կուլ նե րում պա րու նա կում են հիդ րո ֆիլ և հիդ րո ֆոբ 
մա սեր։ Դ րանց շնոր հիվ մո լե կուլ նե րի հիդ րո ֆիլ մասն ուղղ վում է բջջից դե-
պի դուրս, իսկ հիդ րո ֆոբ մա սը՝ դե պի ներս, ո րի արդ յուն քում մո լե կուլ նե րը 
խմբա վոր վում են ջրա յին մի ջա վայ րում՝ ձևա վո րե լով կա ռուց ված քա յին տար-
բեր ձևեր, օ րի նակ՝ երկ լի պի դա յին շեր տեր և մի ցել ներ (Ն կար 19)19։ Երկ լի-
պի դա յին շեր տե րը սահ մա նա փա կում են պոլ  յար մո լե կուլ նե րի մուտ քը բջիջ և 
ս տեղ ծում են հա մա պա տաս խան պայ ման ներ թա ղան թա յին սպի տա կուց նե րի 
գոր ծու նեութ յան հա մար։ Վեր ջին ներս հան դես են գա լիս որ պես մո լե կուլ նե րի 
միջ մեմբ րա նա յին փո խադր ման մի ջոց, ար տա քին ազ դակ նե րի փո խան ցող-
ներ, ռե ցեպ տոր ներ, է ներ գիա յի փո խա կերպ ման աղբ յուր և ֆեր մենտ ներ20։     
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Նկար 2‒19։ Առանձին երկու լի-
պիդ ների կառուցվածքը և հատ կու-
թյուն ները։ 

Մար դու սննդա կար գի հա մար 
ա ռա վել ար ժե քա վոր լի պիդ ներ են 
տրիգ լի ցե րիդ նե րը, ո րոնց մաս նա-
բա ժինն օ րա կան կտրված քով կա-
րող է կազ մել շուրջ 100 գրամ15։ 
Սնն դա կար գի կազ մի մեջ մտնում 
են նաև ֆոս ֆո լի պիդ ներ՝ շուրջ 5 
գրամ և  ա ռա վել փոքր քա նա կու-
թյուն նե րով խո լես տե րոլ, խո լես տե-
րո լա յին ե թեր ներ և ճար պա լույծ վի-
տա մին ներ։ Ճար պե րի քայ քա յու մը 
և  աբ սոր բա ցումն օր գա նիզ մում հա մե մա տա բար դժվար են տե ղի ու նե նում: 
Ան լու ծե լիութ յան պատ ճա ռով դրանք չեն լուծ վում ստա մոք սահ յու թի մեջ և  
ա ռանձ նա նում են, ին չի հետ ևան քով դրանց քայ քայ ման աս տի ճա նը ցածր է 
լի նում։ Երբ լի պիդ նե րը փո խադր վում են բա րակ ա ղի ներ, լ յար դում սին թեզ-
վող լե ղաթ թու նե րը լե ղա ծո րան նե րի մի ջով տե ղա փոխ վում են և  ա ռաջ բե րում 
լի պիդ նե րի քայ քա յում։ Լե ղաթ թու նե րը և ֆոս ֆո լի պիդ նե րը մաս նակ ցում են 
լի պիդ նե րի և ջ րի կապ մա նը՝ պատ րաս տե լով մար սո ղա կան ֆեր մենտ նե րի 
գոր ծու նեութ յան հա մար։ Է մուլ սաց ման շնոր հիվ տե ղի է ու նե նում տրիգ լի ցե-
րիդ նե րի քայ քա յում, ո րոն ցից ա ռա ջա ցած ճար պաթ թու նե րի հե ռա ցու մից հե-
տո սկսվում է աբ սորբց ման 
պրո ցե սը (Ն կար 2‒20)։  
Նկար 2‒20։ Ճարպերի 

քայքայման և աբսորբացման 
սխեմատիկ պատկերը15։ 

Մար դու սնուց ման և  
ա ռող ջութ յան հա մար կա-
րևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
սննդա յին լի պիդ նե րի կեն-
սա մատ չե լիութ յու նը, ո րի 
կար ևո րա գույն աղբ յուր-
նե րից են կա թը և կաթ նա-
մ թերք նե րը։ Օր  գա նիզ մում 
լի պիդ նե րի մար սո ղութ յան 
հիմ քում ըն կած ոչ բո լոր 
մե խա նիզմ ներն են դեռևս 
ամ բող ջո վին ու սում նա-
սիր ված։ Ն կար 2‒21‒ում 
պատ կեր ված է ա նա րատ 
և հո մո գե նաց ված կա թի 
տար բեր չա փե րի յու ղա-
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գնդիկ նե րի լի պո լի զը մար դու են թաս տա մոք սա յին հյու թի լի պա զա ֆեր մեն-
տի ազ դե ցութ յամբ։ Մինչ դեռ հո մո գե նաց ված կա թի դեպ քում մե ծա նում է լի-
պա զա ֆեր մեն տի կա տա լի տիկ արդ յու նա վե տութ յու նը, միև նույն ժա մա նակ 
փոք րա նում է դրա կա տա լի տիկ ակ տի վութ յու նը՝ ի տար բե րութ յուն ա նա րատ 
կա թի յու ղագն դիկ նե րի, ո րոնց բնա կան կա ռուց ված քը ա ռա վել բա րե հաճ է 
լի պա զա ֆեր մեն տի գոր ծու նեութ յան հա մար։   

Ն կար 2‒21։ Յու ղագն դիկ նե րի հիդ րո լի զը մար դու են թաս տա մոք սա յին հյու թի լի պա-
զա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ̀  կո լի պա զա յի ու լե ղաթթ վա յին ա ղե րի առ կա յութ յամբ21։ 

1) Անարատ կաթ

2) Հոմոգենացված կաթ

2.2.1.2. ԿԱԹԻ ԼԻՊԻԴՆԵՐԸ
Մար դու սննդա կար գում առ կա լի պիդ նե րի մեկ եր րորդն օր գա նիզմ է 

փո խանց վում կա թի և կաթ նամ թերք նե րի մի ջո ցով22։ Կա թի մեջ լի պիդ նե րը 
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գլխա վո րա պես յու ղագն դիկ նե րի ձևով են, ո րոնք ու նեն 0,1‒20 միկ րո մետր 
տրա մա գիծ և չեն լուծ վում կա թի ջրա յին ֆա զա յում (Ն կար 2‒22)։ Դ րանք 
գլխա վո րա պես կազմ ված են տրիգ լի ցե րիդ նե րից։ Մո նոգ լի ցե րիդ նե րի և դի-
գլի ցե րիդ նե րի քա նա կութ յու նը կա թում անն շան է։ 
Կա թի լի պիդ նե րի տե սակ նե րը և դ րանց քա նա կա կան մաս նա բա ժին նե րը 

ներ կա յաց ված են ստորև17,24,25.
• 97‒98% տրիգլիցերիդներ
• 0,28‒0,59% դիգլիցերիդներ
• 0,016‒0,038% մոնոգլիցերիդներ 
• 0,10‒0,44% ազատ ճարպաթթուներ
• 0,2‒1,0% ֆոսֆոլիպիդներ
• 0,22‒0,41% գլիկոլիպիդներ և ազատ ստերոլներ 
• անն շան քա նակ նե րով ած խաջ րա ծին ներ, ճար պա լույծ վի տա մին ներ, 

հա մա յին միա ցութ յուն ներ և  այլ բա ղադ րիչ ներ։  
Տ րիգ լի ցե րիդ նե րը ներ կա յաց նում են կա թի լի պիդ նե րի հիմ նա կան են թա-

խում բը։ Դ րանք պարզ լի պիդ նե րի են թա խումբ են, ո րոնց ան վա նում են նաև 
տրիա ցիլգ լի ցե րոլ ներ, ճար պեր կամ չե զոք ճար պեր։ Յու րա քանչ յուր տրիգ լի-
ցե րիդ բաղ կա ցած է մեկ մո լե կուլ գլի ցե րի նից (ե ռա տոմ սպիրտ) և  ե րեք մո լե-
կուլ ճար պաթթ վից։ Երբ ճար պե րը պա րու նա կում են միև նույն ճար պաթթ վի 
մնա ցորդ ներ, դրանք կոչ վում են միաթթ վա յին ճար պեր, իսկ տար բեր ճար-
պաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րի դեպ քում՝ տա րաթթ վա յին ճար պեր։ 
Ճար պե րը էս թեր ներ են և դ րանց ընդ հա նուր հատ կութ յուն նե րից բնու-

թագ րա կան են էս թե րա ցու մը և հիդ րո լի զը։ Ն կար 2‒23‒ում պատ կեր ված 
է գլի ցե րի նի էս թե րա ցու մից մո նո‒, դի‒ և տ րիգ լի ցե րիդ նե րի ա ռա ջա ցու մը։ 
Վեր ջին նե րիս դեպ քում, ճար պաթ թու նե րը միա նում են գլի ցե րի նի մո լե կու լի 
բո լոր ե րեք հիդ րօք սիլ (OH‒) խմ բերին ։ Կ են դանի օր գան իզմում բջ իջ ների կ են-
սագ ործ ունեո ւթյան համար ա նհ րաժեշտ  էն երգիան ստ ացվում է օր գա նական 
մ իացո ւթյո ւն ների՝ ճ ար պերի, ածխ աջ րերի և  ս պի տակո ւց ների տ րոհ ումից։ Ի 
տ ար բերո ւթյուն ածխ աջ րերի և  ս պի տակո ւց ների,  որոնց դ եպքում 1 գ րամից 
անջ ատվում է շուրջ 17  ԿՋոուլ  էն երգիա (4 կկալ),  ապա 1 գրամ ճ արպից ան-
ջ ատվում է շուրջ 38  ԿՋոուլ  էն երգիա (9 կկալ) ։ Կ աթ նասո ւն ների մոտ ճ ար-
պերը հ իմ նա կանում կ ուտ ակվում են ճ ար պային բջ իջ ների (ա դի պոց իտներ) 
ցիտ ոպլ ազ մայում,  որոնք տե ղաբա շխված են ամբողջ օր գան իզմում, հ ատ-
կապես՝ են թամ աշ կային հյո ւսվա ծք ներում և ն երքին օրգ ան ների ար տաքին 
մակ երևո ւյթին։ 
Նկար 2‒22։ Կաթի յուղագնդիկների կառուցվածքը23։ 
Բ նա կան ճար պե րից ա մե նա բարդ կա ռուց վածքն ու նի կաթ նա յու ղը, քա նի 

որ պա րու նա կում է ա վե լի քան 400 տե սա կի ճար պաթ թու16։ Տ րիգ լի ցե րիդ նե-
րում ած խած նի ա տոմ նե րի քա նա կը, ճար պաթ թու նե րի բաշխ վա ծութ յու նը և 
դ րանց չհա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նը ազ դում են օր գա նիզ մում կաթ նա յու-
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ղի մար սո ղութ յան, ինչ պես 
նաև բարձր յու ղայ նու թյամբ 
կաթ նամ թերք նե րի (օ րի նակ, 
կաթ նա սեր, կա րագ) ֆի զի-
կա կան հատ կութ յուն նե րի 
վրա։ Որ պես կա նոն, չհա գե-
ցած ճար պաթ թու նե րի բարձր 
քա նա կութ յուն նե րը կա թում 
նպաս տում են կաթ նա յու ղի 
օք սի դաց մա նը, նվա զեց նում 
են կաթ նա յու ղի պնդութ յու-
նը և կաթ նա սե րի հար ման 
աս տի ճա նը՝ հան գեց նե լով 
փա փուկ կոն սիս տեն ցիա յով 
կա րա գի ստաց մա նը։  

Ն կար 2‒23: Գ լի ցե րի նի էս թե րա ցու մից մո նո‒, դի‒ և տ րիգ լի ցե րիդ նե րի ա ռա ջա ցու մը. 

Մո նոգ լի ցե րիդ նե րի և դիգ լի ցե րիդ նե րի մաս նա բա ժի նը կաթ նա յու ղի 
ճար պա յին ֆրակ ցիա յում մի ջի նը շուրջ 0,5% է, ընդ ո րում, դիգ լի ցե րիդ նե-
րի կոն ցենտ րա ցիան 10 ան գամ ա վե լի է, քան մո նոգ լի ցե րիդ նե րի նը։ Դ րանք 
գտնվում են յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թին, քա նի որ ու նեն մեկ (դիգ լի ցե-
րիդ ներ) կամ եր կու (մո նոգ լի ցե րիդ ներ) ա զատ հիդ րօք սիլ խմբեր ի րենց կազ-
մում, ո րոնք ձգտում են կապ վել ջրի մո լե կուլ նե րի հետ (Նկար 2‒24):
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Նկար 2‒24։ Մոնոգլիցերիդների և դիգլիցերիդների քիմիական կա ռուց ված քը, 
որտեղ R1-ը և R2-ը ճարպաթթուներ են։

 

      

Աղյուսակ 2‒5։ Սննդում օգտագործվող ճարպերի և ձեթերի մի շարք 
տեսակներում ճար պա թթուների միջին մասնաբաժինը (%)8։

Ճարպա-
թթու

Կաթնա-
յուղ

Խոզա-
ճարպ Ճրագու Կոկոս Սոյա Գետնա-

նուշ

Կարագա-
թթու 3,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Կապրո-
նաթթու 2,2 ‒ ‒ հետքեր ‒ ‒

Կապրիլա-
թթու 1,0 ‒ ‒ 8,0 ‒ ‒

Կապրինա-
թթու 1,8 ‒ ‒ 7,0 ‒ ‒

Լաուրի-
նաթթու 3,0 հետքեր 0,5 53,0 ‒ հետքեր

Միրիստի-
նաթթու 11,2 3,0 3,2 16,3 0,5 1,4

Պալմիտի-
նաթթու 25,5 28,4 28,9 8,5 12,2 8,3

Պալմիտա-
օլեաթթու 2,2 4,0 2,8 ‒ հետքեր 0,5

Ստեարի-
նաթթու 11,3 13,5 21,3 2,0 1,2 3,1

Օլեինա-
թթու 30,4 43,0 38,8 4,2 22,3 52,0

Լինոլա-
թթու 2,8 7,9 2,0 1,0 60,7 28,3

Լինոլե-
նաթթու 0,5 0,2 հետքեր հետքեր 3,1 2,8
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Օ րի նակ, գլի ցե րի նի և կա րա գաթթ վի էս թե րա ցու մից գո յա նում է մո նոգ լի-
ցե րիդ և ջուր8։ 

Ճար պաթ թու նե րը կա թի մյուս բա ղադ րիչն են, ո րոնց մաս նա բա ժի նը 
կազ մում է շուրջ 0,1‒0,4%: Դ րանց քա նա կութ յու նը և կազ մը կախ ված են կեն-
դա նու ցե ղա տե սա կից, լակ տա ցիա յի շրջա նից, մաս տի տի առ կա յութ յու նից, 
ո րո ճող նե րի ստա մոք սում (գան ձա կում) տե ղի ու նե ցող ֆեր մեն տա ցիա յից և 
կե րակ րու մից26։ Սնն դա յին այլ ճար պե րի հա մե մատ, կաթ նա յու ղի կազ մում 
հա մե մա տա բար բարձր է ցած րա մո լե կուլ  յար ճար պաթ թու նե րի մաս նա բա ժի-
նը (Աղ  յու սակ 2‒5)։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում դրանք գտնվում են հե ղուկ 
վի ճա կում և  ո րո շա կիո րեն նվա զեց նում են կաթ նա յու ղի հալ ման կե տի ար-
ժե քը։ Ճար պաթ թու նե րի գե րակշ ռող մասն ու նի ու ղիղ շղթա ներ և  ած խած նի 
զույգ թվով ա տոմ ներ (Աղ  յու սակ 2‒6), սա կայն առ կա են նաև ճյու ղա վոր-
ված շղթա նե րով և  ած խած նի կենտ ա տոմ նե րի թվով ճար պաթ թու ներ։ 

Ն կար 2‒25: Չ հա գե ցած ճար-
պաթ թու նե րում ցիս‒ և տ րանս‒ 
կոն ֆի գու րա ցիա նե րի և կոն յու-
գի րաց ված ու չկոն յու գի րաց ված 
բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար պա-
թթու նե րի օ րի նակ ներ28։   

Ի րենց մո լե կու լում տա սից պա կաս թվով ած խած նի ա տոմ ներ ու նե ցող 
ճար պաթ թու նե րը հա գե ցած ճար պաթ թու ներ են, այ սինքն՝ չեն պա րու նա կում 
կրկնա կի կա պեր ած խած նի ա տոմ նե րի միջև։ Կախ ված կար բօք սի լա յին խմբե-
րի (‒COOH) քա նա կից, տար բե րում են միա հիմն, երկ հիմն, եռ հիմն և բազ մա-
հիմն ճար պաթ թու ներ, իսկ կար բօք սի լա յին խմբին միա ցած ռա դի կա լի տե սա-
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կից՝ սահ մա նա յին, ոչ սահ մա նա յին, ա րո մա տիկ և  այլ ճար պաթ թու ներ27։ Ըստ 
ֆունկ ցո նալ խմբե րի դիր քի, տար բե րում են ճար պաթ թու նե րի ցիս և տ րանս 
ձևե րը (Ն կար 2‒25)։
Փաս տա ցի, կաթ նա յու ղը պա րու նա կում է 70% հա գե ցած ճար պաթ թու ներ, 

25% միա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու ներ և 5% բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար-
պաթ թու ներ։ Քա նա կա կան տե սանկ յու նից, կաթ նա յու ղի կազ մում հա գե ցած 
ճար պաթ թու նե րից հա մե մա տա բար բարձր մաս նա բա ժին ու նի պալ մի տի-
նա  թթուն (30%), ո րին հա ջոր դում են ստեա րի նաթ թուն (12%) և մի րիս տի նա-
թթուն (11%)26 (Ն կար 2‒26)։ Հա գե ցած ճար պաթ թու նե րի 11%‒ը կարճ շղթա 
ու նե ցող ճար պաթ թու ներն են, ո րոն ցից ա ռա վել գե րակշ ռող են կա րա գա-
թթուն (4,4%) և կապ րո նաթ թուն (2,4%)26։
Նկար 2‒26։ Պալմիտինաթթվի քիմիական կառուցվածքը։

 

Նկար 2‒27։ Օլեինաթթվի ցիս և տրանս իզոմերները։

Նկար 2‒28։ Լինոլաթթվի քիմիական կառուցվածքը։

Ած խա ծին նե րի միջև մեկ կա պի առ կա յութ յու նը կա րող է 10‒24 ած խած նի 
ա տոմ պա րու նա կող ճար պաթ թու նե րին դարձ նել չհա գե ցած, ո րոնք կազ մում 
են ընդ հա նուր ճար պաթ թու նե րի 30%‒ը։ Չ հա գե ցած ճար պաթ թու նե րից հա-
մե մա տա բար մեծ մաս նա բա ժին ու նեն օ լեի նաթ թուն և ն րա ա ծանց յալ նե րը 
(Ն կար 2‒27)։
Ճար պաթ թու նե րի կազ մում ած խած նի ա տոմ նե րի միջև մե կից ա վե լի 

կրկնա կի կա պե րի առ կա յութ յու նը դրանց դարձ նում է բազ մա հիմն չհա գե ցած 
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ճար պաթ թու ներ։ Կո վի կա թում դրանց քա նա կութ յու նը ցածր է (5%), քան կնոջ 
կա թում, ին չը պայ մա նա վոր ված է ո րո ճող նե րի ստա մոք սում (գան ձակ) հիդ րո-
գե նաց ման ռեակ ցիա յի առ կա յութ յամբ։ Այս ճար պաթ թու ներն ունեն կար ևոր 
նշա նա կութ յուն մար դու սննդա կար գում, սա կայն միայն դրանց ցիս ձևերն 
են ակ տիվ՝ որ պես կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ճար պաթ թու ներ։ Կաթ նա յու-
ղը պա րու նա կում է միայն 3% տրանս ձևի ճար պաթ թու ներ։ Ած խած նի 18‒24 
ա տոմ ներ պա րու նա կող ճար պաթ թու նե րը երկ հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու-
ներ են։ Կաթ նա յու ղում ած խած նի 18 ա տոմ պա րու նա կող ճար պաթ թու նե րից 
հա մե մա տա բար մեծ մաս նա բա ժին ու նի լի նո լաթ թուն, որն առ կա է ցիս ձևով 
(Ն կար 2‒28)։ 
Ֆոս ֆո լի պիդ նե րը (ֆոս ֆա տիդ ներ) կա թում առ կա են ա ռա վել փոքր քա-

նա կութ յուն նե րով (0,2‒1%), սա կայն դրանք յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի կա-
րևոր բա ղադ րիչն են։ Դ րանց կազ մի մեջ մտնում է չորս հիմ նա կան բա ղադ րիչ, 
այդ թվում՝ մեկ կամ ա վե լի ճար պաթ թու ներ, կա ռուց ված քի հիմ քը, ֆոս ֆո րա-
կան թթվի աղ կամ ե թեր և ս պիրտ։ Որ պես կա ռուց ված քի հիմք՝ կա րող է հան-
դես գալ ե ռա տոմ սպիրտ գլի ցե րի նը (Ն կար 2‒29) կամ ա մի նոս պիրտ սֆին գո-
զի նը, ո րի հի ման վրա տար բե րում են գլի ցե րին պա րու նա կող ֆոս ֆո լի պիդ ներ 
(ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ ներ) և գ լի ցե րի նա զուրկ ֆոս ֆո լի պիդ ներ։ Ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ նե-
րի կազ մում, որ պես սպիր տա յին խմբեր, հան դես են գա լիս ա մի նաթ թու սե րի-
նը (կե ֆա լի նը), է թա նո լա մի նը, խո լի նը, գլի ցե րի նը և  ի նո զի թո լը20։ 

 Նկար 2‒29։ Ֆոսֆոլիպիդների սխեմատիկ պատկերը։ 

Կա թի ֆոս ֆո լի պի դա յին ֆրակ ցիան բաղ կա ցած է հինգ հիմ նա կան տե-
սա կից, ո րոնց մեջ մտնում են ֆոս ֆա տի դիլ խո լի նը (19,2‒37,3%), ֆոս ֆա տի-
դիլ‒էթա նո լա մի նը (19,8‒42,0%), ֆոս ֆա տի դիլ սե րի նը (1,9‒16%), սֆին գո միե-
լի նը (18,0‒34,1%) և ֆոս ֆա տի դի լի նո զի թո լը (0,6‒13,6%)29,30 (Ն կար 2‒31)։ 
Կա թի վե րամ շակ ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ֆոս ֆո լի պիդ նե րի վե րա-
բաշ խում ֆա զա նե րի միջև։ Մաս նա վո րա պես, պաս տե րաց ման և հո մո գե նաց-
ման արդ յուն քում ֆոս ֆա տիդ‒նե րի 5‒15%‒ը յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թից 
անց նում է ջրա յին ֆա զա, իսկ զտման ժա մա նակ կաթ նա սե րի մեջ է անց նում 
ֆոս ֆա տիդ նե րի 50‒70%‒ը։  
Մի շարք ֆոս ֆա տիդ ներ են թարկ վում են փո խա դարձ փո խար կում նե րի։ 

Օ րի նակ, ֆոս ֆա տի դիլ սե րի նի դե կար բօք սի լա ցու մից ա ռա ջա նում է ֆոս ֆա-
տի դի լէ թա նոլ‒ա մին, իսկ վեր ջի նիս մե թի լա ցու մից՝ ֆոս ֆա տի դիլ խո լին։ Գ լի-
ցե րի նա զուրկ ֆոս ֆո լի պիդ նե րի միակ ներ կա յա ցու ցիչ է սֆին գո միե լի նը։ Այն 
բաղ կա ցած է ա մի նոս պիրտ սֆին գո զի նից, ճար պաթթ վի մնա ցորդ նե րից, 
ֆոս ֆո րա կան մնա ցոր դից և  ա զո տա յին հիմք խո լի նից։   
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Նկար 2‒30: Ֆոսֆոլիպիդների կառուցվածքը։ 

Ֆոս  ֆո  լ ի  պիդ  նե  րը 
թա ղան թա յին սպի տա-
կուց նե րի հետ միա սին 
կա տա րում են կար ևոր 
բա րիե րա յին ֆունկ ցիա, 
մաս նակ ցում են բջջի 
թա փան ցե լիութ յա նը և 
կար գա վո րում են բջջի 
շնչա ռութ յան ու է լեկտ-
րոն նե րի փո խանց ման 
պրո ցես նե րը։ Թա ղան-
թա յին սպի տա կուց-
նե րի (քսան տի նօք սի-
դա զա, բու տի րո ֆի լին և  ա դի պո ֆի լին) մաս նա բա ժի նը յու ղագն դի կում 1% է 
(Ն կար 2‒22)։ Ֆոս ֆո լի պիդ նե րը սին թեզ վում են Գոլ ջի կոմպ լեք սում և բաղ-
կա ցած են հիդ րո ֆիլ կամ բևե ռաց ված գլխի կից և հիդ րո ֆոբ կամ ոչ բևե ռաց-
ված պո չիկ նե րից (Ն կար 2‒19)։ Բ ևե ռաց ված գլխիկն օժտ ված է ֆոս ֆա տի 
բա ցա սա կան և  ա զո տի դրա կան լից քե րով` հան դես գա լով որ պես ցվի տեր, 
այ սինքն՝ կա րող է փո խազ դել թթու նե րի և հիմ քե րի հետ։ Ոչ բևե ռաց ված պո-
չե րը բարձ րա կարգ ճար պաթ թու նե րի եր կու շղթա են (Ն կար 2‒30)։ Ն ման 
կա ռուց ված քը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ֆոս ֆո լի պիդ նե րին փո խազ դե լու 
բևե ռաց ված և  ոչ բևե ռաց ված միա ցութ յուն նե րի հետ՝ մաս նակ ցե լով ա նա բո-
լիզ մի և կա տա բո լիզ մի պրո ցես նե րին։ Ֆոս ֆո լի պիդ նե րը նաև պաշտ պա նում 
են ճար պե րը կծվե ցու մից՝ հան դես գա լով որ պես հա կաօք սի դանտ:  
Ն կար 2‒31։ Ֆոս ֆա տիդ նե րի քի միա կան կա ռուց ված քը, որ տեղ R1 և R2 մե ծու-

թյուն նե րը ճար պաթ թու ներ են։ 
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Գ լի կո լի պիդ նե րը յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի մյուս բա ղադ րիչն են, ո րոնք 
կեն դա նու բջիջ նե րում սին թեզ վում են ա մի նոս պիրտ սֆին գո զի նից, ինչ պես 
սֆին գո միե լի նի դեպ քում։ Սա կայն, ի տար բե րութ յուն սֆին գո միե լի նի, գլի-
կո լի պիդ նե րի կազ մի մեջ մտնող ճար պաթթ վի մնա ցորդ նե րից մե կը փո խա-
րին ված է սա խա րիդ նե րի մնա ցորդ նե րով։ Հետ ևա բար, դրանք բաղ կա ցած են 
ա մի նոս պիրտ սֆին գո զի նից, ճար պաթթ վի մնա ցորդ նե րից, ֆոս ֆո րա կան 
մնա ցոր դից և սա խա րիդ նե րից (օ րի նակ՝ գլյու կո զա յից, գա լակ տո զա յից)։ Գ լի-
կո լի պիդ նե րը կա թում առ կա են անն շան քա նակ նե րով, ո րոնց մեջ են մտնում 
լակ տո զիլ ցե րա մի դը, գլյու կո զիլ ցե րա մի դը և գանգ լիո զիդ նե րը (գլի կոս ֆին-
գո լի պիդ ներ), ո րոնք ու նեն հա մե մա տա բար բարդ քի միա կան կա ռուց վածք31։ 
Ն կար 2‒32‒ում պատ կեր ված է կա թի յու ղագն դիկ նե րի միկ րոստ րուկ տու-
րան, որ տեղ եր ևում է թա ղան թա յին լի պիդ նե րի, գլի ցե րո ֆոս ֆո լի պիդ նե րի 
(ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ ներ) և տ րիգ լի ցե րիդ նե րի բաշխ վա ծութ յու նը։  
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Ն կար 2‒32։ Կա թի յու ղագն-
դիկ նե րի խո շո րաց ված պատ կեր-
նե րը՝ միկ րոս կո պի օգ նութ յամբ, 
ո րում դե ղին գույ նով ներ կա յաց-
ված են թա ղան թա յին լի պիդ նե-
րը։ Ս լաք նե րը ցույց են տա լիս 
սֆին գո միե լի նով և խո լես տե-
րո լով հա րուստ տի րույթ նե րը։ 
Մասշ տա բա քա նո նը ներ կա յաց-
ված է պատ կեր նե րում32։  

Ս տե րոլ նե րը կազ մում են 
կա թի լի պիդ նե րի 0,2‒0,4%‒ը։ 
Դ րանց գլխա վոր ներ կա-
յա ցու ցիչն է խո լես տե րո լը 
(Ն կար 2‒33), ո րը ևս մտ նում 
է յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի 
կազ մի մեջ։ Քա նի որ խո լես տե րո լը չու նի ե թե րա յին կա պեր, ուս տի չի կա-
րող օ ճա ռաց վել՝ ի տար բե րութ յուն տրիգ լի ցե րիդ նե րի և  այլ ե թե րա յին խառ-
նուրդ նե րի։ Լի պիդ նե րի չօ ճա ռաց վող մյուս բա ղադ րիչ ներն ընդգր կում են 
ճար պա լույծ վի տա մին ներ A, D, E և K:
Ն կար 2‒33։ Խո լես տե րո լի քի միա կան կա ռուց ված քը։

2.2.1.3. ԿԱԹՆԱՅՈՒՂԻ ՖԻԶԻԿՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐԸ
Կաթ նա յու ղի ո րա կը բնու թագ րե լու հա մար գո յութ յուն ու նեն ֆի զի կո քի-

միա կան մի շարք հաս տա տուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ճար պե րի 
բա ղադ րութ յան մեջ մտնող ճար պաթ թու նե րի կազ մով։ Դ րանք կի րառ վում 
են այն դեպ քե րում, երբ կաթ նամ թերք նե րի ընդ հա նուր լի պիդ նե րի կազ մում 
անհ րա ժեշտ է պար զել կաթ նա յու ղի ի րա կան մաս նա բա ժի նը, քա նի որ վե-
րամ շա կող ար տադ րութ յուն նե րը կա րող են կաթ նա յու ղը փո խա րի նել տնտե-
սա պես ա ռա վել մատ չե լի կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման ճար պե րով՝ 
կա տա րե լով ոչ լիար ժեք մակն շում։  
Կաթ նա յու ղի դեպ քում օգ տա գործ վում է չորս ֆի զի կո քի միա կան հաս տա-

տուն, ո րոնց մեջ են մտնում ռեֆ րակ ցիա յի թի վը, օ ճա ռաց ման թի վը, յո դի 
թի վը և Ռեյ խերտ‒ Մեյսս լի թի վը8։ 
Ռեֆ րակ ցիա յի թի վը ցույց է տա լիս հե ղուկ ճար պով անց նող լու սա յին 

ճա ռա գայթ նե րի բեկ ման կամ կլան ման աս տի ճա նը։ Կաթ նա յու ղի հա մար 



‒ 122‒

ռեֆ րակ ցիա յի թի վը տա տան վում է 1,4538‒1,4578 սահ ման նե րում, ո րի ար ժե-
քը ցածր է սննդա յին մյուս ճար պե րին բնո րոշ ռեֆ րակ ցիա յի թվից։ 
Օ ճա ռաց ման թի վը ցույց է տա լիս 1 գրամ ճար պում պա րու նակ վող բո-

լոր ճար պաթ թու նե րի չե զո քաց ման հա մար ծախս ված կա լիու մի հիդ րօք սի դի 
(KOH) քա նա կը մի լիգ րամ նե րով, ո րի հի ման վրա ո րո շում են ճար պաթ թու-
նե րի քա նա կութ յու նը ճար պում։ Կաթ նա յու ղի հա մար օ ճա ռաց ման թվի նոր-
ման կազ մում է 225‒230, ո րի ար ժե քը, բա ցա ռութ յամբ կո կո սի և  ար մա վե նու 
յու ղե րի օ ճա ռաց ման թվե րի, բարձր է սննդա յին մյուս ճար պե րին բնո րոշ օ ճա-
ռաց ման թվից։ 
Յո դի թի վը ցույց է տա լիս 100 գրամ ճար պում պա րու նակ վող չհա գե ցած 

ճար պաթ թու նե րի չե զո քաց ման հա մար ծախս ված յո դի քա նա կը գրամ նե րով, 
ո րի հի ման վրա ո րո շում են ճար պի չհա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նը։ Կաթ նա-
յու ղի հա մար յո դի թվի նոր ման կազ մում է 26‒35, ո րի ար ժե քը ցածր է սննդա-
յին մյուս ճար պե րին բնո րոշ յո դի թվից։ Ընդ ո րում, կաթ նա յու ղի յո դի թի վը 
բարձ րա նում է ամ ռան ա միս նե րին և  իջ նում ձմռան ա միս նե րին։ 
Ռեյ խերտ‒ Մեյսս լի թի վը ցույց է տա լիս 5 գրամ ճար պում պա րու նակ-

վող ցնդող, ջրա լույծ ճար պաթ թու նե րի չե զո քաց ման հա մար ծախս ված 0,1N 
նոր մա լութ յամբ նատ րիու մի հիդ րօք սի դի քա նա կը մի լի լիտ րե րով, ո րի հի ման 
վրա ո րո շում են գլխա վո րա պես կա րա գաթթ վի քա նա կութ յու նը։ Կաթ նա յու-
ղի հա մար Ռեյ խերտ‒ Մեյսս լի թվի նոր ման կազ մում է 17‒35, ո րի ար ժե քը 
բարձր է սննդա յին մյուս ճար պե րին բնո րոշ Ռեյ խերտ‒ Մեյսս լի թվից։ 

2.2.1.4. ԿԱԹՆԱՅՈՒՂԻ ԿԾՎԵՑՈՒՄԸ
Տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ ճար պե րի կազ մի մեջ մտնող չհա գե-

ցած ճար պաթ թու նե րը կրկնա կի կա պե րի պատ ճա ռով կա րող են են թարկ վել 
օք սի դաց ման՝ հան գեց նե լով ճար պե րի կծվեց ման։ Դ րա նից ա ռա ջա նում են 
տհաճ հա մա յին և հո տա յին միա ցութ յուն ներ։ Ճար պե րի օք սի դա ցու մը տե ղի 
է ու նե նում փու լա յին տար բե րա կով, ո րը բաղ կա ցած է շղթա յա կան ռեակ ցիա յի 
սկզբնա վո րու մից, ծա վա լու մից և սահ մա նա փա կու մից33,34,35,36 (Նկար 2‒34): 
Սկզբ նա վոր ման փու լի ռեակ ցիան սկսվում է չհա գե ցած ճար պաթ թու նե-

րի մո լե կու լում կրկնա կի կա պի մոտ գտնվող մե թիլ խմբից (‒CH3) մեկ ա տոմ 
ջրած նի ան ջատ մամբ։ Արդ յուն քում ա ռա ջա նում է ճար պաթթ վի ռա դի կալ 
կամ ալ կիլ ռա դի կալ (R·),  որը տեղի է ու նենում տ արբեր գ ործ ոն ների ազ-
դեցու թյամբ (լույս, ջ երմո ւթյուն, մետ աղներ  և այլն) ։ Մ իևնույն ժա մանակ, 
ճ ար պերի օք սիդ ացման մե խան իզմի ոչ բոլոր մ ան րամ ասներն են դեռևս 
ուսու մ նաս իրված։  
Ծավ ալման փ ուլի ժա մանակ ալկիլ ռա դի կալը (R·) , լինելո վ չափազանց 

ռեա կցունակ , կարող է միացնել թ թվածն ի մոլեկու լ՝  առ աջ ացնելո վ պ երօքս ի 
ռադիկալ (ROO·)։ Դա իր հեր թին կարող  է միանալ մեկ ա յլ  չհագեց ած ճ արպա-
թթվ ի մ ոլեկուլի (RH) հե տ՝ առ աջացնել ով  հ իդր ոպերօքսիդ (RO OH) և նոր 
ալ կի լ ռադ իկա լ։  Հ իդր ոպե րօքսիդն եր ն անկայո ւն մ իացո ւթյուններ  են, որո-
նց տրոհու մից  անջատվում  ե ն ռադիկալից զերծ, հեշտ ցնդ ող մ իացո ւթյուն-
ներ , որոն ցի ց շատերը տ հաճ համի  ու հո տի ձևավորմ ան պատճառ են դառ-
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նու մ։ Սակայ ն,  հ իդր ոպե րօ քսիդնե րի տրոհու մից կարո ղ են  առաջանալ նաև  
ալկօ քս ի ռադիկալ (R·) և հիդ րօ քսի ռադիկալ (·OH),  ո րո նք ևս չափ ազա նց 
ռեակցունա կ են ու կար ող են ռեակցիայի մեջ մ տն ել R H մոլեկուլ ներ ի հե տ։ 
Հիդ րո պերօքսիդ ների տրոհման  համար , որ պե ս կ ատալիզա տո րն եր, սով-
որաբար հա նդես ե ն գալ իս օքսի դա ցման պրո ցեսին ն պա ստող այն պիսի մետ-
աղ ներ, ինչպիս իք ե ն պ ղի նձը և երկաթը։ 
Նկար 2‒34։ Ճարպերի օքսիդացման մեխանիզմը։

Սկզբնավորման փուլ:

   

Ծավալման փուլ:

 

Սահմանափակման փուլ:

Սահ մա նա փակ ման փու լը տե ղի է ու նե նում, երբ նվա զում են RH մո լե-
կուլ նե րի թի վը, թթված նի առ կա յութ յու նը, ռա դի կալ նե րի փո խազ դե ցութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ռա դի կա լից զերծ միա ցութ յուն ներ կամ երբ ռա-
դի կալ նե րը ռեակ ցիա յի մեջ են մտնում հա կաօք սի դանտ նե րի հետ։ 
Կա թի յու ղագն դիկ նե րի կազ մի մեջ մտնող լի պիդ նե րի մի շարք տե սակ-

ներ կա րող են են թարկ վել օք սի դաց ման, ո րի ա րա գութ յու նը և  ըն թաց քը պայ-
մա նա վոր ված են մի շարք գոր ծոն նե րով։ Այդ պի սի գոր ծոն ներ են թթվա ծի նը, 
լույ սը, ա ռան ձին մե տաղ նե րը, հա կաօք սի դանտ նե րը, տո կո ֆե րոլ նե րը, կա րո-
տի նոիդ նե րը, թիոլ նե րը, սպի տա կուց ներն ու ֆեր մենտ նե րը, յու ղագն դի կի 

R· + H· 

Ալկիլ ռադիկալ→
RH

Ճարպաթթու
(ազատ կամ 
էսթերացված)
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թա ղան թի կազ մը, ինչ պես նաև պահ պան ման ջեր մաս տի ճա նը33,34,35։ Կա թի 
վե րամ շակ ման և հե տա գա պահ պան ման պայ մա նե րը ևս կա րող են էա կան 
ազ դե ցութ յուն թող նել լի պիդ նե րի օք սի դաց ման ըն թաց քի վրա։ Օք սի դաց-
ման արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում կաթ նա յու ղի կծվե ցում, ո րի հետ ևան քով 
իջ նում են դրա ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը, ան ջատ վում են տհաճ հա մա յին 
ու հո տա յին միա ցութ յուն ներ՝ կա թին և կաթ նամ թերք նե րին կողմ նա կի համ 
ու հոտ հա ղոր դե լով։ Ան ջատ ված միա ցութ յուն նե րը կա րող են լի նել ալ դե հիդ-
ներ, կե տոն ներ, սպիրտ ներ, ե թեր ներ, լակ տոն ներ և  ած խաջ րա ծին ներ, ո րոն-
ցից տհաճ հա մի և հո տի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան աղբ յուր են չհա գե ցած ալ-
դե հիդ նե րը և կե տոն նե րը33,34,35։ 
Օ դի թթված նի առ կա յութ յունն այն անհ րա ժեշտ պայ ման նե րից մեկն է, 

ո րը նպաս տում է լի պիդ նե րի օք սի դաց մա նը կամ կծվեց մա նը։ Թթ վա ծի նը հա-
մե մա տա բար լավ է լուծ վում ոչ պոլ  յար լու ծիչ նե րում, ին չով պայ մա նա վոր ված՝ 
ա նա րատ կա թում առ կա թթված նի զգա լի մա սը գտնվում է կա թի ճար պա յին 
ֆա զա յում։ Պատ րաս տի կա րա գի ստա ցու մից հե տո այն ու ղարկ վում է պա-
հես տա վոր ման և պահ պան ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում, ո րի ժա մա նակ 
տե ղի են ու նե նում կաթ նա ճար պի պնդե ցում և կա թի ճար պա յին ֆա զա յում 
թթված նի մաս նա բաժ նի նվա զում՝ բյու րե ղաց ման պրո ցե սով պայ մա նա վոր-
ված։ Միև նույն ժա մա նակ, երբ ջեր մաս տի ճա նը կա րա գում նվա զում է, բյու-
րե ղաց ված ճար պա յին ֆա զա յից ան ջատ ված թթվա ծի նը տա րած վում և հա-
գեց նում է կա րա գի հե ղուկ ճար պա յին ու ջրա յին ֆա զա նե րը։ Արդ յուն քում, 
թթվա ծի նը հե ղուկ ճար պա յին ֆա զա յում կա րող է ռեակ ցիա յի մեջ մտնել չհա-
գե ցած ճար պաթ թու նե րի, իսկ ջրա յին ֆա զա յում՝ յու ղագն դիկ նե րի թա ղան-
թա յին ֆոս ֆո լի պիդ նե րի ու օք սի դաց մա նը նպաս տող այլ միա ցութ յուն նե րի 
հետ։ Ըստ էութ յան, բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում նկատ վում է սահ մա նա փակ-
ման ռեակ ցիա նե րի ա վե լա ցում, իսկ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում՝ ծա վալ ման 
ռեակ ցիա նե րի պա կա սում։ Բա ցի դա, բյու րե ղաց ման ըն թաց քում խո լես տե-
րո լի և տո կո ֆե րոլ նե րի մո լե կուլ նե րը կա րող են կոն ցենտ րա նալ թթված նի մո-
լե կուլ նե րի հետ հե ղուկ ֆա զա յում ՝ազ դե լով ստե րոլ նե րի օք սի դաց ման վրա։ 
Օք սի դաց ման հետ ևան քով տհաճ հա մա յին ու հո տա յին միա ցութ յուն նե-

րի ա ռա ջա ցու մը հնա րա վո րինս նվա զեց նե լու հա մար կա րե լի է ի րա կա նաց-
նել լուծ ված թթված նի հե ռա ցու մը հե ղուկ կա թից կամ փո խա րի նել թթվա ծինն 
ի ներտ գա զե րով։ Օ րի նակ, ա նա րատ չոր կա թի կա յու նութ յունն օք սի դաց ման 
նկատ մամբ կա րե լի է մե ծաց նել վա կո ւում փա թե թա վոր ման կամ թթվա ծինն 
ի ներտ գա զով փո խա րի նե լու մի ջո ցով։ Միև նույն ժա մա նակ, մա կարդ ման մի-
ջո ցով ստաց ված այն պի սի կաթ նամ թերք նե րի հա մար, ինչ պի սիք են պա նի-
րը և յո գուր տը, օք սի դաց ման պրո ցեսն ու նի շատ փոքր կար ևո րութ յուն։ Դա 
պայ մա նա վոր ված է մա կար դի կազ մի մեջ մտնող բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր-
ծու նեութ յամբ, ո րի արդ յուն քում նվա զում է թթված նի պա րու նա կութ յու նը 
կա թում։ Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել ա ռան ձին գոր ծոն ներ, ո րոն ցից են մա-
կար դի բակ տե րիա նե րի կող մից թթված նի օգ տա գործ ման աս տի ճա նը, պատ-
րաս տի մթերք նե րի ակ տիվ թթվութ յու նը (pH) և միկ րոօր գա նիզմ նե րի կող մից 
հա կաօք սի դանտ նե րի գո յա ցու մը։  
Լույ սը կա թում և կաթ նամ թերք նե րում ճար պե րի կծվեց մա նը նպաս տող 

մյուս գոր ծոնն է։ Դ րա ներ գոր ծութ յան աս տի ճա նը, ո րի ժա մա նակ ա ռա-
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ջա նում են տհաճ հա մա յին ու հո տա յին միա ցութ յուն ներ, կախ ված է լույ սի 
ա լիք նե րի սպեկ տո րից, ին տեն սի վութ յու նից և  ազ դե ցութ յան տևո ղութ յու-
նից։ Լույ սից պաշտ պա նե լու հա մար կա րա գը փա թե թա վո րում են ան լու սա-
թա փանց նյու թե րից պատ րաստ ված թա ղանթ նե րում։  
Մե տաղ նե րի մի շարք տե սակ ներ կա թում և կաթ նամ թերք նե րում իոն նե-

րի ձևով են, ո րոն ցից պղնձի և  եր կա թի իոն նե րը հա մար վում են օք սի դաց մա-
նը նպաս տող կա տա լի զա տոր ներ։ Կա թի մեկ լիտ րում պղնձի մաս նա բա ժի նը 
կազ մում է 20‒400 միկ րոգ րամ, ո րի 10‒35%‒ը յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թում 
է։ Իսկ եր կա թի մաս նա բա ժի նը 100‒900 միկ րոգ րամ է, ո րի 20‒47%‒ն  է յու-
ղագն դիկ նե րի թա ղան թում։ Պղն ձի և  եր կա թի իոն ներն օք սի դաց ման ար-
դյուն քում տրո հում են հիդ րո պե րօք սիդ նե րի մո լե կուլ նե րը՝ հան գեց նե լով նոր 
ռեակ ցիա նե րի ա ռա ջաց ման։ 

Ինչ պես եր ևում է տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րից, օք սի դա ցած և տար րա-
լուծ ված միա ցութ յուն նե րի շնոր հիվ մե տաղ նե րի իոն նե րի փոքր քա նա կու-
թյուն նե րը կա րող են հան գեց նել մեծ թվով ռեակ ցիա նե րի ա ռա ջաց ման։ Մինչ-
դեռ եր կա թը ա ռա վել ու ժեղ կա տա լի զա տոր է, քան պղին ձը, վեր ջինս ա ռա վել, 
քան եր կա թը, հակ ված է օք սի դաց ման։ 
Հա կաօք սի դան տա յին ա ռան ձին միա ցութ յուն ներ ա վե լաց նե լով կա-

թին և կաթ նամ թերք նե րին՝ կա րե լի է կան խար գե լել օք սի դաց ման պրո ցե սը։ 
Սա կայն նման միա ցութ յուն նե րի ա վե լա ցու մը շատ երկր նե րում ար գել ված 
է։ Հետ ևա բար, հա կաօք սի դան տա յին հատ կութ յուն նե րը դրսևոր վում են կա-
թում բնա կան վի ճա կում հան դի պող միա ցութ յուն նե րի շնոր հիվ։ 
Տո կո ֆե րոլ նե րը արդ յու նա վետ հա կաօք սի դանտ ներ են լի պիդ նե րի հա-

մար։ Սա կայն դրանք պահ պա նում են ի րենց հա կաօք սի դան տա յին հատ կու-
թյուն նե րը միայն բարձր կոն ցենտ րա ցիա նե րի դեպ քում։ Այդ հատ կութ յուն-
նե րը չեն ար տա հայտ վում, երբ կա թի մեկ գրամ ճար պում α‒տո կո ֆե րո լի 
մաս նա բա ժի նը կազ մում է շուրջ 20 միկ րոգ րամ։ Տո կո ֆե րոլ նե րի բա ղա դրու-
թ յան վրա զգա լի ազ դե ցութ յուն ու նի կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը, ինչն 
էլ իր հեր թին կրում է սե զո նա յին բնույթ։ Մաս նա վո րա պես, ա մա ռա յին ա միս-
նե րին ստաց ված կա թում α‒տո կո ֆե րո լի պա րու նա կութ յու նը ա վե լի բարձր 
է, երբ կեն դա նի նե րի կե րակր ման հիմ նա կան աղբ յուր է կա նաչ խո տը, քան 
ձմե ռա յին ա միս նե րին ստաց ված կա թում, երբ կեն դա նի նե րը սո վո րա բար 
կե րակր վում են չոր կե րե րով։ Կա թում α‒տո կո ֆե րո լի մաս նա բա ժի նը չնչին 
քա նա կութ յուն նե րով կա րե լի է մե ծաց նել՝ այն ա վե լաց նե լով կե րե րի մեջ, սա-
կայն այս ե ղա նա կը չի հա մար վում տնտե սա պես ձեռն տու, քա նի որ կաթ է 
փո խանց վում ա վե լաց ված α‒տո կո ֆե րո լի միայն 2%‒ը։ Տո կո ֆե րոլ նե րի կոն-
ցենտ րա ցիան նվա զա գույ նը ե րեք ան գամ մեծ է յու ղագն դիկ նե րի թա ղան-
թում, քան դրանց մի ջու կում։ Տո կո ֆե րո լի յու րա քանչ յուր մեկ մո լե կուլ կա-
րող է ա պաակ տի վաց նել ա տո մա յին թթված նի շուրջ 120 մո լե կուլ։  
Աս կոր բի նաթ թուն (վի տա մին C) ալ կօք սի ռա դի կալ նե րի (R·) ա րդյ ու-

նավետ կ լանիչ է, քանի որ իր մո լեկ ուլից հ եշտո ւթյամբ տ րամ ադրում է մեկ  
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էլե կտրոն  ազատ ռա դիկ ալ ներին՝ դրս ևո րելով հակա օք սիդանտ հ ատկու-
թյուններ ։ Սակայն, մեկ լիտր կաթում առկա շուրջ 20 մ գ քա նակո ւթյան 
դ եպքում, ասկ որ բին աթթուն դրս ևորում է օք սիդ աց մանը նպ աստող հ ատկու-
թյո ւններ և միայն դ րանից  ա վելի քա նակո ւթյո ւն ների դ եպքում՝ հակա օք-
սիդանտ հ ատկո ւթյո ւններ։ Ասկ որ բին աթթուն կ արևոր դեր է խաղում կ աթ-
նա սերում հա մային և հո տային մ իացո ւթյո ւն ների  ա ռաջ ացման ժա մանակ, 
երբ դրանք անջ ատվում են օք սիդ ացման հ ետև անքով։  
Կա րո տինո իդ ները կ անխ ար գելում են  ա տո մային թթվ ածնի մ ասն ակցու-

թյամբ ըն թացող ռե ակց իա ները, ինչը օք սիդ աց մանը նպ աստող գ ործոն է ։ 
Մ աս նա վո րապես, β‒ կա րո տինը  և այլ կա րո տինո իդներ,  որոնք  իրենց մո լե-
կուլում պար ու նակում են  ինը  և  ա վելի կրկ նակի կապեր, հ անդես են գալիս 
որպես  ա տո մային թթվ ածնի կ լան իչներ ։ Մեկ մո լեկուլ β‒ կա րոտինն ունակ է 
կ լա նելու շուրջ 250  ա տո մային թթվ ածնի մո լեկուլ։  
Թի ոլ ները  ա ռա ջանում են կաթի ջ երմ ամշ ակման ժա մանակ,  որոնց 

ա ղբյուր են յ ուղա գնդ իկ ների թաղ ան թային ս պի տակո ւց ները և շիճ ու կային 
ս պի տակո ւց ները (օ րինակ՝ β‒լ ակտ ոգ լոբ ու լինը) ։ Տ արբեր պ այմ ան ներում թի-
ոլ ները կարող են դրս ևորել հակա օք սիդանտ կամ օք սիդ աց մանը նպ աստող 
հ ատկո ւթյո ւններ։ 
Ս պի տակո ւցներն ու ֆ երմե նտ ները և ս կ արևոր դեր են խաղում օք սի-

դ ացման պ րոց ես ների ժա մանակ ։ Կազեինն օ ժտված է հակա օք սիդ ան տային 
հ ատկո ւթյո ւն ներով, ինչը մասամբ պ այ մա նավ որված է դրա հ իդ րոֆոբ բնույ թով 
և յ ուղա գնդ իկ ների մակ երևո ւյթին  ա մին աթթ ու ների հակա օք սիդանտ հ ատկու-
թյո ւններ ու նեցող խմ բերի դա սա վորո ւթյամբ։  Օ րինակ, հո մո գե նացված կաթն  
ա ռավել քիչ է հ ակված օք սիդ ացման պ րո ցեսին, երբ յ ուղա գնդիկ ները մասամբ 
պ ատվում են կազ եինի մո լեկո ւլ ներով ։ Վ երջ իններս կարող են նաև կապել օք-
սիդ աց մանը նպ աստող մետ աղ ների ի ոններ։  Ա մին աթթ ու ներից  ա ռավել ար-
տահա յտված հակա օք սիդանտ հ ատկո ւթյո ւններ են դր սևորում ց իստ եինը, 
տր իպ տո ֆանը և լի զինը։ Ը նդ հանուր առմամբ, կազ եինի մո լեկո ւլներն ունեն  
ա ռավել դրսև որված հակա օք սիդանտ հ ատկո ւթյո ւններ, քան շիճ ու կային ս պի-
տակո ւց ների հ իմ նական ն եր կա յաց ուց իչ ները ։ Ֆ երմեն տ ներից լ ակ տո պեր օք-
սի դազան կ արճատև պ աս տեր ացման ենթա րկված կաթում պղնձի  և եր կաթի 
ի ոն ների մ ասն ակցո ւթյամբ դրս ևորում է օք սի դաց մանը նպ աստող հ ատկու-
թյո ւններ ։ Սակայն բարձր ջ երմ աս տիճ ան ներում պ աս տե րացված կաթում այդ 
հ ատկո ւթյո ւն ները սկսում են թ ու լանալ։  

2.2.2. ԱԾԽԱՋՐԵՐ
2.2.2.1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
Ած խաջ րե րը կամ սա խա րիդ նե րը քի միա պես պո լի հիդ րօք սի ալ դե հիդ նե-

րի կամ կե տոն նե րի ա ծանց յալ ներ են։ Դ րանք ի րենց մո լե կու լում պա րու նա-
կում են մեծ թվով հիդ րօք սիլ խմբեր, ինչն էլ պայ մա նա վո րում է պո լի հիդ րօք-
սի տեր մի նի կի րա ռումն ած խաջ րե րի ընդ հա նուր սահ ման ման մեջ։ Բա ցի 
դա, ա ռան ձին ած խաջ րեր ի րենց մո լե կու լում պա րու նա կում են ալ դե հի դա յին 
խումբ, մինչ դեռ մյուս նե րը՝ կե տո նա յին խումբ։ Օ րի նակ, գլյու կո զը պա րու-
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նա կում է բազ մա թիվ հիդ րօք սիլ խմբեր և  ա ռա ջին ած խած նի ա տո մի մոտ 
ալ դե հի դա յին խումբ։ Մեկ այլ սա խա րիդ ֆրուկ տո զը ևս պա րու նա կում է 
հիդ րօք սիլ խմբեր իր մո լե կու լում, սա կայն երկ րորդ ած խած նի մոտ առ կա է 
կե տո նա յին խումբ37։ 

Ած խաջ րե րը բնա կան միա ցութ յուն նե րի ա մե նա տա րած ված ձևն  են բու-
սա կան աշ խար հում և  ու նեն ա վե լի պարզ կա ռուց վածք, քան նուկ լեո տիդ-
նե րը կամ ա մի նաթ թու նե րը։ Ած խաջ րերն ի րենց մո լե կու լում պա րու նա կում 
են ե րեք տե սա կի քի միա կան տարր՝ ած խա ծին, ջրա ծին և թթ վա ծին, ո րոնք 
միա սին ար տա ցո լում են ած խաջ րե րի ընդ հա նուր բա նաձ ևը՝ [CH2O]n (n≥3): 
Միև նույն ժա մա նակ, ած խաջ րե րի շար քում առ կա են բա ցա ռութ յուն ներ, 
ո րոնց դեպ քում ընդ հա նուր քի միա կան բա նաձ ևը կի րա ռե լի չէ։ Մաս նա վո րա-
պես, ա ռան ձին տե սակ ներ պա րու նա կում են քիչ կամ ա վե լի քա նա կութ յամբ 
թթված նի ա տոմ ներ, իսկ այլ տե սակ ներ ան գամ ի րենց մո լե կու լում պա րու նա-
կում են ա զո տի ա տոմ։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ ա ռան ձին տե սակ նե րի հա-
մար ած խա ջուր տեր մի նի կի րա ռումն այն քան էլ ճշգրիտ չէ, քա նի որ դրանք 
ու նեն ոչ շա քա րան ման կա ռուց վածք։ Սա կայն այն բա վա կան ար մա տա ցած է 
ժա մա նա կա կից քի միա կան դա սա կարգ ման մեջ, ին չի հա մար էլ շա րու նա կում 
է կի րառ վել նաև նման միա ցութ յուն նե րի հա մար։ Ած խաջ րե րը բա ժան վում են 
չորս հիմ նա կան խմբի, ո րոնց մեջ են մտնում մո նո սա խա րիդ նե րը, դի սա խա-
րիդ նե րը, օ լի գո սա խա րիդ նե րը և պո լի սա խա րիդ նե րը։   
Ածխաջրերն իրականացնում են մի շարք ֆունկցիաներ38, այդ թվում.
1. Հա մար վում են է ներ գիա յի աղբ յուր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար, 

ո րի վառ օ րի նակ է գլյու կո զը,
2. Ա վե լաց նում են է ներ գիա յի պա հես տա վո րու մը, ո րի օ րի նակ ներ են գլի կո-

գե նը՝ կեն դա նա կան հյուս վածք նե րում, և  օս լան՝ բու սա կան հյուս վածք նե րում,
3. Կա ռուց ված քա յին բա ղադ րիչ են։ Օ րի նակ՝ գլի կո զա մի նոգ լի կան մար-

դու մոտ, ցել  յու լո զը բույ սե րի մոտ, խի տի նը մի ջատ նե րի մոտ։ 
4. Ծա ռա յում են որ պես չմարս վող ման րա թե լե րի աղբ յուր օր գա նիզ մում, 

ինչ պես ած խա ջուր ցել  յու լո զան է։
5. Կազ մում են նուկ լեի նաթ թու նե րի (ԴՆԹ, ՌՆԹ) բա ղադ րի չը, ո րի օ րի-

նակ ներ են ռի բո զը և դե զօք սի ռի բո զը։
6. Բջ ջին փո խան ցում են շրջա կա մի ջա վայ րի վե րա բեր յալ ազ դակ ներ և 

մաս նակ ցում են ի մու նա յին ար ձա գան քի ձևա վոր մա նը։
7. Ներգ րավ վում են դե տօք սի կաց ման պրո ցես նե րին, ո րի օ րի նակ է գլյու-

կու րո նաթ թուն։ 
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2.2.2.2. ՄՈՆՈՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
Մո նո սա խա րիդ ներ են այն ած խաջ րե րը, ո րոնք ի րենց մո լե կու լում պա-

րու նա կում են մեկ պո լի հիդ րօք սի ալ դե հիդ կամ պո լի հիդ րօք սի կե տոն։ Դ րանք 
ած խաջ րե րի ա մե նա պարզ տե սակն են և հիդ րո լի զի չեն են թարկ վում, իսկ 
ընդ հա նուր բա նաձևն է CnH2nOn (n≥3)։ Մո նո սա խա րիդ նե րը դա սա կարգ վում 
են՝ ել նե լով ած խած նի ա տոմ նե րի թվից կամ ֆունկ ցիո նալ խմբի տե սա կից։ 
Ըստ ած խած նի ա տոմ նե րի թվի, տար բե րում են տրիոզ ներ (C3), տետ րոզ ներ 
(C4), պեն տոզ ներ (C5), հեք սոզ ներ (C6), հեպ տոզ ներ (C7) և  այս պես շա րու նակ 
(Աղ  յու սակ 2‒7)։ ։ Սնն դա յին տե սանկ յու նից ա ռա վել կար ևոր են պեն տոզ նե-
րը և հեք սոզ նե րը39։ Ըստ ֆունկ ցիո նալ խմբի, տար բե րում են ալ դոզ ներ (CHO) 
և կե տոզ ներ (C=O) 37,38,40,41 (Նկարներ 2‒35 և 2‒37):
Աղյուսակ 2‒7: Մոնոսախարիդների դասակարգումը և դրանց առանձին 

ներկայացուցիչները։
Մոնո սա-
խա րիդ

Քիմիական 
բանաձևը Ալդոզներ Կետոզներ

Տրիոզներ C3H6O3
Գլիցերալդեհիդ 

(ալդոտրիոզ)
Դիհիդրօքսի ացետոն 

(կետոտրիոզ)

Տետրոզներ C4H8O4
Էրիթրոզ 

(ալդոտետրոզ)
Էրիթրու լոզ 

(կետոտետրոզ)

Պենտոզներ C5H10O5 Ռիբոզ (ալդոպենտոզ) Ռիբուլոզ 
(կետոպենտոզ)

Հեքսոզներ C6H12O6 Գլյուկոզ (ալդոհեքսոզ) Ֆրուկտոզ 
(կետոհեքսոզ)

Հեպտոզներ C7H14O7
Սեդոհեպ տոզ 
(ալդոհեպտոզ)

Սեդոհեպ տուլոզ 
(կետոհեպտոզ)

Նկար 2‒35: D‒ալդոզները ածխածնի 3‒6 ատոմների թվով:
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Մո նո սա խա րիդ ներն օժտ ված են օպ տի կա կան ի զո մե րիա յի հատ կու թյուն-
նե րով, ին չի շնոր հիվ կա րող են ա ռա ջա նալ D և L դիր քա յին ի զո մեր նե րը։ 
Դ րանք պատ կեր վում են Ֆի շե րի կա ռուց ված քա յին բա նաձ ևի հի ման վրա։ 
Ի զո մեր նե րի թի վը ո րո շում են 2n բա նաձ ևով, որ տեղ n‒ը ած խած նի ա սի մետ-
րիկ ա տոմ նե րի թիվն է, այ սինքն՝ չի նե րա ռում մո նո սա խա րի դի եր կու եզ րա յին 
ած խած նի ա տոմ նե րը։ Օ րի նակ, ած խած նի չորս ա տոմ պա րու նա կող մո նո սա-
խա րի դի ի զո մեր նե րի թի վը կազ մում է 22=4, և  այն ու նի չորս ստե րեոի զո մեր-
ներ և  եր կու է նան թիո մեր զույ գեր37 (Նկար 2‒36)։ 

Ն կար 2‒36: Մո նո սա խա րի դի D և L ի զո մե րա յին դիր քե րը և  է նան թիո մեր զույ գե րը։

Ն կար 2‒37: D‒կե տոզ նե րը ած խած նի 3‒6 ա տոմ նե րի թվով:

Մո նո սա խա րիդ նե րը դրսևո րում են ի զո մե րիզ մի մեկ այլ ձև, երբ փո խա-
կերպ վում են փակ շղթա յով միա ցութ յուն նե րի, ո րի արդ յուն քում պեն տոզ նե-
րից ա ռա ջա նում է ֆու րա նոզ, իսկ հեք սոզ նե րից՝ պի րա նոզ՝ եր կու նոր ի զո մե-
րա յին դիր քով՝ α և β39,41 (Նկար 2‒38)։ 
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Ն կար 2‒38: Մո նո սա խա րիդ նե րի փակ շղթա նե րի α և β ի զո մեր նե րը։

Շա քար նե րը կա րող են օք սի դա նալ քի միա կան կամ ֆեր մեն տա տիվ ազ դե ցու-
թյամբ՝ ա ռա ջաց նե լով մո նո սա խա րիդ նե րի ա ծանց յալ ներ, այդ թվում՝ ալ դո նա-
թթու ներ, ու րո նաթ թու ներ, ալ դիտ ներ, դե զօք սի շա քար ներ և  ա մի նա շա քար ներ։ 

1. Ալ դոզ նե րի օք սի դաց ման արդ յուն քում դրանց ալ դե հի դա յին խում բը փո-
խա կերպ վում է կար բօք սի լա յին խմբի և  ա ռա ջա նում են ալ դո նաթ թու ներ, 
օ րի նակ՝ D‒գլյու կո նաթ թու։ Իսկ ալ դոզ նե րի սպիր տա յին խմբի օք սի դա ցու մից 
գո յա նում են ու րո նաթ թու ներ, օ րի նակ՝ D‒գլյու կու րո նաթ թու։ Ու րո նաթ թու-
նե րը կա րող են ըն դու նել ֆու րա նո զի, պի րա նո զի և  ու ղիղ գծա յին ձևեր։ 

2. Ալ դոզ նե րը և կե տոզ նե րը կա րող են վե րա կանգն վել մեղմ պայ ման նե րի 
առ կա յութ յամբ, օ րի նակ, նատ րիու մի բոր հիդ րի դի՝ NaBH4‒ի ազ դե ցութ յամբ՝ 
գո յաց նե լով պո լի հիդ րօք սի սպիրտ ներ, ո րոնց ան վա նում են ալ դիտ ներ։ 
Մաս նա վո րա պես, ռի բի տո լը մտնում է ֆլա վին կո ֆեր մեն տի կազ մի մեջ, 
գլի ցե րո լը և ցիկ լիկ պո լի հիդ րօք սի սպիրտ միո‒Ի նո զի տո լը լի պիդ նե րի 
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կար ևոր բա ղադ րիչ ներ են, իսկ քսի լի տը օգ տա գործ վում է որ պես քաղց րա-
ցու ցիչ՝ շա քա րից զերծ մաս տակ նե րի ար տադ րութ յու նում։ 

3. Երբ մո նո սա խա րիդ նե րի մո լե կուլ նե րում հիդ րօք սիլ խում բը փո խա րին-
վում է ջրած նի իո նով, այդ պի սի մո նո սա խա րիդ նե րը հայտ նի են դե զօք սի-
շա քար ներ ան վամբ։ Դ րան ցից կեն սա բա նո րեն ա մե նա կար ևոր ներ կա յա ցու-
ցի չը β‒D‒2‒դե զօք սի ռի բոզն է, ո րը ԴՆԹ‒ի շա քար ֆոս ֆա տա յին կմախ քի 
բա ղադ րիչն է։ Իսկ L‒ֆու կոզն այն քիչ թվով L ի զո մեր նե րից է, որ մտնում է 
պո լի սա խա րիդ նե րի կազ մի մեջ։ 

4. Ա մի նա շա քար նե րի մո լե կուլ նե րում մեկ կամ մի քա նի հիդ րօք սիլ խմբեր 
փո խա րին վում են ա մի նա խմբով, ո րոն ցից ա ռա վել հայտ նի են D‒գլյու կո-
զա մի նը և D‒գա լակ տո զա մի նը։ N‒ա ցե տիլ‒նեյ րա մի նաթ թուն (սիա լա-
թ թու), ո րը սին թեզ վում է N‒ա ցե տիլ ման նո զա մի նից և պի րո խա ղո ղաթթ վից, 
գլի կոպ րո տեին նե րի և գ լի կո լի պիդ նե րի կար ևոր բա ղադ րիչ է (Ն կար 2‒39)։ 
Ն կար 2‒39: N‒ա ցե տիլ‒նեյ րա մի նաթ թու: 

5. Շա քա րի մո լե կու լի ա նո մեր խում բը սպիր տի առ կա յութ յամբ կա րող է 
փո խա կերպ վել α‒ և β‒գլի կո զիդ նե րի։ Օ րի նակ, α‒D‒գլյու կո զի և մե թա նո-
լի փո խազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա նում է մե թիլ‒D‒գլյու կո զիդ նե րի ա նո մեր 
զույգ (Ն կար 2‒40)։ Ա նո մեր ած խած նի ա տո մը սպիր տի մո լե կու լի թթված նի 
հետ միաց նող կա պը կոչ վում է գլի կո զի դա յին կապ41։ 
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Նկար 2‒40: Գլիկոզիդների առաջացումը։ 
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2.2.2.3. ԴԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
Դի սա խա րիդ նե րը բաղ կա ցած են եր կու մո լե կուլ մո նո սա խա րի դից (նման 

կամ տար բեր), ո րոնք միա ցած են ի րար գլի կո զի դա յին կա պե րով՝ α կամ β 
դիր քա յին ի զո մեր նե րի ձևով։ Դ րանց ընդ հա նուր բա նաձևն է Cn(H2O)n‒1: Դի-
սա խա րիդ նե րի ա ռա վել կար ևոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ են մալ թո զը, ցե լո բիո զը, 
լակ տո զը և սա խա րո զը, ո րոնք ու նեն C12H22O11 քի միա կան բա նաձ ևը։ 
Մալ թոզն ա ռա ջա նում է օս լա յի մաս նա կի հիդ րո լի զից, ո րը տե ղի է ունե-

նում սեր մե րի ա ճի և  օր գա նիզ մում մար սո ղութ յան ժա մա նակ։ Այն բաղ կա ցած է 
եր կու մո լե կուլ D‒գլյու կո զից, ո րոն ցից մե կը միշտ պետք է լի նի α‒D‒գլյու կոզ։ 

Ցե լո բիոզն ա ռա ջա նում է պո լի սա խա րիդ ցել  յու լո զի հիդ րո լի զից։ Այն ևս 
բաղ կա ցած է եր կու մո լե կուլ D‒գլյու կո զից, սա կայն այս դեպ քում դրան ցից 
մե կը միշտ պետք է լի նի β‒D‒գլյու կոզ։ 

Լակ տո զը հան դի պում է կա թում և կաթ նամ թերք նե րում, ո րի հա մար էլ 
այն ան վա նում են կաթ նա շա քար։ Ի տար բե րութ յուն մալ թո զի և ցե լո բիո զի, 
ո րոնք բաղ կա ցած են միև նույն մո լե կու լի ի զո մեր նե րից, լակ տո զը բաղ կա ցած 
է β‒D‒գա լակ տո զից և D‒գլյու կո զից։ 
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Սա խա րո զը սե ղա նի շա քար է, ո րը մնա ցած դի սա խա րիդ նե րի հա մե մատ 
հան դի պում է ա ռա վել մեծ քա նա կութ յուն նե րով։ Այն բաղ կա ցած է α‒D‒գլյու-
կո զից և β‒D‒ֆրուկ տո զից։ 

 

2.2.2.4. ՕԼԻԳՈՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ ԵՎ ՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
Օ լի գո սա խա րիդ նե րը բաղ կա ցած են ե րե քից ի նը մո նո սա խա րիդ նե րի 

մո լե կուլ նե րից և միա ցած են ի րար գլի կո զի դա յին կա պե րով։ Բ նութ յան մեջ 
տա րած ված օ լի գո սա խա րիդ ներ են տրի սա խա րիդ ռա ֆի նո զը, ո րը բաղ կա-
ցած է գա լակ տո զի, գլյու կո զի ու ֆրուկ տո զի մո լե կուլ նե րից, և տետ րա սա-
խա րիդ ստա խիո զը, որն իր մո լե կու լում հա վել  յալ գա լակ տո զի առ կա յու թյամբ 
տար բեր վում է ռա ֆի նո զից։ 
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Պո լի սա խա րիդ նե րը բաղ կա ցած են մո նո սա խա րիդ նե րի 10 և  ա վե լի մո-
լե կուլ նե րից։ Դ րանք բա ժան վում են եր կու խմբի՝ հո մո պո լի սա խա րիդ նե րի 
և հե տե րո պո լի սա խա րիդ նե րի՝ կախ ված այն բա նից, որ պո լի սա խա րիդ նե րը 
կազմ ված են մո նո սա խա րիդ նե րի միև նույն կամ տար բեր մնա ցորդ նե րից։ 
Դ րանց ներ կա յա ցու ցիչ ներ են ցել  յու լո զը և խի տի նը41։ 

 

Պո լի սա խա րիդ նե րի այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ են հիա լու րո նաթ թուն, խոնդ-
րոի տին‒4‒սուլ ֆա տը, խոնդ րոի տին‒6‒սուլ ֆա տը, դեր մա տան սուլ ֆա տը, 
կե րա տան սուլ ֆա տը, հե պա րի նը41։ 

2.2.2.5. ԿԱԹԻ ԱԾԽԱՋՐԵՐԸ
Կա թի ած խաջ րե րի մեջ մտնում եմ ինչ պես մո նո սա խա րիդ ներ (գլյու կոզ, 

գա լակ տոզ), այն պես էլ դի սա խա րիդ ներ (կաթ նա շա քար) և  օ լի գո սա խա րիդ-
ներ։ Սա կայն ած խաջ րե րից քա նա կա կան պա րու նա կութ յան տե սա կե տից մեծ 
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է կաթ նա շա քա րի մաս նա բա ժի նը, ո րը կազ մում է կո վի կա թի 4,4…5,2%‒ը 
(մի ջի նը՝ 4,8%): Մ նա ցած շա քար նե րից մո նո սա խա րիդ նե րը կա թում պա րու-
նակ վում են շատ քիչ քա նա կութ յամբ, իսկ օ լի գո շա քար նե րից կա թում առ կա 
են դրանց հետ քե րը: Կաթ նա շա քարն իր քաղց րութ յամբ շուրջ 3‒5 ան գամ 
զի ջում է սա խա րո զա յին, ի րա կա նաց նում է է ներ գե տիկ ֆունկ ցիա ներ և կա-
նո նա վո րում է ման կա կան օր գա նիզ մի ա ղի նե րի օգ տա կար միկ րոֆ լո րա յի 
զար գա ցու մը: Այն ար հես տա կա նո րեն չեն սին թե զում, այլ ստա նում են միայն 
կա թի շի ճու կից: 
Կաթ նա շա քա րը դի սա խա րիդ է և բաղ կա ցած է եր կու հեք սո զից̀  β‒գա լակ-

տո զից և α կամ β‒գլյու կո զից, ո րոնք տար բեր վում են չոր րորդ ած խած նի մոտ 
ջրած նի տա րա ծա կան դա սա վո րութ յամբ: Ջ րի մո լե կու լի ան ջատ մամբ դրանք 
միա նում են ի րար՝ ա ռա ջաց նե լով α կամ β կաթ նա շա քար (Ն կար 2‒41)։ Դ րա 
քա նա կութ յու նը կա թում տա տան վում է կեն դա նու ցե ղա տե սա կից, տա րի քից, 
լակ տա ցիա յի շրջա նից և մաս տի տի առ կա յութ յու նից կամ բա ցա կա յութ յու-
նից։ Երբ կեն դա նի ներն ու նե նում են մաս տիտ, ա պա կաթ նա շա քա րի քա նա-
կութ յուն նե րը կա թում նվա զում են։ 
Ն կար 2‒41։ α կաթ նա շա քա րի և β կաթ նա շա քա րի քի միա կան կա ռուց ված քը։ 

Կաթ նա շա քա րը կա թում գտնվում է α և β հիդ րա տա յին ձևե րով, ո րոնք 
ի րա րից տար բեր վում են լու ծե լիութ յան աս տի ճա նով, ընդ ո րում, α ‒հիդ րա-
տի լու ծե լիութ յու նը շուրջ 1,5 ան գամ ցածր է β ‒հիդ րա տի լու ծե լիութ յու նից։ 
Կա թում 200C‒ի դեպ քում α‒լակ տո զի պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 40%, 
իսկ β‒լակ տո զի նը՝ 60%: Այս եր կու ի զո մեր նե րի փո խա դարձ փո խար կում-
նե րի ա րա գութ յու նը կախ ված է ջեր մա յին մշակ ման ջեր մաս տի ճա նից: Մաս-
նա վո րա պես, 930C‒ից ցածր ջեր մաս տի ճա նում կաթ նա շա քա րը լու ծույթ նե-
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րից բյու րե ղա նում է α‒ձևով` մեկ մո լե կուլ բյու րե ղաջ րի տես քով: Այս ձևով 
այն ստա նում են կաթ նա յին շի ճու կից, որն օգ տա գոր ծում են սննդարդ յու-
նա բե րութ յան տար բեր ճյու ղե րում։ Մ յուս կող մից, 930C‒ից բարձր ջեր մաս-
տի ճա նում կաթ նա շա քա րը բյու րե ղաց նե լիս ան ջատ վում է β‒ան հիդ րի դը: 
Կաթ նա շա քա րի այս հատ կութ յու նը կար ևոր տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց 
է շա քա րով խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, ին չով պայ մա նա-
վոր վում է կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ո րա կը: Կաթ նա շա քա րից կա րող են ա ռա-
ջա նալ բազ մա թիվ ա ծանց յալ ներ՝ լա բո րա տոր և  ար տադ րա կան գոր ծըն թաց-
նե րի կի րառ մամբ42 (Նկար 2‒42)։ 
Կաթ նա շա քա րը մեծ դեր է կա տա րում թթու կաթ նամ թերք նե րի, պա նիր-

նե րի և թ թու սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ43: Դ րա ու միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի առ կա յութ յու նը կա թում և կաթ նամ թերք նե րում պայ ման ներ է 
ստեղ ծում բազ մա թիվ խմո րում նե րի հա մար: Կաթ նա շա քա րը կա րող է քայ-
քայ վել լակ տա զա ֆեր մեն տի կող մից: Խ մոր ման ժա մա նակ կաթ նա շա քա րը 
տրոհ վում է̀  ա ռա ջաց նե լով ցած րա կարգ միա ցութ յուն ներ̀  թթու ներ, սպիրտ-
ներ, ած խաթ թու գազ և  այլն: Արդ յուն քում ան ջատ վում է է ներ գիա, որն ան-
հրա ժեշտ է միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար: Հե տ ևա բար, 
ա ռանց կաթ նա շա քա րի չի կա րե լի կազ մա կեր պել ոչ թթու կաթ նա մթերք նե րի, 
ոչ պա նիր նե րի և  ոչ էլ թթու սե րա կա րագ նե րի ար տադ րութ յու նը:
Կաթ նա շա քա րից ա ռա ջա ցած կաթ նաթ թուն տար բեր բուր մունք ա ռա ջաց-

նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի կող մից վե րած վում է ցնդող թթու նե րի, դիա ցե տի-
լի և  այլ նյու թե րի՝ կաթ նամ թերք նե րին սպե ցի ֆիկ համ ու հոտ տա լով: Շ նոր-
հիվ իր վե րա կանգ նող հատ կութ յան, կաթ նա շա քա րը հիմ նա յին մի ջա վայ րում 
թույլ օք սի դիչ նե րի (մե տաղ նե րի օք սիդ ներ̀ CuO) ազ դե ցութ յամբ վե րած վում 
է լակ տո բիո նաթթ վի։ Այս հատ կութ յու նը օգ տա գոր ծում են կաթ նա շա քա րի 
քա նա կա կան հայտ նա բեր ման ժա մա նակ: Կաթ նա շա քա րի վե րա կանգն ման 
ժա մա նակ ա ռա ջա նում է շա քա րա յին սպիրտ̀  լակ տի տոլ: Այն, ի տար բե րու-
թ յուն կաթ նա շա քա րի, լավ է լուծ վում ջրում, իր քաղց րութ յամբ մոտ է գլյու-
կո զի քաղց րութ յա նը, ու նի մա քուր համ, օժտ ված է լավ է մուլ գաց նող հատ-
կու թյամբ: Օգ տա գործ վում է նաև դիա բե տիկ նե րի հա մար նա խա տես ված 
պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յու նում՝ պաղ պա ղա կին միա ժա մա նակ սե րա գո-
յաց նող կոն սիս տեն ցիա տա լով:
Նկար 2‒42: Կաթնաշաքարի ածանցյալները։ 

1000C‒ից բարձր տա քաց նե լու դեպ քում կա թը ձեռք է բե րում գորշ գույն 
և կա րա մե լի համ: Դ րա արդ յուն քում ա ռա ջա նում են մե լա նոիդ ներ, ո րոնք 
լակ տո զի և ս պի տա կուց նե րի փո խազ դե ցութ յան ար գա սիք ներ են: Կաթ-
նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ մե լա նոի դա յին ռեակ ցիան պետք 
է ա ռա վե լա գույնս բա ցառ վի: Կաթ նա շա քա րի ջրա յին լու ծույթ նե րը մինչև 
1000C տա քաց նե լիս կաթ նա շա քա րը մա սամբ վե րած վում է լակ տու լո զի, տե-
ղի է ունե նում գլյու կո զի փո խա րի նում ֆրուկ տո զով44: Այն լուծ վում է ջրում 
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և  եր կու ան գամ լակ տո զա յից քաղցր է: Ման կա կան չոր կաթ նամ թեր քի պատ-
րաստ ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են լակ տո զի և լակ տու լո զի խառ նուր-
դը, ո րը կոչ վում է լակ տո լակ տու լոզ: Ներ կա յումս այն կի րառ վում է նաև 
լ յար դի ցի ռո զի, ա ղի քա յին հի վան դութ յուն նե րի, դիս բակ տե րիո զի կան խար-
գել ման և բուժ ման նպա տա կով: Օր գա նիզ մի կող մից լակ տո զը յու րաց վում է 
90‒99,7%‒ով: Հաստ ա ղի նե րում ման րէ նե րի ազ դե ցութ յամբ դրա նից ա ռա-
ջա նում է կաթ նաթ թու, ո րը ար գե լա կում է նեխ ման պրո ցես նե րը: 

2.2.3. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
2.2.3.1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
Ս պի տա կուց ներն ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից բաղ կա ցած բարձր-

մո լե կուլ  յար օր գա նա կան միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք միա ցած են ի րար կո-
վա լենտ, պեպ տի դա յին կա պե րով։ «Ս պի տա կուց» տեր մինն ա ռա ջին ան գամ 
կի րառ վել է շվեդ գիտ նա կան Ջոնս Բեր զե լիու սի աշ խա տութ յան մեջ 1838 
թվա կա նին, որն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն «protos» բա ռից, ին չը նշա նա կում է 
գլխա վոր կամ ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող38։ Այս ան վա նու մը պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ սպի տա կուց նե րը մաս նակ ցում են օր-
գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող գրե թե յու րա քանչ յուր կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա-
յի ի րա կա նաց մա նը։ Մաս նա վո րա պես, դրանք մաս նակ ցում են ֆեր մենտ նե րի, 
մի շարք հոր մոն նե րի և  ար յան բա ղադ րիչ նե րի կեն սա սին թե զին, հյուս վածք-

Նկար 2‒42
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նե րի ձևա վոր մանն ու վե րա կանգն մա նը, իսկ եր բեմն՝ է ներ գիա յի ա ռա ջաց մա-
նը։ Օր գա նիզ մում ջրից հե տո սպի տա կուց ներն ի րենց մաս նա բաժ նով երկ-
րորդ բա ղադ րիչն են՝ կազ մե լով բջջի զանգ վա ծի շուրջ 15%‒ը և չոր նյու թե րի 
գրե թե կե սը37: Բո լոր սպի տա կուց նե րը պա րու նա կում են ած խա ծին, ջրա ծին, 
թթվա ծին և  ա զոտ, իսկ ա ռան ձին սպի տա կուց ներ̀ նաև ծծումբ։ Բա ցի դա, գո-
յութ յուն ու նեն մի շարք սպի տա կուց ներ, ո րոնք ի րենց կազ մում ու նեն նաև 
ֆոս ֆոր և  եր կաթ։ Օ րի նակ, կա թի հիմ նա կան սպի տա կուց կա զեի նը պա րու-
նա կում է ֆոս ֆոր, ո րը կար ևոր սննդան յութ է նո րա ծին նե րի և  ե րե խա նե րի 
սննդա կար գում։ Իսկ հե մոգ լո բի նը պա րու նա կում է եր կաթ, ո րը թթվա ծին փո-
խադ րող ար յան սպի տա կուց է։ Յու րա քանչ յուր սպի տա կուց ու նի ի րեն բնո-
րոշ ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը, ո րը պայ մա նա վո րում է դրա 
ե ռա չափ կա ռուց ված քը և կեն սա բա նա կան ֆունկ ցիան։ 

2.2.4. ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
Ա մի նաթ թու ներն օր գա նա կան միա ցութ յուն ներ են, ո րոնց մո լե կու լը պա-

րու նա կում է ա մի նա (‒NH2) և կար բօք սի լա յին (‒COOH) խմբեր։ Այդ խմբե րը 
ա մի նաթ թու նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րում սո վո րա բար միա ցած են լի նում 
α‒ած խած նի ա տո մին, ո րի հա մար նման դա սա վո րութ յամբ ա մի նաթ թու նե րը 
կոչ վում են α‒ա մի նաթ թու ներ։ Սա կայն, ըստ ի րենց փո խա դարձ դիր քի, կա-
րող են լի նել նաև β, γ, δ, ε և ն ման հա ջոր դա կա նութ յամբ այլ ա մի նաթ թու ներ։ 
Դ րանց ընդ հա նուր բա նաձևն է̀

Ն կար 2‒43։ Ս պի տա կուց նե րում պա րու նակ վող 20 հիմ նա կան ա մի նաթ թու նե-
րի քի միա կան կա ռուց վածքն ի րենց ամ բող ջա կան, ե րեք և մեկ տա ռե րից կազմ ված 
կրճատ ան վա նում նե րով45։

Բ նութ յան մեջ գո յութ յուն ու նի ա վե լի քան 700 տե սա կի ա մի նաթ թու, 
սա կայն դրան ցից միայն 20 ա մի նաթ թուն է սո վո րա բար մաս նակ ցում սպի-
տա կու ցի կեն սա սին թե զին։ Դ րանց կազ մի մեջ մտնող ա մի նա և կար բօք սիլ 
խմբե րը հեշ տութ յամբ իո նի զաց վում են, ին չի արդ յուն քում կա րող են ձեռք 
բե րել հիմ նա յին և թթ վա յին հատ կութ յուն ներ։ Ա մի նաթ թու նե րի կարճ ան-
վա նում նե րը լայն կի րա ռութ յուն ու նեն կեն սա քի միա յում։ Մեկ տա ռից բաղ-
կա ցած ան վա նում նե րը հիմ նա կա նում կի րառ վում են այն դեպ քե րում, երբ 
հա մե մա տում են նմա նա տիպ սպի տա կուց նե րի կազ մում առ կա ա մի նաթ թու-
նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը (Ն կար 2‒43)։ 
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Ա մի նաթ թու նե րը կա րե լի է դա սա կար գել չորս հիմ նա կան ե ղա նա կով.
1. Ըստ կա ռուց ված քի՝ ա մի նաթ թու նե րը լի նում են.
1) Մո նոա մի նա կար բո նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ ա մի-

նա և մեկ կար բօք սիլ խմբեր։ Դ րանք ան վա նում են նաև չե զոք ա մի նաթ թու ներ, 
ո րոնց օ րի նակ ներ են ա լա նի նը, գլի ցի նը, վա լի նը, լեյ ցի նը, ի զո լեյ ցի նը և  այլն։

2) Մո նոա մի նա դի կար բո նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ 
ա մի նա և  եր կու կար բօք սիլ խմբեր։ Դ րանք ան վա նում են նաև թթվա յին ա մի նա-
թ թու ներ, ո րոնց օ րի նակ ներ են աս պա րա գի նաթ թուն և գ լու տա մի նաթ թուն։ 

3) Դիա մի նա մո նո կար բո նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են եր կու 
ա մի նա և մեկ կար բօք սիլ խմբեր։ Դ րանք ան վա նում են նաև հիմ նա յին ա մի-
նաթ թու ներ, ո րոնց օ րի նակ ներ են ար գի նի նը, լի զի նը և հիս տի դի նը։ 

4) Ծ ծումբ պա րու նա կող ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց օ րի նակ ներ են ցիս-
տեի նը և մե թիո նի նը։

5) Փակ շղթա յով միա ցութ յուն ներ պա րու նա կող ա մի նաթ թու ներ, 
ո րոնց օ րի նակ ներ են տի րո զի նը, տրիպ տո ֆա նը և ֆե նի լա լա նի նը։ 

6) Հիդ րօք սիլ խումբ պա րու նա կող ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց օ րի նակ-
ներ են տրեո նի նը և սե րի նը։
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7) Ա մի նա խումբ պա րու նա կող ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց մո լե կու լի 
հիդ րօք սիլ խում բը փո խա րին ված է ա մի նա խմբով։ Դ րանց ան վա նում են նաև 
ա միդ ներ, ո րոնց օ րի նակ ներ են աս պա րա գի նը և գ լու տա մի նը։ 

8) Ի մի նո խումբ (>C=NH) պա րու նա կող ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց 
օ րի նակ է պրո լի նը (ի մի նոթ թուն)։

2. Ըստ սննդա կար գում ու նե ցած նշա նա կութ յան՝ ա մի նաթ թու նե րը 
լի նում են.

1) Կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք չեն սին-
թեզ վում օր գա նիզ մում և մա տուց վում են սննդամ թեր քի մի ջո ցով։ Դ րանց 
օ րի նակ ներ են ֆե նի լա լա նի նը, վա լի նը, տրեո նի նը, տրիպ տո ֆա նը, ի զո լեյ ցի-
նը, մե թիո նի նը, հիս տի դի նը, ար գի նի նը, լի զի նը և լեյ ցի նը։

2) Կեն սա կա նո րեն ոչ անհ րա ժեշտ ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք սին թեզ-
վում են օր գա նիզ մում, և դ րանց առ կա յութ յու նը սննդա կար գում կեն սա կա նո-
րեն անհ րա ժեշտ չէ։ Այս ա մի նաթ թու նե րի օ րի նակ ներ են գլի ցի նը, պրո լի նը, 
սե րի նը, գլու տա մի նը, գլու տա մի նաթ թուն, ա լա նի նը, տի րո զի նը, ցիս տեի նը, 
աս պա րա գի նը և  աս պա րա գի նաթ թուն։ 

3. Ըստ կա տա բո լիկ հատ կութ յուն նե րի՝ ա մի նաթ թու նե րը լի նում են. 
1) Գլ  յու կո գեն ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց փո խա կեր պու մից կա րող է 

ա ռա ջա նալ գլյու կոզ։ Դ րանք են՝ գլի ցի նը, ա լա նի նը, սե րի նը, ցիս տեի նը, գլու-
տա մի նը, գլու տա մի նաթ թուն, աս պա րա գի նը, աս պա րա գի նաթ թուն, պրո լի-
նը, վա լի նը, տրեո նի նը, մե թիո նի նը, հիս տի դի նը և  ար գի նի նը։

2) Կե տո գեն ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց փո խա կեր պու մից կա րող են 
ա ռա ջա նալ կե տո նա յին միա ցութ յուն ներ։ Դ րանք են լի զի նը և լեյ ցի նը։

3) Գլ  յու կո գեն և կե տո գեն ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց փո խա կեր պու մից 
կա րող են ա ռա ջա նալ գլյու կոզ և կե տո նա յին միա ցութ յուն ներ։ Դ րանք են ֆե-
նի լա լա նի նը, տրիպ տո ֆա նը, ի զո լեյ ցի նը և տի րո զի նը։ 

4. Ըստ պոլ  յա րութ յան, ա մի նաթ թու նե րը լի նում են.
1) Ոչ պոլ  յար ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ ա մի նա 

խումբ, մեկ կար բօք սիլ խումբ և  ոչ պոլ  յար կո ղա յին շղթա։ Այս ա մի նաթ թու-
նե րը հիդ րո ֆոբ միա ցութ յուն ներ են, ո րոնց օ րի նակ ներ են ա լա նի նը, գլի ցի նը, 
վա լի նը, լեյ ցի նը, ի զո լեյ ցի նը, պրո լի նը, ֆե նի լա լա նի նը, մե թիո նի նը, տրիպ տո-
ֆա նը և ցիս տեի նը։

2) Պոլ  յար չե զոք ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ ա մի-
նա խումբ, մեկ կար բօք սիլ խումբ և պոլ  յար, սա կայն չե զոք կո ղա յին շղթա։ 
Այս ա մի նաթ թու նե րը հա մա պա տաս խան ակ տիվ թթվութ յամբ մի ջա վայ րում 
չեն դրսևո րում ոչ հիմ նա յին և  ոչ էլ թթվա յին հատ կութ յուն ներ։ Դ րանց մեջ են 
մտնում աս պա րա գի նը, գլու տա մի նը, սե րի նը, տրեո նի նը և տի րո զի նը։

3) Պոլ  յար թթվա յին ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ 
ա մի նա խումբ և  եր կու կար բօք սիլ խմբեր, ո րոն ցից մե կը մո լե կու լի կո ղա յին 
շղթա յում է։ Այս ա մի նաթ թու նե րի կո ղա յին շղթա նե րը հա մա պա տաս խան ակ-
տիվ թթվութ յամբ մի ջա վայ րում ձեռք են բե րում բա ցա սա կան լից քա վո րում։ 
Դ րանց են պատ կա նում աս պա րա գի նաթ թուն և գ լու տա մի նաթ թուն։ 

4) Պոլ  յար հիմ նա յին ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մեկ 
կար բօք սիլ խումբ և  եր կու ա մի նա խմբեր, ո րոն ցից մե կը մո լե կու լի կո ղա յին 
շղթա յում է։ Այս ա մի նաթ թու նե րի կո ղա յին շղթա նե րը հա մա պա տաս խան 
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ակ տիվ թթվութ յամբ մի ջա վայ րում ձեռք են բե րում դրա կան լից քա վո րում։ 
Դ րանց են պատ կա նում ար գի նի նը, լի զի նը և հիս տի դի նը։
Բո լոր ա մի նաթ թու նե րը, բա ցի գլի ցի նից, ու նեն ի րենց օպ տի կա կան ի զո-

մեր նե րը։ Երբ մի ջա վայ րի ակ տիվ թթվութ յու նը՝ pH=7,0, ա մի նաթ թու ներն 
ունե նում են միև նույն L‒կոն ֆի գու րա ցիան, ո րի հա մար դրանք ան վա նում են 
նաև L‒α‒ա մի նաթ թու ներ։ Ինչ պես մո նո սա խա րիդ նե րի դեպ քում, այն պես 
էլ ա մի նաթ թու նե րի դեպ քում բնութ յու նը նա խընտ րում է ու նե նալ հա յե լու եր-
կու պատ կե րից մե կը։ Հատ կան շա կան է, որ ա մի նաթ թու նե րի դեպ քում նա-
խընտ րե լի է L ի զո մե րը, մինչ դեռ մո նո սա խա րիդ նե րի դեպ քում՝ D ի զո մե րը։ 
Օպ տի կա կան ի զո մեր նե րը պատ կե րում են Ֆի շե րի կա ռուց ված քա յին բա-
նաձ ևի հի ման վրա, որ տեղ կար բօք սի լա յին խում բը տե ղադր վում է բա նաձ ևի 
վեր ևի հատ վա ծում, իսկ կո ղա յին R շղթան̀  բա նաձ ևի ներք ևի հատ վա ծում։ 
Երբ ա մի նա խում բը գտնվում է հո րի զո նա կան ուղ ղութ յան ձախ հատ վա-
ծում, ա պա այդ կա ռուց ված քը ա մի նաթթ վի L ի զո մերն է, իսկ աջ հատ վա ծում 
գտնվե լու դեպ քում՝ ա մի նաթթ վի D ի զո մե րը (Ն կար 2‒44)։  
Ն կար 2‒44։ Ֆի շե րի կա ռուց ված քա յին բա նաձ ևը և դ րա կի րա ռու մը37։ 

Ջ րա յին մի ջա վայ րում ա մի նաթ թու նե րը հան դի պում են ե րեք հիմ նա կան 
ձևով՝ բի պոլ  յար, բա ցա սա կան և դ րա կան իոն նե րի տես քով։ Բի պոլ  յար 
իոն նե րին ան վա նում են նաև ցվի տեր իոն ներ (zwitterion), ո րի դեպ քում մո-
լե կու լի ա տոմ նե րից մե կը կրում է դրա կան, իսկ մեկ այլ ա տոմ՝ բա ցա սա կան 
լից քա վո րում։ Այս ե րեք տե սա կի իո նը լու ծույ թում հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ 
են, ո րը խախտ վում է ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քի փո փո խութ յան հետ մեկ-
տեղ (Ն կար 2‒45)։ Թթ վա յին լու ծույթ նե րում գե րակշ ռում են դրա կան լից-
քա վոր ված իոն նե րը, հիմ նա յին լու ծույթ նե րում՝ բա ցա սա կան լից քա վոր ված 
իոն նե րը, և չե զոք լու ծույթ նե րում՝ ցվի տեր իոն նե րը։ 
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Ն կար 2‒45։ Ա մի նաթ թու նե րի իոն նե րի հա վա սա րակշ ռութ յան ընդ հա նուր բա-
նաձ ևը37։

2.2.3.2. ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ
Օր գա նիզ մում ա մի նաթ թու ներն ի րա կա նաց նում են մի շարք կար ևոր 

ֆունկ ցիա ներ38, այդ թվում.
1) Մաս նակ ցում են սպի տա կուց նե րի կեն սա սին թե զին, ո րի ժա-

մա նակ ա մի նաթ թու նե րի մո լե կուլ նե րը պեպ տի դա յին կա պե րով միա նում են 
ի րար̀  ա ռա ջաց նե լով պեպ տիդ ներ և ս պի տա կուց ներ,

2) Մաս նակ ցում են գլյու կո զի ա ռա ջաց մա նը, երբ գլյու կո գեն ա մի-
նաթ թու նե րի փո խա կեր պու մից սին թեզ վում է գլյու կոզ,

3) Ն պաս տում են ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յա նը։ Օ րի նակ, 
ցիս տեին ա մի նաթթ վի սուլֆ հիդ րի լա յին (մեր կապ տո) խում բը (‒SH) ու նի կար-
ևոր նշա նա կութ յուն մի շարք ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար,

4) Փո խադ րում և պա հես տա վո րում են ա մո նիա կի մո լե կուլ ներ։ 
Մաս նա վո րա պես, ա մո նիա կի մո լե կուլ ներն ու նեն տոք սիկ ազ դե ցութ յուն 
բազ մա թիվ կեն դա նա կան հյուս վածք նե րի հա մար, մինչ դեռ գլու տա մին ա մի-
նաթ թուն ա մո նիա կի մո լե կուլ նե րի ոչ տոք սիկ աղբ յուր է տար բեր կեն սա քի-
միա կան ռեակ ցիա նե րի հա մար։ 

5) Դրս ևո րում են բու ֆե րա յին հատ կութ յուն ներ, այ սինքն՝ պահ պա-
նում են լու ծույ թի ակ տիվ թթվութ յու նը, երբ ո րո շա կիո րեն բարձ րա նում է մի-
ջա վայ րի թթվա յին կամ հիմ նա յին ազ դե ցութ յու նը։ Դա պայ մա նա վոր ված է 
ա մի նաթ թու նե րի քի միա կան հատ կութ յուն նե րով, ո րոնք կա րող են հան դես 
գալ որ պես թթվա յին կամ հիմ նա յին միա ցութ յուն ներ։

6) Մաս նակ ցում են օր գա նիզ մի մաքր ման (դե տոք սի կաց ման) 
ռեակ ցիա նե րին։ Մաս նա վո րա պես, գլի ցի նը, ցիս տեի նը և մե թիո նինն 
ընդգրկ ված են տոք սիկ միա ցութ յուն նե րի հե ռաց ման պրո ցես նե րին։  

7) Ձ ևա վո րում են կեն սա բա նո րեն կար ևոր միա ցութ յուն ներ։ Օ րի-
նակ, գլի ցի նը և ցիս տեի նը մաս նակ ցում են լե ղաթթ վի ա ռա ջաց մա նը, իսկ 
տրիպ տո ֆա նը մաս նակ ցում է նիա ցի նի (վի տա մին B3‒ի) գո յաց մա նը։ 
Ա մի նաթ թու նե րի մո լե կուլ նե րը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի առ կա-

յութ յան դեպ քում միա վոր վում են՝ ա ռա ջաց նե լով ա մի նաթ թու նե րի չճյու ղա-
վոր ված շղթա ներ, որն ան վա նում են պեպ տիդ ներ, իսկ միաց նող կա պե րը՝ 
պեպ տի դա յին կա պեր։ Դ րանց եր կա րութ յու նը կա րող է կազ մել եր կու և  
ա վե լի ա մի նաթ թու նե րի մո լե կուլ ներ, ո րոնք միա նում են ի րար կո վա լենտ կա-
պե րի մի ջո ցով։ Եր կու ի րար միա ցած ա մի նաթ թուն ան վա նում են դի պեպ-
տիդ, ե րե քի դեպ քում՝ տրի պեպ տիդ, և  այս պես շա րու նակ։ Երբ պեպ տի դա յին 
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շղթան բաղ կա ցած է 10‒20 ա մի նաթ թի մնա ցորդ նե րից, ա պա այն ան վա նում 
են օ լի գո պեպ տիդ, ո րից ա վե լի եր կար շղթա ներն ան վա նում են պո լի պեպ-
տիդ ներ։ Այս պի սով, պո լի պեպ տիդն ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րի չճյու-
ղա վոր ված եր կար շղթան է (Ն կար 2‒46)։  
Ն կար 2‒46։ Պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի կա ռուց ված քը։

Պեպ տի դա յին շղթա յի ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած ռեակ ցիա նե րը նման 
են կար բո նաթ թու նե րի և  ա մին նե րի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րին, 
ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ա միդ ներ։ Քի միա կան ռեակ ցիա յի հա վա սա-
րումն ու նի հետև յալ տես քը.

Եր կու ա մի նաթ թու կա րող են միա նալ միև նույն սկզբուն քով, ին չը նշա-
նա կում է, որ մի ա մի նաթթ վի կար բօք սիլ խում բը փո խազ դում է մյուս ա մի-
նաթթ վի ա մի նա խմբի հետ՝ ա ռա ջաց նե լով մեկ մո լե կուլ դի պեպ տիդ և մեկ 
մո լե կուլ ջուր։ Ա մի նաթթ վի եր կու մո լե կու լը միա նում են ի րար ա մի դա յին կա-
պի մի ջո ցով։

Ջ րի մո լե կու լի հե ռա ցու մը և  ա մի դա յին կա պի ձևա վո րու մը ֆունկ ցիո նալ 
խմբե րի փո խազ դե ցութ յան արդ յուն քում ա ռա վել պատ կե րա վոր ներ կա յաց-
ված է ստորև.
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Այս սկզբուն քի հի ման վրա եր կու ա մի նաթթ վի՝ գլի ցի նի և  ա լա նի նի փո-
խազ դե ցութ յան արդ յուն քում ա ռա ջա նում է գլի ցի լա լա նին։ Ընդ ո րում, այս 
եր կու ա մի նաթ թուն կա րող են փո խազ դել այլ ճա նա պար հով՝ ա ռա ջաց նե լով 
ա լա նիլգ լի ցին։ 

Ձ ևա վոր ված դի պեպ տի դի մո լե կու լին կա րող է միա նալ մեկ այլ ա մի նա-
թթվի մո լե կուլ՝ ա ռա ջաց նե լով տրի պեպ տիդ և  այս պես շա րու նակ։ 

Բո լոր պեպ տիդ նե րի մո լե կուլ նե րում դրանց մի վեր ջա վո րութ յու նը պա րու-
նա կում է ա զատ ա մի նո խումբ (H3N+ կամ NH2), իսկ մյուս ն՝ ազատ  կա րբ օք-
սիլային խումբ (COO‒ կամ COOH ), որոն ք հա մապ ատ աս խանաբար  կոչվում են 
N ‒վ եր ջավո րություն և C ‒վ եր ջավո րությո ւն։  Պ եպտիդ ի մոլ եկուլում  յ ուրա-
քանչյո ւր  ամ ինաթթո ւ անվանում են  ամի նաթթվի  մնացոր դ, որը ջր ի մոլ-
եկուլ ի անջ ատումի ց հետո  մնաց ած  ամի նաթթվ ի կա ռուցվածքն է, երբ  ձևա-
վորվում է  պ եպ տիդայի ն կապը։   
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2.2.3.3. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ս պի տա կուց նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ե րեք հիմ նա կան ե ղա նա կով38,40, 

այդ թվում.
1. Ըստ ձևի և չա փի, սպի տա կուց նե րը լի նում են̀
1) Ֆիբ րիլ  յար սպի տա կուց ներ, ո րոնց դեպ քում սպի տա կու ցի մո լե-

կու լի ա ռանց քա յին եր կա րութ յան և լայ նութ յան հա րա բե րութ յան ցու ցա նի շը 
գե րա զան ցում է 10:1 ար ժե քը։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ այս սպի տա կուց-
նե րի մո լե կուլ նե րը մեկ ուղ ղութ յամբ ու նեն եր կա րաձգ ված տեսք։ Ֆիբ րիլ  յար 
սպի տա կուց նե րից ա ռա վել ու սում նա սիր ված են կե րա տի նը և կո լա գե նը։ Կե-
րա տի նը մա զե րի, ե ղունգ նե րի, ո րո ճող կեն դա նի նե րի եղջ յուր նե րի և բր դի 
կազ մի մեջ մտնող հիմ նա կան սպի տա կուցն է։ Ընդ ո րում, կաթ նա սուն նե րի 
մոտ հան դի պում է α կե րա տի նը, իսկ թռչուն նե րի և սո ղուն նե րի մոտ՝ β կե-
րա տի նը։ Իր հեր թին, կո լա գե նը կա ռուց ված քա յին սպի տա կուց է ոս կոր նե րի, 
ա ճա ռի, ար յու նա տար ա նոթ նե րի, ջլե րի և մաշ կի հա մար46։ 

2) Գ լո բուլ  յար սպի տա կուց ներ, ո րոնց դեպ քում սպի տա կու ցի մո լե-
կու լի ա ռանց քա յին եր կա րութ յան և լայ նութ յան հա րա բե րութ յան ցու ցա նի շը 
չի գե րա զան ցում 10:1 ար ժե քը։ Այս խմբին պատ կա նող սպի տա կուց ներ են հե-
մոգ լո բի նը և միոգ լո բի նը։ Վեր ջինս բաղ կա ցած է չորս մա սից, ո րոն ցից յու րա-
քանչ յու րը նման է միոգ լո բի նի կա ռուց ված քին։ Միոգ լո բինն ի րա կա նաց նում 
է թթված նի պա հես տա վո րու մը բջիջ նե րում, իսկ հե մոգ լո բի նը փո խադ րում է 
թթվա ծի նը դե պի հյուս վածք ներ։ 

2. Ըստ ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րի, սպի տա կուց նե րը լի նում են՝
1) Կա տա լի տիկ սպի տա կուց ներ, ո րոնք հան դես են գա լիս որ պես 

ֆեր մենտ ներ տար բեր կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րում։ Դ րանց օ րի նակ ներ 
են գլյու կո կի նա զան, դե հիդ րո գե նա զա նե րը, տրան սա մի նա զա նե րը, հիդ րո լի-
տիկ ֆեր մենտ նե րը, պեպ սի նը, տրիպ սի նը։ 

2) Փո խադ րող սպի տա կուց ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են բջջա թա ղան-
թով տար բեր մո լե կուլ նե րի տե ղա փոխ ման պրո ցես նե րին։ Այս խմբի սպի տա-
կուց ներ են հե մոգ լո բի նը, տրանս ֆե րի նը, ալ բու մի նը։ 

3) Պա հես տա վո րող սպի տա կուց ներ, ո րոնք պա րու նա կում են մե-
տա ղա կան իոն ներ և  ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ ներ։ Դ րանց են պատ կա նում 
ա պո ֆե րի տի նը և միոգ լո բի նը։ 

4) Կծկ վող սպի տա կուց ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են ոսկ րա կազ մի 
կծկվող հյուս վածք նե րի ֆունկ ցիո նալ աշ խա տանք նե րին։ Այդ պի սի սպի տա-
կուց ներ են ակ տի նը և միո զի նը։ 

5) Կա ռուց ված քա յին սպի տա կուց ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են բջջի 
կա ռուց ված քա յին տար բեր ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա նաց մա նը։ Դ րանց մեջ են 
մտնում կո լա գե նը, կե րա տի նը։    

6) Պաշտ պա նո ղա կան սպի տա կուց ներ, ո րոնք կան խար գե լում են 
օ տար մո լե կուլ նե րի մուտքն օր գա նիզմ։ Այս խմբին են պատ կա նում ի մու նո-
գլո բու լին նե րը։

7) Կար գա վո րող սպի տա կուց ներ, ո րոնք կար գա վո րում են բջջի 
ա ռան ձին ֆունկ ցիա նե րը։ Ին սու լի նը և  ա ճի հոր մո նը նմա նա տիպ սպի տա-
կուց ներ են։  
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3. Ըստ ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րի, սպի տա կուց նե րը լի նում են՝
1) Պարզ սպի տա կուց ներ,
2) Կոն յու գի րաց ված (բարդ) սպի տա կուց ներ,
3) Ա ծանց յալ սպի տա կուց ներ։

2.2.3.4. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ
Ս պի տա կու ցի մո լե կու լում տար բե րում են չորս կա ռուց ված քա յին մա կար-

դակ՝ ա ռաջ նա յին, երկ րոր դա յին, եր րոր դա յին և չոր րոր դա յին (Ն կար 2‒51)։ 
Ս պի տա կու ցի ա ռաջ նա յին կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր վում է պո լի-

պեպ տի դա յին շղթա յում ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րի հա ջոր դա կա նու-
թյամբ և դա սա վո րութ յամբ։ Յու րա քանչ յուր պեպ տիդ կամ սպի տա կուց ու նի 
ի րեն բնո րոշ ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը։ Ին սու լի նը ա ռա ջին սպի-
տա կուցն է, ո րի կազ մի մեջ մտնող 51 ա մի նաթթ վի ա ռաջ նա յին կա ռուց ված քը 
ներ կա յաց վել է 1953 թվա կա նին բրի տա նա ցի գիտ նա կան Ֆ րե դե րիկ Սան գե րի 
ութ տար վա կա տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ։ Ներ կա յումս հայտ նի է հա զա րա-
վոր տե սա կի սպի տա կուց նե րի ա ռաջ նա յին կա ռուց ված քը, ո րոնց կազ մի մեջ 
մտնող ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը ո րո շում են ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով բա վա կան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ մի քա նի օր 
տևո ղութ յամբ։ Ն կար 2‒47‒ում պատ կեր ված է միոգ լո բին սպի տա կու ցի ա ռաջ-
նա յին կա ռուց ված քը, ո րը 153 ա մի նաթթ վի մնա ցորդ նե րի դա սա վո րութ յունն է՝ 
ի րեն բնո րոշ հա ջոր դա կա նութ յամբ։ Այն ցույց է տա լիս միայն ա մի նաթ թու նե րի 
դա սա վո րութ յու նը և  ոչ դրա 
ի րա կան ե ռա չափ ձևը։  
Ս պի տա կու ցի միև նույն 

տե սա կի ա ռաջ նա յին կա-
ռուց ված քը մշտա պես նույնն 
է՝ ան կախ օր գա նիզ մում դրա 
գտնվե լու վայ րից։ Ա վե լին, մի 
շարք տե սա կի կեն դա նի նե րի 
ա ռան ձին սպի տա կուց ներն 
ու նեն կա ռուց ված քա յին բա-
վա կան նմա նութ յուն ներ։ 
Օ րի նակ, կո վե րի, խո զե րի, 
ոչ խար նե րի և ձիե րի մոտ 
հան դի պող ին սու լին սպի-
տա կու ցի տե սակ ներն ու նեն 
կա ռուց ված քա յին նմա նու-
թ յուն ներ այդ կեն դա նի նե րի 
միջև։ Ո րո շա կի նմա նութ յուն 
կա ան գամ մար դու ին սու լի-
նի կա ռուց ված քի հետ։  
Ն կար 2‒47։ Մար դու միոգ-

լո բին սպի տա կու ցի ա ռաջ նա յին 
կա ռուց ված քը37։ 
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Ս պի տա կու ցի երկ րոր դա յին կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր վում է պո-
լի պեպ տի դա յին շղթա յի կոն ֆի գու րա ցիա յով՝ α պա րույ րի կամ β ծալ քա վոր 
շեր տի ձևով, ո րի կա յու նութ յու նը ա պա հո վում են ջրած նա կան կա պե րը։ Այս 
եր կու սը սպի տա կուց նե րի երկ րոր դա յին կա ռուց ված քի ա ռա վել հա ճախ հան-
դի պող ձևերն են, ո րոնք ա ռա ջար կել են ա մե րի կա ցի գիտ նա կան ներ Լայ նուս 
Փո լին գը, Ռո բերտ Քո րե յը և Հեր ման Բ րեն սո նը 1951 թվա կա նին47։ 
Ս պի տա կու ցի α պա րույ րի կա ռուց վածքն ա ռա վել տա րած ված և կա յուն 

պո լի պեպ տա յին շղթա է։ Մի շարք սպի տա կուց նե րում, ինչ պի սիք են հե մոգ լո-
բի նը և միոգ լո բի նը, գե րակշ ռում է α պա րույ րի կա ռուց ված քը, մինչ դեռ այն 
բա ցա կա յում է քի մոտ րիպ սի նի մոտ։ Պա րույ րի կա ռուց վածքն ու նի սպի րա-
լա յին տեսք, ո րի երկշղ թա յում պո լի պե տի դա յին կա պե րը և  ա մի նաթ թու նե րի 
կո ղա յին շղթա նե րը ձգվում են դե պի դուրս։ Այս կա ռուց վածքն ա պա հո վում 
է իր կա յու նութ յու նը NH և C=O խմբե րի միջև ա ռա ջա ցած ջրած նա կան կա-
պե րի շնոր հիվ։ Մաս նա վո րա պես, յու րա քանչ յուր ա մի նաթթ վի C=O խում բը 
ձևա վո րում է ջրած նա կան կապ իր առջ ևում գտնվող չոր րորդ ա մի նաթթ վա-
յին մնա ցոր դի NH խմբի հետ (Ն կար 2‒48)։ Դ րա արդ յուն քում, բա ցի պա րույ-
րի մոտ գտնվող ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից, բո լոր NH և C=O խմբե-
րը միա նում են ջրած նա կան կա պե րով։ Պա րույ րի յու րա քանչ յուր պտույ տի 
վրա առ կա են 3,6 ա մի նաթթ վի մնա ցորդ ներ, ին չը նշա նա կում է, որ առ կա 
է մեկ ա մի նաթթ վի մնա ցորդ յու րա քանչ յուր 100 աս տի ճան պտտման դեպ-
քում (360/3,6)։ Ա մի նաթթ վի մնա ցորդ նե րը պա րույ րի ա ռանց քի շուրջ միմ-
յան ցից 1,5 Å (1 անգստ րե մը՝ Å=10‒10 մետր) հե ռա վո րութ յան վրա են, հետ ևա-
բար, մեկ պտույ տի բարձ րութ յու նը կամ պա րույ րի մեկ քայ լը կազ մում է 5,4 Å 
(1,5 Å*3,6) (Ն կար 2‒48)։ Ս պի տա կու ցի α պա րույ րը սո վո րա բար պտտվում է 
դե պի աջ, մինչ դեռ ձախ պտտվող պա րույր նե րը հազ վա դեպ են հան դի պում, 
քա նի որ սպի տա կուց նե րի ա մի նաթթ վա յին կազմն ու նի գլխա վո րա պես L‒ի-
զո մե րի ձև։ Օ րի նակ, պրո լին և հիդ րօք սիպ րո լին ա մի նաթ թու նե րը խո չըն դո-
տում են սպի տա կու ցի α պա րույ րի ձևա վոր մա նը։ 
Ն կար 2‒48։ Ջ րած նա կան կա պի ձևա վո րու մը սպի տա կու ցի α պա րույ րում38։ 
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Ս պի տա կու ցի β պա րույ րի դեպ քում ա մի նաթթ վա յին մնա ցորդ նե րը ձևա-
վո րում են ոչ թե պա րու րաձև, այլ շեր տաձև կա ռուց վածք (Ն կար 2‒49)։ Ի 
տար բե րութ յուն α պա րույ րի, β պա րույ րի ձևա վոր ման ժա մա նակ ա մի նա-
թթու նե րի NH և C=O խմբե րը միա նում են ոչ թե միև նույն պո լի պեպ տի դա յին 
շղթա յի ներ սում, այլ հար ևան պո լի պեպ տի դա յին շղթա նե րի հա մա պա տաս-
խան խմբե րի հետ՝ ձևա վո րե լով ջրած նա կան կա պեր։ Այս դեպ քում ա մի նա-
թթու նե րի մնա ցո րդ նե րի միջև ե ղած հե ռա վո րութ յու նը կազ մում է 3,5 Å՝ 1,5 
Å‒ի փո խա րեն։ Ընդ ո րում, շղթա նե րը կա րող են ձևա վոր վել ինչ պես միև-
նույն, այն պես էլ տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով։ Ս պի տա կու ցի β պա րույ րի կա-
ռուց վածք ու նի մե տաք սը։ 
Ն կար 2‒49։ α պա րույ րի և β ծալ  քա վոր շեր տի կա ռուց ված քը46։

Ս պի տա կու ցի եր րոր դա յին կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր վում է պո-
լի պեպ տի դա յին շղթա յի ե ռա չափ դա սա վո րութ յամբ, որ տեղ յու րա քանչ յուր 
ա տոմ ու նի իր ու րույն տե ղը։ Երկ րոր դա յին կա ռուց ված քի հա մե մատ, սպի-
տա կու ցի եր րոր դա յին կա ռուց ված քի կո ղա յին շղթա նե րը գտնվում են փո-
խազ դե ցութ յան մեջ։ Այդ կա ռուց ված քի կա յու նու թյունն ա պա հով վում է 
ջրած նա կան, դի սուլ-
ֆի դա յին և  իո նա յին 
կա պե րով, հիդ րո ֆոբ 
փո խազ դե ցու թյուն-
նե րով, վան‒դեր‒ 
Վաալ սյան ու ժե րով 
(Ն կար 2‒50)։ 

Ն կար 2‒50։ Ս պի-
տա կու ցի եր րոր դա յին 
կա ռուց ված քի կա յու-
նու թյան ա պա հո վու մը։ 
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Ս պի տա կու ցի չոր րոր դա յին կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր վում է մե-
կից ա վե լի պո լի պեպ տի դա յին շղթա նե րի առ կա յութ յամբ և  ե ռա չափ դա սա վո-
րութ յամբ։ Ն ման սպի տա կուց ներ են լակ տատ դե հիդ րո գե նա զան, պի րու վատ 
դե հիդ րո գե նա զան, հե մոգ լո բի նը (Ն կար 2‒51)։ 
Ն կար 2‒51։ Ս պի տա կու ցի ա ռաջ նա յին, երկ րոր դա յին, եր րոր դա յին և չոր րոր դա-

յին կա ռուց ված քի մա կար դակ նե րը46։
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2.2.3.5. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԴԵՆԱՏՈՒՐԱՑՈՒՄԸ
Դե նա տու րա ցու մը (բնա փո խում) սպի տա կուց նե րի ե ռա չափ կա ռուց-

ված քի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան խախ տումն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է 
սպի տա կուց նե րի երկ րոր դա յին, եր րոր դա յին և չոր րոր դա յին կա ռուց վածք նե-
րի ձևա փոխ մամբ։ Ընդ ո րում, դե նա տու րա ցու մը չի ազ դում սպի տա կու ցի 
ա ռաջ նա յին կա ռուց ված քի վրա։ Քա նի որ սպի տա կուց նե րի կեն սա քի միա կան 
ֆունկ ցիա նե րը պայ մա նա վոր ված են դրանց ե ռա չափ կա ռուց ված քով, դե նա-
տու րաց ման արդ յուն քում սպի տա կուց նե րը կորց նում են ի րենց կեն սա բա նա-
կան ակ տի վութ յու նը։ Միև նույն ժա մա նակ բարձ րա նում է դե նա տու րաց ված 
սպի տա կուց նե րի մար սե լիութ յու նը, քա նի որ մար սո ղա կան ֆեր մենտ նե րը 
ա վե լի հեշտ են տրո հում պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի կա պե րը։ Ս պի տա կուց-
նե րի կա ռուց ված քա յին ձևա փո խում նե րը կա րող են լի նել դար ձե լի, երբ սպի-
տա կու ցի կա ռուց ված քը և կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յու նը վե րա կանգն վում 
են, կամ՝ ոչ դար ձե լի (օ րի նակ՝ ձվի սպի տա կու ցը), երբ դրանք չեն վե րա կանգն-
վում դե նա տու րա ցումն ա ռա ջաց նող գոր ծո նի կամ գոր ծոն նե րի հե ռա ցու մից 
հե տո37 (Նկար 2‒52)։ Այդ գոր ծոն նե րը նե րառ ված են հետև յալ ե րեք հիմ նա-
կան խմբում. 

1) Ֆի զի կա կան (տա քա ցու մը, ուլտ րա մա նու շա կա գույն ա լիք նե րը կամ 
իո նի զաց նող ճա ռա գայթ նե րը),

2) Քի միա կան (թթու նե րը, ալ կա լի նե րը, ո րոշ ծանր մե տաղ նե րի, օ րի-
նակ՝ սնդի կի կա պա րի թթվա յին լու ծույթ նե րը, լվա ցող մի ջոց նե րը, օր գա նա-
կան լու ծիչ նե րը, օ րի նակ՝ ալ կո հո լը, ա ցե տո նը),

3) Մե խա նի կա կան (ու ժեղ թափ տա լը կամ տրո րե լը):
Ն կար 2‒52։ Ս պի տա կու ցի ե ռա չափ կա ռուց ված քի ձևա փո խու մը դե նա տու րաց-

ման հետ ևան քով։ 

2.2.3.6. ՊԱՐԶ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
Պարզ են հա մար վում այն սպի տա կուց նե րը, ո րոնց հիդ րո լի զի ար-

դյուն քում ան ջատ վում են միայն ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րը և դ րանց 
ա ծանց յալ նե րը։ Դ րանք բա ժան վում են ա ռան ձին տե սակ նե րի՝ ըստ ի րենց լու-
ծե լիութ յան և ջեր մութ յամբ պայ մա նա վոր ված կոա գու լաց մամբ։ Պարզ սպի-
տա կուց ներ են՝
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1. Ալ բու մին նե րը, ո րոնք լու ծե լի են ջրում և թույլ ա ղա յին լու ծույթ նե-
րում։ Դ րանք կոա գու լաց վում են ջեր մութ յան ազ դե ցութ յամբ՝ ա ռա ջաց նե լով 
ջրում և  ա ղա յին լու ծույթ նե րում ան լու ծե լի միա ցութ յուն ներ։ Ալ բու մին ներն 
ու նեն ցածր ի զոէ լեկտ րիկ կետ՝ pI=4,7, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ ձեռք են բե րում 
թթվա յին հատ կութ յուն ներ pH=7,4 ար ժե քի դեպ քում։ Այս սպի տա կուց նե րը 
սո վո րա բար պա րու նա կում են գլի ցին ա մի նաթթ վի սահ մա նա փակ քա նա կու-
թյուն ներ։ Ալ բու մին ներ են ձվի օ վալ բու մի նը, կա թի լակ տոալ բու մի նը, մար դու 
ար յան պլազ մա յի շի ճու կա յին ալ բու մի նը, բու սա կան ծագ ման լե գու մե լի նը։ 

2. Գ լո բու լին նե րը, ո րոնք լու ծե լի չեն ջրում, սա կայն լու ծե լի են թույլ 
ա ղա յին լու ծույթ նե րում։ Այս սպի տա կուց նե րը ևս կոա գու լաց վում են բարձր 
ջեր մութ յան ազ դե ցութ յամբ։ Դ րանց մեջ են մտնում ձվի օ վոգ լո բու լի նը, կա թի 
լակ տոգ լո բու լի նը, մար դու ար յան պլազ մա յի շի ճու կա յին գլո բու լի նը, մկան-
նե րի միո զի նը, բու սա կան ծագ ման լե գու մի նը։

3. Գլ  յու տե լին նե րը, ո րոնք լու ծե լի չեն ջրում և չե զոք ա ղա յին լու ծույթ-
նե րում, սա կայն լու ծե լի են թույլ թթվա յին և  ալ կա լիա կան լու ծույթ նե րում։ 
Դ րանք կոա գու լաց վում են ջեր մութ յան ազ դե ցութ յամբ և հա րուստ են գլու-
տա մի նաթթ վով։ Գլ  յու տե լին նե րին են պատ կա նում ե գիպ տա ցո րե նի գլյու տե-
լի նը, բրնձի օ րի զե նի նը։ 

4. Պ րո լա մին նե րը, ո րոնք լու ծե լի չեն ջրում, չե զոք կամ սպիր տի 100% 
լու ծույթ նե րում, սա կայն լուծ վում են 70‒80% սպիր տա յին լու ծույթ նե րում։ 
Դ րանք հա րուստ են պրո լին ա մի նաթթ վով, սա կայն պա րու նա կում են լի զի նի 
սահ մա նա փակ քա նա կութ յուն ներ։ Պ րո լա մին նե րը բու սա կան ծագ ման սպի-
տա կուց ներ են, ո րոնց մեջ մտնում են ցո րե նի գլիա դի նը, վար սա կի ա վե նի նը:

5. Հիս տոն նե րը, ո րոնք չեն լուծ վում ա մո նիա կի լու ծույ թում, սա կայն 
լու ծե լի են ջրում, թույլ թթվա յին լու ծույթ նե րում և  ա ղա յին լու ծույթ նե րում։ 
Այս սպի տա կուց նե րը սո վո րա բար չեն կոա գու լաց վում և հա րուստ են ար-
գի նին ու հիս տի դին ա մի նաթ թու նե րով։ Հիս տոն նե րը հան դի պում են հյուս-
վածք նե րում, ո րոնք նուկ լեի նաթ թու նե րի (ԴՆԹ, ՌՆԹ) հետ ա ռա ջաց նում են 
կոն յու գի րաց ված սպի տա կուց ներ։ Հե մոգ լո բի նի սպի տա կու ցա յին մա սը՝ գլո-
բի նը, հիս տոն է, ո րում սա կայն գե րակշ ռում են հիս տի դի նը և  ար գի նի փո խա-
րեն՝ լի զի նը։ Այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ են նուկ լեո հիս տոն նե րը և ք րո մո սո մա յին 
նուկ լեոպ րո տեին նե րը։

6. Պ րո տա մին նե րը, ո րոնք լուծ վում են ջրում, թույլ թթվա յին, ալ կա-
լիա կան և  ա մո նիա կա յին լու ծույթ նե րում։ Դ րանք չեն կոա գու լաց վում և 
հա րուստ են ար գի նին ա մի նաթթ վով, սա կայն պա րու նա կում են ցիս տեի նի, 
տրիպ տո ֆա նի և տի րո զի նի սահ մա նա փակ քա նա կութ յուն ներ։ Պ րո տոա-
մին նե րի pH=7,4, ո րի շնոր հիվ օր գա նիզ մում դրանք դրսևո րում են հիմ նա-
յին հատ կութ յուն ներ։ Ինչ պես հիս տոն նե րը, պրո տոա մին նե րը հան դի պում են 
հյուս վածք նե րում և նուկ լեի նաթ թու նե րի հետ ա ռա ջաց նում են նուկ լեոպ րո-
տեին ներ։ Դ րանց խմբին են պատ կա նում սալ մի նը, սար դի նի նը: 

7. Սկ լե րոպ րո տեին նե րը կամ ալ բու մի նոիդ նե րը, ո րոնք ու նեն ցածր 
լու ծե լիութ յուն և ցու ցա բե րում են բարձր կա յու նութ յուն։ Այս սպի տա կուց նե-
րը ֆիբ րիլ  յար սպի տա կուց ներ են, ո րոնց մեջ մտնում են կե րա տի նը, կո լա գե նը։
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2.2.3.7. ԿՈՆՅՈՒԳԻՐԱՑՎԱԾ (ԲԱՐԴ) ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
Կոն յու գի րաց ված են հա մար վում այն սպի տա կուց նե րը, ո րոնք բաղ կա-

ցած են պարզ սպի տա կուց նե րից և դ րանք ի րար կա պող ոչ սպի տա կու ցա յին 
միա ցութ յու նից։ Վեր ջինս ան վա նում են պրոս տե տիկ (հա վել  յալ) խումբ։ Կոն-
յու գի րաց ված սպի տա կուց ներ են՝

1) Նուկ լեոպ րո տեին նե րը, ո րոնք բաղ կա ցած են պարզ սպի տա կուց ներ 
հիս տոն նե րից կամ պրո տա մին նե րից և նուկ լեի նաթ թու նե րից (ԴՆԹ, ՌՆԹ)։ 
Դ րանք բջջա կո րի զի սպի տա կուց ներ են և նուկ լեոպ րո տեի դա յին բարդ կոմպ-
լեքս քրո մա տի նի գլխա վոր բա ղադ րի չը։ Դ րանց օ րի նակ ներ են դեօք սի ռի բո-
նուկ լեոպ րո տեին նե րը, ռի բո նուկ լեոպ րո տեին նե րը։ 

2) Մու կոպ րո տեին նե րը (գլի կոպ րո տեին ներ կամ պրո տեոգ լի կան ներ), 
ո րոնք բաղ կա ցած են պարզ սպի տա կուց նե րից և  ած խաջ րի մո լե կուլ նե րից։ 
Երբ ած խաջ րի պա րու նա կութ յու նը սպի տա կու ցում ցածր է 4%‒ից, ա պա 
դրանք գլի կոպ րո տեին ներ են, իսկ երբ այն բարձր է 4%‒ից, ա պա կոչ վում են 
պրո տեոգ լի կան ներ։ 

3) Ք րո մոպ րո տեին ներ, ո րոնց մո լե կու լում պրոս տե տիկ խում բը ներ-
կա յաց նում են ներ կող պիգ մենտ նե րը։ Այս տե սա կին են պատ կա նում հե մո-
գլո բի նը, քլո րո ֆի լը, ֆեր մենտ ներ կա տա լա զան և պե րօք սի դա զան։ 

4) Ֆոս ֆոպ րո տեին ներ, ո րոնց մո լե կու լում պրոս տե տիկ խում բը ներ-
կա յաց նում են ֆոս ֆո րա կան թթվի մնա ցորդ նե րը։ Այդ պի սի սպի տա կուց ներ 
են կա թի կա զեի նը, ձվի օ վո վի տե լի նը։

5) Լի պոպ րո տեին ներ, ո րոնց մո լե կու լում պրոս տե տիկ խում բը ներ-
կա յաց նում են լի պիդ նե րը։ Դ րանց են պատ կա նում բարձր, մի ջին և ցածր 
խտութ յան լի պոպ րո տեին նե րը, խի լո միկ րո նը։  

2.2.3.8. ԿԱԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ 
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կա թի սպի տա կու ցա յին ֆրակ ցիան բաղ կա ցած է կա զեի նա յին սպի տա-

կուց նե րից և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րից՝ շուրջ 80% և 20% մաս նա բա-
ժին նե րով48։ Կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը ներ կա յաց ված են αs1‒, αs2‒, β և 
κ‒ֆրակ ցիա նե րի տես քով՝ հա մա պա տաս խա նա բար 4։1։3,5։1,5 հա րա բե րակ-
ցութ յուն նե րով։ Դ րանց հիմ նա կան դե րը հան քա յին նյու թեր, գլխա վո րա պես՝ 
կալ ցիում ու ֆոս ֆոր կա պե լը և փո խադ րելն է, ին չի արդ յուն քում կա թից ձևա-
վոր վում է մա կարդ վածք, որն ա ռա վել դյու րա մարս է49։ Բա ցի դա, կա զեի նա յին 
սպի տա կուց նե րի հիդ րո լի զի արդ յուն քում ձևա վոր ված կեն սա բա նո րեն ակ-
տիվ պեպ տիդ ներն ու նեն օգ տա կար հատ կութ յուն ներ մար դու ա ռող ջութ յան, 
մաս նա վո րա պես, սիրտ‒ա նո թա յին, նյար դա յին, ի մու նա յին և մար սո ղա կան 
հա մա կար գե րի վրա՝ կա թի հա կաօք սի դան տա յին, բջջա կար գա վո րիչ, ի մու-
նա կար գա վո րիչ, հա կա գերճն շու մա յին և հա կաթ րոմ բա յին հատ կութ յուն նե րի 
շնոր հիվ50,51։ 
Կա զեի նի մի ցել նե րում գտնվող խմբե րը կա պում են մեծ քա նա կութ յամբ 

ջուր, մաս նա վո րա պես՝ 1գ ս պի տա կու ցը կա պում է շուրջ 3,7գ ջուր: Կա զեի նի 
հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րը կախ ված են սպի տա կու ցի կա ռուց ված քից, լից-



‒ 154‒

քից, ա ղե րի կոն ցենտ րա ցիա յից և  այլ գոր ծոն նե րից: Մի ցել նե րի կա յու նութ յու-
նը կախ ված է կա զեի նի հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րից, ո րին կապ ված ջու րը 
ձևա վո րում է պաշտ պա նիչ հիդ րա տա յին թա ղանթ: Դ րա նով պայ մա նա վոր-
ված, կա թի մա կարդ ման ժա մա նակ դրանք բե րում են ի զոէ լեկտ րիկ վի ճա կի՝ 
քայ քա յե լով սպի տա կուց նե րի հիդ րա տա յին թա ղանթ նե րը:
Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի ֆրակ ցիա յի մեջ են մտնում β‒լակ տոգ լո-

բու լի նը, α‒լակ տոալ բու մի նը, ի մու նոգ լո բու լին նե րը, շի ճու կա յին ալ բու մի-
նը, լակ տո ֆե րի նը, լակ տո պե րօք սի դա զան, պրո տեոզ‒պեպ տո նը, լի զո ցի մը և 
տ րանս ֆե րի նը52։ Լակ տո ֆե րի նը, լակ տո պե րօք սի դա զան և լի զո ցի մը կար ևոր 
հա կա միկ րո բա յին ա գենտ ներ53,54,55 են, իսկ β‒լակ տոգ լո բու լի նը, α‒լակ տոալ-
բու մի նը և լակ տո ֆե րի նը դրսևո րել են ճնշող ազ դե ցութ յուն նո րա գո յա ցու-
թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցի վրա56։ β‒լակ տոգ լո բու լի նը ռե տի նո լի 
և ճար պաթ թու նե րի փո խադ րիչ է, ինչ պես նաև դրսևո րում է հա կաօք սի դան-
տա յին հատ կութ յուն ներ, մինչ դեռ լակ տո ֆե րինն անհ րա ժեշտ է եր կա թի աբ-
սորբց ման, հա կաօք սի դան տա յին և հա կա կան ցե րո գեն ազ դե ցութ յուն նե րի 
հա մար57,58։ Ի մու նոգ լո բու լին նե րը փո խանց վում են պտղին ըն կեր քի մի ջո ցով, 
ո րի պատ ճա ռով դրանց քա նա կութ յուն նե րը հետծննդ յան շրջա նում ցածր են 
կա թում։ Դ րանց հիմ նա կան աղբ յուր է կաթ նա խե ժը, ո րը աբ սորբց վում է նո-
րա ծին նե րի կող մից՝ ա պա հո վե լով նրանց ի մու նա յին պաշտ պա նութ յու նը 
ծնվե լուց հե տո։ Շի ճու կա յին և կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի ա մի նաթթ վա-
յին կազ մը տար բեր է միմ յան ցից։ Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը հա րուստ են 
ճյու ղա վոր ված շղթա ու նե ցող ա մի նաթ թու նե րով, նե րառ յալ՝ լեյ ցի նը, ի զո լեյ-
ցի նը, վա լի նը և լի զի նը, իսկ կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը՝ հիս տի դին, մե-
թիո նին, ֆե նի լա լա նին ա մի նաթ թու նե րով59։   
Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը ներ կա յաց ված են ա ռան ձին մակ րո մո լե կուլ-

նե րով, ո րոնք պատ ված են հիդ րա տա յին թա ղան թով և  ա ռա ջաց նում են բա-
ցա սա կան լից քով գլո բուլ ներ: Կա թում դրանք կա յուն են և չեն մա կարդ վում 
ի զոէ լեկտ րիկ կե տին հաս նե լիս: Դ րանք ան ջատ վում են լու ծե լիութ յան փոք-
րաց ման դեպ քում, երբ ա վե լաց նում են է լեկտ րո լիտ ներ: Բարձր ջեր մաս տի-
ճան նե րում շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը դե նա տու րաց վում են, այ նու հետև 
ագ րե գաց վում և մա սամբ մա կարդ վում:
β‒լակ տոգ լո բու լի նը շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի հիմ նա կան ներ կա յա ցու-

ցիչն է, ո րի մաս նա բա ժի նը շուրջ 50‒55% է: Այն չի մա կարդ վում շի ճու կա յին 
ֆեր մեն տով և  ու նակ է կա պե լու ա նիոն ներ, կա տիոն ներ և լի պի դա յին միա-
ցութ յուն ներ։ β‒լակ տոգ լո բու լի նը ստա մոք սում կա յուն է պեպ սի նի հան դեպ 
և մարս վում է ա ղի նե րում։ α‒լակ տոալ բու մի նը շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի 
երկ րորդ հիմ նա կան խումբն է, ո րոնց մաս նա բա ժի նը շուրջ 20‒25% է: Ի մու-
նոգ լո բու լին նե րի մաս նա բա ժի նը կազ մում է շուրջ 16%, ո րոնք ի մու նա յին հա-
մա կար գի կրող ներ են։ 
Բա ցի սննդա յին և կեն սա բա նա կան ար ժե քից, կա թի սպի տա կուց նե րը և 

ֆեր մեն տա յին հիդ րո լի զի արդ յուն քում սին թեզ ված պեպ տիդ նե րի մի շարք 
տե սակ ներ դրսևո րում են կեն սա բա նա կան այն պի սի հատ կութ յուն ներ, ո րոնք 
օգ տա կար ազ դե ցութ յուն ու նեն մար դու ա ռող ջութ յան հա մար։ Դ րանց թվում 
են հա կա բակ տե րիալ, հա կա վի րու սա յին, հա կասն կա յին, հա կաօք սի դան տա-
յին, հա կա գերճն շու մա յին, հա կա միկ րո բա յին, հա կաթ րոմ բա յին, օ փիոի դա յին 
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և  ի մու նա կար գա վո րիչ, ինչ պես նաև այլ սննդան յու թե րի աբ սորբ ցիան բա րե-
լա վե լու հատ կութ յուն նե րը57։  
Կա թի ոչ սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն նե րի շար քին են պատ կա նում ա մո-

նիա կը, մի զան յու թը, կրեա տի նը, կրեա տի նի նը, մի զաթ թուն, օ րո տաթ թուն։ 
Դ րանք նյու թա փո խա նա կութ յան մի ջանկ յալ և վերջ նա կան ար գա սիք ներ են, 
ո րոնք ներ մուծ վում են կա թի մեջ դրա սին թեզ ման ժա մա նակ։ Օ րի նակ, մի-
զան յու թի քա նա կը կա թում ա վե լա նում է, երբ կեն դա նի ներն ըն դու նում են 
մեծ քա նա կի սպի տա կու ցա յին կե րեր։ Կա թում ա մո նիա կի քա նա կութ յու նը 
կա րող է ա վե լա նալ եր կա րատև պահ պան ման և կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի 
զար գաց ման դեպ քում։ 

2.2.3.9. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՀԱՄԱՅԻՆ ԳԱՄՄԱՅԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՔԵՐԸ
Կաթ նամ թեր քում հա մա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման ու սում նա սի-

րութ յուն‒նե րը հիմ նա կա նում կապ ված են պա նիր նե րի պատ րաստ ման ու 
հա սու նաց ման ժա մա նակ L. lactis բակ տե րիա նե րի և αs1‒կա զեի նի փո խազ-
դե ցութ յան հետ (Ն կար 2‒53)։ Հա սու նաց ման ժա մա նակ պան րի բա ղադ-
րա մա սե րի քայ քայ ման ար գա սիք նե րը մաս նակ ցում են հա մա յին և հո տա յին 
միա ցութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը։ Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի մե ծա մաս-
նութ յունն ու նի ա մի նաթ թու ներ սին թե զե լու սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ։ 
Դ րանց ա ճը կա թում հիմ նա կա նում կախ ված է պրո տեո լի տիկ հա մա կար գից՝ 
կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը մա սամբ տրո հե լու և  ա մի նաթ թու ներ ու պեպ-
տիդ ներ ա ռա ջաց նե լու ու նա կութ յուն նե րից։ Գո յա ցող պեպ տիդ նե րը տրոհ-
վում են ա մի նաթ թու նե րի՝ պեպ տի դա զա ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Այդ ըն թաց քում գո յա նում են դառ նա հա մութ յուն ա ռա ջաց նող մի շարք պեպ-
տիդ ներ, ո րոնց հե տա գա քայ քայ ման արդ յուն քում պա նիր նե րը ձեռք են բե-
րում սպե ցի ֆիկ համ։ Պա նիր նե րի բո լոր տե սակ նե րը պա րու նա կում են ա զատ 
ա մի նաթ թու ներ, ո րոնց մե ծա մաս նութ յունն ու նեն ի րենց բնո րոշ հա մը և հո-
տը։ Հա մա յին միա ցութ յուն ներն ա ռա ջա նում են ա մի նաթ թու նե րի, այդ թվում՝ 
մե թիո նի նի, լեյ ցի-
նի և ֆե նի լա լա նի-
նի փո խա կեր պու-
մից։ 

Ն կար 2‒53։ Կա-
թի սպի տա կուց նե-
րի, պեպ տիդ նե րի 
և  ա մի նաթ թու նե րի 
տրոհ ման մի ջո ցով 
ա ռա ջա ցող հա մա յին 
միա ցու թյուն նե րը։
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2.3. ԿԱԹԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԸ, ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԸ 
2.3.1. ԿԱԹԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԵՐԸ, ՄԱԿՐՈ‒ ԵՎ ՄԻԿՐՈ 

ՏԱՐՐԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Հան քա յին նյու թե րը կա թում և կաթ նամ թեր քում պա րու նակ վող միկ րո-

սննդան յու թեր են, ո րոնց քա նա կա կան բա ժի նը ո րո շե լու հա մար գո յութ յուն 
ու նեն տար բեր ա նա լի տիկ ե ղա նակ ներ։ Դ րանց մաս նա բա ժին նե րի վե րա-
բեր յալ ու նե ցած գի տե լի քը կար ևոր է կաթ նամ թեր քի գի տութ յան և տեխ նո-
լո գիա յի հա մար, քա նի որ դա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա վե լի լավ հաս-
կա նա լու կա թի քի միա կան կազ մը և կաթ նամ թերք նե րի հատ կութ յուն նե րը՝ 
կոն սիս տեն ցիան, կա յու նութ յու նը, օր գա նո լեպ տիկ հատ կութ յուն նե րը, ինչ-
պես նաև սննդա յին ար ժե քը։ Բա ցի դա, հան քա յին նյու թերն ու նեն կեն սա-
կան նշա նա կութ յուն օր գա նիզ մում բջջի կեն սա գոր ծու նեութ յան, օս մո տիկ 
հատ կութ յուն նե րի կար գա վոր ման, ոս կոր նե րի ամ րութ յան, ինչ պես նաև նյու-
թա փո խա նա կութ յան պրո ցես նե րում որ պես կա տա լի զա տոր հան դես գա լու 
գոր ծում։ Կախ ված քա նա կա կան պա րու նա կութ յու նից, հան քա յին նյու թե րը 
բա ժան վում են եր կու խմբի.

1) Մակ րո տար րեր կամ մակ րոէ լե մենտ ներ (Ca, P, Mg, Na, Cl և K)
2) Միկ րո տար րեր կամ միկ րոէ լե մենտ ներ (Fe, Cu, Zn և Se)
Մակ րո տար րե րի նկատ մամբ չա փա հաս մար դու օ րա կան պա հանջ վող չա-

փա բա ժի նը սո վո րա բար 100 գրա մից ա վե լի է, մինչ դեռ միկ րո տար րե րի նկատ-
մամբ այն կազ մում է մինչև 100 գրամ։ 
Կալ ցիու մը (Ca) կա թի և կաթ նամ թեր քի հիմ նա կան հան քա յին նյու թե րից 

մեկն է։ Կո վի կա թում կալ ցիու մի պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 1,200 մգ/լ, 
ո րի 99%‒ը կա թի ան յուղ ֆա զա յում է։ Այս տեղ կալ ցիու մը բաշխ ված է մի ցե-
լա յին (մոտ 800 մգ/լ) և ջ րա յին (մոտ 400 մգ/լ) ֆա զա նե րի միջև60,61,62,63։ Ջ րա-
յին ֆա զա յում կալ ցիումն ա զատ է (Ca2+) և կապ ված է ա նօր գա նա կան ֆոս-
ֆատ նե րի (Pi) ու ցիտ րատ նե րի հետ̀  ձևա վո րե լով հա մա պա տաս խան ա ղեր։ 
Ջ րա յին ֆա զան հա գե ցած է կալ ցիու մի ֆոս ֆատ նե րով։ Կալ ցիու մը կապ ված 
է նաև շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի, մաս նա վո րա պես՝ α‒լակ տալ բու մի նի և  
օս տեո պոն տի նի հետ։ Մի ցե լա յին ֆա զա յում կալ ցիու մը կապ ված է օր գա նա-
կան (Po) և  ա նօր գա նա կան ֆոս ֆատ նե րի հետ, ո րոնք կա զեի նա յին մի ցել նե-
րում ձևա վո րում են գրա նուլ ներ: Դ րանք պատ կե րա վոր ներ կա յաց ված են 
մի ցե լի ներ սում գտնվող կլո րա վուն ու սև գու նա վոր ված սուբ մի ցել նե րի տես-
քով (Ն կար 2‒54)։ Այդ հան քա յին միա ցութ յուն նե րի տրա մա գի ծը հա վա սար 
է մո տա վոր 3 նա նո մետ րի (նմ), ո րոնց քի միա կան կազ մը դեռևս ամ բող ջո վին 
ուսում նա սիր ված չէ։  
Ջ րա յին և մի ցե լա յին ֆա զա նե րի միջև առ կա է թեր մո դի նա միկ հա վա-

սա րակշ ռութ յուն, ո րը կոչ վում է «կա թի հան քա յին հա վա սա րակշ ռութ յուն»։ 
Կալ ցիու մը և  ա նօր գա նա կան ֆոս ֆատ նե րը մի ֆա զա յից կա րող են անց նել 
մյու սը՝ կախ ված կա թի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րից65։ Ֆա զա նե րի 
միջև հիմ նա կան փո փո խութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում կա թի թթվեց ման 
ժա մա նակ, երբ կաթ նա շա քա րը փո խա կերպ վում է կաթ նաթթ վի, իսկ կալ-
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ցիու մը լու ծե լի վի ճա կում անց նում է ջրա յին ֆա զա։ Ա ռան ձին դեպ քե րում 
կա թի ջրա յին ֆա զան հե ռաց վում է, ինչ պես պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա-
մա նակ, ո րով պայ մա նա վոր ված կաթ նամ թերք նե րը ու նե նում են կալ ցիու մի 
տար բեր կոն ցենտ րա ցիա ներ։ Աղ  յու սակ 2‒8‒ում ներ կա յաց ված է կալ ցիու-
մի պա րու նա կութ յու նը կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րում։
Ն կար 2‒54։ Կալ ցիու մի և ֆոս ֆա տի բաշխ վա ծութ յու նը կա թում՝ pH=6.7 մի ջա-

վայ րում։ Տար բեր միա ցութ յուն նե րի կոն ցենտ րա ցիան ներ կա յաց ված է փա կագ ծե-
րում մի լի մոլ (մմոլ‒mM) չափ ման միա վո րով64։

Աղ  յու սակ 2‒8։ Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի հան քա յին 
կազ մը՝ ար տա հայտ ված մի լիգ րամ նե րով 100 գրամ մթեր քի հաշ վով64։ 

Կաթի և 
կաթնամթերքի 
տեսակներ

Հանքային նյութեր
Ca P Mg Na K Fe Zn Cu

Անարատ կաթ 119 93 13 49 151 0.05 0.4 0.01
Ցածրայուղ կաթ 122 95 14 50 154 0.05 0.4 0.008
Անյուղ կաթ 124 101 11 51 166 0.04 0.4 0.011
Կամամբեր 387 346 20 842 187 0.33 2.4 0.021
Չեդդեր 721 512 28 620 98 0.68 3.1 0.031
Ֆետա 492 337 19 1116 62 0.65 2.9 0.032
Գաուդա 700 546 29 819 120 0.24 3.9 0.036
Պարմեզան 1,376 807 51 1,861 107 0.95 3.2 0.037
Մոցարելա 
(անարատ 
կաթից)

517 371 19 373 67 0.18 2.2 0.02
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 Կալ ցիու մի վե րա բեր յալ մյուս կար ևոր հար ցը կապ ված է կաթ նամ թերք նե-
րում դրա գտնվե լու տե ղի և ձ ևա վո րած միա ցութ յուն նե րի հետ։ Թ թու կաթ-
նամ թերք նե րում, երբ pH‒ը մոտ է 4.6 ար ժե քին, կալ ցիու մը հիմ նա կա նում 
ա զատ վի ճա կում է (Ca2+), մինչ դեռ հա սու նա ցած պա նիր նե րում ( Կա մամ բեր, 
Չեդ դեր, Է մեն թալ) կալ ցիու մը կա րող է գտնվել տար բեր միա ցութ յուն նե րի 
ձևով, այդ թվում՝ կալ ցիու մի ֆոս ֆա տի, կալ ցիու մի լակ տա տի, կալ ցիու մի 
կար բո նա տի։ Ֆոս ֆո լի պիդ նե րի և  ա զատ ճար պաթ թու նե րի մո լե կուլ նե րը հա-
սու նա ցած պա նիր նե րում կա րող են կա պել կալ ցիում՝ ձևա վո րե լով կալ ցիու-
մի ֆոս ֆո պեպ տի դա յին կոմպ լեքս ու օ ճառ։ 
Կալ ցիու մը անհ րա ժեշտ հան քա յին սննդան յութ է այն պի սի կեն սա բա նա-

կան ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ինչ պի սիք են նյար դա յին ազ դակ-
նե րի հա ղոր դու մը, մկան նե րի կծկում նե րը, սրտամ կա նի գոր ծու նեութ յու նը, 
բջիջ նե րի ադ հե զիան և կո րի զա կի սու մը, ար յան մա կար դու մը և  ոսկ րա կազ-
մի զար գա ցու մը66,67։ Մար դու սննդա կար գում կալ ցիու մի անհ րա ժեշտ քա նա-
կութ յունն ա պա հո վե լու հա մար առ կա են սննդամ թեր քի տար բեր տե սակ ներ, 
սա կայն կալ ցիու մի բարձր պա րու նա կութ յան շնոր հիվ կա թը և կաթ նամ թերք-
նե րը հա մար վում են կալ ցիու մի ար ժե քա վոր աղբ յուր։ Մի շարք հե տա զո տու-
թ յուն նե րի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ կա թի և կաթ նամ թերք նե րի մեջ պա-
րու նակ վող կալ ցիու մի օգ տա գոր ծումն ու նե նում է դրա կան ազ դե ցութ յուն 
օս տեո պո րո զի, գերճնշ ման, հաստ ա ղի քի ու շա գա նա կա գեղ ձի (պրոս տա տի) 
քաղց կե ղի, մարմ նի քա շի ա վե լաց ման, ճար պա կալ ման և  այլ հի վան դութ յուն-
նե րի հետ կապ ված ռիս կե րը նվա զեց նե լու գոր ծում66,68,69,70։ Արևմտ յան երկր-
նե րում կալ ցիու մի օ րա կան պա հանջ մուն քի եր կու եր րոր դը բա վա րար վում 
է կա թի և կաթ նամ թերք նե րի մի ջո ցով։ Օ րի նակ, մեկ բա ժակ կա թը (240 մլ) 
պա րու նա կում է 300 մգ կալ ցիում67։ Պինդ պա նիր նե րը հա մար վում են կալ-
ցիու մով ա մե նա հա րուստ կաթ նամ թեր քի տե սա կը։ Օ րի նակ, 210 գրամ շվեյ-
ցա րա կան պա նի րը պա րու նա կում է 1500 մգ կալ ցիում67։ 
Կալ ցիու մի մոտ 97%‒ը ա ղե րի ձևով մտնում է կմախ քի բա ղադ րութ յան 

մեջ, իսկ 1%‒ից ա վե լին իո նաց ված վի ճա կում է։ Օր գա նիզ մում կալ ցիու մի 
աբ սորբ ցիան (ներծ ծու մը) տե ղի է ու նե նում բա րակ ա ղի նե րում, ո րի ին տեն-
սի վութ յու նը հիմ նա կա նում կախ ված է վի տա մին D‒ի պա րու նա կութ յու նից և  
ա ղի նե րի ֆեր մեն տա յին հա մա կար գից։ Իր հեր թին, կա թի վե րամ շա կու մը կա-
րող է փո փո խել կալ ցիու մի պա րու նա կութ յու նը, ինչ պես նաև դրա աբ սորբց-
ման աս տի ճա նը օր գա նիզ մում։ Մաս նա վո րա պես, կա թի ջեր մա յին մշա կու մը 
ու նե նում է բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն կալ ցիու մի կեն սա մատ չե լիութ յան 
վրա, որն էլ հան գեց նում է օր գա նիզ մի կող մից կալ ցիու մի ա ռա վել քիչ աբ-
սորբց ման71։ Մ յուս կող մից, պինդ պա նիր նե րում պա րու նակ վող կալ ցիումն 
ու նի աբ սորբց ման բարձր աս տի ճան, ին չը պայ մա նա վոր ված է կա զեի նի ֆոս-
ֆո պեպ տիդ նե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք ա ռա ջա նում են հա սու նաց ման ժա-
մա նակ տե ղի ու նե ցող պրո տեո լի զի արդ յուն քում։ 
Աղ  յու սակ 2‒9։ Կալ ցիու մի և վի տա մին D‒ի ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը 

մար դու սննդա կար գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբի72. 
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Տարիքային 
խումբ 

(ամսական 
կամ 

տարեկան)

Կալցիում Վիտամին D
Առաջարկ-

վող 
օրական 
չափա-

բաժին (մգ/
օր)

Ամենա‒ 
վերին 
շեմը 

(մգ/օր)

Առաջարկ-
վող օրական 
չափաբա ժին 

(IU/օր)

25‒հիդրօքսի 
‒վիտամին 
D` 25(OH)D 

(նգ/մլ)

Ամենա‒ 
վերին 
շեմը

(IU/օր)

0‒6 ամս. 200 1000 400 20 1000
6‒12 ամս. 260 1500 400 20 1500

1‒3 700 2500 600 20 2500
4‒8 1000 2500 600 20 3000
9‒13 1300 3000 600 20 4000
14‒18 1300 3000 600 20 4000
19‒30 1,000 2500 600 20 4000
31‒50 1000 2500 600 20 4000
51‒70 

(տղամարդ) 1000 2000 600 20 4000

51‒70 (կին) 1200 2000 600 20 4000
≥71 1200 2000 800 20 4000

19‒50 
(հղիներ և 
կե րակ րող 
մայրեր)

1000 2500 600 20 4000

Սնն դա կար գի և կեն սա բա նա կան ակ տիվ հա վե լում նե րի մի ջո ցով օր գա-
նիզմ ներ թա փան ցած կալ ցիու մի 2500‒3000 գրամ քա նա կութ յու նը մեկ օր վա 
կտրված քով հա մար վում է անվ նաս ե րե խա նե րի և 2000‒2500 գրա մը՝ չա փա-
հաս նե րի հա մար67։ Կալ ցիու մի ա ռա վե լա գույն քա նակ նե րը կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծով գե րա զան ցե լու դեպ քում կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն ներ չեն նկատ-
վում օր գա նիզ մում, մինչ դեռ եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծի դեպ քում 
մե ծա նում է ե րի կամ նե րում քա րե րի ա ռա ջաց ման ռիս կը67։ Իսկ եր կա րատև 
ժա մա նա կա հատ վա ծով նվա զա գույն քա նակ նե րից պա կաս կալ ցիում օգ տա-
գոր ծե լու դեպ քում օր գա նիզ մում կա րող է զար գա նալ օս տեո պո րոզ67։ Ընդ հա-
նուր առ մամբ, օ րա կան սննդա կար գով օր գա նիզմ ներ թա փան ցած կալ ցիու մի 
մոտ 40%‒ն  է աբ սորբց վում մար դու օր գա նիզ մում73։ Միև նույն ժա մա նակ, 
կալ ցիու մի արդ յու նա վետ աբ սորբց ման հա մար կար ևոր նա խա պայ ման է վի-
տա մին D սննդան յու թի առ կա յութ յու նը մար դու օր գա նիզ մում, ո րը կա րող է 
սին թեզ վել ար ևի ճա ռա գայթ նե րի կամ ներ թա փան ցել օր գա նիզմ սննդա կար-
գի մի ջո ցով։ ԱՄՆ‒ի ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տուտ նե րի (ԱԱԻ) 
կող մից ներ կա յաց վել են կալ ցիու մի և վի տա մին D‒ի ա ռա ջարկ վող օ րա կան 
չա փա բա ժին նե րը տա րի քա յին տար բեր խմբե րի հա մար (Աղ  յու սակ 2‒9)72:
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Ֆոս ֆո րը (P) կա թի և կաթ նամ թերք նե րի մյուս կար ևոր հան քա յին նյու-
թե րից մեկն է։ Կա թում ընդ հա նուր ֆոս ֆո րի պա րու նա կութ յու նը 950 մգ/լ է։ 
Այն օր գա նա կան և  ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի (ֆոս ֆատ նե րի) ձևով 
է։ Օր գա նա կան ֆոս ֆատ նե րում ֆոս ֆո րը կապ ված է օր գա նա կան միա ցու-
թ յուն նե րի մո լե կուլ նե րի հետ, ինչ պի սիք են կա զեի նի մո լե կուլ նե րը, ֆոս ֆո-
լի պիդ նե րը, ռի բո նուկ լեի նաթ թուն (ՌՆԹ), դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթ թուն 
(ԴՆԹ), նուկ լեո զիդ նե րը, նուկ լեո տիդ նե րը և շա քա րա յին ֆոս ֆատ նե րը։ Ֆոս-
ֆա տա յին իոն նե րը կա րող են իո նաց վել տար բեր ձևե րով՝ կախ ված pH‒ի ար-
ժե քից։ Երբ կա թի pH‒ը մոտ է 6,7 ար ժե քին, ա պա առ կա է թթվա հիմ նա յին 
հա վա սա րակշ ռութ յուն HPO4

2‒ և HPO4
1‒  ի ոնների միջև ։ Օր գանական  միա-

ցութ յո ւններից  ֆ ոսֆորը գլ խա վորապես  կապված է կ ազեին ի մ ից ելների հե տ, 
որոն ք կաթ ի մի ցելայի ն ֆազայում են։  Ֆ ոսֆոր ի օր գանական մյուս  միա ցու-
թյո ւնները գտնվում ե ն կաթի  ջրայի ն ֆազայու մ։ 
Ֆ ոսֆո րի ան օր գանական  միա ցութ յո ւնները բաշխված են  ջրայի ն և մի-

ցելայի ն ֆա զաների միջ և, որը նպաստում է  «կաթի  հ անքայի ն հա վասա-
րակշ ռության»  պա հպ անմա նը ։ Կաթի pH=6, 7 արժեքի  դեպքում  ֆ ոսֆո րի 
ան օր գանական  միա ցութ յո ւնների 50%‒ը գտնվում է  ջրային  և մյուս 50%‒ը ՝ մի-
ցելայի ն ֆա զաներում՝  ձ ևա վորելով Ca ‒ֆ ոս ֆատային սո ւբմ իցելն եր ։ Կաթից  
կա թնամ թե րքների  պատ րաստմա ն ժամանակ,  մ աս նա վորապես՝ թ թվեցմա ն 
ը նթացքու մ, ան օր գանական  ֆ ոսֆորի  միա ցութ յուններն  անցնում ե ն կաթի  
ջրայի ն ֆազա , ինչի  արդ յունքու մ պ ան իրներ ի և  կ աթ նաշոռ ի ա րտադ րությա ն 
ժամանակ դրան ք ա նջատվում ե ն շ իճուկի հետ  միասին։ Այս  հ անգ ամանքով 
ե ն բա ցատրվում  ֆ ոսֆորի  մ աս նաբ աժ ինների  տ արբե րութ յո ւններ ը կաթ ի և  
կա թնամ թե րքների  տարբե ր տ ես ակներում  (Ա ղյուսակ 2‒1 0) : Վ երա մշակվա ծ 
պ ան իրներ ը պ ար ունակում են  ֆ ոսֆորի բարձ ր քանա կութ յուններ , քանի որ 
դրան ց ա րտադ րությա ն ը նթացքում ՝ հ ալեցմա ն ժամանա կ,  ավ ելացվում ե ն 
պոլ իֆ ոս ֆատայ ին աղեր  ( պոլ իֆո սֆատնե ր)։ Պին դ և փափու կ պ ան իրներ ի 
հ ասո ւնացմա ն ը նթացքում  ֆ ոսֆո րի ան օր գանական  միա ցութ յո ւնները  
պ անրա զա նգվածի կե նտ րոնակա ն մասի ց փո խանցվում ե ն մ ակերևույ թ՝  
առ աջ ացնելով  ֆ ոսֆոր ի պ ար ունա կության  տ արբե րութ յուններ  պ անրա զա-
նգվածի  տարբեր  հա տվ ածներո ւմ ։ Հ ասո ւնացմա ն ը նթացքու մ տեղ ի ունեցող  
պր ոտ եոլիզ ի ժամանա կ կ ատարվում է նաև  ֆ ոսֆ ոպե պտ իդների  ձ ևավորու մ, 
որոն ք ունեն  կալցիո ւմ և այ լ կա տիոննե ր կապելու  հատ կութ յուններ։  
Աղ  յու սակ 2‒10։ Ֆոս ֆո րի ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը մար դու սննդա կար-

գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբի74. 

Տարիքա յին խումբ (ամսա-
կան կամ տա րե կան)

Ֆոսֆոր
Առաջարկվող օրական 
չափաբաժինը (մգ/օր)

Ամենավերին շեմը 
(մգ/օր)

0‒6 ամսական 100 3000
6‒12 ամսական 275 3000

1‒3 460 4000
4‒8 500 4000
9‒13 1250 4000
14‒18 1250 4000
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19‒70 700 4000
≥71 700 3000

19‒50 (հղիներ) 700 3500
19‒50 (կերակրող մայրեր) 700 4000
Օր գա նիզ մում ֆոս ֆո րի 85%‒ը գտնվում է ոսկ րա կազ մում, իսկ մնա-

ցած 15%‒ը՝ փա փուկ հյուս վածք նե րում։ Ֆոս ֆորն առ կա է օր գա նիզ մի բո-
լոր բջիջ նե րում, և դ րա հիմ նա կան դերն օր գա նիզ մում ոսկ րա կազ մի ու 
ա տամ նե րի ձևա վոր մա նը մաս նակ ցելն է։ Վի տա մին նե րի B խմբի հետ միա-
սին ֆոս ֆո րը մաս նակ ցում է մի շարք կեն սա բա նա կան ֆունկ ցիա նե րի, 
նե րառ յալ՝ ե րի կամ նե րի գոր ծու նեութ յան, մկան նե րի կծկում նե րի, նյար-
դա յին ազ դակ նե րի հա ղորդ ման և սր տամ կա նի գոր ծու նեութ յան ա պա-
հով մա նը։ Օ րա կան սննդա կար գով օր գա նիզմ ներ թա փան ցած ֆոս ֆո րի 
55‒70%‒ն  է աբ սորբց վում չա փա հաս նե րի և 65‒90%‒ը՝ նո րա ծին նե րի ու ե րե-
խա նե րի մոտ75։ Հատ կան շա կան է, որ ֆոս ֆո րը խո չըն դո տում է մի շարք հան-
քա յին նյու թե րի (Ca, Mg, Fe) աբ սորբց մա նը օր գա նիզ մում, քա նի որ դրանց 
հետ միա սին ձևա վո րում է վատ լու ծե լի ա ղեր։ Ան բա վա րար ֆոս ֆո րի պա րու-
նա կութ յու նը օր գա նիզ մում դրսևոր վում է հի պո ֆոս ֆա տե միա յի ձևով։ Քա նի 
որ ֆոս ֆո րա յին միա ցութ յուն նե րը առ կա են բջիջ նե րում սահ մա նա փակ քա-
նա կութ յամբ, ուս տի դրա ան բա վա րա րութ յու նը բե րում է բջջա յին ֆունկ ցիա-
նե րի խան գար ման՝ ա խոր ժա կի վա տաց ման, մկա նա յին թու լութ յան, շնչա ռա-
կան և սր տա յին ան բա վա րա րութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ նա լով։  
Մագ նե զիու մի (Mg) պա րու նա կութ յու նը կա թում և կաթ նամ թերք նե րում 

ա ռա վել քիչ է՝ կալ ցիու մի հետ հա մե մա տած։ Դ րա քա նա կութ յու նը կա թում 
120 մգ/լ է: Ինչ պես կալ ցիու մի դեպ քում, մագ նե զիու մի իոն նե րի 99%‒ը կա-
թի ան յուղ ֆա զա յում է, որ տեղ բաշխ ված է մի ցե լա յին (մոտ 50 մգ/լ) և ջ րա յին 
(մոտ 70 մգ/լ) ֆա զա նե րի միջև։ Ջ րա յին ֆա զա յում մագ նե զիու մի իոն նե րը 
կապ ված են ա նօր գա նա կան ֆոս ֆատ նե րի և ցիտ րատ նե րի, իսկ մի ցե լա յին 
ֆա զա յում՝ կա զեի նի մի ցել նե րի հետ։ Այս բաշխ վա ծութ յու նը հա մե մա տա բար 
զգա յուն է ֆի զի կա քի միա կան պայ ման նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կա թի pH ար-
ժե քի նկատ մամբ։ Կա թի թթվեց ման ժա մա նակ մի ցե լա յին ֆա զա յի մագ նե-
զիու մը փո խա կերպ վում է լու ծե լի վի ճա կի ջրա յին ֆա զա յում։ Կաթ նամ թեր-
քի տար բեր տե սակ նե րում մագ նե զիու մի քա նա կութ յուն նե րը տար բեր վում 
են՝ կախ ված տեխ նո լո գիա կան մշակ ման պայ ման նե րից։ Մաս նա վո րա պես, 
պա նիր նե րը և հատ կա պես դրանց պինդ տե սակ նե րը հա մար վում են մագ նե-
զիու մի լավ աղբ յուր ներ։ Հա սու նաց ման ըն թաց քում մագ նե զիու մը պան րա-
զանգ վա ծի կենտ րո նա կան մա սից փո խանց վում է մա կեր ևույթ՝ ա ռա ջաց նե-
լով մագ նե զիու մի պա րու նա կութ յան տար բե րութ յուն ներ պան րա զանգ վա ծի 
տար բեր հատ ված նե րում։  
Օր գա նիզ մում մագ նե զիու մը մաս նակ ցում է մոտ 300 կեն սա քի միա կան 

ռեակ ցիա յի ի րա կա նաց մա նը, նե րառ յալ՝ սպի տա կուց նե րի սին թեզ մա նը, 
մկա նա յին և ն յար դա յին ֆունկ ցիա նե րի ի րա գործ մա նը, ար յան ճնշման և  ար-
յան գլյու կո զի կար գա վոր մա նը։ Մագ նե զիումն անհ րա ժեշտ է օր գա նիզ մում 
է ներ գիա յի ար տադ րութ յան, օք սի դա ցու մա յին ֆոս ֆո րի լաց ման և գ լի կո լի-
զի հա մար։ Այն մաս նակ ցում է ոս կոր նե րի ձևա վոր ման, ռի բո նուկ լեի նա թթվի 
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(ՌՆԹ), դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ) և գ լու տա տիո նի սին թեզ ման 
գոր ծըն թաց‒նե րին։ Մագ նե զիու մը նաև կար ևոր դեր է խա ղում՝ նպաս տե-
լով կալ ցիու մի և կա լիու մի իոն նե րի փո խադր մա նը դե պի բջջա թա ղանթ, 
ո րը կար ևոր գոր ծըն թաց է նյար դա յին ազ դակ նե րի հա ղորդ ման, մկա նա յին 
կծկում նե րի և սր տի բնա կա նոն ռիթ մի հա մար։  
Չա փա հաս մար դու օր գա նիզ մում առ կա է մոտ 25 գրամ մագ նե զիում, ո րի 

50‒60%‒ը տե ղա կայ ված է ոսկ րա կազ մի, իսկ մնա ցած մա սը՝ փա փուկ հյուս-
վածք նե րի կազ մում։ Մագ նե զիու մի 1%‒ից պա կաս քա նա կութ յուն առ կա է ար-
յան շի ճու կում, ո րի նոր մալ մաս նա բա ժի նը կազ մում է 0,75‒0,95 մմոլ/լ։ Երբ 
դրա քա նա կութ յու նը պա կաս է 0,75 մմոլ/լ ‒ից, ա պա առ կա է հի պո մագ նե միա, 
որն ար տա հայտ վում է դյու րագրգ ռութ յամբ, մկա նա յին թու լութ յամբ, քնկո-
տութ յամբ, իսկ 0,95 մմոլ/l‒ից բարձր ար ժե քի դեպ քում նկատ վում է հի պեր-
մագ նե միա, որն իր հեր թին ար տա հայտ վում է սրտխառ նո ցով, թու լութ յամբ, 
սրտի ռիթ մի խան գա րում նե րով և  այլն։ Մագ նե զիու մի քա նա կութ յու նը օր գա-
նիզ մում (մագ նե զիու մի հո մեոս տազ) կար գա վոր վում է ե րի կամ նե րի օգ նու-
թյամբ՝ օ րա կան մոտ 120 գրամ մե զի մի ջո ցով օր գա նիզ մից հե ռաց վում է։ Երբ 
մագ նե զիու մի քա նա կութ յու նը ցածր է օր գա նիզ մում, դրա հե ռա ցու մը օր գա-
նիզ մից ևս պա կա սում է։ Մար դու սննդա կար գում մագ նե զիու մի ա ռա ջարկ վող 
մաս նա բա ժին նե րը ներ կա յաց ված են աղ  յու սակ 2‒11‒ում։ Չ նա յած կա թը և 
կաթ նամ թերք նե րը պա րու նա կում են մագ նե զիու մի ցածր քա նա կութ յուն, բայց 
դրա պա րու նա կութ յու նը եր կու բա ժակ կա թում (600 մլ) կազ մում է 65 մգ76։   
Աղ  յու սակ 2‒11։ Մագ նե զիու մի ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը մար դու սննդա-

կար գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբի77. 

Տարիքային խումբ 
(ամսական կամ 
տարեկան)

Մագնեզիում

Առաջարկվող օրական 
չափաբաժինը (մգ/օր)

Ամենավերին շեմը՝ 
կենսաբանական ակտիվ 
հավելումների կամ 

դեղամիջոցների միջոցով 
(մգ/օր)

0‒6 ամսական 30 ‒
6‒12 ամսական 75 ‒

1‒3 80 65
4‒8 130 110
9‒13 240 350

14‒18 (աղջիկ) 360 350
14‒18 (տղա) 410 350
19‒30 (կին) 310 350

19‒30 (տղամարդ) 400 350
≥31 (կին) 320 350

≥31 (տղամարդ) 420 350
19‒30 (հղիներ) 350 350
31‒50 (հղիներ) 360 350

19‒30 (կերակրող 
մայրեր) 310 350

31‒50 (կերակրող 
մայրեր) 320 350
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 Նատ րիու մը (Na), քլո րը (Cl) և կա լիու մը (K) կա թի մյուս մակ րո հան-
քա յին նյու թերն են։ Նատ րիու մի և ք լո րի պա րու նա կութ յու նը կա թում հա մա-
պա տաս խա նա բար 450 մգ/լ և 1100 մգ/լ է, ո րոնց քա նա կութ յուն նե րը կա րող 
են բարձ րա նալ կեն դա նի նե րի մոտ մաս տի տի առ կա յութ յան դեպ քում։ Այս 
եր կու տար րե րը հիմ նա կա նում տե ղա կայ ված են կա թի և կաթ նամ թերք նե րի 
ջրա յին ֆա զա յում, որ տեղ ա զատ վի ճա կում են կամ թույլ կա պե րով կապ ված 
են հա կա ռակ լից քա վոր ված իոն նե րի հետ։ Պա նիր նե րի և կա րա գի տար բեր 
տե սակ նե րում NaCl ա ղի քա նա կութ յու նը հա մե մա տա բար բարձր է, ո րը պայ-
մա նա վոր ված է տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քում ա ղի ա վե-
լաց մամբ կամ ա ղադր մամբ։ Պա նիր նե րի տեխ նո լո գիա յում ա ղը նպաս տում 
է մա կարդ ված քից շի ճու կի ան ջատ մա նը, պան րի հա մա յին հատ կութ յու նե րի 
ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև հա սու նաց ման ըն թաց քում ազ դում է միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի և ֆեր մենտ նե րի գոր ծու նեութ յան վրա։ Պա նիր նե րում NaCl‒ի 
քա նա կութ յու նը տա տան վում է՝ կախ ված պան րի տե սա կից։ Օ րի նակ, ա ղաջ-
րա յին պա նիր նե րում NaCl‒ի կոն ցենտ րա ցիան բարձր է, մինչ դեռ կաթ նա-
թթվա յին պա նիր նե րում ցածր է, քա նի որ տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ըն թաց քում ա ղի ա վե լա ցում կամ ա ղադ րում չի կա տար վում։ 
Կա լիու մի քա նա կութ յու նը կա թում 1500 մգ/լ է, ին չի պատ ճա ռով այն կա-

թում ա մե նա բարձր քա նա կութ յամբ հան դի պող հան քա յին նյութն է։ Ինչ պես 
նատ րիու մը և ք լո րը, այն ևս հիմ նա կա նում կա թի ու կաթ նամ թերք նե րի ջրա-
յին ֆա զա յում է, և կա րող է գտնվել ինչ պես ա զատ վի ճա կում, այն պես էլ թույլ 
կա պե րով կապ ված լի նել հա կա ռակ լից քա վոր ված իոն նե րի հետ։ Պա նիր նե-
րում կա լիու մի պա րու նա կութ յու նը հա մե մա տա բար ցածր է, քա նի որ դրա 
մեծ մա սը հե ռա նում է շի ճու կի հետ միա սին՝ մա կարդ ված քի մշակ ման ըն-
թաց քում։  
Չա փա հաս մար դու օր գա նիզ մում առ կա է մոտ 100 գրամ նատ րիում, ո րի 

40%‒ը մտնում է ոսկ րա կազ մի բա ղադ րութ յան մեջ, իսկ մնա ցած 60%‒ը 
ար տաբջ ջա յին և ներբջ ջա յին հե ղուկ մի ջա վայ րում է։ Ար տաբջ ջա յին մի ջա-
վայ րում նատ րիու մի կա տիոն նե րը ընդ հա նուր կա տիոն նե րի 90%‒ն  են։ 
Նատ րիու մի գե րակշ ռող մա սը (90%) օր գա նիզմ է ներ մուծ վում NaCl‒ի կամ 
«սե ղա նի ա ղի» մի ջո ցով, ո րում նատ րիու մի մաս նա բա ժի նը 40%78 է։ Նատ-
րիու մի անհ րա ժեշտ քա նա կութ յու նը օր գա նիզ մում կար ևոր է բա րակ ա ղի-
նե րում բջջա թա ղան թի ձևա վոր ման և սնն դան յու թե րի աբ սորբց ման հա մար։ 
Դ րա առ կա յութ յու նը պայ մա նա վո րում է նաև ար տաբջ ջա յին հե ղուկ նե րի 
քա նա կութ յուն նե րը, ին չը կար գա վո րում է ար յան ծա վա լը և  ար յան ճնշու մը։ 
Սա կայն, սննդա կար գում նատ րիու մի հա վել  յալ օգ տա գոր ծու մը բա ցա սա-
կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում ա ռող ջութ յան վրա՝ հան գեց նե լով գերճնշ ման 
ա ռա ջաց ման։ Նատ րիու մի ա ռա ջարկ վող օ րա կան չա փա բա ժին ներն, ըստ տա-
րի քա յին խմբե րի, ներ կա յաց ված են Աղ  յու սակ 2‒12‒ում։ Կան գա յին սրտա-
յին ան բա վա րա րութ յուն, լ յար դի ցի ռոզ և  ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յուն 
ունե ցող ան հատ նե րի դեպ քում նատ րիու մի օ րա կան սպա ռու մը պետք է լի նի 
ա ռա վել պա կաս, քան նշված չա փա բա ժին նե րը79։ 
Ք լո րը մյուս գե րակշ ռող է լեկտ րո լիտն է մար դու օր գա նիզ մում, որ տեղ դրա 

պա րու նա կութ յու նը կազ մում է 115 գրամ80։ Ք լո րի ա նիոն նե րը օր գա նիզ մի 
ընդ հա նուր ա նիոն նե րի մոտ 70%‒ն  են։ Այն ար տաբբ ջա յին ա մե նա կար ևոր 
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ա նիոնն է և մաս նակ ցում է օր գա նիզ մում մի շարք ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա-
նաց մա նը, նե րառ յալ՝ օս մո տիկ ճնշման կար գա վոր մա նը, թթվա հիմ նա յին հա-
վա սա րակշ ռութ յան պահ պան մա նը, մկա նա յին կծկում նե րի ի րա գործ մա նը 
և ջ րի տե ղա բաշխ մանն օր գա նիզ մում։ Ք լո րի հա վել  յալ քա նա կութ յուն ներն 
օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում են նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ մե տա բո լիկ ա ցի դոզ և  ալ կա լոզ80։ Կա լիու մի քա նա կու-
թյունն օր գա նիզ մում կազ մում է 140‒170 գրամ, ո րի 98%‒ը ներբջ ջա յին, իսկ 
2%‒ը ար տաբջ ջա յին հե ղուկ մի ջա վայ րում76 է։ Այն ներբջ ջա յին հե ղուկ մի ջա-
վայ րի գլխա վոր կա տիոնն է և  անհ րա ժեշտ է բջջա յին մի շարք կեն սա քի միա-
կան գոր ծըն թաց նե րի ի րա գործ ման հա մար։ 
Աղ  յու սակ 2‒12։ Նատ րիու մի, քլո րի, նատ րիու մի քլո րի դի և կա լիու մի ա ռա ջարկ-

վող չա փա բա ժին նե րը մար դու սննդա կար գում՝ ըստ տա րի քա յին խմբի81. 

Տարիքային 
խումբ (ամսական 
կամ տարեկան)

Առաջարկվող օրական չափաբաժին (գ/օր)
Նատրիում 

(Na) Քլոր (Cl) Նատրիումի 
քլորիդ (NaCl) Կալիում (K)

0‒6 ամս. 0,12 0,18 0,30 0,4
6‒12 ամս. 0,37 0,57 0,93 0,7

1‒3 1,0 1,5 2,5 3,0
4‒8 1,2 1,9 3,0 3,8
9‒13 1,5 2,3 3,8 4,5

14‒18 1,5 2,3 3,8 4,7
19‒50 1,5 2,3 3,8 4,7
51‒70 1,3 2,0 3,3 4,7
≥71 1,2 1,8 3,0 4,7

19‒50 (հղիներ) 1,5 2,3 3,8 4,7
19‒50 (կերակրող 

մայրեր) 1,5 2,3 3,8 5,1

Եր կա թի (Fe) և պղն ձի (Cu) քա նա կութ յու նե րը կա թում անն շան են: 
Դ րանց մաս նա բա ժին նե րը կո վի կա թում հա մա պա տաս խա նա բար 0,5 մգ/լ և 
0,1 մգ/լ76,82 են։ Կա թում եր կա թը գտնվում է կապ ված վի ճա կում կա զեի նի մի-
ցել նե րի, շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի, ա նօր գա նա կան ֆոս ֆո րի, ցիտ րատ-
նե րի և լակ տո ֆե րի նի հետ։ Պղն ձի իոն նե րը կա թում կապ ված են յու ղագն դիկ-
նե րի, կա զեի նա յին և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի հետ։
Մար դու օր գա նիզ մում եր կա թի քա նա կութ յու նը 2‒4 գրամ է, մաս նա վո րա-

պես, կա նանց մոտ եր կա թի մաս նա բա ժի նը շուրջ 38 մգ/կգ է, իսկ տղա մարդ-
կանց մոտ՝ 50 մգ/կգ։ Եր կա թի ընդ հա նուր պա րու նա կութ յան շուրջ 65%‒ը 
(1,3‒2,6 գրամ) ար յան հե մոգ լո բի նի, 10%‒ը (0,2‒0,4 գրամ)՝ միոգ լո բի նի, 
1‒5%‒ը (0,1‒0,2 գրամ)՝ ֆեր մենտ նե րի, իսկ մնա ցած 20%‒ը (0,4‒0,8 գրամ) 
ար յան բա ղադ րութ յան ու ա ռան ձին օր գան նե րի կազ մում է։ Մինչ դեռ եր-
կա թը, կախ ված մի ջա վայ րից, կա րող է գտնվել Fe6+‒ից մինչև Fe2‒ իոն նե րի 
տես քով, մար դու օր գա նիզ մում և սնն դամ թեր քում առ կա ջրա յին մի ջա վայ-
րում կա յուն են միայն եր կա թի Fe3+ և Fe2+ իոն նե րը։ Եր կա թի ան բա վա րա-
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րութ յունն օր գա նիզ մում ա ռաջ է բե րում սա կա վար յու նութ յուն և ն յու թա փո-
խա նա կութ յան խան գա րում ներ, ո րոնք հան գեց նում են մար դու ֆի զի կա կան 
և  ին տե լեկ տո ւալ կա րո ղութ յուն նե րի նվա զեց մա նը, վա րակ նե րի նկատ մամբ 
կա յու նութ յան պա կա սեց մա նը և հ ղիութ յան ըն թաց քում տար բեր խան գա-
րում նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, եր կա թի ան բա վա րա րու թյու-
նը հան րա յին ա ռող ջա պա հա կան թե մա է ամ բողջ աշ խար հում, և  ա ռա վել 
խո ցե լի խմբե րում են ե րե խա նե րը, ե րի տա սարդ նե րը, հղի նե րը և  ա ռա վել տա-
րի քով ան հատ նե րը։ 
Մար դու օր գա նիզ մում պղնձի մաս նա բա ժի նը շուրջ 50‒150 մի լիգ րամ է, 

ո րը ջրա յին մի ջա վայ րում գտնվում է Cu1+ և Cu2+ իոն նե րի տես քով։ Օր գա-
նիզ մում պղնձի իոն նե րը մաս նակ ցում են նյու թա փո խա նա կութ յան տար բեր 
պրո ցես նե րի ի րա կա նաց մա նը, այդ թվում՝ եր կա թի մե տա բո լիզ մին, ար յան 
կար միր բջիջ նե րի ա ռա ջաց մա նը և տար բեր օր գան նե րի ֆունկ ցիո նալ աշ-
խա տանք նե րի պահ պան մա նը։ Պղն ձի ան բա վա րա րութ յունն օր գա նիզ մում 
նպաս տում է օս տեո պո րո զի, օս տեոարթ րո զի և սիրտ‒ա նո թա յին խնդիր նե րի 
ա ռա ջաց մա նը։ 
Ցին կի (Zn) և սե լե նի (Se) քա նա կութ յու նը կո վի կա թում հա մա պա տաս-

խա նա բար 3‒5 մգ/լ և 30 մկգ/լ76,82 է: Ցին կի գե րակշ ռող մա սը կապ ված է կա-
զեի նա յին սպի տա կուց նե րի հետ։ Սե լե նի իոն նե րը կապ ված են կա զեի նա յին և 
շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի հետ։ Կա թի 600 մլ ծա վա լում ցին կի մաս նա բա-
ժի նը 2,4 մգ  է, ո րը բա վա րա րում է մար դու սննդա կար գի միայն 20%‒ը։ 
Մար դու օր գա նիզ մում ցին կի մաս նա բա ժի նը 1,5‒3,0 գրամ է և  այն բո լոր 

օր գան նե րի, հյուս վածք նե րի և հե ղուկ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ է։ Օր գա նիզ-
մում գլխա վո րա պես հան դի պում է Zn2+ իո նի տես քով և մաս նակ ցում է ա վե լի 
քան 200 տե սա կի ֆեր մենտ նե րի և հոր մոն նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան աշ-
խա տանք նե րին։ Դ րա ան բա վա րա րութ յու նը օր գա նիզ մում նպաս տում է ա ճի 
դան դա ղեց մա նը, դիա րեա յի, մաշ կա յին ախ տա հա րում նե րի, մա զա թա փու-
թյան, ար յու նա հո սութ յան, թերճնշ ման (հի պո տեն զիա յի) և hի պո թեր միա յի 
(նվա զա ջեր մութ յան) ա ռա ջաց մա նը։ 
Սե լե նի պա րու նա կութ յու նը մար դու օր գա նիզ մում 20 մի լիգ րամ է, ո րը 

գտնվում է Se2‒, Se4+ և Se6+ իոն նե րի տես քով։ Սե լե նի իոն ներն ու նեն հա կաօք-
սի դանտ հատ կութ յուն ներ սիրտ‒ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի և հ յուս վածք-
նե րի ծե րաց ման դեմ։ Այս միկ րոէ լե մեն տի խիստ ան բա վա րա րութ յու նը օր գա-
նիզ մում կա րող է նպաս տել քաղց կե ղի ա ռան ձին տե սակ նե րի ա ռա ջաց մա նը։ 

2.3.2. ԿԱԹԻ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
2.3.2.1. ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ֆեր մեն տը սո վո րա բար սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն է, ո րը հան դես է 

գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ի րա կա նաց-
ման ժա մա նակ։ Մար դու օր գա նիզ մի յու րա քանչ յուր բջիջ պա րու նա կում է 
տար բեր տե սա կի հա զա րա վոր ֆեր մենտ ներ, քա նի որ բջջում ըն թա ցող գրե-
թե բո լոր ռեակ ցիա նե րի հա մար առ կա է դրանց բնո րոշ ֆեր մեն տը։ Ֆեր մենտ-
նե րը մե ծաց նում են կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ա րա գութ յու նը բազ-
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մա պա տիկ ան գամ նե րով (103‒108 ան գամ), սա կայն չեն տրոհ վում քի միա կան 
ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ և միայն ա պա հո վում են ռեակ ցիա նե րի կա տար ման 
ա րագ ըն թաց քը։ 
Ֆեր մենտ նե րը բա ժան վում են եր կու մեծ խմբի՝ պարզ և կոն յու գի րաց ված 

ֆեր մենտ ներ։ Պարզ ֆեր մեն տը բաղ կա ցած է միայն սպի տա կու ցից̀  շուրջ 20 
ա մի նաթ թու նե րից կազմ ված շղթա յից, մինչ դեռ կոն յու գի րաց ված ֆեր մեն-
տը, բա ցի սպի տա կու ցա յին մա սից, պա րու նա կում է նաև ոչ սպի տա կու ցա յին 
մաս։ Կոն յու գի րաց ված ֆեր մեն տի կազ մում սպի տա կու ցա յին և  ոչ սպի տա-
կու ցա յին մա սերն ա ռան ձին չու նեն կա տա լի տիկ հատ կութ յուն ներ։ Դ րա սպի-
տա կու ցա յին մա սը կոչ վում է ա պո ֆեր մենտ (apoenzyme), իսկ ոչ սպի տա-
կու ցա յին մա սը՝ կո ֆակ տոր (cofactor), ո րի դե րում գլխա վո րա պես հան դես 
են գա լիս իոն նե րը կամ կո ֆեր մենտ նե րը։ Գո յութ յուն ու նի նաև հո լո ֆեր-
մենտ (holoenzyme) հաս կա ցութ յու նը, ո րը ա պո ֆեր մեն տից և կո ֆակ տո րից 
սին թեզ ված կեն սա բա նո րեն ակ տիվ կոն յու գի րաց ված ֆեր մենտ է։ 

Ա պո ֆեր մենտ + Կո ֆակ տոր = Հո լո ֆեր մենտ
Իսկ ո՞րն է կո ֆակ տո րի նշա նա կութ յու նը։ Կո ֆակ տոր նե րի շնոր հիվ ա պո-

ֆեր մենտնե րը, բա ցի ի րենց կազ մում ու նե ցած ա մի նաթ թու նե րի շղթա յից, 
ձեռք են բե րում քի միա պես ակ տիվ լրա ցու ցիչ ֆունկ ցիո նալ խմբեր։ Որ պես 
կո ֆակ տոր՝ հան դես է գա լիս փոքր օր գա նա կան մո լե կու լը կամ ա նօր գա նա-
կան իո նը (սո վո րա բար, մե տա ղի իո նը)։ Այդ փոքր օր գա նա կան մո լե կու լը 
կոչ վում է կո ֆեր մենտ (coenzyme), ո րը կոն յու գի րաց ված ֆեր մենտ նե րում 
հան դես է գա լիս որ պես կո ֆակ տոր։ Մար դու օր գա նիզ մում բազ մա թիվ վի-
տա մին ներ ցու ցա բե րում են կո ֆեր մեն տա յին հատ կութ յուն ներ։ Իսկ ա նօր-
գա նա կան իոն նե րի օ րի նակ ներ են Zn2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+ և  այլ իոն ներ, ինչ պես 
նաև ոչ մե տա ղա կան Cl‒ իո նը: Սնն դա կար գում առ կա հան քա յին նյու թե րը 
ա նօր գա նա կան իոն նե րի կար ևոր աղբ յուր են։ 
Ֆեր մենտ ներն ի րենց ան վա նու մը ստա նում են հիմ նա կա նում կա տա րած 

ֆունկ ցիա յով, քան ու նե ցած կա ռուց ված քով։ Դա սա կարգ ման հա մար կար ևոր 
հան գա մանք ներ են ռեակ ցիա յի տե սա կը և սուբստ րա տի կազ մը։ Սուբստ րա-
տը քի միա կան ռեակ ցիա յի մեջ մտնող ակ տիվ միա ցութ յան մո լե կուլ է, ո րի 
հետ տե ղի է ու նե նում ֆեր մեն տի փո խազ դե ցութ յու նը։ Ֆեր մենտ նե րի ան վա-
նում նե րի հետ կապ ված հար կա վոր է ի մա նալ հետև յալ ե րեք սկզբուն քը37.
ա) Ֆեր մենտ նե րի ան վա նում ներն ու նեն «ա զա» վեր ջա վո րութ յու նը, ո րոնց 

օ րի նակ ներ են ու րիա զա, սուկ րա զա, լի պա զա ֆեր մենտ նե րի ան վա նում նե-
րը։ Միև նույն ժա մա նակ կա րող են հան դի պել նաև «ին» վեր ջա վո րութ յամբ 
ֆեր մենտ նե րի ան վա նում ներ, ո րոն ցից շա տե րը մար սո ղա կան ֆեր մենտ ներ 
են։ Դ րանց օ րի նակ ներ են տրիպ սի նը, քի մոտ րիպ սի նը և պեպ սի նը։ 
բ) Ռեակ ցիա յի տե սա կի ան վան ման հի ման վրա հա ճախ ձևա վոր վում է 

ֆեր մեն տի նա խա ծան ցը։ Օ րի նակ, օք սի դա զա ֆեր մեն տը հան դես է գա լիս 
որ պես օք սի դաց ման ռեակ ցիա յի, իսկ հիդ րո լա զա ֆեր մեն տը՝ հիդ րո լի զի 
ռեակ ցիա յի կա տա լի զա տոր։ 
գ) Սուբստ րա տի տե սա կը ևս հա ճախ նշվում է ֆեր մեն տի ան վան ման մեջ։ 

Դ րանց օ րի նակ ներ են գլյու կոզ օք սի դա զան, պի րու վատ կար բօք սի լա զան 
և սուկ ցի նատ (սա թաթ թու) դե հիդ րո գե նա զան։ Եր բեմն ֆեր մենտ նե րի ան-
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վա նու մը կա րող է ձևա վոր վել ոչ թե ռեակ ցիա յի տե սա կի, այլ սուբստ րա տի 
ան վան հի ման վրա, ո րոնց օ րի նակ ներ են ու րեա զան և լակ տա զան։ Դ րանք 
հան դես են գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր ներ, հա մա պա տաս խա նա բար, մի-
զան յու թի (urea) և կաթ նա շա քա րի (lactose) հիդ րո լի զի ժա մա նակ։ 
Չ նա յած ֆեր մենտ նե րը գլխա վո րա պես սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն ներ 

են, այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա են նաև ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) կա տա լի-
տիկ մո լե կուլ նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ՝ ռի բո զիմ ներ, ո րոնք սպի տա կուց նե-
րի կեն սա սին թե զի ժա մա նակ դրսևո րում են ֆեր մեն տա յին հատ կութ յուն ներ։  
Ֆեր մենտ նե րը բնո րոշ վում են ե րեք հիմ նա կան հատ կութ յու նով՝ կա տա լի-
տիկ ակ տի վութ յամբ, սպե ցի ֆի կութ յամբ և կար գա վոր մամբ։ 
Հա մա ձայն « Ֆեր մենտ նե րի հանձ նա ժո ղո վի» (Enzyme Commission) դա սա-

կարգ ման, ֆեր մենտ նե րը բա ժան վում են վեց հիմ նա կան դա սի՝ ըստ կա տա-
լի զած ռեակ ցիա յի տե սա կի83 (Աղ  յու սակ 2‒13)։ Դ րան ցից յու րա քանչ յուրն 
ու նի ի րեն բնո րոշ հա մա րա կա լու մը (Ն կար 2‒55)։ 
Ն կար 2‒55: « Ֆեր մենտ նե րի հանձ նա ժո ղո վի» դա սա կարգ ման մեջ մտնող ֆեր-

մեն տի բնու թագր ման օ րի նակ 83,84. 

Աղ  յու սակ 2‒13: Ֆեր մենտ նե րի հիմ նա կան դա սե րը և դ րանց մեջ մտնող են թա-
դա սե րի ա ռան ձին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը37.

Դասերը Ենթադասերի 
ներկայացուցիչները 

Կատալիզացված 
ռեակցիաներ 

EC1: Օքսիդառեդուկ-
տազաներ

Դեհիդրոգենազաներ Օքսիդավերա կանգնման 

Ռեդուկտազաներ ռեակցիաներ
Օքսիդազանե ր

Հիդրօքսիլազաներ
Պերօքսիդազաներ
Օքսիգենազաներ 

EC2: 
Տրանսֆերազաներ

Տրանսամինազաներ Ֆունկցիոնալ խմբերի 

Կինազաներ փոխադրում
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EC3: Հիդրոլազաներ Լիպազաներ Քիմիական կապերի 
հիդրոլիզ

Պրոտեազաներ
Նուկլեազաներ

Կարբոհիդրազաներ
Ֆոսֆատազաներ
Թիոլազաներ
Էսթերազաներ

EC4: Լիազաներ Դեհիդրատազաներ Խմբերի կապում և կրկնակի 
Դեկարբօքսիլազաներ կապերի առաջացում 
Դեամինազաներ
Հիդրատազաներ

EC5: Իզոմերազաներ Ռացեմազաներ Իզոմերացում 
Մուտազաներ
Էպիմերազաներ

EC6: Լիգազաներ Սինթետազաներ Կապերի ձևավորում և 
Կարբoքսիլազաներ նուկլեոտիդ ադենոզին 

տրիֆոսֆատի (ATP) 
հիդրոլիզ 

Օք սի դա ռե դուկ տա զա նե րը այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք հան դես են 
գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր ներ օք սի դա վե րա կանգն ման ռեակ ցիա նե րի 
ժա մա նակ։ Օք սի դաց ման և վե րա կանգն ման ռեակ ցիա ներն ան կախ պրո ցես-
ներ չեն և կապ ված են միմ յանց, քա նի որ փո խազ դե ցութ յան կող մե րից մե կը 
տրա մադ րում է է լեկտ րոն (օք սի դա նում է), իսկ մյուսն այն ըն դու նում է (վե-
րա կանգն վում է), այ սինքն՝ չի կա րող լի նել միայն օք սի դա ցում և հա կա ռա կը։ 
Օ րի նակ, լակ տատ դե հիդ րո գե նա զա ֆեր մեն տը, ո րը պատ կա նում է օք սի դա-
ռե դուկ տա զա նե րի դա սին, նի կո տի նա միդ ա դե նին դի նուկ լեո տի դի (NAD+) 
մո լե կու լին է տրա մադ րում իր ջրած նի ա տո մը և  օք սի դա նում է։  

Տ րանս ֆե րա զա ներն այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք փո խադ րում են մի մո-
լե կու լի ֆունկ ցիո նալ խում բը մեկ այլ մո լե կու լի։ Այս դա սի ֆեր մենտ նե րի մեջ 
են մտնում դրանց եր կու մեծ են թա դա սը՝ տրան սա մի նա զա նե րը և կի նա զա-
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նե րը։ Տ րան սա մի նա զա նե րը հան դես են գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր մի մո-
լե կու լի ա մի նա խում բը մյուս մո լե կու լին փո խադ րե լու հա մար։ Կի նա զա նե րը 
մեծ դեր են խա ղում նյու թա փո խա նա կութ յան ժա մա նակ է ներ գիա ան ջա տող 
ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քում և հան դես են գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր ա դե-
նո զին տրի ֆոս ֆա տի (Adenosine triphosphate‒ATP) մո լե կու լի ֆոս ֆո րա կան 
թթվի մնա ցորդն ա դե նո զին դի ֆոս ֆա տի մո լե կու լին փո խադ րե լու հա մար, 
ին չի արդ յուն քում ա ռա ջա նում է ֆոս ֆո րի լաց ված ար գա սիք։

Հիդ րո լա զա ներն այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք մաս նակ ցե լով հիդ րո լի-
զի ռեակ ցիա նե րին որ պես կա տա լի զա տոր, ջրի մաս նակ ցութ յամբ տրո հում 
են մո լե կուլ ներն ի րար կա պող քի միա կան կա պը։ Հիդ րո լի զի ռեակ ցիա ներն 
ու նեն կենտ րո նա կան նշա նա կութ յուն մար սո ղութ յան պրո ցե սի ժա մա նակ։ 
Օ րի նակ, կար բո հիդ րա զա նե րը տրո հում են օ լի գո‒ և պո լի սա խա րիդ նե րի մո-
լե կուլ նե րում գլի կո զի դա յին կա պե րը, մինչ դեռ պրո տեա զա նե րը տրո հում են 
սպի տա կուց նե րի մո լե կուլ նե րում պեպ տի դա յին կա պե րը, իսկ լի պա զա նե րը 
տրո հում են տրիգ լի ցե րիդ նե րի ե թե րա յին կա պե րը։ 

Լիա զա ներն այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք հան դես գա լով որ պես կա տա-
լի զա տոր ներ, ջրի մո լե կու լի մաս նակ ցութ յամբ պո կում կամ ա վե լաց նում են 
քի միա կան խումբ մո լե կու լի կրկնա կի կա պի մոտ՝ ա ռանց հիդ րո լի զի և  օք-
սի դաց ման պրո ցես նե րի։ Օ րի նակ, դե հիդ րա տա զա նե րը մո լե կու լի կրկնա կի 
կա պի մո տից պո կում են ջրի իոն ներ, մինչ դեռ հիդ րա տա զա ներն ա վե լաց նում 
են ջրի իոն ներ։  
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Ի զո մե րա զա ներն այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք հան դես գա լով որ պես 
կա տա լի զա տոր ներ ի զո մե րաց ման ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ, փո խա կեր պում 
են սուբստ րա տի մո լե կուլն ի րեն բնո րոշ ի զո մե րա յին ձևին՝ ա տոմ նե րի վե րա-
դա սա վոր ման շնոր հիվ։  

Լի գա զա ներն այն ֆեր մենտ ներն են, ո րոնք հան դես գա լով որ պես կա տա-
լի զա տոր ներ, ա դե նո զին տրի ֆոս ֆա տի (ATP) մաս նակ ցութ յամբ ի րար են կա-
պում եր կու մո լե կուլ ներ։ Ա դե նո զին տրի ֆոս ֆա տի (ATP) առ կա յութ յունն անհ-
րա ժեշտ է, քա նի որ ռեակ ցիա յի հա մար անհ րա ժեշտ է ներ գիան ան ջատ վում է, 
երբ այն վե րած վում է ա դե նո զին դի ֆոս ֆա տի (ADP‒ adenosine diphosphate): 

2.3.2.2. ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ֆեր մենտ նե րը բնու թագր վում են մի շարք հատ կա նիշ նե րով, ո րոնք պայ մա-

նա վո րում են ի րենց բնո րոշ հատ կութ յուն նե րը։ Դ րանք են՝ ֆեր մեն տի ակ տիվ 
հատ ված նե րը, կա տա լի տիկ ակ տի վութ յու նը, սպե ցի ֆի կութ յու նը, կար գա-
վո րու մը, հո լո ֆեր մենտ նե րի, ա պո ֆեր մենտ նե րի, կո ֆակ տոր նե րի ու կո ֆեր-
մենտ նե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև ֆեր մեն տի տե ղա կա յու մը բջջում85։ 

2.3.2.2.1. ՖԵՐՄԵՆՏԻ ՍՊԵՑԻՖԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ֆեր մենտ ներն ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ցու ցա բե րում 

են ընտ րո ղա կան մո տե ցում կամ սպե ցի ֆի կութ յուն, այ սինքն՝ փո խազ դում 
են խիստ սպե ցի ֆիկ տե սա կի պատ կա նող սուբստ րա տի մո լե կու լի կամ մո-
լե կուլ նե րի հետ, տրո հում են միայն ո րո շա կի տե սա կի քի միա կան կա պեր և 
մաս նակ ցում են միայն ա ռան ձին քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քին։ Ս պե-
ցի ֆի կութ յան աս տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է ֆեր մեն տի ակ տիվ հատ վա-
ծի հատ կութ յուն նե րով։ Մի շարք տե սա կի ակ տիվ հատ ված ներ ըն դու նում 
են միայն մեկ տե սա կի մո լե կուլ, մինչ դեռ մյուս ներն ըն դու նում են միև նույն 
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խմբին պատ կա նող մի քա նի տե սա կի մո լե կուլ ներ։ Այս հատ կութ յուն նե րի 
շնոր հիվ տար բե րում են սպե ցի ֆի կութ յան ե րեք հիմ նա կան ձև37,38։ Դրանք են.  

1) Սուբստ րա տի սպե ցի ֆի կութ յու նը, ո րի դեպ քում ֆեր մեն տը փո-
խազ դում է միայն ո րո շա կի տե սա կի սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի հետ։ Օ րի-
նակ, ու րեա զա ֆեր մեն տը փո խազ դում է միայն մի զան յու թի հետ, սա կայն 
չի մաս նակ ցում սպի տա կուց նե րի կամ ած խաջ րե րի կա տա բո լիզ մին։ Սուբստ-
րա տի սպե ցի ֆի կութ յունն իր հեր թին լի նում է ե րեք տե սա կի, ո րի մեջ մտնում 
է բա ցար ձակ, հա րա բե րա կան և  ա զատ սուբստ րա տի սպե ցի ֆի կութ յու նը: 
Սուբստ րա տի բա ցար ձակ սպե ցի ֆի կութ յան դեպ քում մի շարք ֆեր-

մենտ ներ փո խազ դում են միայն մեկ տե սա կի սուբստ րա տի մո լե կու լի հետ, 
ո րոնց թվում են գլյու կո կի նա զան, լակ տա զան, ու րեա զան։  

Սուբստ րա տի հա րա բե րա կան սպե ցի ֆի կութ յան դեպ քում ֆեր մենտ-
նե րը փո խազ դում են մե կից ա վե լի տե սա կի սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի հետ։ 
Այն բա ժան վում է եր կու տե սա կի՝ խմբա յին և կա պա յին սպե ցի ֆի կութ յուն։ 
Խմբա յին սպե ցի ֆի կութ յան դեպ քում ֆեր մեն տը փո խազ դում է մե կից ա վե լի 
տե սա կի սուբստ րատ նե րի մո լե կուլ նե րում պա րու նակ վող միև նույն խմբի հետ։ 
Օ րի նակ, քի մոտ րիպ սի նը փո խազ դում է մի շարք սպի տա կուց նե րի հետ՝ հիդ-
րո լի զի են թար կե լով ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի պեպ տի դայն կա պե րը։ Իսկ 
տրիպ սի նը հիդ րո լի զի է են թար կում միայն ար գի նին և լի զին ա մի նաթ թու նե րի 
ձևա վո րած պեպ տի դա յին կա պե րը։ Մ յուս կող մից, կա պա յին սպե ցի ֆի կութ յան 
դեպ քում ֆեր մեն տը կա տա լի զում է մե կից ա վե լի տե սա կի սուբստ րատ նե րի 
մո լե կուլ նե րում պա րու նակ վող միև նույն քի միա կան կա պը։ Օ րի նակ, լի պա զա 
ֆեր մեն տը հիդ րո լի զաց նում է լի պիդ նե րի ե թե րա յին կա պե րը։ 
Սուբստ րա տի ա զատ սպե ցի ֆի կութ յան դեպ քում ֆեր մենտ նե րը փո-

խազ դում են մե կից ա վե լի տե սա կի, սա կայն կա ռուց ված քով տար բեր սուբստ-
րատ նե րի մո լե կուլ նե րի հետ։ Օ րի նակ, հեք սո կի նա զան կա տա լի զում է մե կից 
ա վե լի հեք սոզ նե րի, այդ թվում՝ գլյու կո զի, ֆրուկ տո զի և ման նո զի ֆոս ֆո րի-
լաց ման ռեակ ցիա նե րը։ 

2)  Ռեակ ցիա յի սպե ցի ֆի կութ յու նը, ո րի դեպ քում ֆեր մեն տը կա տա-
լի զում է միայն մեկ տե սա կի ռեակ ցիա՝ ան կախ սուբստ րա տի տե սա կից։ Օ րի-
նակ, պի րու վա տը կա րող է մաս նակ ցել տար բեր տե սա կի ռեակ ցիա նե րի ի րա-
կա նաց մա նը, սա կայն յու րա քանչ յուր տե սա կի ռեակ ցիա կա տա լի զաց վում է 
սպե ցի ֆիկ ֆեր մեն տի կող մից։ Դ րա սխե մա տիկ պատ կե րը ներ կա յաց ված է 
Ն կար 2‒56‒ում։
Ն կար 2‒56: Ռեակ ցիա յի սպե ցի ֆի կութ յան օ րի նակ38. 
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3) Ս տե րո քի միկ սպե ցի ֆի կութ յու նը, ո րի դեպ քում ֆեր մեն տը փո-
խազ դում է միև նույն սուբստ րա տի միայն մեկ ստե րեոի զո մե րի հետ։ Օ րի նակ, 
L‒լակ տատ դե հիդ րո գե նա զան փո խազ դում է կաթ նաթթ վի միայն L ի զո մե րի և  
ոչ D ի զո մե րի հետ։ Մինչ դեռ, L‒ա մի նաթ թու օք սի դա զան և D‒ամի նաթ թու օք-
սի դա զան ա ռան ձին տե սա կի ֆեր մենտ ներ են և փո խազ դում են ա մի նաթ թու-
նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար, L և D ի զո մեր նե րի հետ։ Ն ման կերպ, D‒գլյու-
կոզ օք սի դա զան փո խազ դում է գլյու կո զի D ի զո մե րի և  ոչ L ի զո մե րի հետ։

2.3.2.2.2.  ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Ֆեր մենտ նե րը փո խազ դում են սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի հետ ի րենց ակ-

տիվ հատ ված նե րի մի ջո ցով, ո րը ֆեր մեն տի կա ռուց ված քի շատ փոքր մասն է 
և  ի րա կա նաց նում է կա տա լի տիկ ռեակ ցիա նե րը։ Ակ տիվ մա սը ե ռա չափ միա-
ցութ յուն է, ո րը ձևա վոր վում է սպի տա կու ցի պո լի պեպ տի դա յին շղթա յի կամ 
շղթա նե րի մեջ մտնող ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից (Ն կար 2‒57)։ Ֆեր-
մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի ա ռա ջին փու լում ձևա վոր վում է սուբստ րատ‒ֆեր-
մեն տա յին կոմպ լեք սը (ES): 

Սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րը (S) փո խազ դում են ֆեր մեն տի (E) ակ տիվ հատ-
վա ծի հետ բազ մա թիվ ոչ կո վա լենտ կա պե րի մի ջո ցով, որն այ նու հետև փո-
խա կերպ վում է ռեակ ցիա յի ար գա սի քի (P) և նախ նա կան վի ճա կում գտնվող 
ֆեր մեն տի (E)։
Ն կար 2‒57: Ֆեր մեն տի ակ տիվ մա սի ե ռա չափ պատ կե րը, դրա կա պակ ցումն ա մի-

նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րի հետ, ինչ պես նաև որ պես օ րի նակ ռի բու լոզ 1,5 բի ֆոս-
ֆատ ֆեր մեն տի ակ տիվ մա սի ու սուբստ րա տի փո խազ դե ցութ յան պատ կե րը37,86 .
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Ֆե մեն տի մո լե կու լը բա վա կան մեծ է և մե ծա մա սամբ կազմ ված է շուրջ 
100‒200 ա մի նաթթ վի մնա ցորդ նե րից, սա կայն դրա ակ տիվ հատ վա ծը բաղ-
կա ցած է ըն դա մե նը եր կու կամ մի քա նի ա մի նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից։ Այդ 
դա սա վո րութ յունն էլ պայ մա նա վո րում է ֆեր մեն տի ար տա քին ձևը, ո րը կար-
ևոր հան գա մանք է սուբստ րա տի մո լե կու լը ճա նա չե լու հա մար։ Ֆեր մեն տա-
տիվ ռեակ ցիա նե րի մե խա նիզ մը բա ցատ րե լու հա մար գո յութ յուն ու նեն բազ-
մա թիվ մո տե ցում ներ և մո դե լներ։ Սա կայն դրան ցից եր կուսն ու նեն ա ռա վել 
լայն տա րա ծում, ո րոնց մեջ են մտնում « Բա նա լի եւ փա կան» (Lock‒and‒Key 
Model) ու « Ձեռ քի և ձեռ նո ցի» մո դել նե րը (Induced‒Fit Model): 

« Բա նա լի և փա կան» մո դելն ա ռա ջար կել է գեր մա նա ցի գիտ նա կան 
Է միլ Ֆի շե րը 1894 թվա կա նին։ Հա մա ձայն այդ մո դե լի, ֆեր մենտն ու նի ֆիքս-
ված ե ռա չափ երկ րա չա փա կան չա փեր, ո րին կա րող են հա մա պա տաս խա նել 
միայն այդ ձևը լրաց նող սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րը, այն պես, ինչ պես յու րա-
քանչ յուր կող պեք ու նի ի րեն հա մա պա տաս խան բա նա լին (Ն կար 2‒58)։  
Ն կար 2‒58: « Բա նա լի և փա կան» մո դե լը ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի ժա մա նակ37. 

« Ձեռ քի և ձեռ նո ցի» մո դելն ա ռա ջար կել է ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Դա-
նիել Կոշ լան դը 1958 թվա կա նին։ Հա մա ձայն այդ մո դե լի, ֆեր մեն տի ակ տիվ 
հատ վա ծը ոչ թե ֆիքս ված է, այլ ու նի բա վա կան ճկուն կա ռուց վածք, ո րը կա-
րող է ձևա փոխ վել ըստ սուբստ րա տի մո լե կու լի ձևի (Ն կար 2‒59)։ 
Ն կար 2‒59: « Ձեռ քի և ձեռ նո ցի» մո դե լը ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի ժա մա-

նակ37.

2.3.2.2.3.  ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԿԱՏԱԼԻՏԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆեր մենտ նե րի կա տա լի տիկ ակ տի վութ յան ցու ցա նիշ նե րը և դ րանց փո փո-
խութ յուն նե րը տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ բնո րոշ վում են կի նե տի-
կա յով։ Գեր մա նա ցի գիտ նա կան Լեո նոր Մի քա յե լի սը և կա նա դա ցի գիտ նա-
կան Մոդ Լեո նո րա Մեն թե նը 1913 թվա կա նին ա ռա ջար կել են ֆեր մեն տա տիվ 
ռեակ ցիա նե րի ա րա գութ յան ո րոշ ման մա թե մա տի կա կան մո դե լը, ո րը հե տա-
գա յում ստա ցել է « Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հա վա սա րում» ան վա նու մը։ Այդ 
հա վա սա րու մը ֆեր մենտ նե րի կի նե տի կա յի ա մե նա պարզ և  ա մե նա կի րառ վող 
հա վա սա րում նե րից մեկն է, ո րը բնո րո շում է ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա նե-
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րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մեծ մա սը։ Այս հա մա տեքս տում ա ռա ջարկ-
վում է, որ ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա նե րը տե ղի են ու նե նում եր կու փու լով 
(Ն կար 2‒60)։ Ա ռա ջին փու լը դար ձե լի է, ո րի ժա մա նակ սուբստ րա տը (S) 
միա նում է ֆեր մեն տին (E)՝ ա ռա ջաց նե լով ֆեր մենտ‒սուբստ րա տա յին կոմպ-
լեքս։ Դար ձե լիութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջին փու լում հնա րա վոր է եր-
կու ռեակ ցիա, ո րոնք բնո րոշ վում են ֆեր մեն տի կա տա լի տիկ ակ տի վութ յան 
k1 և k2 հաս տա տուն նե րով։ Երկ րորդ փուլն ան դար ձե լի է, ո րի ժա մա նակ 
ֆեր մեն տին միա ցած սուբստ րատն ակ տի վա նում է, երբ դրա է լեկտ րոն նե րը և  
ա տոմ նե րը վե րա կա ռուց վում են՝ գո յաց նե լով նոր ար գա սիք։ Ֆեր մեն տը որ ևէ 
փո փո խութ յան չի են թարկ վում, և պ րո ցե սի ան դար ձե լիութ յամբ պայ մա նա-
վոր ված, հնա րա վոր է մեկ ռեակ ցիա՝ ի րեն բնո րոշ k3 հաս տա տու նով։    

Ն կար 2‒60: Սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիա յի (ա) և ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիա յի38՝

Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հա վա սա րու մը բնու թագ րում է ռեակ ցիա յի ա րա-
գութ յու նը՝ կախ ված սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիա յից։ Այս եր կու փո փո խա-
կա նի միջև կա պը մա թե մա տի կո րեն ար տա հայտ վում է հետև յալ բա նաձ ևով.

Այս տեղ՝ V0 = ռեակ ցիա յի սկզբնա կան ա րա գութ յունն է,
 Vmax = ռեակ ցիա յի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յունն է, երբ ֆեր մեն տի բո-

լոր ակ տիվ հատ ված նե րը հա գե ցած են սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րով, 
 [S] = սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիան, 
 Km = Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հաս տա տունն է, ո րը սուբստ րա տի այն քա-

նա կութ յունն է, երբ ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը հա վա սար վում է Vmax‒ի կե սին։
Այս պի սով, Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հաս տա տու նը սուբստ րա տի կոն-

ցենտ րա ցիա յի այն քա նա կութ յունն է, ո րի ժա մա նակ ըն թա ցող ռեակ ցիա յի 
ա րա գութ յու նը հա վա սար վում է միև նույն ռեակ ցիա յի ա ռա վե լա գույն ա րա-
գութ յան կե սին։ Դ րա ար ժե քը կախ ված է սուբստ րա տի տե սա կից և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րից՝ ակ տիվ թթվութ յու նից, ջեր մաս տի ճա նից և  իո նի 
ու ժե ղութ յու նից։ Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հաս տա տու նը բնո րո շում է եր կու 
կար ևոր դրույթ.
ա) Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու սուբստ րա տի այն պի սի կոն-

ցենտ րա ցիան, ո րի դեպ քում կա տա լի տիկ ռեակ ցիան ըն թա նում է ա ռա վե լա-
գույն չա փով։  
բ) Այն նաև հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու ֆեր մեն տի խնա կակ-

ցու թյան աս տի ճա նը սուբստ րա տի հան դեպ։ Այ սինքն, երբ Km‒ն  ու նե նում է 
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բարձր ար ժեք, ա պա դա ցույց է տա լիս թույլ խնա մակ ցութ յուն, ո րը պա հան-
ջում է սուբստ րա տի մեծ քա նա կութ յուն նե րի առ կա յութ յուն՝ ըն թա ցող ռեակ-
ցիա յի ա րա գութ յու նը մինչև դրա ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան կե սին հասց-
նե լու հա մար։ Մ յուս կող մից, ե թե Km‒ն  ու նե նում է ցածր ար ժեք, ա պա դա 
ցույց է տա լիս ու ժեղ խնա մակ ցութ յուն, ո րի դեպ քում սուբստ րա տի փոքր 
քա նա կութ յուն ներն ա պա հո վում են ռեակ ցիա յի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան 
ար ժե քի կե սին հա մար ժեք ա րա գութ յուն։ 
Իր հեր թին, ռեակ ցիա յի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը՝ Vmax‒ը բնո րո շում է 

ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի կա տա լի տիկ արդ յու նա վե տութ յու նը։ Այն օգ տա-
կար է կի րա ռել մի ֆեր մեն տի կա տա լի տիկ արդ յու նա վե տութ յու նը մեկ այլ 
ֆեր մեն տի միև նույն ցու ցա նի շի հետ հա մե մա տե լու հա մար։ 
Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հա վա սար ման Km և Vmax հաս տա տուն նե րի ա ռա վել 

ճշգրիտ հաշ վարկ ման ե ղա նակ ա ռա ջար կե ցին ա մե րի կա ցի գիտ նա կան ներ 
Հանս Լայն վի վե րը և Դին Բուր կը 1939 թվա կա նին։ Հա մա ձայն տվյալ ե ղա նա-
կի, այդ հաս տա տուն նե րը կա րե լի է ո րո շել գծա յին կո րի̀  Լայն վի վեր‒ Բուր-
կի գծա յին կո րի մի ջո ցով՝ կի րա ռե լով Մի քա յե լիս‒ Մեն թե նի հա վա սար ման 
հա կա դարձ ձևը. 

Երբ 1/V0 հա րա բե րութ յան ար ժեք նե րը տե ղադր վում են օր դի նատ նե րի 
ա ռանց քի, իսկ 1/[S] հա րա բե րութ յան ար ժեք նե րը՝ աբս ցիս նե րի ա ռանց քի 
վրա, ա պա ձևա վոր վում է ու ղիղ գիծ, ո րի թե քութ յան աս տի ճա նը հա վա սար է 
Km/Vmax հա րա բե րութ յան ար ժե քին (Ն կար 2‒61)։ 
Ն կար 2‒61: Սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիա յի (ա) և ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիա յի38՝

Ու ղիղ գծի հատ ման կետն օր դի նատ նե րի ա ռանց քի հետ ցույց է տա լիս 
1/Vmax հա րա բե րութ յան ար ժե քը։ Իսկ ու ղիղ գծի հատ ման կետն աբս ցիս նե-
րի ա ռանց քի հետ ցույց է տա լիս ‒1/Km հա րա բե րութ յան ար ժե քը։ Լայն վի-
վեր‒ Բուր կի գծա յին կո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու ֆեր մենտ նե րի 
ին հի բի տոր նե րի (ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը խո չըն դո տող մո լե-
կուլ ներ) գոր ծու նեութ յան մե խա նիզ մը։ 
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2.3.2.3. ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան ցու ցա նի շը բնո րո շում է կեն սա քի միա կան ռեակ-

ցիա յի ա րա գութ յու նը, ո րի ժա մա նակ ֆեր մեն տը փո խա կեր պում է սուբստ-
րա տին։ Ռեակ ցիա յի ա րա գութ յան վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ՝ 
մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նը, ակ տիվ թթվութ յու նը (pH), սուբստ րա տի կոն-
ցենտ րա ցիան, ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան, ակ տի վա տոր նե րի և  ին հի բի տոր-
նե րի առ կա յութ յու նը։  

1) Ջեր մաս տի ճա նը մո լե կուլ նե րի կի նե տիկ է ներ գիա յի չափ ման միա վոր 
է։ Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րը նշա նա կում են, որ մո լե կուլ նե րը շարժ վում են 
ա վե լի ա րագ և բախ վում են միմ յանց ա վե լի հա ճախ։ Այս մո տե ցու մը վե րա բե-
րում է նաև սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի և ֆեր մենտ նե րի բախ մա նը։ Ֆեր մեն տի 
մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա յի ժա մա նակ բարձր ջեր մաս տի-
ճան նե րը մե ծաց նում են ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը։ Սա կայն, երբ ջեր մաս-
տի ճա նը սկսում է բարձ րա նալ ֆեր մեն տի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նից բարձր, տե ղի է ու նե նում ֆեր մեն տի 
եր րոր դա յին կա ռուց ված քի փո փո խութ յուն՝ դե նա տու րա ցում։ Դա դան դա-
ղեց նում է կա տա լի տիկ պրո ցե սը, և ֆեր մեն տի ակ տի վութ յու նը նվա զում է։ 
Օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը այն ջեր մաս տի ճանն է, ո րի դեպ քում ֆեր մեն տը 
ցու ցա բե րում է իր ա ռա վե լա գույն ակ տի վութ յու նը (Ն կար 2‒62):
Մար դու օր գա նիզ մում ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար օպ-

տի մալ ջեր մաս տի ճա նը 370C‒ն  է, ո րը հա մար վում է օր գա նիզ մի կա նո նա վոր 
ջեր մաս տի ճա նը։ Երբ մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը գե րա զան ցում է 400C‒ը, ա պա 
դա կա րող է սպառ նա լիք ստեղ ծել կյան քի հա մար, քա նի որ այդ ջեր մաս տի-
ճան նե րը բա վա րար պայ ման ներ են ստեղ ծում ֆեր մենտ նե րի դե նա տու րաց-
ման հա մար։ Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի այս հատ կութ յու նը կի րառ վում է 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում մաս նա գի տա կան գոր ծիք նե րի և ս պի տա-
կե ղե նի ախ տա հան ման հա մար։ Բժշ կա կան գոր ծիք նե րը ախ տա հա նում են 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի և ճնշ ման պայ ման ներ ա պա հո վող սար քե րում՝ ավ-
տոկ լավ նե րում, ո րի ժա մա նակ դե նա տու րաց վում են առ կա ֆեր մենտ նե րը։  

2) Ակ տիվ թթվութ յու նը ևս կա րող է ազ դել ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր-
ծու նեութ յան վրա, քա նի որ հիմ նա յին և թթ վա յին ա մի նաթ թու նե րի ակ տիվ 
հատ վա ծի՝ կո ղա յին շղթա նե րի լից քա վո րու մը կախ ված է մի ջա վայ րի ակ տիվ 
թթվութ յու նից (pH)։ Այս ցու ցա նի շի փոքր տա տա նում ներն ան գամ կա րող են 
հան գեց նել ֆեր մենտ նե րի դե նա տու րաց մա նը և դ րանց ակ տի վութ յան նվա-
զեց մա նը։ Ֆեր մենտ նե րի մե ծա մաս նութ յունն իր կեն սա գոր ծու նեութ յունն 
ի րա կա նաց նում է ակ տիվ թթվութ յան ցու ցա նի շի բա վա կան նեղ տի րույ թում, 
երբ ա մի նաթ թու նե րի ակ տիվ հատ ված ներն ու նեն ի րենց բնո րոշ լից քա վոր-
ման աս տի ճա նը։ Այդ տի րույ թում ակ տիվ թթվութ յան ցու ցա նի շը հա մար վում 
է օպ տի մալ, ո րի ժա մա նակ ֆեր մեն տը դրսևո րում է իր ա ռա վե լա գույն ակ տի-
վութ յու նը (Ն կար 2‒62բ)։ 
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Ն կար 2‒62: Ջեր մաս տի ճա նի (ա) և  ակ տիվ թթվութ յան (բ) ազ դե ցութ յու նը ֆեր-
մեն տի ակ տի վութ յան և կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա յի ա րա գութ յան վրա37. 

Յու րա քանչ յուր ֆեր մենտ ու նի ի րեն բնո րոշ օպ տի մալ ակ տիվ թթվու թյան 
ցու ցա նի շը, ո րը սո վո րա բար pH=7,0‒7,5 տի րույ թում է։ Սա կայն առ կա են 
նաև բա ցա ռութ յուն ներ, ո րոն ցից են մար սո ղա կան ֆեր մենտ ներ պեպ սի նը և 
տ րիպ սի նը։ Մաս նա վո րա պես՝ պեպ սի նը, ո րը գոր ծում է ստա մոք սում և  ո րի 
կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ օպ տի մալ ակ տիվ թթվութ յան 
ցու ցա նի շը pH=2,0 է։ Մ յուս կող մից՝ տրիպ սի նը, ո րը բա րակ ա ղի նե րում է և  
իր կեն սա գոր ծու նեութ յունն ա ռա վե լա գույնս դրսևո րում է pH=8,0 ցու ցա նի-
շի դեպ քում։ Կաթ նամ թերք նե րի պահ պան ման ժամ կետ նե րը ձևա վոր վում են 
ֆեր մենտ նե րի այս հատ կութ յուն նե րի վրա, քա նի որ դրան ցում ձևա վոր ված 
թթվա յին մի ջա վայ րը օպ տի մալ չէ ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար։ 
Ակ տիվ թթվութ յան ցու ցա նի շի տա տա նում նե րը կա րող են ազ դել նաև 

սուբստ րա տի հատ կութ յուն նե րի վրա՝ հան գեց նե լով դրանց մո լե կուլ նե-
րում պրո տոն նե րի միաց մա նը կամ ան ջատ մա նը։ Սա կայն փո խա կերպ ված 
սուբստ րա տի և ֆեր մեն տի ակ տիվ հատ վա ծի փո խազ դե ցութ յու նը կա րող է 
լի նել պա կաս արդ յու նա վետ, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում ան գամ անհ նար, քան 
չփո խա կերպ ված սուբստ րա տի դեպ քում է։ 

3) Սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիան մեկ այլ գոր ծոն է, որն ազ դում է 
ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան վրա։ Երբ սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիան ան վերջ 
մե ծաց նում են, սա կայն նույնն են թող նում ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան, 
ա պա սկզբնա կան մա սում տե ղի է ու նե նում ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան ո րո-
շա կի աճ, ո րից հե տո սա կայն այն մնում է հաս տա տուն՝ ան կախ սուբստ րա տի 
կոն ցենտ րա ցիա յի հե տա գա ա վե լա ցու մից (Ն կար 2‒63ա)։ Դա տե ղի է ու նե-
նում հա գեց ման եր ևույ թի պատ ճա ռով, երբ սուբստ րա տի մե ծա թիվ մո լե-
կուլ նե րի մի մա սը զբա ղեց նում է ֆեր մեն տի բո լոր ակ տիվ հատ ված նե րը, իսկ 
դրանց մնա ցած մա սը մնում է այն քան ժա մա նակ, մինչև այդ հատ ված նե րը 
կրկին ա զատ վեն, և հ նա րա վոր դառ նա նոր փո խազ դե ցութ յու նը։ 
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Աղ  յու սակ 2‒14: Մի շարք ֆեր մենտ նե րի փո խա կեր պում նե րի թի վը. 

Ֆերմենտ Փոխակերպումների 
թիվը մեկ րոպեում Կատալիզացված ռեակցիաներ 

Կարբոանհիդրազա 36000000 CO2 + H2O ⇔ H2CO3

Կատալազա 5600000 2H2O2 ⇔ 2H2O + O2

Խոլինէսթերազա 1500000 Ացետիլխոլինի հիդրոլիզ
Պենիցիլինազա 120000 Պենիցիլինի հիդրոլիզ
Լակտատ 

դեհիդրոգենազա
60000 Պիրուվատից լակտատի 

փոխակերպում
ԴՆԹ պոլիմերազա I 900 ԴՆԹ‒ի շղթային նուկեոտիդների 

ավելացում
Հա գեց ման ժա մա նակ յու րա քանչ յուր ֆեր մենտ ու նի ի րեն բնո րոշ փո խա-

կեր պում նե րի թի վը, ո րը ջեր մաս տի ճա նի, ակ տիվ թթվութ յան և հա գեց ման 
օպ տի մալ ար ժեք նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում մեկ մո լե կուլ ֆեր մեն-
տի կող մից փո խա կերպ ված սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի թիվն է մեկ րո պեում 
(Աղ  յու սակ 2‒14)։ 
Ն կար 2‒63: Սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիա յի (ա) և ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիա յի 

(բ) ազ դե ցութ յու նը ֆեր մեն տի ակ տի վութ յան և կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա յի ա րա-
գութ յան վրա37.

4) Ֆեր մենտ նե րի կոն ցենտ րա ցիան բջջում ա վե լի քիչ է, քան սուբստ-
րատ նե րի կոն ցենտ րա ցիան, ո րը պայ մա նա վոր ված է այն բա նով, որ ֆեր մենտ-
նե րը կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ չեն են թարկ վում փո փո-
խութ յու նե րի, և բ ջի ջը պա հում է դրանց կոն ցենտ րա ցիան հա մե մա տա բար 
ցածր։ Սա կա րե լի է բա ցատ րել արդ յու նա վե տութ յան տե սանկ յու նից, քա նի 
որ բջի ջը նման կերպ խու սա փում է է ներ գիա յի ա վե լորդ սպա ռու մից, ո րը 
ֆեր մենտ ներն օգ տա գոր ծում են կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն թաց-
քում։ Երբ ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան ան վերջ մե ծաց նում են, սա կայն նույնն 
են թող նում սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիան, ա պա այս դեպ քում ռեակ ցիա յի 
ա րա գութ յու նը պար բե րա բար ա ճում է, քա նի որ ա վե լա նում են ֆեր մեն տի 
ակ տիվ հատ ված նե րը, ո րոնք փո խազ դե ցութ յան մեջ են մտնում սուբստ րա-
տի մո լե կուլ նե րի հետ։ Որ քան մեծ է ֆեր մեն տի կոն ցենտ րա ցիան, այն քան 
ա րագ է կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը (Ն կար 2‒63բ)։ 
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5) Ին հի բի տոր նե րը միա ցութ յուն նե րի խումբ են, ո րոնք միա նա լով 
ֆեր մենտ նե րին՝ դան դա ղեց նում կամ ար գե լա կում են ֆեր մեն տա տիվ ռեակ-
ցիա նե րի ըն թաց քը։ Ին հի բի տոր նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի՝ դար ձե լի և  
ոչ դար ձե լի։ Դար ձե լի ին հի բի տոր նե րը միա նում են ֆեր մենտ նե րին ոչ կո-
վա լենտ կա պե րի օգ նութ յամբ, ո րոնք մաս նա կիո րեն դան դա ղեց նում են ֆեր-
մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի ըն թաց քը։ Ֆեր մեն տը վե րա կանգ նում է իր ամ բող ջա-
կան կա տա լի տիկ հատ կութ յուն նե րը, երբ դար ձե լի ին հի բի տո րը հե ռա նում է 
դրա կազ մից։ Դար ձե լի ին հի բի տոր ներն ի րենց հեր թին բա ժան վում են եր կու 
խմբի՝ մրցակ ցա յին և  ոչ մրցակ ցա յին։ 
Ն կար 2‒64: Մր ցակ ցա յին դար ձե լի ին հի բի տո րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե-

ցող ռեակ ցիա յի սխե մա տիկ պատ կե րը. 

Մր ցակ ցա յին դար ձե լի ին հի բի տոր ներն ի րենց ձևով և լից քա վոր մամբ 
բա վա կան նման են ի րա կան սուբստ րա տի մո լե կու լին և մր ցում են վեր ջի նիս 
հետ ֆեր մեն տի ակ տիվ հատ վա ծին միա նա լու հա մար։ Երբ այն միա նում է այդ 
հատ վա ծին, ին հի բի տո րի մո լե կու լը (I‒inhibitor) փո փո խութ յան չի են թարկ-
վում, քա նի որ քի միա կան կազ մի տար բե րութ յան պատ ճա ռով որ ևէ ֆեր մեն-
տա տիվ ռեակ ցիա տե ղի չի ու նե նում: Սա կայն դրա առ կա յութ յու նը խո չըն դո-
տում է ի րա կան սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րին կապ վե լու ֆեր մեն տի հետ, ին չը 
նվա զեց նում է ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը (Ն կար 2‒64)։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ կոմպ լեք սի (EI‒enzyme–competitive inhibitor 

complex) ձևա վո րու մը դար ձե լի պրո ցես է, քա նի որ դրանք կապ վում են միմ-
յանց թույլ կա պե րով, օ րի նակ՝ ջրած նա կան կա պե րով։ Երբ ին հի բի տո րի կոն-
ցենտ րա ցիան ա վե լի մեծ է, քան սուբստ րա տի կոն ցենտ րա ցիան, ա պա ֆեր-
մեն տի ակ տիվ հատ ված նե րին ին հի բի տո րի միա նա լու հա վա նա կա նութ յունն 
ա վե լի մեծ է։ Նույն սկզբուն քը գոր ծում է, երբ մեծ է սուբստ րա տի կոն ցենտ-
րա ցիան, ո րի դեպ քում մե ծա նում է ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը։ Այ սինքն, 
մե ծա նում է Km‒ի ար ժե քը, մինչ դեռ Vmax‒ի ար ժե քը մնում է նույ նը (Ն կար 
2‒65)։ 
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Ն կար 2‒64: Լայն վի վեր‒ Բուր կի գծա յին կո րը մրցակ ցա յին ին հի բի տոր նե րի 
առ կա յութ յան և բա ցա կա յութ յան դեպ քում.

Ոչ մրցակ ցա յին դար ձե լի ին հի բի տոր նե րը ևս ն վա զեց նում են ֆեր մեն-
տա տիվ ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը, սա կայն դրանք միա նում են ֆեր մեն տի ոչ 
ակ տիվ՝ կա պակց ման հատ վա ծին, ին չի հա մար էլ բա ցա կա յում է մրցակ ցու-
թյու նը ին հի բի տոր նե րի և սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի միջև։ Միև նույն ժա մա-
նակ չի բա ցառ վում, որ այս խմբի ին հի բի տոր նե րը միա նան նաև ֆեր մեն տի 
ակ տիվ՝ կա տա լի տիկ հատ վա ծին, ո րի դեպ քում կա րող են ա ռա ջա նալ ինչ պես 
ին հի բի տոր‒ֆեր մեն տա յին (IE), այն պես էլ ին հի բի տոր‒սուբստ րատ‒ֆեր մեն-
տա յին կոմպ լեքս ներ (EIS) (Ն կար 2‒66): 
Ն կար 2‒66: Ոչ մրցակ ցա յին ին հի բի տո րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող 

ռեակ ցիա յի սխե մա տիկ պատ կե րը.

EIS տե սա կի կոմպ լեք սի ա ռա ջաց ման դեպ քում ռեակ ցիա յի ա րա գու թյունն 
ա վե լի է փոք րա նում, քան դա նկատ վում է ES կոմպ լեք սի ա ռա ջաց ման ժա-
մա նակ, սա կայն ռեակ ցիան չի ար գե լակ վում։ Ոչ մրցակ ցա յին ին հի բի տոր նե-
րի դեպ քում Km‒ի ար ժե քը մնում է հաս տա տուն, սա կայն նվա զում է Vmax‒ի 
ար ժե քը (Ն կար 2‒67)։ Ոչ մրցակ ցա յին ին հի բի տոր նե րի օ րի նակ ներ են աս-
կա րի դա յին մա կա բույծ նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են պեպ սի նի և տ րիպ սի նի 
ին հի բի տոր ներ և չեն մարս վում օր գա նիզ մում։ Մինչ դեռ մրցակ ցա յին ին հի-
բի տո րի օ րի նակ է մա լո նա տը, որն ին հի բի տոր է սա թաթ թու դե հի դո գե նա զա 
ֆեր մեն տի հա մար։ 
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Ն կար 2‒67: Լայն վի վեր‒ Բուր կի գծա յին կո րը ոչ մրցակ ցա յին ին հի բի տոր նե րի 
առ կա յութ յան և բա ցա կա յութ յան դեպ քում.

Ոչ դար ձե լի ին հի բի տոր նե րը միա նում են ֆեր մենտ նե րի ակ տիվ հատ-
վա ծին ա մուր կո վա լենտ կա պե րի օգ նութ յամբ և  ամ բող ջութ յամբ ար գե լա-
կում են ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա յի ըն թաց քը։ Այդ կա պերն այն քան ա մուր 
են, որ ան գամ սուբստ րատ նե րի մո լե կուլ նե րի միա ցու մը այդ կոմպ լեք սին չի 
ազ դում ռեակ ցիա յի ան դար ձե լիութ յան վրա։ Ոչ դար ձե լի ին հի բի տոր ներն 
ի րենց կա ռուց ված քով նման չեն սուբստ րա տի մո լե կուլ նե րի կա ռուց ված քին։ 
Կի նե տի կա յի տե սանկ յու նից, ոչ դար ձե լի ին հի բի տոր նե րը չեն թող նում որ ևէ 
ազ դե ցութ յուն Km‒ի ար ժե քի վրա, մինչ դեռ Vmax‒ի ար ժե քը նվա զում է։ Այս 
տե սա կի ին հի բի տոր նե րի օ րի նակ ներ են քի միա կան զեն քը (ա ռա ջաց նում է 
նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում) կամ մի ջա տաս պան մի շարք ֆոս-
ֆոր‒օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը, ո րոնց պատ րաս տու մը հիմն ված է ոչ 
դար ձե լի ին հի բի տոր նե րի հատ կութ յուն նե րի վրա։  

2.3.2.4. ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը, ո րի ժա մա նակ ֆեր մեն տը 

հան դես է գա լիս որ պես կա տա լի զա տոր և կա տա լի զում է ռեակ ցիան, կախ-
ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից։ Այդ գոր ծոն նե րը կա րող են ա րա գաց նել կամ 
դան դա ղեց նել ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը։ Այս եր ևույթն ան վա նում են կար-
գա վո րում, ո րը կար ևոր է ոչ միայն մեկ ֆեր մեն տի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի 
ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի, այլև օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող բազ մա թիվ, հա-
ճախ մրցակ ցա յին ռեակ ցիա նե րի հա մա կարգ ման հա մար։ Այս ռեակ ցիա նե-
րի ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծում արդ յու նա վետ 
ե ղա նա կով։ Ա հա այս տեղ է, որ կար գա վոր ման եր ևույ թի շնոր հիվ օր գա նիզմն 
օգ տա գոր ծում կամ պա հես տա վո րում է է ներ գիա յի աղբ յուր նե րը միայն ըստ 
անհ րա ժեշ տութ յան ա ռան ձին սպի տա կուց նե րի, ած խաջ րե րի կամ լի պիդ նե-
րի մո լե կուլ նե րի կեն սա սին թե զի հա մար87։ 
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2.3.3. ԿԱԹԻ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ: ՃԱՐՊԱԼՈՒՅԾ ԵՎ ՋՐԱԼՈՒՅԾ 
ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Վի տա մին նե րը ցած րա մո լե կուլ  յար օր գա նա կան միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք 

ա պա հո վում են օր գա նիզ մի կեն սա քի միա կան և ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես նե րի 
նոր մալ ըն թաց քը64: Օր գա նիզ մում վի տա մին նե րի մաս նա բա ժին նե րը փոքր են, 
սա կայն դրանք կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող դեր են խա ղում: Մտ նե-
լով տար բեր ֆեր մենտ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ, վի տա մին նե րը օր գա նիզ մում 
մաս նակ ցում են օք սի դա վե րա կանգն ման, ա սի միլ  յա ցիա յի (յու րաց ման) և դի-
սի միլ  յա ցիա յի (տար րա լուծ ման) ռեակ ցիա նե րին, այ սինքն՝ կա նո նա վո րում են 
օր գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կութ յան գոր ծըն թաց նե րը: Սնն դի մեջ որ ևէ վի-
տա մի նի պա կա սը, ա վել ցու կը կամ բա ցա կա յութ յունն ա ռաջ են բե րում հա-
մա պա տաս խան ֆեր մեն տի գոր ծու նեութ յան խան գա րում, որն օր գա նիզ մում 
ա ռա ջաց նում է հի պո, հի պեր և  ա վի տա մի նոզ ներ: Այս ա ռու մով կա թը պա րու-
նա կում է օր գա նիզ մի բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
բո լոր վի տա մին նե րը: Դ րանք, ըստ լու ծե լիութ յան, դա սա կար գում են եր կու 
խմբի՝ ճար պա լույծ (A, D, E, F) և ջ րա լույծ (B խումբ, C) վի տա մին նե րի38,82,88,89։ 
Կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ վի տա մին նե րը մաս նակ ցում 
են կեն սա տեխ նո լո գիա կան և կեն սա քի միա կան գոր ծըն թաց նե րի ա րա գաց մա-
նը: Ճար պա լույծ վի տա մին նե րը կա թում յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թում են, իսկ 
ջրա լույծ վի տա մին նե րը՝ կա թի ջրա յին ֆա զա յում։ 
Վի տա մին A‒ի քի միա կան ան վա նումն է ռե տի նոլ, ո րի կա ռուց ված քի մեջ 

են մտնում β‒ իո նո նի օ ղա կը և  ի զոպ րե նոիդ շղթան (Ն կար 2‒68)։ Ռե տի նո լը 
սպիրտ է, ո րը կա րող է փո խա կերպ վել ալ դե հի դի (ռե տի նալ) կամ թթվի (ռե-
տի նո յաթ թու)։ Վի տա մին A‒ն հան դես է գա լիս կեն սա բա նո րեն ակ տիվ ե րեք 
մո լե կու լի տես քով, ո րոնք միա սին կոչ վում են ռե տի նոիդ ներ, նե րառ յալ՝ ռե տի-
նո լը, ռե տի նա լը և ռե տի նո յաթ թուն։ Այս միա ցութ յուն նե րից յու րա քանչ յուրն 
ա ռա ջա նում է նա խա վի տա մին β‒կա րո տի նից, ո րը պատ կա նում է կա րո տե-
նոիդ նե րի դա սին։ Ընդ ո րում, 1 մո լե կուլ β‒կա րո տի նից ա ռա ջա նում է 2 մո-
լե կուլ վի տա մին A: Վի տա մին A‒ն հան դի պում է կեն դա նա կան հյուս վածք նե-
րում, ինչ պես նաև կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րում, մինչ դեռ բույ սե րում 
հան դի պում է β‒կա րո տի նը։ 
Վի տա մին A‒ն  անհ րա ժեշտ է մի շարք ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա նաց ման հա-

մար, ո րի մեջ մտնում են տե սո ղութ յան պահ պա նու մը, բջջի բա ժա նու մը և  
ա ճը, լոր ձի գո յա ցու մը, է պի թե լա յին բջիջ նե րի պաշտ պա նու մը և  այլն։ Ընդ 
ո րում, վի տա մին A‒ի տար բեր ձևերն ի րա կա նաց նում են ի րենց բնո րոշ ֆունկ-
ցիա ներ։ Ռե տի նո լը և ռե տի նա լը մաս նակ ցում են տե սո ղութ յան պահ պան-
ման ֆունկ ցիա նե րին, ռե տի նո յաթ թուն՝ բջջի բա ժան ման և ն յու թա փո խա նա-
կութ յան պրո ցես նե րին, իսկ β‒կա րո տինն ընդգրկ ված է հա կաօք սի դան տա յին 
պրո ցե սե րի ի րա կա նաց ման ֆունկ ցիա նե րում։  
Ն կար 2‒68: Վի տա մին A‒ի (ռե տի նո լի) քի միա կան կա ռուց ված քը. 
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Վի տա մին A‒ի օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժինն ար տա հայտ վում է ռե-
տի նո լա յին ակ տի վութ յան հա մար ժե քով (retinol activity equivalent ‒RAE), ո րը 
հաշ վի է առ նում կա րո տե նոիդ նե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան տար բե-
րութ յուն նե րը82,90։ Սա կայն դեռևս կա րող են հան դի պել ա ռա վել վաղ շրջա-
նում կի րառ վող մի ջազ գա յին միա վոր (international unit‒IU) և ռե տի նո լա յին 
հա մար ժեք (retinol equivalent‒RE) չափ ման միա վոր նե րը, ո րոնք հաշ վի չեն 
առ նում կա րո տե նոիդ նե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան տար բե րութ յուն-
նե րը։ Փո խա կերպ ման հա մար կի րառ վում է հետև յալ հաշ վար կա յին մո տե ցու-
մը՝ 1 IU վի տա մին A = 0,3 մկգ ռե տի նոլ՝ կեն դա նա կան ծագ ման = 3,6 մկգ 
β‒կա րո տին = 7,2 մկգ նա խա վի տա մին A‒ի այլ կա րո տե նոիդ ներ։ Ռե տի նո-
լա յին ակ տի վութ յան հա մար ժե քի դեպ քում կի րառ վում է հետև յալ հաշ վար-
կա յին մո տե ցու մը՝ 1 RAE = 1 մկգ ռե տի նոլ = 12 մկգ β‒կա րո տին = 24 մկգ 
α‒կա րո տին կամ β‒ կրիպ տոք սան տին։ Այ սինքն, 1 մկգ ռե տի նո լին հա մար ժեք 
ազ դե ցութ յուն ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է β‒կա րո տի նի քա նա կութ յան 
տաս ներ կու սա պա տի կը կամ α‒կա րո տի նի / β‒ կրիպ տոք սան տի նի քսան չոր-
սա պա տի կը։ 
Վի տա մին A‒ի օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա-

մար կազ մում է 700‒900 մկգ RAE (2310‒3000 IU)38,82: Այն ա վե լա նում է հղիու-
թ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում, ո րը կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար 770 
մկգ RAE (2565 IU) և 1300 մկգ RAE (4300 IU): Վի տա մին A‒ի հա րուստ աղ-
բյուր է ձկան յու ղը։ Կեն դա նի նե րի լ յար դում ևս բարձր է դրա քա նա կութ յու նը, 
սա կայն այն բա վա կան ցածր է մսի կազ մում։ Վի տա մին A‒ի այլ աղբ յուր ներ 
են կա թը, կաթ նամ թերք նե րը, մուգ կա նաչ տերև ներ ու նե ցող բան ջա րե ղե նը 
(օ րի նակ, սպի նա խը), դե ղին և կար միր գույ նի մրգերն ու բան ջա րե ղե նը, նե-
րառ յալ՝ գա զա րը, լո լի կը և դեղ ձը։ Վի տա մին A‒ի ան բա վա րա րութ յան դեպ-
քում կա րող է ա ռա ջա նալ հավ կու րութ յուն, որն ար տա հայտ վում է թույլ լու-
սա վո րութ յան պայ ման նե րում տե սո ղութ յան կտրուկ վա տաց մամբ։ Մաշ կի 
է պի թե լա յին բջիջ նե րի կե րա տի նաց ման դեպ քում խան գար վում է ճար պա յին 
փո խա նա կութ յու նը, պնդա նում է մաշ կը, ին չի հետ ևան քով այն ձեռք է բե րում 
չոր ու կո պիտ տեսք։ Բա ցի դա, մի զու ղի նե րի և շն չու ղի նե րի շրջա նում է պի-
թե լա յին բջիջ նե րի կե րա տի նա ցու մը նվա զեց նում է դրանց կա յու նութ յու նը 
վա րակ նե րի նկատ մամբ։ Այլ նա խան շան ներն ընդգր կում են ե րե խա նե րի ա ճի 
դան դա ղու մը, վե րար տադ րո ղա կան խան գա րում նե րը։ 
Լակ տա ցիա յի սկզբնա կան շրջա նում վի տա մին A‒ի պա րու նա կութ յու նը 

կա թում բարձ րա նում է, իսկ մսու րա յին շրջա նում նվա զում է, ո րը լրաց նում 
են ռա ցիո նը կա րո տին նե րով հա գեց նե լով։ Ա մա ռա յին սե զո նին ստաց ված 
կաթն ա ռա վել հա րուստ է վի տա մին A‒ով, քա նի որ կեն դա նի նե րը սնվում են 
կա նաչ խո տով: Այն շուրջ չորս ան գամ գե րա զան ցում է ձմե ռա յին ա միս նե րին 
ստաց ված կա թում վի տա մին A‒ի քա նա կութ յու նը: Սի լո սաց ված կե րե րի (սի-
լոս, սե նաժ) կա րո տի նը հա մե մա տա բար լավ է պահ պան վում օ դի բա ցա կա-
յութ յան պատ ճա ռով։ Երբ կո վե րին կե րակ րում են սի լո սով, կա թը հարս տա-
նում է վի տա մին A‒ով: Թթ ված նի առ կա յութ յան պայ ման նե րում β‒կա րո տի նը 
և վի տա մին A‒ն  օք սի դա նում են, ո րի հետ ևան քով կո րում է կա թի դե ղին 
գույ նը և ն վա զում է դրա վի տա մի նա յին հատ կութ յու նը: Այս հան գա ման քով է 
պայ մա նա վոր ված, որ ար ևի տակ չո րաց ված կե րե րում վի տա մին A‒ի պա րու-
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նա կութ յու նը քիչ է։ Վի տա մին A‒ի բարձր պա րու նա կութ յան դեպ քում կաթն 
ու նե նում է ար տա հայտ ված դեղ նա վուն գույ նի ե րանգ։ Մինչ դեռ, ձմե ռա յին 
շրջա նում կաթ նա յու ղը աղ քատ է լի նում վի տա մին A‒ով, ին չից էլ կա րա գի 
գույ նը դառ նում է գու նատ, եր բեմն էլ՝ ամ բող ջո վին սպի տակ: 
Վի տա մին D‒ի քի միա կան ան վա նումն է կալ ցի ֆե րոլ, ո րը ներ կա յաց ված 

է եր կու տա րա տե սա կով՝ խո լե կալ ցի ֆե րոլ (վի տա մին D3) և  էր գո կալ ցի ֆե րոլ 
(վի տա մին D2)73: Խո լե կալ ցի ֆե րոլն օր գա նիզմ է ներ թա փան ցում կեն դա նա-
կան ծագ ման սննդամ թեր քի մի ջո ցով կամ սին թեզ վում է մաշ կում ար ևի ուլտ-
րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ յամբ։ Այն վի տա մին D‒ի ոչ 
ակ տիվ ձևն  է, ո րը մե տա բո լիզ մի արդ յուն քում փո խա կերպ վում է ակ տիվ ձևի՝ 
1,25‒դի հիդ րօք սի խո լե կալ ցի ֆե րո լի (կալ ցիտ րիոլ) (Ն կար ներ 2‒69 և 2‒70): 
Մ յուս կող մից, էր գո կալ ցի ֆե րո լը սին թեզ վում է ար հես տա կան ճա նա պար հով 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում՝ նա խա վի տա մին էր գոս տե րո լի ճա ռա գայ թու մով, 
ո րի աղբ յուր են խմո րասն կե րի և նա խա կեն դա նի նե րի բջջա թա ղանթ նե րը։ 
Ն կար 2‒69: Վի տա մին D3‒ի (խո լե կալ ցի ֆե րոլ) ակ տիվ ձևի՝ 1,25‒դի հիդ րօք սի-

խո լե կալ ցի ֆե րո լի (կալ ցիտ րիոլ) քի միա կան կա ռուց ված քը. 

Ն կար 2‒70: Վի տա մին D‒ի ակ տի վաց ման փու լե րը. 

Վի տա մին D‒ի օ րա կան թույ լատ րե լի չա փա բա ժի նը 15 մկգ (600 IU) է, ո րում 
նե րառ ված է նաև ար ևի ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ յան տակ գտնվե լու նվա-
զա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը (5‒15 րո պե՝ ժա մը 10‒15‒ն  ըն կած հատ վա-
ծում)82։ Այս չա փա բա ժի նը նա խա տես ված է մեկ տա րե կա նից բարձր ե րե խա նե-
րի, ե րի տա սարդ նե րի և չա փա հաս նե րի, նե րառ յալ՝ հղիութ յան և լակ տա ցիա յի 
շրջա նում գտնվող կա նանց հա մար։ Սա կայն վի տա մին D‒ի չա փա բա ժինն ա վե-
լա նում է 70 տա րե կա նից բարձր ան հատ նե րի հա մար՝ կազ մե լով օ րա կան 20 
մկգ (800 IU)։ Վի տա մին D‒ի (կալ ցիտ րիոլ) հա րուստ աղբ յուր են ձո ղա ձու կի 
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լ յար դի յու ղը (cod liver oil), ձկան յու ղը և կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծով ար-
ևի ճա ռա գայ թու մը մաշ կի վրա։ Այլ հա մե մա տա բար հա րուստ աղբ յուր ներ են 
ձվի դեղ նու ցը և լ  յար դը։ Վի տա մին D‒ն ջեր մա կա յուն է, կա թի վե րամ շակ ման 
ժա մա նակ չի քայ քայ վում և յու ղագն դիկ նե րի հետ միա սին անց նում է կաթ-
նամ թերք նե րի մեջ: Այն հատ կա պես եր կար է պահ պան վում կա թի պա հա ծո նե-
րում:
Վի տա մին D‒ն (կալ ցիտ րիոլ), որ պես հոր մոն, մեծ դեր է խա ղում օր գա նիզ-

մում կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի մե տա բո լիզ մի գոր ծում, ին չի հա մար այն եր բեմն 
ան վա նում են հա կա ռա խի տա յին վի տա մին։ Մաս նակ ցում է բա րակ ա ղի նե-
րում կե րե րից կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի ներծծ մա նը: Ն րա հի պո վի տա մի նո զի 
դեպ քում խախտ վում է Ca:P հա րա բե րութ յու նը, ո րի հետ ևան քով կալ ցիու մի 
իոն նե րը կմախ քից աս տի ճա նա բար անց նում են ար յան կազմ՝ թու լաց նե լով 
ոսկ րա կազ մի ամ րութ յու նը։ Դա մատ ղաշ կեն դա նի նե րի և  ե րե խա նե րի մոտ 
կա րող է հան գեց նել ռա խիտ հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման, իսկ մե ծա հա սակ-
նե րի մոտ՝ ոսկ րա փափ կաց ման (օս տեո մա լա ցիա) ձևա վոր ման: Մ յուս կող մից, 
վի տա մին D‒ի ա վել ցու կը եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող է հան գեց-
նել տոք սիկ ազ դե ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման, ո րի նա խան շան ներ կա րող են 
լի նել սրտխառ նո ցը, փսխու մը, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յու նը, գեր ծա րա-
վութ յու նը, քա շի կո րուս տը և հի պեր կալ ցիե միան։  
Վի տա մին E‒ի քի միա կան ան վա նումն է տո կո ֆե րոլ, ո րը բնութ յան մեջ 

հան դի պում է ութ տա րա տե սա կի ձևով։ Դ րան ցից կեն սա բա նո րեն ա ռա վել 
ակ տիվ տա րա տե սակն է α‒տո կո ֆե րո լը (Ն կար 2‒71)։ Վի տա մին E‒ն հան-
դես է գա լիս որ պես բնա կան հա կաօք սի դանտ թա ղան թա յին լի պիդ նե րի հա-
մար, քա նի որ դրանց զերծ է պա հում ա զատ ռա դի կալ նե րից և մո լե կու լա յին 
թթված նից։ Բջ ջա թա ղան թում այն պաշտ պա նում է պո լիչ հա գե ցած ճար պա-
թ թու նե րը պե րօք սի դա ցու մից։ Մար դու օր գա նիզ մում վի տա մին E‒ի գլխա-
վոր դե րը է րիթ րո ցիտ նե րի թա ղանթն օք սի դա ցու մից պաշտ պա նելն է՝ զերծ 
պա հե լով ար յան կար միր գնդիկ նե րի քայ քա յու մից (հե մո լիզ)։ Վի տա մին E‒ն 
կան խար գե լում է նաև լի պոպ րո տեին նե րի հնա րա վոր օք սի դա ցու մը։  
Ն կար 2‒71։ Վի տա մին E‒ի (α‒տո կո ֆե րոլ) քի միա կան կա ռուց ված քը. 

Վի տա մին E‒ի (α‒տո կո ֆե րոլ) օ րա կան թույ լատ րե լի չա փա բա ժի նը չա փա-
հաս նե րի հա մար 15 մգ (22,4 IU)82 է: Ընդ ո րում, 1 մգ α‒տո կո ֆե րո լը հա վա-
սար է 1,5 IU: Լակ տա ցիա յի շրջա նում այն ա վե լա նում է և կազ մում 19 մգ 
(28,4 IU): Ծ խող ան հատ նե րի շրջա նում վի տա մին E‒ի օ րա կան չա փա բա ժին-
նե րը ևս կա րող են հա մե մա տա բար բարձր լի նել, սա կայն հստակ չա փա բա ժին 
դեռևս ա ռա ջարկ ված չէ։ Վի տա մին E‒ի հիմ նա կան աղբ յուր ներ են ճար պե րը 
և ձե թե րը։ Այս վի տա մի նով ա ռա վել հա րուստ են ա ծի կի՝ ծլած ցո րե նի յու ղը 
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(germ oil), ե գիպ տա ցո րե նի յու ղը (corn oil), ձկան յու ղը, ձուն, հա զա րի՝ սա լա-
թի տերև նե րը, և  առ վույ տը։ Մարդ կանց մոտ վի տա մին E‒ի ան բա վա րա րու-
թ յու նը հազ վա դեպ հան դի պող եր ևույթ է։ Հիմ նա կան նա խան շան նե րից են 
հե մո լի տիկ սա կա վար յու նութ յու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է ար յան կար միր 
գնդիկ նե րի քայ քայ ման հետ, և  ան հա սութ յան ռե տի նո պա թիան, ո րը հան դի-
պում է ցածր քա շով վաղ հա սա կի նո րա ծին նե րի մոտ։ Ե րե խա նե րի մոտ այն 
ար տա հայտ վում է նևրո պա թիա յի տես քով։ Այլ նա խան շան ներ են կմախ քա-
յին մկան նե րի ցա վը (միո պա թիա), թու լութ յունն ու դեղ նա շա գա նա կա գույն 
լի պո պիգ մենտ նե րի (լի պո ֆուս ցի նոզ) կու տա կու մը նյար դա յին հյուս վածք նե-
րում։ Ի տար բե րութ յուն վի տա մին ներ A‒ի և D‒ի, վի տա մին E‒ի հա վել  յալ 
օգ տա գոր ծու մը տոք սիկ ազ դե ցութ յուն ներ չի ա ռա ջաց նում ։
Վի տա մին K‒ն բ նութ յան մեջ հան դի պում է եր կու տա րա տե սա կի ձևով՝ 

վի տա մին K1‒ի (ֆի լո քի նոն) և վի տա մին K2‒ի (մե նա քի նոն), ո րոնք հա մա պա-
տաս խա նա բար սին թեզ վում են բույ սե րի կա նաչ մա սե րում և  օր գա նիզ մում 
ստա մոք սի ու ա ղի նե րի միկ րոօր գա նիզմ նե րի կող մից (Ն կար 2‒72)։ Բա ցի 
այս եր կու տա րա տե սա կից, գո յութ յուն ու նի նաև եր րորդ տա րա տե սա կը՝ վի-
տա մին K3‒ը (մե նա դիոն), ո րը սա կայն սին թեզ վում է ար հես տա կան ճա նա-
պար հով և վի տա մին K2‒ի ալ կի լա յին ձևն  է։ Վի տա մին K‒ն հան դես է գա լիս 
որ պես հա կա հե մո ռա գիկ գոր ծոն, քա նի որ ար յու նա հո սութ յուն նե րի դեպ-
քում դրսևո րում է ար յան մա կարդ ման հատ կութ յուն ներ։ Դ րա նով պայ մա-
նա վոր ված՝ վի տա մին K‒ի նախ կին ան վա նու մը ե ղել է կոա գու լա ցու մը։ Վի-
տա մին K‒ն  օր գա նիզ մում նաև մաս նակ ցում է ոսկ րա գո յաց ման ըն թաց քում 
օս տեո կալ ցին սպի տա կու ցի կազ մի մեջ մտնող գլու տա մի նաթթ վի մնա ցորդ-
նե րի կար բօք սի լաց ման պրո ցես նե րին, որ տեղ օս տեո կալ ցի նը ոսկ րա կազ մում 
հան դես է գա լիս որ պես Ca2+ իոն նե րը կա պող սպի տա կուց։ 
Ն կար 2‒72: Վի տա մին K1‒ի (ֆի լո քի նոն), վի տա մին K2‒ի (մե նա քի նոն) և վի տա-

մին K3‒ի (մե նա դիոն) քի միա կան կա ռուց ված քը. 

Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 120 մկգ և 
90 մկգ  է՝ հա մա պա տաս խա նա բար, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար, այդ 
թվում՝ հղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում գտնվող կա նանց հա մար82։ Վի-
տա մին K‒ի հա րուստ աղբ յուր ներ են կա ղամ բը, ծաղ կա կա ղամ բը, սպի նա խը 
և բան ջա րե ղե նի այլ կա նաչ տե սակ ներ։ Այլ աղբ յուր ներ են կաթ նամ թերք նե-
րը, մի սը, լո լի կը և ձ վի դեղ նու ցը։ Վի տա մին K‒ի ան բա վա րա րութ յու նը հան-
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գեց նում է հե մո ռա գիկ հի վան դութ յուն նե րի ձևա վոր ման, վա տա նում է ար յան 
մա կար դե լիութ յու նը, իսկ դրա ա վել ցու կա յին օգ տա գոր ծու մը բե րում է հե մո-
լի տիկ սա կա վար յու նութ յան և դեղ նու կի ա ռա ջաց ման եր ևույթ նե րի ի հայտ 
գա լուն նո րա ծին նե րի շրջա նում։  
Վի տա մին B1‒ի քի միա կան ան վա նումն է թիա մին, ո րի կա ռուց ված քի մեջ 

են մտնում պի րի մի դի նի և թիա զո լի օ ղակ նե րը։ Դ րանք միա ցած են մե թի լե-
նա յին կա մուր ջի օգ նութ յամբ (Ն կար 2‒73)։ Վի տա մին B1‒ի կո ֆեր մեն տա յին 
ձևն  է թիա մի նի պի րո ֆոս ֆա տը, ո րը մաս նակ ցում է ֆեր մենտ նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ ըն թա ցող մի շարք ռեակ ցիա նե րի՝ գլխա վո րա պես դե կար բօք սի լաց-
ման և տ րանս կե տո լա զա յին ռեակ ցիա նե րի ի րա կա նաց մա նը (Ն կար 2‒74):  
Ն կար 2‒73: Վի տա մին B1‒ի (թիա մին) քի միա կան կա ռուց ված քը. 

 

Ն կար 2‒74: Թիա մի նի պի րո ֆոս ֆա տի քի միա կան կա ռուց ված քը. 

Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 1,2 մգ /օր և 
1,1 մգ /օր է՝ հա մա պա տաս խա նա բար, տղա մարդ կանց ու կա նանց հա մար։ Այս 
չա փա բա ժին նե րը կա րող են ա ճել ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծութ յա նը և  ած-
խաջ րե րի սպառ ման ա վե լաց մա նը զու գա հեռ։ Բա ցի դա, հղիու թյան և լակ-
տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին ներն ա վե լա նում են և կազ-
մում, հա մա պա տաս խա նա բար, 1,4 մգ /օր և 1,5 մգ /օր։ Թիա մի նով հա րուստ են 
բո լոր բու սա կան և կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րը, սա կայն սննդա կար գի 
հա մար օգ տա կար աղբ յուր ներ են չռա ֆի նաց ված հա ցա հա տի կա յին բույ սե-
րի մնա ցորդ նե րը, մի սը, ըն դե ղե նը, կա նաչ բան ջա րե ղե նը, ձուն և  այլն։ Ս պի-
տակ հա ցում և մ շակ ված բրնձում թիա մի նի քա նա կութ յու նը բա վա կան ցածր 
է։ Կա թի պաս տե րի զաց ման ժա մա նակ թիա մի նի քա նա կութ յու նը նվա զում է 
10‒25%‒ով: Թիա մի նի ան բա վա րա րութ յու նը ա ռաջ է բե րում բե րի‒բե րի կոչ-
վող հի վան դութ յու նը, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է ոտ քե րի կա պանք: Դա 
տե ղի է ու նե նում այն ան հատ նե րի մոտ, ո րոնց սննդա կար գի հիմ նա կան աղ-
բյու րը մշակ ված բրինձն է, ո րի դեպ քում դրա նից հե ռաց վում է սպի տա կու ցի 
և թիա մի նի գե րակշ ռող մա սը։ Թիա մի նի ան բա վա րա րութ յան դեպ քում օր գա-
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նիզ մում ի հայտ են գա լիս տար բեր նա խան շան ներ, ո րոնց թվում՝ ա խոր ժա-
կի բա ցա կա յութ յու նը (ա նո րեք սիա), սրտխառ նո ցը, մտա վոր կողմ նո րոշ ման 
խան գա րում նե րը, վեր ջույթ նե րի նյար դա բոր բը, մկա նա յին ձգվա ծութ յու նը և 
դ յու րագրգ ռութ յու նը։ 
Ն կար 2‒75: Վի տա մին B2‒ի (ռի բոֆ լա վին) քի միա կան կա ռուց ված քը.

Վի տա մին B2‒ի քի միա կան ան վա նումն է ռի բոֆ լա վին, ո րը դեղ նա կա նա-
չա վուն գույ նի պիգ մենտ է։ Այն ա ռա ջին ան գամ ան ջատ վել է կա թի շի ճու կից, 
ո րի քի միա կան կա ռուց ված քի մեջ են մտնում ի զոա լոք սա զի նա յին օ ղա կը և 
ռի բի տոլ սպիր տը։ Ռի բոֆ լա վի նը հա մե մա տա բար ջեր մա կա յուն է, սա կայն 
քայ քայ վում է տե սա նե լի լույ սի առ կա յութ յան պայ ման նե րում։ Վի տա մին B2‒ի 
կո ֆեր մեն տա յին ձևն  են ֆլա վին մո նո նուկ լեո տի դը և ֆ լա վի նա դե նին դի նուկ-
լեո տի դը (Ն կար 2‒75)։ 
Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 1,3 մգ և 1,1 

մգ  է՝ հա մա պա տաս խա նա բար, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար։ Ա ռա ջարկ-
վող չա փա բա ժի նը ա վե լա նում է օր գա նիզ մի ա ճի ու զար գաց ման, հղիութ յան, 
լակ տա ցիա յի և վեր քե րի լա վաց ման ըն թաց քում։ Հ ղիութ յան և լակ տա ցիա յի 
շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար, 1,4 մգ /
օր և 1,6 մգ /օր են։ Ռի բոֆ լա վի նով հա րուստ աղբ յուր ներ են խմո րասն կե րը, 
ծլող սեր մե րը, կա նաչ տերև ներ ու նե ցող բան ջա րե ղե նը, կա թը, կաթ նա մթերք-
նե րը, ձուն, լ յար դը և մի սը։ Հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մնա ցորդ նե րում ռի-
բոֆ լա վի նի քա նա կութ յունն անն շան է։ Ռի բոֆ լա վի նի ան բա վա րա րու թյու նը 
հազ վա դեպ հան դի պող եր ևույթ է, քա նի որ այն առ կա է բազ մա թիվ սննդամ-
թերք նե րում։ Այն հա ճախ նկատ վում է B խմբին պատ կա նող մյուս վի տա-
մին նե րի ան բա վա րա րութ յան դեպ քում։ Սա կայն ռի բոֆ լա վի նի ան բա վա րա-
րութ յու նը սո վո րա բար ար տա հայտ վում է քրո նիկ ալ կո հո լա մոլ նե րի մոտ։ 
Օր գա նիզ մում այս վի տա մի նի ան բա վա րա րութ յան ար տա հայտ ման նա խան-
շան է բե րա նի անկ յուն նե րում ճա քե րի (խեյ լոզ), լեզ վա բոր բի (գլո սիտ), մաշ կի 
բշտա յին ախ տա հա րում նե րի, վա րի կոզ ախ տա հա րում նե րի ա ռա ջա ցու մը։ 
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Վի տա մին B3‒ի կամ վի տա մին PP‒ի քի միա կան ան վա նումն է նիա ցին, 
ո րի կա ռուց ված քի հիմ քում ըն կած է պի րի դի նա յին օ ղա կը (Ն կար 2‒76)։ Այն 
հան դես է գա լիս եր կու ձևով՝ նի կո տի նաթթ վի և նի կո տի նա մի դի, ո րոնք ու-
նեն միև նույն վի տա մի նա յին հատ կութ յուն նե րը, սա կայն նի կո տի նաթ թուն 
օր գա նիզ մում փո խա կերպ վում է ա մի դի և հան դես է գա լիս նի կո տի նա մի դի 
ձևով։ Վի տա մին B3‒ի ակ տիվ կո ֆեր մեն տա յին ձևերն են նի կո տի նա միդ ա դե-
նին դի նուկ լեո տի դը (NAD+) և նի կո տի նա միդ ա դե նին դի նուկ լեո տիդ ֆոս ֆա-
տը (NADP+), ո րոնք մե տա բո լիզ մի ժա մա նակ մաս նակ ցում են տար բեր օք սի-
դա վե րա կանգն ման ռեակ ցիա նե րի։ 
Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 16 մգ և 14 

մգ  է՝ հա մա պա տաս խա նա բար, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար82։ Հ ղիու-
թ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը, հա մա պա-
տաս խա նա բար, 18 մգ /օր և 17 մգ /օր են։ Նիա ցի նի հիմ նա կան աղբ յուր ներ 
են խմո րասն կե րը, լ յար դը, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րը և մի սը։ Սահ-
մա նա փակ քա նա կութ յուն նե րով նիա ցին է սին թեզ վում նաև տրիպ տո ֆա նի 
մե տա բո լիզ մի ըն թաց քում։ Մաս նա վո րա պես, 60 մգ տ րիպ տո ֆա նից սին թեզ-
վում է 1 մգ ‒ին հա մար ժեք նիա ցին։ Վի տա մին B3‒ի ան բա վա րա րութ յունն 
ա ռաջ է բե րում պել լագ րա հի վան դութ յու նը, որն ախ տա հա րում է մաշ կը, 
ստա մոք սա ղի քա յին ու ղին և կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը։ Այդ հի-
վան դութ յան նա խան շան ներն են դեր մա տի տը (մաշ կա բորբ), դիա րեան (փոր-
լու ծութ յուն) և դե մեն ցիան (ա նո թա յին հի վան դութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
թու լամ տու թյուն)։ Ան թույ լատ րե լի բարձր քա նա կութ յուն ներն ա ռաջ են բե-
րում ան ցան կա լի կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն ներ։ 
Ն կար 2‒76: Վի տա մին B3‒ի (նիա ցին) և դ րա ակ տիվ կո ֆեր մեն տա յին ձևե րի քի-

միա կան կա ռուց ված քը.

Վի տա մին B5‒ի քի միա կան ան վա նումն է պան տո տե նաթ թու (pantothenic 
acid), ո րի կա ռուց ված քի մեջ են մտնում պան տո յաթ թուն (pantoic acid) և 
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β‒ա լա նի նը (Ն կար 2‒77)։ Վի տա մին B5‒ի ակ տիվ կո ֆեր մեն տա յին ձևերն են 
կո ֆեր մենտ A‒ն (CoA‒SH) և  ա ցիլ խումբ տե ղա փո խող սպի տա կու ցը (ACP), 
ո րոնք սին թեզ վում են կաթ նա սուն նե րի հյուս վածք նե րում և հիմ նա կա նում 
մաս նակ ցում են ած խաջ րե րի ու ճար պե րի մե տա բո լիզ մին։ 
Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 5 մգ82 է։ 

Հ ղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը, հա-
մա պա տաս խա նա բար, 6 մգ /օր և 7 մգ /օր են։ Պան տո տե նաթթ վի հիմ նա կան 
աղբ յուր ներ են լ յար դը, յո գուր տը, ձվի դեղ նու ցը, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա-
բույ սե րը, հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ամ բող ջա կան հա տիկ նե րը, լո լի-
կը, սուն կը, բրոկ կո լին և  ա վո կա դոն։ Վի տա մին B5‒ի ան բա վա րա րութ յու նը 
հազ վա դեպ հան դի պող եր ևույթ է և սո վո րա բար դրսևոր վում է մյուս սննդան-
յու թե րի ան բա վա րա րութ յան հետ մեկ տեղ, ինչ պես, օ րի նակ, թերս նուց ման 
դեպ քում։ Հիմ նա կան նա խան շան ներն են պա րես տե զիան (ձեռ քե րի թմրու-
թյուն), գլխա ցա վը, գլխապ տույ տը և  ա ղես տա մոք սա յին խան գա րում նե րը։  
Ն կար 2‒77: Վի տա մին B5‒ի (պան տո տե նաթ թու) քի միա կան կա ռուց ված քը. 

Վի տա մին B6‒ի քի միա կան ան վա նումն է պի րի դօք սին, ո րի կա ռուց ված-
քի հիմ քում ըն կած է պի րի դի նա յին օ ղա կը (Ն կար 2‒78)։ Այն հան դես է գա լիս 
ե րեք ձևե րով՝ պի րի դօք սի նի (նախ կին ան վա նու մը՝ պի րի դօք սոլ), պի րի դօք-
սա լի և պի րի դօք սա մի նի, ո րոնք ու նեն միև նույն վի տա մի նա յին հատ կու-
թյուն նե րը։ Վի տա մին B6‒ի ակ տիվ կո ֆեր մեն տա յին ձևն  է պի րի դօք սալ ֆոս-
ֆա տը, որն ա ռա ջա նում է դրա ե րեք ձևե րի ֆոս ֆո րի լաց ման ճա նա պար հով։ 
Պի րի դօք սալ ֆոս ֆա տը մաս նակ ցում է ա մի նաթ թու նե րի մե տա բո լիզ մի տար-
բեր ռեակ ցիա նե րի ի րա կա նաց մա նը։ 
Ն կար 2‒78: Վի տա մին B6‒ի (պի րի դօք սի նի) քի միա կան կա ռուց ված քը։ 

Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 1,3 մգ և 1,2 մգ  
է՝ հա մա պա տաս խա նա բար, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար82։ Հ ղիու թյան 
և լակ տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը, հա մա պա տաս խա-
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նա բար, 1,9 մգ /օր և 2,0 մգ /օր են։ Պի րի դօք սի նը հան դի պում է բույ սե րում, իսկ 
պի րի դօք սա լը և պի րի դօք սա մի նը՝ կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րում։ Վի-
տա մին B6‒ի ան բա վա րա րութ յան դեպ քե րը ևս հազ վա դեպ են։ 
Վի տա մին B7‒ի քի միա կան ան վա նումն է բիո տին (նախ կի նում՝ վի տա մին 

H), ո րը ի մի դա զո լի ա ծանց յալն է։ Դ րա կա ռուց ված քի հիմ քում ըն կած է թիո-
ֆե նա յին օ ղա կը, ո րին միա ցած են մի զան յու թը և վա լե րիա նաթ թուն (Ն կար 
2‒79)։ Բիո տի նի կո ֆեր մեն տա յին ակ տիվ ձևերն են կար բօք սի լա զա ֆեր մեն-
տի չորս տե սակ նե րը, ո րոնց մեջ մտնում են պի րու վատ կար բօք սի լա զան, 
պրո պիո նիլ‒CoA կար բօք սի լա զան, β‒մե թիլկ րո տո նիլ‒CoA կար բօք սի լա զան 
և  ա ցե տիլ‒CoA կար բօք սի լա զան88: Դ րանք կար բօք սիլ խմբի (CO2) փո խա դրող-
ներ են և կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում մաս նակ ցում են գլյու կո նեո գե նե զի 
(գլյու կո զի սին թե զում), ճար պաթ թու նե րի կեն սա սին թե զի և  ա մի նաթ թու նե-
րի կա տա բո լիզ մի հա մար պրո ցես նե րին։ 
Ն կար 2‒79: Վի տա մին B7‒ի (բիո տին) քի միա կան կա ռուց ված քը.

Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 30 մկգ82 է։ 
Հ ղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը՝ 35 մկգ /
օր։ Մար դու օր գա նիզ մում բիո տի նը սին թեզ վում է հաստ ա ղի նե րում, սա կայն 
դրա քա նա կութ յու նը պա կաս է օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բաժ նից, ո րի 
հա մար այն պետք է լրաց վի սննդա կար գի մի ջո ցով։ Բիո տի նի ար ժե քա վոր 
աղբ յուր են լ յար դը, սո յան, ձվի դեղ նու ցը, հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մնա-
ցորդ նե րը, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րը, ըն կու զե ղե նը, պա հա ծո յաց ված 
սաղ մո նը։ Քա նի որ բիո տի նը սին թեզ վում է ա ղի նե րում, ուս տի դրա ան բա վա-
րա րութ յու նը հազ վա դեպ եր ևույթ է։ Սա կայն նման դեպ քեր կա րող են հան-
դի պել հատ կա պես այն ան հատ նե րի շրջա նում, ով քեր ու նեն ոչ սո վո րա կան 
սննդա կարգ և  օգ տա գոր ծում են հում ձվի մեծ քա նա կութ յուն ներ։ Ձ վի սպի-
տա կու ցը պա րու նա կում է ա վի դին գլի կոպ րո տեի նը, ո րը կա պում է բիո տի նի 
կազ մի մեջ մտնող ի մի դա զո լի օ ղա կը և խո չըն դո տում է դրա աբ սորբց մա նը։ 
Բա ցի դա, ա ռան ձին հա կա բիո տիկ նե րի օգ տա գոր ծու մը բու ժա կան նպա տակ-
նե րով ևս կա րող է ճնշել բիո տի նի կեն սա սին թեզն ա ղի նե րում։ Բիո տի նի ան-
բա վա րա րութ յան նա խան շան ներ են մաշ կա բոր բը, լեզ վա բոր բը, սրտխառ նո-
ցը, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յու նը, դեպ րե սիան և մ կա նա յին ցա վը։ 
Վի տա մին B9‒ի քի միա կան ան վա նումն է ֆո լաթ թու, ո րը բաղ կա ցած 

է ե րեք մա սից (Ն կար 2‒80)։ Դ րանք են պտե րի դի նը կամ պտե րի նը, պա-
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րա‒ամի նա բեն զո յաթ թուն (PABA) և գ լու տա մի նաթ թուն։ Պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ ֆո լատ և ֆո լաթ թու եզ րույթ նե րը հա ճախ օգ տա գործ վում են 
միև նույն նշա նա կութ յամբ, սա կայն դրանք տար բեր հաս կա ցութ յուն ներ են։ 
Ֆո լաթ թուն հարս տաց ված սննդամ թերք նե րի և սնն դա յին հա վե լում նե րի 
կազ մում վի տա մի նի օք սի դաց ված ձևն  է, մինչ դեռ ֆո լատն ու նի բնա կան ծա-
գում և հան դի պում է տար բեր սննդամ թերք նե րում ու օր գա նիզ մի հյուս վածք-
նե րում։ Ֆո լաթթ վի ակ տիվ ձևն  է դրա ա ծանց յա լը՝ տետ րա հիդ րո ֆո լաթ թուն։ 
Հ յուս վածք նե րում ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցութ յամբ ֆո լա տը վե րա կանգն վում է 
եր կու փու լով։ Ա ռա ջին փու լում ֆո լատ ռե դուկ տա զա յի մաս նակ ցութ յամբ ֆո-
լա տը փո խա կերպ վում է դի հի դո ֆո լաթթ վի, իսկ երկ րորդ փու լում դի հի դո ֆո-
լատ ռե դուկ տա զա յի մաս նակ ցութ յամբ դի հի դո ֆո լաթ թուն փո խա կերպ վում 
է տետ րա հիդ րո ֆո լաթթ վի, ո րը պա հան ջում է վի տա մին C‒ի առ կա յութ յուն։ 
Բա ցի դա, ֆեր մենտ նե րի հա մար կո ֆեր մենտ է նի կո տի նա միդ ա դե նին դի-
նուկ լեո տիդ ֆոս ֆա տը (NADP+), ո րի վե րա կանգն ված ձևն  է NADPH‒ն: 
Ն կար 2‒80: Վի տա մին B7‒ի (բիո տին) քի միա կան կա ռուց ված քը.

Տետ րա հիդ րո ֆո լաթթ վի կո ֆեր մենտ նե րը մաս նակ ցում են ա մի նաթ թու-
նե րի և նուկ լեի նաթ թու նե րի կեն սա սին թե զի տար բեր ռեակ ցիա նե րին՝ հան-
դի սա նա լով ած խած նի ա տոմ պա րու նա կող տար բեր խմբե րի (‒CH3՝ մե թիլ, 
‒CH2‒`մե թի լե նա յին, =CH‒`մե թե նիլ, ‒ CH=O` ֆոր միլ, ‒CH=NH` ֆոր մի մի նո) 
փո խադ րիչ ներ38։ 
Ֆո լա տի օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 400 

մկգ82 է։ Հ ղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը, 
հա մա պա տաս խա նա բար, 600 մկգ /օր և 500 մկգ /օր են։ Հում սննդամ թերքն 
ա ռա վել հա րուստ է ֆո լա տով, քան ջեր մամ շակ վա ծը։ Ֆո լատն ան կա յուն է 
բարձր ջեր մութ յան, թթված նի և  ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 
առ կա յութ յան հան դեպ։ Իսկ վե րամ շակ ման ըն թաց քում դրա շուրջ 60‒80%‒ը 
քայ քայ վում է, հետ ևա բար, հում սննդամ թեր քը ա ռա վել նա խընտ րե լի աղբ յուր 
է ֆո լա տով հա րուստ սննդամ թերք ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար։ Ֆո լա տի ար ժե-
քա վոր աղբ յուր ներ են սուն կը, կա նաչ բան ջա րե ղե նը, այդ թվում՝ սպի նա խը, 
բրոկ կո լին, ծնե բե կը, շաղ գա մը, կա ղամ բը և բա միան։ Լ րա ցու ցիչ աղբ յուր-
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ներ են գետ նա նու շը, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րը, ոս պը, լ յար դը, մրգե-
րը և դ րան ցից ստաց ված հյու թե րը։ Ֆո լա տի ան բա վա րա րութ յու նը հա ճախ 
նկատ վում է հղի կա նանց և  ալ կո հո լա մոլ նե րի շրջա նում, ին չը կա րող է ար-
տա հայտ վել մի շարք կլի նի կա կան նա խան շան նե րով։ Դ րանց մեջ են մտնում 
մե գա լոբ լաս տա յին կամ մակ րո ցի տար սա կա վար յու նութ յու նը, ֆոր մի մի նո-
գլու տա մի նաթթ վի (formiminoglutamic acid‒FIGLU) բարձր կոն ցենտ րա ցիան 
մե զում, հո մո ցիս տի նի բարձր կոն ցենտ րա ցիան ար յան կազ մում, պտղի մոտ 
նյար դա յին խո ղո վա կի զար գաց ման բնա ծին ա րա տի ա ռա ջա ցու մը։  
Վի տա մին B12‒ի քի միա կան ան վա նումն է կո բա լա մին։ Դ րա կա ռուց ված քի 

հիմ քում ըն կած է կո բալտ– կո րի նա յին կոմպ լեք սը, ո րի կենտ րո նա կան մա սում 
գտնվող կո բալ տի միա վա լենտ ա տո մը միա ցած է ցիան խմբի (‒C≡N), չորս վե-
րա կանգն ված պի րո լա յին օ ղա կի և նուկ լեո տի դա յին մնա ցոր դի հետ (Ն կար 
2‒81)։ Վի տա մին B12‒ի կո ֆեր մեն տա յին եր կու ձևն  են մե թիլ կո բա լա մի նը և 
դե զօք սիա դե նո զիլ կո բա լա մի նը, ո րոնք մաս նակ ցում են ար յու նաս տեղծ ման, 
ա մի նաթ թու նե րի և նուկ լեի նաթ թու նե րի սին թե զին։ Մե թիլ կո բա լա մի նը բջջի 
ցի տո զո լում մաս նակ ցում է հո մո ցիս տեի նից մե թիո նի նի ա ռա ջաց մա նը, իսկ 
դե զօք սիա դե նո զիլ կո բա լա մի նը մաս նակ ցում է մե թիլ մա լո նիլ‒CoA‒ից սա-
թաթ թու‒CoA‒ի ա ռա ջաց մա նը։  
Օ րա կան ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 2,4 մկգ  է, սա-

կայն ա ռան ձին դեպ քե րում այն կա րող է կազ մել 4‒7 մկգ82։ Հ ղիութ յան և լակ-
տա ցիա յի շրջա նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին ներն ա վե լա նում են, հա մա պա-
տաս խա նա բար, 0,2 մկգ ‒ով և 0,4 մկգ ‒ով։ Վի տա մին B12‒ը միակ վի տա մինն 
է, ո րը բա ցա կա յում է բու սա կան ծագ ման մթերք նե րում։ Մարդ կանց մոտ այն 
ո րո շա կի քա նա կութ յամբ սին թեզ վում է ա ղի նե րի միկ րոֆ լո րա յում։ Դ րա ար-
ժե քա վոր աղբ յուր են մի սը, ձու կը, կա թը, կաթ նամ թերք նե րը, ձուն։ Վի տա մին 
B12‒ը հա մե մա տա բար կա յուն է լույ սի, թթված նի առ կա յութ յան և բարձր ջեր-
մաս տի ճան նե րի ազ դե ցութ յա նը։ Այս վի տա մի նի ան բա վա րա րութ յու նը սո վո-
րա բար տե ղի է ու նե նում օր գա նիզ մում դրա ցածր աբ սորբց ման և/ կամ սննդա-
կար գում ցածր քա նա կութ յուն նե րի առ կա յութ յան պատ ճա ռով։ Օ րի նակ, նման 
եր ևույթ կա րող է նկատ վել բու սա կեր նե րի մոտ, քա նի որ այս վի տա մի նը բույ-
սե րում չի սին թեզ վում։ Վի տա մին B12‒ի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով կա-
րող են ա ռա ջա նալ պեր նի ցիոզ սա կա վար յու նութ յուն, մե գա լոբ լաս տա յին սա-
կա վար յու նութ յուն, մե թիլ մա լո նա յին ա ցի դե միա և նև րո պա թիա։
Ն կար 2‒81: Վի տա մին B12‒ի (կո բա լա մին) քի միա կան կա ռուց ված քը.
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Վի տա մին C‒ի քի միա կան ան վա նումն է աս կոր բի նաթ թու, ո րը ած խած նի 
վեց ա տոմ պա րու նա կող շա քա րի ա ծանց յալ է։ Կեն դա նի նե րից շա տե րի մոտ 
աս կոր բի նաթ թուն սին թեզ վում է օր գա նիզ մում, սա կայն մար դու օր գա նիզ-
մում այն չի սին թեզ վում, քա նի որ բա ցա կա յում է գլյու կո նո լակ տոն օք սի դա-
զա ֆեր մեն տը։ Աս կոր բի նաթ թուն ակ տիվ ձև  է, հան դի պում է L‒ և D‒ ի զո-
մեր նե րի ձևով։ Դ րան ցից կեն սա բա նո րեն ակ տիվ ձևը մար դու օր գա նիզ մում 
աս կոր բի նաթթ վի L‒ի զո մերն է (Ն կար 2‒82)։ Աս կոր բի նաթ թուն հան դես է 
գա լիս որ պես վե րա կանգ նիչ նյու թա փո խա նա կութ յուն տար բեր պրո ցես նե-
րում, մաս նա վո րա պես, մաս նակ ցում է կո լա գե նի, ստե րոդ նե րի, ադ րե նա լի նի, 
կար նի տի նի կեն սա սին թե զին, լե ղաթթ վի ա ռա ջաց մա նը, թի րո զի նի տրոհ մա-
նը, ֆո լա տի մե տա բո լիզ մին, եր կա թի աբ սորբց մա նը։ Օ րա կան ա ռա ջարկ վող 
չա փա բա ժի նը չա փա հաս նե րի հա մար 90 մգ և 75 մգ  է՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար82։ Հ ղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա-
նում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար, 100 մգ /օր և 
120 մգ /օր։ Աս կոր բի նաթթ վի հիմ նա կան աղբ յուր ներ են կա նաչ տերև նե րով 
բան ջա րե ղե նը, ցիտ րու սա յին մրգե րը, ե լա կը, լո լի կը և կար տո ֆի լը։ Հա ցա-
հա տի կա յին բույ սե րի մնա ցորդ նե րը չեն պա րու նա կում վի տա մին C: Մ սամ-
թերք նե րը և կաթ նամ թերք նե րը հա րուստ չեն վի տա մին C‒ով։ Այս վի տա մի նի 
ան բա վա րա րութ յունն ա ռաջ է բե րում ցին գա հի վան դութ յու նը՝ պայ մա նա-
վոր ված կո լա գե նի ան բա վա րար սին թե զով։ Աս կոր բի նաթ թուն զգա յուն է լույ-
սի, ջեր մութ յան, թթված նի առ կա յութ յան ու ալ կա լի նե րի նկատ մամբ և շուտ 
քայ քայ վում է։ 
Ն կար 2‒82: Վի տա մին C‒ի (աս կոր բի նաթ թու) քի միա կան կա ռուց ված քը և դ րա 

կեն սա սին թե զը82.
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2.4. ԿԱԹԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱԹԻ ՊԱՂԵՑՄԱՆ, 
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

2.4.1. ԿԱԹԻ ՊԱՂԵՑՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Կա թի պահ պան ման, տե ղա փոխ ման, ինչ պես նաև պա ղեց ման, մե խա-
նի կա կան ու ջեր մա յին մշակ ման ըն թաց քում տե ղի են ու նե նում ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ նե րի՝ կաթ նա յու ղի, սպի տա կուց նե րի, ա ղե րի և ֆեր մենտ նե րի 
փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք հան գեց նում են կա թի կո լոի դա յին հա մա կար գի 
հա վա սա րակշ ռութ յան խախտ ման91։ Նոր կթված կա թի վե րամ շակ ման ա ռա-
ջին գոր ծո ղութ յու նը դրա պա ղե ցումն է, ո րի հիմ նա կան նպա տակն է կա սեց-
նել կթի ժա մա նակ կա թի մեջ ներ թա փան ցած միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը և 
հ նա րա վո րինս եր կա րաց նել կա թի բակ տե րիո ցիդ փու լի տևո ղութ յու նը։ Բակ-
տե րիո ցի դա յին փուլն այն պի սի շրջան է, երբ նոր կթված կա թի մեջ միկ րոօր-
գա նիզմ նե րը չեն զար գա նում, և  եր բեմն դրանց քա նա կութ յուն ներն ան գամ 
պա կա սում են։ Բակ տե րիո ցիդ նյու թե րը ջեր մա կա յուն չեն, ո րով պայ մա նա-
վոր ված՝ դրանց պա րու նա կութ յու նը ա րա գո րեն նվա զում է91։ 
Ֆեր մա նե րում կա թը մինչև 2‒50C պա ղեց նե լու և  եր կար պահ պա նե լու ըն-

թաց քում հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը կրում են փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք 
ազ դում են կա թի հատ կութ յուն նե րի վրա։ Ա ռա վել զգա լի փո փո խութ յուն նե-
րի են են թարկ վում կա թի սպի տա կուցն ու կաթ նա յու ղը և հա մե մա տա բար 
քիչ փո փո խութ յուն նե րի՝ վի տա մին ներն ու ա ղե րը։ Ս պի տա կու ցա յին և ճար-
պա յին միա ցութ յուն նե րի կա ռուց ված քա յին խախ տում նե րը հան գեց նում են 
կա թի օր գա նո լեպ տիկ, ֆի զի կա քի միա կան և տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն-
նե րի վա տաց մա նը։ 
Ս պի տա կուց ներ։ Կա թի պա ղեց ման և  եր կար պահ պան ման ժա մա նակ 

թու լա նում են կա զեի նի հիդ րո ֆոբ հատ կութ յուն նե րը, ին չի արդ յուն քում կա-
զեի նից ան ջատ վում են β‒կա զեի նը և կալ ցիու մի ֆոս ֆատ նե րը, փոխ վում է 
կա զեի նա յին մի ցել նե րի կա ռուց ված քը։ Մե ծա նում է կա զեի նի դիս պերս ման 
աս տի ճա նը, փոխ վում են կա թի տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րը։ β‒կա-
զեինն անց նում է կա թի պլազ մա, ո րը զգա յուն է բակ տե րիալ ծա գում ու նե-
ցող պրո տեազ նե րի նկատ մամբ։ Այն են թարկ վում է պրո տեո լի զի, ո րի ճեղ քու-
մից ա ռա ջա նում են կա զեի նի k1, k2 և k3 ֆրակ ցիա ներ ու ֆոս ֆո պեպ տիդ ներ։ 
Չ նա յած ցածր ջեր մաս տի ճա նին, պրո տեազ նե րը ցու ցա բե րում են բա վա կան 
ակ տիվ կեն սա գոր ծու նեութ յուն և դ րանց հա ջող վում է ի րա կա նաց նել այս 
գոր ծըն թա ցը։ Կա զեի նի մի ցել նե րի կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րը 
վա տաց նում են կա թի տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, 
ա ռա ջին հեր թին մե ծա նում է կա թի շրդա նա յին մա կարդ ման տևո ղութ յու նը 
և  իջ նում է ա ռա ջա ցող մա կարդ ված քի ո րա կը՝ խտութ յու նը, պնդութ յու նը, 
շիճ կան ջատ ման ա րա գութ յու նը։ Իջ նում է նաև կա թի ջեր մա կա յու նութ յու նը, 
հատ կա պես երբ այն պահ պան ված է լի նում շուրջ 72 ժամ։ 
Պ րո տեազ նե րը կա րող են նաև β‒կա զեի նը տրո հել մինչև այն պի սի պեպ-
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տիդ նե րի (դառ նա համ) և  ոչ ցան կա լի այլ միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման, 
ո րոնք կա թին կտան կողմ նա կի հա մեր: Ս րա հետ կապ ված՝ անհ րա ժեշտ է կա-
թը եր կար չպահ պա նել, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այն պաս տե րի զաց-
նել 60…650C‒ում 2‒20վ տ ևո ղութ յամբ: 
Պա ղեց ման բա ցա սա կան ռե ժիմ նե րի կի րա ռու մը, այ սինքն՝ կաթն իր սա-

ռեց ման կե տից ‒0,550C (շի ճու կի հա մար՝ ‒0,6…0,720C) ցածր ջեր մաս տի ճա-
նում սա ռե ցու մը, կաթ նարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի կող մից 
տա րա ծում չի գտել: Քա նի որ այս դեպ քում կա թը կրում է այն պի սի խոր 
փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում հնա րա վոր չի լի նում վե րա կանգ-
նել: Ներ կա յումս խոր սա ռեց ման են թար կում են ոչ թե կա թը, այլ նա խա պես 
խտաց ման մի ջո ցով կոն ցենտ րաց ված մթեր քը:
Սա ռեց ման կրիոս կո պիկ ջեր մաս տի ճա նը ‒0,550C է, ո րից սկսած կա թում 

տե ղի է ու նե նում դրա նում պա րու նակ վող ջրի սառ չու մը: Էվ տեկ տի կա կան 
ջեր մաս տի ճա նը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է կա թի ամ բողջ խո նա վութ յան 
սա ռեց մա նը, ‒55‒ից մինչև ‒650C‒ն  է: Սա ռեց ման պրո ցեսն ըն թա նում է ոչ 
հա վա սա րա չափ, և դ րա ա րա գութ յունն ազ դում է սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա-
վոր ման ու չա փե րի վրա: Դան դաղ սա ռեց ման դեպ քում գո յա նում են խո շոր 
բյու րեղ ներ, իսկ ա րագ սա ռեց ման դեպ քում՝ մանր բյու րեղ ներ: 
Կա թում պա րու նակ վող ա զատ ջու րը (80…85%) վե րած վում է սա ռույ ցի 

‒0,550C‒ից ‒3,50C ջեր մաս տի ճա նում: Կա թը մինչև ‒200C սա ռեց նե լիս ա զատ 
ջրի միայն 4,5%‒ն  է մնում չսա ռած: ‒300C‒ում չի սա ռում միայն կա թի կապ-
ված ջու րը, որն ա ռաջ չի բե րում սպի տա կուց նե րի դե նա տու րա ցում և կոա-
գու լա ցում: Ս պի տա կուց նե րի հա մար ա ռա վել վտան գա վոր են ա զատ ջրի չսա-
ռած մա սե րը, որ տեղ կա րող են հա վաք վել և խ տա նալ լակ տո զան ու ա ղե րը: 
Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճան նե րի 

ազ դե ցութ յու նը կա թի սպի տա կուց նե րի վրա նկատ վում է ոչ թե կա թի սա ռեց-
ման, այլ դրա պահ պան ման ժա մա նակ: Սա ռեց ված կա թի մեջ նկատ վում է կա-
զեի նի մաս նիկ նե րի խո շո րա ցում: Սա բա ցատր վում է այն բա նով, որ կա թում 
ա ղե րի̀ է լեկտ րո լիտ նե րի սկզբնա կան կոն ցենտ րա ցիան բա վա կան մեծ է, սա կայն 
սա ռեց նե լիս կա թի չսա ռած մա սե րում է լեկտ րո լիտ նե րի կոն ցենտ րա ցիան հաս-
նում է այն պի սի չա փե րի, ո րի դեպ քում դրանք ի ջեց նում են կա զեի նի մի ցել նե րի 
լից քը՝ ա ռաջ բե րե լով դրանց ագ րե գա ցում: Ս պի տա կուց նե րի ան կա յու նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է նաև այն բա նով, որ կա թի ակ տիվ թթվութ յու նը հաս նում է 
կա զեի նի կոա գու լաց ման հա մար նպաս տա վոր ի զոէ լեկտ րիկ կե տին: 
Մաս նա գետ նե րի մի մա սը հակ ված է այն հա մոզ մուն քին, որ կա թի սա-

ռե ցու մը պետք է ի րա կա նաց նել շատ ա րագ՝ ‒180C‒ում կամ դրա նից ցածր 
(‒200C‒ից մինչև ‒250C), ո րի ժա մա նակ ձևա վոր վում են մանր սառ ցաբ յու-
րեղ ներ՝ ա պա հո վե լով կա թի բարձր ո րա կը հա լեց նե լուց հե տո: Այս ջեր մաս տի-
ճան նե րում կաթն ա ռանց իր հատ կութ յուն նե րի փո փոխ ման կա րե լի է պա հել 
3 ա միս և  ա վե լի: 
Ս պի տա կուց նե րի կա յու նութ յու նը սա ռեց ման նկատ մամբ բարձ րաց նե լու 

հա մար ա ռա ջարկ վում է կա թում ի ջեց նել լու ծե լի կալ ցիու մի և կաթ նա շա քա-
րի պա րու նա կութ յու նը: Դ րանք կա րե լի է հե ռաց նել քի միա կան ճա նա պար հով 
(ֆոս ֆատ նե րի, β‒գա լակ տո զի դա զա յի ա վե լաց մամբ), ինչ պես նաև ֆի զի կա-
կան ե ղա նակ նե րով (է լեկտ րա դիա լի զի և մեմբ րա նա յին մշակ ման մի ջո ցով):
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Կա թի պա ղեց ման և պահ պան ման ժա մա նակ փոխ վում է նաև կաթ նա յու-
ղի կազ մի մեջ մտնող եռգ լի ցե րիդ նե րի ագ րե գա տա յին վի ճա կը, ո րի արդ յուն-
քում խախտ վում է յու ղագն դիկ նե րը շրջա պա տող թա ղան թի ստրուկ տու րան: 
Թա ղան թը դառ նում է բա րակ, ան ցա նե լի հե ղուկ յու ղի հա մար, այ սինքն, 
ա ռա ջա նում է յու ղի ա պա կա յու նա ցում` ա զատ յու ղի ա ռա ջաց մամբ: Կա թի 
խառ նու մը նպաս տում է այս գոր ծըն թա ցին, այ նու հետև տե ղի է ու նե նում 
ա զատ յու ղի հիդ րո լիզ լի պո լի տիկ ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցութ յամբ, որն ան վա-
նում են լի պո լիզ:
Կաթ նա յու ղի ճեղք ման արդ յուն քում ճար պաթ թու նե րի ի հայտ գալն 

ուղեկց վում է կա թի հա մա յին ա րատ նե րի (կծվութ յուն, ա ղի համ) ա ռա ջաց-
մամբ: Սա կայն, երբ կա թը պա ղեց ված վի ճա կում է, լի պո լի զի ա ռա ջաց մա նը 
գլխա վո րա պես մաս նակ ցում են պսի խոտ րոֆ բակ տե րիա նե րը, ո րոնց ազ-
դե ցութ յու նից հե տո ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յութ յամբ սկսում են մաս-
նակ ցել նաև միկ րո բա յին լի պա զա նե րը: Տար բե րում են լի պո լի զի 2 տե սակ̀  
ինք նա բե րա բար և մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա ցող: Ա ռա ջի նի 
ժա մա նակ պլազ մա յում գտնվող լի պա զան, կապ վե լով յու ղագն դի կի թա ղան-
թի հետ, դառ նում է մեմբ րա նա յին և  ա ռաջ է բե րում յու ղա յին հիդ րո լիզ: Կա թի 
զգա յու նութ յու նը լի պո լի զի նկատ մամբ պայ մա նա վոր ված է զոո տեխ նի կա կան 
մի շարք գոր ծոն նե րով` կեն դա նի նե րի ան հա տա կան յու րա հատ կութ յուն նե-
րով, ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կով, լակ տա ցիա յի շրջա նով, կե րի ռե ժիմ նե րով: 
Ինք նա բե րա բար ըն թա ցող լի պո լի զը ա ռա վե լա պես բնո րոշ է ծեր կեն դա նի նե-
րից ստաց ված կա թին, հատ կա պես՝ մաս տի տի առ կա յութ յան դեպ քում: Լի պո-
լի զի մյուս փու լը տե ղի է ու նե նում յու ղագն դի կի ճեղք ման պատ ճա ռով, երբ 
կա թի ստաց ման ժա մա նակ (մե քե նա յաց ված) յու ղագն դիկ նե րի ջար դու մը և 
լի պա զա նե րի ակ տի վա ցու մը տե ղի են ու նե նում միա ժա մա նակ: Հաշ վարկ վել 
է, որ այս պրո ցե սը ավ տո մատ կթի դեպ քում 1,5‒2 ան գամ բարձր է, քան ձեռ-
քի կթի ժա մա նակ: 
Կա թի կծվե ցումն ա ռա ջա նում է ա զատ ճար պաթ թու նե րի ո րո շա կի քա նա-

կութ յան կու տակ վե լու հետ: Պա ղեց ման և պահ պան ման ժա մա նակ տե ղի է 
ու նե նում նաև կաթ նա յու ղի թա ղան թից ֆոս ֆո լի պիդ նե րի մի մա սի ան ցու մը 
պլազ մա: Այս պրո ցե սի ա րա գութ յու նը կախ ված է պա ղեց ման ջեր մաս տի ճա-
նից, պահ պան ման տևո ղութ յու նից և մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նից: 
Կաթ նա յու ղի կա յու նութ յու նը սա ռեց ման ժա մա նակ կրկին պայ մա նա-

վոր ված է սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նով և տ ևո ղութ յամբ: Ա րագ սա ռե ցու մը 
(‒220C‒ից ցածր) կան խում է յու ղա յին դիս պեր սիա յի խախ տու մը, մինչ դեռ 
ցածր ջեր մաս տի ճա նում (‒50C‒ից մինչև ‒120C) և դան դաղ սա ռեց ման ժա մա-
նակ ա ռա ջա նում է յու ղա յին ֆա զա յի ա պա կա յու նա ցում: Յու ղագն դիկ նե րը 
պնդա նա լով՝ ձեռք են բե րում անկ յու նաձև տեսք, փոխ վում են յու ղագն դիկ-
նե րի թա ղան թա յին միա ցութ յուն նե րի հատ կութ յուն նե րը̀  չսա ռեց ված պլազ-
մա յի ազ դե ցութ յամբ: Այդ փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում խախտ վում է 
յու ղագն դի կի թա ղան թի ամ բող ջութ յու նը, ա ռա ջա նում է դրա ա պա կա յու-
նա ցում, ո րի հետ ևան քով ան ջատ վում է ա զատ յու ղը, ինչն էլ ու նակ է շատ 
ա րագ են թարկ վե լու կծվեց ման՝ ա ռա ջաց նե լով կա թի ա րատ ներ: Սա ռեց ված 
և հալ ված կաթն ա վե լի հեշտ է հար վում, ո րի կա յու նութ յու նը բարձ րաց նե լու 
հա մար կա տա րում են կա թի հո մո գե նի զա ցում: 
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Ա ղեր, վի տա մին ներ, ֆեր մենտ ներ: Կա թի պա ղեց ման, պահ պան ման 
և տե ղա փոխ ման ժա մա նակ նկատ վում է կա թի հան քա յին միա ցութ յուն նե րի 
վե րա դա սա վո րում, ջրա լույծ վի տա մին նե րի ո րոշ քա նա կութ յան նվա զե ցում 
և  ո րոշ ֆեր մենտ նե րի ակ տի վա ցում: Այս պես, կալ ցիու մի ֆոս ֆա տի մի ցել  յար 
մա սը ձեռք է բե րում լու ծե լիութ յուն և  անց նում է պլազ մա (շի ճուկ): Վի տա-
մին նե րից հիմ նա կա նում աս կոր բի նաթթ վի պա րու նա կութ յունն է քչա նում, 
ո րի շուրջ 18%‒ը քայ քայ վում է եր կու օր պահ պա նե լու ըն թաց քում։ Պա ղե ցու-
մը և պահ պա նու մը ա ռաջ են բե րում մի շարք ֆեր մենտ նե րի ակ տի վա ցում, 
ո րոն ցից են լի պա զա նե րը, կսան տիօք սի դազ նե րը և պ լազ մի նը: 
Կա թի դան դաղ սա ռե ցումն ա ռաջ է բե րում լու ծե լի կալ ցիու մի և լու ծե լի 

ա ղե րի փո խա կեր պում ան լու ծե լի ա ղե րի, ջրա լույծ վի տա մին նե րի քայ քա յում 
և ֆեր մենտ նե րի (լի պա զա) ակ տի վա ցում, հա մե մա տած ա րագ սա ռեց ման 
հետ:  Այս պի սով, սա ռեց ման ժա մա նակ կա թը բա ժան վում է վե րին շեր տի, ո րը 
մյուս շեր տե րի հա մե մատ հա րուստ է յու ղա յին մաս նա բաժ նով, ծայ րա մա սա-
յին շեր տի, ո րը թա փան ցիկ զանգ ված է և կազմ ված է գլխա վո րա պես սառ-
ցաբ յու րեղ նե րից, ինչ պես նաև կենտ րո նա կան շեր տի, որն ան վա նում են նաև 
սպի տակ շերտ և  ո րը պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ սպի տա կուց, ա ղեր 
ու շա քար: Ընդ ո րում, սա ռե ցու մը սկսվում է կա թի վե րին և ծայ րա մա սա յին 
շեր տե րում:

2.4.2. ԿԱԹԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կա թը են թարկ վում է մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն նե րի տե ղա փոխ ման, 

կեղ տա մաքր ման, սեր զատ ման, պոմ պով տե ղա փոխ ման, խառն ման և հո մո-
գե նի զաց ման ժա մա նակ, ո րի ըն թաց քում փո փոխ վում է կա թի է մուլ սիոն 
ֆա զան91։ Յու ղագն դիկ նե րը կա րող են ման րեց վել կամ խո շո րա նալ՝ կախ ված 
սար քա վո րում նե րի աշ խա տան քից, կա թի ջեր մաս տի ճա նից ու թթվու թյու-
նից։ Մե խա նի կա կան մշակ ման արդ յուն քում կա թը կա րող է փրփրել, ին չը 
նվա զեց նում է յու ղա յին և կո լոի դա յին ֆա զա նե րի կա յու նութ յու նը։ Բա ցի դա, 
մեմբ րա նա յին մշա կու մը և հո մո գե նի զա ցիան կա րող են ազ դել կա զե նիա յին 
ու շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի կա ռուց ված քի ու հատ կութ յուն նե րի վրա91։ 
Կա թի կեղ տա մաքր ման ժա մա նակ դրա բա ղադ րիչ մա սե րը գրե թե փո փո-

խութ յուն նե րի չեն են թարկ վում։ Մե խա նի կա կան մաս նիկ նե րի հետ կա թից 
կա րող են հե ռաց վել սպի տա կուց նե րի ա ռա վել խո շոր մաս նիկ նե րը, ո րոնք 
չնչին ազ դե ցութ յուն ու նեն ընդ հա նուր մաս նա բաժ նի վրա։ Կա թի կեղ տա մաք-
րու մից հե տո տիտր վող թթվութ յան ար ժե քը կա րող է նվա զել 0,5‒4,00Թ‒ով։ 
Կեղ տա մաք րումն անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 40‒450C‒ում՝ կաթ նա յու ղի 
ան ջա տու մից խու սա փե լու հա մար։
Ն կար 2‒83։ Ա նա րատ կա թի և հո մո գե նաց ված կա թի միկ րոստ րուկ տու րա յի 

պատ կե րը, որ տեղ ներ կա յաց ված են ա նա րատ կա թի յու ղագն դիկ նե րի հե տե րո գեն 
բաշխ վա ծութ յու նը (1), դրան ցից ան ջատ ված մեծ (2) և փոքր (3) տրա մագ ծե րով յու-
ղագն դիկ ներն ու հո մո գե նաց ված կա թի յու ղագն դիկ նե րը (4)92.
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Կա թի սեր զատ ման ըն թաց քի վրա ազ դում են դրա կազ մը և ֆի զի կա-
քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը, այդ թվում՝ մա ծու ցի կութ յու նը, խտութ յու նը, 
թթվութ յու նը, կաթ նա յու ղի լի պո լի զի աս տի ճա նը։ Կա թի նախ նա կան մշա կու-
մը, նե րառ յալ՝ պոմ պով տե ղա փո խու մը, խառ նու մը և պաս տե րի զա ցու մը, ան-
բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն ներ են ու նե նում կա թի սեր զատ ման գոր ծըն թա ցի 
վրա։ Կա թի սեր զատ ման արդ յու նա վե տութ յան հա մար ևս մեծ դեր է խա ղում 
ջեր մաս տի ճա նի ընտ րութ յու նը, ո րի օպ տի մալ տի րույ թը 40‒450C‒ն  է։ 
Թարմ կա թի պահ պան ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում սե րա կա լում, ո րը 

բա ցատր վում է կա թի ա ռա վել մեծ չա փեր ու նե ցող յու ղագն դիկ նե րի՝ կա-
թի մա կեր ևույթ բարձ րաց մամբ։ Այս գոր ծըն թա ցը կան խար գե լե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է փոք րաց նել յու ղագն դիկ նե րի չա փե րը, որն ի րա կա նաց նում 
են հո մո գե նի զաց ման մի ջո ցով (Ն կար 2‒83)։ Այս գոր ծըն թա ցի արդ յուն-
քում յու ղագն դիկ նե րի չա փե րը դառ նում են 1‒2 մկմ, ո րոնց հա վա սա րա չափ 
բաշխ վա ծութ յու նը կա թում կախ ված է կա թի ջեր մաս տի ճա նից, հո մո գե նի-
զա ցիա յի ճնշու մից, կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յու նից։ Հո մո գե նի զաց ման 
արդ յուն քում փո փոխ վում է ոչ միայն յու ղագն դիկ նե րի, այլև սպի տա կուց նե-
րի և  ա ղե րի կա ռուց ված քը։ Մաս նա վո րա պես, կա զեի նա յին խո շոր մի ցել նե-
րի չա փե րը փոք րա նում են, և  ո րոշ դեպ քե րում գո յա նում են սուբ մի ցել ներ, 
ո րոնք աբ սորբց վում են յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թին (Ն կար 2‒84)։ Բա-
ցի դա, փոխ վում է կա թի ա ղա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը, ո րի ժա մա նակ 
կա թի պլազ մա յում մե ծա նում են լու ծե լի կալ ցիու-
մի քա նա կութ յուն նե րը։ Եվ վեր ջա պես, հո մո գե նի-
զաց ման արդ յուն քում մե ծա նում են նաև կա թի 
մա ծու ցի կութ յու նը, մա կեր ևու թա յին ակ տիվ լար-
վա ծութ յու նը և փրփ րա գո յաց ման աս տի ճա նը։
Ն կար 2‒84: Կա թի յու ղագն դիկ նե րի խո շո րաց ված 

պատ կե րը՝ միկ րոս կո պի օգ նութ յամբ, ո րում նշված սլաք-
նե րը ցույց են տա լիս հե ղու կով գե րակշ ռող տի րույթ նե րը, 
ո րոնք հա րուստ են սֆին գո միե լի նով և խո լես տե րո լով93. 
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2.4.3. ԿԱԹԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Կա թի ջեր մա յին մշա կու մը (պաս տե րի զա ցիան և ս տե րի լի զա ցիան) կի-

րա ռում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չա ցումն ա պա հո վե լու և  արդ յուն քում 
կաթ նամ թերք նե րի կա յու նութ յու նը պահ պան ման ժա մա նակ բարձ րաց նե լու 
հա մար՝ կան խե լով կա թի վաղ փչա ցու մը91: Ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ կա-
թի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը են թարկ վում են մի շարք փո փո խութ յուն նե րի, 
ո րով պայ մա նա վոր ված՝ փոխ վում են նաև կա թի ֆի զի կա քի միա կան, օր գա-
նո լեպ տիկ հատ կութ յուն նե րը̀  մա ծու ցի կութ յու նը, թթվութ յու նը, մա կեր ևու-
թա յին լար վա ծութ յու նը, օք սի դա վե րա կանգն ման պո տեն ցիա լը, ինչ պես և 
կա թի հա մը, հո տը, գույ նը: Միև նույն ժա մա նակ, բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի 
եր կա րատև ազ դե ցութ յու նը հա ճախ ա ռաջ է բե րում բա ղադ րիչ մա սե րի ոչ 
ցան կա լի փո փո խութ յուն ներ91: 
Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը ա ռա վել ջեր մա կա յուն միա ցութ յուն ներ են, 

ո րոնք են թարկ վում են խոր փո փո խութ յուն նե րի: Սկզ բում տե ղի է ու նե նում 
դրանց դե նա տու րա ցում, որն ու ղեկց վում է սպի տա կուց նե րի պո լի պեպ տի-
դա յին կա պե րի քայ քա յու մով: Ա զատ վում են սուլֆ հիդ րի լա յին SH խմբե րը: 
Դե նա տու րաց ված սպի տա կուց ներն այդ խմբե րի մի ջո ցով ագ րե գաց վում են̀  
ա ռա ջաց նե լով դի սուլ ֆի դա յին –S‒S‒ կա պեր: Ագ րե գաց ված շի ճու կա յին սպի-
տա կուց ներն ու նեն փոքր չա փեր և խիստ հիդ րա տաց ված են: Պաս տե րի զաց-
ման ժա մա նակ դե նա տու րաց ված շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րից β‒լակ տո-
գլո բու լի նը կա զեի նի ֆրակ ցիա յի հետ ա ռա ջաց նում է կոմպ լեքս՝ մե ծաց նե լով 
կա զեի նի հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րը և  ի ջեց նե լով դրա ջեր մա կա յու նութ յու-
նը: Այս հատ կութ յուն նե րը չա փա զանց կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն թթու 
կաթ նամ թերք նե րի և պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ: 
Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի դե նա տու րաց ման աս տի ճա նը կախ ված է 

կի րառ վող ջեր մաս տի ճա նից և տ ևո ղութ յու նից: Դե նա տու րա ցու մը սկսվում 
է հա մե մա տա բար ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում` 620C‒ից սկսած, ո րի դեպ-
քում դե նա տու րաց վում է սպի տա կուց նե րի 7%‒ը, իսկ 720C‒740C‒ում՝ 15‒20վ 
տ ևո ղութ յան ժա մա նակ՝ 9%‒ը, 850C‒ում՝ 22‒30%‒ը, և ս տե րի լի զաց ման ժա-
մա նակ՝ 78‒100%‒ը: 
Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րից ա ռա վել թեր մո լա բիլ են ի մու նագ լո բու լին-

նե րը: β‒լակ տոգ լո բու լի նը և α‒լակ տալ բու մի նը ա ռա վել ջեր մա կա յուն են: Ի 
տար բե րութ յուն շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի, կա թի հիմ նա կան սպի տա կուց 
կա զեինն օժտ ված է բարձր ջեր մա կա յու նութ յամբ: Ն րա լու ծույթ նե րը կա րող 
են պահ պա նել ի րենց կա յու նութ յու նը 20…60ր՝ 120…1400C ջեր մաս տի ճա նա-
յին պայ ման նե րում: Կա զեի նի բարձր ջեր մա կա յու նութ յու նը բա ցատր վում է 
նրա մո լե կու լի յու րա հա տուկ կա ռուց ված քով, ո րը պա րու նա կում է պրո լի նի 
հա մե մա տա բար մեծ և սուլֆ հիդ րի լա յին խմբե րի ա ռա վել քիչ քա նա կու թյուն-
ներ։ Սա կայն ջեր մա յին մշակ ման բարձր ջեր մա յին ռե ժիմ նե րը փո խում են կա-
զեի նատ‒կալ ցիում‒ֆոս ֆո րաթթ վա յին կոմպ լեք սի կազ մը և հատ կութ յուն-
նե րը: Կոմպ լեք սից ան ջատ վում են պաշտ պա նիչ գլի կո մակ րո պեպ տիդ նե րը, 
օր գա նա կան ֆոս ֆո րը և կալ ցիու մը, կա զեի նի մի ցե լին է միա նում β‒լակ տո-
գ լո բու լի նը: Այս փո փո խութ յուն նե րը բե րում են կա զեի նի մի ցել նե րի և կա թի 
մա ծու ցի կութ յան մե ծաց ման: 



‒ 201‒

Պաս տե րի զաց ման ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց մա նը զու գըն թաց մա կարդ-
ված քից շի ճու կի ան ջատ ման գոր ծըն թա ցը դան դա ղում է, ո րը պայ մա նա վոր-
ված է շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի շնոր հիվ կա զեի նի հիդ րո ֆիլ հատ կու-
թյուն նե րի մե ծաց ման հետ: Այդ հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ պա նիր նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող կա թը պաս տե րի զաց նում են 72…740C‒ում, իսկ թթու 
կաթ նամ թերք նե րի հա մար օգ տա գործ վող կա թը են թար կում են ջեր մամ շակ-
ման ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում: 
Ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ փոխ վում է նաև կա թի ա ղա յին կազ մը: Այդ 

փո փո խութ յուն նե րը կրում են ան վե րա կանգ նե լի բնույթ: Ա ռա ջին հեր թին 
խախտ վում է պլազ մա յում կալ ցիու մի տար բեր միա ցութ յուն նե րի հա րա բե-
րակ ցութ յու նը: Մաս նա վո րա պես, կալ ցիու մի հիդ րո ֆոս ֆա տը վե րած վում է 
ան լու ծե լի կալ ցիու մի ֆոս ֆա տի: Ա ռա ջա ցած կալ ցիու մի ֆոս ֆա տը ագ րե-
գաց վում է և կո լոիդ նե րի տես քով նստում կա զեի նի մի ցել նե րի մա կեր ևույ-
թին: Դ րա մի մա սը նստում է պաս տե րի զա տո րի թի թեղ նե րի պա տե րին և դե-
նա տու րաց ված շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի հետ ա ռա ջաց նում կաթ նա քար: 
Ն ման կեր պով պաս տե րի զա ցիա յից և ս տե րի լի զա ցիա յից հե տո կա թում պա-
կա սում է լու ծե լի կալ ցիու մի ա ղե րի քա նա կը՝ շուրջ 11‒50%‒ով, ին չը ի ջեց նում 
է կա թի շրդա նա յին մա կարդ ման ու նա կութ յու նը: Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ 
կա թը շրդա նա ֆեր մեն տով մա կար դե լուց ա ռաջ կա թում ա ղա յին բա լան սը վե-
րա կանգ նե լու հա մար ա վե լաց նում են CaCl2։ 
Բարձր ջեր մաս տի ճա նի և  եր կա րատև ազ դե ցութ յան, հատ կա պես ստե-

րի լի զա ցիա յի դեպ քում կաթ նա շա քա րը ռեակ ցիա յի մեջ է մտնում սպի տա-
կուց նե րի և  ա զատ ա մի նաթ թու նե րի հետ, տե ղի է ու նե նում Մա յե րի կամ 
մե լա նոիդ նե րի ա ռա ջաց ման ռեակ ցիան, ո րոնք կա թին տա լիս են կա րա մե-
լի գույն: Ընդ ո րում, դրա ին տեն սի վութ յու նը կախ ված է ջեր մա յին մշակ ման 
ջեր մաս տի ճա նից և տ ևո ղութ յու նից: Հե տա գա ջեր մա յին մշակ ման դեպ քում 
լակ տո զա մի նը վե րած վում է լակ տու լո զա մի նի: Այ նու հետև դրա նից ա մին նե-
րի ան ջա տու մը բե րում է տար բեր ալ դե հիդ նե րի (ա ցե տալ դե հիդ, ֆուր ֆու րոլ, 
օք սի մե թիլ ֆուր ֆու րոլ) ա ռա ջաց ման: Ա ռա ջա ցած միա ցութ յուն ներն ազ դում 
են կա թի հա մի ու հո տի վրա և կա րող են ռեակ ցիա նե րի մեջ մտնել ա մի նա-
թթու նե րի հետ՝ ձևա վո րե լով ցիկ լիկ միա ցութ յուն ներ՝ շա գա նա կա գույն մե լա-
նոի դին ներ: 
Կաթ նա շա քա րի հետ գլխա վո րա պես ռեակ ցիա յի մեջ է մտնում ան փո խա-

րի նե լի ա մի նաթ թու լի զի նը: Կա թի ստե րի լի զա ցու մը ևս  ա ռաջ է բե րում լակ-
տո զա յի տրո հու մը մինչև ած խած նի եր կօք սի դի և թ թու նե րի (մրջնաթ թու, 
կաթ նաթ թու), ընդ ո րում, կա թի թթվութ յու նը բարձ րա նում է 2…30Թ‒ով: 
Կաթ նա յու ղը հա մե մա տա բար ա մե նա կա յուն բա ղադ րիչն է կա թի ջեր մա յին 

մշակ ման դեպ քում: Պաս տե րի զաց ման ժա մա նակ կաթ նա յու ղի մեջ մտնող 
գլի ցե րիդ նե րը քի միա պես գրե թե չեն փո փոխ վում: Ո րո շա կի փո փո խութ յուն 
է տե ղի ու նե նում միայն ստե րի լի զաց ման դեպ քում, երբ տե ղի է ու նե նում 
չնչին քա նա կութ յամբ չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րի պա րու նա կութ յան ի ջե-
ցում 2‒3%‒ով: Ս տե րի լի զաց ված կա թի եր կա րատև պահ պան ման դեպ քում 
սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում կա րող է տե ղի ու նե նալ լի պիդ-
նե րի հիդ րո լիզ և կծ վե ցում: Ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ յու ղագն դիկ նե րի 
թա ղան թը կրում է փո փո խութ յուն ներ: Ան գամ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում 
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(630C) տե ղի է ու նե նում սպի տա կուց նե րի և ֆոս ֆո լի պիդ նե րի ան ցում կա թի 
պլազ մա: Պաս տե րի զաց ման ժա մա նակ յու ղագն դիկ նե րի վնաս ված թա ղանթ-
նե րը վե րա կանգն վում են կա զեի նի ադ սորբց ման հաշ վին, ո րով պայ մա նա-
վոր ված՝ կաթ նա յու ղի ա պա կա յու նա ցումն անն շան է։
Ջեր մա յին մշա կումն ա ռաջ է բե րում նաև վի տա մին նե րի ո րոշ քա նա կի 

պա կա սե ցում, ընդ ո րում, ճար պա լույծ վի տա մին նե րի կո րուս տը ա վե լի քիչ է, 
քան ջրա լույծ վի տա մին նե րի նը։ Կո րուստ նե րի մե ծութ յու նը նո րից կախ ված 
է կի րառ վող ջեր մաս տի ճա նից և տ ևո ղութ յու նից: Ընդ ո րում, վի տա մին նե րի 
կո րուստ է նկատ վում նաև պաս տե րի զաց ված կամ ստե րի լի զաց ված կա թի 
պահ պան ման ժա մա նակ:
Ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ պաս սի վա նում է ֆեր մենտ նե րի մեծ մա-

սը: Ա ռա վել զգա յուն են ա մի լա զան, հիմ նա յին ֆոս ֆա տա զան, կա տա լա զան 
և  ի րա կան լի պա զան: Հա մե մա տա բար ա ռա վել կա յուն են թթվա յին ֆոս ֆա-
տա զան, կսան տիօք սի դա զան, բակ տե րիալ լի պա զա նե րը, պե րօք սի դա զան, 
ո րոնք ոչն չա նում են 80…850C‒ից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում: 
   

2.5. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ, ՊԱՆՐԻ, ԿԱՐԱԳԻ, ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ, 
ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ 
ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆԹԱՑՈՂ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

2.5.1. ԿԱԹԻ ՄԱԿԱՐԴՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
Մա կարդ նե րը մի քա նի շտամ նե րի նույն կամ տար բեր տե սակ նե րի կաթ-

նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի խառ նուրդ են։ Դ րանց ա վան դա կան պատ-
րաստ ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է եր կու կամ ա վե լի փու լե րից։ Լա բո րա-
տոր պայ ման նե րում չոր մա կար դից կամ հե ղուկ մա քուր կուլ տու րա նե րից 
նախ պատ րաս տում են մայ րա կան մա կարդ՝ ստե րի լի զաց ված յու ղա զուրկ 
կա թից։ Քա նի որ չոր կուլ տու րա նե րից ար տադր ված մա կարդն ակ տիվ չէ, 
ա պա կի րա ռում են վե րա ցա նում ներ։ Հա ջորդ փու լում պատ րաս տում են երկ-
րոր դա կան մա կար դը՝ պաս տե րի զաց ված կամ ստե րի լի զաց ված յու ղա զուրկ 
կա թից։ Եվ վեր ջա պես, բան վո րա կան մա կար դը պատ րաս տում են պա տե րի-
զաց ված ա նա րատ կամ յու ղա զուրկ կա թից։ Կախ ված մա կարդ նե րի նշա նա-
կութ յու նից՝ ստու գում են դրանց հա մը, հո տը, ակ տի վութ յու նը, սահ մա նա յին 
թթվութ յու նը, մա կարդ ված քի ամ րութ յու նը, բուր մունք ա ռա ջաց նե լու հնա-
րա վո րութ յուն նե րը, ֆա գե րի նկատ մամբ կա յու նութ յու նը, ան ցան կա լի ման-
րէ նե րի հան դեպ ան տա գո նիզ մը, գա զա գո յա ցու մը, ֆե նո լա կա յու նութ յու նը։ 
Կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ կի րառ վում է մա կարդ ման 
ե րեք հիմ նա կան տե սակ. 

1. Շի ճու կա յին մա կար դում
2. Թթ վա յին մա կար դում
3. Կալ ցիում քլո րի դա յին մա կար դում։ 
Շի ճու կա յին մա կար դումն ըն թա նում է ֆեր մենտ խի մո զի նի մաս նակ ցու-

թ յամբ՝ 6,6‒6,8 ակ տիվ թթվութ յան սահ ման նե րում։ Ընդ ո րում, խի մո զի նի 
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30‒40%‒ը պեպ սինն է։ Շի ճու կա յին մա կար դումն ըն թա նում է եր կու փու լով։ 
Ա ռա ջին փու լը ֆեր մեն տա տիվ մա կար դումն է, ո րի ըն թաց քում շի ճու կա յին 
ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ տե ղի է ու նե նում կա զեի նի պո լի պեպ տի դա յին 
շղթա յի մաս կազ մող ֆե նի լա լա նին և մե թիո նին ա մի նաթ թու նե րի միջև առ կա 
պեպ տի դա յին կա պի տրո հում։ Արդ յուն քում կա զեի նը վե րած վում է պա րա կա-
զեի նի և լուծ վող գլի կո մակ րո պեպ տի դի, որն ու նի բարձր բա ցա սա կան լից քի 
ար ժեք և  օժտ ված է հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րով։ Ն վա զում է նաև կա զեի-
նա յին մի ցե լի մա կե րե սի է լեկտ րա կան լից քը, մա սամբ կոր չում է հիդ րա տա յին 
թա ղան թը, ին չի արդ յուն քում նվա զում է կա զեի նա յին մի ցե լի կա յու նութ յու-
նը՝ հան գեց նե լով երկ րորդ փու լի՝ կոա գու լաց ման ի րա գործ ման։
Կոա գու լաց ման փու լը սկսվում է, երբ կա զեի նի մի ցե լի ֆրակ ցիան աս տի-

ճա նա բար սկսվում է տրոհ վել։ Այ նու հետև ա պա կա յու նաց ված կա զեի նա յին 
մի ցել նե րը միա ձուլ վում են՝ ա ռա ջաց նե լով մա կարդ վածք։ 
Թթ վա յին մա կար դումն ըն թա նում է կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի մի-

ջո ցով։ Մա կարդ ման այս տե սա կը կի րա ռում են կաթ նամ թերք նե րի ար տա-
դրութ յան ժա մա նակ։ Այն ըն թա նում է կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րը կաթ-
նա յին մի ջա վայր ներ մու ծե լուց հե տո։ 
Ք լոր կալ ցիու մա կան մա կարդ ման դեպ քում կա զեի նա յին սպի տա կուց նե-

րը նստեց նում են կալ ցիու մի իոն նե րի առ կա յութ յամբ։ Այդ դեպ քում նստում 
են նաև շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը։ Ք լոր կալ ցիու մա կան մա կարդ ման 
ըն թաց քում կա զեի նա յին և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի միա ժա մա նակ յա 
նստե ցու մը նպաս տում է կաթ նաս պի տա կու ցա յին մթերք նե րի սննդա յին ար-
ժե քի բարձ րաց մա նը։ 

2.5.2. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
Կաթ նա շա քա րի խմո րու մը կար ևոր կեն սա քի միա կան գոր ծըն թաց է կաթ-

նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ըն թաց քում, որն ա ռա ջաց նում են կաթ նա յին 
մա կարդ նե րի կազ մի մեջ մտնող միկ րոօր գա նիզմ նե րը։ Մա կարդ ման ա րա-
գութ յու նը և տե սա կը պայ մա նա վո րում են պատ րաս տի կաթ նամ թեր քի կոն-
սիս տեն ցիան, հա մը և հո տը։ Ըստ կաթ նա շա քա րի խմոր ման տե սա կի, թթու 
կաթ նամ թերք նե րը բա ժան վում են եր եք խմբի՝

1. Կաթ նաթթ վա յին շտա մի մեկ տե սա կի խմո րու մից պատ րաստ ված 
կաթ նամ թերք ներ

2. Կաթ նաթթ վա յին շտա մի մի քա նի տե սակ նե րի խմո րու մից պատ րաստ-
ված կաթ նամ թերք ներ 

3. Խա ռը խմոր մամբ պատ րաստ ված կաթ նամ թերք ներ 
Կաթ նա գոր ծութ յու նում ա ռա վել մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն խմոր ման 

հետև յալ տե սակ նե րը.
o Կաթ նաթթ վա յին խմո րու մը, ո րը թթու կաթ նամ թերք նե րի, պա նիր-

նե րի և թ թու սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան հիմ նա կան գոր ծըն թացն է: Այս 
խմոր ման ժա մա նակ կաթ նա շա քա րը, միա նա լով մեկ մաս ջրի հետ, տրոհ վում 
է՝ վե րած վե լով եր կու հեք սո զի, ո րոն ցից ա ռա ջա նում է պի րո խա ղո ղաթ թու, 
ո րը լակ տո դե հիդ րա զի մաս նակ ցութ յամբ վե րա կանգ նում է պի րո խա ղո-
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ղաթ թուն մինչև կաթ նաթթ վի։ Կաթ նաթթ վա յին խմո րու մը լավ է ըն թա նում 
ա նաէ րոբ պայ ման նե րում, բայց քա նի որ կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րը 
ֆա կուլ տա տիվ աէ րոբ են, ա պա խմոր ման գոր ծըն թա ցը կա րող է ըն թա նալ 
նաև թթված նի մաս նակ ցութ յամբ:

o Ս պիր տա յին խմո րու մը մյուս կար ևոր տե սակն է, ո րը կի րառ վում է 
կե ֆի րի, կու մի սի ար տադ րութ յու նում: Այն ա ռա ջաց նում են խմո րասն կե րը: 
Հա տուկ կաթ նա յին դրոժ նե րը̀  Torula lactis‒ը, կաթ նա շա քա րը խմո րում են 
մինչև հեք սոզ նե րի, ա պա մինչև սպիր տի ու ած խած նի եր կօք սի դի ա ռա ջաց-
ման։

o Պ րո պիո նաթթ վա յին խմո րու մը տե ղի է ու նե նում պա նիր նե րի հա-
սու նաց ման ժա մա նակ: Այդ խմոր ման հետ ևան քով շվեյ ցա րա կան, սո վե տա-
կան և  այլ խո շոր պա նիր նե րում գո յա նում են մեծ աչ քեր: Խ մոր ման ժա մա նակ 
ա ռա ջա նում են պրո պիո նաթ թու, ած խած նի եր կօք սիդ և քա ցա խաթ թու։

o Յու ղաթթ վա յին խմո րու մը տե ղի է ու նե նում սպո րա գո յաց նող յու-
ղաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի շնոր հիվ: Այս խմո րու մը կաթ նամ թերք նե րի ար-
տադ րութ յան ժա մա նակ ցան կա լի չէ, քա նի որ թթու կաթ նամ թերք նե րի հա մի 
և հո տի ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում, իսկ պա նիր նե րի դեպ-
քում ա ռա ջա նում է փքվա ծութ յուն։ 

2.5.3. ԱՌԱՆՁԻՆ ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 

կոն սիս տեն ցիան, կախ ված է կա թի կազ մից և հատ կութ յուն նե րից, բակ տե-
րիալ մա կար դի տե սա կից և  ակ տի վութ յու նից, պաս տե րի զա ցիա յի ռե ժիմ նե-
րից, հո մո գե նի զա ցիա յից, մա կարդ ման ե ղա նա կից, հա սու նա ցու մից։ Կա թի 
կազ մը և հատ կութ յուն նե րը փո փոխ վում են՝ կախ ված սե զո նայ նութ յու նից, 
լակ տա ցիա յի շրջա նից, կեն դա նի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կից։ Կա թի մա կարդ-
ման հատ կութ յուն նե րը թու լա նում են հատ կա պես աշ նա նա յին և գար նա նա յին 
ա միս նե րին, ին չը պայ մա նա վոր ված է կա թի կեն սա բա նա կան ար ժե քի նվազ-
ման հետ։ Բա ցի դա, նվա զում են կա թի տեխ նո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ եր կա րում է մա կարդ ված քի ձևա վոր ման տևո ղութ յու նը, և 
թու լա նում է մա կարդ ված քի ամ րութ յու նը։ Դա էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր-
ված է կա թում չոր նյու թե րի մնա ցորդ նե րի, կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի 
ի ջեց մամբ։ Մ յուս գոր ծո նը, որն ազ դում է կա թի մա կար դե լիութ յան վրա, ջեր-
մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յունն է։ Երբ կա թի ջեր մա յին մշակ ման 
ջեր մաս տի ճա նը 72‒740C‒ից բարձ րաց նում են մինչև 92‒960C, ա պա կա թի 
մա կար դե լիութ յան հատ կութ յուն նե րը թու լա նում են, և շի ճու կը մա կարդ-
ված քից ա ռա վել դժվար է ան ջատ վում։ Երբ մե ծա նում է կա թի մա կարդ ված-
քի ամ րութ յու նը, սա կայն թու լա նում են շիճ կան ջատ ման հատ կութ յուն նե րը, 
ա պա դա բա ցատր վում է կա թում դե նա տու րաց ված շի ճու կա յին սպի տա կուց-
նե րի բարձր քա նա կութ յամբ, ո րը նպաս տում է կա զեի նի հիդ րո ֆիլ հատ կու-
թյուն նե րի ամ րապնդ մա նը։ 
Կաթ նաթթ վա յին խմիչք նե րի կոն սիս տեն ցիան պայ մա նա վոր ված է մա-

կարդ ված քի գե լա յին հատ կութ յուն նե րով։ Կաթ նաթթ վա յին սպե ցի ֆիկ հա մի 
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և հո տի ձևա վո րու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում դրանց մա կարդ ման և 
հա սու նաց ման ժա մա նակ։ Դ րանք ա վե լա նում են կա թի ջեր մա յին մշակ ման 
ժա մա նակ ա ռա ջա ցող նոր հա մա յին ու հո տա յին միա ցութ յուն նե րով։ Կաթ-
նաթթ վա յին մթերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ գո յա ցող հիմ նա կան 
հա մա յին ու հո տա յին միա ցութ յուն ներ են կաթ նաթ թուն, քա ցա խաթ թուն, 
դիա ցե տի լը, ա ցե տի լադ լե հի դը և  այլն։ Խա ռը խմոր ման կաթ նամ թերք ներ 
են կե ֆի րը և կու մի սը, ո րոնց բնո րոշ է թույլ ար տա հայտ ված սպիր տա յին 
հո տը։ Ս պիր տի պա րու նա կութ յու նը կաթ նամ թեր քում պայ մա նա վոր վում է 
խմո րասն կե րի քա նա կութ յուն նե րով։ Կու մի սի դեպ քում սպիր տա յին միա ցու-
թյուն նե րի մաս նա բա ժի նը շուրջ 3% է, իսկ կե ֆի րի դեպ քում՝ 0,01‒0,03%:  
Թթ վա սե րի կոն սիս տեն ցիա յի ձևա վոր մա նը մաս նակ ցում են կաթ նա յու ղը 

և ս պի տա կուց նե րը։ Կաթ նա յու ղը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում պնդա նում 
է, ինչն էլ բարձ րաց նում է թթվա սե րի մա կարդ ված քի ամ րութ յու նը։ Կա զեի-
նը և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը, ո րոնք թթվա սե րի պլազ մա յում են և յու-
ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թին, ու նե ցած հատ կութ յուն նե րի շնոր հիվ կա պում 
են ջրի մո լե կուլ ներ և  ի րենց հեր թին նպաս տում թթվա սե րի կոն սիս տեն ցիա-
յի ամ րաց մա նը։ Պատ րաս տի թթվա սե րի հա սու նա ցումն ի րա կա նաց նում են 
2‒60C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում՝ 6‒48 ժամ տևո ղութ յամբ։ Հա սու-
նաց ման տևո ղութ յու նը կախ ված է թթվա սե րի պա ղեց ման ա րա գութ յու նից, 
ո րը պայ մա նա վոր վում է փա թե թա վոր ման տե սա կով։ Ցած րա յուղ թթվա սե րի 
ար տադ րութ յան դեպ քում ա մուր կոն սիս տեն ցիա յով մա կարդ վածք ստա նա-
լու հա մար ա վե լաց նում են դրա կազ մի մեջ մտնող չոր նյու թե րի քա նա կու-
թյու նը։
Կաթ նա շո ռա յին ար տադ րան քի ո րա կը պայ մա նա վո րող հիմ նա կան գոր-

ծըն թաց ներն են կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի կոա գու լա ցիան, մա կարդ-
ված քի մշա կու մը և շիճ կան ջա տու մը։ Ս տան դար տին հա մա պա տաս խան 
ար տադ րանք թո ղար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ստա նալ ա մուր կոն սիս տեն-
ցիա յով մա կարդ վածք։ Շի ճու կի ան ջատ ման ա րա գութ յու նը պայ մա նա վոր-
վում է մա կարդ ված քի մշակ ման ջեր մաս տի ճա նով, կա թի պաս տե րի զաց ման 
ջեր մա յին ռե ժիմ նե րով, սպի տա կուց նե րի մա կարդ ման ե ղա նա կով, մա կարդ-
ման ջեր մաս տի ճա նով և տ ևո ղութ յամբ, մշակ ման ըն թաց քում մա կարդ ված քի 
թթվութ յամբ, օգ տա գործ ված կալ ցիու մի քլո րի դի քա նա կութ յամբ։ Կաթ նա շո-
ռի հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ նե րը ձևա վոր վում են կա թի մա կարդ ման 
ըն թաց քում, ո րը կախ ված է բակ տե րիալ մա կար դի կազ մից ու մա կարդ ման 
տևո ղութ յու նից։ Կաթ նա շո ռի կազ մում, բա ցի կաթ նաթթ վի, դիա ցե տի լի, 
ա ցե տի լալ դե հի դի գո յա ցու մից, ա ռա ջա նում են նաև ցնդող թթու ներ, ինչ պի-
սիք են քա ցա խաթ թուն, պրո պիո նաթ թուն։  
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2.5.4. ՊԱՆՐԻ ԵՎ ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 
Պա նիր նե րի պատ րաստ ման ա ռա վել կար ևոր գոր ծըն թա ցը կա թի շրդա նա-

յին մա կար դումն է, ո րի վրա կա րող են ազ դել տար բեր գոր ծոն ներ (Ն կար 
2‒85): Շր դա նա յին մա կար դումն ըն թա նում է եր կու փու լով՝ կա թի ֆեր մեն-
տա ցիա և կոա գու լա ցում (Ն կար 2‒86)։ Մա կարդ ված քի հատ կութ յուն նե րը 
պայ մա նա վո րում են պան րի կոն սիս տեն ցիան, նկա րը, ար տա քին տես քը։ 
Ն կար 2‒85։ Ֆի զի կա քի միա կան տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը կա զեի նա-

յին մի ցել նե րի հան քա յին կազ մի և կա յու նութ յան վրա94. 

Կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ սե րի պաս տե րի զա ցիան արդ յու նա-
վետ է հա մար վում ճիշտ ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յան դեպ քում: Այն ընտ րե լիս 
հաշ վի են առ նում ջեր մա յին մշակ ման ոչն չաց նող ազ դե ցութ յու նը լի պա զա 
և պե րօք սի դա զա ֆեր մենտ նե րի վրա, ո րոնք ամ բող ջո վին ոչն չաց նում են սե-
րը 850C պաս տե րի զաց նե լիս: Հա կա ռակ դեպ քում, այդ ֆեր մենտ նե րի առ կա-
յութ յունն ա րա գաց նում է օք սի դաց ման գոր ծըն թաց նե րը և բե րում կա րա գի 
ա րագ փչաց ման: Ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յան ժա մա նակ հաշ վի են առ-
նում նաև այն հան գա ման քը, որ յու ղի բարձր պա րու նա կութ յան պատ ճա ռով 
սե րը վատ ջեր մա հա ղոր դիչ է, դան դաղ է տա քա նում, ո րով և բակ տե րիա նե րը 
կա րող են ո րոշ չա փով պաշտ պան վել բարձր ջեր մութ յան ազ դե ցութ յու նից: 
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Ն կար 2‒86։  Կա թից պան րա զանգ վա ծի ստաց ման տար բեր փու լե րի սխե մա տիկ 
պատ կե րու մը; ա) Շր դա նա ֆեր մեն տի ա վե լա ցու մը կա թին, որ տեղ կա թի սպի տա կուց 
կա զեի նը պատ կեր ված է մի ցել նե րի ձևով:  Յու րա քանչ յուր մի ցել կազմ ված է (1) մի-
ջու կից, որն ի րե նից ներ կա յաց նում է կա զեի նի ֆրակ ցիա նե րի (հիմ նա կա նում αs1‒ , αs2‒ 
և β) և  կալ ցիու մի ֆոս ֆատ նե րի կոմպ լեքս, ու (2) մա կեր ևու թա յին շեր տից, ո րը կազմ-
ված է հիմ նա կա նում կա զեի նի k ֆրակ ցիա յից (մակ րո պեպ տիդ նե րից); բ) կա զեի նի 
մո լե կուլ նե րի կոա գու լա ցում, դե նա տու րա ցում և  պա րա կա զեի նա յին մի ցել նե րի գո-
յա ցում՝ շրդա նա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող հիդ րո լի զի հետ ևան քով; 
գ) պա րա կա զեի նա յին մի ցել նե րից պան րա զանգ վա ծի ձևա վո րում՝ մա կարդ ված քի 
կտրատ ման, ձևա վոր ման, տա քաց ման և  շի ճու կի հե ռաց ման շնոր հիվ; դ) պան րա-
զանգ վա ծի վերջ նա կան ձևա վո րում վե րա մամլ ման մի ջո ցով։ 
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2.5.5. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ 
ՀՈՒՄՔԻՑ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ 
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ա ռա վել եր կա րատև պահ պան ման հա մար կա-

թը են թար կում են խտաց ման և չո րաց ման գոր ծըն թաց նե րի։ Այս դեպ քում 
կա թի ջեր մա կա յու նութ յու նը տեխ նո լո գիա կան կար ևոր ցու ցա նիշ է, ո րի հի-
ման վրա ո րո շում են կա թի պի տա նե լիութ յու նը բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում 
մշակ ման են թար կե լու հա մար։ Կա թի ջեր մա կա յու նութ յան վրա ազ դում են 
կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի, ա ղե րի կազ մը և  ակ տիվ թթվութ յու նը։ Երբ կա-
թում բարձր են ֆոս ֆատ նե րի և ցիտ րատ նե րի կոն ցենտ րա ցիա նե րը, սա կայն 
ցածր են կալ ցիու մի իոն նե րի քա նա կութ յուն նե րը, ա պա դա հան գեց նում է 
կա զեի նա յին կոմպ լեք սի ա պա կա յու նաց ման՝ ա ռաջ բե րե լով ջեր մա կա յու նու-
թ յան հատ կութ յուն նե րի թու լա ցում։ Ընդ ո րում, կա թի ջեր մա կա յու նութ յունն 
ու նի սե զո նա յին բնույթ։ Աշ նա նա յին և ձ մե ռա յին ա միս նե րի ջեր մա կա յու նու-
թյու նը շուրջ 2‒2,5 ան գամ ցածր է ա մա ռա յին ա միս նե րին ստաց ված կա թի 
ջեր մա կա յու նութ յու նից։ Բա ցի դա, կա թի ջեր մա կա յութ յու նը կա րող է կախ-
ված լի նել նաև կա զեի նա յին մի ցել նե րի մե ծութ յու նից։ Երբ դրանք փոքր են, 
ա պա ջեր մա կա յուն հատ կութ յուն ներն ա ռա վել ար տա հայտ ված են լի նում։  
Չոր կաթ նա յին պա հա ծո ներն օժտ ված են բարձր սննդա յին ար ժե քով, 

պահ պան վում են բա վա կան եր կար ժա մա նա կա հատ ված և սո վո րա կան պայ-
ման նե րում։ Դ րանց խառ նուրդ նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ պաս տե րի զա-
ցիա յի ռե ժիմ նե րը պետք է ընտ րել այն պես, որ դրանց պահ պան ման դեպ քում 
ոչն չա նա լի պա զա ֆեր մեն տը, իսկ սպի տա կուց ներ և  ա ղե րի հատ կութ յուն-
նե րը հնա րա վո րին չա փով պահ պան վեն։ Պաս տե րի զա ցիա յի ռե ժիմ ներն ընտ-
րում են՝ կախ ված չո րաց ման ե ղա նա կից, քա նի որ, բա ցի պաս տե րի զա ցիա-
յից, կա թը խտաց ման տե ղա կա յանք նե րում և չո րաց ման աշ տա րակ նե րում 
են թարկ վում է լրա ցու ցիչ ջեր մա յին մշակ ման։ 
Չո րաց ման ժա մա նակ կա թի ե լա կե տա յին հատ կութ յուն նե րը ֆի զի կա քի-

միա կան գոր ծըն թաց նե րի արդ յուն քում կրում են խոր քա յին փո փո խու թյուն-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ դե նա տու րաց վում են շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը, ան-
ջատ վում է կալ ցիու մի ֆոս ֆա տը, յու ղագն դիկ նե րից ա ռանձ նա նում է ա զատ 
ճար պը։ Այս փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում թու լա նում են չոր կա թի լու ծե-
լիութ յան հատ կութ յուն նե րը։ Չո րաց ման ժա մա նակ մեծ փո փո խու թյուն նե-
րի են են թարկ վում նաև ֆեր մենտ նե րը և վի տա մին նե րը։ Այս ա ռու մով, կա թի 
բա ղադ րիչ նե րը լա վա գույնս պահ պան վում են սուբ լի մա ցիոն չո րաց ման ե ղա-
նա կի դեպ քում, քա նի որ կաթ նա յին խառ նուր դը չի են թարկ վում հա վել  յալ 
ջեր մա յին մշա կում նե րի, ին չը նպաս տում է լու ծե լիութ յան հատ կութ յուն նե րի 
պահ պան մա նը։  
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ՄՈԴՈՒԼ 3 
ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ
1. Ման րէ նե րի տար բեր տե սակ նե րի ձևա բա նա կան և ֆի զիո լո գիա կան 
    ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, դրանց դա սա կար գու մը 
    և տա րած վա ծութ յու նը շրջա կա մի ջա վայ րում
2. Ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա ազ դող ֆի զի կա կան, 
    քի միա կան, կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև 
    կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան և պահ պան ման ժա մա նակ 
    ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան կար գա վո րու մը այդ
    գոր ծոն նե րի կի րառ մամբ
3. Կա թի և կաթ նամ թեր քի ման րէա կեն սա բա նութ յու նը
4. Ման րէ նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած վա րակ նե րը, թու նա վո րում նե րը, 
    ա րատ նե րը և դ րանց կան խար գել ման ե ղա նակ նե րը 
    կաթ նարդ յու նա բե րու թյու նում:

3.1. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

3.1.1. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
Ման րէա կեն սա բա նութ յու նը կեն սա բա նա կան գի տութ յուն է, որն ու սում-

նա սի րում է ան զեն աչ քով ան տե սա նե լի կեն դա նի էակ նե րի մոր ֆո լո գիան 
(ձևա բա նութ յուն) և ֆի զիո լո գիան (կեն սա գոր ծու նեութ յուն), ինչ պես նաև 
դրանց դե րը բնութ յան մեջ տե ղի ու նե ցող նյու թե րի փո խա կերպ ման ու շրջա-
նա ռութ յան պրո ցես նե րին1,2։ Այդ էակ ներն ան վա նում են միկ րոօր գա նիզմ ներ, 
ման րէ ներ, միկ րոբ ներ կամ կո չում են այլ ան վա նում նե րով՝ կախ ված դրանց 
տե սա կից։ Գո յութ յուն ու նեն միկ րոօր գա նիզմ նե րի մի քա նի հիմ նա կան 
խմբեր, ո րոնց մեջ են մտնում բակ տե րիա նե րը, ար քեա նե րը, նա խա կեն դա նի-
նե րը, սնկե րը, հել մինթ նե րը, ջրի մուռ նե րը և վի րուս նե րը1,3 (Նկար 3‒1)։ 
Ման րէ ներն առ կա են գրե թե ա մե նու րեք՝ սկսած երկ րա կեղ ևի խոր քա յին 

շեր տե րից մինչև բևե ռա յին սառ ցա պատ տա րա ծութ յուն ներ ու օվ կիա նոս ներ, 
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ նե րի ներ քին շեր տեր։ Լի նե լով հիմ նա կա-
նում ան տե սա նե լի, միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը սո վո րա-
բար այն քան նկա տե լի և ծա նոթ չէ, որ քան դա ա ռա վել մեծ չա փեր ու նե ցող 
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի դեպ քում է։ Սա կայն ի րենց չա փե րի հա մե մատ միկ-
րոօր գա նիզմ նե րը բնութ յան մեջ հան դի պում են մեծ քա նա կութ յուն նե րով և 
հա ճախ ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լում են այն պի սի վայ րե րում, 
որ տեղ բազ մա թիվ այլ օր գա նիզմ ներ չէին կա րող գո յատ ևել։ 
Բա ցի դա, միկ րոօր գա նիզմ նե րը մաս նակ ցում են խիստ կար ևոր այլ 

պրո ցես նե րի ի րա գործ ման, ո րոնք կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նեն կյան-
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քի գո յութ յան հա մար։ Դ րանք ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են երկ րի է կո հա-
մա կար գե րում տե ղի ու նե ցող է ներ գիա յի և սնն դան յու թե րի փո խա նակ ման 
պրո ցես նե րին, մաս նա վո րա պես՝ ներ կա յումս Եր կիր մո լո րա կի ֆո տո սին թե-
զի շուրջ 70%‒ն  ի րա կա նաց նում են ֆո տո սին թե տիկ միկ րոօր գա նիզմ նե րը 
(գլխա վո րա պես՝ բակ տե րիա ներ և ջ րի մուռ ներ), ին չը նպաս տում է թթված նի 
հիմ նա կան մաս նա բաժ նի սին թեզ մա նը մթնո լոր տում։ Հա ջորդ օ րի նա կը վե-
րա բե րում է Եր կիր մո լո րա կի ջեր մաս տի ճա նի կար գա վոր ման եր ևույ թին, ին-
չը տե ղի է ու նե նում գա զե րի, այդ թվում՝ ած խած նի եր կօք սի դի, ա զո տի օք սի-
դի և մե թա նի շնոր հիվ, ո րոնց մաս նակ ցութ յամբ ձևա վոր ված մե կու սիչ շերտն 
օգ նում է պահ պա նե լու նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րը։ 
Միկ րոօր գա նիզմ նե րի բազ մա զա նութ յունն օգ նում է մար դուն օգ տա գոր-

ծել դրանց տար բեր հատ կութ յուն ներն ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րում։ Օ րի նակ, 
միաբ ջիջ սնկեր հան դի սա ցող հա ցի և գա րեջ րի խմո րասն կերն օգ տա գործ վում 
են, հա մա պա տաս խա նա բար, հա ցաթխ ման և գա րեջ րի ու գի նու պատ րաստ-
ման պրո ցես նե րի ժա մա նակ։ Սն կե րի այլ տե սակ ներ օգ տա գործ վում են հա-
տուկ տե սա կի պա նիր նե րի պատ րաստ ման նպա տա կով, ո րոն ցից են Ռոք ֆո րը 
և Կա մամ բե րը։ Մ յուս կող մից, բակ տե րիա նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ ու նեն յու-
րա հա տուկ հատ կութ յուն ներ՝ մաս նակ ցե լու դեռևս չմշակ ված հան քա յին նյու-
թե րից թան կար ժեք մե տաղ նե րի ստաց ման կամ մար դու կող մից ա ռա ջաց րած 
աղ տոտ վա ծութ յան նվա զեց ման պրո ցես նե րին։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րով միկ րոօր գա նիզմ նե րի կի րա ռութ յուն ներն ու սում-
նա սիր վում են կեն սա տեխ նո լո գիա գի տութ յան շրջա նակ նե րում։  
Բ նութ յան մեջ տա րած ված են նաև ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը, ո րոնք 

կա րող են վնա սա կար ազ դե ցութ յուն ներ ու նե նալ։ Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն-
նե րը մա հա ցութ յան 10 հիմ նա կան պատ ճա ռից ե րեքն են աշ խար հում, ո րոնց 
շար քին են պատ կա նում ստո րին շնչա ռա կան ու ղի նե րի վա րակ նե րը (գրիպ և 
թո քա բորբ), ա ղի քա յին վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը (դիա րեա) և ձեռք բե րո-
վի ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նի շը (ՁԻԱՀ) /մար դու ի մու նա-
յին ան բա վա րա րութ յան վի րուս (ՄԻԱՎ) (HIV/AIDS)1: Միկ րոօր գա նիզմ նե րը 
նաև տար բեր սննդա յին թու նա վո րում նե րի պատ ճառ են մի ջի նը 10 մարդ կան-
ցից մե կի մոտ4։ Ընդ հա նուր առ մամբ, միկ րոօր գա նիզմ ներն ու նեն մեծ դե րա-
կա տա րում նաև կաթ նա գոր ծութ յու նում, ին չի արդ յուն քում պատ րաս տում 
են տա րա տե սակ կաթ նամ թերք ներ։ Մ յուս կող մից դրանք կա թի և կաթ նա-
մթերք նե րի ա րագ փչաց ման պատ ճառ են դառ նում2։    
Նկար 3‒1։ Միկրոօրգանիզմների հիմնական խմբերը. 
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3.1.2. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

3.1.2.1. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Բակ տե րիա նե րի կա ռուց վածքն ու սում նա սի րե լու հա մար այն կա րե լի է 

ներ կա յաց նել որ պես ե րեք հիմ նա կան մա սից բաղ կա ցած օր գա նիզմ, ո րի մեջ 
են մտնում ար տա քին կա ռուց ված քը, բջջա թա ղան թը և ներ քին կա ռուց ված-
քը։ Ընդ ո րում, բջջի հիմ նա կան տար րերն են բջջա թա ղան թը, ցի տոպ լազ-
ման, ռի բո սոմ նե րը և նու կե լոիդ նե րը (նե րառ յալ՝ ԴՆԹ‒ն), իսկ ոչ մշտա կան 
տար րե րի մեջ են մտնում գլի կո կա լիք սը, բջջա պա տը, մտրակ նե րը, պի լի նե-
րը, նե րա ռուկ նե րը և պ լազ միդ նե րը3 (Նկար 3‒2)։ 
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Ն կար 3‒2։ Բակ տե րիա նե րի բջջի կա ռուց ված քը, որ տեղ ընդգծ ված են մշտա կան 
տար րե րը.

Բակ տե րիա նե րի ար տա քին կա ռուց ված քը բաղ կա ցած է վեր ջա վո րութ յուն-
նե րից (մտրակ ներ, պի լի ներ ու ֆիմբ րիա ներ) և  ար տա քին շեր տե րից (բջջա-
պատ ու գլի կո կա լիքս)։ Բազ մա թիվ բակ տե րիա նե րի ար տա քին մա կեր ևույ թը 
պատ ված է բա րակ և կարճ թե լիկ նե րով, ո րոնց ան վա նում են ֆիմբ րիա ներ 
(fi mbriae)։ Դ րանք բաղ կա ցած են սպի տա կու ցա յին նյու թե րից, ո րոնք միաց-
նում են սպե ցի ֆիկ մո լե կուլ ներ (ադ հե զին ներ)։ Հետ ևա բար, ֆիմբ րիա նե րի 
գոր ծա ռույ թը բջիջ նե րի միա ցումն է ադ հե զին նե րի մա կեր ևույ թին, ո րի դեպ-
քում ա ռա ջա նում են կեն սա թա ղանթ ներ։ Բջ ջի մա կեր ևույ թին առ կա են նաև 
պի լի ներ, ո րոնք նման են ֆիմբ րիա նե րին, սա կայն դրանք մաս նակ ցում են 
հա մա պա տաս խան այլ բջիջ նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յան ձևա վոր մա նը և 
գե նե տի կա կան նյու թի փո խանց մա նը։ 
Մտ րակ ներն ա պա հո վում են բջիջ նե րի շար ժու նա կութ յու նը, և  ըստ դրանց 

դա սա վո րութ յան՝ բակ տե րիա նե րը լի նում են միամտ րա կա վոր ներ (բևեռ նե-
րից մե կում գտնվում է միայն մեկ մտրակ), փնջամտ րա կա վոր ներ (բևեռ նե-
րից մե կում մտրակ նե րը դա սա վոր վում են փնջաձև), երկբ ևե ռամտ րա կա-
վոր ներ (եր կու բևեռ նե րում մտրակ նե րը առ կա են մե կա կան կամ փնջաձև) և 
շր ջամտ րա կա վոր ներ (մտրակ նե րը դա սա վոր ված են ամ բողջ մա կե րե սով) 
(Ն կար 3‒3)։   
Ն կար 3‒3։ Միամտ րա կա վոր նե րի (ա), փնջամտ րա կա վոր նե րի (բ), երկբ ևե ռա-

մտրա կա վորնե րի (գ) և շր ջամտ րա կա վոր նե րի (դ) կա ռուց ված քը. 
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Բջ ջա թա ղան թը կազմ ված է ե րեք հիմ նա կան շեր տից՝ գլի կո կա լիք սից, 
բջջա պա տից և ներ քին բջջա թա ղան թից։ Այն ծա կոտ կեն է, որն ա պա հո վում է 
բջջի ու դրան շրջա պա տող մի ջա վայ րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող նյու թա փո-
խա նա կութ յու նը։ Գ լի կո կա լիք սը պաշտ պա նում է բջի ջը չո րա ցու մից, ա պա-
հո վում է կեն սա թա ղան թի ա ռա ջա ցու մը և կան խար գե լում ախ տա ծին ման րէ-
նե րի մուտքն ի մու նա յին հա մա կարգ (Ն կար 3‒4)։ 
Ն կար 3‒4։ Բակ տե րիա յի գլի կո կա լիք սը, որ տեղ (ա) ներ կա յաց ված է Acinetobacter 

տե սակ նե րի մոտ գլի կո կա լիք սի առ կա յութ յու նը (չա փը 10 մկմ) և (բ) Escherichia coli 
տե սա կի գլի կո կա լիք սը (չա փը 0,5 մկմ). 

Ցի տոպ լազ ման ան գույն կո լոի դա յին նյութ է, որ տեղ տե ղի են ու նե նում 
բո լոր կեն սա կան պրո ցես նե րը, այդ թվում՝ բջջի սնու ցու մը, ա ճը և զար գա-
ցու մը։ Ներ քին կա ռուց ված քի հա ջորդ հիմ նա կան տար րը ռի բո սոմն է, ո րը 
մաս նակ ցում է սպի տա կուց նե րի սին թեզ մա նը և բաղ կա ցած է սպի տա կուց-
նե րից ու ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) մո լե կուլ նե րից։ Նուկ լեոիդ նե րը գե նե-
տի կա կան ին ֆոր մա ցիա յի կրող ներ են և պա րու նա կում են օր գա նիզ մի ողջ 
գե նե տի կա կան ին ֆոր մա ցիան։ 

3.1.2.2. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Կեն սա բա նա կան գի տութ յան այն ճյու ղը, ո րը զբաղ վում է ընդ հա նուր 

նշան նե րի հի ման վրա կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի խմբա վոր ման ու սում նա-
սի րութ յուն նե րով, կոչ վում է տաք սո նո միա (կար գա բա նութ յուն, սիս տե մա-
տի կա)։ Այն սկիզբ է ա ռել շուրջ 250 տա րի ա ռաջ, երբ շվեդ բու սա բան Կառլ 
Լին նեու սը (1701‒1778) սահ մա նեց դա սա կարգ ման հիմ նա կան սկզբունք նե րը 
և հիմ նադ րեց տաք սո նո միկ կա տե գո րիա նե րը, ո րոնք ան վա նում են տաք սա 
(taxa)՝ հոգ նա կի, և տաք սոն (taxon)՝ ե զա կի թվով։ Այդ մո տե ցում նե րը հե տա-
գա յում կեն դա նի էակ նե րի հատ կութ յուն նե րի ճա նաչ ման և սահ ման ման հա-
մա կար գի զար գաց ման հիմք դար ձան, ո րի մի ջո ցով յու րա քանչ յուր տե սա կին 
տրվում է ան վա նում, և  այն դա սա կար գում են ա ռան ձին կա տե գո րիա նե րում։ 
Ժա մա նա կա կից տաք սո նո միա յի ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յու նը նե րա ռում է.

o Նո մենկ լա տու րան (ան վա նու մը), ո րի հի ման վրա տա րա տե սակ տաք-
սո նո միկ կա տե գո րիա նե րին և կեն դա նի էակ նե րի տե սակ նե րին տրվում են 
ան վա նում ներ։
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o Դա սա կար գու մը, ո րի մի ջո ցով կեն դա նի էակ նե րին կա նո նա վոր կեր-
պով դա սա կար գում են առ կա հիե րար խիա յում։

o Նույ նա կա նա ցու մը (ի դեն տի ֆի կա ցիան), ո րի շնոր հիվ հայտ նա բեր-
վում և փաս տաթղ թա վոր վում են կեն դա նի էակ նե րի հատ կութ յուն նե րը, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դրանք ճա նա չե լու կամ ան վա նա կո չե լու և  ընդ հա-
նուր տաք սո նո միկ հա մա կար գում գրան ցե լու հա մար։
Միկ րոօր գա նիզմ նե րին ան վա նում ներ տա լու ե ղա նակն ան վա նում են 

նո մենկ լա տու րա յի եր կան դամ հա մա կարգ (binomial system), ո րի դեպ քում 
սահ ման ված ան վա նու մը նե րա ռում է եր կու բառ։ Ա ռա ջին բա ռը սո վո րա բար 
վե րա բե րում է ցե ղի ան վան մա նը, իսկ երկ րոր դը՝ տե սա կի ան վան մա նը, ընդ 
ո րում, դրանք գրվում են լա տի նե րեն տա ռե րով։ Բա ցի դա, միկ րոօր գա նիզ մի 
ան վան ման ա ռա ջին բա ռը գրվում է մե ծա տա ռով, իսկ երկ րոր դը՝ փոք րա տա-
ռով։ Ան վան ման եր կու բառն էլ պետք է գրվեն շե ղա գիր (կամ՝ ընդգծ ված, ե թե 
ձե ռա գիր է), ինչ պես բեր ված է ստորև.

Միկ րոօր գա նիզմ նե րի ան վա նու մը հա ճախ ներ կա յաց վում է կրճատ տար-
բե րա կով` տա րա ծութ յուն խնա յե լու նպա տա կով, ինչ պես, օ րի նակ, Escherichia 
coli տե սա կի դեպ քում է։ Դ րանք ի րենց ան վա նում նե րը եր բեմն ստա նում են 
այլ ե ղա նակ նե րով, ո րոնք կա րող են կապ ված լի նել միկ րոօր գա նիզ մը հայտ-
նա բե րած ման րէա բա նի կամ ո լոր տում զգա լի ներդ րում ու նե ցած այլ մաս նա-
գետ նե րի ան վա նում նե րի, ինչ պես նաև միկ րոօր գա նիզ մին բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րի հետ։ 
Դա սա կարգ ման աս տի ճա նա կա նութ յամբ տաք սո նո միկ կա տե գո րիա նե-

րի ա մե նա ցածր միա վո րը տե սակն է։ Այն ընդգր կում է վեր նա թա գա վո րու-
թյու նը (domain), թա գա վո րութ յու նը (kingdom), տի պը կամ բա ժի նը (phylum; 
division), դա սը (class), կար գը (order), ըն տա նի քը (family), ցե ղը (genus) և 
տե սակ նե րը (species): Գո յութ յուն ու նեն ա ռան ձին դեպ քեր, երբ ման րէ նե րի 
ո րո շա կի խմբեր հնա րա վոր չէ դա սա կար գել վե րոնշ յալ տաք սո նո միկ կա տե-
գո րիա նե րում։ Այդ դեպ քե րում կի րա ռում են հա վել  յալ տաք սո նո միկ մա կար-
դակ ներ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կի րա ռե լու վեր նա‒ (super) և  են թա 
(sub) հաս կա ցութ յուն նե րը, ո րոնց օ րի նակ ներ են վեր նա տի պը (superphylum) 
կամ են թա դա սը (subclass): Ման րէ նե րի տե սա կը ո րո շե լու հա մար հաշ վի են 
առ նում դրանց ձևա բա նա կան, կուլ տու րա յին (ա ճի բնույ թը սննդա րար մի ջա-
վայ րում), ֆի զիո լո գիա կան (սնու մը, շնչա ռութ յու նը, բազ մա ցու մը), կեն սա-
քի միա կան (սպի տա կուց ներ քայ քա յե լու, ած խաջ րեր խմո րե լու և վե րա կանգ-
նե լու հատ կութ յուն նե րը), տոք սի նա գո յաց ման (էկ զո‒ կամ էն դո տոք սին ներ 
ա ռա ջաց նե լու ըն դու նա կութ յու նը), գու նա յին (ներ կումն ըստ Գ րա մի կամ այլ 
ե ղա նակ նե րի), ախ տած նա յին (հի վան դութ յուն ա ռա ջաց նե լու ըն դու նա կու-
թյու նը), հա կած նա յին (հի վան դութ յան հան դեպ հա կազ դու մը) ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը։  
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Նույ նա կա նաց ման (ի դեն տի ֆի կա ցիա) մի ջո ցով ո րո շում են միկ րոօր գա-
նիզ մի պատ կա նե լութ յու նը տաք սո նո միկ կա տե գո րիա նե րին։ Ման րէ նե րի 
միկ րոս կո պիկ տես քի ու սում նա սի րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
տար բե րա կե լու փոքր և պարզ կա ռուց վածք ու նե ցող բակ տե րիա նե րի բջիջ-
ներն ա ռա վել մեծ և բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող էու կա րիո տիկ բջիջ նե րից։ 
Այս ա ռու մով ման րէ նե րի տես քը հատ կա պես օգ տա կար է էու կա րիո տիկ բջիջ-
նե րի հայտ նա բեր ման և դա սա կարգ ման հա մար, այդ թվում՝ ցե ղի ու տե սա կի 
պատ կա նե լութ յու նը ո րո շե լու հա մար, ին չը պայ մա նա վոր ված է դրանց ընդգծ-
ված ձևա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ յամբ։ Սա կայն այդ ե ղա նակ-
նե րի գոր ծա ծութ յու նը սո վո րա բար չի կի րառ վում բակ տե րիա նե րի հայտ նա-
բեր ման հա մար, քա նի որ բա վա կան տար բեր տե սակ ներ կա րող են ու նե նալ 
նմա նա տիպ ար տա քին տեսք։ Այդ նպա տա կով կի րառ վում են մաս նա գի տաց-
ված թես տեր, ո րոնք կա րող են լի նել կեն սա քի միա կան, ի մու նո լո գիա կան և 
գե նե տի կա կան բնույ թի։  

3.1.2.3. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բակ տե րիա նե րի և  ար քեա նե րի տար բեր տե սակ նե րի բջիջ նե րը տար բեր-

վում են ի րենց չա փե րով, ար տա քին տես քով և դա սա վո րութ յուն նե րով, ո րոնք 
կա րե լի է ու սում նա սի րել ման րա դի տա կի օգ նութ յամբ։ Ըստ ար տա քին տես-
քի, տար բե րում են բջջի ե րեք հիմ նա կան ձև՝ ձո ղաձև (rod‒shaped), գնդաձև 
(spherical) և պա րու րաձև (spiral)3։ Երբ բակ տե րիա նե րի բջիջ ներն ու նե նում 
են ձո ղաձև (ցու պի կաձև) ար տա քին տեսք, դրանց ան վա նում են բա ցիլ-
ներ (bacilli, ո րի ե զա կի թիվն է bacillus)։ Կախ ված դրանց տե սա կից, գլա նաձև 
բջիջ նե րի եր կա րութ յու նը տա տան վում է 0,5‒20 մկմ մի ջա կայ քում։ 
Ձո ղաձև բակ տե րիա նե րից շա տե րը դա սա վոր վում են միմ յան ցից ան ջատ։ 

Երբ դրանք դա սա վոր վում են զույգ‒զույգ, ա պա այդ բակ տե րիա ներն ան վա-
նում են դիպ լո բակ տե րիա ներ կամ դիպ լո բա ցիլ ներ (diplobacillus), իսկ 
եր կար շղթա ներ ձևա վո րե լու դեպ քում՝ ստրեպ տո բակ տե րիա ներ կամ 
ստրեպ տո բա ցիլ ներ (streptobacillus) (Ն կար 3‒5)։ Ընդ ո րում, “bacillus” 
բառն օգ տա գոր ծում են եր կու հիմ նա կան նպա տա կով՝ (i) ձո ղաձև բակ տե-
րիա նե րի նշա նակ ման և (ii) ման րէ նե րի ցե ղա տե սա կի ան վան ման հա մար։  
Այն բակ տե րիա նե րի բջիջ նե րը, ո րոնք ու նեն գնդաձև ար տա քին տեսք, ան-

վա նում են կո կեր (cocci, ո րի ե զա կի թիվն է coccus)։ Դ րանք ու նեն բա վա կան 
փոքր չա փեր, ո րոնց տրա մա գի ծը 0,5‒1,0 մկմ  է։ Չ նա յած կո կե րը սո վո րա բար 
լի նում են շրջա նաձև, դրանք կա րող են լի նել նաև օ վա լաձև, եր կա րա վուն 
կամ մի կող մի վրա ուղղ ված ձևե րով։ Կո կե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ բջիջ-
նե րի բա ժա նու մից հե տո մնում են միա սին՝ ձևա վո րե լով տար բեր դա սա վո-
րութ յուն ներ (Ն կար 3‒5)։ Երբ գնդաձև բակ տե րիան կիս վում է եր կու կո կե րի, 
ո րոնք ի րա րից ան ջատ վում են և դա սա վոր վում ա ռան ձին, դրանք ան վա նում 
են միկ րո կո կեր (monococcus): Մինչ դեռ, երբ կիս վե լուց հե տո կո կե րը չեն ան-
ջատ վում և դա սա վոր վում են զույգ‒զույգ, ա պա ձևա վոր վում են դիպ լո կո-
կեր (diplococcus): Կո կե րը կա րող են ձևա վո րել նաև շղթա ներ, ո րի դեպ քում 
ա ռա ջա նում են ստրեպ տո կո կեր (streptococcus): Կո կե րի այլ դա սա վո րու-
թյուն նե րով կա րող են ա ռա ջա նալ տետ րա կո կեր (tetracoccus), ո րի դեպ քում 
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չորս կո կե րը միա ցած վի ճա կում ա ռա ջաց նում են քա ռա կու սի, ինչ պես նաև 
սար ցի նա ներ (sarcina), երբ ութ կո կեր չեն ան ջատ վում ու մնում են միա ցած, 
և ս տա ֆի լա կո կեր (staphylococcus), ո րի դեպ քում կո կե րը միա ցած են լի-
նում ի րար ան կա նոն կեր պով՝ ա ռա ջաց նե լով ող կույ զան ման կու տա կում ներ։ 
Ս տա ֆի լա կո կե րի օ րի նակ է Staphylococcus aureus բակ տե րիան, ո րը հա ճախ 
սննդա յին թու նա վո րում նե րի, թու նա վոր (տոք սիկ) շո կի հա մախ տա նի շի և մի 
շարք մաշ կա յին վա րակ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում։  
Բակ տե րիա նե րի մյուս եր րորդ ձևը պա րու րաձև ար տա քին տեսքն է, ո րը 

լի նում է ե րեք տե սա կի։ Դ րանց թվին է պատ կա նում վիբ րիո (vibrio) ձևի բակ-
տե րիան, որն ու նի ստո րա կե տան ման տեսք։ Տի պիկ օ րի նակ է Vibrio cholerae 
բակ տե րիան, ո րը խո լե րա հի վան դութ յունն ա ռա ջաց նող հա րու ցիչ է։ Երկ-
րորդ տե սա կը սպի րիլ ներն են (spirilla), ո րոնք ու նեն մի քա նի ո լոր վածք ներ, 
և  եր րորդ տե սա կը՝ սպրիո խետ նե րը (spirochete), ո րոնք ու նեն բազ մա թիվ 
ո լոր վածք ներ (Ն կար 3‒5)։  
Ն կար 3‒5։ Ման րէ նե րի ե րեք հիմ նա կան տե սա կի միջև ե ղած տար բե րութ յուն-

ներն՝ ըստ ձևի և դա սա վո րութ յան. 
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3.1.2.4. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ֆի զիո լո գիան ու սում նա սի րում է տար բեր օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու-

նեութ յու նը և դ րանց փո խազ դե ցութ յու նը շրջա կա մի ջա վայ րի հետ։ Միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի ֆի զիո լո գիան զբաղ վում է ման րէ նե րի նյու թա փո խա նա-
կութ յան, ա ճի և բազ մաց ման ու սում նա սի րութ յուն նե րով։ Ֆի զիո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ի մա ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կա-
տա րե լու ցանք սե րի պատ րաստ ման, ման րէ նե րի ճա նաչ ման, տար բեր կեն-
սա բա նա կան ու դե ղա գոր ծա կան մի ջոց նե րի (մա կարդ ներ, վի տա մին ներ, 
ֆեր մենտ ներ, ա մի նաթ թու ներ, հա կա բիո տիկ ներ, պատ վաս տան յու թեր) 
ստաց ման հա մար5։ 

3.1.2.4.1. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
Միկ րոօր գա նիզմ նե րի քի միա կան կազ մի ու սում նա սի րութ յու նը հնա րա-

վո րութ յուն է տա լիս պար զե լու դրանց նյու թա փո խա նա կութ յան էութ յու նը 
և սնն դան յու թե րի նկատ մամբ ու նե ցած պա հան ջը։ Ինչ պես բո լոր օր գա նիզմ-
նե րը, այն պես էլ միկ րոօր գա նիզմ նե րը բաղ կա ցած են ջրից և չոր նյու թե րից 
(Ն կար 3‒6)։ 
Ն կար 3‒6։ Բակ տե րիա յի բջջի քի միա կան կազ մը. 

Ջու րը կազ մում է 
բջջի շուրջ 70%‒ը և  
ան մի ջա կա նո րեն մաս-
նակ ցում է միկ րո բա յին 
բջջում տե ղի ու նե ցող 
քի միա կան և ֆի զի կա-
կան փո խար կում նե րին։ 
Չոր նյու թերն ի րենց 
հեր թին կազ մում են բջջի 
շուրջ 30%‒ը և բաղ կա-
ցած են օր գա նա կան ու 
ա նօր գա նա կան տար րե րից։ Օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի մեջ են մտնում 
չորս հիմ նա կան տե սա կի կեն սա բա նա կան մո լե կուլ ներ, ո րոնք ան վա նում են 
մակ րո մո լե կուլ ներ։ Դ րանք են՝ ած խաջ րե րը, լի պիդ նե րը, սպի տա կուց նե րը 
և նուկ լեի նաթ թու նե րը։ Բա ցի լի պիդ նե րից, բո լոր մակ րո մո լե կուլ ներն ա ռա-
ջա նում են պո լի մե րի զաց ման ճա նա պար հով, ո րի դեպ քում մո նո մեր նե րը, 
շա րու նա կա բար միա նա լով ի րար, ա ռա ջաց նում են տար բեր եր կա րութ յուն-
ներ ու նե ցող շղթա ներ, ո րոնք ան վա նում են պո լի մեր ներ։  

3.1.2.4.2. ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
Ն յու թա փո խա նա կութ յու նը (մե տա բո լիզմ) վե րա բե րում է բջջում տե ղի 

ու նե ցող կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րին և դ րանց արդ յուն քում տե ղի ու-
նե ցող նյու թե րի փո խար կում նե րին, ին չի դեպ քում ան ջատ վում է է ներ գիա, և 
սին թեզ վում են օր գա նա կան տար բեր միա ցութ յուն ներ5։ Չ նա յած նյու թա փո-
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խա նա կութ յան հիմ քում ըն կած են հա զա րա վոր կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա-
ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք կա րե լի է դա սա կար գել եր կու հիմ նա կան կա-
տե գո րիա յում՝ ա նա բո լիզ մի և կա տա բո լիզ մի պրո ցես նե րում (Ն կար 3‒7)։ 
Ա նա բո լիզ մը հա ճախ ան վա նում են կեն սա սին թեզ, ո րի դեպ քում սին թեզ-

վում են բջջա յին և կա ռուց ված քա յին մո լե կուլ ներ։ Այս դեպ քում տե ղի է ու նե-
նում փոքր մո լե կուլ նե րից մակ րո մո լե կուլ նե րի ձևա վո րում, որն ու ղեկց վում է 
հիմ նա կա նում էն դո թեր միկ ռեակ ցիա նե րով, ին չի դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
է ներ գիա յի կլա նում։ 
Կա տա բո լիզ մը ա նա բո լիզ մի հա կա ռակ պրո ցեսն է, ո րի ժա մա նակ բարդ 

օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի տրո հու մից ա ռա ջա նում են ա ռա վել պարզ 
միա ցութ յուն ներ, ին չի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում է ներ գիա յի ան ջա տում։ 
Ն կար 3‒7։ Ն յու թա փո խա նա կութ յան պար զեց ված մո դե լը. 

Այս պի սով, նյու թա փո խա նա կութ յան արդ յուն քում՝
o Փոքր մո լե կուլ նե րից գո յա նում են մակ րո մո լե կուլ ներ, ինչն անհ րա-

ժեշտ է բջջի զար գաց ման հա մար, ո րի արդ յուն քում օգ տա գործ վում է ա դե-
նո զին դի ֆոս ֆա տը (ATP‒է ներ գիա յի աղբ յուր)՝ կա պե րի ձևա վոր ման հա մար 
(ա նա բո լիզմ)։

o Մակ րո մո լե կուլ նե րի տրո հու մից ա ռա ջա նում են պարզ միա ցութ յուն-
ներ, ո րի դեպ քում տե ղի է ու նե նում է ներ գիա յի ան ջա տում (կա տա բո լիզմ)։

o Բջ ջում է ներ գիան պահ պան վում է ATP‒ի ձևով։ 
Կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րը տե ղի են ու նե նում ֆեր մենտ նե րի մաս-

նակ ցութ յամբ, ո րոնք հան դես գա լով որ պես կա տա լի զա տոր ներ՝ ա րա գաց-
նում են դրանց ա րա գութ յու նը, սա կայն չեն մաս նակ ցում տե ղի ու նե ցող 
ռեակ ցիա նե րին։ Յու րա քանչ յուր ֆեր մենտ մաս նակ ցում է միայն մեկ նյու թի 
փո խա կերպ ման պրո ցես նե րին։ Ֆեր մենտ նե րը բա ժան վում են վեց հիմ նա-
կան խմբի, ո րոնց մեջ են մտնում օք սի դա ռե դուկ տա զա նե րը, տրանս ֆե րա-
զա նե րը, հիդ րո լա զա նե րը, լիա զա նե րը, ի զո մե րա զա նե րը և լի գա զա նե րը։ 
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3.1.2.5. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ
Էու կա րիո տիկ միկ րոօր գա նիզմ նե րի բազ մա ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ 

տար բեր ու ղի նե րով, սա կայն բակ տե րիա նե րի դեպ քում դրանք բազ մա նում են 
կիս վե լու ե ղա նա կով, ին չի արդ յուն քում մեկ բջջից ա ռա ջա նում է եր կու նոր 
բջիջ։ Կիս վե լու ժա մա նակ մայր բջջի չա փե րը մե ծա նում են, տե ղի է ու նե նում 
քրո մո սոմ նե րի կրկնօ րի նա կում, և հա սու նաց ման շրջա նում ձևա վոր վում է 
միջ նա պատ բջջի կենտ րո նում, որն աս տի ճա նա բար մե ծա նա լով, օ ղա կաձև 
սեղմ վում է դե պի բջջի ներ սը՝ հան գեց նե լով բջջի կիս ման1 (Նկար 3‒8)։  
Նկար 3‒8։ Ցուպիկաձև բակտերիայի կիսումը. 

Բ նութ յան մեջ բակ տե րիա նե րը մշտա պես չեն կա րող պահ պա նել ա ճի և 
բազ մաց ման ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև չեն կա րող մշտա-
պես բազ մա նալ կիս վե լու ճա նա պար հով, քա նի որ փակ հա մա կար գե րում 
(կուլ տու րա ներ) բազ մա թիվ գոր ծոն ներ խո չըն դո տում են, որ պես զի բազ-
մաց ման պրո ցե սի ա րա գութ յու նը կրի մշտա կան բնույթ։ Ման րէա բա նութ յան 
մեջ հայտ նի է ման րէ նե րի ա ճի կոր հաս կա ցութ յու նը, որն ու նի կա նո նա վոր 
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տեսք և ձ ևա վոր վում է ման րէ նե րի բազ մաց ման ըն թաց քում։ Ման րէ նե րի աճն 
ու սում նա սի րե լու հա մար կի րա ռում են հաշ վար կա յին ե ղա նա կը, ո րի հիմ քում 
ըն կած է ման րէ նե րի թվա քա նա կի հաշ վար կը ժա մա նա կի ըն թաց քին զու գա-
հեռ (Ն կար 3‒9)։ Այն նե րա ռում է հետև յալ քայ լե րը.

1. Ներ մու ծել փոքր քա նա կութ յուն նե րով բջիջ ներ սննդա յին ստե րիլ հե ղուկ 
մի ջա վայր,

2. Ին կու բաց նել ստաց ված միկ րո բա յին կուլ տու րան մի քա նի ժամ տևո-
ղու թ յամբ,

3. Ին կու բաց ման ըն թաց քում կա նո նա վոր կեր պով նմու շա ռում կա տա րել 
սննդա յին մի ջա վայ րից,

4. Կա տա րել ցանքս պինդ մի ջա վայ րում,
5. Հաշ վել բջջա յին գա ղութ նե րի թվա քա նակն ին կու բա ցիա յից հե տո։  
Ն կար 3‒9։ Ման րէ նե րի հաշ վար կա յին ե ղա նա կի քայ լե րը. 

Միկ րո բա յին կուլ տու րա նե րը նկա րագր վում են որ պես փակ հա մա կար գեր, 
քա նի որ սննդան յու թե րը և տա րա ծութ յու նը սահ մա նա փակ են այս դեպ քում։ 
Բա ցի դա, բա ցա կա յում է ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած ար գա սիք նե րի հե ռաց ման մե խա նիզ մը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, 
ման րէ նե րի ա ճի և բազ մաց ման պրո ցե սը բաղ կա ցած է չորս հիմ նա կան փու-
լից (Ն կար 3‒10).

1. Լագ շրջան, ո րի ըն թաց քում ման րէ նե րը հար մար վում են առ կա մի-
ջա վայ րին, և դ րանց բազ մա ցում չի նկատ վում։ Չ նա յած այս հան գա ման քին, 
ան հա տա կան բջիջ նե րի մոտ ակ տիվ է նյու թա փո խա նա կութ յան պրո ցե սը, 
քա նի որ դրանք աս տի ճա նա բար մե ծաց նում են ի րենց պա րու նա կութ յու նը՝ 
կիս վե լու նպա տա կով։

2. Երկ րա չա փա կան ա ճի շրջան (լոգ կամ լո գա րիթ միկ փուլ), ո րի ժա-
մա նակ ման րէ նե րի բազ մաց ման ա րա գութ յու նը հաս նում է իր ա ռա վե լա գույն 
ար ժե քին, ին չը գրա ֆի կո րեն պատ կեր վում է երկ րա չա փա կան պրոգ րե սիա-
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յի կո րով։ Այս փու լի տևո ղութ յու նը ըն թա նում է այն քան ժա մա նակ, մինչև 
սննդան յու թե րի առ կա յութ յու նը և մի ջա վայ րի տա րա ծութ յու նը հա մար վում 
են նպաս տա վոր ման րէ նե րի ա ճի և բազ մաց ման հա մար։ 

3. Կա յու նաց ման կամ հա սու նաց ման շրջան, ո րի ըն թաց քում նոր 
բջիջ նե րի ձևա վոր ման և մ յուս բջիջ նե րի ոչն չաց ման ա րա գութ յուն նե րը ո րո-
շա կիո րեն հա վա սար վում են ի րար։ Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զում է 
բջիջ նե րի բա ժան ման ա րա գութ յու նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է սննդան յու թե-
րի և թթ ված նի սպառ մամբ, ինչ պես նաև կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք-
նե րի ա ռա ջաց մամբ։ 

4. Զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման շրջան, ո րի ժա մա նակ ման րէ նե րը 
սկսում են ոչն չա նալ երկ րա չա փա կան ա րա գութ յամբ։ Այս պրո ցե սի ա րա-
գութ յու նը կախ ված է ման րէ նե րի տվյալ տե սա կին բնո րոշ կա յու նութ յու նից 
և մի ջա վայ րի տոք սի կութ յան աս տի ճա նից։ Միև նույն ժա մա նակ, այս փուլն 
ըն թա նում է ա ռա վել դան դաղ, քան դա տե ղի է ու նե նում ման րէ նե րի երկ րա-
չա փա կան ա ճի ու բազ մաց ման ըն թաց քում։  
Ն կար 3‒10։ Ման րէ նե րի ա ճի և բազ մաց ման կո րը. 

Ման րէ նե րի կտրուկ ա ճի, դան դաղ ա ճի և դ րանց ոչն չաց ման շրջան նե րին 
բնո րոշ մի տում նե րը կար ևոր կի րա ռութ յուն ներ ու նեն միկ րոբ նե րի հսկո ղու-
թ յան, վա րակնե րի, սննդամ թեր քի ման րէա կեն սա բա նութ յան և միկ րո բա յին 
կուլ տու րա նե րի բնա գա վառ նե րում։ Մի շարք գոր ծոն նե րի (ինչ պի սիք են ջեր-
մաս տի ճա նը և  ախ տա հա նիչ նե րը) ազ դե ցութ յան նկատ մամբ ման րէ նե րը ցու-
ցա բե րում են ա ռա վել զգա յուն վար քա գիծ, երբ դրանք երկ րա չա փա կան ա ճի 
ու բազ մաց ման շրջա նում են՝ ի տար բե րութ յուն կա յու նաց ման շրջա նի3։ 

3.1.3. ԱԽՏԱԾԻՆ ԵՎ ՈՉ ԱԽՏԱԾԻՆ ՄԱՆՐԷՆԵՐԸ
Ման րէ նե րը կա րող են օժտ ված լի նել վնա սա կար ու օգ տա կար հատ կութ-

յուն նե րով, ո րի հի ման վրա տար բե րում են ախ տա ծին և  ոչ ախ տա ծին ման-
րէ նե րը։ Բ նութ յան մեջ ոչ ախ տա ծին ման րէ նե րը կա տա րում են յու րա տե սակ 
սա նի տա րի դեր, ո րով հետև քայ քա յում են ոչ կեն դա նի օր գա նա կան նյու թե րը 
պարզ միա ցութ յուն նե րի՝ ֆոս ֆո րի, ա զո տի, ծծում բի, ո րոնք, միա նա լով ջրի 
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մո լե կուլ նե րի հետ, փո խա կերպ վում են բույ սե րի սննդա ռութ յան հա մար հա-
մա պա տաս խան ա ղե րի։ Այս ե ղա նա կով ման րէ նե րը մաք րում են մի ջա վայ րը 
մե ռած օր գա նիզմ նե րից և մաս նակ ցում են հո ղի բեր քատ վութ յան բարձ րաց-
մա նը, այ սինքն, կար ևոր դեր են խա ղում գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա-
ռում։ Բա ցի դա, ման րէ նե րը կի րառ վում են նաև սննդարդ յու նա բե րութ յան 
տար բեր բնա գա վառ նե րում, այդ թվում, կաթ նա գոր ծութ յան, գի նե գոր ծու-
թյան, գա րեջ րա գոր ծութ յան, հա ցաթխ ման բնա գա վառ նե րում՝ հա մա պա-
տաս խան մթերք ներ և ն յու թեր ստա նա լու հա մար։ Ման րէ նե րի մի ջո ցով 
ստա նում են վի տա մին ներ և ֆեր մենտ ներ, ո րոնք կեն սա կան են մար դու օր-
գա նիզ մի գոր ծու նեութ յան հա մար։
Ման րէ նե րը օգ տա գործ վում են նաև բժշկութ յան բնա գա վա ռում՝ ախ տո-

րո շիչ, բու ժիչ, կան խար գե լիչ և խ թա նիչ պատ րաս տուկ ներ ստա նա լու հա մար։ 
Իսկ ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում դրանք մաս նակ ցում են սի լո սի, սե նա ժի, 
շա քա րասն կա վոր ված կե րե րի ստաց ման պրո ցես նե րին։ Ման րէ նե րի ա ռան-
ձին տե սակ ներ օգ տա գործ վում են շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան 
նպա տա կով, քա նի որ ար տադ րում են այն պի սի գա զեր, ո րոնք հնա րա վո րու-
թ յուն են տա լիս կա ռու ցե լու կեն սա բա նա կան է լեկտ րա կա յան ներ։  
Մ յուս կող մից, ախ տա ծին ման րէ ներն օժտ ված են վնա սա կար հատ կու-

թյուն նե րով և կա րող են ա ռա ջաց նել հի վան դութ յուն ներ, հա մա ճա րակ ներ և 
սնն դա յին թու նա վո րում ներ։ Դ րանք ներ թա փան ցե լով կեն դա նի օր գա նիզմ՝ 
սին թե զում են այն պի սի ֆեր մենտ ներ ու տոք սին ներ, ո րոնք բա ցա սա բար 
են անդ րա դառ նում օր գա նիզ մի վրա, քա նի որ հան գեց նում են օր գա նիզ մի 
հյուծ ման։ Ին ֆեկ ցիա յի ա ռա ջա ցու մը սկսվում է, երբ ախ տա ծին ման րէ նե րը 
ներ թա փան ցում են օր գա նիզմ մաշ կա յին կամ լոր ձա թա ղան թա յին ու ղի նե-
րով։ Ընդ ո րում, վա րա կի աղբ յու րը կա րող է լի նել էկ զո գեն՝ պայ մա նա վոր ված 
ար տա քին ազ դակ նե րով, և  էն դո գեն՝ պայ մա նա վոր ված ներ քին ազ դակ նե րով, 
ո րոնք ար դեն օր գա նիզ մում են։ Հա ջորդ փու լում ախ տա ծին ման րէ նե րը ադ-
հե զիվ հատ կութ յուն նե րի շնոր հիվ ա մուր միա նում են օր գա նիզ մի բջիջ նե րին, 
ո րը վա րա կի ա ռա ջաց ման կար ևոր նա խա պայ ման է։ Օր գա նիզ մի բջիջ նե րը 
սկզբում սին թե զում են այն պի սի ֆեր մենտ ներ ու հա կա միկ րո բա յին միա-
ցութ յուն ներ, ո րոնք ոչն չաց նում են ախ տա ծին ման րէ նե րին։ Սա կայն վեր ջին-
ներս ի րենց հեր թին կի րա ռե լով տար բեր ե ղա նակ ներ, կա րո ղա նում են ներ-
թա փան ցել ձևա վոր ված պատ նե շից ներս։ Վեր ջին փու լում ո րո շա կի օր գան 
հա մա կարգ ներ թա փան ցած ախ տա ծին ման րէ ներն ա ռա ջաց նում են ի րենց 
տե սա կին բնո րոշ տար բեր հի վան դութ յուն ներ1 (Նկար 3‒11)։ 

Ն կար 3‒11։ Ախ տա ծին ման րէ նե րի ներ թա փան ցու մը, էկ զո տոք սին նե րի և  էն դո տոք-
սին նե րի ազ դե ցութ յու նը, օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի հաղ թա հա րու մը. 
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3.1.4. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Լա բո րա տոր պայ ման նե րում ա ճեց րած ման րէ նե րը միկ րո բա յին կուլ տու-

րա ներ են։ Լա բո րա տո րիա յում դրանց ա ճեց ման, ու սում նա սի րութ յան և 
բ նու թագր ման հա մար ման րէա բան նե րը կի րա ռում են հինգ հիմ նա կան տեխ-
նի կա (Ն կար 3‒12), այդ թվում.

1. Ցանք սի կա տա րում (Inoculation)
2. Ին կու բա ցիա (Incubation)
3. Մե կու սա ցում (Isolation)
4. Մաք րութ յան ո րո շում (Inspection)
5. Հայտ նա բե րում (Identifi cation)
Ի նո կուլ  յա ցիան կամ ցանք սի կա տա րու մը մի պրո ցես է, ո րի ժա մա-

նակ ման րէ նե րին ներ մու ծում են նա խա պես պատ րաստ ված սննդա մի ջա վայր, 
ինչն անհ րա ժեշտ է դրանց ա ճի և բազ մաց ման հա մար։ Ցան կա ցած գոր ծիք, 
որն օգ տա գործ վում է նմու շառ ման նպա տա կով, պետք է լի նի ստե րիլ վի ճա-
կում։ Ն մուշ նե րի պատ շաճ ա ռու մը, տե ղա փո խու մը և պահ պա նու մը կար ևոր 
քայ լեր են ման րէ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար։ Բա ցի դա, նմուշ նե րի մակն-
շու մը և հե տա գա քայ լե րի ի րա կա նա ցու մը ևս  անհ րա ժեշտ գոր ծըն թաց ներ 
են հու սա լի արդ յունք նե րի ստաց ման հա մար։ Հա վա քագր վող նմուշ նե րի տե-
սակ նե րը բազ մա զան են և կախ ված են տվյալ ո լոր տին սպե ցի ֆիկ պա հանջ-
նե րից։ 
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Ն կար 3‒12։ Ման րէա բա նա կան լա բո րա տո րիա յում կի րառ վող տեխ նի կա նե րի 
ընդ հա նուր փու լե րը. 

Ին կու բա ցիա յի ժա մա նակ ցան ված միկ րո բա յին կուլ տու րա նե րը տե-
ղադր վում են թեր մոս տա տի ներ սում գտնվող ցան ցա վոր դա րակ նե րի վրա։ 
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ ջեր մաս տի ճան նե րը տա տան վում են սա ռեց ման և  եռ ման ջեր-
մաս տի ճան նե րի մի ջա կայ քում, այ նո ւա մե նայ նիվ, լա բո րա տոր պայ ման նե-
րում հիմ նա կա նում կի րառ վում են 20‒450C ջեր մաս տի ճան նե րը։ 
Մե կու սաց ման ե ղա նակ նե րի կի րա ռումն անհ րա ժեշտ է նմու շում պա-

րու նակ վող տար բեր տե սա կի ման րէ նե րի ա ռանձ նաց ման հա մար, ինչն անհ-
րա ժեշտ է մա քուր կուլ տու րա նե րի ստաց ման և դ րանց հատ կութ յուն նե րի 
հե տա զո տութ յան հա մար։ Փո խա ցանք սի մի ջո ցով մե կու սաց ված ման րէ նե րը 
բազ մա նում են նոր սննդա յին մի ջա վայ րում և  ա ռա ջաց նում են գա ղութ ներ։ 
Միկ րոօր գա նիզմ նե րի մե կու սաց ման, ո րոշ ման և հաշ վար կի հա մար կի րա-
ռում են ե րեք հիմ նա կան ե ղա նակ1,6,7. 

1. Պետ րիի թա սե րում ցանք սի ե ղա նա կը (streak‒plating) նա խա-
տես ված է խա ռը կուլ տու րա նե րից մա քուր կուլ տու րա ներ կամ գա ղութ ներ 
ստա նա լու հա մար, ին չը հիմն ված է միկ րո բա յին բջիջ նե րը մե կը մյու սից մե-
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խա նի կո րեն ա ռանձ նաց նե լու վրա։ Ա ռան ձին գա ղութ նե րը բաղ կա ցած են 
մի լիո նա վոր բջիջ նե րից, ո րոնք ա ճում են խմբե րում կամ ա գա րա յին սննդա-
մի ջա վայ րում։ Ն կար 3‒13ա‒ում պատ կեր ված են այս ե ղա նա կով ստաց ված 
գա ղութ նե րը, ո րոնք ու նեն գնդաձև տեսք։ 

2. Նոս րաց ման մի ջո ցով ցանք սի ե ղա նա կը (pour‒plating) կի րառ-
վում է հատ կա պես բակ տե րիա նե րի և սն կե րի ա ռա ջաց րած գա ղութ նե րի 
ա ռանձ նաց ման հա մար։ Այդ նպա տա կով նախ նա կան նմու շը նոս րաց նում են 
մի քա նի ան գամ ստե րի լի զաց ված ծո րա կա յին ջրով կամ նատ րիու մի քլո րի դի 
լու ծույ թով՝ ման րէ նե րի թվա քա նա կի նվա զեց ման հա մար (Ն կար 3‒13բ)։ 

3. Տա րած ման մի ջո ցով ցանք սի ե ղա նա կը (spread‒plating) ևս կի-
րառ վում է ա ռանձնաց ված գա ղութ նե րի ստաց ման հա մար (Ն կար 3‒13գ), 
ին չի հա մար նոս րաց ված միկ րո բա յին կուլ տու րան, ո րը պա րու նա կում է 
100‒200 բջիջ, ա վե լաց նում են ա գա րա յին սննդա մի ջա վայ րի կենտ րո նում և 
տա րա ծում են ամ բողջ մա կե րե սով։  
Մաք րութ յան ո րո շու մը և հայտ նա բե րու մը ման րէ նե րի ո րոշ ման հա-

ջորդ անհ րա ժեշտ քայ լերն են։ Ման րէ նե րի ա ճի և բազ մաց ման արդ յուն քում 
ձևա վոր ված ար տա քին տես քը հատ կա պես օգ տա կար է էու կա րիո տիկ ման-
րէ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար՝ դրանց ար տա հայտ ված ձևա բա նա կան հատ-
կութ յուն նե րի շնոր հիվ։ Իսկ չա փե րով ա ռա վել փոքր և պարզ կա ռուց վածք 
ու նե ցող բակ տե րիա նե րի ու սում նա սի րութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են 
ման րա դի տակ ներ՝ դրանց տե սակ նե րի ո րոշ ման նպա տա կով։ 
Նկար 3‒13։ Բակտերիաների մեկուսացման եղանակներ.
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3.1.5. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
Ման րէ ներն ու նեն փոքր չա փեր, ո րի հա մար հիմ նա կա նում ան տե սա նե լի 

են ան զեն աչ քով։ Սա կայն դրանք կա րե լի է ու սում նա սի րել ման րա դի տա կի 
օգ նութ յամբ, ո րի կի րառ մամբ 
գիտ նա կան ներ Ռո բերտ Հու կը 
(1635‒1703) և Ան տո նի վան Լեյ-
վեն հու կը (1632‒1723) ա ռա ջին 
ան գամ բա ցա հայ տե ցին միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի աշ խար հը։ 
Ման րէա կեն սա բա նութ յու նում 
ման րէ նե րի եր կա րու թյան չափ-
ման ա մե նա տա րած ված միա-
վո րը միկ րո մետրն է (մկմ), 
ո րը հա վա սար է 10‒6 մետ րի։ 
Չափ ման ա ռա վել քիչ տա րած-
ված միա վոր ներ են մի լի մետ րը 
(մմ) և նա նո մետ րը (նմ), ո րոնք, 
հա մա պա տաս խա նա բար, հա-
վա սար են 10‒3 մետ րի և 10‒9 
մետ րի։ Ման րէ նե րի մե ծա մաս-
նութ յան դեպ քում դրանց չա փե-
րը տա տան վում են 200 նմ ‒ից 
մինչև 3‒4 մմ, ո րոնք տե սա նե լի 
են ան զեն աչ քով (Ն կար 3‒14)։  
Ն կար 3‒14։ Տար բեր օր գա նիզմ-

նե րի չա փե րը. 

Ման րէ ներն ու սում նա սի րե լու հա մար օգ տա գործ վող ա ռա վել տա րած ված 
հա մա կար գը լու սա յին ման րա դի տակն է, ո րում տե սա նե լի լույսն անց նում է 
ոսպն յակ նե րի և հե տա զո տե լի նմու շի մի ջով (Ն կար ներ 3‒15 և 3‒16)։ 
Ն կար 3‒15։ Լու սա յին ման րա դի տա կի կա ռուց ված քը. 
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Ն կար 3‒16։ Լու սա յին ման րա դի տա կի աշ խա տան քի սկզբուն քը. 

Օպ տի կա կան ման րա դի տա կով պատ րաս տուկ նե րը հե տա զո տե լու հա մար 
ա ռար կա յա կան ա պա կու մա կե րե սին կա թեց նում են ստե րի լի զաց ված ծո-
րա կա յին ջրի կա թիլ և  ա վե լաց նում հե տա զոտ վող ման րէ նե րի ո րո շա կի քա-
նա կութ յուն, ո րը ծած կում են ծած կա պա կիով՝ ման րա դի տա կի ներ քո դրանք 
ուսում նա սի րե լու հա մար1 (Նկար 3‒17)։ 
Ն կար 3‒17։ Ման րէ նե րի հայտ նա բե րու մը ման րա դի տա կով՝ տար բեր գու նան յու-

թե րի կի րառ մամբ.
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3.2. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, 
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՅԴ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

3.2.1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յունն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է շրջա-

կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րի հետ։ Դ րանց կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա ազ-
դող գոր ծոն նե րը բա ժան վում են ե րեք խմբի՝ ֆի զի կա կան, քի միա կան և կեն-
սա բա նա կան։ Հիմ նա կան ֆի զի կա կան գոր ծոն ներ են ջեր մաս տի ճա նը, 
մթնո լոր տա յին գա զե րը, ակ տիվ թթվութ յու նը, մի ջա վայ րի օս մո տիկ ճնշու մը, 
ճա ռա գայ թու մը և բարձր ճնշու մը։

o Ջեր մաս տի ճա նը միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի և բազ մաց ման վրա ազ-
դող ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է։ Դ րանք ան կա րող են կար գա վո րել 
ի րենց ջեր մաս տի ճա նը, ին չը պայ մա նա վո րում է շրջա կա մի ջա վայ րի ջեր մաս-
տի ճա նի կար ևո րութ յու նը ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար։ Ման-
րէ նե րի յու րա քանչ յուր 
տե սակ ու նի ի րեն բնո-
րոշ օպ տի մալ ջեր-
մաս տի ճա նը, ո րի 
դեպ քում դրանց ա ճը, 
բազ մա ցու մը և ն յու թա-
փո խա նա կութ յու նը տե-
ղի են ու նե նում ա ռա վե-
լա գույն ա րա գութ յամբ 
(Ն կար 3‒18)։ 

Ն կար 3‒18։ Ա ճի ա րա-
գութ յու նը տար բեր միկ րո-
օր գա նիզմ նե րի դեպ քում՝ 
կախ ված ջեր մաս տի ճա նից. 
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Կախ ված ջեր մաս տի ճա նից, միկ րոօր գա նիզմ ներն ընդ հա նուր առ մամբ 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան խմբի.

1. Պ սիխ րո ֆիլ ման րէ ներ, ո րոնց կեն սա գոր ծու նեութ յան ջեր մաս տի ճա-
նա յին ցու ցա նիշ նե րը տա տան վում են 0‒200C մի ջա կայ քում, իսկ օպ տի մալ 
ջեր մաս տի ճա նը 10‒150C է։ Լա բո րա տոր պայ ման նե րում պատ րաստ ված 
ցանք սե րը սառ նա րա նում պահ պա նե լիս խթան վում է պսիխ րո ֆիլ ման րէ նե-
րի ա ճը՝ ի տար բե րութ յուն բազ մա թիվ այլ ցանք սե րի։ Պ սիխ րո ֆիլ բակ տե րիա-
նե րի, սնկե րի և ջ րի մուռ նե րի կեն սա վայր են լճե րը, գե տե րը, ձնա ծածկ տա-
րածք նե րը, բևե ռա յին սա ռույց նե րը և  օվ կիա նո սի խոր քա յին շեր տե րը։ Ընդ 
ո րում, դրանք հազ վա դեպ են լի նում ախ տա ծին ման րէ ներ, ե թե լի նում են 
ընդ հան րա պես, քա նի որ չեն կա րող բազ մա նալ 370C‒ին մոտ ջեր մաս տի ճան-
նե րում։ Ա ռա վել տաք ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում ա ճող ման րէ նե րը 
տի պիկ պսիխ րո ֆիլ ման րէ նե րից տար բե րա կե լու հա մար ա ռանձ նաց նում են 
մեկ այլ խմբում, ո րի մեջ մտնում են պսիխ րոտ րոֆ ման րէ նե րը։ Դ րանք 
ա ճում են դան դաղ սա ռը պայ ման նե րում, իսկ օպ տի մալ կեն սա գոր ծու նեու-
թ յան ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցա նիշ նե րը 15‒300C մի ջա կայ քում են։ Պ սիխ-
րոտ րոֆ ման րէ նե րը կա րող են հան դի պել ջրում և հո ղում, սա կայն ա ռա վել 
հա ճախ հան դի պում են սառ նա րա նում պահ պան վող վա րակ ված սննդամ-
թեր քում (40C): Երբ նման սննդամ թերքն օգ տա գոր ծում են ա ռանց ջեր մա-
յին մշակ ման, ա պա մարդ կանց շրջա նում կա րող են ա ռա ջա նալ սննդա յին 
թու նա վո րում ներ։ Այդ պի սի օ րի նակ ներ են Staphylococcus aureus և Listeria 
monocytogenes տե սա կի բակ տե րիա նե րը։ 

2. Մե զո ֆիլ ման րէ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը բժշկա կան և  արդ յու նա բե-
րա կան նշա նա կութ յան միկ րոօր գա նիզմ ներ են, քա նի որ դրանց օպ տի մալ 
կեն սա գոր ծու նեութ յան ջեր մաս տի ճան նե րը 20‒400C մի ջա կայ քում են։ Ընդ 
ո րում, մար դու հա մար ախ տա ծին հա մար վող բազ մա թիվ միկ րոօր գա նիզմ-
նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան նե րը տա տան վում են 
30‒400C մի ջա կայ քում։ Մե զո ֆիլ ման րէ նե րի կեն սա վայր են մար դու օր գա-
նիզ մը, տա քար յուն կեն դա նի նե րը, ինչ պես նաև մեր ձար ևա դար ձա յին և  ար-
ևա դար ձա յին շրջան նե րի բույ սե րը, հո ղը և ջու րը։ Գո յութ յուն ու նեն այն պի-
սի միկ րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք հա մար վում են մե զո ֆիլ ման րէ ներ, սա կայն 
դրանց սպո րա յին ձևե րը ցու ցա բե րում են կա յու նութ յուն բարձր ջեր մաս-
տի ճան նե րի նկատ մամբ, ին չը ջեր մամ շակ ված սննդամ թերք նե րի աղ տոտ ման 
ա ռա վել տա րած ված պատ ճառ նե րից մեկն է։ Դ րանց օ րի նակ ներ են Bacillus և 
Clostridium տե սա կի սպո րա վոր ման րէ նե րը։ 

3. Թեր մո ֆիլ են հա մար վում այն ման րէ նե րը, ո րոնց կեն սա գոր ծու նեու-
թյան օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան նե րը ≥450C են։ Ջեր մա սեր ման րէ նե րի կեն սա-
վայր են տաք ջրի աղբ յուր նե րը, հո ղա յին և խո տա յին կույ տե րը, ինչ պես նաև 
ար ևա յին ճա ռա գայթ նե րի ներ քո գտնվող այլ վայ րեր։ Այս խմբի ման րէ նե րը, 
մաս նա վո րա պես, կաթ նամ թերք նե րի աղ տո տիչ ներ են, քա նի որ պահ պա նում 
են ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը պաս տե րի զա ցիա յի ջեր մաս տի ճան նե րը 
կի րա ռե լուց հե տո։ Թեր մո ֆիլ ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար 
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անհ րա ժեշտ ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րը տար բեր են, ին չը 45‒800C 
մի ջա կայ քում է։ Ընդ ո րում, էու կա րիո տիկ ման րէ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը 
ոչն չա նում է ≥600C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։ Մ յուս կող մից, գո յու-
թյուն ու նեն մի շարք թեր մո ֆիլ բակ տե րիա ներ, ո րոնք պահ պա նում են ի րենց 
կեն սա գոր ծու նեութ յու նը 80‒1210C պայ ման նե րում։ Այդ խմբի միկ րոօր գա-
նիզմ ներն ան վա նում են հի պեր թեր մո ֆիլ ման րէ ներ։ 

o Մթ նո լոր տա յին գա զե րից ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա 
ա ռա վել շատ են ներ գոր ծում թթվա ծի նը և  ած խաթ թու գա զը։ Իր հեր թին 
թթվա ծի նը ա մե նա մեծ ներ գոր ծութ յուն ու նե ցող գա զա յին միա ցութ յունն է 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա, քա նի որ ոչ միայն մաս-
նակ ցում է ման րէ նե րի շնչա ռա կան պրո ցես նե րին, այլև օժտ ված է օք սի դիչ 
հատ կութ յուն նե րով։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ման րէ նե րը դա սա կարգ վում են 
հետև յալ ե րեք հիմ նա կան խմբում՝

1. Ման րէ ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծում են օ դի մո լե կուլ  յար թթվա ծի նը և կա-
րող են մաս նակ ցել դրա թու նա զերծ մա նը։

2. Ման րէ ներ, ո րոնք չեն օգ տա գոր ծում օ դի մո լե կուլ  յար թթվա ծի նը և չեն 
մաս նակ ցում դրա թու նա զերծ մա նը։

3. Ման րէ ներ, ո րոնք չեն օգ տա գոր ծում օ դի մո լե կուլ  յար թթվա ծի նը, սա-
կայն մաս նակ ցում են դրա թու նա զերծ մա նը։
Թթ վա ծի նը, մաս նակ ցե լով բջջում տե ղի ու նե ցող կեն սա քի միա կան ռեակ-

ցիա նե րին, փո խա կերպ վում է մի շարք տոք սիկ ար գա սիք նե րի։ Այդ պի սի նյութ 
է հա մար վում սինգ լետ թթվա ծի նը (O), ո րը խիստ ռեակ տիվ մո լե կուլ է։ Այն 
սին թեզ վում է ֆա գո ցիտ նե րի կող մից՝ ներ թա փան ցող ման րէ նե րին ոչն չաց նե-
լու նպա տա կով։ Սա կայն սինգ լետ թթված նի կու տա կումն ա ռաջ է բե րում թա-
ղան թա յին լի պիդ նե րի և  այլ մո լե կուլ նե րի օք սի դա ցում, ին չը կա րող է վնա սել 
և/ կամ ոչն չաց նել բջի ջը։ Այլ ար գա սիք ներ են բարձր ռեակ տի վու թյամբ օժտ-
ված սու պե րօք սիդ իո նը (O2‒), ջր ածնի պեր օք սիդը (H2O2) և հ իդր օքսիլ 
ռա դիկ ալ ները (OH ‒)։  Հ նարավոր  վնասից  խ ու սափելու  ն պատակով բջ իջներ ի 
մեծ ամաս նու թյունը  ս ինթեզում է  ա յնպիսի  ֆեր մենտնե ր, որոն ք որսում ո ւ 
չեզ ոքացնում են այ դ ար գաս իքներ ը։  Օրինակ՝  ս ուպ երօքսի դ իոն ի փոխա-
կերպման  պրոցեսն  անվտանգ թ թված նի  ի րակ անացվում է երկու  փուլո վ, 
որին  մա սնակցում է երկո ւ տեսակի  ֆերմենտ՝  ս ուպ երօքսիդ  դի սմ ուտազա ն 
և կա տալազան.   

Ըստ թ թվածնի նկատմամ բ ունեցա ծ պա հա նջների,  միկ րո օրգա նի զմներ ը 
բ աժանվում են հինգ  հ իմնական խմբ ի (Նկար 3‒19) .

1. Օբլիգա տ աէրոբ  մ անրէնե րն աճում են միայն թ թվածն ի առկա-
յության  պա յմ աններու մ, որոն ք օգտ ագործում են թթ վածինը նյ ու թա փո խանա-
կությա ն ը նթացքու մ և  ս ինթեզում են  ֆեր մենտնե ր, որոն ք չեզ ոքացնում են 
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թ թվածն ի արգ աս իքներ ը։ Դրա նց  օր ինակներ են սնկեր ի մեծ ամաս նու թյունը , 
նախ ակ են դա նիներ ը և  բ ակտ եր իաների  բ ազմաթի վ տ եսակներ, այդ թվում՝ 
Bacillus և Mycobacterium tuberculosi s տ ես ակները ։ 

2. Միկ րո աէրոֆիլ  մ ան րէնե րի աճ ի համար  ա նհրաժեշտ են թ թվածնի 
փոքր  կոն ցե նտր ացիաներ , ինչը ցածր է մթն ոլորտու մ պ արո ւնակվող թ թվածնի  
մ ասն աբաժնից։  Ա յդպիսի  մ ան րէների  կ ենսավայր են մթն ոլորտի հետ  ո ւղղ-
ակիորեն կապ  չ ունեցո ղ հողը,  ջուր ը և  կ աթնա սո ւններ ի ենթ ամ աշկային  շեր-
տը։  Միկ րո աէրոֆիլ  մ անրէներ են Helicobacteri pylori և Borrelia burgdorfer i 
տ ես ակներ ը։  

3. Ֆա կո ւլտատ իվ անաէրոբ  մ անրէնե րն աճում են  ինչպես թ թվածն ի 
առկա յության,  այնպես էլ դր ա բա ցակա յության  պա յմ աններու մ։ Դրա նց  օրի-
նակ ներ են  ա ղիների  բ ազմաթիվ գրա մ‒ բա ցասական  բ ակտ եր իաները,  ս տա-
ֆի լակոկը։ 

4. Օբլիգ ատ անաէրոբ  մ ան րէները շն չառական  պր ոց եսներում չե ն 
օգտ ագործում թ թվածն ի մոլե կուլն եր  և աճում են միայն թ թվ ածնազուր կ 
միջ ավ այրերու մ։ Դրանք նաև չեն  ս ինթեզում  թ ունա զե րծմանը  մա սնակցող  
ֆեր մենտներ , ինչից  բջիջ ը մահանում է ։ Օբլիգ ատ անաէրոբ  մ անրէներ ե ն 
բե րա նա խոռոչո ւմ  և  ա ղիներում գտնվող  միկ րո օրգա նի զմների  բ ազմաթի վ 
տ եսակներ։   

5. Թ թվ ած նակայո ւն անաէրոբ  մ ան րէները չե ն օգտ ագործում 
թ թվածն ի մոլե կուլներ , սակայ ն կարող են  ո րոշակ ի չափո վ գ ոյատև ել  և աճել 
թ թվածն ի առկա յության  պա յմ աններում։  Ա յդպիսի  մ անրէներ են  լ ակ տոբ ա-
ցիլների և ս տր եպ տո կոկերի մի շար ք տ եսակներ ։ 
Նկար 3‒19 ։ Թ թվածն ի ազդե ցու թյունը թի ոգ լի կոլայի ն ար գանակում գտնվող  

մ ան րէների  կ ենս ագո րծուն եության վրա .

o Ակտիվ թթ վու թյունը (pH) ցույց է տալիս  լու ծույթի թ թվայ նության 
կամ  հի մնայ նությա ն աս տիճանը։ Երբ pH‒ ի արժեքը  նվազում է դեպի զր ո 
նիշ ը, ապ ա մեծանում է  լու ծույթի թ թվայ նու թյուն ը։ Մյուս  կողմից, երբ 
pH‒ ի արժեքը բա րձրանում է դեպի 1 4 նիշ ը, ապ ա ու ժեղանում են  լու ծույթի  
հ իմնային  հատ կութ յո ւննե րը։  Միկ րո օրգա նի զմներ ի մեծ ամաս նության մո տ 
ց իտո պլ ազմայ ի ակտիվ թթ վու թյունը pH=4‒ 6 միջ ակայքում է , քանի որ խիս տ 
արտա հայտված թթվային կամ  հ իմնային  հատ կութ յո ւններ ը կարող են  վնասել  
ֆեր մե նտներին և բջջային  միա ցութ յո ւններ ին ։ Սակայ ն գո յությու ն ունեն  
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միկ րո օրգա նի զմնե րի առանձի ն տ եսակնե ր, որոնք  օժտված են թթ վակայուն 
կամ  հ իմ նակայուն  հատ կութ յո ւններով։ Ա յս առում ով  ա ցի դո ֆիլային  միկ-
րո օրգա նի զմները թթ վակայուն  մ անրէներ ե ն, որոնք  լ այնորե ն կ իրառվում 
են  կաթ նար դյ ու նաբե րու թյունու մ։  Օրինակ, Lactobacillus և Streptococcu s 
տեսակի  մ ան րէները  ս ինթեզում են թթվային  միա ցութ յուննե ր, որոն ք կաթ ը 
փոխ ակերպում են  կաթ նա թթվային մ թե րքների, իսկ  կ աթ նասերը՝ թթ վասերի։  
Ը նդհանու ր առմամբ , արտա հայտված թթվայի ն միջ ավայր ը բա ցասաբար է  
ա նդր ադառնում  միկ րո օրգա նի զմներ ի մեծ ամաս նության  կ ենս ագո րծուն-
եության վ րա։  Հ ետևաբար,  ստ ամոքս ը, որու մ առկա է թթվայի ն միջավայր , 
օգնում է օրգ անիզմի ն հ իվան դութ յո ւնների  կա նխա րգելմա ն համա տեքստու մ 
և  հանդես է գալի ս որպես  բնակա ն բարիե ր օրգա ն համ ակ արգերի պա շտպա-
նությա ն համ ար ։ Բացի դա, թթվային  հատ կութ յո ւններով  օժտված մի շարք 
սն նդամ թերքներ,  ի նչպիսիք են  կ իտրոնը , ն արինջ ը և  ցի տր ուսային այլ մրգեր,  
ինչպես նա և լոլիկ ը և  բ ազմաթիվ այլ  բ ան ջարային կու լտ ուրաներ,  հ ազվադեպ 
են  բ ակտ եր իանե րի աճ ի և  զա րգացմա ն համար նպ աստավոր  կ ենսավայր  
դառնո ւմ ։ Սակայն, վն ասվելու  դեպքում, դրան ք կարող են  կ ենսավայր  դառնալ 
սնկային մի շար ք տ ես ակներ ի համար , քանի որ դրանց  տարբե ր տ եսակնե ր 
կարող են  բ ազմանալ pH≤ 5 միջ ավայրում։   

o Միջ ավայր ի օսմոտիկ ճ նշումը մի շարք  միկ րո օրգա նի զմների  կ են-
սագո րծուն եությա ն համար  կարևո ր ֆի զիկական  գործոն է, որ ի համար 
դրան ք անվանում ե ն օսմոֆիլ  մ անրէնե ր։ Դրան ց համար  կ ենսավայր է  
լ ուծիչի բարձր  կոն ցե նտր աց իաներո վ միջ ավայր ը։  Օրինակ , օսմոֆիլ  մ ան-
րէնե րի  առավե լ տ արածվա ծ տ ես ակների ց մեկ ի համար նմա ն միջավայր  է 
աղի բարձր  կոն ցե նտր աց իաներո վ միջ ավայր ը, որոն ք անվանում ե ն հալոֆիլ  
մ անրէն եր։  Միևնույ ն ժամանակ,  մ ան րէներ ի մեծ ամաս նու թյուն ը ծավալում 
է իր  կ ենս ագո րծուն եու թյուն ը հի պոտոնիկ կ ամ  ի զոտոնի կ միջ ավայրու մ։  

o Ճառ ագա յթումը և ճ նշում ը և ս ազդում են  մ ան րէների  կ ենս ագո-
րծուն եության վ րա։ Մի շարք  մ անրէնե ր, որոն ք անվանում ե ն ֆ ոտոտրոֆ  
մ անրէներ , կարող են  լ ուսայի ն տե սանել ի ճառա գա յթներ ը օգտ ագործե լ 
որպ ես էնե րգիայի  աղբյուր, մինչդեռ այ լ տ ես ակներ ի համար (ո չ ֆ ոտոտրոֆ) 
դրան ք ունենում են  կ ործանի չ ազդե ցությու ն։  Վ նասակա ր ազդե ցությու ն 
ունեն նաև ու լտ րամ ան ու շակագու յն և իոն իզացնո ղ ճառա գա յթնե րը։ Մի 
շարք  մ անրէներ  ( բար ոֆիլներ ) գ ոյատևում ե ն ծովի  խ որքային  շ երտերում՝ 
բարձր ճնշման  պա յմ աններում։   

3.2.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ 
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Սնն դարդ յու նա բե րութ յու նում քի միա կան գոր ծոն նե րի կի րա ռութ յան 

շնոր հիվ, ինչ պի սիք են ախ տա հա նիչ նե րը (disinfectants) և հա կա նե խիչ մի-
ջոց նե րը (antiseptics), ա պա հո վում են ախ տա ծին ման րէ նե րի ոչն չա ցու մը5։ 
Ախ տա հա նիչ նե րի օ րի նակ ներ են քլո րա յին միա ցութ յուն նե րը, պե րօք սի դը 
և պե րօք սի դաթթ վա յին միա ցութ յուն նե րը, կար բո նաթ թու նե րը, ա մո նիու մի 
քլո րա կան ա ղե րը (quaternary ammonium compounds), թթվա յին ա նիո նա յին 
(acid anionic) և յո դա յին միա ցութ յուն նե րը, ո րոնք կի րառ վում են սննդամ թեր-
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քի հետ շփվող մա կե րես նե րի ախ տա հան ման հա մար8։ Հա կա նե խիչ մի ջոց նե-
րի օ րի նա կեր են պո վի դոն յո դը և  է թիլ սպիր տը, ո րոնք կի րառ վում են ման-
րէա բա նա կան մի շարք գոր ծիք նե րի, ինչ պես նաև ձեռ քե րի լվա ցու մից հե տո 
դրանց ախ տա հան ման նպա տա կով։ Դ րանք նման են ի րենց հատ կութ յուն նե-
րով ախ տա հա նիչ նե րին, սա կայն, ի տար բե րութ յուն ախ տա հա նիչ նե րի, հա-
կա նե խիչ մի ջոց նե րը հիմ նա կա նում կի րառ վում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րով 
պատ ված մա կեր ևույթ նե րին գտնվող ման րէ նե րի ոչն չաց ման հա մար9։ 
Քա նի որ ախ տա հա նու մը քի միա կան պրո ցես է, դրա վրա ազ դում են մի 

շարք գոր ծոն ներ, այդ թվում.
o Ջեր մաս տի ճա նը, ո րի ընտ րութ յու նը և պահ պա նու մը ախ տա հան ման 

կար ևոր քայ լե րից մեկն են։ Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ, 
օ րի նակ, 370C ջեր մաս տի ճա նում տե ղի ու նե ցող քի միա կան ռեակ ցիան չի կա-
րող տե ղի ու նե նալ 250C‒ում։ 

o Մի ջա վայ րի ակ տիվ թթվութ յու նը, ո րի ժա մա նակ ևս  ախ տա հա նիչ նե րը 
գոր ծում են ո րո շա կի ար ժեք նե րի դեպ քում։

o Կա յու նութ յու նը, ո րի դեպ քում ընտ րում են այն պի սի ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ, ո րոնց ազ դե ցութ յու նը կա րող է լի նել եր կա րատև։ Դ րա հա մար նպա-
տա կա հար մար է կի րա ռել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք ա պա հո վում են ախ տա-
հան ման ժա մա նակ ա ռա վել դան դաղ տե ղի ու նե ցող քի միա կան ռեակ ցիան։ 
Միև նույն ժա մա նակ գո յութ յուն ու նեն ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ, ո րոնց կի-
րառ ման դեպ քում ախ տա հան ման հիմ քում ըն կած քի միա կան ռեակ ցիան ըն-
թա նում է ա ռա վել ա րագ։ 

o Միկ րոօր գա նիզ մի տե սա կը, քա նի որ գո յութ յուն ու նեն ման րէ նե րի տե-
սակ ներ, ո րոնք ցու ցա բե րում են ա ռա վել բարձր դի մաց կու նութ յուն տար բեր 
գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, քան մյուս տե սակ նե րը (Ն կար 3‒20)։ Օ րի նակ, միկ-
րո բա յին սպոր նե րի ոչն չա ցու մը պա հան ջում է ա ռա վել խոր քա յին ախ տա հան-
ման ի րա կա նա ցում, քան դա պա հանջ վում է վե գե տա տիվ բջիջ նե րի ոչնչաց-
ման հա մար։  

o  Ախ տա հան ման են թա կա մա կեր ևույ թը, ո րի բնույ թից կախ ված ընտ-
րում են ախ տա հա նիչ մի ջո ցի տե սա կը։ Օ րի նակ, լա բո րա տոր մի ջա վայ րում 
կի րառ վող ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րը զգա լիո րեն տար բեր վում են օբ յեկտ նե րի 
ստե րի լի զաց ման հա մար կի րառ վող մի ջոց նե րից։ 
Ն կար 3‒20։ Տար բեր գոր ծոն նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րած կա յու նութ յունն՝ ըստ 

ման րէ նե րի տե սակ նե րի.
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3.2.3. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հա կա բիո տիկ նե րը կեն սա բա նա կան միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք կա րող 

են սին թեզ վել միկ րո բա յին, կեն դա նա կան կամ բու սա կան ծագ ման ճա նա-
պար հով։ Դ րանց առ կա յութ յու նը շրջա պա տող մի ջա վայ րում խո չըն դո տում 
է ման րէ նե րի ա ճի և զար գաց ման պրո ցես նե րին։ Հա կա բիո տիկ նե րը լայն կի-
րա ռութ յուն ու նեն կեն դա նա բու ժութ յան բնա գա վա ռում, ո րի հետ ևան քով 
կեն դա նի նե րից ստաց ված մթերք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ կա թը և մի սը, կա-
րող են պա րու նա կել հա կա բիո տիկ նե րի մնա ցոր դա յին հետ քեր, ին չը կա րող է 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ներ ու նե նալ սպա ռող նե րի ա ռող ջութ յան վրա10 
(Ն կար 3‒21)։ Հա կա բիո տիկ նե րի առ կա յութ յու նը կա թում կա րող է խո չըն-
դո տել կաթ նաթթ վա յին մա կարդ նե րի կազ մի մեջ մտնող ման րէ նե րի ա ճի և 
զար գաց ման պրո ցես նե րին, ին չը կա րող է նվա զեց նել պատ րաստ վող կաթ նա-
մ թերք նե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը կամ հան գեց նել դրանց խո տան մա նը։ 
Հա կա բիո տիկ նե րի ոչ ճիշտ կի րա ռութ յու նը մարդ կանց և կեն դա նի նե րի շրջա-
նում ա ռաջ է բե րում ման րէ նե րի շրջա նում հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ կա-
յու նութ յան ձևա վոր ման։ Ան գամ այն դեպ քում, երբ մար դը չի օգ տա գոր ծում 
կամ ճիշտ է կի րա ռում հա կա բիո տիկ նե րի ըն դուն ման ցու ցում նե րը, հա կա-
բիո տիկ նե րի նկատ մամբ կա յուն ման րէ նե րը կա րող են օր գա նիզմ ներ թա-
փան ցել սննդամ թեր քի մի ջո ցով, ին չը ներ կա յումս հան րա յին ա ռող ջութ յան և 
սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պահ պան ման ա ռաջ նա յին խնդիր է ամ բողջ 
աշ խար հում։ Մ նա ցոր դա յին հա կա բիո տիկ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով 
կի րա ռում են տար բեր ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յուն ներ՝ ո րո շա կի վե-
րահս կո ղու թյան նպա տա կով։  
Ն կար 3‒21։ Կա յու նութ յան ձևա վո րու մը հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ. 

3.2.4. ԱՅԼ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
Բա ցի ֆի զի կա կան, քի միա կան և կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րից, գո յու-

թյուն ու նեն նաև այլ ազ դե ցութ յուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ման րէ-
նե րի կեն սա վայ րում գտնվող այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի առ կա յութ յամբ, ին-
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չի շնոր հիվ ձևա վոր վում են բարդ և խոր քա յին փո խա դարձ կա պեր։ Մի շարք 
կա պեր ձևա վոր վում են ի րար նման կամ ոչ նման տե սա կի ման րէ նե րի միջև, 
իսկ այլ կա պերն ա ռա ջա նում են բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ նե րի միջև, ինչ պի սիք 
են կեն դա նի նե րը և բույ սե րը։ Փո խազ դե ցութ յուն նե րը կա րող են լի նել օգ տա-
կար, վնա սա կար կամ չու նե նալ որ ևէ ազ դե ցութ յուն կեն սա վայ րում գտնվող 
ման րէ նե րի վրա, ին չի արդ յուն քում ձևա վոր վում են միկ րո բա յին փո խազ դե-
ցութ յուն նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը, ո րոնք կա րող են լի նել սիմ բիո տիկ և  ոչ 
սիմ բիո տիկ (Ն կար 3‒22)։ Սիմ բիո զը նկա րագ րում է այն ի րա վի ճա կը, երբ 
եր կու օր գա նիզմ (սիմ բիոնտ ներ) միև նույն կեն սա վայ րում է՝ սերտ փո խազ-
դե ցութ յան մեջ։ Տար բե րում են սիմ բիո զի ե րեք հիմ նա կան տե սակ.

1. Մու տո ւա լիզմն (mutualism) ա ռա ջա նում է այն դեպ քե րում, երբ օր գա-
նիզմ նե րը գտնվե լով միև նույն կեն սա վայ րում՝ ձևա վո րում են փո խօգ տա կար 
հա րա բե րութ յուն ներ։ Ման րէ նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ, ո րոնք մար դու օր-
գա նիզ մում կամ ար տա քին ծած կույթ նե րում են, պատ կա նում են տվյալ կա-
տե գո րիա յին։ Ման րէ ներն օր գա նիզ մից ստա նում են ի րենց կեն սա գոր ծու-
նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ սննդան յու թե րը, իսկ օր գա նիզմն իր հեր թին 
ստա նում է մի շարք օ գուտ ներ՝ սկսած ախ տա ծին ման րէ նե րի պաշտ պա նու-
թ յու նից մինչև ա մուր ի մու նա յին հա մա կար գի զար գա ցում, ո րը հնա րա վոր է 
միայն օր գա նիզ մում զար գա ցած միկ րո բիո մի առ կա յութ յան դեպ քում։ 

2. Կո մեն սա լիզ մի (commensalism) դեպ քում ևս  եր կու օր գա նիզմ գտնվում 
է հա մա կե ցութ յան մեջ, սա կայն դրան ցից մե կը, որն ան վա նում են կո մեն սալ, 
ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րում ստա նում է բո լոր օ գուտ նե րը, մինչ դեռ 
մյուս օր գա նիզ մը չի կրում վնաս ներ և չի ստա նում օ գուտ ներ։ Սիմ բիո զի այս 
ձևի օ րի նակ է թռչուն նե րի և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի միջև ձևա վոր-
ված հա րա բե րութ յու նը, ո րի ժա մա նակ թռչուն նե րը կե րակր վում են կեն դա նի-
նե րի մաշ կա յին ծած կույթ նե րին հա վաք ված մի ջատ նե րով, ին չի արդ յուն քում 
կեն դա նի նե րը չեն ստա նում օ գուտ ներ և չեն կրում վնաս ներ։ 

3. Պա րա զի տիզ մը (parasitism) սիմ բիո զի այն ձևն  է, ո րի դեպ քում ման-
րէ ներն օր գա նիզ մից ստա նում են սննդան յու թեր, ինչ պես նաև կեն սա գոր ծու-
նեութ յան մի ջա վայր։ Այդ պի սի օ րի նակ ներ են բո լոր ման րէ նե րը, ո րոնք փո-
խանց վե լով մար դու օր գա նիզմ՝ ա ռա ջաց նում են հյու ծում։ 
Ն կար 3‒22։ Միկ րո բա յին փո խազ դե ցութ յուն նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը. 
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4. Սի ներ գիզ մի (synergism) հիմ քում ըն կած են եր կու և  ա վե լի միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի միջև գո յութ յան այն փո խազ դե ցութ յուն նե րը, ո րոնք դրա կան 
ազ դե ցութ յուն են թող նում դրանց կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա, սա կայն ան-
հ րա ժեշտ չեն ման րէ նե րի գո յութ յան պահ պան ման հա մար։  

5. Ան տա գո նիզմն (antagonism) ա ռա ջա նում է միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
միջև առ կա մրցակ ցութ յան արդ յուն քում։ Ն ման փո խազ դե ցութ յան դեպ քում 
մի ջա վայ րում առ կա միկ րոօր գա նիզմ նե րից մե կը սին թե զում է այն պի սի քի-
միա կան միա ցութ յուն ներ, ո րոնք խո չըն դո տում կամ ոչն չաց նում են մյուս 
օր գան զիմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Ն ման ե ղա նա կով տվյալ միկ րոօր-
գա նիզմ նե րը ձեռք են բե րում մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն մի ջա վայ րի մյուս 
օր գան զիմ նե րի նկատ մամբ, քա նի որ ա վե լա նում են կեն սա վայ րի տա րա ծու-
թյու նը, ինչ պես նաև առ կա սննդան յու թե րի քա նա կութ յուն նե րը։ Ան տա գո նիզ-
մի տա րա տե սակ է ան տի բիո զը, որն ա ռա ջա նում է մի ջա վայ րում նմա նա տիպ 
միա ցութ յուն նե րի, օ րի նակ՝ հա կա բիո տիկ նե րի սին թեզ ման դեպ քում։ 

3.3. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
3.3.1. ՀՈՒՄ ԿԱԹԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՆ, ԴՐԱ ԱՂՏՈՏՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱԹԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԵՂԻ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հում կա թի ո րակն ու նի խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն կաթ նարդ յու նա-

բե րութ յան հա մար, քա նի որ բարձ րո րակ կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման 
հիմ նա կան նա խա պայ ման նե րից մեկն է11։ Բարձ րո րակ հում կա թի ստա ցու մը 
և պահ պա նու մը բա վա կան բարդ ա ռա ջադ րանք են, քա նի որ կաթն իր բարձր 
խո նա վութ յամբ, գրե թե չե զոք ակ տիվ թթվութ յամբ և կեն սա քի միա կան բա-
ղադ րութ յամբ կա տար յալ մի ջա վայր է ման րէ նե րի ա ճի ու զար գաց ման հա-
մար։ Հետ ևա բար, կա թը պա րու նա կում է տա րա տե սակ միկ րոօր գա նիզմ ներ, 
ո րոնք տար բեր վում են միմ յան ցից ըստ դա սա կարգ ման, ձևա բա նա կան և ֆի-
զիո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի։ Հում կա թի և կաթ նամ թերք նե րի 
ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի պահ պան ման հա մար դրանց միկ րոֆ լո րա յում առ-
կա բո լոր միկ րոօր գա նիզմ նե րից ա ռա վել կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն այն 
ման րէ նե րը, ո րոնք առ կա են գե րակշ ռող քա նա կութ յուն նե րով։ Հում կա թում 
առ կա բակ տե րիա նե րը կա րող են լի նել ախ տա ծին կամ փչա ցում ա ռա ջաց-
նող, ո րոնք նաև մե զո ֆիլ, պսիխ րո ֆիլ կամ թեր մո ֆիլ են։ 
Կա թում ման րէ նե րի ա ճը և զար գա ցու մը բա ժան վում են չորս փու լի՝ լագ 

շրջան, երկ րա չա փա կան ա ճի շրջան, կա յու նաց ման շրջան և զանգ վա ծա յին 
ոչն չաց ման շրջան։ Երկ րա չա փա կան ա ճի շրջա նը հում կա թում գլխա վո րա-
պես պայ մա նա վոր ված է բակ տե րիա նե րի տե սա կից, ջեր մաս տի ճա նից, ակ-
տիվ թթվութ յան ար ժե քից, թթված նի պա րու նա կութ յու նից, ին հի բի տոր նե-
րի և սնն դան յու թե րի առ կա յութ յու նից։ Հետ ևա բար, հում կա թի ա ռաջ նա յին 
միկ րոֆ լո րա յի կազ մը, դրա ա ռաջ նա յին մշա կու մը և հի գիե նիկ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման մա կար դա կը մինչև կա թի ար տադ րա կան վե րամ շակ ման ի րա-
կա նա ցու մը ո րո շիչ դեր են խա ղում ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծում։ Հում կա թի միկ րոֆ լո րա յում հան դի պող բո լոր միկ րոօր գա նիզմ նե-
րը կա րե լի է դա սա կար գել չորս հիմ նա կան խմբում12.
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o Կաթի միկրոֆլորայի տիպիկ միկրոօրգանիզմներ, 
o Աղտոտիչներ,
o Փչացում առաջացնող միկրոօրգանիզմներ,
o Ախտածին միկրոօրգանիզմներ։
Կա թի միկ րոֆ լո րա յի տի պիկ միկ րոօր գա նիզմ ներ։ Ա ռողջ կեն դա-

նի նե րի կաթ նա խո ռո չի մեջ առ կա ման րէ նե րը սո վո րա բար պատ կա նում են 
Streptococcus, Staphylococcus և Micrococcus ցե ղե րին, ո րոնք կազ մում են 
հում կա թի միկ րոֆ լո րա յի >50%‒ը։ Դ րանց հա ջոր դում են Corynebacterium, 
Escherichia coli և միկ րոօր գա նիզմ նե րի այլ տե սակ ներ։ Ա սեպ տիկ պայ-
ման նե րում ստաց ված կա թի միկ րո բա յին քա նա կութ յուն նե րը 100 cfu/մլ  են 
(colony‒forming unit‒cfu), ին չը ցույց է տա լիս կեն սու նակ ման րէ նե րի այն 
թի վը, ո րոնք օժտ ված են բազ մա նա լու և գա ղութ ներ ձևա վո րե լու հատ կու-
թ յուն նե րով։ Պ րակ տի կա յում միկ րո բա յին քա նա կութ յուն նե րը տա տան վում 
են <1000‒20000 cfu/մլ մի ջա կայ քում։ Այս խմբի ման րէ նե րը կաթ նա խո ռոչ են 
ներ թա փան ցում պտուկ նե րի խո ղո վա կի ել քա յին անց քե րով, որ տեղ խո նա-
վութ յան, սննդան յու թե րի և բա րեն պաստ ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա յութ յու-
նը ստեղ ծում են նպաս տա վոր պայ ման ներ ման րէ նե րի զար գաց ման հա մար։ 
Միա ժա մա նակ, կաթ նա գեղ ձում սին թեզ վող կա թը օժտ ված է ստե րիլ հատ-
կութ յուն նե րով։   
Աղ տո տիչ ներ։ Կիթն ի րա կա նաց նե լուց հե տո կա թի ա ռաջ նա յին միկ րո-

ֆլո րան փոխ վում է, քա նի որ դրա մեջ են ներ թա փան ցում տա րա տե սակ միկ-
րոօր գա նիզմ ներ տար բեր աղբ յուր նե րից՝ գլխա վո րա պես, ար տա քին մի ջա-
վայ րից, բոր բոք ված կան թա գեղ ձից և կա թի սար քա վո րում նե րից։ Աղ տո տիչ 
միկ րոօր գա նիզմ նե րը պատ կա նում են ման րէ նե րի տար բեր ցե ղե րի, ո րոնք 
բաշխ ված են հետև յալ մաս նա բա ժին նե րով.

o Lactobacillus, Corynebacterium, Microbacterium, Pseudomonas, 
Escherichia, Alcaligenes, Acinetobacter, Bacillus, Clostridium, խմո րասն կեր և 
բոր բոս ներ՝ <10%,

o Lactococcus և Streptococcus՝ 0‒50%,
o Micrococcus և Staphylococcus՝ 30‒99%:
Փ չա ցում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ ներ։ Հում կա թի միկ րոֆ լո րա-

յի տի պիկ միկ րոօր գա նիզմ նե րը և  աղ տո տիչ միկ րոօր գա նիզ մերն ի րենց հեր-
թին բա ժան վում են եր կու կա տե գո րիա յի՝ փչա ցում ա ռա ջաց նող և  ախ տա ծին 
միկ րոօր գա նիզմ ներ, ո րոնք մարդ կանց ու կաթ նա տու կեն դա նի նե րի շրջա-
նում կա րող են ա ռաջ բե րել տար բեր հի վան դութ յուն ներ։ Տեխ նո լո գիա կան 
տե սանկ յու նից փչա ցում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րը բա ժան վում են 
վեց խմբի12 (Աղյուսակ 3‒1).

1. Պ սիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա ներ, ո րոնք կա րող են ա ճել և բազ մա նալ կա-
թում դրա պահ պան ման ըն թաց քում՝ <60C ջեր մաս տի ճան նե րում։ 

2. Կո լի ֆորմ և  այլ գրամ‒բա ցա սա կան բակ տե րիա ներ, ո րոնց կաթ են ներ-
թա փանցում ան բա վա րար հի գիե նիկ պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում։
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3. Ջեր մա կա յուն բակ տե րիա ներ, ո րոնք կա րող են պահ պա նել ի րենց կեն-
սու նա կութ յու նը պաս տե րի զա ցիա յի ի րա կա նա ցու մից հե տո։

4. Ս պոր ձևա վո րող բակ տե րիա ներ, ո րոն ցից ա ռա ջա նում են ջեր մա կա-
յուն սպո րա վոր ձևեր։

5. Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա ներ, ո րոնց տար բեր տե սակ ներ օժտ ված 
են օգ տա կար հատ կութ յուն նե րով, քա նի որ կի րառ վում են կաթ նամ թերք նե րի 
ար տադ րութ յու նում։

6. Խ մո րասն կեր և բոր բոս ներ։ 
Աղ  յու սակ 3‒1։ Փ չա ցում ա ռա ջաց նող ման րէ նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը հում 

կա թում. 

Միկրոօրգանիզմ Հիմնական 
աղբյուրներ Փչացման արդյունք

Սպոր ձևավորող բակտերիաներ

Bacillus cereus ա,գ
Կերեր, գոմաղբ, հող, 

փոշի

Կաթի մակարդում, 
կաթնա‒սերի դառնահամի 

առաջացում
Bacillus subtilis բ Ստերիլիզացված կաթնասերի 

փչացում
Geobacillus 

stearothermophilusբ Կերեր, հող Խտացրած կաթի փչացում

Clostridium 
tyrobutyricum բ Հող, սիլաժ, գոմաղբ Փքման ձևավորում պանրում

Կոլիֆորմ 
բակտերիաներ
Escherichia coli ա,գ Կղանք, կթիչ, 

վարակված ջուր
Կաթի և պանրի փչացում

Klebsiella aerogenes Կաթի փչացում
Կաթնաթթվային բակտերիաներ

Lactobacillus spp.

Կթիչ, կենդանու կթի 
վայրի տեղակայանք Կաթի թթվեցում

Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.

Streptococcus 
thermophilus բ

Enterococcus spp. Կղանք
Պսիխրոտրոֆ 
մանրէներ

Pseudomonas spp.

Կթիչ, պաղեցված 
պահպանված կաթ

Պաղեցված պահպանված 
կաթի սպիտակուցների և 
կաթնայուղի հիդրոլիզ

Achromobacter spp.
Aeromonas spp.
Alcaligenes spp.բ
Chromobacterium 

spp.
Flavobacterium spp.
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Ջերմակայուն 
բակտերիաներ
Micrococcus spp. Կթիչ Մանրէների աճ և բազմացում 

պաստերիզացված մթերքումMicrobacterium spp.

Խմորասնկեր Փոշի, կթիչ Պանրի, կարագի, շաքարով 
խտացրած կաթի փչացում

Բորբոսներ
Փոշի, կեղտոտ 
մակերևույթներ, 

կերեր

Յոգուրտի, պանրի, կարագի, 
շաքարով խտացրած կաթի 

փչացում
Ն շում։ աԱխ տա ծին ման րէ ներ; բ Ջեր մա կա յուն ման րէ ներ; գՈ րո շա կի տե սակ ներ 

պսիխ րոտ րոֆ են։

o Պ սիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա ներ։ Թարմ կա թի ցան կա լի ման րէա բա-
նա կան ցու ցա նիշ նե րը պահ պա նե լու հա մար ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նակ 
է կթից հե տո դրա պահ պա նու մը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում (2‒60C): Պա-
ղե ցու մը նվա զեց նում է փչա ցում ա ռա ջաց նող հիմ նա կան միկ րոօր գա նիզմ-
նե րի ա ճը հում կա թում, սա կայն միա ժա մա նակ այն զգա լիո րեն փո խում է 
դրա ման րէա բա նա կան կազ մը։ Մաս նա վո րա պես, ցածր ջեր մաս տի ճան նե-
րում կա թում սկսում են գե րակշ ռել պսիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րը, ին չը 
կախ ված է պա ղեց ման տևո ղութ յու նից12 (Աղ  յու սակ 3‒2)։ Պ սիխ րոտ րոֆ 
բակ տե րիա ներն օժտ ված են ար տաբջ ջա յին ֆեր մենտ ներ (պրո տեի նա զա ներ, 
լի պա զա ներ, ֆոս ֆո լի պա զա ներ) սին թե զե լու հատ կութ յամբ, ո րոնց կեն սա-
գոր ծու նեութ յու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում կա թի բա ղադ րիչ նե րի 
վրա։ Դ րանք սին թեզ վում են ման րէ նե րի կա յու նաց ման շրջա նի ա վար տից 
հե տո և կա րող են կու տակ վել տա րո ղութ յուն նե րում ու խո ղո վա կա շա րե րում՝ 
ոչ պատ շաճ լվա ցում նե րի դեպ քում։ Դ րանք սո վո րա բար ոչն չաց վում են պաս-
տե րի զաց ման ժա մա նակ, մինչ դեռ սին թեզ ված ֆեր մենտ նե րը կա րող են օժտ-
ված լի նել բարձր ջեր մա կա յու նութ յամբ, ին չի արդ յուն քում դրանց առ կա-
յութ յունն ի ջեց նում է սպառ ման են թա կա կաթ նամ թերք նե րի պահ պան ման 
ժամ կետ նե րը։ Բա ցի դա, ուլտ րա պաս տե րի զաց ման ժա մա նակ դառ նա հա-
մի, կողմ նա կի հո տե րի և մա կարդ ման առ կա յութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
սին թեզ ված ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։   

Աղ  յու սակ 3‒2։ Պ սիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը հում կա թում. 

Խմբեր Ախտածին մանրէներա Գրամ‒դրական (+)
Գրամ‒բացասական (‒)

Pseudomonas ‒
Flavobacterium ‒

Alcaligenes ‒

Enterobacteriaceae Escherichia coli O157:H7, 
Yersinia enterocolitica ‒

Acinetobacter ‒
Aeromonas Aeromonas hydrophila ‒
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Bacillus

B. cereus շտամներ

+
Clostridium +

Arthrobacter բ +
Streptococcus բ +
Corynebacteria բ +

Lactobacillus +
Micrococcus բ +

Այլ Listeria monocytogenes +
Ն շում։ աԱխ տա ծին ման րէ ներ կամ սպոր գո յաց նող բակ տե րիա ներ; բ Ջեր մա կա յուն 

ման րէ ներ։ 

Հում կա թում առ կա պսիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րը հիմ նա կա նում պատ-
կա նում են գրամ‒բա ցա սա կան հան դի սա ցող ցե ղե րին (Աղ  յու սակ 
3‒2)։ Գ րամ‒բա ցա սա կան ման րէ նե րով միկ րոֆ լո րան կազ մում է հում կա-
թում գտնվող պսիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րի >90%‒ը, ո րում ա ռա վել մեծ են 
Pseudomonas spp. և Enterobacteriaceae բակ տե րիա նե րի քա նա կութ յուն ներ։ 
Նոր կթված կա թում միկ րո բա յին քա նա կութ յուն նե րը և պահ պան ման ջեր-

մաս տի ճան ներն ազ դում են պսիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րի քա նա կութ յուն նե րի 
և կա թի պահ պան ման ժամ կետ նե րի վրա։ Պ սիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րի տար-
բեր տե սակ նե րի ա ճը և զար գա ցու մը տար բեր են ման րէ նե րի երկ րա չա փա կան 
ա ճի շրջա նում։ Մաս նա վո րա պես, շուրջ 60C ջեր մաս տի ճա նում կա թի պահ պան-
ման դեպ քում ման րէ նե րի երկ րա չա փա կան ա ճի շրջա նը տևում է 3 օր, մինչ դեռ 
60C ջեր մաս տի ճա նում՝ 5 օր։ Այ սինքն, կա թի պահ պա նու մը 20C ջեր մաս տի ճա-
նում հան գեց նում է դրա պահ պան ման ժամ կետ նե րի ա վե լաց ման շուրջ 1,8 ան-
գամ՝ հա մե մա տած կա թը 60C ջեր մաս տի ճա նում պահ պա նե լու հետ։   

o Ջեր մա կա յուն բակ տե րիա ներ։ Պաս տե րի զաց ման ռե ժիմ նե րի կի րառ-
ման դեպ քում (սկսած կա թը 630C‒ում 30 րո պե տևո ղութ յամբ ջեր մամ շա կե-
լիս) սպոր չա ռա ջաց նող ախ տա ծին ման րէ նե րը, խմո րասն կե րը, բոր բոս նե րը, 
գրամ‒բա ցա սա կան բակ տե րիա նե րը և գ րամ‒դրա կան բակ տե րիա նե րի մե-
ծա մաս նութ յու նը ոչն չա նում են կա թում։ Սա կայն ջեր մա կա յուն ու թեր մո ֆիլ 
ման րէ նե րը, ինչ պես նաև սպո րա վոր ձևե րը կա րող են պահ պա նել ի րենց կեն-
սու նա կութ յու նը պաս տե րի զաց ման ռե ժիմ նե րի կի րա ռու մից հե տո և ն վա զեց-
նել կաթ նամ թերք նե րի պահ պան ման ժամ կետ նե րը ոչ սառ նա րա նա յին պայ-
ման նե րում գտնվե լու ժա մա նակ։ Ջեր մա կա յուն բակ տե րիա նե րը կա րող են 
կեն սու նակ մնալ բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում, սա կայն չբազ մա նալ այդ ջեր-
մաս տի ճան նե րում, ի տար բե րութ յուն թեր մո ֆիլ բակ տե րիա նե րի, ո րոնց ա ճի և 
զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են բարձր ջեր մաս տի ճան ներ։ Ջեր մա կա յուն 
բակ տե րիա նե րը չեն ձևա վո րում սպոր ներ և կա րող են ա ռաջ բե րել պաս տե րի-
զաց ված կաթ նամ թերք նե րի փչա ցում։ Ջեր մա կա յուն բակ տե րիա նե րի նշա նա-
կութ յու նը մեծ է հատ կա պես պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, քա նի որ 
դրանց մշակ ման ջեր մաս տի ճան նե րը նպաս տա վոր են այդ խմբի բակ տե րիա-
նե րի պահ պա ման հա մար։ Ջեր մա կա յուն բակ տե րիա նե րի աղբ յուր են կեն դա-
նի նե րի բոր բոք ված կաթ նա գեղ ձը, կաթ նա խո ռո չը, պտուկ նե րը, ինչ պես նաև 
հո ղը, ջու րը և կ թի կազ մա կերպ ման սար քա վո րում նե րը։ 
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o Ս պոր ա ռա ջաց նող բակ տե րիա ներ։ Այս խմբի դեպ քում սպոր ներն 
ա ռա ջա նում են բակ տե րիա նե րի բջջի ներ սում, ընդ ո րում, մեկ բակ տե րիան 
մեկ սպո րի ա ռա ջաց ման աղբ յուր է, ի տար բե րութ յուն խմո րասն կե րի և բոր-
բոս նե րի։ Դ րանց ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ար տա քին պայ ման նե րի 
(օ րի նակ, սննդան յու թե րի, հատ կա պես՝ ած խած նի, ա զո տի ու ֆոս ֆո րի պա-
կա սոր դով) օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նի և  ակ տիվ թթվութ յան ցու ցա նիշ նե րի 
փո փո խութ յուննե րով։ Ս պոր նե րի գո յա ցու մը տե ղի է ու նե նում միայն ԴՆԹ‒ի 
կրկնօ րի նա կու մից հե տո։ Ս պոր նե րի մոտ նյու թա փո խա նա կութ յան պրո ցե սը 
ոչ ակ տիվ վի ճա կում է, սա կայն այն կա րող է ի հայտ գալ նպաս տա վոր պայ-
ման նե րում՝ վե գե տա տիվ բջջի ձևա վոր ման դեպ քում։ 
Ս պոր ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րի կյան քի շրջա նը բաղ կա ցած է եր կու 

մա սից՝ վե գե տա տիվ և ս պո րա գո յաց ման շրջա նից։ Վե գե տա տիվ շրջանն 
ընդգր կում է բջջի կիս ման պրո ցե սը, իսկ սպո րա գո յաց ման շրջանն իր հեր թին 
բաղ կա ցած է մի քա նի փու լե րից, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ար տա քին պայ-
ման նե րով և բջ ջում տե ղի ու նե ցող կեն սա քի միա կան պրո ցես նե րով։ Ս պոր նե-
րի ա ռա ջա ցու մը հատ կա պես նպաս տա վոր է կաթ նա յին մի ջա վայ րում, քա նի 
որ մագ նե զիու մի, կալ ցիու մի և կա լիու մի միա ցութ յուն նե րը կար ևոր դեր են 
խա ղում սպո րի կա ռուց ված քի ձևա վոր ման և  ակ տի վաց ման գոր ծում։ 

o Կո լի ֆորմ միկ րոօր գա նիզմ նե րի աղբ յուր են կաթ նա տու կեն դա նի նե րի 
մար սո ղա կան ու ղի նե րը, և դ րանց առ կա յութ յու նը կա թում սո վո րա բար ան-
բա վա րար հի գիե նիկ պայ ման նե րի հետ ևանք է։ Այս խմբի միկ րոօր գա նիզմ նե-
րը սնվում են կա թում առ կա սպի տա կուց նե րով և կաթ նա շա քա րով։ Դ րանք 
սին թե զում են ած խաթ թու գազ, ին չը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նի պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, քա նի որ կա րող են ա ռա ջա նալ 
փքման և կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ։ 

o Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րը ձևա վոր վում են կաթ նա տու կեն-
դա նի նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գում՝ ծնվե լուց կարճ ժա մա նակ հե տո։ 
Կա թում կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի կեն սա բազ մա զա նութ յու նը տար-
բեր վում է՝ կախ ված կաթ նա տու կեն դա նու տե սա կից և կ թի կազ մա կերպ ման 
պայ ման նե րից։ Դ րանք հիմ նա կա նում սին թե զում են կաթ նա շա քա րը՝ ա ռա ջաց-
նե լով կաթ նաթ թու։ Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի բազ մա թիվ տե սակ նե րը 
կի րառ վում են կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում տա րա տե սակ կաթ նամ թերք-
նե րի պատ րաստ ման հա մար։ Փ չա ցում ա ռա ջաց նող կաթ նաթթ վա յին բակ-
տե րիա նե րին են պատ կա նում  Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium, 
Leuconostoc և Enterococcus ցե ղե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում հե տե րո ֆեր մեն տա-
տիվ միկ րոօր գա նիզմ ներ են և կա րող են ա ռաջ բե րել պա նիր նե րի հա մի ու կոն-
սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ։ Օ րի նակ, Lactobacillus ցե ղը միկ րո բա յին հե տե րո գեն 
խումբ է, ո րը բաղ կա ցած է ման րէ նե րի 135 տե սա կից և 27 են թա տե սա կից։ Lb. 
brevis և Lb. casei subsp. pseudoplantarum տե սակ նե րը հա ճախ ա ռա ջաց նում 
են կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ Չեդ դեր տե սա կի պա նիր նե րում, ին չը կապ-
ված է ած խաթ թու գազ սին թեզ ման հետ։ Իսկ Lactobacilli տե սա կի միկ րոօր-
գա նիզմ նե րը պինդ պա նիր նե րում ու նակ են ձևա վո րե լու կալ ցիու մի լակ տա տի 
սպի տա կա վուն, ան լու ծե լի բյու րեղ ներ, սուլ ֆի տա յին կամ ֆե նո լա յին հա մեր, 
ինչ պես նաև վար դա գույն գու նա վո րում ներ։ Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի 
մե զո ֆիլ տե սակ նե րը և թեր մո ֆիլ տե սակ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ոչն չա նում 
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են պաս տե րի զաց ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի կի րա ռութ յան դեպ քում՝ 720C 
ջեր մաս տի ճա նում 15 վայրկ յան տևո ղութ յամբ։ 

o Խ մո րասն կե րի և բոր բոս նե րի հիմ նա կան աղբ յուր է կաթ նա յին ֆեր-
մա նե րի կամ ար տադ րութ յուն նե րի աղ տոտ ված մի ջա վայ րը, որն ա ռա ջաց-
նում է պա նիր նե րի ու յո գուր տի ա րատ ներ։ Խ մո րասն կե րի ա ռան ձին տե սակ-
ներ կա րող են բազ մա նալ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կա թի պահ պան ման 
ըն թաց քում, ո րի ժա մա նակ դրանք կա րող են նաև սին թե զել պրո տեի նա զա և 
ֆոս ֆո լի պա զա ֆեր մենտ ներ։  
Ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ ներ։ Հում կա թը կա րող է սննդա յին ծագ-

ման հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ լի նել, ին չը պայ մա նա վոր-
ված է կա թում ախ տա ծին միկ րոօ գա նիզմ նե րի առ կա յութ յամբ (Աղ  յու սակ 
3‒3)։ Դ րանց առ կա յութ յու նը կա թում, ինչ պես ոչ ախ տա ծին միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի դեպ քում, պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով՝ ֆեր մա յի 
չա փե րից, կեն դա նի նե րի քա նա կից, հի գիե նա յի պահ պա նու մից, ֆեր մա յի կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի առ կա յութ յու նից, ֆեր մա յի տե ղա կայ ման վայ րից 
և սե զո նայ նութ յու նից։ Ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են փո խանց-
վել հում կա թին կեն դա նի նե րից (զոո նոզ ախ տա ծին ներ) կամ աղ տոտ ված մի-
ջա վայ րից (էկ զո գեն ախ տա ծին ներ)։ 
Աղյուսակ 3‒3։ Հում կաթ ներթափանցած ախտածին մանրէների հիմնական տե-

սակ ները.  

Միկրոօրգանիզմ Հիվանդություն Վարակման աղբյուր
Enterobacteriaceae

Escherichia coli, այդ 
թվում 0157:H7

Գաստրոէնտերիտ, 
հեմոլիտիկ‒ուրեմիկ 
համախտանիշ, 
Թրոմբոտիկ 

միկրոանգիոպաթիա

Կղանք, ջուր, 
սարքավո‒րումների 
վրա առկա սննդային 

մնացորդներ 

Salmonella Գաստրոէնտերիտ, 
որովայնային տիֆ

Կղանք, ջուրShigella Գաստրոէնտերիտ
Yersinia enterocoliticaա Գաստրոէնտերիտ

Այլ գրամ‒բացասական բակտերիաներ
Aeromonas 
hydrophilaա Գաստրոէնտերիտ Պաղեցված 

պահպանված կաթ
Brucella spp. Բրուցելյոզ Հիվանդ կենդանի

Campylobacter jejuni Գաստրոէնտերիտ Կղանք
Pseudomonas 
aeruginosaա Գաստրոէնտերիտ Պաղեցված 

պահպանված կաթ
Գրամ‒դրական սպոր առաջացնող մանրէներ

Bacillus cereus բ Աղիների ինտոքսիկացիա Հող, կենսաթաղանթներ
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Bacillus anthracis Սիբիրյան խոց 
(Անտրաքս) Հող

Clostridium 
perfringens Գաստրոէնտերիտ Սիլաժ, օդ

Clostridium botulinum Բոտուլիզմ Սիլաժ, օդ
Գրամ‒դրական 

կոկեր
Staphylococcus aureus Փսխումներ

Մաստիտային 
կաթնագեղձ

Streptococcus 
agalactiae

Ֆարինգիտ 
(ըմպանաբորբ) 

Streptococcus 
pyogenes

Քութեշ (սկարլատինա), 
ֆարինգիտ 

(ըմպանաբորբ)
Streptococcus 
zooepidemicus

ֆարինգիտ 
(ըմպանաբորբ) 

Տարբեր ձևերի գրամ‒դրական բակտերիաներ
Corynebacterium spp. Դիֆթերիա 

Listeria 
monocytogenesա Լիստերիոզ Ֆերմա

Mycobacterium bovis Տուբերկուլյոզ Հիվանդ կենդանի
Mycobacterium 

tuberculosis Տուբերկուլյոզ Հիվանդ կենդանի

Mycobacterium 
paratuberculosis Պարատուբերկուլյոզ Կղանք

Վիրուսներ
Էնտերովիրուսներ, 

այդ 
Աղիքային ինֆեկցիաներ

Կղանք, ջուր

թվում պոլիվիրուսներ, 
ռոտավիրուսներ, Հիվանդ կենդանի

Coxsackie վիրուսներ Կղանք
Դաբաղ (FMD վիրուս) Դաբաղ

Հեպատիտ Հեպատիտ
Սնկեր

Բորբոսներ Միկոտոքսիկոզ Օդ, կերեր
Նախակենդանիներ
Entamoeba histolytica Ամեոբիազ Ջուր

Toxoplasma gondii Տոքսոպլազմոզ Ջուր 
Նշում։ աՊսիխրոտրոֆ մանրէներ; բՈրոշ շտամներ պսիխրոտրոֆ են։ 
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3.3.2. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ, ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ 
ԵՎ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ջեր մամ շակ ված կա թի, կաթ նա սե րի և թ թու կաթ նամ թերք նե րի ար տա-

դ րութ յան հիմ քում ըն կած են մի շարք ընդ հա նուր պրո ցես ներ, այդ թվում՝ 
կա թի կեղ տա մաք րու մը, պա ղե ցու մը, ըստ անհ րա ժեշ տութ յան սեր զա տու-
մը, խառ նուր դի պատ րաս տու մը, հո մո գե նի զա ցու մը, ջեր մամ շա կու մը, թթու 
կաթ նամ թերք նե րի դեպ քում մա կար դու մը, տա րա յա վո րու մը և պահ պա նու մը։ 
Կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի ա ճը դան դա ղեց նե լու և կա թի աղ տոտ վա ծութ յու նը 
նվա զեց նե լու հա մար կաթն ըն դու նե լուց, տե սա կա վո րե լուց և գ նա հա տե լուց 
հե տո են թար կում են կեղ տա մաքր ման, պա ղեց ման և ջեր մամ շակ ման։ 
Կա թը, մե խա նի կա կան մաս նիկ նե րից մաք րե լու հա մար, կենտ րո նա խույս 

կեղ տա մաք րիչ նե րի օգ նութ յամբ են թար կում են կեղ տա մաքր ման։ Փոքր ար-
տադ րութ յուն նե րում կա րող է կի րառ վել կա թի ֆիլտ րա ցու մը քա ռա տակ ծալ-
ված մառլ  յա յի օգ նութ յամբ։ Իսկ ա ռա վել մեծ ար տադ րութ յուն նե րում կա րող 
են կի րառ վել բակ տո ֆու գեր, ո րոնք արդ յու նա վե տո րեն նվա զեց նում են միկ-
րո բա յին աղ տոտ վա ծութ յան աս տի ճա նը կա թում։ Բա ցիլ նե րի և կ լոստ րի դիա-
նե րի սպո րա վոր ձևե րը բակ տո ֆու գե րի օգ նութ յամբ հե ռաց վում են ա ռա վել 
հեշտ, քան բակ տե րիա նե րի վե գե տա տիվ ձևե րը, ին չը պայ մա նա վոր ված է կա-
թում սպո րա վոր ձևե րի բարձր խտութ յամբ։ Ա ռա վել արդ յու նա վետ կեղ տա-
մաքր ման հա մար մի շարք ար տադ րութ յուն ներ կեղ տա մաք րու մը հա մակ ցում 
են ջեր մա յին մշակ ման հետ։ Կեղ տա մաքր ված կաթն այ նու հետև պա ղեց նում 
են մինչև 4‒60C՝ մի ջանկ յալ պահ պան ման նպա տա կով։ Պա ղեց ման ըն թաց-
քում մնա ցոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի ա ճը կտրուկ նվա զում է, ին չի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է լի նում պահ պա նել կա թի ե լա կե տա յին ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե-
րը։ Դ րա նից հե տո ըստ բա ղադ րագ րի պատ րաստ ված կաթ նա յին խառ նուրդ-
նե րը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման, իսկ կա թի մի մա սը սեր զա տում են՝ 
կաթ նա սե րի ար տադ րութ յան և նոր մա լի զա ցիա յի նպա տակ նե րով։ 
Ջեր մա յին մշակ ման նպա տակն է ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն-

չա ցու մը կա թում, ինչ պես նաև դրանց կող մից սին թեզ ված ֆեր մենտ նե րի 
ի նակ տի վա ցու մը, ո րոնց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը կա րող է նվա զեց նել կա-
թի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը և  ա ռաջ բե րել տա րա տե սակ ա րատ ներ։ Կա թի 
ջեր մա յին մշակ ման հա մար գո յութ յուն ու նեն մի շարք ե ղա նակ ներ.

o Թեր մի զա ցիա
o Պաս տե րի զա ցիա
o Ուլտ րա պաս տե րի զա ցիա
o Ս տե րի լի զա ցիա
Թեր մի զա ցիան սո վո րա բար ի րա կա նաց նում են հա մե մա տա բար ցածր 

ջեր մաս տի‒ճան նե րում՝ 63‒650C‒ում 15‒20 վայրկ յան կամ 57‒680C‒ում 15 
վայրկ յան տևո ղութ յամբ։ Թեր մի զա ցիա յի հիմ նա կան նպա տակն է.

• Պ սիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րի ոչն չա ցու մը, ո րոնք ու նակ են կա թում 
սին թե զե լու ջեր մա կա յուն պրո տեա զա և լի պա զա ֆեր մենտ ներ,

• Հում կա թի պահ պան ման ժամ կետ նե րի ա վե լա ցու մը՝ մինչև վե րա-
մշակ ման ի րա կա նա ցու մը,
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• Վերջ նա կան ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի բարձ րա ցու մը։ 
Թեր մի զաց ված կա թը կա րե լի է պահ պա նել ա ռա վե լա գու նը 80C‒ում մինչև 

ե րեք օր տևո ղութ յամբ՝ կախ ված կա թի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րից։ Ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րում միկ րոօր գա նիզմ նե րի ի նակ տի վա ցումն ու նի մի շարք 
օ գուտ ներ, մաս նա վո րա պես, ուլտ րա պաս տե րի զաց ված կա թի ար տադ րու-
թյան, ինչ պես նաև պան րա գոր ծութ յան մեջ, քա նի որ կան խար գե լում է պա-
նիր նե րի մեջ փքման ա րա տի ա ռա ջա ցու մը։ Չ նա յած առ կա օ գուտ նե րին, թեր-
մի զա ցու մը սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման լիար ժեք ե ղա նակ 
չէ, քա նի որ դրա կի րա ռու մը ամ բող ջո վին չի ոչն չաց նում կա թի ախ տա ծին 
միկ րոֆ լո րան։ Օ րի նակ, Listeria monocytogenes միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող 
են կեն սու նակ մնալ թեր մի զա ցիա յից հե տո և  ա ճել թեր մի զաց ված պա ղեց-
ված կա թում։ Ն ման ձևով թեր մի զա ցիա յի ազ դե ցութ յու նը սահ մա նա փակ է 
նաև Mycobacterium bovis և Coxiella burnetii տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
ոչն չաց ման հա մար։ Հետ ևա բար, թեր մի զա ցիան չպետք է կի րա ռել որ պես 
պաս տե րի զա ցիա յի այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ։ Թեր մի զա ցիա յի մյուս օ գուտ-
նե րից է այն հան գա ման քը, որ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի կի րառ ման դեպ քում 
Bacillus cereus միկ րոօր գա նիզմ նե րի սպոր ներն ակ տի վա նում են, ին չը հեշ-
տաց նում է դրանց ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցը պաս տե րի զա ցիա յի ժա մա նակ։ 
Պաս տե րի զա ցիա յի նպա տակն է ա պա հո վել կա թի և կաթ նամ թերք նե-

րի անվ տան գութ յու նը՝ վե գե տա տիվ ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն-
չաց ման մի ջո ցով։ Կի րառ վող ջեր մաս տի ճան նե րը և պաս տե րի զաց ման տևո-
ղութ յունն ընտր ված են այն պի սի հաշ վար կով, որ պես զի կա թում ոչն չաց վեն 
Mycobacterium tuberculosis և C. Burnetii միկ րոօր գան զիմ նե րը, ո րոնք կա թի 
ախ տա ծին միկ րոֆ լո րա յի ա մե նա ջեր մա կա յուն միկ րոօր գա նիզմ ներն են։
Պաս տե րի զա ցիան կի րառ վում է եր կու ե ղա նա կով՝ պար բե րա կան և շա-

րու նա կական ձևե րով։ Պար բե րա կան պաս տե րի զա ցիա յի դեպ քում կի րա ռում 
են կա թի տա քաց ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րը (63‒650C) ա ռա վել եր կար 
ժա մա նա կա հատվա ծով (30 րո պե) (LTLT pasteurization)։ Պաս տե րի զա ցիա յի 
շա րու նա կա կան հա մա կար գե րում կա թը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 
ա ռա վել բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում (720C) և  ա ռա վել կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծով (15 վայրկ յան) (HTST pasteurization)։ Այս տեղ կա թը են թարկ-
վում է ջեր մա յին մշակ ման ա պա րա տի թի թեղ նե րում և մ նում է պահ պան ման 
խո ղո վակ նե րում՝ ցան կա լի տևո ղութ յամբ ջեր մա յին մշակ ման հա մար։ 

Պաս տե րի զա ցիա յի տե ղա կա յանք նե րը նա խա տես ված են հում կա թում պա-
րու նակ վող միկ րո բա յին քա նա կութ յուն նե րի 100.000 ան գամ (5 log) կրճատ-
ման հա մար։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ պաս տեր զիա ցիա յի ռե ժիմ ներն 
ընտր ված են այն պես, որ դրանց կի րա ռու մը հան գեց նի ա մե նա ջեր մա կա յուն 
ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չաց ման, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րող են կի-
րառ վել պաս տե րի զա ցիա յի ռե ժիմ նե րի փո փո խութ յուն ներ՝ կախ ված հում կա-
թում առ կա տար բեր շտամ նե րի ակ տի վաց ման կի նե տի կա յից։ Օ րի նակ, ի նակ-
տիվ ջեր մա կա յուն L. monocytogenes, E. coli և Campylobacter spp. շտամ նե րի 
ոչն չաց ման հա մար խոր հուրդ է տրվում պաս տե րի զաց ման ջեր մաս տի ճա նի 
և/ կամ պաս տե րի զաց ման տևո ղութ յան ո րո շա կի ա վե լա ցում (հա մա պա տաս-
խա նա բար, 78‒800C և 20‒30 վայրկ յան)։ Ա վե լին, երբ առ կա են կաս կած ներ, 
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որ կա թում պա րու նակ վում են Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ ներ, ա պա կի րառ վում են պաս տե րի զա ցիա յի ա ռա-
վել խիստ ռե ժիմ ներ։  
Պաս տե րի զաց ված կա թի պահ պան ման ժամ կետ նե րը և  ո րա կա կան ցու ցա-

նիշ նե րը պայ մա նա վոր ված են մի շարք գոր ծոն նե րով, ո րոնց մեջ են մտնում 
հում կա թի ման րէա բա նա կան ու ֆեր մեն տա յին կազ մը, միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
տե սակ նե րը, ջեր մա կա յուն սպո րա վոր ձևե րի առ կա յութ յու նը և պաս տե րի զա-
ցու մից հե տո տե ղի ու նե ցող հնա րա վոր աղ տո տում նե րը։ Պաս տե րի զաց ված 
կա թը կա րող է պա րու նա կել միկ րոօր գա նիզմ նե րի եր կու խումբ՝ փչա ցում 
ա ռա ջաց նող և  ախ տա ծին։ Փ չա ցում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի հիմ-
նա կան աղբ յուր է կա թի աղ տո տու մը պաս տե րի զա ցիա յից հե տո։ Բա ցի դա, 
ջեր մա կա յուն մի շարք բակ տե րիա ներ պահ պա նում են ի րենց կեն սու նա կութ-
յու նը պաս տե րի զա ցիա յից հե տո, ին չը մեկ այլ աղբ յուր է։ Գ րամ‒բա ցա սա կան 
պսիխ րոտ րոֆ բակ տե րիա նե րը պաս տե րի զաց ված կա թի հիմ նա կան աղ տո-
տիչ ներն են՝ ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մից հե տո։ Դ րանք աղ տո տում են 
կա թը հատ կա պես տա րա յա վոր ման ըն թաց քում։  
Ուլտ րա պաս տե րի զա ցումն ի րա կա նաց վում է 120‒1350C‒ում և 1‒4 

վայրկ յան տևո ղութ յամբ, ին չը կա թի պահ պան ման ժամ կետ նե րի ա վե լաց-
ման ա ռա վել կի րառ վող ե ղա նակ նե րից մեկն է։ Պաս տե րի զա ցիա յի, ուլտ րա-
պաս տե րի զա ցիա յի (ultrapasteurization‒ESL milk) և ս տե րի լի զա ցիա յի (UHT 
sterilization) տար բե րութ յուն նե րը բեր ված են Աղ  յու սակ 3‒4‒ում։ Ուլտ րա-
պաս տե րի զաց ված կա թի դեպ քում պե րօք սի դա զա ֆեր մեն տի թես տը պետք 
է լի նի բա ցա սա կան։ 
Ուլտ րա պաս տե րի զա ցիա կի րառ վում է կա թը փա թե թա վո րե լուց ա ռաջ 

կամ հե տո, ո րի դեպ քում բո լոր միկ րոօր գա նիզմ նե րը, այդ թվում՝ վե գե տա-
տիվ և ս պո րա վոր ձևե րը, են թարկ վում են ոչն չաց ման։ Ուլտ րա պաս տե րի զաց-
ված կաթն ու նե նում է մեղմ ար տա հայտ ված ե փած համ, ո րի պահ պան ման 
ժամ կետ նե րը 30‒60 օր են, իսկ պահ պան ման ջեր մաս տի ճա նը՝ 40C:  
Աղ  յու սակ 3‒4։ Ջեր մա յին մշակ ման տար բեր ռե ժիմ նե րի տար բե րութ յուն նե րը. 

Փոփոխա-
կաններ

HTST պաս-
տերի զացիա

Ուլտրա‒պաս-
տերի զացիա

UHT ստերիլի-
զացիա

Ելակետային 
ֆերմենտներ Ֆոսֆա տազա (‒) Ֆոսֆա տազա (‒) Ֆոսֆատազա (‒)

Լակտո‒պերօքսի-
դազա (+)

Լակտո‒պերօքսի-
դազա (‒)

Լակտո‒պեր-
օքսի դազա (‒)

Պահպանման 
պայմաններ Սառնարան Սառնարան Սենյակային 

ջերմաստիճան

Փաթեթա վորում Մաքուր Ուլտրամաքուր 
կամ ասեպտիկ Ասեպտիկ

Պահպանման 
ժամկետներ 10‒14 օր 30‒60 օր > 6 ամիս
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Համ
Աննշան 

արտահայտված
եփած համ

Մեղմ 
արտահայտված 
եփած համ

Խիստ 
արտահայտված 
եփած համ

Լակտուլոզ, 
(մգ/լ) Հետքեր 20‒40 80‒500

Ֆուրոզին, (մգ/գ 
սպիտակուց) Հետքեր 200 400‒1200

Դենատու-
րացված 

α‒լակտոլբու-
մին, (%)ա

~5 ~5 ~30‒80

Դենատու-
րացված 
β‒լակտո-

գլոբուլին, (%)բ
~13 ~22 ~60‒100

Դենատու-
րացված 
Իմունո-

գլոբուլիններ, 
(%)

~67 ~100 ~100

Ն շում։ աԵն թադր վում է 1200 մգ/լ հում կա թում։ բԵն թադր վում է 3000 մգ/լ հում կա թում։ 
Ս տե րի լի զա ցիան ևս կի րառ վում է կա թի պահ պան ման ժամ կետ նե րի 

ա վե լաց ման, միկ րոօր գա նիզմ նե րի վե գե տա տիվ և ս պո րա վոր բո լոր ձևե րի ու 
սին թեզ ված ֆեր մենտ նե րի ոչն չաց ման հա մար։ Այդ հան գա ման քով է պայ մա-
նա վոր ված, որ ստե րի լի զաց ված կա թը կա րե լի է պահ պա նել մի քա նի ա միս 
սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճան նե րում (Աղ  յու սակ 3‒4)։
Երբ կա թի ստե րի լի զա ցումն ի րա կա նաց նում են տա րա նե րով, ա պա կի-

րառ վող ջեր մաս տի ճան նե րը տա տան վում են 105‒1200C, իսկ պահ պան ման 
տևո ղութ յու նը 20‒40 րո պե է։ Այս ե ղա նա կը հա ճախ ան վա նում են ա վան-
դա կան ստե րի լի զա ցում, ո րի նպա տակն է ոչն չաց նել թեր մո ֆիլ բակ տե րիա նե-
րի սպո րա վոր ձևե րը շուրջ 900.000 ան գամ (9 log), և Clostridium botulinum 
միկ րոօր գա նիզմ նե րը՝ շուրջ 120.000 ան գամ (12 log): Տա րա յով ստե րի լի-
զաց ման հիմ նա կան թե րութ յունն այն է, որ կա թը ձեռք է բե րում խիստ ար-
տա հայտ ված ե փած համ։ Ընդ ո րում, դրա պահ պան ման ժամ կետ նե րը կա րող 
են կազ մել մինչև մեկ տա րի։ 
Երկ րորդ ե ղա նակն ու նի ա ռա վել լայն կի րա ռութ յուն կաթ նարդ յու նա բե-

րութ յու նում, ո րի դեպ քում կա թը հոս քա յին ե ղա նա կով են թարկ վում է ջեր-
մա յին մշակ ման 130‒1500C ջեր մաս տի ճան նե րում (սո վո րա բար 140‒1450C)՝ 
1‒8 վայրկ յան պահ պան ման տևո ղութ յամբ (սո վո րա բար 1‒2 վայրկ յան)։ Այս 
դեպ քում թեր մո ֆիլ բակ տե րիա նե րի սպո րա վոր ձևե րը ոչն չա նում են շուրջ 
900.000 ան գամ (9 log)։ Հոս քա յին ե ղա նա կով ուլտ րա պաս տե րի զա ցիա յի 
դեպ քում կա թի քի միա կան և զ գա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րը կրում են 
ա ռա վել քիչ փո փո խութ յուն ներ, քան տա րա յով ստե րի լի զաց ման դեպ քում։ 
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Կաթ նա սե րը կա թի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մեկն է, ո րի ար տադ-
րութ յան հա մար կա տա րում են կա թի սեր զա տում 40‒450C‒ում, ին չը կա-
տար յալ մի ջա վայր է միկ րո բա յին ա ճի հա մար։ Այդ նպա տա կով սեր զա տու-
մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել հա մե մա տա բար բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում՝ 
62‒630C‒ում, ին չը կա րող է օգ նել պահ պա նե լու կաթ նա սե րի միկ րո բա յին 
քա նա կութ յուն նե րը այն քան ցածր, որ քան դա հնա րա վոր է։ Սեր զատ ման ըն-
թաց քում կա թի սո մա տիկ բջիջ նե րը և  օ տար մաս նիկ ներն անց նում են ան յուղ 
կա թի մեջ։ Դ րա նից հե տո կա տա րում են կա թի ջեր մա յին մշակ ման գոր ծըն-
թա ցը, ին չը ման րէա բա նա կան անվ տան գութ յան տե սանկ յու նից ա մե նա կար-
ևոր տեխ նո լո գիա կան փուլն է։ Կաթ նա սե րի ջեր մա յին մշակ ման ջեր մաս տի-
ճա նը Եվ րո պա կան միութ յու նում 720C է, իսկ պահ պան ման տևո ղութ յու նը՝ 
15 վայրկ յան, մինչ դեռ ԱՄՆ‒ում 74,40C է, իսկ պահ պան ման տևո ղութ յու նը՝ 
15 վայրկ յան։ Ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րի կի րա ռութ յու նը ո րո շում են՝ 
ել նե լով կաթ նա սե րի բա ղադ րութ յու նից։ Ըստ ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րի՝ 
տար բե րում են կաթ նա սե րի հետև յալ տե սակ նե րը. 

o Հում (ջեր մա յին մշակ ման չեն թարկ ված),
o Պաս տե րի զաց ված (ռե ժիմ նե րը՝ 630C և 30 րո պե կամ 720C և 15 վայրկ յան),
o Ս տե րի լի զաց ված (ռե ժիմ նե րը՝ 1080C և 45 րո պե կամ դրա հա մար ժե քը),
o Ուլտ րա պաս տե րի զաց ված (ռե ժիմ նե րը՝ 1400C և 2 վայրկ յան)։ 
Կաթ նաթթ վա յին մթերք նե րը պատ րաս տում են կաթ նա յին խառ նուրդ-

նե րը կաթ նաթթ վա յին մա քուր կուլ տու րա նե րով մա կար դե լու մի ջո ցով5,12։ 
Մա կարդ ման ըն թաց քում տե ղի են ու նե նում ման րէա բա նա կան և կեն սա քի-
միա կան տա րա տե սակ պրո ցես ներ, ո րոնք պայ մա նա վո րում են մթեր քի զգա-
յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը։ Կաթ նաթթ վա յին մթերք ներն ըստ օգ տա գործ վող 
մա կար դի կազ մի բա ժան վում են ե րեք խմբի՝ (i) կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա-
ներ (մե զո ֆիլ, թեր մո ֆիլ, պրո բիո տիկ), (ii) խմո րասն կեր ու կաթ նա թթվա յին 
բակ տե րիա ներ և (iii) բոր բոս ներ ու կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա ներ։ Յո գուր-
տը, թթվա սե րը, մա ծու նը, պրոս տոկ վա շան, կե ֆի րը և կու մի սը թթու կաթ նամ-
թերք նե րի ա ռա վել տա րած ված ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, սա կայն գո յութ յուն 
ու նեն թթու կաթ նամ թերք նե րի բազ մա թիվ այլ տե սակ ներ ամ բողջ աշ խար-
հում։ Թ թու կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման հա մար կի րառ վող մա կարդ-
նե րի կազ մը կքննարկ վի հա ջորդ բա ժին նե րում։ 

3.3.3. ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Մա կարդ նե րը ընտր ված միկ րոօր գա նիզմ նե րի ամ բող ջութ յուն են, ո րոնք 
ո րո շա կի պայ ման նե րում կա թին ա վե լաց նե լիս ա ռա ջաց նում են կաթ նա-
մթեր քի տվյալ տե սա կին բնո րոշ ցան կա լի ֆեր մեն տա ցիա և մաս նակ ցում 
են դրանց զգա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը12։ Չ նա յած այն 
հան գա ման քին, որ գո յութ յուն ու նի կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի 12 ցեղ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում դրան ցից կի րառ վում են 
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միայն չոր սը՝ Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus և Lactobacillus ցե ղե րը։ 
Ներ կա յումս այս ցան կին ա վե լաց վել է Bifi dobacterium ցե ղը, ին չը պայ մա նա-
վոր ված է ա ռող ջութ յան վրա ու նե ցած դրա կան ազ դե ցութ յուն նե րով։
Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նում կի րառ վող մա կարդ նե րը բա ժան վում 

են եր կու հիմ նա կան խմբի.
o Մե զո ֆիլ կուլ տու րա ներ (օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը շուրջ 300C)
o Թեր մո ֆիլ կուլ տու րա ներ (օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը 42‒450C)
Մե զո ֆիլ և թեր մո ֆիլ կուլ տու րա նե րը տար բեր վում են 10‒450C ջեր մաս տի-

ճաննե րում միկ րոօր գա նիզմ նե րի դրսևո րած կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ Կաթ-
նամ թերք3նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա րող են օգ տա գործ վել մա քուր 
և խա ռը կուլ տու րա ներ։ Մա քուր կուլ տու րա նե րը սո վո րա բար ան ջա տում են 
խա ռը կուլ տու րա նե րից, ո րոնք ընտ րում են մի շարք կար ևոր հատ կութ յուն-
նե րի վրա, ինչ պի սիք են ֆա գա կա յու նութ յու նը, կիտ րո նաթթ վի օգ տա գոր-
ծու մը, ա րո մա տի և բուր մունք ա ռա ջաց նե լու ըն դու նա կութ յու նը։ Մա քուր 
կուլ տու րա նե րը, ըստ կաթ նա շա քա րի խմոր ման ձևի, լի նում են հո մո ֆեր մեն-
տա տիվ և հե տե րո ֆեր մեն տա տիվ։ Հո մո ֆեր մեն տա տիվ խմոր ման դեպ քում 
հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է կաթ նաթ թու, մինչ դեռ հե տե րո ֆեր մեն տա-
տիվ խմոր ման դեպ քում ձևա վոր վում են կաթ նաթ թու և մեծ քա նա կութ յուն-
նե րով այլ ար գա սիք ներ՝ է թա նոլ, քա ցա խաթ թու և  ած խած նի եր կօք սիդ։ 
Մե զո ֆիլ մա կարդ նե րի կազ մի մեջ հիմ նա կան մտնում են Lactococcus 

և Leuconostoc ցե ղե րը, ընդ ո րում, Lactococcus lactis subsp. Cremoris‒ը և 
Lactococus lactis subsp. lactis.‒ը դրանց գլխա վոր տե սակ ներն են։ Այլ տե-
սակ նե րից Lactococcus lactis biovar. diacetylactis‒ը մաս նակ ցում է կիտ րո նա-
թթվից դիա ցե տիլ միա ցութ յան սին թեզ մա նը, իսկ Leuconostoc spp. տե սա կը 
մաս նակ ցում է կիտ րո նաթթ վից ած խաթ թու գա զի, դիա ցե տի լի և քա ցա-
խաթթ վի սին թեզ մա նը, ո րոնք կար ևոր են պա նիր նե րի հա սու նաց ման ժա մա-
նակ աչ քե րի գո յաց ման, ինչ պես նաև ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի ձևա վոր-
ման հա մար։ Մե զո ֆիլ խա ռը կուլ տու րա նե րը սո վո րա բար մաս նակ ցում են 
շուրջ 90% թթու նե րի սին թեզ մա նը և միայն 10% բուր մունք ա ռա ջաց նող միա-
ցութ յուն նե րի սին թեզ մա նը կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ։ 
Թեր մո ֆիլ կուլ տու րա նե րից ա ռա վել շատ են կի րառ վում Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. lactis և Lactobacillus helveticus տե սակ նե րը։ Դ րանք կա րող 
են կի րառ վել ինչ պես ա ռան ձին (օ րի նակ, յո գուր տի ար տադ րութ յու նում), այն-
պես էլ միա սին (օ րի նակ, պա նիր նե րի ար տադ րութ յու նում)։ 
Հա մակց ված կուլ տու րա նե րը կի րառ վում են տար բեր միա ցութ յուն նե րի 

ա ռա ջաց ման ին տեն սի վութ յու նը մե ծաց նե լու և հա մա յին հատ կութ յուն նե րը 
բա րե լա վե լու հա մար։ Հա մակց ված կուլ տու րա նե րը կա րող են լի նել թեր մո-
ֆիլ, ո րոնք, օ րի նակ, ա վե լաց նում են կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
հա մա յին միա ցութ յուն նե րի սին թեզ ման հա մար։ Սա կայն այդ օր գա նիզմ նե-
րը չեն կա րող ա ճել և մաս նակ ցել թթվա յին կամ հա մա յին միա ցութ յուն նե րի 
սին թեզ մա նը 250C‒ից ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում։ Մե զո ֆիլ կուլ տու րա նե-
րից Lactobacillus casei և Lactobacillus paracasei տե սակ նե րը նույն պես ա վան-
դա բար օգ տա գործ վել են հա մա յին հատ կութ յուն նե րի բա րե լավ ման հա մար։ 
Ներ կա յումս լայն կի րա ռութ յուն են ստա ցել նաև պրո բիո տիկ միկ րոօր գա-
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նիզմ նե րը, ո րոնք ա վե լաց նում են կաթ նա յին խառ նուրդ նե րին հա մակց ված 
կուլ տու րա նե րի տես քով, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, Bifi dobacterium spp. and 
Lactobacillus acidophilus տե սակ նե րը։  
 

3.3.4. ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԵՎ ԽԱՌԸ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Մա կարդ ման հա մար օգ տա գործ վող կուլ տու րա նե րը լի նում են հո մո ֆեր-

մեն տատիվ, ո րի կազ մի մեջ մտնող միկ րոօր գա նիզմ նե րը պայ մա նա վո րում 
են կաթ նաթթ վա յին խմո րու մը, և հե տե րո ֆեր մեն տա տիվ, ո րի դեպ քում միկ-
րոօր գանիզմ նե րը ի րա կա նաց նում են խա ռը խմո րում ներ։ Հո մո ֆեր մեն-
տա տիվ կուլ տու րա ներ են Lactococcus, Streptococcus ցե ղե րի և լակ տո կո կե-
րի մի շարք տե սակ ներ, ո րոնք մաս նակ ցում են գլի կո լի զի ի րա կա նաց մա նը, 
ո րի արդ յուն քում մեկ մոլ գլյու կո զից սին թեզ վում է եր կու մոլ կաթ նաթ թու և  
եր կու մոլ ա դե նո զին դի ֆոս ֆատ (ATP): Հե տե րո ֆեր մեն տա տիվ կուլ տու-
րա ներ են Leuconostoc ցե ղը և լակ տո կո կե րի մնա ցած տե սակ նե րը, ո րոնց կեն-
սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում մեկ մոլ գլյու կո զից սին թեզ վում են մեկ մոլ 
կաթ նաթ թու, մեկ մոլ ած խած նի եր կօք սիդ և մեկ մոլ է թա նոլ կամ մեկ մոլ 
քա ցա խաթ թու։ 
Կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող մա կարդ նե-

րի ակ տի վութ յան անհ րա ժեշտ օպ տի մալ պայ ման նե րը խախտ վում են, երբ 
կաթ նա յին խառ նուր դում առ կա են մի շարք միա ցութ յուն ներ12.

o Հա կա բիո տիկ նե րի առ կա յութ յու նը կա թում,
o Բակ տե րիո ֆա գը,
o Բակ տե րիո ցին նե րը,
o Բ նա կան ին հի բի տոր նե րը։
Հա կա բիո տի կա յին մնա ցորդ նե րը կա թում առ կա են, երբ կեն դա նի նե րի 

մոտ բու ժում են կաթ նա գեղ ձի մաս տիտ հի վան դութ յու նը։ Հա կա բիո տիկ նե րը, 
ինչ պի սիք են պե նի ցի լի նը և դ րա ա ծանց յալ նե րը, նե րար կում են կեն դա նի նե րի 
կաթ նա գեղձ մաս տի տի բուժ ման ժա մա նակ։ Բու ժումն ի րա կա նաց նե լուց հե-
տո հա կա բիո տի կային միա ցութ յուն նե րի քա նա կը նվա զում է յու րա քան չյուր 
կթի ի րա կա նա ցու մից հե տո, սա կայն հա կա բիո տիկ նե րով բու ժում ստա ցած 
կեն դա նի նե րի կա թը պետք է ա ռանձ նաց վի հիմ նա կան կա թից և չ պետք է օգ-
տա գործ վի շուրջ 72 ժամ։ Երբ դա չի կա տար վում, ա պա կա թը վա րակ վում 
է հա կա բիո տի կա յին միա ցութ յուն նե րով։ Մա կարդ նե րի տար բեր տե սակ ներ 
ունեն զգա յու նութ յան տար բեր աս տի ճան հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ։ 
Մաս նա վո րա պես, թեր մո ֆիլ կուլ տու րա նե րը ա ռա վել զգա յուն են պե նի ցի լի-
նի և  ա ռա վել կա յուն՝ ստրեպ տո մի ցի նի նկատ մամբ, քան մե զո ֆիլ կուլ տու-
րա նե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա կա բիո տիկ նե րի առ կա յութ յու նը կա թում նվա-
զեց նում է կուլ տու րա նե րի ա ճը և  ակ տի վութ յու նը, երբ պատ րաս տում են 
կաթ նամ թերք ներ։ Հա կա բիո տիկ նե րից ամ պի ցի լի նը, բա ցիտ րա ցի նը, քլո րամ-
ֆե նի կո լը, կլին դա մի ցի նը, է րիթ րո մի ցի նը, լին կո մի ցի նը, նիտ րո ֆու րան տոի-
նը, օ լեան դո մի ցի նը, պե նի ցի լին G‒ն և վան կո մի ցի նը խո չըն դո տում են գրե թե 
բո լոր տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճը։  
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Բակ տե րիո ֆա գը (կամ ֆա գը) բնութ յան մեջ տա րած ված եր ևույթ է, 
ո րի ա ռա ջաց ման աղբ յուր նե րը կաթ նամ թերք նե րի կուլ տու րա նե րում դեռևս 
ան հայտ են։ Ֆա գը օբ լի գատ մա կա բույծ է, վի րուս։ Այն հիմ նա կա նում բաղ կա-
ցած է սպի տա կու ցից և նուկ լեի նաթթ վից։ Ֆա գե րի մե ծա մաս նութ յու նը պատ-
կա նում է Siphoviridae խմբին։ Դ րանք ջեր մա կա յուն միկ րոօր գա նիզմ ներ են, 
ո րոնք կա րող են կեն սու նակ մնալ >750C ջեր մաս տի ճան նե րում։ Հետ ևա բար, 
դրանց ի նակ տի վաց ման հա մար կի րա ռում են ա ռա վել բարձր ջեր մաս տի ճան-
ներ և  ա ռա վել եր կար պահ պան ման ժա մա նա կա հատ ված ներ (հա մա պա տաս-
խա նա բար, 850C և 30 րո պե)։ 
Կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յու նում ֆա գե րը դան դաղ թթվա գո յաց-

ման կամ կուլ տու րա նե րի ի նակ տի վաց ման հիմ նա կան պատ ճառն են։ Հետ ևա-
բար, ֆա գե րով պայ մա նա վոր ված, վա րա կը կա րող է խախ տել ար տադ րու թյան 
կազ մա կերպ ման ամ բողջ ժա մա նա կա ցույ ցը, իսկ վա տա գույն դեպ քե րում 
հան գեց նել ամ բողջ ար տադ րան քի խո տան ման։ Ֆա գե րի ձևա վոր ման դեպ-
քում անհ րա ժեշտ է հայտ նա բե րել դրա ա ռա ջաց ման աղբ յու րը։ Այս ա ռու մով 
հում կա թը և մա կարդ ման հա մար օգ տա գործ վող կուլ տու րա նե րը ֆա գե րի 
ա ռա ջաց ման կար ևոր աղբ յուր ներ են կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան 
ձեռ նար կութ յուն նե րում։ 
Բակ տե րիո ցին նե րը սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք սին-

թեզ վում են մա կար դի կազ մի մեջ մտնող բակ տե րիա նե րի կող մից։ Դ րանց ազ-
դե ցութ յուն նե րը հա մե մա տա բար սահ մա նա փակ են, քա նի որ խո չըն դո տում 
են միայն ի րենց հետ կապ ու նե ցող բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յա նը։ 
Մաս նա վո րա պես, բակ տե րիո ցին նե րը ոչն չաց նում են բակ տե րիա նե րը բջջա-
պա տի քայ քայ ման, բջջա թա ղան թի ան ցա նե լիութ յան մե ծաց ման կամ ՌՆԹ/
ԴՆԹ ֆեր մենտ նե րի ի նակ տի վաց ման մի ջո ցով։ Խա ռը կուլ տու րա նե րում բակ-
տե րիո ցին ներ սին թե զող միկ րոօր գա նիզմ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում բակ-
տե րիո ցին նե րի կեն սա գոր ծունեութ յան արդ յուն քում շտամ նե րի թի վը կա րող 
է նվա զել մինչև 1‒2 տե սա կի, ինչն էլ իր հեր թին մե ծաց նում է ֆա գե րի ա ռա-
ջաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Այդ նպա տա կով մա կարդ ներ ար տա դրող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը սո վո րա բար ընտ րում են այն պի սի շտամ ներ, ո րոնք 
ու նակ չեն սին թե զե լու բակ տե րիո ցին ներ։ 
Բ նա կան ին հի բի տոր նե րը ևս խո չըն դո տում են մա կար դի ակ տի վութ յու-

նը, ո րոնց մեջ են մտնում ի մու նոգ լո բու լին նե րը և լակ տո պե րօք սի դա զա ֆեր-
մեն տը։ Բա ցի դա, մա կար դի կուլ տու րա նե րի կող մից կա րող են սին թեզ վել այլ 
տե սա կի ին հի բի տոր ներ, ինչ պի սիք են կաթ նաթ թուն, քա ցա խաթ թուն և ջ րա-
ծնի պե րօք սի դը։ Ին հի բի տոր ներ են նաև լի զո ցի մը և լակ տո ֆե րի նը, ո րոնք ունեն 
հա մե մա տա բար փոքր ազ դե ցութ յուն ներ մա կար դի ակ տի վու թյան վրա։  

3.3.5. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ, ԿԱՐԱԳԻ, ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ 
ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Պա նիր նե րի պատ րաստ ման ըն թաց քում միկ րոօր գա նիզմ նե րը մեծ դեր 

են խա ղում ա րո մա տիկ/հա մա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման և կոն սիս-
տեն ցիա յի ձևա վորման գոր ծում։ Պա նիր նե րը պա րու նա կում են կոմպ լեքս 
միկ րոֆ լո րա, ո րի կազ մի մեջ մտնում են բակ տե րիա ներ, խմո րասն կեր և բոր-
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բոս ներ։ Պա նիր նե րի միկ րոֆ լո րան կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան խմբի՝ 
մա կար դի կուլ տու րա ներ և  երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա։ Մա կար դի կազ մի մեջ 
մտնող միկ րոօր գա նիզմ նե րը մաս նակ ցում են կաթ նա շա քա րի սին թեզ մա-
նը, ո րից ա ռա ջա նում են կաթ նաթ թու և  այլ ար գա սիք ներ։ Պա նիր նե րի ար-
տադ րութ յան ժա մա նակ ա ռա վել կի րառ վող կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա ներ 
են Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus և 
Lactobacillus delbrueckii տե սակ նե րը։ Պա նիր նե րի հա սու նաց ման վաղ շրջա-
նում լակ տո կո կե րի քա նա կութ յուն նե րը 106‒1010 cfu/գրամ են, ին չը կտրուկ 
նվա զում է հա սու նաց ման ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում՝ 2‒160C ջեր մաս-
տի ճան նե րում։ Այդ պրո ցե սի վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ 
ա ղի քա նա կութ յու նը, ցածր ակ տիվ թթվութ յու նը, ած խաջ րե րի ան բա վա րար 
քա նա կութ յու նը և հա սու նաց ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րը։ 
Բոր բո սով պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րա ռում են սպի տակ 

և կապ տա վուն բոր բոս ներ (Penicillium spp.): Բոր բոս ներն օժվ տած են լի պո լի-
տիկ ու պրո տեո լի տիկ ակ տի վութ յամբ և մաս նակ ցում են ճար պե րի ու սպի-
տա կուց նե րի տրոհ մա նը։ Պան րի ամ բողջ ծա վա լով կա նա չա կապ տա վուն գա-
ղութ նե րի ա ռա ջաց ման հա մար կի րա ռում են P. roqueforti տե սա կի շտա մը, 
ընդ ո րում, պան րի հա սու նաց մա նը զու գըն թաց ձևա վոր վում է մուգ կա նա-
չա վուն ե րանգ։ Ս պի տակ բոր բո սի ստաց ման հա մար կի րա ռում են այս շտա-
մի մու տանտ տե սա կը։ P. roqueforti տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի օպ տի մալ 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րը 20‒250C մի ջա կայ քում են, սա կայն դրանք 
կա րող են ա ճել նաև 5‒350C ջեր մաս տի ճան նե րում՝ տար բեր կի նե տի կա յով։ 
Բոր բո սի ա ճը պա նիր նե րում նկա տե լի է դառ նում 8‒10 օր հե տո, երբ ա վարտ-
վում է ման րէ նե րի ի նո կուլ  յա ցիա յի շրջա նը, իսկ պրո ցե սի ա վար տը ի րա կա-
նա նում է հա սու նաց ման 30‒90 օ րե րի ըն թաց քում։ Բոր բո սով պատ րաստ վող 
այլ պա նիր նե րի, օ րի նակ՝ Կա մամ բե րի ար տադ րութ յան հա մար կի րա ռում են 
P. camemberti և Geotrichum candidum տե սա կի բոր բոս նե րը։ 
Սե րուց քա յին կա րա գը բաղ կա ցած է 80‒81% կաթ նա յու ղից, 16‒17% 

խո նա վութ յու նից, 1% ած խաջ րե րից ու սպի տա կուց նե րից և 1,2‒1,5% նատ-
րիու մի քլո րի դից։ Ընդ ո րում, ա նա լի կա րա գի ար տադ րութ յան դեպ քում 
կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը 82‒83% է: Տար բե րում են սե րուց քա յին կա րա գի 
եր կու տե սակ՝ քաղցր սե րա կա րագ, ո րը պատ րաս տում են ֆեր մեն տա ցիա յի 
չեն թարկ ված կաթ նա սե րից, և թ թու սե րա կա րագ, ո րը պատ րաս տում են կաթ-
նաթթ վա յին կուլ տու րա նե րով մա կարդ ված կաթ նա սե րից։ Ֆեր մեն տա ցիա յի 
արդ յուն քում մի ջա վայ րի ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քը 6,5‒ից նվա զում է մինչև 
5,0։ Կաթ նաթթ վա յին կուլ տու րա նե րը սո վո րա բար բաղ կա ցած են թթվա գո-
յաց նող (օ րի նակ, Lactococcus lactis subsp. lactis և L. lactis subsp. cremoris) և  
ա րո մատ ա ռա ջաց նող (օ րի նակ, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris և 
Lactococcus lactis biovar. diacetylactis) շտամ նե րից։ Գո յութ յուն ունի նաև մա-
կարդ ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նա կը, ո րի դեպ քում կաթ նա սե րին կամ գո յա-
ցած կա րա գին ա վե լաց նում են կաթ նաթ թու։ 
Կա րա գի ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը ձևա վոր վում են հիմ նա կա նում 

հում քի, ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի և պահ պան ման ջեր մաս տի ճան նե րի ազ դե ցու-
թյամբ։ Ցան կա ցած տե սա կի բարձ րո րակ կա րա գի ար տադ րութ յան հա մար, 
բա ցի գե րա զանց սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի առ կա յութ յու նից, մեծ 
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նշա նա կութ յուն ու նեն ել քա յին հում քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը, քա նի որ 
այն միկ րոօր գա նիզմ նե րի գլխա վոր աղբ յուրն է։ Կաթ նա սե րի պաս տե րի զաց-
ման հա մար սո վո րա բար կի րա ռում են ≥850C և ≥15 վայրկ յան ռե ժիմ նե րը։ Այդ 
դեպ քում ոչն չա նում են ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի բո լոր վե գե տա տիվ 
ձևե րը և լի պա զա ֆեր մենտ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, սա կայն մի շարք սպո րա-
վոր ձևեր կա րող են կեն սու նակ մնալ պաս տե րի զա ցիա յից հե տո, ո րի նպա տա-
կով կի րա ռում են ա ռա վել խիստ ջեր մա յին ռե ժիմ ներ (95‒1120C), ին չի դեպ քում 
ի նակ տի վա նում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի բո լոր ձևե րը։ Կա րա գի պահ պա նու մը 
ի րա կա նաց նում են ‒50C‒ից մինչև ‒150C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։  
Խ տաց րած և չոր կաթ նամ թերք նե րը ստաց վում են կա թից խո նա-

վութ յան հե ռաց ման մի ջո ցով և  օժտ ված են պահ պան ման հա մե մա տա բար 
եր կա րատև ժամ կետ նե րով։ Դ րանց ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը պայ-
մա նա վոր ված են հում քի ո րա կա կան հատ կութ յուն նե րով, վե րամ շակ ման ռե-
ժիմ նե րով և պատ րաս տի մթեր քի աղ տոտ վա ծութ յան աս տի ճա նով։ Խ տա-
ցու մից ա ռաջ կա թի պաս տե րի զա ցու մը 720C ջեր մաս տի ճա նում 15 վայրկ յան 
տևո ղութ յամբ նվա զեց նում է միկ րո բա յին քա նա կութ յուն նե րը պատ րաս տի 
մթեր քում։ Ա ռա վել բարձր ջեր մաս տի ճան նե րը և  եր կա րատև պահ պա նու մը 
նպաս տում են պաս տե րի զա ցիա յի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը։ Կա-
թի խտա ցու մից հե տո այն կա րող են տե ղա փո խել հե տա գա մշակ ման՝ չո րաց-
ման նպա տա կով, ինչ պես նաև օգ տա գոր ծել խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան 
հա մար։ Ընդ ո րում, շա քա րով խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
ա վե լաց նում են շա քա րա վազ, ո րը սո վո րա բար կար ևոր սննդան յու թե րի աղբ-
յուր չէ միկ րոօր գա նիզմ նե րի հա մար։ Սա կայն, երբ ար տադ րու թյու նը կազ մա-
կերպ վում է թե րի կամ ան բա վա րար սա նի տա րա‒հի գիե նիկ պայ ման նե րում, 
ա պա մթեր քը կա րող է վա րակ վել խմո րասն կե րով, բոր բոս նե րի սպոր նե րով 
կամ թթվա գո յաց նող/գա զա գո յաց նող բակ տե րիա նե րով, ո րոնք կա րող են 
ա ռաջ բե րել տա րա տե սակ ա րատ ներ13։  
Երբ չոր կա թում առ կա են Bacillus և Clostridium թեր մո ֆիլ բակ տե րիա նե-

րի սպոր ա ռա ջաց նող տե սակ նե րը, ա պա դրանք ա ճում են երկ րա չա փո րեն 
մթեր քի ար տադ րութ յու նից 12‒16 ժամ հե տո։ Բակ տե րիա նե րի այլ տե սակ-
ներ, ինչ պի սիք են Enterococcus faecalis, Lactobacillus brevis, Streptococcus 
thermophilus և Micrococcus spp. տե սակ նե րը, օժտ ված են ջեր մա կա յու նու-
թյամբ, ո րի արդ յուն քում դրանք կա րող են դան դա ղո րեն ա ճել սառ նա րա նա-
յին պայ ման նե րում։ Հետ ևա բար, այդ տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի առ կա յու-
թյու նը պատ րաս տի չոր կա թում ան ցան կա լի եր ևույթ է, քա նի որ պատ րաս տի 
չոր կաթ նամ թերք նե րը կա րող են ձեռք բե րել տար բեր ա րատ ներ։  
Պաղ պա ղա կը սա ռեց ված կաթ նամ թերք է, սա կայն այդ հան գա ման քը 

ամ բող ջութ յամբ չի նվա զեց նում պաղ պա ղա կի մի ջո ցով ախ տա ծին միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի կամ տոք սիկ միա ցութ յուն նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու-
թյու նը մար դուն։ Օ րի նակ, Salmonella spp. տե սա կը կա րող է կեն սու նակ մնալ 
պաղ պա ղա կում շուրջ յոթ տա րի։ Հետ ևա բար, մինչև պատ րաս տի մթեր քի 
ստա նա լը պաղ պա ղա կի խառ նուր դը պետք է են թար կել պատ շաճ ջեր մա յին 
մշակ ման՝ ման րէա բա նա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով։ Մի 
շարք գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են սառ ցաբ յու րեղ նե րը, ակ տիվ թթվութ յու նը և  
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օս մո տիկ ճնշու մը, ազ դում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սու նա կութ յան վրա։ 
Բակ տե րիա նե րի վե գե տա տիվ ձևերն ա ռա վել զգա յուն են պաղ պա ղա կում 
պա րու նակ վող թթվա յին, ա ղա յին և շա քա րա յին միա ցութ յուն նե րի հան դեպ, 
քան բակ տե րիա նե րի, խմո րասն կե րի և բոր բոս նե րի սպոր նե րը։ Պաղ պա ղա-
կում ձևա վոր ված սառ ցաբ յու րեղ նե րը հա մա սեռ տե ղա բաշխ ված լի նե լու 
դեպ քում ևս խո չըն դո տում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճին ու զար գաց մա նը, 
հետ ևա բար, հաշ վի են առ նում նաև յու ղագն դիկ նե րի և  օ դա յին բշտիկ նե րի 
չա փե րը, ո րոնք կա րող են բա ցա սա բար ազ դել ամ բող ջա կան սառ ցաբ յու րեղ-
նե րի ձևա վոր ման վրա։ 

3.4. ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎԱՐԱԿՆԵՐԸ, 
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՐԱՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

3.4.1. ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԸ, ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սնն դա յին թու նա վո րու մը տե ղի է ու նե նում մի շարք բակ տե րիա նե րի, 

այդ թվում՝ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus և Clostridium botulinum տե-
սակ նե րի, ինչ պես նաև բոր բո սա յին միկ րո տոք սին նե րի կող մից սին թեզ ված 
տոք սին նե րով հա րուստ սննդամ թեր քի սպառ ման դեպ քում14։ Սնն դա յին թու-
նա վոր մա նը բնո րոշ են մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ.

o Տոք սին նե րը սին թեզ վում են ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի կող մից՝ 
սննդամ թեր քում ա ճի և բազ մաց ման ըն թաց քում։

o Տոք սի նը կա րող է լի նել ջեր մազ գա յուն կամ ջեր մա կա յուն։
o Թու նա վո րումն ա ռա ջա նում է ակ տիվ տոք սին ներ (կեն սու նա կութ յուն 

չու նե ցող միկ րո բա յին բջիջ ներ) պա րու նա կող սննդամ թեր քի սպառ ման դեպ-
քում, բա ցա ռութ յամբ՝ նո րած նա յին բո տու լիզ մի կամ թաքն ված բո տու լիզ մի, 
ո րի ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած են կեն սա կա նո րեն ակ տիվ սպոր նե րը։ 

o Թու նա վոր ման նա խան շան ներն ար տա հայտ վում են բա վա կան կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ սո վո րա բար 30 րո պե սպա ռու մից հե տո։

o Թու նա վոր ման նա խան շան նե րը տար բեր վում են՝ կախ ված տոք սին նե-
րի տե սա կից։ Մաս նա վո րա պես, էն տե րո տոք սին նե րի դեպ քում նկատ վում են 
ա ղես տա մոք սա յին ու ղու հետ կապ ված նա խան շան ներ, իսկ նեյ րո տոք սին նե-
րի դեպ քում՝ նյար դա յին նա խան շան ներ։ 
Ս տա ֆի լա կո կա յին սննդա յին թու նա վո րու մը, ո րը հայտ նի է նաև 

ստա ֆի լա կո կա յին գաստ րոէն տե րիտ ան վամբ, ա ռա ջա նում է Staphylococcus 
aureus տե սա կի կող մից սին թեզ ված տոք սին նե րով։ Այն հա մար վում է ա ռա-
վել հա ճախ հան դի պող սննդա յին թու նա վո րում ամ բողջ աշ խար հում։ 
Staphylococcus aureus տե սա կը գրամ‒դրա կան կոկ է, ո րը կա րող է հան-
դի պել ինչ պես ան ջատ վի ճա կում, այն պես էլ ող կու զան ման ձևով1,14 (Ն կար 
3‒23)։ Այն ան շարժ, ոչ պա տի ճա վոր և ս պոր չա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ է, 
ո րը սին թե զում է կա րո տի նոի դա յին պիգ մենտ, ին չը ա ռա ջա ցող միկ րո բա յին 
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գա ղութ նե րին հա ղոր դում է ոս կե գույն ե րանգ («aureus» բա ռը նշա նա կում 
է ոսկ յա)։ Staphylococcus aureus տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րը ֆա կուլ տա-
տիվ ա նաէ րոբ միկ րոբ ներ են, ո րոնք ու նակ են ա ճե լու նաև աէ րոբ պայ-
ման նե րում։ Դ րանց օպ տի մալ զար գաց ման ջեր մաս տի ճան նե րը տա տան վում 
են 20‒370C մի ջա կայ քում, սա կայն այդ միկ րոբ նե րը կա րող են ա ճել 7‒480C 
մի ջա կայ քում։ Մ յուս կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ այս միկ րոօր-
գա նիզմ նե րը կա րող են ա ճել նաև ջրի ցածր ակ տի վութ յան (0,86), մի ջա վայ րի 
ցածր ակ տիվ թթվութ յան (4,8), ա ղի կամ շա քա րի բարձր պա րու նա կութ յամբ 
մի ջա վայ րե րում (15%), ինչ պես նաև ա զո տի եր կօք սի դի (NO2) առ կա յութ յամբ 
մի ջա վայ րում։ Սա կայն այս գոր ծոն նե րի հա մա տեղ առ կա յութ յու նը խո չըն դո-
տում է միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի և բազ մաց ման պրո ցես նե րը։  
Ն կար 3‒23։ Staphylococcus aureus միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին 

պատ կեր նե րը.

Ս տա ֆի լա կո կե րի շատ տե սակ ներ, այդ թվում՝ Staphylococcus aureus միկ-
րոօր գանիզմ նե րը, հան դի պում են ա ռողջ մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և թռ չուն-
նե րի մի շարք հատ ված նե րում՝ քթի, կո կոր դի, մաշ կի և մա զե րի (փե տուր ներ) 
շրջա նում։ Իսկ Staphylococcus aureus տե սա կը կա րող է առ կա լի նել նաև մարդ-
կանց, կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի բոր բոք ված հատ ված նե րում՝ նե րառ յալ 
մաշ կի կտրվածք նե րի և դեմ քի բաց կոր յակ նե րի շրջա նում։ Սնն դամ թեր քի աղ-
տո տու մը սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում նշված աղբ յուր նե րի մի ջո ցով։ 
Ս տա ֆի լա կո կա յին տոս քին նե րը էն տե րոտք սին ներ են, ո րոնք ա ռա-

ջաց նում են գաստ րոէն տե րիտ հի վան դութ յու նը։ Ս տա ֆի լա կո կա յին հի վան-
դութ յու նը տե ղի է ու նե նում, երբ չա փա հաս ա ռողջ մար դը սպա ռում է շուրջ 
30 գրամ կամ մի լի լիտր վա րակ ված սննդամ թերք, ո րը պա րու նա կում է 
100‒200 նա նոգ րամ տոք սիկ միա ցութ յուն ներ։ Ընդ ո րում, մա նուկ նե րը, ծե-
րե րը և հի վանդ ան հատ նե րը ա ռա վել խո ցե լի խմբեր են, ո րոնց մոտ ստա-
ֆի լա կո կա յին հի վան դութ յու նը կա րող է ա ռա ջա նալ ա ռա վել քիչ քա նակ նե րով 
վա րակ ված սննդամ թեր քի սպառ ման դեպ քում։ Ս պա ռե լուց հե տո սննդամ-
թեր քի մեջ առ կա տոք սին նե րը մաս նակ ցում են ստա մոք սի թա փա ռող նյար դի 
ռեֆ լեք սա յին գրգռմա նը, ին չը հան գեց նում է ար տա հայտ ված փսխում նե-
րի ա ռա ջաց ման։ Թու նա վոր ման նա խան շան նե րը սկսում են ար տա հայտ վել 
մի ջի նը 2‒4 ժամ վա ըն թաց քում, սա կայն, կախ ված օր գա նիզ մի տե սա կից, 
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դրանք կա րող են ար տա հայտ վել 30 րո պեից մինչև 8 ժամ ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում։ Ս տա ֆի լա կո կա յին հի վան դութ յու նը տևում է շուրջ 1‒2 օր, 
ո րի հետ կապ ված մա հա ցութ յան դեպ քե րը հազ վա դեպ են։ 

Staphylococcus aureus միկ րոօր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րը ոչն չա նում են 
սննդամ թեր քը 660C ջեր մաս տի ճա նում և 12 րո պե տևո ղութ յամբ կամ 720C 
ջեր մաս տի ճա նում և 15 վայրկ յան տևո ղութ յամբ մշա կե լու դեպ քում։ Միա-
ժա մա նակ պետք է նշել, որ բազ մա թիվ սննդամ թերք ներ կա րող են պա րու նա-
կել Staphylococcus aureus տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ ներ (1 գրամ կամ մի լի-
լիտր սննդամ թեր քում 100‒500 բջիջ նե րի հաշ վար կով), ին չի դեպ քում մար դը 
ձեռք չի բե րում ստա ֆի լա կո կա յին հի վան դություն։ Բա ցի դա, նման եր ևույ-
թը կապ ված է այն հան գա ման քի հետ, որ հա ճախ այդ միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
բա ցար ձակ բա ցա կա յութ յա նը հնա րա վոր չէ հաս նել սննդամ թեր քի ար տադ-
րութ յան տնտե սա կան պատ ճառ նե րով։ Ս տա ֆի լա կո կա յին սննդա յին հի վան-
դութ յան հետ կապ ված դեպ քե րը հնա րա վո րինս կան խար գե լե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է նվա զեց նել Staphylococcus aureus տե սա կի միկ րոօր գա նիզմնե-
րի ե լա կե տա յին քա նա կութ յուն նե րը սննդամ թեր քի պատ րաստ ման հա մար 
օգ տա գործ վող հում քում և  օ ժան դակ նյու թե րում, ինչ պես նաև պահ պա նել 
ար տադ րութ յան սա նի տա րա կան ու անձ նա կան հի գիե նա յի պա հանջ նե րը։ 
Ար տադ րութ յան այն աշ խա տող նե րը, ով քեր ու նեն շնչա ռա կան հի վան դու-
թ յուն ներ, դեմ քի շրջա նում կոր յակ նե րի սուր ար տա հայտ ված ձևեր, մաշ կի 
ան ցո ղիկ ցա նա վո րում, այր վածք ներ ու կտրվածք ներ, չպետք է մաս նակ ցեն 
ար տադ րա կան պրո ցես նե րին։ Բա ցի դա, սննդամ թերք նե րի վե րամ շակ ման 
ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րը և  այ-
նու հետև բա ցա ռել պատ րաս տի մթեր քի հնա րա վոր աղ տո տում նե րը։ Եվ վեր-
ջա պես, տա րա յա վոր ված սննդամ թեր քը պետք է պահ պա նել սահ ման ված 
սառ նա րա նա յին ջեր մաս տի ճան նե րում մինչև սպա ռու մը։ 
Բո տու լիզմն ա ռա ջա նում է Clostridium botulinum տե սա կի միկ րոօր գա-

նիզմ նե րի մի ջո ցով։ Դ րանք նեյ րո տոք սին ներ են, ո րի հետ կապ ված ա ռա ջա նում 
են ինչ պես նյար դա յին, այն պես էլ ստա մոք սի ախ տա հա րում նե րի նա խան շան-
ներ14։ Թու նա վոր ման նա խան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
ան մի ջա պես կի րա ռել բու ժա կան մի ջամ տութ յուն ներ, քա նի որ այն կա րող է 
ճա կա տագ րա կան լի նել կյան քի պահ պան ման հա մար։ Clostridium botulinum 
շտամ նե րի բջիջ նե րը գրամ‒դրա կան ցու պիկ ներ են, ո րոնք հան դի պում են 
ինչ պես ան ջատ, այն պես էլ կարճ շղթա նե րի ձևով15 (Ն կար 3‒24)։ Այս միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը շար ժա կան, օբ լի գատ ա նաէ րոբ միկ րոբ ներ 
է, ո րոնք ձևա վո րում են սպոր ներ՝ մեկ բջջի հաշ վով մեկ սպոր։ Դ րանց բջիջ նե-
րը զգա յուն են ակ տիվ թթվութ յան ցածր ար ժեք նե րի (<4,6), ջրի ցածր ակ տի-
վութ յան (0,93) և  ա ղի հա մե մա տա բար բարձր կոն ցենտ րա ցիա նե րի դեպ քում 
(5,5%): Ս պո րա վոր ձևերն օժտ ված են բարձր ջեր մա կա յու նութ յամբ, ո րոնք 
ոչն չա նում են 1150C ջեր մաս տի ճա նից սկսած, մինչ դեռ վե գե տա տիվ ձևե րը 
ոչն չա նում են պաս տե րի զա ցիա յի ռե ժիմ նե րի կի րառ ման դեպ քում։ Տոք սին-
նե րը սին թեզ վում են միկ րոբ նե րի ա ճի ըն թաց քում, իսկ շտամ նե րը կա րող են 
լի նել պրո տեո լի տիկ և  ոչ պրո տեո լի տիկ։ Ընդ ո րում, պրո տեո լի տիկ շտամ-
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նե րը կա րող են ա ճել 10‒480C ջեր մաս տի ճան նե րում՝ 350 օպ տի մալ ջեր մաս-
տի ճա նով, իսկ ոչ պրո տեո լի տիկ շտամ նե րը՝ 3,3‒450C ջեր մաս տի ճան նե րում՝ 
300C օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նով։ Տոք սին նե րի օպ տի մալ սին թե զումն ի րա կա-
նա նում է օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում։ Բա ցի 
դա, անհ րա ժեշտ են ա նաէ րոբ պայ ման ներ՝ միկ րոբ նե րի ա ճի հա մար։ 

Clostridium botulinum տե սա կի սպո րա վոր ձևե րը տա րած ված են հո ղում, 
կո յու ղում, ցե խում, ճահ ճա յին հատ ված նե րում, լճե րում, ծո վա փե րում, բույ-
սե րի մա կեր ևույ թին, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի ու ձկնե րի ա ղի նե րում։ 
Մրգե րը և բան ջա րե ղե նը կա րող են վա րակ վել սպո րա վոր ձևե րով հո ղի հետ 
շփվե լու ճա նա պար հով։ Տոք սին նե րով հա րուստ սննդամ թեր քի սպառ ման 
դեպ քում դրանք աբ սորբց վում են ա ղի նե րում և տա րած վում են մինչև ծայ-
րա մա սա յին նյար դեր, ին չը հան գեց նում է փո խանց վող ազ դակ նե րի ար գե լա-
փակ ման։ Միև նույն ժա մա նակ թու նա վոր ման ա ռաջ նա յին շրջա նում (մի ջի-
նը 12‒36 ժամ, սա կայն կա րող է պա տա հել նաև եր կու ժամ անց) կա րող են ի 
հայտ գալ ա ղես տա մոք սա յին խան գա րում ներ, այդ թվում՝ սրտխառ նոց, 
փսխում, փոր լու ծութ յուն և փոր կա պութ յուն։ Ն յար դա յին ախ տա հա րում-
ներն ար տա հայտ վում են տոք սին նե րով հա րուստ սննդամ թեր քի սպա ռու մից 
կարճ ժա մա նակ հե տո, հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ դրանց կոն ցենտ րա-
ցիա նե րը սննդամ թեր քում բարձր են լի նում։ Հի վան դութ յան սուր նա խան-
շան նե րը և մա հա ցութ յան դեպ քե րը կա րող են գրանց վել, երբ օգ տա գործ ված 
սննդամ թեր քի կազ մում ե ղել է տոք սին նե րի 1 նա նոգ րամ՝ սննդամ թեր քի 1 
կի լոգ րա մի հաշ վով։ Ն յար դա յին ախ տա հա րում նե րը սո վո րա բար ար տա-
հայտ վում են մշու շոտ տե սո ղութ յան, երկ տե սութ յան (դիպ լո պիա յի), կլման, 
շնչա ռութ յան և խո սե լու դժվա րութ յուն նե րի, ըմ պա նի չո րութ յան, տար-
բեր մկան նե րի ա կա մա կաթ վա ծով, ին չը տա րած վում է ստո ծա նու, թո քե րի 
և սրտի շրջա նում։ Մա հա ցութ յան դեպ քե րը սո վո րա բար տե ղի են ու նե նում 
շնչա ռութ յան կան գի հետ ևան քով։
Ն կար 3‒24։ Clostridium botulinum միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին 

պատ կեր նե րը.

Բո տու լիզ մի միկ րո բա յին բջիջ նե րի առ կա յութ յու նը սննդամ թեր քում կա-
րե լի է կան խար գե լել պատ շաճ ջեր մաս տի ճան նե րի և մ շակ ման տևո ղու-
թյուն նե րի կի րառ ման դեպ քում։ Ջեր մա յին մշա կու մը 900C ջեր մաս տի ճա նում 
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10 րո պե տևո ղութ յամբ (կամ հա մար ժեք ռե ժիմ նե րի կի րա ռութ յու նը՝ 800C 
և 129 րո պե կամ 850C և 36 րո պե) ու նե նում է ոչն չաց նող ազ դե ցութ յուն այդ 
տե սա կի միկ րոբ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար։ 

3.4.2. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈԲԱՅԻՆ 
ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԸ (ՎԱՐԱԿՆԵՐԸ), ԴՐԱՆՑ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԸ, 
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սնն դա յին ին ֆեկ ցիա նե րը տե ղի են ու նե նում ախ տա ծին էն տե րո բակ-

տե րիա նե րով և  էն տե րո վի րուս նե րով վա րակ ված սննդամ թեր քի (կամ ջրի) 
սպառ ման դեպ քում14,16։ Դ րանք բնո րոշ վում են մի շարք ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով.

o Սնն դա յին ին ֆեկ ցիա նե րը դրսևոր վում են միայն էն տե րո բակ տե րիա նե-
րի և  էն տե րո վի րուս նե րի կեն դա նի բջիջ նե րով հա րուստ սննդամ թերք նե րի 
սպառ ման դեպ քում։

o Ս տա մոք սում կեն սու նակ մնա ցած բջիջ նե րը ներ թա փան ցում են լոր ձա-
թա ղան թի մի ջով և հաս տատ վում են ա ղի նե րի է պի թե լա յին բջիջ նե րում։ Այ-
նու հետև դրանք բազ մա նում են և սին թե զում տոք սիկ միա ցութ յուն ներ։ 

o Սնն դա յին ին ֆեկ ցիա նե րի ա ռա ջաց ման հա մար անհ րա ժեշտ տոք սին նե-
րի քա նա կութ յուն նե րը տար բեր վում են ըստ ախ տա ծին միկ րո բի տե սա կի։ 

o Ին ֆեկ ցիա նե րի նա խան շան նե րը սո վո րա բար ի հայտ են գա լիս վա րակ-
ված սննդամ թեր քի սպա ռու մից շուրջ 24 ժամ անց, ին չը կախ ված է ախ տա ծին 
միկ րո բի տե սա կից, ո րը կա րող է լի նել էն տե րա յին (ա ղի քա յին) և  ոչ էն տե րա յին։ 

o Էն տե րա յին նա խան շան նե րը կրում են տե ղա յին բնույթ, ո րոնք ա ռա-
ջա նում են էն տե րա յին ին ֆեկ ցիա յի և տոք սին նե րի ազ դե ցութ յուն նե րի հետ-
ևան քով։ Նա խան շան նե րի մեջ են մտնում ո րո վայ նա յին ցա վե րը, փոր լու ծու-
թ յու նը (եր բեմն՝ ար յան առ կա յութ յամբ), սրտխառ նո ցը, փսխու մը և տեն դը։ 
Ախ տա ծին միկ րոբ նե րի օ րի նակ ներ են Salmonella, Shigella, Enteropathogenic 
Escherichia coli (EPEC), Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter jejuni և 
Yersinia enterocolitica տե սակ նե րը։

o Ոչ էն տե րա յին (ինչ պես նաև էն տե րա յին) նա խան շան ներն ա ռա ջա նում 
են, երբ ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը և դ րանց կող մից սին թեզ ված տոք-
սին նե րը ներ թա փան ցում են դե պի ա ղի ներ և բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
թող նում ներ քին օր գան նե րի ու հյուս վածք նե րի վրա։ Նա խան շան նե րը կախ-
ված են օր գան նե րի և հ յուս վածք նե րի տե սա կից, ո րոնք ու ղեկց վում են տեն-
դի ա ռա ջաց մամբ։ Ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի օ րի նակ ներ են Listeria 
monocytogenes, Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Vibrio vulnifi cus 
և Hepatitis A վի րու սը։

Salmonella ցե ղի ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը սննդա յին ին ֆեկ ցիա-
նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից մեկն են։ Դ րանք գրամ‒բա ցա սա կան, 
սպոր չա ռա ջաց նող, ֆա կուլ տա տիվ ա նաէ րոբ, շար ժուն ցու պիկ ներ են (Ն կար 
3‒25)։ Սին թե զում են գա զա յին միա ցութ յուն ներ, երբ ա ճում են գլյու կոզ պա-
րու նա կող մի ջա վայ րում։ Salmonella միկ րոօր գա նիզմ նե րը մե զո ֆիլ միկ րոբ-
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ներ են, ո րոնց օպ տի մալ զար գաց ման ջեր մաս տի ճան նե րը 35‒370C մի ջա կայ-
քում են, սա կայն ա ճում են նաև 5‒460C ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում։ Պաս տե րի զա ցիա յի ջեր մաս տի ճան նե րի ազ դե ցութ յամբ դրանք 
ոչն չա նում են և զ գա յուն են ցածր ակ տիվ թթվութ յան (≤4,5) և ջ րի ցածր ակ-
տի վութ յան (0,94) դեպ քում։ Միև նույն ժա մա նակ բջիջ նե րը կեն սու նակ են 
մնում սա ռեց ված և չո րաց ված պայ ման նե րում բա վա կան եր կար ժա մա նա-
կա հատ ված։ Դ րանք կա րող են բազ մա նալ տա րա տե սակ սննդամ թերք նե րում 
ա ռանց ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման։ Բա ցի դա, Salmonella միկ րոօր գա նիզմ նե րը 
կա րող են կեն սու նակ ա ճել թթվա յին մի ջա վայ րում (pH=4,0), սա կայն զար-
գաց ման օպ տի մալ ար ժեք նե րը տա տան վում են pH=6,5‒4,5 մի ջա կայ քում։ 
Հա րու ցիչ նե րի տա րա ծու մը կան խար գե լե լու հա մար, բա ցի պատ շաճ ջեր-
մա յին մշա կու մից, անհ րա ժեշտ է խու սա փել պատ րաս տի մթեր քի խա չաձև 
աղ տո տու մից, կի րա ռել պա հանջ վող սա նի տա րա կան և  անձ նա կան հի գիե նա-
յի պայ ման նե րը, զերծ պա հել հի վանդ աշ խա տող նե րին ար տադ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րին մաս նակ ցութ յուն ու նե նա լուց, ինչ պես նաև ա պա հո վել սառ-
նա րա նա յին պահ պան ման ջեր մաս տի ճան նե րը։     

Salmonella ցե ղը բա ժան վում է եր կու տե սա կի՝ S. enterica և S. bongori։ 
Դ րան ցից S. enterica տե սակն իր հեր թին բա ժան վում է վեց են թա տե սա կի՝ 
Salmonella enterica subsp. arizonae, Salmonella enterica subsp. diarizonae, 
Salmonella enterica subsp. enterica, Salmonella enterica subsp. houtenae, 
Salmonella enterica subsp. indica և Salmonella enterica subsp. salamae։ 
Salmonella ցե ղի միկ րոօր գա նիզմ նե րը հան դի պում են ըն տա նի և վայ րի կեն-
դա նի նե րի, թռչուն նե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի և մի ջատ նե րի ա ղես տա մոք սա-
յին ու ղում։ Այդ միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի 
մոտ ա ռա ջաց նել սալ մո նե լոզ հի վան դութ յու նը, ո րից հե տո դրանք դառ նում 
են դրանց կրող նե րը։ Մար դիկ նույն պես կա րող են դառ նալ ին ֆեկ ցիա յի հա-
րու ցիչ նե րի կրող ներ, ին չի հետ ևան քով դրանք լի նում են կղան քում բա վա-
կան եր կար ժա մա նակ։ Salmonella ցե ղի միկ րոօր գա նիզմ նե րը հան դի պում են 
նաև հո ղում, ջրում և կո յու ղում՝ կղան քում առ կա հա րու ցիչ նե րի տա րած ման 
մի ջո ցով։ Հի վան դա նա լուց հե տո վե րա կանգն ման շրջա նը տևում է մի քա նի 
ա միս, ո րի ըն թաց քում հի վան դը հա մար վում է այդ հա րու ցիչ նե րի կրո ղը։  
Ն կար 3‒25։ Salmonella enterica միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին պատ-

կեր նե րը.
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Սնն դա յին սալ մո նե լոզ հի վան դութ յու նը մարդ կանց մոտ ար տա հայտ վում 
է ա ղես տա մոք սա յին ախ տա հա րում նե րով և/ կամ խան գա րում նե րով, ո րոնք 
հիմ նա կա նոմ ու ղեկց վում են փոր լու ծութ յամբ և  ո րո վայ նա յին ցա վե րով։ Նա-
խան շան նե րը սո վո րա բար ար տա հայտ վում են սպա ռու մից 8‒42 ժամ հե տո՝ 
մի ջի նը 24‒36 ժամ տևո ղութ յամբ։ Դ րանք մնում են շուրջ 2‒3 օր, սա կայն 
նա խան շան ներն ա ռան ձին ան հատ նե րի դեպ քում կա րող են մնալ ա ռա վել եր-
կար։ Ին ֆեկ ցիա յի ազ դե ցութ յու նը նվա զում է, երբ ախ տա ծին հա րու ցիչ նե րով 
վա րակ ված մթեր քը սպա ռում են այն պի սի սննդամ թերք նե րի հետ (օ րի նակ՝ 
կաթ, պա նիր), ո րոնք ի ջեց նում են ստա մոք սի թթվա յին մի ջա վայ րի ար ժեք նե-
րը։ Հի վան դութ յան ըն թաց քը պայ մա նա վոր ված է նաև մար դու ֆի զիո լո գիա-
կան վի ճա կով։ Օ րի նակ, մե ծա հա սակ նե րը, ով քեր ու նեն ստա մոք սի ակ տիվ 
թթվութ յան բարձր ար ժեք, ա ռա վել խո ցե լի են սալ մո նե լոզ հի վան դութ յան 
հան դեպ։   

Listeria monocytogenes միկ րոօր գա նիզմ նե րը Listeria ցե ղի վեց տե սա-
կից մեկն են, ո րը հա մար վում է ախ տա ծին հա րու ցիչ ինչ պես մարդ կանց, այն-
պես էլ կեն դա նի նե րի հա մար17։ Դ րանք գրամ‒դրա կան, պսիխ րոտ րոֆ, ֆա-
կուլ տա տիվ ա նաէ րոբ, շար ժուն, սպոր չա ռա ջաց նող կո կեր կամ ցու պիկ ներ1,18 

են (Ն կար 3‒26)։ Այս հա րու ցիչ նե րի շար ժու նա կութ յու նը կախ ված է մի-
ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նից, ընդ ո րում, դրանք ա ռա վել շար ժուն են 20‒300C 
ջեր մաս տի ճան նե րում, երբ դրանց մտրակ նե րը ցու ցա բե րում են ա ռա վե լա-
գույն ռեֆ լեք սայ նութ յուն։ Թարմ կուլ տու րա նե րում Listeria monocytogenes 
միկ րոօր գա նիզմ նե րը ձևա վո րում են կարճ շղթա ներ, սա կայն ան ցան կա լի 
պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ինչ պի սիք են ա ղի բարձր կոն ցենտ-
րա ցիա նե րը (>10%) և ջեր մաս տի ճան նե րը (>450C), դառ նում են եր կա րա վուն 
ու ձևա վո րում են ա ռա վել եր կար շղթա ներ։ Հա րու ցիչ նե րը կա րող են ա ճել 
1‒440C ջեր մաս տի ճան նե րում, սա կայն օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան նե րը 
30‒370C մի ջա կայ քում են։ Դ րանք բա վա կան կա յուն են սա ռեց ման, չո րաց-
ման, ա ղի բարձր քա նա կութ յուն նե րի (>10%) և pH≥5,0 մի ջա վայ րի նկատ մամբ։ 
Մ յուս կող մից, այդ հա րու ցիչ նե րը զգա յուն են պաս տե րի զա ցիա յի ջեր մաս տի-
ճան նե րի նկատ մամբ (ռե ժիմ նե րը՝ 71,70C և 15 վայրկ յան պահ պա նում կամ 
62,80C և 30 րո պե պահ պա նում)։
Ն կար 3‒26։ Listeria monocytogenes միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին 

պատ կեր նե րը.
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Listeria monocytogenes միկ րոօր գա նիզմ նե րը գլխա վո րա պես սապ րո-
ֆիտ ներ են (մե ռած կամ նե խող օր գա նիզմ նե րի օր գա նա կան նյու թով սնվող 
միկ րոբ ներ), ո րոնք հան դի պում են հո ղում, կո յու ղում, ջրում և  ոչ կեն դա նի 
բույ սե րում։ Դ րանք հան դի պում են նաև ըն տա նի կեն դա նի նե րի ու թռչուն-
նե րի ա ղի նե րի պա րու նա կութ յու նում։ Մար դիկ նույն պես կա րող են կրել այդ 
հա րու ցիչ ներն ի րենց ա ղի նե րում ա ռանց որ ևէ նա խան շան նե րի առ կա յու-
թյան։ Listeria monocytogenes հա րու ցիչ նե րը մեծ քա նա կութ յուն նե րով հան-
դի պում են նաև չե փած մսում, կա թում, ձվում, ծո վա յին մթերք նե րում։ Սա-
կայն ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մթերք նե րը ևս, ինչ պի սիք են կա թը և 
կաթ նամ թերք նե րը, կա րող են պա րու նա կել հա րու ցիչ նե րի այդ տե սա կից։ 

Listeria monocytogenes տե սա կի հա րու ցիչ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել եր-
կու ձևի հի վան դութ յուն՝ տեն դա յին գաստ րոէն տե րիտ և  ին վա զիվ հի վան-
դութ յուն ներ։ Տեն դա յին գաստ րոէն տե րիտն ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է 
ա ռողջ մարդ կանց շրջա նում, որն ար տա հայտ վում է հա րու ցիչ նե րի օր գա-
նիզմ ներ թա փան ցե լուց 1‒7 օր հե տո։ Նա խան շան ներն ու ղեկց վում են գրի պի 
մեղմ դրսևոր մամբ՝ տեն դի, ո րո վայ նա յին ցա վե րի և/ կամ փոր լու ծութ յան առ-
կա յութ յամբ։ Նա խան շան ներն ան հե տա նում են մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում, 
սա կայն հա րու ցիչ նե րը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում դեռևս առ կա են 
կղան քում։ Մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներն ա ռա վել հա ճախ հան դի պում 
են խո ցե լի ի մու նա յին հա մա կար գով ան հատ նե րի շրջա նում, այդ թվում՝ հղի 
կա նանց, պտուղ նե րի, նո րա ծին նե րի, թույլ ի մու նա յին հա մա կար գով ծե րե րի 
և  այն մարդ կանց շրջա նում, ով քեր օգ տա գոր ծում են մի շարք դե ղա մի ջոց-
ներ ա ռան ձին հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման նպա տա կով։ Մա կա բու ծա յին 
հի վան դութ յուն նե րի ին կու բա ցիոն տևո ղութ յու նը 2‒3 շա բաթ է, ո րից հե տո 
սկսում են դրսևոր վել բնո րոշ նա խան շան նե րը։ Դ րանք ար տա հայտ վում են 
բակ տե րե միա յի (ծննդա բե րութ յան շրջա նի սեպ տի ցե միա) ձևով, ին չը սո վո-
րա բար հան գեց նում է տեն դի և գլ խա ցա վի, մե նին գի տի, էն ցե ֆա լի տի, էն-
դո կար դի տի և լ  յար դի աբս ցե սի դրսևոր ման։ Մահ վան ել քով դեպ քե րի թի վը 
բարձր է պտուղ նե րի, վա րակ ված նո րա ծին նե րի և թույլ ի մու նա յին հա մա կար-
գով ան հատ նե րի շրջա նում։ 

Escherichia coli միկ րոօր գա նիզմ նե րը, ո րոնք նախ կի նում կոչ վել են 
«Bacterium coli commune», Entrobacteriacae ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ են։ Դ րանք գրամ‒բա ցա սա կան, ֆա կուլ տա տիվ ա նաէ րոբ, սպոր չա-
ռա ջաց նող, ան ջատ վի ճա կում հան դի պող ցու պիկ ներ 14,19 են (Ն կար 3‒27)։ 
Escherichia coli շտամ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը մե զո ֆիլ միկ րոբ ներ են, ո րոնք 
կա րող են ա ճել 7‒500C ջեր մաս տի ճան նե րում, սա կայն զար գաց ման օպ տի-
մալ ջեր մաս տի ճան է հա մար վում 370C ար ժե քը։ Այս հա րու ցիչ նե րը կա րող 
են ա ճել նաև pH=5,5‒8,0 մի ջա կայ քում, սա կայն օպ տի մալ զար գաց ման հա-
մար նպաս տա վոր են ակ տիվ թթվութ յան չե զոք ար ժեք նե րը։ Ջու րը և հում 
սննդամ թերք նե րը սո վո րա բար վա րակ վում են կղան քում առ կա Escherichia 
coli միկ րոօր գա նիզմ նե րի մի ջո ցով։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ դրանք 
ա ղի նե րի միկ րոֆ լո րա յի մշտա կան մաս կազ մող միկ րոօր գա նիզմ ներ են, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րող են ա ռա ջա նալ ե րեք հիմ նա կան կլի նի կա կան նա-
խան շա նի՝ էն տե րա յին և փոր լու ծութ յան հի վան դութ յուն նե րի, մի զու ղի նե րի 
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ին ֆեկ ցիա նե րի ու սեպ սի սի/մե նին գի տի դրսևո րում նե րով, ին չի հի ման վրա 
տար բե րում են Escherichia coli միկ րոօր գա նիզմ նե րի չորս են թա տե սակ։

Ն կար 3‒27։ Escherichia coli միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին պատ կեր նե րը. 

Campylobacter jejuni տե սա կը պատ կա նում է Campylobacteriaceae ըն-
տա նի քին, ո րը խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և  ոչ խար նե րի շրջա նում 
վիժ ման դեպ քե րի գլխա վոր պատ ճառ նե րից մեկն է։ Մարդ կանց դեպ քում այն 
միկ րո բա յին գաստ րոէն տե րի տի ա ռա ջաց ման գլխա վոր պատ ճառն է։ Դ րանք 
կա յուն են ջեր մութ յան նկատ մամբ, սա կայն ոչն չա նում են պաս տե րի զա ցիա յի 
ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի ազ դե ցութ յամբ։ Campylobacter jejuni տե սա կի հա րու-
ցիչ նե րը հան դի պում են կեն դա նի նե րի կղան քում, ինչ պես նաև հում կա թում։ 
Այդ հա րու ցիչ նե րը գրամ‒բա ցա սա կան, սպոր չա ռա ջաց նող, շար ժուն ո լո-
րան ման ցու պիկ ներ են (Ն կար 3‒28)։ Campylobacter jejuni հա րու ցիչ նե րի 
զար գաց ման օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան է հա մար վում 420C ար ժե քը20, սա կայն 
դրանք կա րող են բազ մա նալ 30‒470C մի ջա կայ քում։ Սնն դարդ յու նա բե րու-
թյու նում դրանց վա րա կումն անհ րա ժեշտ է կան խար գե լել սա նի տա րա հի գիե-
նիկ պայ ման նե րի ա պա հով մամբ և վե րամ շակ ման ըն թաց քում հում քի ջեր մա-
յին ռե ժիմ նե րի պատ շաճ ա պա հով մամբ։ 
Ն կար 3‒28։ Campylobacter jejuni միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին պատ-

կեր նե րը. 
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3.4.3. ԿԱԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՐԴՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ 
ԿԱԹԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կա թը տար բեր միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի և բազ մաց ման կա տար յալ աղ-

բյուր է, ին չի հետ ևան քով դրա թե րի վե րամ շա կու մը կա րող է բա ցա սա կան ազ-
դե ցութ յուն ներ ու նե նալ մարդ կանց ա ռող ջութ յան վրա։ Կա թը կա րող է վա րակ-
վել ար տադ րութ յան ցան կա ցած փու լում՝ կա թի ստա ցու մից մինչև սպա ռում։ 
Ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են ինչ պես 
կեն դա նի նե րը, այն պես էլ մար դիկ։ Մինչ դեռ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե-
րի այլ տե սակ նե րի նկատ մամբ ըն կա լու նակ է միայն մար դը, ո րոնց փո խանց-
ման հա մար կա թը բա րեն պաստ մի ջա վայր է։ Մար դիկ կա րող են վա րակ վել 
հի վանդ կեն դա նի նե րի խնամ քի ըն թաց քում, դրան ցից ստաց ված հում քի վե-
րամ շակ ման և չ վա րա կա զերծ ված սննդամ թեր քի սպառ ման ժա մա նակ։ Կա թի 
մի ջո ցով մար դուն փո խանց վող ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն ներն են 
տու բեր կուլ  յո զը և բ րու ցել  յո զը, իսկ մար դուց կա թին փո խանց վող հի վան-
դութ յուն նե րը՝ դիֆ թե րիան, սկար լա տի նը և  ո րո վայ նա յին տի ֆը։

3.4.3.1. ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻՈՒՄ ԲՈՎԻՍ 
(MYCOBACTERIUM BOVIS) ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ
Տու բեր կուլ  յո զը (Tuberculosis) խրո նիկ ըն թաց քով վա րա կիչ հի վան դու-

թյուն է, ո րի հա րու ցի չը պատ կա նում է մի կո բակ տե րիում խմբի (Mycobacterium 
group) ման րէ նե րին21,22։ Գո յութ յուն ու նի հա րուց չի ե րեք հիմ նա կան տե սակ, 
ո րոնք հա մար վում են գրամ‒դրա կան, թթվա կա յուն, ցու պի կա ձեւ կամ թե-
լաձև ման րէ ներ (Ն կար 3‒29)։ Դ րանք նե րա ռում են մար դու մի կո բակ տե-
րիում տու բեր կուլ  յո զիս (Mycobacterium tuberculosis), խո շոր եղ ջե րա վոր նե-
րի մի կո բակ տե րիում բո վիս (Mycobacterium bovis) և թռչ նի մի կո բակ տե րիում 
ա վիում (Mycobacterium Avium) տե սակ նե րը, ո րոնք վա րա կիչ են ինչ պես 
մարդ կանց, այն պես էլ կեն դա նի նե րի հա մար։ Նշ ված հա րու ցիչ նե րի վի րու լեն-
տութ յու նը (ախ տած նութ յան աս տի ճան) մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և թռ չուն-
նե րի շրջա նում տար բեր է: Մաս նա վո րա պես, Mycobacterium tuberculosis տե-
սա կի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը, խո զե րը 
և շ նե րը; Mycobacterium Avium տե սա կի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են թռչուն նե-
րի բո լոր տե սակ նե րը, ինչ պես նաև խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը, խո զե րը 
և մար դիկ; Mycobacterium bovis տե սա կի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են ոչ միայն 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը, այլև ըն տա նի և վայ րի կաթ նա սուն կեն-
դա նի նե րի այլ տե սակ ներ։ 
Ըստ էութ յան, Mycobacterium bovis հա րուց չից ա ռա ջա ցած հի վան դու-

թյամբ կա րող են ախ տա հար վել տա քար յուն կեն դա նի նե րի բո լոր տե սակ նե-
րը։ Միև նույն ժա մա նակ, ոչ գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան խո շոր եղ-
ջե րա վոր կեն դա նինե րից (նե րառ յալ՝ ըն տա նի և վայ րի) գո մե շը և բի զո նը, իսկ 
եղ ջե րու նե րից՝ եղ նի կը և կով կաս յան ազն վա ցեղ եղ ջե րուն ա ռա վել զգա յուն 
են տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis հա րուց չի նկատ մամբ։ Խո շոր եղ ջե-
րա վոր կեն դա նի նե րի տու բեր կուլ  յոզ հի վան դութ յու նը (Bovine tuberculosis) 
հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է մի կո բակ տե րիում բո վիս (Mycobacterium bovis) 
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և  ա ռա վել հազ վա դեպ մի կո բակ տե րիում կապ րաէն (Mycobacterium caprae) 
տե սա կի ման րէ նե րից։ Տու բեր կուլ  յո զի այս եր կու հա րու ցի չը պատ կա նում 
են մի կո բակ տե րիա նե րի (Mycobacterium) խմբի մեջ մտնող մի կո բակ տե րիում 
տու բեր կուլ  յո զի սի կոմպ լեք սին (Mycobacterium tuberculosis complex) (Աղ-
յու սակ 3‒5)։ 
Ն կար 3‒29։ Mycobacterium bovis միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին 

պատ կեր նե րը.

Կա յու նութ յու նը։ Չ նա յած տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis հա րուց չի 
ման րէ նե րը զգա յուն են բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի, ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ-
նե րի և հա րա բե րա կա նո րեն ցածր խո նա վութ յան եր կա րատև ազ դե ցութ յուն-
նե րի նկատ մամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք ցու ցա բե րում են կա յու նութ յուն 
ո րո շա կի բա րեն պաստ պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, նե րառ յալ՝

o Ման րէ նե րը մնում են կեն սու նակ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի, լույ սի բա-
ցա կա յութ յան և բարձր խո նա վութ յան պայ ման նե րում,

o Հա րու ցի չը մնում է կեն սու նակ մինչև 11 ա միս տևո ղութ յամբ՝ 12‒24°C 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում, 

o Տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis հա րու ցիչ նե րը սո վո րա բար չեն 
բազ մա նում օր գա նիզ մից դուրս, սա կայն պահ պա նում են ի րենց կեն սու նա-
կութ յու նը ար տա քին մի ջա վայ րում մի քա նի օ րից մինչև մեկ շա բաթ ժա-
մա նա կա հատ վա ծով։

o Ման րէ նե րը չեն բազ մա նում ի րենց կրող օր գա նիզ մից դուրս պայ ման-
նե րում՝ բա ցա ռութ յամբ դրան ցից մա քուր կուլ տու րա ներ ստա նա լու հա մար 
նա խա տես ված հա տուկ սննդա մի ջա վայ րե րում, ո րոն ցում ման րէ նե րը բազ-
մա պատկ վում են մո տա վո րա պես յու րա քանչ յուր 20 ժա մը մեկ, 

o Ախ տած նութ յունն ախ տա հար ված կղան քում պահ պան վում է 6‒8 շա-
բաթ,

o Ախ տած նութ յու նը ջրամ բար նե րով պահ պան վում է 18 օր, 
o Ա ռան ձին դեպ քե րում, ման րէ նե րը կա րող են մնալ ի րենց կրո ղի օր գա-

նիզ մում ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում՝ ա ռանց պրոգ րե սիվ հյուծ վա ծու-
թյան հա մախ տա նի շի դրսևոր ման։ 

o Կա թի պաս տե րա ցու մը 720C‒ի դեպ քում 15 վայրկ յան տևո ղութ յամբ 
ոչնչաց նում է հա րուց չի ման րէ նե րը:
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Աղ  յու սակ 3‒5: Մի կո բակ տե րիում տու բեր կուլ  յո զի սի կոմպ լեք սի հա րու ցիչ նե րի 
տե սա կա յին կազ մը և դ րանց հիմ նա կան կրող նե րը. 

Միկոբակտերիում 
տուբերկուլյոզիսի 

կոմպլեքս 
(Mycobacterium 

tuberculosis complex)

Հարուցիչների տեսակային
 Կազմը

Հարուցիչների 
հիմնական 
կրողները

Միկոբակտերիում 
տուբերկուլյոզիս 

(Mycobacterium tuberculosis)
Մարդ

Միկոբակտերիում բովիս
(Mycobacterium bovis)

Խոշոր եղջերավոր 
կենդանիներ և մարդ

Միկոբակտերիում 
աֆրիկանում

(Mycobacterium africanum)
Մարդ՝ աֆրիկյան 
մայրցամաքում

Միկոբակտերիում կանէտի
(Mycobacterium canettii) Մարդ

Միկոբակտերիում միկրոտի 
(Mycobacterium microti) Մանր կրծողներ

Միկոբակտերիում կապրաէ 
(Mycobacterium caprae) Այծեր

Միկոբակտերիում պինիպեդի 
(Mycobacterium pinnipedii) Փոկեր 

Վա րա կի տա րած ման աղբ յուր նե րը և վա րակ ման ու ղի նե րը։ Տու բեր կու լ յո-
զի Mycobacterium bovis տե սա կի հա րու ցիչ նե րը կա րող են փո խանց վել հի-
վանդ կեն դա նուց մար դուն և հա կա ռա կը։ Վա րա կի հիմ նա կան աղբ յուր են 
տու բեր կուլ  յո զով հի վանդ և վա րա կա կիր կեն դա նի նե րը։ Վա րա կի տա րած-
ման հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է կեն դա նի նե րի մեծ հո տե րի, խիտ պահ ված-
քի և  ա ռողջ ու հի վանդ կեն դա նի նե րի շփման առ կա յութ յու նը (Ն կար 3‒30)։ 
Վա րակ ման ու ղի նե րը կեն դա նու և մար դու միջև նման են կեն դա նի նե րի միջև 
վա րա կի փո խանց ման ձևե րին, սա կայն վա րակ ման հիմ նա կան ու ղին հի վանդ 
կեն դա նի նե րից ստաց ված չվա րա կա զերծ ված հում քի սպա ռումն է (Ն կար 
3‒31)։

Mycobacterium bovis հա րու ցիչն օր գա նիզմ կա րող է ներ թա փան ցել եր կու 
հիմ նա կան ճա նա պար հով, նե րառ յալ՝ 

1. օ դա կա թի լա յին ճա նա պար հով,
2. մար սո ղա կան ճա նա պար հով: 
Ներ թա փանց ման այլ ու ղի ներն ա ռա վել հազ վա դեպ են դառ նում վա րակ-

ման ճա նա պարհ և նե րա ռում են՝
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1. նե րար գան դա յին (մո րից՝ պտղին) ճա նա պար հով փո խանց վող,
2. կրծքա գեղ ձի բոր բոք ման (մաս տիտ) ճա նա պար հով փո խանց վող,
3. մաշ կի տու բեր կուլ  յո զա յին ախ տա հա րում նե րի ճա նա պար հով փո խանց վող,
4. մի զա սե ռա կան հա մա կար գի ճա նա պար հով փո խանց վող,
5. սաղ մի ներ պատ վաստ ման ճա նա պար հով փո խանց վող։ 
Ն կար 3‒30։ Տու բեր կուլ յո զի Mycobacterium bovis հա րուց չի տա րած ման գոր ծոն ներ.

Գաղտ նի շրջան։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը կա րող է տևել ա միս-
ներ և նույ նիսկ տա րի ներ։ Վա րակ ման պա հից սկսած հի վան դութ յու նը 
կա րող է ու նե նալ բա վա կան եր կար ա սիմպ տո մա տիկ (ա ռանց կլի նի կա կան 
նշան նե րի) ըն թացք, իսկ ա ռան ձին կեն դա նի նե րի մոտ կա րող է մնալ ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում։ 
Կ լի նի կա կան նշան ներ։ Հի վան դութ յան նա խան շան նե րի շրջա նում հա րու-

ցիչ ներն ու նեն ազ դե ցութ յան մի շարք ընդ հա նուր կող մեր, ո րոնք դրսևոր-
վում են ո րոշ ընդ հա նուր կլի նի կա կան նշան նե րով, նե րառ յալ՝ 

o հա րա ճուն (պրոգ րե սի վող) հյուծ վա ծութ յան հա մախ տա նիշ,
o թու լութ յուն, հոգ նա ծութ յուն, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յուն (ա նո ռեք-

սիա),
o տենդ՝ մարմ նի ցածր ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րով,
o բրոն խոպնև մո նիա,
o հազ՝ շնչա կան ար տա հայ տում նե րով՝ հևո ցի (դիսպ նոէ) և շն չա ռու-

թյան ան ցո ղիկ հա ճա խաց ման (տա խիպ նոէ) ու ղեկ ցութ յամբ, 
o փոր լու ծութ յուն (ոչ հա ճա խա կի հան դի պող), 
o ավ  շա յին հան գույց նե րի մե ծա ցում, ո րը հան գեց նում է՝
 փքվա ծութ յան (միջ նոր մի՝ կրծքա վան դա կի ավ  շա յին հան գույց ներ),
 ստա մոք սա ղի քա յին հա մա կար գի խցա նում նե րի (մի ջըն դեր քի՝ զստա-

ղի քի ավ  շա յին հան գույց ներ), 
 կլման խան գա րում նե րի, շչա ցող շնչա ռութ յան (ստրի դոր) և թ քա գեղ-

ձե րի հյու թա զա տութ յան (հե տըմ պա նա յին ավ  շա յին հան գույց ներ)։
Հի վան դութ յան դրսևո րում նե րի խրո նիկ զար գա ցու մը, որն ու ղեկց վում է 

կեն դա նի նե րի զանգ վա ծա յին կամ մաս նա կի ան կում նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 
հա ճախ նվա զեց նում է տու բեր կուլ  յո զի ըն թա ցիկ վե րահսկ ման կար ևո րու-
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թյու նը։ Հետ ևա բար, ձևա վոր վել է ընդ հա նուր մո տե ցում, ըստ ո րի առ կա են 
տու բեր կուլ  յո զի տա րած վա ծութ յան բազ մա թիվ չար ձա նագր ված դեպ քեր։   
Ն կար 3‒31։ Կեն դա նու տար բեր օր գան նե րում գո յա ցած կրա կալ ված գրա նու լո-

մա ներ. 

Տու բեր կուլ  յո զի հա րու ցիչ նե րը կա րող են ախ տա հա րել օր գա նիզ մի ինչ-
պես ա ռան ձին, այն պես էլ միա ժա մա նակ տար բեր օր գան ներ կամ հյուս վածք-
ներ՝ գո յաց նե լով աբս ցես (թա րա խա կույտ) և գ րա նու լո մա (հա տի կու ռուց-
քա յին հան գույց ներ), ո րոնք հա մար վում են տու բեր կուլ  յո զի ախ տո րոշ ման 
հիմ նա կան կլի նի կա կան նշան նե րը (Ն կար 3‒31)։ Վա րա կա կիր կեն դա նի նե րը 
ար տա քին մի ջա վայ րում տա րա ծում են տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis 
տա րա տե սա կի հա րու ցիչ նե րը շնչա ռա կան օր գան նե րից ար տադր ված լոր ձի 
կա թիլ նե րի, կղան քի և կա թի, եր բեմն նաև մե զի, հեշ տո ցա յին ար տա զա տում-
նե րի (սեկ րե ցիա) կամ սերմ նա հե ղու կի մի ջո ցով։ 
Հա մա ճա րա կա բա նութ յուն։ Տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis տա-

րա տե սա կից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յու նը պատ կա նում է զոո նոզ հի վան-
դութ յուն նե րի շար քին, որն ու նի ա նաս նա պա հա կան հում քի ար տադ րութ յան 
հսկո ղութ յան և հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան պահ պան ման կար ևոր նշա-
նա կութ յուն։ Դա րեր շա րու նակ տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis տա րա-
տե սա կից ա ռա ջա ցած զոո նոզ հի վան դութ յու նը նպաս տել է մարդ կանց շրջա-
նում տու բեր կուլ  յո զով վա րակ վա ծության և հի վան դա ցութ յան դեպ քե րի 
ա վե լաց մանն ամ բողջ աշ խար հում։ Սա կայն ներ կա յումս այդ հի վան դութ յամբ 
գրանց վող դեպ քե րը մարդ կանց շրջա նում հա մե մա տա բար քիչ են, ին չը պայ-
մա նա վոր ված է կա թի պատ շաճ ջեր մա յին մշակ ման, կեն դա նի նե րի շրջա նում 
հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան ծրագ րե-
րի և մարդ կանց շրջա նում հան րա յին ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման հետ։ Զար գա ցած երկր նե րում տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium 
bovis տա րա տե սա կից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յան վե րաց ման հա մար ի րա-
կա նաց վել են մի շարք նպա տա կա յին ծրագ րեր, ո րոնք հան գեց րել են դրա 
հետ կապ ված դեպ քե րի նվա զեց մա նը։ Սա կայն, վայ րի բնութ յան ա ռան ձին 
օ ջախ նե րում հան դի պող դեպ քե րը այս հի վան դութ յան ամ բող ջա կան վե րա-
ցու մը դարձ նում են դժվար գոր ծըն թաց։ Միև նույն ժա մա նակ տու բեր կուլ  յո-
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զի Mycobacterium bovis տա րա տե սա կից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յան ա ռա վել 
գե րակշ ռող դեպ քեր են ար ձա նագր վում ա ռան ձին զար գա ցող երկր նե րում, 
ո րոնք կա րող են եր կա րա ժամ կետ տնտե սա կան վնաս ներ պատ ճա ռել՝ ա նաս-
նա պա հական հում քի ար տադ րութ յան կրճա տում, քրո նիկ բնույ թի վա րա կիչ 
հի վան դու թյուննե րի ա ռա ջա ցում, առևտ րա յին սահ մա նա փա կում ներ, ինչ-
պես նաև թես տա վոր ման և մշ տա դի տարկ ման հա վել  յալ աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պում։ Ա ռան ձին ի րա վի ճակ նե րում այս հի վան դութ յու նը կա րող է 
նաև լուրջ սպառ նա լիք դառ նալ ան հե տաց ման վտան գի տակ գտնվող կեն-
դա նա կան տե սակ նե րի հա մար: Այն երկր նե րում, որ տեղ գոր ծում են սննդի 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման կա նո նա կար գեր, ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին 
մշտա դի տար կու մը սպան դա նոցնե րում հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ախ տո-
րո շե լու տու բեր կուլ  յո զի կլի նի կա կան նշան նե րը, ինչ պի սիք են պրոգ րե սիվ 
հյուծ վա ծութ յան հա մախ տա նի շը և հ յուս վածք նե րում թա րա խա յին օ ջախ-
նե րի առ կա յութ յու նը։ Դ րանց հաս տատ ման դեպ քե րում հա մա պա տաս խան 
տնտե սութ յուն ներն ան մի ջա պես պետք է հում քի հանձն ման ա նա պա հով 
մա տա կա րար ներ հայ տա րար վեն՝ հի վան դութ յան տա րա ծու մը բա ցա ռե լու 
նպա տա կով։ Տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis տա րա տե սա կից ա ռա ջա-
ցած հի վան դութ յան ազ դե ցութ յու նը հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան պահ-
պան ման վրա մե ծա ցել է այն երկր նե րում, որ տեղ հի վան դութ յու նը կրում է 
ար տա հայտ ված էն դե միկ բնույթ և, մաս նա վո րա պես, բա ցա սա բար է անդ րա-
դառ նում բնակ չութ յան այն հատ վա ծի վրա, որն ու նի ա ռա վել թույլ ի մու նա-
յին հա մա կարգ, ինչ պի սին է մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան վի րուս/
ձեռք բե րո վի ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նի շը (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ)։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis տա րա տե սա-

կից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յունն աշ խար հում մարդ կանց շրջա նում գրանց-
ված տու բեր կուլ  յո զի դեպ քե րի 3‒15%‒ն  է։ Այս ցու ցա նի շը տա տան վում է 
աշ խար հի տար բեր շրջան նե րում՝ կախ ված մի շարք գոր ծոն նե րից, ինչ պի սին 
է հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան ծրագ-
րե րի և սնն դի անվ տան գութ յան ա պա հով ման կա նո նա կար գե րի կի րա ռու-
թ յու նը։ Տու բեր կուլ  յո զի Mycobacterium bovis տա րա տե սա կից ա ռա ջա ցած 
հի վան դութ յան դեպ քերն ըստ «կյան քի ա նաշ խա տու նակ տա րի նե րի» ցու ցա-
նի շի (DALYs, disability‒adjusted life years) հաշ վարկ ված է ա ռան ձին երկր-
նե րի մասշ տա բով։ «Կ յան քի ա նաշ խա տու նակ տա րի նե րի» ցու ցա նի շը 
վա ղա ժամ մահ վան կամ աշ խա տու նա կութ յան ի ջեց ման (կորս տի) հետ կապ-
ված գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով կյան քից կորց րած 
պո տեն ցիալ ա ռողջ տա րի նե րի թիվն է։ 

3.4.3.2. ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶ ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Բ րու ցել  յո զը (Brucellosis) խրո նիկ ըն թաց քով վա րա կիչ հի վան դութ յուն 

է, ո րը հայտ նի է նաև մի ջերկ րա ծո վա յին տենդ, մալ թա յան տենդ և  ա լի քա-
վոր տենդ ան վա նում նե րով23,24։ Հա րու ցի չը պատ կա նում է բրու ցել լա միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի (Brucella) խմբին, որն իր հեր թին մտնում է բրու ցե լա կի 
(Brucellaceae) ըն տա նի քի կազ մի մեջ։ Տար բե րում են բրու ցել  յո զի հա րու ցի չի 



‒ 275‒

վեց հիմ նա կան տե սակ, ո րոնք հա մար վում են գրամ‒բա ցա սա կան, թթվա-
կա յուն, կո կաձև կամ ցու պի կաձև ման րէ ներ։ Դ րանք նե րա ռում են գա ռի և  
այ ծի բրու ցել լա մե լի տեն սիս (Brucella melitensis), խո շոր եղ ջե րա վոր կեն-
դա նի նե րի բրու ցել լա ա բոր տուս (Brucella abortus), խո զի բրու ցել լա սո ւիս 
(Brucella suis), ոչ խա րի բրու ցել լա օ վիս (Brucella ovis), շան բրու ցել լա կա-
նիս (Brucella kanis) և թ փու տա յին առ նե տի բրու ցել լա նեո տո մա (Brucella 
neotomae) տե սակ նե րը: Բա ցի Brucella ovis և Brucella neotomae տե սակ նե րից, 
մնա ցած տե սակ նե րը վա րա կիչ են նաև մարդ կանց հա մար։ 

Ն կար 3‒32։ Brucella abortus միկ րոօր գա նիզմ նե րի ման րա դի տա կա յին պատ կեր նե րը.

Կա յու նութ յու նը։ Բ րու ցել լա միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 
հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ են բարձր խո նա վութ յու նը, ցածր ջեր մաս-
տի ճան նե րը և  ար ևա յին ճա ռա գայթ նե րի բա ցա կա յութ յու նը։ Դ րանք պահ պա-
նում են ի րենց կեն սու նա կութ յու նը հո ղում մինչև 125 օր, մսի կար կա սում և 
ներ քին օր գան նե րում՝ մինչև 135 օր, ինչ պես նաև 40C ջեր մաս տի ճա նով ար-
յան նմուշ նե րում՝ մինչև 180 օր։ 
Վա րա կի տա րած ման աղբ յուր նե րը և վա րակ ման ու ղի նե րը։ Բ րու ցել  յո զը 

սո վո րա բար փո խանց վում է կեն դա նուն, երբ ըն կեր քի կամ վիժ ված պտու ղի 
վրա առ կա բակ տե րիա նե րը ներ թա փան ցում են կեն դա նու օր գա նիզմ։ Բ րու-
ցել լա ա բոր տուս (Brucella abortus) տե սա կը կա րող է փո խանց վել կեն դա նուն 
լոր ձա յին թա ղան թի, շաղ կա պե նի նե րի, վեր քե րի կամ մաշ կի մի ջո ցով25 (Ն կար 
3‒32)։ Վի ժում նե րից և  եր բեմն ժամ կե տա յին ծննդա բե րութ յուն նե րից հե տո 
բակ տե րիանե րի մեծ քա նա կութ յուն ներ են գո յա նում ըն կեր քում, պտղաջ րե-
րում և հեշ տո ցա յին ար տա զա տում նե րում (սեկ րե ցիա)։ Միկ րոօր գա նիզմ-
ներն առ կա են նաև կրծքա գեղ ձի և դ րա ավ  շա յին հան գույց նե րի շրջա նում, 
ո րոնք կա րող են փո խանց վել կա թին։ Brucella abortus տե սա կի հա րու ցիչ նե-
րը կա րող են ա ռա ջաց նել հյուս ված քա յին կո նան ման գո յա ցութ յուն ներ՝ հիգ-
րո մա ներ, և տե ղա կայ վել դրա հե ղուկ նե րում։ Դ րանք պար բե րա բար հայտ-
նա բեր վում են նաև մե զում, կղան քում և սերմ նա հե ղու կում։ Brucella abortus 
տե սա կը կա րող է փո խանց վել նաև դրա հետ շփում ու նե ցած պա րա գա նե րի 
մի ջո ցով։ Ա ռա ջին հղիութ յան ժա մա նակ կեն դա նի նե րից շա տե րը դառ նում են 
Brucella abortus հա րու ցիչ նե րի կրող ներ։ 

Brucella abortus հա րու ցիչ նե րից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յու նը պատ կա-
նում է զոո նոզ հի վան դութ յուն նե րի շար քին։ Զոո նոզ (zoonosis) հի վան-
դութ յուն նե րը կեն դա նի նե րի վա րա կիչ և  ին վա զիվ հի վան դութ յուն ներ են, 
ո րոնք ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող են փո խանց վել մար դուն ող նա շա-
րա վոր կեն դա նի նե րի (վայ րի կամ ըն տա նի) հետ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
շփման հետ ևան քով26։ Մար դիկ կա րող են վա րակ վել այդ բակ տե րիա նե րը կուլ 
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տա լու, շնչե լու, լոր ձա յին թա ղան թին դիպ չե լու կամ մաշ կա յին բաց վածք նե րի 
մի ջո ցով։ Մ սի կար կա սը վա րակ ման ա ռա վել տա րած ված աղբ յուր է մսի փա-
թե թա վոր ման աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված նե րի մոտ, իսկ բնակ չութ յան 
շրջա նում այն կա րող է տա րած վել չպաս տե րաց ված կա թի կամ կաթ նամ թերք-
նե րի մի ջո ցով։ 
Գաղտ նի շրջան։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը կախ ված է կեն դա նի նե-

րի տե սա կից, ո րը կա րող է տևել եր կու շա բա թից մինչև մեկ տա րի, իսկ 
ա ռան ձին դեպ քե րում՝ նաև ա ռա վել եր կար ժա մա նա կա հատ ված։ Ա ռա ջին 
հղիութ յան ըն թաց քում դիտ վող վի ժու մը ա ռա ջին կլի նի կա կան նշանն է, և 
գաղտ նի շրջա նը տևում է սո վո րա բար մինչև 30 օր։ 
Կ լի նի կա կան նշան ներ։ Բ րու ցել  յոզ հի վան դութ յու նը ոչ հղի կաթ նա սուն 

կեն դա նի նե րի մոտ սո վո րա բար չի ար տա հայտ վում ո րո շա կի ախ տան շան նե-
րով։ Մինչ դեռ հղի կո վե րի մոտ Brucella abortus հա րու ցիչ ներն ա ռա ջաց նում 
են վի ժում ներ հղիութ յան ուշ ժա մա նա կա հատ վա ծում (սո վո րա բար, 5‒9 
ա միս նե րի ըն թաց քում) և մե ռե լած նութ յուն։ Նո րա ծին շատ հոր թեր ծնվում 
են ժամ կե տա յին ծննդա բե րութ յամբ, սա կայն լի նում են այն քան թույլ, որ կա-
րո ղա նում են կեն դա նի մնալ կարճ տևո ղութ յամբ։ Ըն կեր քը հա ճախ ընկ նում է 
ու շա ցած, և կա րող է տե ղի ու նե նալ երկ րոր դա յին մետ րիտ, ո րը հա ճախ հան-
գեց նում է ժա մա նա կա վոր անպտ ղա բե րութ յան։ Կաթ նատ վութ յու նը սո վո-
րա բար նվա զում է, սա կայն ա ռանց բար դութ յուն նե րի ծննդա բե րութ յուն նե րի 
դեպ քում կեն դա նու ընդ հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կը չի տու ժում։ Հա ջոր-
դիվ հղիութ յուն նե րը սո վո րա բար ա վարտ վում են ժամ կե տա յին ծննդա բե րու-
թ յուն նե րով։ Եր կա րատև ին ֆեկ ցիոն ժա մա նա կա հատ վա ծում կեն դա նի նե րը 
կա րող են ձեռք բե րել հո դա բորբ կամ արթ րիտ հի վան դութ յուն նե րը։ 
Հա մա ճա րա կա բա նութ յուն։ Brucella abortus հա րու ցիչ նե րի հիմ նա կան կրող-

ներ են խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը։ Դ րանց տա րա ծու մը նա խի րում հիմ-
նա կա նում տե ղի է ու նե նում վա րակ ված կեն դա նու մի ջո ցով։ Վա րակ ման ա մե-
նա բարձր ռիս կը պահ պան վում է վիժ ման կամ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ։  

3.4.4. ՄԱՍՏԻՏ (ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
Կեն դա նի նե րի ա ռողջ կաթ նա գեղ ձերն ու նեն կեն սա կան նշա նա կութ յուն 

լիար ժեք սննդա րա րութ յամբ և ցան կա լի քա նա կութ յուն նե րով կա թի սին թեզ-
ման հա մար27։ Այս հա մա տեքս տում, մաս տիտն այն պի սի հի վան դութ յուն է, 
որն ա ռա ջաց նում է կեն դա նի նե րի կաթ նա գեղ ձի բոր բո քում (Ն կար 3‒33)28։ 
Դ րա ա ռա ջաց ման նշան նե րը ան զեն աչ քով հա ճախ տե սա նե լի չեն, քա նի որ 
մաս տի տի զար գաց ման շրջա նում դեռևս դրսևոր վում են նա խակ լի նի կա կան 
նշան նե րը։ Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար այս հի վան դութ յու նը 
ա մե նա ծախ սա տար նե րից մեկն է, քա նի որ ու ղեկց վում է կաթ նար տադ րու-
թյան նվա զեց մամբ, հա վել  յալ բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ, 
ա նաս նա բու ժա կան հա վել  յալ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց մամբ, կաթ նա-
մթեր քի պատ րաստ ման հա մար կա թի ան պի տա նիութ յամբ, կեն դա նի նե րի 
մա հա ցութ յամբ և վա ղա ժամ խո տան մամբ, գե նե տիկ ին ժե նե րիա յի ո լոր տում 
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տվյալ կեն դա նի նե րի նվազ օգ տա կա րութ յամբ և կա թի ցած րո րա կութ յամբ։ 
Մաս տի տի դեպ քում ակ տի վա նում է կա թի պրո տեա զա ֆեր մենտ նե րի կեն-
սա գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պի սիք են պլազ մին ֆեր մեն տը և սո մա տիկ բջիջ նե-
րի ֆեր մենտ նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են կա զեի նի պրո տեո լիզ՝ նպաս տե լով 
պան րի ել քի և  ո րա կի նվա զեց մա նը։ 
Ն կար 3‒33։ Չա փա հաս խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա վել հա ճախ 

հան դի պող միկ րո բա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րը.  

Կաթ նա գեղ ձե րի բոր բոք ման գոր ծըն թա ցը հա ճախ ու ղեկց վում է կա թում 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի բարձր քա նա կութ յուն նե րով, ին չը պա հան ջում է բու-
ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի կի րա ռում՝ բարձ րո րակ կա թի ստաց ման և կեն դա-
նու ա ռող ջու‒թյան վե րա կանգն ման նպա տա կով։ Երբ մաս տիտն ու նե նում է 
սուր դրսևո րում ներ, ա պա դրանք կա րող են հան գեց նել բոր բոք ված կաթ նա-
գեղ ձից կա թի ար տա զատ ման ամ բող ջա կան դա դա րեց ման։ Ե թե վա րակ վում 
են կաթ նա գեղ ձի բո լոր հատ ված նե րը, ա պա դա կա րող է հան գեց նել կեն դա-
նու մահ վան, հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ վա րա կու մը տե ղի է ու նե ցել 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի կո լիձ ևե րով։ 
Միկ րո բա յին վա րակ նե րը մաս տիտ նե րի ա ռա ջաց ման գլխա վոր պատ-

ճառն են։ Ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են ա ճել և բազ մա նալ հի-
վանդ կաթ նա գեղ ձի մա կեր ևույ թին։ Այդ հա րու ցիչ նե րից ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում են ստրեպ տո կո կուս ա գա լակ տիան (Streptococcus agalactiae), 
ոս կե գույն ստա ֆի լակո կը (Staphylococcus aureus) և մի կոպ լազ մա յի են թա-
տե սակ նե րը (Mycoplasma spp.): Միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են տա րած վել 
կեն դա նի նե րի միջև մար դու վա րակ ված ձեռ քե րի կամ վա րակ ված սար քա-
վո րում նե րի կի րառ ման մի ջո ցով։ Մաս տի տը ձևա վոր վում է, երբ ախ տա ծին 
միկ րոբ նե րը կա րո ղա նում են ներ թա փան ցել կաթ նա գեղձ՝ կեն դա նու կաթ-
նա խո ռո չի մի ջո ցով։ Բա ցի դա, մի կոպ լազ մա յին վա րակ նե րի մի շարք են-
թա տե սակ ներ կա րող են տա րած վել և  ախ տա հա րել կաթ նա գեղ ձը ար յան 
շրջա նա ռութ յան մի ջո ցով։ 
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Երկ րոր դա յին նշա նա կութ յուն ու նեն ար տա քին մի ջա վայ րի մի շարք միկ-
րոօր գա նիզմ ներ, նե րառ յալ՝ ստրեպ տո կո կուս յու բե րի սը (Streptococcus 
uberis), ստրեպ տո կո կուս դիս գա լակ տիան (Streptococcus dysgalactiae), կապ-
տա թա րա խածին ցու պի կը (Pseudomonas aeruginosa) և միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
կո լիձ ևե րը̀  ա ղի քա յին ցու պի կը (Escherichia coli), էն տե րո բակ տեր ցու պի կը 
(Enterobacter) և կ լեբ սիե լա ցու պի կը (Klebsiella): Ար տա քին մի ջա վայ րի միկ-
րոօր գա նիզմ նե րը առ կա են ա մե նու րեք, ին չը խո չըն դո տում է դրանց ամ բող-
ջա կան ոչն չաց ման ա պա հով մա նը։ Երբ ա ռա ջա նում են կեն դա նու կաթ նա գեղ-
ձի բոր բոք ման նշան ներ, որն ու ղեկց վում է տեն դով և  ա խոր ժա կի կորս տով, 
ա պա պետք է ի րա կա նաց վեն բուժ ման ան մի ջա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Ն ման 
կեն դա նի նե րին սո վո րա բար տրա մադ րում են ներկր ծա յին և միջմ կա նա յին 
կամ նե րե րա կա յին հա կա բիո տի կային նե րար կում ներ։ Խ րո նիկ մաս տի տի 
բու ժու մը լա վա գույնս ի րա կա նաց վում է ցա մա քի շրջա նում մի շարք պատ-
ճառ նե րով։ Դ րանք են.

o նե րարկ ված հա կա բիո տիկ նե րը բարձր կոն ցենտ րա ցիա նե րով պահ-
պան վում են կաթ նա գեղ ձում բա վա կան եր կար տևո ղութ յամբ, քա նի որ չեն 
խառն վում կա թի հետ կամ հե ռաց վում կիթն ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ, 

o կա րող են օգ տա գործ վել հա կա բիո տիկ նե րի ա ռա վել բարձր, անվ տանգ 
կոն ցենտ րա ցիա ներ,

o կա թը չի աղ տոտ վում նե րարկ ված հա կա բիո տիկ նե րով, ե թե հաշ վի է 
առն վել դրանց ազ դե ցութ յան պահ պան ման ժա մա նա կա հատ վա ծը կեն դա նու 
ծննդա բե րութ յու նից հե տո,  

o կաթ նա գեղ ձի վնաս ված հյուս վածք նե րը կա րող են վե րա կանգն վել 
մինչև կաթ նար տադ րութ յան լիար ժեք վե րա կանգ նու մը, 

o ցա մա քի շրջա նում վա րակ ման դեպ քե րը կտրուկ նվա զում են։
 

3.4.5. ՀՈՒՄ ԿԱԹԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հում կա թի և դ րա նից պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րու թյու-

նը թույ լատր ված է մի շարք երկր նե րում։ Ա ռա վել հա ճախ պատ րաստ վող 
կաթ նամ թերք նե րից է պա նի րը, որն ի տար բե րութ յուն ջեր մամ շակ ված կա թից 
պատ րաստ ված պա նիր նե րի՝ բնո րոշ վում է ա ռա վել բազ մա զան և  ար տա հայտ-
ված հա մա յին հատ կա նիշ նե րով։ Հա մա յին նման հատ կա նիշ նե րի ձևա վո րու մը 
գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է դրա բնա կան ման րէա բա նա կան կազ-
մով։ Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րը, ո րոնք հում կա թից պատ րաստ ված 
պա նիր նե րում բնա կան ծա գում ու նե ցող հիմ նա կան միկ րոօր գա նիզմ ներն 
են, սին թե զում են մի շարք միա ցութ յուն ներ՝ բակ տե րիո ցին ներ, օր գա նա կան 
թթու ներ և ջ րած նի պե րօք սիդ, ո րոնք խո չըն դո տում են ախ տա ծին միկ րոօր-
գա նիզմ նե րի զար գաց մա նը, ին չը նպաս տում է ցան կա լի ման րէա բա նա կան 
ցու ցա նիշ նե րով պա նիր նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ մա նը։ Սա կայն 
հում կա թի միկ րոֆ լո րան կա րող է սննդա յին ծա գում ու նե ցող ախ տա ծին 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի բազ մաց ման մի ջա վայր դառ նալ։ Ա ռան ձին երկր նե րում 
հում կա թից պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րի սպա ռու մը եր բեմն հան գեց-
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րել է սննդա յին ծա գում ու նե ցող տա րա տե սակ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց-
ման, ին չի արդ յուն քում դրանց ար տադ րութ յու նը և ս պա ռու մը սո վո րա բար 
կրում են խիստ սահ մա նա փակ բնույթ ամ բողջ աշ խար հում։ 
Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մից ա ռաջ ջեր մա յին մշակ-

ման չեն թարկ ված կա թը հա ճախ պահ պա նում են ցածր ջեր մաս տի ճան նե-
րում, ին չը խո չըն դո տում է մե զո ֆիլ բակ տե րիա նե րի բազ մաց մա նը։ Սա-
կայն ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում ձևա վոր վում են նպաս տա վոր պայ ման ներ 
փսիխ րո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րի (Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. և 
Enterobacteriaceae) բազ մաց ման հա մար, ին չի հետ ևան քով դրանք կա րող են 
դառ նալ հում կա թի միկ րոֆ լո րա յում գե րակշ ռող ման րէ ներ՝ կախ ված պահ-
պան ման տևո ղութ յու նից։ Փ սիխ րո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րը հում կա թում 
սին թե զում են հիդ րո լի տիկ ֆեր մենտ ներ, ինչ պի սիք են պրո տեազ նե րը և լի-
պա զա նե րը, ին չը կա րող է հան գեց նել պա նիր նե րի փչաց մա նը։ Բա ցի դա, երբ 
փսիխ րո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րը պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
հե ռաց վում են հում կա թից, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց կող մից սին թեզ ված 
ֆեր մենտ նե րը պահ պա նում են ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը և բա ցա սա-
բար են ազ դում պա նիր նե րի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր ման վրա։ 
Փ սիխ րո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են նաև խո չըն դո տել օգ տա կար 
միկ րոֆ լո րա յի զար գաց մա նը, ին չի հա մար էլ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել դրանց 
բազ մաց ման կան խար գե լու մը կա թի ստաց ման ա ռա վել վաղ փու լե րում։ 
Ջեր մամ շակ ման չեն թարկ ված կա թից և կաթ նամ թերք նե րից ա ռա ջա ցած հի-
վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րից ա ռա վել հա ճախ են հան դի պում Brucella, 
Listeria monocytogenes, Salmonella, Campylobacter, Shigella, Mycobacterium 
bovis և Escherichia coli O157:H7 տե սակ նե րը29։ 

3.4.6. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈԲԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ 
ԱՐԱՏՆԵՐԸ

3.4.6.1. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԱՐԱՏՆԵՐ
Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ։ (i) Ոչ բարձր թթվութ յամբ կա թի մա կար-

դու մը պայ մա նա վոր ված է Bacillus subtilis խմբի կազ մի մեջ մտնող մե զո ֆիլ, 
սպո րա գո յաց նող, նե խում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի, ինչ պես նաև 
Bacillus circulans և Bacillus coagulans թեր մո ֆիլ ցու պիկ նե րի զար գաց ման 
արդ յուն քով։ Այս ա րա տը կա րող է ա ռա ջա նալ նաև փսիխ րո ֆիլ բակ տե րիա նե-
րի կող մից սին թեզ ված ջեր մա կա յուն ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան 
արդ յուն քում, ո րոնք ա ռա ջա նում են կա թը պա ղեց ման ջեր մաս տի ճան նե րում 
եր կար պահ պա նե լու ըն թաց քում5։ 

(ii) Կա թի թթվա յին մա կար դումն ա ռա ջա նում է ոչ հեր մե տիկ տա րա յա վոր-
ման, ինչ պես նաև կա թի ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րի խախ տում նե րի դեպ-
քում։ Այս ա րա տի ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած է ջեր մա կա յուն և  այլ կաթ-
նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը մթեր քի պահ պան ման 
ըն թաց քում5։ 

(iii) Խ մոր վող կա թի ա րատն ա ռա ջա նում է գա զա գո յաց նող, ա նաէ րոբ 
կլոստ րի դիա նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում, ո րի դեպ քում տե ղի է ու նե-
նում դրանց ին տեն սիվ բազ մա ցում և գա զա գո յա ցում5։  
Հա մի ա րատ ներ։ (i) Դառ նա հա մը գո յա նում է պրո տեո լի տիկ միկ րոօր-
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գա նիզմ նե րի կող մից սին թեզ ված պեպ տոն նե րի շնոր հիվ։ Այս ա րա տի ձևա-
վոր ման սկզբում նկատ վում են կոն սիս տեն ցիա յի փո փո խութ յուն ներ (մա կար-
դում, պեպ տո նի զացում), ո րոնք ա ռա ջա նում են մե զո ֆիլ, սպո րա գո յաց նող, 
նե խում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի և թեր մո ֆիլ ցու պիկ նե րի մաս-
նակ ցութ յան արդ յուն քում։ Երբ դառ նա հա մի ա ռա ջա ցու մը չի ու ղեկց վում 
կոն սիս տեն ցիա յի փո փո խութ յուն նե րով, ա պա ա րա տի գո յա ցու մը պայ մա-
նա վոր ված է Bacillus stearothermophilus տե սա կի ցու պիկ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յամբ5։ 

(ii) Կծ վա հա մի ձևա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է կա րա գաթթ վա յին ցու-
պիկ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յամբ, ո րոնք մաս նակ ցում են կաթ նա յու ղի և 
ս պի տա կուց նե րի տրոհ մա նը՝ ա ռա ջաց նե լով կա րա գաթ թու, ալ դե հիդ ներ և 
կե տոն ներ։ 

3.4.6.2. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐ
Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ։ (i) Փշր վող կոն սիս տեն ցիան ձևա վոր վում 

է բարձր թթվութ յամբ կաթ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, ին չի արդ յուն քում ա վե-
լա նում են կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի բազ մաց ման ա րա գութ յու նը և 
կաթ նաթթ վա յին խմոր ման ըն թաց քը։ Այս դեպ քում գո յա նում է կաթ նաթթ վի 
հա վել  յալ քա նա կութ յուն, ո րի դեպ քում պա րա կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը 
լավ չեն ուռ չում5։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ պան րա զանգ վա ծը բնո րոշ վում 
է ան բա վա րար կա պակց վա ծութ յամբ, փշրվող և փխ րուն կոն սիս տեն ցիա յով։ 
Գա զա գո յաց ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում պան րա զանգ վա ծի ինք նա ճեղ-
քում, իսկ պան րում ա ռա ջա նում են ճեղք վածք ներ։ Բա ցի դա, պան րա հա տի կի 
գեր չո րաց ման դեպ քում պան րա զանգ վա ծում ա ռա ջա նում են խո ռոչ ներ30։ 

(ii) Ռե զի նա յին կոն սիս տեն ցիան դրսևոր վում է կաթ նաթթ վա յին բակ տե-
րիա նե րի ան բա վա րար զար գաց ման արդ յուն քում, ին չի հետ ևան քով պան րա-
զանգ վա ծում բա ցա կա յում են կաթ նաթթ վի անհ րա ժեշտ քա նա կութ յուն նե րը։ 
Այս ա րա տի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է պան րա հա տի կի հա վել  յալ չո-
րաց մամբ և մամ լու մից հե տո խո նա վութ յան ցածր պա րու նա կութ յամբ5։  
Ն կա րի ա րատ ներ։ (i) « Դա տարկ» նկա րի ա րա տով պա նի րը չի ու նե նում 

ձևա վոր ված աչ քեր, ին չը փոքր պա նիր նե րում պայ մա նա վոր ված է ա րո մա տա-
գո յաց նող կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կե րի թույլ զար գաց մամբ, իսկ խո շոր 
պա նիր նե րում՝ պրո պիո նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի ան բա վա րար ակ տի-
վութ յամբ։ Ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ հա-
սուն կա թի օգ տա գործ ման, ան բա վա րար մա կար դի ա վե լաց ման, ա ղադր ման 
և հա սու նաց ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի հետ5։ 

(ii) Ան հա վա սա րա չափ ձևա վոր ված և փոքր աչ քե րը դրսևոր վում են բարձր 
թթվայ նութ յամբ կա թից պատ րաստ ված պա նիր նե րը հա սու նաց ման ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րում պահ պա նե լու ըն թաց քում։ Խո շոր պա նիր նե րի մոտ այս 
ա րա տը ձևա վոր վում է պրո պիո նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի ան բա վա րար 
զար գաց ման արդ յուն քում, ին չը պայ մա նա վոր ված է հա վել  յալ ա ղա դրմամբ5։   
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(iii) Պան րի փքու մը գո յա նում է հա վել  յալ գա զա յին միա ցութ յուն նե րի (CO2 
և H2) ա ռա ջաց ման արդ յուն քում, ո րը պայ մա նա վոր ված է ա ղի քա յին ցու-
պիկ նե րի խմբին պատ կա նող ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ Ա րա տը 
սո վո րա բար դրսևոր վում է հա սու նաց ման ա ռա ջին օ րե րին, իսկ եր բեմն նաև 
պան րի մամլ ման ըն թաց քում։ Ու շա ցած փքումն իր հեր թին պայ մա նա վոր-
ված է կա րա գաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի (Clostridium thyrobutyricum) կեն-
սա գոր ծու նեութ յամբ, ո րոնք զար գա նում են պան րում, երբ դա դա րում են 
կաթ նաթթ վա յին պրո ցես նե րը և  ակ տիվ թթվութ յան բարձ րա ցու մը։ Կա րա-
գաթթ վա յին բակ տե րիա նե րը կա թի մեջ են ներ թա փան ցում, երբ կեն դա նի նե-
րին կե րակ րում են ցած րո րակ սի լո սա յին կե րե րով։ Խո շոր պա նիր նե րում կա-
րա գա թթվա յին բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը հան գեց նում է մեծ, 
ոչ ճիշտ ձևե րով աչ քե րի, ինչ պես նաև խո ռոչ նե րի գո յաց ման5։
Հա մի և հո տի ա րատ ներ։ (i) Դառ նա համն ա ռա ջա նում է պան րում պեպ-

տո նա յին միա ցութ յուն նե րի և դա ռը պեպ տիդ նե րի կու տակ ման հետ ևան քով։ 
Դ րանց հիմ քում ըն կած միկ րոօր գա նիզմ նե րը կաթ են ներ թա փան ցում ան բա-
վա րար սա նի տա րա‒հի գիե նիկ պայ ման նե րի և պան րի հա սու նաց ման ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա յութ յան դեպ քում5։ 

(ii) Կծ վա հա մը պայ մա նա վոր ված է ցած րա մո լե կուլ  յար ճար պաթ թու նե րի 
(հիմ նա կա նում՝ կա րա գաթթ վի) առ կա յութ յամբ, ո րոնք ձևա վոր վում են լի-
պա զա ֆեր մենտ նե րի կող մից կաթ նա յու ղի տրոհ ման արդ յուն քում5։ 

(iii) Ճար պա հա մը և ճար պա հո տը դրսևոր վում են կա րա գաթթ վա յին բակ-
տե րիանե րի պատ ճա ռով, ո րոնք ա ռաջ են բե րում կաթ նա յու ղի կծվե ցում՝ օք-
սիթ թու նե րի և  ալ դե հիդ նե րի գո յաց մամբ։

(iv) Ա մո նիա կա յին հա մը և հո տը ծա գում են, երբ միկ րոֆ լո րա յում առ կա են 
պան րի լոր ձուն քի հա վել  յալ քա նա կութ յուն ներ։ 

(v) Թթ վա հա մի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված 
լի նել բարձր թթվութ յամբ կա թի օգ տա գործ ման, կաթ նաթթ վա յին բակ տե-
րիա նե րի ին տեն սիվ զար գաց ման և պան րի ակ տիվ թթվութ յան բարձր ար-
ժեք նե րի դեպ քում։ 

(vi) Թույլ ար տա հայտ ված հա մի դրսևոր ման հիմ քում ըն կած է Enterococcus 
faecalis կո կե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, ո րոնք տրո հում են ծծումբ պա րու-
նա կող ա մի նաթ թու նե րը, ինչն ու ղեկց վում է ծծմբաջ րած նի ա ռա ջաց մամբ, 
ո րը կտրուկ ի ջեց նում է պան րի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը։ Ա րա տի ա ռա-
ջաց մա նը նպաս տում են պան րի ցածր թթվութ յու նը և  ան բա վա րար ա ղա-
դրու մը։ 
Գույ նի և  ար տա քին տես քի ա րատ ներ։ (i) Դարչ նա գույն հետ քերն ա ռա-

ջա նում են պան րի կեղ ևի ար տա քին շեր տում, երբ տե ղի է ու նե նում թի րո զին 
ա մի նաթթ վի քայ քա յում ա ռան ձին ման րէ նե րի կող մից5։ 

(ii) Ծաղ կան ման բոր բո սը գո յա նում է Oospore տե սա կի բոր բո սի զար գաց-
ման, ինչ պես նաև պան րի միկ րոֆ լո րա յի աղ տոտ ման հետ ևան քով30։ 

(iii) Են թա կեղ ևա յին բոր բո սը ձևա վոր վում է Penicillium glaucum և  այլ տե-
սա կի բոր բոս նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում30։  
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3.4.6.3. ԿԱՐԱԳԻ ԱՐԱՏՆԵՐ
(i) Թթ վա հա մի ա ռա ջա ցու մը քաղցր սե րուց քա յին կա րա գի դեպ քում պայ-

մա նա վորված է բարձր թթվութ յամբ հում քի օգ տա գործ ման, ինչ պես նաև կա-
րա գը բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում (>100C) պահ պա նե լու հետ, ին չը նպաս-
տում է կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի զար գաց մա նը5։ 

(ii) Ոչ մա քուր հա մի, նե խա հա մի ա րա տը հա ճախ հան դի պում է քաղցր 
սե րուց քա յին կա րա գի դեպ քում, ո րի հիմ քում ըն կած են կողմ նա կի պրո տեո-
լի տիկ միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յուն նե րը5։ 

(iii) Պան րա հա մը գո յա նում է պրո տեո լի տիկ բակ տե րիա նե րի և բոր բոս-
նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, ո րոնք մաս նակ ցում են սպի տա-
կուց նե րի և ճար պե րի քայ քայ ման պրո ցես նե րին5։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 4
ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Ուսումնառության արդյունքներ
1. Սանիտարիայի նորմերի պահպանում
2. Հիգիենայի նորմերի պահպանում

4.1 ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
4.1.1 ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Սա նի տա րիա բառն ա ռա ջա ցել է լա տի նե րեն sanitas բա ռից, ո րը նշա նա-

կում է ա ռող ջութ յուն։ Երբ սա նի տա րիան կի րառ վում է սննդարդ յու նա բե-
րութ յան ո լոր տում, ա պա այն նշա նա կում է «հի գիե նիկ և  ա ռողջ պայ ման-
նե րի ստեղ ծում ու պահ պա նում»։ Հետ ևա բար, սա նի տա րիան գի տութ յան 
այն ճյուղն է, ո րի կի րա ռու մը սննդարդ յու նա բե րութ յու նում ա պա հո վում է 
սննդա րար սննդամ թեր քի վե րամ շակ ման, պատ րաստ ման, բաշխ ման և վա-
ճառ քի ի րա կա նա ցումն ա ռողջ աշ խա տող նե րի կող մից, կան խար գե լում է 
սննդամ թերք նե րի վա րա կու մը այն պի սի միկ րոօր գա նիզմ նե րով, ո րոնք կա-
րող են ա ռաջ բե րել սննդա յին թու նա վո րում ներ, ինչ պես նաև նվա զեց նում է 
մթեր քը փչաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի բազ մա ցու մը։ Արդ յու նա վետ սա նի-
տա րիան վե րա բե րում է բո լոր այն գոր ծա ռույթ նե րին, ո րոնք օգ նում են հաս-
նե լու նշված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը։ 
Սա նի տա րիան հա մար վում է կի րա ռա կան գի տութ յուն, քա նի որ ու նի կար-

ևոր նշա նա կութ յուն մար դու ա ռող ջութ յան պահ պան ման և դ րա վրա ազ-
դող մի ջա վայ րի այն գոր ծոն նե րի կար գա վոր ման հա մար, ո րոնք կապ ու նեն 
մար դու ա ռող ջութ յան հետ։ Հետ ևա բար, գի տութ յան այս ճյու ղը վե րա բե-
րում է սննդամ թեր քի հետ կապ ու նե ցող մի ջա վայ րում կեն սա բա նա կան, քի-
միա կան և ֆի զի կա կան վտանգ նե րի վե րահս կո ղութ յան հետ։ Սա նի տա րիա յի 
սկզբունք նե րը կի րա ռող նե րը պետք է տեղ  յակ լի նեն վտանգ նե րի բո լոր տե-
սակ նե րի մա սին, տի րա պե տեն սննդամ թեր քի ման րէա կեն սա բա նութ յան հի-
մունք նե րին և  ի րա զեկ ված լի նեն այն կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի տե սակ նե րի 
վե րա բեր յալ, ո րոնք կա րող են ա ռա վել վտան գա վոր ազ դե ցութ յուն ներ թող նել 
մար դու ա ռող ջութ յան վրա։ Վ տանգ նե րի հայտ նա բեր ման, գնա հատ ման, վե-
րահս կո ղութ յան ու սա նի տա րիա յի սկզբունք նե րի արդ յու նա վետ կի րառ ման 
մի ջո ցով հնա րա վոր է ա պա հո վել սննդա րար և  անվ տանգ սննդամ թերք նե-
րի մա տա կա րա րու մը։ Բա ցի դա, կի րա ռա կան սա նի տա րիա յի գի տութ յու նը 
կա րող է կան խար գե լել թա փոն նե րի ա ռա ջա ցու մը՝ հան գեց նե լով աղ տոտ վա-
ծութ յան նվա զեց ման և  է կո լո գիա կան հա վա սա րակշ ռութ յան բա րե լավ ման։ 
Ար տադ րող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կամ ո լոր տի մե նե ջեր նե րը ի րա կա-

նաց նում են անհ րա ժեշտ քայ լեր տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա-
կեր պու մը սա նի տա րա կան նոր մե րի պա հանջ նե րով ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 
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Սա կայն սա նի տա րա կան նոր մե րին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծըն թաց նե րը 
հա ճախ պայ մա նա վոր ված են լի նում սա նի տա րիա յի սկզբունք նե րի և դ րանց 
արդ յու նա վետ կի րառ ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցող օ գուտ նե րի հետ կապ-
ված թե րի ըն կալ մամբ։ Ներ քո հիշ յալ հա մա ռոտ քննար կու մը բնու թագ րում է 
սա նի տա րիա յի նոր մե րի կի րառ ման մի շարք օ գուտ ներ. 

1. Տես չա կան ստու գում նե րը դառ նում են ա ռա վել խիստ, քա նի որ վե-
րահս կո ղութ յան տե սուչ նե րը դրանք կի րա ռում են «Վ տան գի վեր լու ծութ յան 
և հսկ ման կրի տի կա կան կե տե րի հա մա կար գի» (ՎՎՀԿԿ‒HACCP) մո տե ցում-
նե րի հի ման վրա, ո րոնք հաշ վի են առ նում սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պահ պան ման հա մար ա ռա վել կրի տի կա կան գոր ծոն նե րը։

2. Սնն դա յին հի վան դութ յուն նե րը կա րե լի է կան խար գե լել, երբ սա նի-
տա րա կան նոր մե րը պատ շաճ կեր պով կի րառ վում են տեխ նո լո գիա կան բո-
լոր գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ։ Սա նի տա րիա յի ոչ պատ շաճ պահ պա նու մը 
հա ճախ կապ ված է լի նում կողմ նա կի հա մի և հո տի վա րակ ման հետ։ Ն ման 
սննդամ թերք նե րի սպա ռումն ար գել ված է, ո րը կա րող է ազ դել վա ճառք նե-
րի ծա վալ նե րի նվա զեց ման, սպա ռող նե րի բո ղոք նե րի ա վե լաց ման և դա տա-
րան նե րում բո ղո քար կում նե րի մե ծաց ման վրա։ Երբ սպա ռող ներն ու նե նում 
են կաս կած ներ, որ որ ևէ սննդամ թեր քի սպառ ման պատ ճա ռով ա ռող ջա կան 
խնդիր ներ են ու նե ցել, ա պա հա ճախ դի մում են պե տա կան տես չա կան մար-
մին ներ՝ պա հան ջե լով պատ ճառ ված վնաս նե րի փոխ հա տու ցում ներ։ 

3. Արդ յու նա վետ սա նի տա րա կան ծրագ րի կի րա ռու մը կա րող է լա վաց-
նել սննդամ թեր քի ո րա կը և  ա վե լաց նել պահ պան ման ժամ կետ նե րը, քա նի 
որ նվա զեց վում է ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յու նը։ Սա նի տա րա կան 
նոր մե րի ոչ պատ շաճ պահ պան ման հետ ևան քով մե ծա նում են աշ խա տան քի 
ծա վալ նե րը, մթերք նե րի կո րուստ նե րը, փա թե թա վոր ման ծախ սե րը և սննդա-
մ թեր քի ստեղ ծած ար ժե քի չա փը, ին չը կա րող է հան գեց նել շա հու թա բե րու-
թյան մա կար դա կի 5‒10% նվա զեց ման։ 

4. Արդ յու նա վետ սա նի տա րա կան ծրագ րի կի րառ ման դեպ քում պահ-
պան վում են գոր ծա րա նի բո լոր սար քա վո րում նե րի մաք րութ յան և սա նի տա-
րա կան մշակ ման կա նո նա վոր գոր ծա ռույթ նե րը, այդ թվում՝ ջեր մամ շակ ման, 
օ դա փո խութ յան, պա ղեց ման և սա ռեց ման հա մար նա խա տես ված սար քա վո-
րում նե րը։ Երբ սար քա վո րում նե րի վրա առ կա են կողմ նա կի մաս նիկ ներ և/ 
կամ խո ռոչ նե րում պա րու նակ վող ջրա յին կա թիլ ներ, ա պա դրանք կա րող են 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի ու բազ մաց ման պատ ճառ դառ նալ։ 

5. Մ յուս, ա ռա վել քիչ շո շա փե լի արդ յունք նե րի մեջ են մտնում (ա) մթեր-
քի ըն դուն վա ծութ յու նը սպա ռող նե րի շրջա նում, (բ) պահ պան ման ժամ կետ-
նե րի ա վե լաց ված տևո ղութ յուն նե րը, (գ) սպա ռող նե րի բա վա րար վա ծութ յու-
նը և գո հու նա կութ յու նը, (դ) հան րա յին ա ռող ջութ յան նվա զեց ված ռիս կե րը, 
(ե) տես չա կան մար մին նե րի և տե սուչ նե րի նկատ մամբ ա ռա վել մեծ վստա-
հութ յու նը, (զ) ար տադ րա կան նվա զեց ված կո րուստ նե րը, ինչ պես նաև (է) աշ-
խա տա կից նե րի մոտ բա րե լավ ված բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճա կը։   
Սա նի տա րա կան պատ շաճ գոր ծա ռույթ նե րը սննդամ թեր քի անվ տան գու-

թյան ա պա հով ման հիմքն են։ Երբ սա նի տա րա կան նոր մե րը չեն պահ պան-
վում, ար տադր վող սննդամ թերք նե րը կա րող են վա րակ վել այն պի սի միկ րոօր-
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գա նիզմ նե րով, ո րոնք կա րող են փչաց նել սննդամ թեր քը և/ կամ ա ռաջ բե րել 
սննդա յին թու նա վո րում ներ սպա ռող նե րի շրջա նում։ Սա նի տա րա կան նոր-
մե րի խախտ ման հետ ևան քով գրանց ված սննդա յին թու նա վո րում նե րի դեպ-
քում ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը նա խա ձեռ նում են մի շարք քայ լեր 
սպա ռող նե րի վստա հութ յու նը չկորց նե լու հա մար։ Սա կայն հա ճախ պատ շաճ 
կեր պով աշ խա տող սա նի տա րա կան ծրագ րի բա ցա կա յութ յու նը կամ թե րի 
աշ խա տանքն ու նի ա ռա վել խոր քա յին պատ ճառ ներ՝ կապ ված ֆի նան սա կան 
օ գուտ նե րի և  ար տադ րա կան ծախ սե րի կրճատ ման հետ։ Սա նի տա րա կան 
ծրա գի րը «սա նի տա րիա յի նոր մե րի կի րառ ման պլա նա վոր ված քայ լերն են», 
ո րի արդ յուն քում գո յա ցող օ գուտ նե րը կար ևոր են ինչ պես բիզ նես գոր ծու-
նեութ յան, այն պես էլ հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան ման հա մար։ 
Սնն դա յին թու նա վո րում նե րը մեծ խնդիր ներ են հան րա յին ա ռող ջու-

թյան մաս նա գետ նե րի, ման րէա բան նե րի և սնն դի գի տութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հա մար։ Ներ կա յումս գրանց ված է ա վե լի քան 200 հի վան դութ յուն, 
ո րոնք կա րող են փո խանց վել մար դուն վա րակ ված սննդամ թերք նե րի մի ջո-
ցով1։ Սննդա յին թու նա վո րում նե րի շատ դեպ քե րում նկատ վում են ա ռող ջա-
կան վի ճա կի վա տաց ման մի շարք ընդ հա նուր նա խան շան ներ, ո րոնց մեջ են 
մտնում թույլ կամ ու ժեղ ար տա հայտ ված ա ղես տա մոք սա յին խան գա րում նե-
րը։ Մա հա ցութ յան դեպ քե րը հա մե մա տա բար քիչ են, և սնն դա յին թու նա վո-
րում նե րի նկատ մամբ ա ռա վել զգա յուն են ե րե խա նե րը, մե ծա հա սակ նե րը և 
թույլ ի մու նա յին հա մա կար գով ան հատ նե րը։ Սա նի տա րա կան նոր մե րից շե-
ղում նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը սո վո րա բար ու նե նում են ընդ հա նուր 
հատ կա նիշ ներ։ Դ րանք են՝

o աղ տոտ ված հում քը և  օ ժան դակ նյու թե րը,
o վե րամ շակ ման, պատ րաստ ման, պահ պան ման, տե ղա փոխ ման սխալ նե րը,
o փա թե թա վոր ման հետ կապ ված թե րութ յուն նե րը,
o սննդամ թեր քի խա չաձև աղ տո տու մը, 
o սար քա վո րում նե րի և  ար տադ րա կան տա րածք նե րի ոչ պատ շաճ պահ-

պա նու մը,
o ոչ ճիշտ բա ղադ րիչ նե րի ա վե լա ցու մը խառ նուր դին։
Ա ռանձ նաց ված այս աղբ յուր նե րը սննդամ թեր քի վե րամ շակ ման և պատ-

րաստ ման ժա մա նակ սա նի տա րիա յի նոր մե րի պահ պան ման, ար տադ րա կան 
տա րածք նե րի պատ շաճ մաք րութ յան ու սա նի տա րա կան մշակ ման, ինչ պես 
նաև սար քա վո րում նե րի լվաց ման ու ախ տա հան ման նոր մե րի կի րառ ման 
կար ևո րութ յան վե րա բեր յալ օ րի նակ ներ են։ 

 
4.1.2 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Սնն դամ թեր քին ներ կա յաց վող սա նի տա րա կան պա հանջ նե րի կար գա վո-

րումն ի րա կա նաց վում է պատ շաճ ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան (Good 
Manufacturing Practices‒GMPs), պատ շաճ հի գիե նիկ գոր ծու նեութ յան (Good 
Hygienic Practices‒GHPs) և սա նի տա րա կան ստան դարտ ալ գո րիթ մա յին գոր-
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ծու նեութ յան (Sanitation Standard Operating Procedures‒SSOPs) մի ջո ցով, 
ո րոնց հա ճախ ան վա նում են HACCP հա մա կար գի «կա ռուց ված քա յին աղ-
յուս ներ»: GMP հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը վե րա բե րում են վե րամ շակ ման, 
ար տադ րա կան, փա թե թա վոր ման և պահ պան ման հետ կապ ված սա նի տա րա-
կան նոր մե րին, ո րոնք կա րե լի է խմբա վո րել յոթ հիմ նա կան ուղ ղութ յու նով2։ 
Դ րանք են՝

1. Անձ նա կազ մին վե րա բե րող գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք կապ ված են հի-
վան դութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան, մաք րութ յան, կրթութ յան, վե րա պատ-
րաս տում նե րի ու կա ռա վար ման հետ։

2. Շի նութ յուն նե րին և  ար տադ րա կան տա րածք նե րին վե րա բե րող գոր-
ծա ռույթ ներ, ո րոնք կապ ված են գոր ծա րա նի նա խագծ ման և սա նի տա րա կան 
նոր մե րի հետ։

3. Սար քա վո րում նե րին և պա րա գա նե րին վե րա բե րող գոր ծա ռույթ ներ, 
ո րոնք կապ ված են նա խագծ ման և դ րանց կազ մի մեջ մտնող այն պի սի նյու-
թե րի ընտ րութ յան հետ, ո րոնք կհեշ տաց նեն լվաց ման և  ախ տա հան ման աշ-
խա տանք նե րը։

4.  Ար տադ րութ յան և տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րին վե րա բե րող 
գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք կապ ված են թարմ կա թի ըն դուն ման, վե րամ շակ ման 
և կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ սա նի տա րա կան մի ջո ցա-
ռում նե րի կազ մա կերպ ման հետ։ 

5. Փաս տաթղ թա վոր ման և հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ մա նը վե րա բե-
րող գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք կապ ված են մա տա կա րար նե րի, հում քի վե րա-
մշակ ման, կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ու բաշխ ման հետ։

6. Շե ղում նե րի հետ կապ ված գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնց դեպ քում ստան-
դար տաց ված մա կար դակ նե րը սահ ման վում են տես չա կան մար մին նե րի կող-
մից, և շե ղում նե րի դեպ քում կի րա ռում են նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րը։

7. Այլ գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնց հա մար մշակ վում են հա մա պա տաս խան 
ու ղե ցույց ներ։ Օ րի նակ̀  այ ցե լու նե րի դեպ քում պետք է առ կա լի նի սա նի տա-
րա կան նոր մե րի պահ պան ման ու ղե ցույց։  

GMP հա մա կար գը ստեղծ վել է դեռևս 1970‒ա կան թվա կան նե րին, սա-
կայն տար բեր երկր նե րում կի րա ռութ յուն է գտել 1990‒ա կան թվա կան նե րից 
սկսած։ Հա մա կար գի կի րա ռութ յան ո լորտ ներն են սննդամ թեր քի, դե ղա մի-
ջոց նե րի և բժշ կա կան սար քա վո րում նե րի հա մար նա խա տես ված ար տադ-
րութ յուն նե րը։ Յոթ հիմ նա կան բա ղադ րի չի վեր լու ծութ յու նը և վե րահս կո-
ղութ յու նը GMP հա մա կար գի մի ջո ցով հնա րա վոր են դարձ նում բարձ րո րակ 
սննդամ թերք նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մը, ո րի դեպ քում կողմ նա-
կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի քա նա կութ յուն նե րը հան րա յին ա ռող ջութ յան տե-
սա կե տից անվ տանգ տի րույթ նե րում են, ին չը կան խար գե լում է սննդա յին 
թու նա վո րում նե րի հետ կապ ված բռնկում նե րը։ Հա ջող ված GMP հա մա կար-
գի կի րա ռութ յու նը կախ ված է ղե կա վա րութ յան օ ժան դա կութ յու նից, անձ նա-
կազ մի մաս նա գի տա ցու մից և մո տի վա ցու մից, ռե սուրս նե րի առ կա յութ յու-
նից և կի րառ ման մո տե ցու մից։ Երբ հա մա կար գը գոր ծում է արդ յու նա վետ, 
ա պա վերջ նարդ յունք նե րի մեջ են մտնում պատ րաս տի ար տադ րան քի ա ռա-
վել բարձր ո րա կը և  անվ տան գութ յու նը, ա ռա վել մա քուր ու անվ տանգ աշ-
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խա տան քա յին մի ջա վայ րի առ կա յութ յու նը, ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե-
րի կար գա վոր ման կա նո նա կարգ ված կի րա ռու մը, սպա ռող նե րից ա ռա վել քիչ 
թվով բո ղոք նե րի ստա ցու մը, աշ խա տող նե րի մոտ բա րե լավ ված բա րո յա հո-
գե բա նա կան վի ճա կի առ կա յութ յու նը։ GMP հա մա կար գի կի րա ռութ յու նը շա-
րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ո րի հիմ քում ըն կած է PDCA շրջա նի բա ղադ րիչ-
նե րի կի րա ռութ յու նը, այդ թվում՝ պլա նա վո րու մը, ի րա գոր ծու մը, ստու գու մը 
և  ուղ ղիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ներ կա յումս կի րա ռութ յուն է 
գտել նաև CGMPs (Current Good Manufacturing Practices) հա մա կար գը, որն 
ա ռա վել ճկուն է՝ հա մե մա տած GMPs հա մա կար գի հետ, և պար տա վո րեց նում 
է ար տադ րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին կի րա ռե լու ա ռա ջա դեմ սար քա-
վո րում ներ և տեխ նո լո գիա ներ՝ սա նի տա րա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խան 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար։ Դ րանք նվա զա գույն պա հանջ ներ են 
ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար։

SSOP և GMP հա մա կար գե րը սեր տո րեն կապ ված են միմ յանց և դ րանց 
տար բե րութ յունն այն է, որ SSOP հա մա կարգն ու նի ա ռա վել սպե ցի ֆիկ բնույթ 
և նա խա տես ված է մեկ գոր ծա ռույ թի նկա րագ րութ յան հա մար։ Դ րանց կի րա-
ռութ յան մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում HACCP հա մա կար գի ա ռա վել արդ-
յու նա վետ կազ մա կեր պու մը, ո րի նպա տակն է ըստ սպե ցի ֆիկ կրի տի կա կան 
կե տե րի ա պա հո վել սննդամ թեր քի անվ տան գութ յու նը։ SSOP հա մա կար գի 
կի րա ռութ յան ժա մա նակ գոր ծըն թաց նե րի նկա րագ րութ յունն առ կա է գրա-
վոր տես քով, ո րոնք օգ տա գործ վում են սննդամ թեր քի վա րա կու մը և խար դա-
խու մը բա ցա ռե լու հա մար։ Հետ ևա բար, ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե-
րը պա տաս խա նա տու են SSOP պլա նի արդ յու նա վետ կի րա ռութ յան, ինչ պես 
նաև ա մե նօր յա հաշ վա ռում նե րի ամ բող ջա կան գրան ցում նե րի հա մար, ո րը 
նե րա ռում է մշտա դի տարկ ման և շե ղում նե րի դեպ քում ցան կա ցած ուղ ղիչ 
գոր ծո ղութ յան վե րա բեր յալ առ կա տվյալ նե րը: 

4.1.3 ԼՎԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, 
CIP, COP ԵՎ SIP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ԼՎԱՑՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը պետք է ա պա հո վեն լվաց ման և  ախ-

տա հան ման չա փո րո շիչ նե րի կի րա ռու մը սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան ամ-
բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի և բո լոր փու լե րի ըն թաց քում։ Լ վաց ման և  ախ-
տա հան ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը սա նի տա րա կան ծրագ րե րի 
արդ յու նա վետ կի րառ ման կար ևո րա գույն մասն է, ո րի հա մար պա տաս խա-
նա տու անձ նա կազ մը պետք է զգա լի ժա մա նա կա հատ ված հատ կաց նի հա մա-
պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի և ցու ցա նիշ նե րի մշակ ման հա մար։ Ըն թա-
ցա կար գե րը պետք է առ կա լի նեն ինչ պես սննդամ թեր քի հետ ան մի ջա կան 
շփման մա կեր ևույթ նե րի (սար քա վո րում ներ, մաս նա գի տա կան գոր ծիք ներ և  
այլն), այն պես էլ ոչ ան մի ջա կան շփման մա կեր ևույթ նե րի (սար քա վո րում նե րի 
ար տա քին հատ ված ներ, հա տա կի, ա ռաս տա ղի և պա տե րի մա կեր ևույթ ներ, 
լու սա վո րութ յան սար քեր, սառ նա րա նա յին խցիկ ներ, օ դա փո խա նա կութ յան 
հա մա կար գեր և  այլն) լվաց ման ու ախ տա հան ման հա մար։
Աղ տոտ վա ծութ յան կու տա կու մը կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րու-

թյան հա մար նա խա տես ված մի ջա վայ րում, ինչ պես, օ րի նակ, սար քա վո րում-



‒ 289‒

նե րի մա կեր ևույ թին, կա րող է նպաս տել ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
բազ մաց մա նը՝ հան գեց նե լով սննդամ թեր քի վա րակ ման և ս տեղ ծե լով վտանգ-
ներ սպա ռո ղի ա ռող ջութ յան հա մար։ Կա նո նա վոր ժա մա նա կա ցույ ցով լվաց-
ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը նպա տակ ու նի 
նվա զեց նե լու հնա րա վոր աղ տոտ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յու նը։ Այդ նպա-
տա կով լվաց ման մի ջո ցով հե ռաց վում են սննդա յին մնա ցորդ նե րը սննդամ-
թեր քի հետ ան մի ջա կան շփման մեջ գտնվող մա կեր ևույթ նե րից, ո րոնք անհ-
րա ժեշտ են կողմ նա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար, 
իսկ ախ տա հան ման մի ջո ցով մա կեր ևույթ նե րից ոչն չաց վում են դեռևս կեն-
սու նակ միկ րոօր գա նիզմ նե րը։ Լ վաց ված և  ախ տա հան ված սար քա վո րում նե-
րի մա կեր ևույթ նե րը պետք է լի նեն չոր՝ միկ րոօր գա նիզմ նե րի բազ մա ցու մը 
կան խե լու հա մար։ Լ վաց ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րի արդ յու-
նա վե տութ յունն ի րա կա նաց վում է պար բե րա կան գնա հա տում նե րի և ս տու-
գում նե րի մի ջո ցով։ Լ վաց ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա-
ցումն ա պա հո վում է «ֆեր մա յից մինչև պա տա ռա քաղ» կամ «դաշ տից մինչև 
սե ղան» սկզբուն քի կի րա ռու մը, և  ընդ հա նուր առ մամբ ու նի ե րեք նպա տակ, 
այդ թվում.

• կան խար գե լում է ար տադ րութ յու նից մինչև սպա ռու մը մար դու մի ջո-
ցով կա թին փո խանց վող հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը, 

• կան խար գե լում է ար տադ րութ յու նից մինչև սպա ռու մը գյու ղատն տե-
սա կան կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի մի ջո ցով մար դուն փո խանց վող հի-
վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը, 

• բա րե լա վում է կա թի ու կաթ նամ թեր քի պահ պան ման ժամ կետ նե րը և 
դ րանց ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը։ 
Լ վաց ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է չորս հիմ նա կան փու լից, նե րառ յալ.
1. Ջ րով ցա յում, ո րը կի րառ վում է խո շոր մաս նիկ նե րի հե ռաց ման նպա-

տա կով։ Այն ի րա կա նաց վում է սա ռը կամ սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նի ջրով՝ 
ճնշման մի ջին ցու ցա նի շի ներ քո։ Ա ռա վել տաք ջրով ցա յու մը ցան կա լի չէ, քա-
նի որ այն կա րող է դժվա րաց նել հե տա գա լվաց ման գոր ծըն թա ցը,

2. Լ վա ցում, ո րի դեպ քում կի րառ վում է լվա ցող նյու թը տար բեր ե ղա-
նակ նե րով՝ ձեռ քով կամ ավ տո մատ՝ տվյալ ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յան 
ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան,

3. Ո ղո ղում, ո րի ըն թաց քում հե ռաց վում է լվա ցող նյու թի լու ծույ թը, և  
այ նու հետև ցայ վում են լվաց վող մա կեր ևույթ նե րը՝ դրա հետ քե րի հե ռաց ման 
հա մար, 

4. Ախ տա հա նում, ո րի ժա մա նակ կա րող է օգ տա գործ վել ինչ պես գո լոր-
շի, այն պես էլ ախ տա հա նող քի միա կան մի ջոց ներ, ին չի շնոր հիվ միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի քա նա կութ յու նը մա կեր ևույ թին կնվա զի մինչև անվ տանգ աս տի ճան։ 
Ա ռա վել տա րած ված քի միա կան մի ջոց ներ են հի պոք լո րիտ նե րը, քլո րի եր կօք սի-
դը, յո դո ֆո րը, մե թիլ‒քա ցա խաթ թուն, ա մո նիու մի քլո րա կան ա ղե րը3։
Ար տադ րա կան հի գիե նա յի ստան դարտ նե րի պահ պա նու մը կեն սա կան 

բա ղադ րիչ է անվ տանգ կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար։ Ար տա-
դ րա կան տա րած քի ցան կա ցած սար քա վո րում, տա րո ղութ յուն և մաս նա գի-
տա կան գոր ծիք պետք է լվաց վեն ու ախ տա հան վեն խնամ քով՝ պա հանջ վող 
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չա փա նիշ նե րի բա վա րար ման հա մար։ Կաթ նարդ յու նա բե րութ յան ա ռա վել 
վաղ ժա մա նա կաշր ջա նում գե րակշ ռող է ե ղել ձեռ քով լվա ցու մը, սա կայն 
ար տադ րա կան ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը և  ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր մա նը զու գա հեռ լվաց ման ու ախ տա հան ման աշ խա տան քե րը սկսե ցին 
կազ մա կերպ վել ավ տո մատ կար գով։ Այս ա ռու մով CIP (cleaning‒in‒place) հա-
մա կար գը ներ կա յումս ա մե նա կի րառ վող մո տե ցումն է ավ տո մատ լվաց ման 
կազ մա կերպ ման հա մար: CIP հա մա կար գը սահ ման վել է « Կաթ նամ թերք նե րի 
տեխ նո լո գիա յի ըն կե րակ ցութ յան» (Society of Dairy Technology) կող մից 1990 
թվա կա նին հրա պա րակ ված ձեռ նար կում, ըստ ո րի CIP‒ն «ար տադ րա կան 
նշա նա կութ յան պա րա գա նե րի և խո ղո վա կա շա րե րի ամ բող ջա կան լվաց ման 
հա մա կարգ է, որն ա պա հո վում է դրանց փակ լվա ցու մը՝ ձեռ քի քիչ աշ խա-
տան քի կամ դրա բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում։ Գոր ծըն թա ցը նե րա ռում 
է լվա ցող նյու թե րով մա կեր ևույթ նե րի ցա յու մը կամ դրանց շրջա նա ռութ յան 
ի րա կա նա ցու մը՝ բարձր տուր բու լեն տութ յան և հոս քի պայ ման նե րում»4։ 
Տար բե րում են CIP հա մա կար գի կենտ րո նաց ված և  ա պա կենտ րո նաց ված 

հա մա կար գե րը։ Կենտ րո նաց ված CIP հա մա կար գը գլխա վո րա պես կի րառ-
վում է ցածր և մի ջին ար տադ րո ղա կա նութ յամբ ար տադ րա մա սե րում, քա նի 
որ հոս քագ ծե րը հա մե մա տա բար կարճ են լի նում (Ն կար 4‒1)։ Մ յուս կող մից, 
ա պա կենտ րո նաց ված CIP հա մա կար գե րը կի րառ վում են բարձր ար տադ րո-
ղա կա նութ յամբ ար տադ րա մա սե րի լվաց ման ու ախ տա հան ման աշ խա տանք-
նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար և բաղ կա ցած են ա ռա վել փոքր CIP կա յանք նե-
րից (Ն կար 4‒2)։ 
Ն կար 4‒1: CIP լվաց ման կենտ րո նաց ված հա մա կարգ5. 

CIP հա մա կար գե րը բաղ կա ցած են լվա ցող նյու թե րի պատ րաստ ման և պահ-
պան ման տա րո ղութ յուն նե րից, ինչ պես նաև փա կան նե րից, պոմ պե րից, խո ղո-
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վա կա շա րե րից ու մաք րութ յան հա մար նա խա տես ված գործ քի նե րից, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կազ մա կեր պե լու լվա ցումն ավ տո մատ ռե ժի մով։ 
Այս հա մա կար գե րը բնու թագր վում են հա վաք ման կոմպ լեք սութ յամբ և  ավ տո-
մա տաց ման աս տի ճա նով, ո րի հետ կապ ված դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը 
և ծախ սարդ յու նա վե տութ յունն փո փո խա կան են՝ ըստ ար տադ րութ յուն նե րի։ 
Օ րի նակ, երբ CIP հա մա կար գե րը նա խա տես ված են մե կան գամ յա լվա ցում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, ա պա դրանք բա վա կան ծախ սա տար են՝ կապ ված 
լվա ցող նյու թի, ջրի և  է ներ գիա յի ծախ սի հետ, սա կայն դրանց դեպ քում խա-
չաձև աղ տոտ ման և ս պոր նե րի ձևա վոր ման ռիս կե րը զգա լիո րեն նվա զում են։ 
Մ յուս կող մից, միև նույն լվա ցող նյու թե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը 
մի քա նի լվա ցում ներ կազ մա կեր պե լու հա մար ա ռա վել ծախ սարդ յու նա վետ է, 
սա կայն պա հան ջում է ա ռա վել խնամ քով մո տե ցում՝ խա չաձև աղ տո տու մից 
խու սա փե լու հա մար։ Հետ ևա բար շատ կար ևոր է լվա ցող լու ծույթ նե րի կա նո-
նա վոր փո խա րի նու մը։ 
Ն կար 4‒2: CIP լվաց ման ա պա կենտ րո նաց ված հա մա կարգ5. 

CIP հա մա կար գե րի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է մի 
շարք փո փո խա կան նե րից, այդ թվում՝ լվաց ման տևո ղութ յու նից, ջեր մաս-
տի ճա նից, կոն ցենտ րա ցիա յից և լ վա ցող նյու թի հոս քի ուժգ նութ յու նից։ Այդ 
հա մա կար գե րի աշ խա տան քի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է միա վո րել լվա ցող 
նյու թե րի քի միա կան ակ տի վութ յու նը մաս նիկ նե րի հե ռաց ման մե խա նի կա-
կան ազ դե ցութ յուն նե րի հետ։ Այլ կերպ ա սած, լվա ցող նյու թը մա տուց վում է 
լվաց ման են թա կա օբ յեկ տի մա կեր ևույ թին, ո րի հա մար կի րառ վում են լվաց-
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ման տևո ղութ յան, ջեր մաս տի ճա նի և լ վա ցող նյու թի հոս քի անհ րա ժեշտ ցու-
ցա նիշ նե րը։ Լ վա ցող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցիան ստուգ վում է քի միա կան 
լա բո րա տո րիա յի կող մից՝ մինչև լվա ցու մը կազ մա կեր պե լը։ Լ վաց ման գոր-
ծըն թացն ա վար տե լուց հե տո ստուգ վում է դրա արդ յու նա վե տութ յու նը, ո րը 
HACCP հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րից մեկն է։ Այն ի րա կա նաց վում է վի զու-
ալ, քի միա կան, ման րէա բա նա կան և  է լեկտ րո նա յին ե ղա նակ նե րով։ Վի զու-
ալ ե ղա նա կի արդ յու նա վե տութ յու նը զգա լիո րեն զի ջում է մյուս ե ղա նակ նե-
րին, քա նի որ լվա ցու մը կա տար վում է փակ հա մա կար գով, և  ըստ էութ յան 
այս ե ղա նա կով կա րող են ստուգ վել միայն լվաց ված տա րո ղութ յուն նե րի և 
քանդ վող փա կան նե րի մա կեր ևույթ նե րը։ Քի միա կան ե ղա նակ նե րի դեպ քում 
ստուգ վում է մնա ցոր դա յին լվա ցող նյու թե րի առ կա յութ յու նը հա մա կար-
գում։ Ման րէա բա նա կան ե ղա նա կի դեպ քում վերց վում են նմուշ ներ, ո րոնց 
ար դ յունք նե րը պատ րաստ են լի նում 24‒48 ժա մե րի ըն թաց քում։ Եվ է լեկտ-
րո նա յին ե ղա նա կի դեպ քում լվաց ման ծրագ րա յին տար բե րա կով ստու գում 
են լվա ցում նե րի ջեր մաս տի ճա նը և տ ևո ղութ յու նը, ո րի օ րի նա կը լվաց ման այլ 
ե ղա նա կի հա մար բեր ված է ստորև (Ն կար RTE), ո րի ժա մա նակ ավ տո մատ 
հա մա կար գով ստուգ վում են լվաց ման ռե ժիմ նե րը։

CIP հա մա կագն ու նի մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ։ Դ րանք են՝
o Լ վաց ման ա ռա վել բարձր արդ յու նա վե տութ յու նը՝ հա մե մա տած ձեռ քով 

լվաց ման հետ,
o Աշ խա տող նե րի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը՝ լվաց ման փակ շրջա նա-

ռութ յան շնոր հիվ, 
o Ա ռա վել քիչ թվով աշ խա տող նե րի ա պա հո վու մը՝ հա մե մա տած ձեռ քով 

լվաց ման հետ,
o Ար տադ րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կա-

հատ վա ծի ա վե լա ցու մը ավ տո մա տաց ված լվաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի 
կրճատ ման հաշ վին,

o Լ վա ցող լու ծույթ նե րի պար բե րա կան օգ տա գոր ծու մը մի քա նի լվա ցում-
նե րի կա տար ման հա մար, ո րը բարձ րաց նում է ծախ սարդ յու նա վե տութ յու նը,

o Լ վաց ման ցու ցա նիշ նե րից մեծ մա սի փաս տաթղ թա վո րումն ավ տո մատ 
ռե ժի մով, ին չը բարձ րաց նում է HACCP հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յու նը։ 

CIP հա մա կար գին բնո րոշ են նաև մի շարք թե րութ յուն ներ: Դ րանք են՝
o Լ վաց ման ժա մա նակ ա ռան ձին խո ղո վա կա շա րե րի ու սար քա վո րում նե-

րի ան ջա տումն ընդ հա նուր հա մա կար գից,
o Լ վա ցող հե ղուկ նե րի բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի ու լվաց ման ճնշում նե րի 

անհ րա ժեշ տութ յու նը,
o Նա խագծ ման ժա մա նակ հա մե մա տա բար բարձր ծախ սե րի առ կա յու թյու նը։ 
Սա նի տա րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար գո յութ յուն 

ունեն նաև COP (cleaning‒out‒of‒place) հա մա կար գեր, ո րոնք ա ռանձ նաց ված 
են ընդ հա նուր հա մա կար գից և նա խա տես ված են հոս քագ ծե րից ու սար քա-
վո րում նե րից ան ջատ ված մա սե րի, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան գոր ծիք նե-
րի լվաց ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար (Ն կար 4‒3)։ Դ րանք 
տե ղադր վում են լվաց ման հա մար նա խա տես ված տա րո ղութ յան մեջ, որ տեղ 
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ջրա յին հոս քի մի ջո ցով հե ռաց վում են առ կա մաս նիկ նե րը։ Այ նու հետև վե-
րաշր ջա նա ռութ յուն ի րա կա նաց նող պոմ պե րի օգ նութ յամբ կազ մա կերպ վում 
է լվա ցող լու ծույ թի մա տա կա րա րու մը 30‒40 րո պե տևո ղութ յամբ։ Լ վա ցող 
նյու թի ցան կա լի ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է 45‒550C։ Լ վա ցու մից հե տո ի րա-
կա նաց վում է առ կա պա րա գա նե րի ո ղո ղու մը ջրով, և  այ նու հետև կազ մա-
կերպ վում է դրանց չո րա ցումն օ դա յին հոս քի օգ տա գործ մամբ։ 
Ն կար 4‒3: COP լվաց ման հա մա կարգ. 

COP հա մա կար գի ա ռա վե լութ յուն ներն են.
o Լ վաց ման կա յուն արդ յունք նե րի ա պա հո վու մը,
o Նա խագծ ման հա մե մա տա բար ցածր ծախ սե րը,
o Լ վաց ման կազ մա կերպ ման ծախ սարդ յու նա վե տութ յու նը։ 
COP հա մա կար գի թե րութ յուն ներն են.
o Փոքր տա րո ղութ յուն նե րի դեպ քում ձեռ քով աշ խա տան քի առ կա յու-

թյու նը,
o Լ վաց ման տա րո ղութ յան պար բե րա կան բեռ նու մը և բեռ նա թա փու մը,
o CIP հա մա կար գի հա մե մատ ա վե լի բարձր աշ խա տա տա րութ յու նը:
Տա րո ղութ յուն նե րի ստե րի լի զաց ման հա մար կա րող են կի րառ վել SIP 

(steam‒in‒place) հա մա կար գե րը, ո րի դեպ քում կա տար վում է գո լոր շու մա-
տու ցում՝ 5‒20 րո պե տևո ղութ յամբ։ Ն կար 4‒4‒ում պատ կեր ված է SIP հա-
մա կար գի աշ խա տան քի գրա ֆի կա կան պատ կե րը, որն անհ րա ժեշտ է HACCP 
հա մա կար գի մաս կազ մող կրի տի կա կան կե տե րի վե րահս կո ղութ յան հա մար։ 
Ն կար 4‒4: SIP հա մա կար գի աշ խա տան քի գրա ֆի կա կան պատ կե րը՝ HACCP 

ստուգ մամբ. 
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4.1.4 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԼՎԱՑՈՂ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, 
ՎԱՐԱԿՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Աղ տոտ վա ծութ յան տե սակ նե րը տար բեր վում են՝ ել նե լով տեխ նո լո գիա կան 

գոր ծըն թաց նե րի բնույ թից, ո րի հա մար էլ լվա ցող մի ջոց նե րը բազ մա զան են 
ըստ պա հանջ նե րի։ Դ րանք կա րող են օգ տա գործ վել հա տակ նե րի, պա տե րի, 
CIP հա մա կար գի և  այլ նպա տակ նե րի հա մար։ Ար տադ րութ յու նում կի րառ վող 
լվա ցող նյու թե րը պետք է լի նեն ոչ թու նա վոր, ժան գո տում և նստ վածք չա-
ռա ջաց նող, ջրում հեշտ լուծ վող, չա փում նե րի հա մար հար մա րա վետ, եր կա-
րատև պահ պան ման են թա կա, ինչ պես նաև տնտե սա պես ձեռն տու։ Լ վա ցող 
նյու թե րի ընտ րութ յու նը կա տա րում են՝ կախ ված լվաց ման են թա կա օբ յեկ տի 
բնույ թից, ջրի հատ կութ յուն նե րից, կի րառ ման ե ղա նա կից, սար քա վոր ման 
տե սա կից և տե ղա կայ ման վայ րից։ Գո յութ յուն ու նի աղ տոտ վա ծութ յան չորս 
հիմ նա կան ձև, այդ թվում3.

1. Ջ րա լույծ (պարզ ած խաջ րեր; հան քա յին ա ղե րի պարզ միա ցութ յուն-
ներ‒ NaCl; օս լա յի մի շարք ձևեր), 

2. Հիմ նա յին մի ջա վայ րում լուծ վող (սպի տա կուց ներ; սպի տա կուց նե րի 
կամ ճար պե րի հետ օս լա յի միա ցութ յուն ներ; բազ մաբ ջիջ կոնգ լո մե րատ ներ), 

3. Թթ վա յին մի ջա վայ րում լուծ վող (կոշտ ջրի ա ղեր‒կալ ցիու մի և մագ-
նե զիու մի ա ղեր; հան քա յին ա վե լի բարդ միա ցութ յուն ներ‒եր կա թի և ման գա-
նի մնա ցորդ նե րի կու տա կում), 

4. Մա կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու թե րով լուծ վող (ճար պեր, յու ղեր և 
ճար պա յին նստվածք; սննդա յին տար բեր մնա ցորդ ներ; աղ տոտ վա ծութ յան 
ի ներտ ձևեր‒ ա վազ, կավ կամ զտված (ռա ֆի նաց ված) մե տաղ ներ, ա ռան ձին 
կոնգ լո մե րատ նե րի տե սակ ներ)։
Լ վա ցող մի ջոց նե րը բա ժան վում են հինգ հիմ նա կան խմբի, այդ թվում.
1. Հիմ նա յին, ո րոնք փափ կեց նում են խմե լու ջու րը և տար րա լու ծում են 

ճար պե րը (հիմ քե րի և ճար պե րի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա, ո րի հետ ևան-
քով տե ղի է ու նե նում օ ճա ռա ցում),



‒ 295‒

2. Ֆոս ֆա տա յին, ո րոնք է մուլ սաց նում են ճար պե րը, յու ղե րը, նոս րաց-
նում և  ան ջա տում են յու ղա յին միա ցութ յուն նե րը, բե րում են սպի տա կուց նե-
րին կո լոի դա յին վի ճա կի, փափ կեց նում են ջու րը, ինչ պես նաև չեն ա ռա ջաց-
նում կո ռո զիա մա կեր ևույթ նե րի հետ շփման դեպ քում, 

3. Մա կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու թեր, ո րոնք բե րում են ճար պա յին միա-
ցութ յուն նե րը է մուլ սիա յի վի ճա կի, հե ղու կաց նում են ճար պա յին միա ցու-
թյուն նե րը, ա վե լաց նում են ջրի ներծծ ման հատ կութ յուն նե րը, ա ռա ջաց նում 
են փրփուր, ինչ պես նաև չեն ա ռա ջաց նում կո ռո զիա մա կեր ևույթ նե րի հետ 
շփման դեպ քում,

4. Խե լա տող, ո րոնք օր գա նա կան միա ցութ յուն ներ են և փափ կեց նում են 
ջու րը, կան խար գե լում են հան քա յին նստվածք նե րի ա ռա ջա ցու մը, բե րում են 
սպի տա կուց նե րին կո լոի դա յին վի ճա կի, 

5. Թթ վա յին, ո րոնք հե ռաց նում են հան քա յին նստվածք նե րը և փա կեց-
նում են ջու րը։ 
Լ վաց ման արդ յու նա վե տութ յան վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ, այդ 

թվում. 
• Ճիշտ լվա ցող մի ջո ցի ընտ րութ յու նը, 
• Ժա մա նա կա հատ վա ծը (լվա ցող մի ջո ցի ա ռա վել տևա կան շփու մը մա-

կեր ևույ թի հետ, ընդ հա նուր առ մամբ, ա վե լաց նում է լվաց ման արդ յու նա վե-
տութ յու նը),

• Ջեր մաս տի ճա նը (սահ ման ված նոր մից ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճան-
նե րի կի րառ ման դեպ քում թու լա նում է աղ տոտ վա ծութ յան և լ վա ցող նյու թի 
միջև կա պը, նվա զում է աղ տոտ վա ծութ յան մա ծու ցի կութ յու նը և մե ծա նում 
է դրա լու ծե լիութ յու նը, ինչ պես նաև ա վե լա նում են լվա ցող նյու թի կո ռո զիոն 
հատ կութ յուն նե րը),

• Ջ րի հոս քի ա րա գութ յու նը (ջրի հոս քի ա րա գութ յու նը ստեղ ծում է 
մե խա նի կա կան է ֆեկտ, որն էլ հե ռաց նում է աղ տոտ վա ծութ յու նը և ճար պա-
յին մնա ցորդ նե րը),

• Կոն ցենտ րա ցիան (լվա ցող մի ջո ցի լրա ցու ցիչ կոն ցենտ րա ցիան կա-
րող է լա վաց նել լվաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը, սա կայն կա րող է ա ռաջ բե-
րել նաև կո ռո զիոն հետ ևանք ներ):
Կա թը և կաթ նամ թերք նե րը միկ րոօր գա նիզմ նե րի սնուց ման հա մար կա-

տար յալ աղբ յուր են, ո րոնց ակ տիվ թթվութ յան ար ժեք նե րը թույլ են տա լիս 
դրանց ա ճի և բազ մաց ման ի րա գործ մա նը։ Կ թի կազ մա կերպ ման, հա վաք-
ման, նախ նա կան պա ղեց ման և տե ղա փոխ ման ըն թաց քում կա թը վա րակ վում 
է միկ րոօր գա նիզմ նե րով։ Վա րակ ման աղբ յուր նե րի հայտ նա բե րումն ուղ ղա-
կիո րեն ազ դում է սա նի տա րա կան վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րի արդ-
յու նա վետ ի րա կա նաց ման վրա։ Սնն դամ թեր քի հետ ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի 
շփման մա կեր ևույթ նե րը, ջու րը, օ դը և  անձ նա կազ մը վա րակ ման հնա րա վոր 
հիմ նա կան աղբ յուր ներն են ար տադ րա կան տա րած քում։ Վա րակ ման շղթան 
բաղ կա ցած է միմ յանց սեր տո րեն կապ ված գոր ծո ղութ յուն նե րից կամ գոր ծոն-
նե րից, ո րոնք վերջ նա կան արդ յուն քում մար դու մոտ ա ռա ջաց նում են սննդա-
յին թու նա վո րում ներ6։ Վա րա կի փո խանց ման գոր ծոն ներ են (i) ազ դան յու թի 
կամ ա գեն տի փո խան ցու մը մի ջա վայ րից դե պի կա թի ար տադ րութ յան տե ղա-
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մաս, (ii) միկ րոօր գա նիզմ նե րի փո խանց ման աղբ յու րը, (iii) ա գեն տից սննդամ-
թերք փո խանց ման ե ղա նա կը և (iv) սննդամ թեր քը կամ օ ջա խը, որ տեղ տե ղի 
է ու նե նում դրանց բազ մա ցու մը (Ն կար 4‒5)։  
Ն կար 4‒5: Վա րա կի փո խանց ման գոր ծոն նե րը.  

4.2  ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
4.2.2 ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
Անձ նա կան հի գիե նա յի պահ պա նու մը հան դի սա նում է (կամ պետք է հան-

դի սա նա) կա թի և կաթ նամ թեր քի ո րա կի ու անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
բաղ կա ցու ցիչ մա սը յու րա քանչ յուր ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յու նում։ Ար-
տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի պա տաս խա նա տու անձ նա կազ մը պետք 
է մշա կի, փաս տաթղ թա վո րի և պատ շաճ կեր պով ի րա կա նաց նի անձ նա կան 
հի գիե նա յի պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը, ա պա հո վի 
աշ խա տան քա յին տա րած քը հա մա պա տաս խան պա րա գա նե րով և սար քե րով, 
ինչ պես նաև կազ մա կեր պի վե րա պատ րաս տում ներ աշ խա տող նե րի ի րա զեկ-
վա ծութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով։ Միև նույն ժա մա նակ, աշ խա տա կից-
նե րը պետք է լիար ժեք գի տակ ցեն, որ անձ նա կան հի գիե նա յի պահ պա նումն 
ա վե լին է, քան սահ ման ված կա նոն նե րին հետ ևե լը7 ։
Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յան, փա թե թա վոր ման և պահ պան ման հա-

մար նա խա տես ված պատ շաճ ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան (Good 
Manufacturing Practice ‒GMP) կա նոն ներն ընդգր կում են «Անձ նա կազմ» 
բա ժի նը, ո րը բաղ կա ցած է չորս մա սից, նե րառ յալ՝ հի վան դութ յուն նե րի վե-
րահս կո ղութ յուն, մաք րութ յուն, վե րա պատ րաս տում և կա ռա վա րում։ Կո-
դեքս Ա լի մեն տա րիու սի հրա տա րա կած «Սնն դի հի գիե նա» ձեռ նար կը ևս  
ընդ գրկում է նմա նա տիպ ու ղե ցույց ներ ( Բա ժին 7։ Սնն դամ թեր քի կազ մա-
կեր պու թյուն‒անձ նա կան հի գիե նա), բաղ կա ցած է հինգ բաժ նից, այդ թվում՝ 
ա ռող ջա կան վի ճակ, հի վան դութ յուն ներ ու վնաս վածք ներ, մարմ նի ու հա-
գուս տի մաք րութ յուն, անձ նա կան սո վո րութ յուն ներ և  այ ցե լու ներ, ո րոնց 
բնու թա գրե րը կներ կա յաց վեն ստորև։ 
Ա ռող ջա կան վի ճակ։ Սնն դի շղթա յում ներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րի 

մոտ հի վան դութ յան կամ դրա ա ռան ձին նա խան շան նե րի դրսևոր ման կամ 
կաս կա ծի դեպ քում, ո րը կա րող է սննդամ թեր քի վա րակ վա ծութ յան պատ ճառ 
դառ նալ, պետք է նրանց ժա մա նա կա վո րա պես զերծ պա հել սննդամ թեր քի 
ար տադ րութ յան գո տի մտնե լուց։ Այդ նպա տա կով հի վան դա ցած կամ հի վան-
դութ յան նա խան շան ներ ու նե ցող աշ խա տա կի ցը պետք է տեղ  յակ պա հի վե-
րա դաս ղե կա վա րին՝ հե տա գա քայ լե րի պլա նա վոր ման նպա տա կով։ Վե րա դաս 
ղե կա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց հեր թին պետք է ու նե նան հա-
մա պա տաս խան ու նա կութ յուն ներ՝ նկա տե լու աշ խա տա կից նե րի շրջա նում 
վնաս վածք նե րի կամ հի վան դութ յան նա խան շան նե րի առ կա յութ յու նը։ Սննդի 
շղթա յում ներգ րավ ված անձ նա կազ մը պետք է պար բե րա բար են թարկ վի 
բժշկա կան զննութ յուն նե րի̀  հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի։ 
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Հի վան դութ յուն ներ և վ նաս վածք ներ։ Հի վան դութ յուն նե րը կամ դրանց 
նա խան շան նե րը, ո րոնք պետք է զե կուց վեն վե րա դաս ղե կա վա րին՝ հե տա գա 
բժշկա կան զննութ յուն նե րի և/ կամ հնա րա վոր բա ցա կա յութ յան կազ մա կերպ-
ման նպա տա կով, նե րա ռում են՝

• դեղ նախտ (jaundice),
• փոր լու ծութ յուն (դիա րեա) (diarrhea), 
• փսխում (vomiting),
• տենդ (fever),
• տեն դով ու ղեկց վող ֆա րին գիտ (sore throat with fever),
• տե սա նե լի մաշ կա յին ախ տա հա րում ներ (visibly infected skin lesions), 
• ար տադ րութ յուն ա կան ջից, աչ քից և/ կամ քթից (discharges from the 

ear, eye or nose)։ 
Մարմ նի և հա գուս տի մաք րութ յուն։ Սնն դի շղթա յում ներգ րավ ված աշ-

խա տա կից նե րը պետք է ու նե նան մարմ նի և հա գուս տի մաք րութ յան բարձր 
աս տի ճան։ Ըստ աշ խա տան քի բնույ թի և տա րած քի տե ղա կայ ման, աշ խա տա-
կից նե րը պետք է կրեն հա մա պա տաս խան հա մազ գեստ, գլխի ծած կոց ներ և 
կո շիկ ներ։ Մաշ կի կտրվածք նե րի և/ կամ վեր քե րի առ կա յութ յան դեպ քում, երբ 
անձ նա կազ մին թույ լատր վում է շա րու նա կել աշ խա տան քը, պետք է դրանք 
ծածկ ված լի նեն հա մա պա տաս խան անջ րա թա փանց վի րա կա պե րով։ 
Ան ձա կազ մը պետք է մշտա պես լվա նա ձեռ քե րը7, երբ մարմ նի մաք րու թյու-

նը կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
վրա, օ րի նակ՝

• աշ խա տանք նե րը սկսե լուց ա ռաջ, 
• սան հան գույ ցից օգտ վե լուց ան մի ջա պես հե տո,
• հում կամ վա րակ ված սննդամ թեր քի հետ կապ ված աշ խա տանք ներ 

կա տա րե լուց հե տո, երբ առ կա է խա չաձև աղ տոտ ման վտանգ։ Այս դեպ քում 
աշ խա տա կից նե րը պետք է զերծ մնան պատ րաս տի սննդամ թեր քի հետ որ ևէ 
շփում ու նե նա լուց։ 
Անձ նա կան սո վո րութ յուն ներ։ Սնն դի շղթա յում ներգ րավ ված աշ խա-

տա կից նե րը պետք է զերծ մնան մի շարք սո վո րութ յուն նե րից, ո րոնք կա րող 
են հան գեց նել սննդամ թեր քի աղ տոտ վա ծութ յան։ Դ րանք են՝

• ծխե լը, 
• թքե լը կամ բե րա նից այլ նյու թեր դուրս մղե լը, 
• ծա մե լը կամ ու տե լը,
• փռշտա լը կամ հա զա լը բաց վի ճա կում գտնվող սննդամ թեր քի մոտ։
Աշ խա տող նե րը չպետք է կրեն կամ ի րենց հետ ար տադ րա կան տա րածք ներ 

բե րեն անձ նա կան այն պի սի ի րեր, ինչ պի սիք են զար դե րը, ժա մա ցույց նե րը, 
սեղ մակ նե րը, հե ռա խոս նե րը և  այլ պա րա գա ներ, ո րոնք կա րող են վտանգ ներ 
ստեղ ծել սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան կամ ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
հա մար։ Ի լրումն, մատ նա հար դար ման և դի մա հար դար ման հա մար օգ տա-
գործ վող նյու թե րը ևս չ պետք է առ կա լի նեն ար տադ րա կան աշ խա տանք նե րի 
կա տար ման ըն թաց քում8:   
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Այ ցե լու ներ։ Ար տադ րա կան տա րածք նե րում այ ցե լու նե րը պետք է կրեն 
պաշտ պա նիչ ար տա հա գուստ և պահ պա նեն անձ նա կան հի գիե նա յի պա հանջ-
ներն ի րենց այ ցի ըն թաց քում։ 

4.2.3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում աշ խա տող նե րի կող մից աշ խա-

տան քա յին հի գիե նա յի պահ պան ման հա մար պետք է մշակ ված լի նի հա մա-
պա տաս խան գոր ծե լա կարգ։ Աշ խա տող նե րը պետք է անց նեն ա ռող ջա կան 
վի ճա կի ստուգ ման հա մար նա խա տես ված զննում մինչև աշ խա տան քի ըն-
դուն վե լը, իսկ աշ խա տան քի ըն թաց քում պար բե րա բար են թարկ վեն բժշկա-
կան զննում նե րի՝ հի վան դութ յուն նե րի, վա րակ նե րի և  ա ռող ջութ յան հետ 
կապ ված այլ խնդիր նե րի կար գա վոր ման նպա տա կով։ Աշ խա տան քա յին հի-
գիե նա յի ա պա հով ման հա մար պետք է ձեռ նարկ վեն հետև յալ քայ լե րը.

1. Աշ խա տող նե րի ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յու նը պետք է պահ պան վի ու 
պաշտ պան վի հա մա պա տաս խան սննդա կար գի առ կա յութ յան և  աշ խա տան-
քա յին մա քուր պայ ման նե րի ա պա հով ման մի ջո ցով։

2. Մինչև ար տադ րա կան տա րած քում աշ խա տան քը սկսե լը աշ խա տո ղը 
պետք է տե ղե կաց նի իր ղե կա վա րին առ կա հի վան դութ յան վե րա բեր յալ, որ-
պես զի կա տար վեն ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ։

3. Հի գիե նիկ մի ջա վայ րի ա պա հով ման հա մար ամ րագր վում են այն պի սի 
սո վո րույթ ներ, ո րոնց պահ պան ման մի ջո ցով նվա զեց նում են սննդամ թեր քի 
հնա րա վոր վա րակ ման ռիս կե րը։

4. Աշ խա տան քի ըն թաց քում ձեռ քե րը պետք է լվա նալ սան հան գույ ցից 
օգտ վե լուց հե տո, աղ տոտ ված նյու թե րի հետ գործ ու նե նա լուց հե տո, հանգստ-
յան ժա մից հե տո, դրա մի հետ շփվե լուց հե տո, ինչ պես նաև հա զա լուց կամ 
փռշտա լուց հե տո։ 

5. Անձ նա կան մաք րութ յու նը պետք է պահ պա նել ա մե նօր յա լո գան քի մի-
ջո ցով, ե ղունգ նե րի մշակ ման, ձեռ քե րի ախ տա հան ման, մա զե րի ծածկ ման 
հա մար մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման, մա քուր հա մազ գեստ կրե լու մի ջո ցով։ 

6. Աշ խա տող նե րի ձեռ քե րը չպետք է դիպ չեն սննդամ թեր քին, իսկ ան հրա-
ժեշ տութ յան դեպ քում պետք է կրեն պաշտ պա նիչ ձեռ նոց ներ։

7. Հի գիե նա յի կա նոն նե րը, ինչ պի սին՝ «ծխելն ար գել վում է», պետք է պահ-
պա նել և դ րանց հնա րա վոր շե ղում նե րի դեպ քում նա խազ գու շա կան մի ջոց-
ներ կի րա ռել։ 
Աշ խա տան քա յին հի գիե նա յի վե րա բեր յալ կա նո նա կար գե րը պետք է լի նեն 

փաս տաթղ թա վոր ված, պա տե րին փակց ված և/ կամ ձեռ նարկ նե րում պարզ 
ձևով շա րադր ված9։ Հի գիե նա յի նոր մե րի պահ պան ման հա մար ար տադ րա-
կան տա րածք նե րը և սան հան գույց նե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն հա մա-
պա տաս խան սար քա վո րում նե րով և  օ ժան դակ նյու թե րով։ Չ նա յած այն հան-
գա ման քին, որ աշ խա տող նե րը պա տաս խա նա տու են հի գիե նիկ նոր մե րի 
պահ պան ման հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց վե րա բե րող պար տա վո րու-
թյուն նե րը պետք է հանձ նա րար վեն աշ խա տող նե րին դեռևս աշ խա տան քի ըն-
դուն վե լուց ան մի ջա պես հե տո10,11,12։ Այդ պար տա կա նութ յուն ներն են՝



‒ 299‒

o Աշ խա տող նե րը պետք է պահ պա նեն ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կը՝ շնչա-
ռա կան և  ա ղես տա մոք սա յին խան գա րում նե րից խու սա փե լու հա մար։

o Վ նաս վածք նե րի, այդ թվում՝ կտրվածք նե րի, այր վածք նե րի, թա րա խա-
կա լում նե րի և մաշ կա յին այլ բոր բո քում նե րի դեպ քում պետք է զե կու ցել ան-
մի ջա կան ղե կա վա րին։

o Ա ռող ջա կան ան կա նոն վի ճակ նե րի, նե րառ յալ՝ շնչա ռա կան հա մա կար-
գի խան գա րում նե րի (օ րի նակ, նա զո ֆա րին գի տա յին եր ևույթ ներ, սի նու սիտ, 
բրոնխ նե րի ու թո քե րի հետ կապ ված ախ տա հա րում ներ) և  ա ղի քա յին խան-
գա րում նե րի (օ րի նակ, դիա րեա) դեպ քում պետք է զե կու ցել ան մի ջա կան ղե-
կա վա րին։

o Անձ նա կան հի գիե նան պետք է նե րա ռի ա մե նօր յա լո գան քը, մա զե րի 
լվա ցու մը՝ շա բաթ վա ըն թաց քում նվա զա գույ նը եր կու ան գամ, ներք նա հա-
գուս տի ա մե նօր յա փո խա րի նու մը և մա քուր ու կտրված ե ղունգ նե րի պահ-
պա նու մը։

o Սան հան գույց նե րում օ ճա ռի և սր բիչ նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում 
պետք է տե ղե կաց նել ան մի ջա կան ղե կա վա րին։

o Մի շարք սո վո րույթ ներ, ինչ պի սիք են գլու խը կամ մարմ նի այլ մա սեր 
քո րե լը, պետք է բա ցառ վեն։ Սնն դամ թեր քի հետ ձեռ քե րի շփու մը ևս պետք է 
բա ցառ վի: Հա զա լիս կամ փռշտա լիս պետք է փա կել բե րանն ու քի թը։ 

o Ձեռ քե րը պետք է լվա նալ ոչ ար տադ րա կան ցան կա ցած գոր ծա ռույթ 
կա տա րե լուց հե տո։

o Օ տար ա ռար կա նե րի, ծխա խո տի, մաս տա կի առ կա յութ յու նը պետք է 
բա ցա ռել ար տադ րա կան տա րած քում։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 5
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ

Ուսումնառության արդյունքներ
1. Է լեկտ րա կան և մագ նի սա կան շղթա նե րի սկզբուն քա յին 
     ու հաշ վար կա յին սխե մա նե րը, դրանց հաշ վար կը
2. Փո փո խա կան հո սան քի շղթա նե րը /միա ֆազ և  ե ռա ֆազ/, 
     դրանց հաշ վար կը
3. Հիմ նա կան է լեկտ րո նա յին սար քե րը և դ րանց միաց ման սխե մա նե րը
4. Ավ տո մատ կար գա վո րիչ նե րի շա հա գոր ծու մը

5.1. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՈՒ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Է լեկտ րա տեխ նի կան՝ որ պես գի տութ յուն՝ հնա րա վո րութ յուն է տա-

լիս ու սում նա սի րե լու է լեկտ րա կան է ներ գիա յի ստաց ման, տե ղա փոխ ման, 
բաշխ ման և  օգ տա գործ ման եր ևույթ նե րը: Է լեկտ րա տեխ նի կա յի հիմ նա կան 
հաս կա ցութ յուն նե րից է է լեկտ րա կան շղթան, ո րը է լեկտ րա կան է ներ գիա-
յի ստաց ման, հա ղորդ ման, ձևա փոխ ման և կի րառ ման հա մար օգ տա գործ-
վող սար քե րի հա մա խումբ է։ Դ րանք բնու թագր վում են է լեկտ րա կան հո սանք, 
է լեկտ րա կան լա րում և  է լեկտ րա կան ուժ հաս կա ցութ յուն նե րի մի ջո ցով։ 
Է լեկտ րա կան շղթա յի մաս կազ մող սար քերն ան վա նում են է լեկտ րա կան 
շղթա յի տար րեր, իսկ ա ռան ձին տար րեր պա րու նա կող հատ վա ծը՝ է լեկտ-
րա կան շղթա յի տե ղա մաս։ 
Է լեկտ րա կան շղթա յի տար րե րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան խմբի՝ 

սնման աղբ յուր ներ և  ըն դու նիչ ներ։ Սն ման աղբ յուր նե րում է ներ գիա յի տար-
բեր ձևե րը փո խա կերպ վում են է լեկտ րա կան է ներ գիա յի։ Օ րի նակ, է լեկտ րա-
կա յան նե րի գե նե րա տոր նե րը փո խա կեր պում են մե խա նի կա կան է ներ գիան, 
իսկ ա կու մուլ  յա տո րա յին մարտ կոց նե րը՝ քի միա կան է ներ գիան, մինչ դեռ ֆո-
տոէ լե մենտ նե րը՝ լու սա յին է ներ գիան։ Է լեկտ րա կան է ներ գիա յի ըն դու նիչ-
նե րում տե ղի է ու նե նում հա կա ռակ պրո ցե սը, ո րի դեպ քում է լեկտ րա կան 
է ներ գիան փո խա կերպ վում է մե խա նի կա կան, քի միա կան, ջեր մա յին, լու սա-
յին է ներ գիա նե րի։ Սն ման աղբ յուր նե րը և  ըն դու նիչ նե րը միաց ված են հա-
ղոր դա լա րե րով, ո րոնց մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է է լեկտ րա կան է ներ գիա յի 
տե ղա փո խութ յու նը սնման աղբ յուր նե րից դե պի ըն դու նիչ ներ։ Է լեկտ րա կան 
է ներ գիա յի տե ղա փոխ ման և բաշխ ման պրո ցես նե րը կա ռա վա րե լու հա մար 
կի րառ վում են օ ժան դակ սար քեր, այդ թվում՝ ան ջա տիչ և չա փող սար քեր։ 
Է լեկտ րա տեխ նի կա յում կի րառ վող ստան դարտ նշան նե րը և դ րանց բնու թա-
գրե րը ներ կա յաց ված են Ն կար 5‒1‒ում1։ 
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Ն կար 5‒1: Է լեկտ րա տեխ նի կա յում ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող ստան դարտ նշան-
նե րը և դ րանց բնու թագ րե րը.

Է լեկտ րա կան շղթա նե րի ու սում նա սի րութ յան հա մար որ պես ա ռա վել 
պարզ օ րի նակ դի տարկ վում է ավ տո մե քե նա յի ա ռաջ նա մա սի լապ տեր նե րի 
միաց ման շղթան (Ն կար 5‒2)2։ Այն բաղ կա ցած է մարտ կո ցից, ան ջա տի չից, 
ա ռաջ նա մա սա յին լապ տեր նե րից, ինչ պես նաև հա ղոր դա լա րե րից, ո րոնք 
միաց նում են բո լոր տար րե րը միմ յանց փակ սխե մա յով։ Մարտ կո ցում տե-
ղի ու նե ցող քի միա կան փո խազ դե ցութ յուն նե րի արդ յուն քում լից քա վոր ված 
է լեկտ րա կան մաս նիկ նե րը (է լեկտ րոն ներ) բաշխ վում են է լեկտ րա կան շղթա-
յով, ո րի շնոր հիվ է ներ գիան հա ղորդ-
վում է լապ տեր նե րին։ Է ներ գիա յի 
չափ ման միա վոր է մարտ կո ցի է լեկտ-
րա կան լա րու մը, ո րի նո մի նալ ար ժե-
քը 12 վոլտ է։ 
Ն կար 5‒2: Լապ տեր նե րի շղթա յի 

կա ռուց ված քը‒ա) է լեկտ րա կան շղթա յի 
ի րա կան տես քը և բ) Է լեկտ րա կան շղթա-
յի սխե մա տիկ պատ կե րը.  

Հա ղոր դա լա րե րը պատ րաստ ված 
են լի նում պղնձից, ո րը է լեկտ րա կան 
է ներ գիա յի տե ղա փոխ ման գե րա զանց 
հա ղոր դիչ է։ Պղն ձից պատ րաստ ված 
հա ղոր դիչ նե րը մե կու սաց ված են 
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պլաստ մա սե շեր տով, ինչն ա պա հո վում է մարդ կանց անվ տան գութ յունն ավ-
տո մե քե նա յի աշ խա տան քի ըն թաց քում։ Ան ջա տի չը նա խա տես ված է հո սան քի 
հա ղոր դու մը կար գա վո րե լու հա մար։ Երբ առ կա է հո սան քի հա ղոր դում է լեկ-
տ րա կան շղթա յով, ա պա տվյալ ան ջա տիչն ան վա նում են փակ, իսկ հո սան-
քի հա ղորդ ման բա ցա կա յութ յան դեպ քում՝ բաց։ Ավ տո մե քե նա նե րի ա ռա վել 
նոր մո դել նե րի դեպ քում հո սան քի մա տա կա րա րու մը լապ տեր նե րին տե ղի է 
ու նե նում սեն սո րա յին սար քե րի մի ջո ցով, ո րոնք փո խան ցում են անհ րա ժեշտ 
ին ֆոր մա ցիան ավ տո մե քե նա յի հա մա կարգ չին։ Պարզ է լեկտ րա կան շղթա յի 
օ րի նակն ու սում նա սի րե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է սահ մա նել է լեկտ րա տեխ նի-
կա յում կի րառ վող հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն ներն ա ռա վել ման րակր կիտ:
Ն կար 5‒3: Է լեկտ րա կան շղթա յի տար րե րը.    

Է լեկտ րա կան շղթան բաղ կա ցած է տար բեր տար րե րից, ո րոնք միաց ված 
են միմ յանց հա ղոր դա լա րե րի մի ջո ցով՝ փակ սխե մա յով (Ն կար 5‒3)։ Յու րա-
քանչ յուր տարր օժտ ված է է լեկտ րա կան է ներ գիա ըն դու նե լու և  այն այլ տե-
սա կի է ներ գիա յի ձևա փո խե լու հատ կութ յամբ, ինչ պես նաև ստեղ ծե լու ի րենց 
բնո րոշ է լեկտ րա կան և մագ նի սա կան դաշ տե րը3։ 
Է լեկտ րա կան լից քը լից քա վոր ված մաս նի կի հիմ նա կան բնու թա գիրն է, 

ո րի տար րա կան քա նա կութ յու նը մեկ է լեկտ րո նի հաշ վով կազ մում է̀
qe=‒1,602 ∙ 10‒19 կուլոն

Էլե կտ րական լ իցքը չ ափվում է կ ու լոնով, ընդ  որում, 1 կ ուլոն=6,24 ∙ 10 18 
է լեկտրո ն։ 
Լիցք կրող այլ  մա սնիկներ են ատ ոմները,  պր ոտ ոններ ը, որոն ց արժեքը 

նշվում է  դրական  նշանո վ։ Է լեկ տր ոնները  և  պր ոտ ոններ ը հաճա խ անվանում 
են  տ արրական լիցք կրող  մա սնիկնե ր։  Պ րոտոնի  լիցքը  կազմում է՝

qp=+1,602 ∙ 10‒19 կուլոն
Է լեկտրա կան  հոսան քը միա վո ր ժա մա նա կամիջոց ում  հ աղորդիչով 

կա մ շղթա յի տար րով անց ած լի ցքի քանակ ն է (Նկար 5‒4)։ Ա յն չափվու մ է  
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ա մպերներով ( Ա), ի նչը  համարժեք է մեկ  վ այրկյան ում  հ աղորդի չի  լայնա կան 
հատույթ ով անցնող մ եկ կուլ ոն լից քին։  Է լեկտրա կան  հոս ան քը որոշում ե ն 
հետև յալ  բանաձևով.

Հա շվի առ նել ով  հաղո րդ իչ ով իրակա նում ան ցն ող լիցքավո րվ ած տարր-
ակա ն մասնիկն եր ի հսկա յա կան քան ակությ ու նը,  վերոհ իշյ ալ բա նա ձևը  
դիֆերենցիալ ձև ով կուն ենա հետ ևյալ տեսքը.

Ն կար 5‒ 4: Էլե կտր ական հ ոս անք ի սահմանումը. 

Է լեկտ րա կան շղթա նե րի վեր լու ծութ յան ժա մա նակ հո սան քի ի րա կան 
ուղ ղութ յու նը շղթա յի տվյալ հատ վա ծում կա րող է լի նել ան հայտ։ Հետ ևա-
բար, վեր լու ծութ յու նը սկսում են փո փո խա կան նե րի նշա նա կու մից և շղ թա յի 
ա ռան ձին հատ ված նե րում հո սան քի ուղ ղութ յան պա տա հա կան ընտ րութ յու-
նից։ Այս մո տե ցու մը ներ կա յաց ված է Ն կար 5‒5‒ում, որ տեղ է լեկտ րա կան 
շղթա յի տար րե րը ներ կա յաց ված են A, B, C, D և E տա ռե րով։ Հո սան քի ար-
ժեք նե րը ո րո շե լուց հե տո կա րող է պարզ վել, որ ա ռան ձին դեպ քե րում առ կա 
են բա ցա սա կան ար ժեք ներ։ Օ րի նակ, են թադ րենք, որ ներ քո հիշ յալ պատ կե-
րում i1=‒2Ա։ Քա նի որ ար ժե քը բա ցա սա կան է, ա պա դա նշա նա կում է, որ հո-
սան քի ուղ ղութ յունն ի րա կա նում հա կա ռակ է նա խօ րոք ընտր ված հո սան քի 
ուղ ղութ յու նից։ Հետ ևա բար, հո սան քի ի րա կան ար ժե քը հա վա սար է 2Ա, որն 
անց նում է դե պի ներքև ըն կած և  ոչ հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ, ինչ պես դա ներ-
կա յաց ված է Ն կար 5‒5‒ում։ 
Ն կար 5‒5: Փո փո խա կան նե րի նշա նա կումն է լեկտ րա կան շղթա նե րի վեր լու ծու-

թյան ժա մա նակ. 
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Ժա մա նա կի ըն թաց քում հո սան քի ար ժե քը կա րող է մնալ հաս տա տուն 
կամ փո փոխ վել։ Հաս տա տուն հո սանք է կոչ վում հո սան քի այն տե սա կը, 
ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում չի փո խում իր ար ժե քը և  ուղ ղութ յու նը, հա կա-
ռակ դեպ քում, առ կա է փո փո խա կան հո սան քի տե սա կը։ Կախ ված հո-
սան քի տե սա կից՝ տար բե րում են հաս տա տուն հո սան քի է լեկտ րա կան շղթա 
և փո փո խա կան հո սան քի է լեկտ րա կան շղթա հաս կա ցութ յուն նե րը3։ Ն կար 
5‒6‒ում պատ կեր ված են հաս տա տուն հո սան քի և փո փո խա կան հո սան քի 
սի նու սոի դա յին պատ կեր նե րը՝ կախ ված ժա մա նա կի ըն թաց քում դրանց ար-
ժեք նե րի փո փո խութ յու նից։  
Ն կար 5‒6: Հաս տա տուն և փո փո խա կան հո սանք նե րի ար ժեք նե րի փո փո խու-

թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում. 

Ն կար 5‒7: Է ներ գա փո խա նա կու մը տե ղի է ու նե նում է լեկտ րա կան շղթա յի մի ջով, 
երբ կի րառ վում է լա րում. 

Է լեկտ րա կան լա րում նե րը շղթա նե րում նշա նա կում են դրա կան և բա ցա-
սա կան բևեռ նե րով, ին չը ցույց է տա լիս է ներ գա փո խա նակ ման ուղ ղութ յու-
նը (Ն կար 5‒7)2։ Երբ դրա կան լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը տե ղա փոխ վում են 
դրա կան բևե ռից դե պի բա ցա սա կան բևեռ, ա պա դրանք աբ սորբ ցում կամ 
կլա նում են է ներ գիա, որն ար տա հայտ վում է ջեր մութ յան, մե խա նի կա կան 
է ներ գիա յի, պահ պան վող քի միա կան է ներ գիա յի և  այլ ձևե րով։ Մ յուս կող մից, 
երբ դրա կան լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը տե ղա փոխ վում են բա ցա սա կան 
բևե ռից դե պի դրա կան բևեռ, ա պա տե ղի է ու նե նում է ներ գիա յի ան ջա տում։ 
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Է ներ գա փո խա նակ ման ա րա գութ յու նը կամ հզո րութ յու նը հո սան քի և 
լար ման ար տադր յալն է. 

p = v · i: վատտ
Վոլտ · Ամպեր  = (Ջո ուլ /Կուլոն)  · (Կուլոն /վայրկյ ան) = Ջոուլ /վայրկ յան = Վ ատ տ 
Օրինա կ,  անհրաժեշտ  է հաշվարկ ել  նե րքոհիշյ ալ  պատկերո ւմ  նե րկայացվա ծ 

շղթաներ ում  հոսա նքի ո ւժը (Նկար 5‒8)2։ 
Ն կար 5‒8: Է լեկտ րա կան շղթա նե րում հզո րութ յան հաշ վար կը. 

Է լեկտ րա կան շղթա նե րի վեր լու ծութ յան ժա մա նակ կի րառ վում են մի շարք 
օ րենք ներ, այդ թվում՝ Կիրխ հո ֆի օ րենք նե րը և Օհ մի օ րեն քը։ Այդ նպա տա կով 
անհ րա ժեշտ է սահ մա նել մի շարք հաս կա ցութ յուն ներ։
Ճ յուղ է կոչ վում շղթա յի այն պի սի հատ վա ծը, ո րը պա րու նա կում է դի մա-

դրութ յուն կամ աղբ յուր։ 
Հան գույց է կոչ վում շղթա յի այն պի սի կե տը, ուր միա նում են եր կու և  ա վե-

լի ճյու ղեր։ 
Կոն տուր է կոչ վում փակ շղթա յի այն պի սի հատ վա ծը, ո րով կա րող է հո սել 

նույն հո սան քը։ 
Կիրխ հո ֆի հո սան քի օ րեն քի հա մա ձայն, հան գույց մտնող և դուրս ե կող 

հո սանք նե րի հան րա հաշ վա կան գու մա րը հա վա սար է զրո յի (Ն կար 5‒9). 

Նկար  5‒9: Կիր խհոֆի հոսան քի օրեն քի կիրառ ությու նը տարբեր  էլեկ տրական  
շղթա ներ ի համար . 
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Կիր խհոֆի լարման  օրեն քի համաձ այն, էլեկ տրական  շղթայի ցանկա ցած 
փակ կոնտու րում լարու մների հանրահ աշվակ ան գումար ը հավաս ար է զրոյի4.

Նկար 5‒10‒ում բերված էլեկտրական շղթայում առկա են տարբեր 
կոնտուրներ, որոնք բնորոշվում են լարումների տարբեր արժեքներով, ընդ 
որում, դրանց մի մասը կրում է դրական նշան, իսկ մյուս մասը՝ բացասական 
նշան։ 
Կիրխհոֆի լարման օրենքը էներգիայի պահպանման օրենքի արդյունք 

է։ Նկար 5‒11‒ում ներկայացված էլեկտրական շղթան բաղկացած է 
հաջորդաբար միացված երեք տարրից։ Հետևաբար, միևնույն հոսանքը 
հոսում է բոլոր երեք տարրում։ Յուրաքանչյուր տարրի համար հզորության 
մեծությունը որոշվում է հետևյալ կերպ.

A : pa = v ai
B : pb = ‒vbi
C: pc = vci

Ն կար 5‒10: Կիրխ հո ֆի լար ման օ րեն քի կի րա ռութ յու նը տար բեր է լեկտ րա կան 
շղթա նե րի հա մար.

Շղթայի հզորությունների գումարը բոլոր տարրերի համար պետք է հա վա-
սար լինի զրոյի.

pa + pb +pc
 = 0

vai ‒ vbi + vci = 0
va ‒ vb + vc = 0

Նկար 5‒11: Տվյալ էլեկտրական շղթայում էներգիայի պահպանումը պահանջում 
է, որպեսզի vb = va + vc .
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Օհմի օրենքի համաձայն, հոսանքի մեծությունը ուղիղ համեմատական է 
հաղորդչի լարմանը և հակադարձ համեմատական է դրա դիմադրությանը5. 

Է լեկտ րա կան շղթա նե րում միա ցում նե րը կա տար վում են ե րեք հիմ նա կան 
ձևով.

1. Հա ջոր դա բար
2. Զու գա հեռ
3. Խա ռը
Հա ջոր դա բար է կոչ վում այն պի սի միա ցու մը, երբ յու րա քանչ յուր դի մա-

դրութ յան սկզբնա մա սը միաց վում է նա խոր դի վերջ նա մա սին (Ն կար 5‒12): 
Ն կար 5‒12: A, B և C տար րե րը միաց ված են հա ջոր դա բար. 

Զու գա հեռ է կոչ վում այն պի սի միա ցու մը, երբ բո լոր դի մադ րութ յուն նե-
րի սկզբնա մա սե րը և վերջ նա մա սե րը միաց ված են միև նույն հա ղոր դա լա րին 
(Ն կար 5‒13)։ 
Ն կար 5‒13: A, B և C տար րե րը միաց ված են զու գա հեռ.

Խառն է կոչ վում այն պի սի միա ցու մը, երբ է լեկտ րա կան շղթա յում առ կա 
են ինչ պես զու գա հեռ, այն պես էլ հա ջոր դա կան միա ցում ներ (Ն կար 5‒14)։ 
Ն կար 5‒14: A, B և C տար րե րը միաց ված են զու գա հեռ.



‒ 309‒

 5.2. ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՇՂԹԱՆԵՐԸ 
/ՄԻԱՖԱԶ ԵՎ ԵՌԱՖԱԶ/, ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Փո փո խա կան է կոչ վում այն հո սան քը, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո-

փո խում է իր ար ժե քը և  ուղ ղութ յու նը։ Փո փո խա կան հո սան քի մե ծութ յու նը 
փո փոխ վում է սի նու սոի դալ օ րեն քի հա մա ձայն, որն ա պա հո վում է է լեկտ-
րա կան է ներ գիա յի ա ռա վել բարձր արդ յու նա վե տութ յու նը դրա ար տադ րութ-
յան, տե ղա փոխ ման և բաշխ ման ըն թաց քում։ Սի նու սոի դալ հո սանք նե րը և 
լա րում նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել գրա ֆի կո րեն, ե ռանկ յու նա չա փա կան 
ֆունկ ցիա նե րով հա վա սա րում‒նե րի օգ նութ յամբ և կոմպ լեքս հար թութ յան 
վրա՝ պտտվող վեկ տո րի տես քով3։ Դ րանց մա թե մա տի կա կան հա վա սա րում-
ներն ու նեն հետև յալ տես քը.

Այստեղ Vm և Im մեծությունները  նե րկա յացնում են, համ ա պա տաս խա նա-
բար , լարման և հոսանք ի առա վելագույն  ա րժե քները,
ω մեծությունը ա նկյ ու նային հ աճախո ւթյո ւնն  է,
α և β մեծություններ ը, համ ապատասխանաբա ր, լ արմ ան և հ ոսանքի 

փուլային շեղմա ն անկյու ններն ե ն։ 
Սինուսոիդալ  լար ու մները միշտ առա ջա ցնում  ե ն ս ինուսոիդալ հ ոս ան-

քներ , եթե էլեկտրակ ան շղթ ան գծային է6։ Դր ա նով է պայ մա նա վոր ված այն 
հան գա ման քը, որ հո սան քի մե ծութ յու նը կա րող է ար տա հայտ վել այն նույն 
սկզբուն քով, ինչ լար ման դեպ քում է։ Ն կար 5‒15‒ում ներ կա յաց ված են սի-
նու սոի դալ հո սան քի գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րը, իսկ նկար 5‒16‒ում՝ սի-
նու սոի դալ լար ման գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րը1։ 
Ն կար 5‒15: Սի նու սոի դալ հո սան քի գրա ֆիկ նե րը. 

Սի նու սոի դալ ա լի քը փո փո խա կան հո սան քի է լեկտ րա կան շղթա նե րում օգ-
տա գործ վող ա լիք նե րի հիմ նա կան ձևն  է։ Այդ ա ռու մով առ կա են մի շարք հաս-
կա ցութ յուն ներ, ո րոն ցից մի քա նի սը ներ կա յաց ված են նաև նկար 5‒15‒ում1։ 
Ցիկ լը (cycle) ֆունկ ցիա յի բո լոր դրա կան և բա ցա սա կան ար ժեք նե րի ամ-

բող ջութ յունն է։ Սի նու սոի դալ ա լիք նե րի ար ժեք նե րը կրկնվում են յու րա քանչ-
յուր 2π ռադի ան ների կտրվ ածքով։ Ի նչպես երևում է նկար 5‒15‒ից, հոս-
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անքի i մեծո ւթյան ար ժեքը մե ծանում է զ րոյից դեպի դ րական  ա ռա վե լագույն 
ար ժեքի, այն ուհետև ն վազում է զ րոյից դեպի բա ցա սական  ա ռա վե լագույն 
ար ժեքի և նորից մո տենում է զրո ար ժեքին։ 
Ա ռա վե լագույն ար ժեքը (maximum value; peak value) ն շա նակում են Vm և  

Im մե ծութ յուն նե րով, ո րոնք եր բեմն ան վա նում են սի նու սոի դալ ա լի քի ամպ-
լի տու դա կամ տա տա նում։ 
Վայր կե նա կան ար ժե քը (instantaneous value) տվյալ մե ծութ յան ար ժեքն 

է ցան կա ցած պա հի։ 
Ժա մա նա կա յին փու լը (time period; periodic time) այն տևո ղութ յունն է, 

որն անհ րա ժեշտ է տվյալ մե ծութ յա նը մեկ ցիկ լի ամ բող ջաց ման հա մար։ Այն 
նշա նա կում են որ պես T։
Հա ճա խա կա նութ յու նը (frequency) մեկ վայրկ յա նում տե ղի ու նե ցող 

ցիկ լե րի թիվն է, ո րը նշա նա կում են որ պես f: Այն հ ակ ադարձ հ ամ եմ ատ ական 
է ժ ամ ան ակի մ եծու թյ անը։  Հ աճ ախ ակ անու թյան մի ավոր է  Հե րցը։  

Փ ոփ ոխ ակ ան հոս անք ի մատ ակ ար արմ ան հաճ ախ ակ ան ությ ուն ը Հ այ աստ-
ան ում 50 Հ երց է, որ ի դեպք ում ժամ ան ակ այ ին փուլ ը կազմ ում է  T = 1/50 = 
0,02 վայրկ յան = 20 մի լի վայրկ յան: Ի տար բե րութ յուն Հա յաս տա նի, ԱՄՆ‒ում 
մա տա կա րար ման հա ճա խա կա նութ յու նը 60 Հերց է։ Փո փո խա կան հո սան քի 
շուրջ 400 Հերց հա ճա խա կա նութ յամբ մա տա կա րա րում նե րը կա տար վում են 
օ դա յին և ծո վա յին տրանս պոր տի ա ռան ձին տե սակ նե րի հա մար։
Անկ յու նա յին հա ճա խութ յու նը (angular frequency) ցույց է տա լիս ռա-

դիան նե րի թի վը մեկ վայրկ յա նում։ Այն նշա նա կում են որ պես ω, որի չափ-
ման մի ավոր է ռ ադիան/վայր կյ անը։  Ք անի որ մեկ ցի կլում ա ռկա են 2π  ռա-
դիաններ, իսկ մեկ վա յր կյանում՝ f  ցիկլե ր, ապա  ան կյ ունայի ն հաճա խությա ն 
մե ծու թյուն ը կարելի  է  որոշել հետևյալ կերպ.

Շե ղու մը (alteration) շրջա նի մի կեսն է, որն ընդգր կում է դրա կան և բա ցա-
սա կան բո լոր ար ժեք նե րը։  
Ֆա զը (phase) ժա մա նա կա յին հատ վա ծի կամ ցիկ լի այն մասն է, որն անց-

նում է սկսած զրո յից կամ սկզբնա կան այլ ար ժե քից։ Այն t ժ ամ ան ակի և 
սկզբն ա կան ա րժ եքի հ ամար որ ոշում են t/T ձևով։ 
Ֆ ազ ային ան կյո ւնը (phase angle) հ ամա րժեք է ֆ ազին և ա րտ ահայտ-

վում է ռ ադիա նն երով կամ ա ստ իճա նն երով։ Ըն դհ անուր դե պքում այն նշա ն-
ակում են ո րպես θ, իսկ  առ անձին դ եպ քերում՝ α և β։  Ինչպե ս երևում է նկար 
5‒15‒ից , ս ինո ւսոիդա լ հ ոսան քի  ա ռա վելագույ ն արժեք ը հա մընկնում է 
ֆազային  անկյան π/2 ռ ադ իաններին կամ 9 00 

 արժեքի ն։ 
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Նկար 5 ‒1 6: Սին ուսոիդա լ լարմա ն գ րա ֆիկները.  

Եռաֆ ազ  հա մակարգո ւմ  գ են երատո րի  ծավալո ւմ տ եղադրվու մ է եր եք 
անկ ախ փաթու յթ, որ ոնց էլ եկտրաշա րժ  ուժեր ը ( էլշուներ‒emf s)  հավասար  են 
իր ար։ Նկար 5‒17ա‒ու մ ներ կայացված են ea, eb և ec փա թո ւյթնե րի էլ  շուներ ի 
աղ բյ ուրն երը ։ Յուր աքանչյո ւր էլշու  ստեղծում է վեկտ որ, որոն ք շեղված ե ն 
միմյանց  նկատմամբ 1200‒ով՝ Ema, Emb և E mc (Նկար 5‒17բ)1. 
Նկար 5‒17: Եռաֆազ շղթայի էլշուներ. 

Երեք էլշո ւի արժեքն երի գո ւմարը պետք է հավա սար լ ինի զրոյի , որը 
ստուգելո ւ համա ր կատար ենք հ աշվ ար կ t = 0 ա րժեքի դեպքում։  Այդ 
նպատակով տեղադ րենք t = 0 արժեքը վ երջին ե րեք բանաձևում, ո րի ար -
դյուն քում կստ ան անք հետևյալը.
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Ստեղծված էլշուներից abc հերթականությունն անվանու մ ե ն ուղ իղ  
հերթականու թյո ւն, իսկ ac b հերթ ականությունը՝ հ ակա ռակ հերթականություն։ 
Նկար 5‒ 17գ‒ո ւմ  պատ կերված են է լշո ւնե րի սին ուսոիդներ ը, որոնք ձևա-
վ որվում են Նկար 5‒17բ‒ում բեր ված երե ք ֆազը հորի զոնական գծի վրա 
պատկերելու միջ ոցով։ Առ ավելագ ույն դրական արժեքն  առ աջինը գո-
յանում է a ֆազի մոտ, ա յնուհ ետև b և c  ֆազերի մ ոտ, որոնք հ ետ  են ընկած, 
համապատասխանաբ ար, 1 200 և  2400 ‒ով։ 

5.3. ՀԻՄ ՆԱԿԱՆ ԷԼԵ ԿՏ ՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ
Է լեկտ րո նի կան՝ որ պես գի տութ յուն, ու սում նա սի րում է է լեկտ րա վա-

կո ւու մա յին և կի սա հա ղորդ չա յին սար քե րում տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա կան 
եր ևույթ նե րը, այդ սար քե րի բնու թագ րե րը և դ րանց կի րառ ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը տար բեր ո լորտ նե րում7։ Է լեկտ րո նի կան ու սում նա սի րում է 
այն պի սի է լեկտ րա կան շղթա ներ, ո րոնք նե րա ռում են է լեկտ րա կան ակ տիվ 
տար րեր, ինչ պի սիք են կի սա հա ղոր դիչ նե րը, դիոդ նե րը, տրան զիս տոր նե րը, 
օ պե րա ցիոն ու ժե ղա րար նե րը, է լեկտ րա վա կո ւու մա յին սար քե րը, ին տեգր ված 
շղթա նե րը, օպ տոէ լեկտ րո նի կա կան սար քե րը և տ վիչ նե րը8:  
Կի սա հա ղոր դիչ ներն օժտ ված են այն պի սի է լեկտ րա հա ղոր դա կա նու-

թյամբ, ո րոնք մի ջանկ յալ տեղ են զբա ղեց նում հա ղոր դիչ նե րի և  ոչ հա ղոր-
դիչ նե րի միջև։ Դ րանց կազ մի մեջ մտնում են Մեն դե լե ևի պար բե րա կան 
աղ  յու սա կի չոր րորդ խմբի մի շարք քի միա կան տար րեր։ Օ րի նակ, պղին ձը 
լավ հա ղոր դիչ է, ո րի է լեկտ րա հա ղոր դա կա նութ յու նը 0,59 · 106 սիմենս/ս ան-
տիմետր է, մի նչդեռ սի լիցի ումը, որպես կի սա հաղ որդիչ, օ ժտված է 10‒8‒10‒1 
սիմենս/ս ան տիմետր  էլե կտ րա հաղ որ դա կանո ւթյամբ, իսկ  ա պակին, լի նելով 
ոչ հաղ որդիչ, ունի 10‒16‒10‒13 սիմենս/ս ան տիմետր  էլե կտ րա հաղ որ դա կա-
նություն9։ 
Հա ղոր դիչ հան դի սա ցող նյու թը բնու թագր վում է վա լեն տա կան կա պի մեջ 

գտնվող մեծ թվով է լեկտ րոն նե րով, ո րոնք ու նեն թույլ կա պեր նյու թի հիմ նա-
կան կա ռուց ված քի հետ։ Դ րա արդ յուն քում է լեկտ րոն ներն ու նակ են տե ղա-
փո խել է ներ գիան՝ ա պա հո վե լով է լեկտ րա կան հո սան քի հոս քը հա ղոր դի չում։ 
Կի սա հա ղոր դիչ նե րի կազ մի մեջ մտնող նյութն ու նի բյու րե ղա յին կա ռուց-
վածք, ո րին բնո րոշ են կո վա լենտ կա պե րը։ Ն կար 5‒18‒ում ներ կա յաց ված 
է սի լի ցիու մի բյու րե ղա յին կա ռուց ված քը, ո րը կի սա հա ղոր դիչ նե րի հիմ նա-
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն է։  
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Ն կար 5‒18: Սի լի ցիու մի բյու րե ղա յին կա ռուց ված քը վա լեն տա կան կա պի մեջ 
գտնվող չորս է լեկտ րո նով. 

Բա վա կան բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում ձևա վոր վող ջեր մա յին 
է ներ գիան հան գեց նում է բյու րե ղա յին կա ռուց ված քի մեջ մտնող ա տոմ նե րի 
տա տան ման։ Երբ գո յա նում է բա վա րար քա նա կութ յամբ կի նե տիկ է ներ գիա, 
վա լեն տա կան է լեկտ րոն նե րի մի մասն ան ջատ վում է բյու րե ղա յին կա ռուց-
ված քի մաս կազ մող կա պե րից, ին չի շնոր հիվ դրանք դառ նում են հա ղոր դիչ 
է լեկտ րոն ներ և  ա պա հո վում հո սան քի հա ղոր դու մը կի սա հա ղոր դի չում։ Երբ 
ա զատ է լեկտ րոն ներն ան ջատ վում են բյու րե ղա յին կա ռուց ված քից, բյու րե-
ղում ա ռա ջա նում են հա մա պա տաս խան դրա կան լից քեր։ Ն կար 5‒19‒ում 
բեր ված պատ կե րը ցույց է տա լիս այն վի ճա կը, երբ ա զատ է լեկտ րո նի ան-
ջատ ման պատ ճա ռով ինչ պես է բա ցա կա յում կո վա լենտ կա պը։ Ա զատ տե ղի 
արդ յուն քում ա ռա ջա նում են դրա կան խո ռոչ ներ։ 
Ն կար 5‒19: Բ յու րե ղա յին կա ռուց ված քի մեջ մտնող ա զատ է լեկտ րոն նե րը և դ րա-

կան խո ռոչ նե րը. 

Կի սա հա ղոր դի չում ա ռա ջա նում է լիցք կրող եր կու տե սակ՝ դրա կան խո-
ռոչ ներ և  ա զատ է լեկտ րոն ներ, ո րոնք տե ղա շարժ վում են հա կա դիր ուղ ղու-
թյուն նե րով, երբ կի սա հա ղոր դի չում ա ռա ջա նում է ար տա քին է լեկտ րա կան 
դաշտ, ո րը հան գեց նում է հո սան քի տե ղա փոխ մա նը է լեկտ րա կան դաշ տի ուղ-
ղութ յամբ (Ն կար 5‒20)։  
Ն կար 5‒20: Ա զատ է լեկտ րոն նե րը և խո ռոչ նե րը բյու րե ղա յին կա ռուց ված քում.
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5.4. ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Ար տադ րա կան պրո ցես ներն ու նեն զար գաց ման ե րեք փուլ, այդ թվում՝ 

ար տադ րա կան պրո ցես նե րի մե քե նա յա ցու մը, է լեկտ րի ֆի կա ցու մը և  ավ տո-
մա տա ցու մը10։ Ար տադ րա կան պրո ցես նե րի ավ տո մա տաց ման դեպ քում մե քե-
նա նե րը կա տա րում են աշ խա տան քի ինչ պես մտա վոր, այն պես էլ ֆի զի կա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րը։ Այդ դեպ քում ար տադ րա կան պրո ցես նե րը կա տար վում 
են ա ռանց մար դու մի ջամ տութ յան կամ ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յան։ 
Ավ տո մատ սար քա վո րում են ան վա նում այն սար քա վո րու մը, ո րը կա տա-

րում է ի րեն հրա մա նագր ված բո լոր գոր ծո ղութ յուն ներն ինք նու րույն՝ ա ռանց 
մար դու ան մի ջա կան մի ջամ տութ յան։ 
Ավ տո մա տաց ման օբ յեկտ է այն սար քը, մե քե նան կամ մե խա նիզ մը, որն 

անհ րա ժեշտ է ավ տո մա տաց նել։
Ավ տո մատ կա ռա վար ման հա մա կար գը ավ տո մատ սար քա վոր ման և  

ավ տո մա տաց ման օբ յեկ տի միաս նութ յունն է, ո րը բե րում է օբ յեկ տի կա ռա-
վար ման։ Այս հա մա կար գե րին բնո րոշ է այն հատ կութ յու նը, որ աշ խա տան քը 
կա տար վում է հա տուկ մշակ ված ազ դե ցութ յուն նե րի շնոր հիվ, ո րոնք ու նեն 
միա կող մա նի գոր ծո ղութ յան կամ դե տեկ տո րա յին հատ կութ յուն։ 
Ազ դե ցութ յուն ներն ավ տո մա տի կա յում բա ժան վում են եր կու խմբի.
1. Ներ քին
2. Ար տա քին
Ներ քին ազ դե ցութ յուն ներ են ան վա նում հա մա կար գի ա ռան ձին հան-

գույց նե րի միջև առ կա ազ դե ցութ յուն նե րը։ Դ րանք ան վա նում են պլա նա վոր-
ված ազ դե ցութ յուն ներ, քա նի որ ներ քին ազ դե ցութ յուն նե րը հնա րա վոր է 
ո րո շել հաշ վար կա յին ե ղա նա կով։ Ներ քին ազ դե ցութ յուն ներն ի րենց հեր թին 
բա ժան վում են եր կու խմբի՝ կա ռա վար ման և վե րահսկ ման ազ դե ցութ յուն-
ներ։ Կա ռա վար ման ազ դե ցութ յուն են ան վա նում ավ տո մատ սար քա վոր ման 
ազ դե ցութ յունն ավ տո մա տաց ման օբ յեկ տի վրա։ Վե րահսկ ման ազ դե ցու-
թ յուն են ան վա նում հե տա դարձ կա պի շղթա յով ավ տո մա տաց ման օբ յեկ տի 
ազ դե ցութ յունն ավ տո մատ սար քա վոր ման վրա։ 
Ար տա քին ազ դե ցութ յուն ներ են ան վա նում ար տա քին մի ջա վայ րի ազ-

դե ցութ յուն նե րը հա մա կար գի վրա և հա մա կար գի ազ դե ցութ յու նը ար տա քին 
մի ջա վայ րի վրա։ Դ րանք ան վա նում են ոչ պլա նա վոր ված ազ դե ցութ յուն ներ, 
քա նի որ ար տա քին ազ դե ցութ յուն նե րը են թա կա չեն հաշ վար կի։ Տար բե րում 
են նաև ազ դե ցութ յուն նե րի մուտ քի և  ել քի տե սակ նե րը։ Ընդ հա նուր առ-
մամբ, ավ տո մա տի կան բաղ կա ցած է եր կու բաժ նից՝ ավ տո մա տի կա յի է լե-
մենտ նե րից և  ավ տո մատ կա ռա վար ման տե սութ յու նից։ 
Ավ տո մա տի կա յի է լե մենտ են ան վա նում ավ տո մատ կա ռա վար ման հա-

մա կար գի ա ռան ձին մեկ հան գույ ցը, ո րը մուտ քի ազ դե ցութ յու նը փո խա կեր-
պում է ել քի ազ դե ցութ յան՝ քա նա կա պես և  ո րա կա պես։ Քա նա կա կան փո խա-
կերպ ման դեպ քում ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րը նույնն են, սա կայն տար բեր 
են դրանց քա նակ նե րը մուտ քում և  ել քում։ Երբ մուտ քի ազ դե ցութ յու նը փո-
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խա կերպ վում է ել քի ազ դե ցութ յան, ա պա դրանք քա նա կա պես նույնն են, 
բայց բնո րոշ վում են տար բեր ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րով։ 
Ըստ ի րենց ֆունկ ցիո նալ նշա նա կութ յան, ավ տո մա տի կա յի է լե մենտ նե-

րը դա սա կարգ վում են հետև յալ խմբե րի.
o Ըն կա լող է լե մենտ նե րի խումբ
o Ու ժե ղա րար ներ
o Կա տա րող մե խա նիզմ ներ
o Տ րա մա բա նա կան է լե մենտ ներ
o Ավ տո մա տաց ման օբ յեկտ ներ
Ավ տո մա տի կա յի է լե մետ նե րը, բա ցի ի րենց նո մի նալ պա րա մետ րե րից, 

բնու թագր վում են.
1. Ս տա տիկ բնու թագ րե րով
2. Դի նա միկ բնու թագ րե րով
Ս տա տիկ բնու թագ րեր են ան վա նում ավ տո մա տի կա յի է լե մենտ նե րի ել քի 

մե ծութ յան կախ վա ծութ յու նը մուտ քի մե ծութ յու նից՝ հաս տատ ված ռե ժի մով։ 
Ս տա տիկ բնու թագ րե րը կա րող են ներ կա յաց վել ինչ պես մա թե մա տի կա կան 
առն չութ յուն նե րի տես քով, այն պես էլ գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րի ձևով։ 
Ըն կա լող է լե մենտ են ան վա նում ավ տո մա տի կա յի այն է լե մեն տը, որն ըն-

կա լում է ավ տո մատ կա ռա վար ման հա մա կար գի կա ռա վար վող մե ծութ յու նը 
և փո խա կեր պում է այն ֆի զի կա կան մե ծութ յան։ Ցան կա ցած կա ռա վա րող 
հա մա կար գի ա ռաջ նա յին խնդիրն է ըն կա լել, չա փել կա ռա վար վող մե ծութ յու-
նը ըն կա լող է լե մեն տի մի ջո ցով։ Ըն կա լող է լե մենտ նե րը բա ժան վում են եր կու 
խմբի.

1. Տ վիչ ներ
2. Ռե լեա կան գոր ծո ղութ յան սար քա վոր ման խումբ (ռե լե)
Տ վիչ են ան վա նում այն ըն կա լող է լե մեն տը, ո րի մուտ քի մե ծութ յան ա նընդ-

հատ փո փո խութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ել քի մե ծութ յան ա նընդ հատ 
փո փո խութ յա նը։ 
Ռե լե նե րում մուտ քի մե ծութ յան ա նընդ հատ փո փո խութ յա նը հա մա պա-

տաս խա նում է ել քի մե ծութ յան ընդ հատ վող փո փո խութ յու նը կամ թռիչ քաձև 
փո փո խութ յու նը։  
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ՄՈԴՈՒԼ 6
ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Մե խա նի կա կան պրո ցես նե րի և  ա պա րատ նե րի բնու թագ րու մը
2. Հիդ րո մե խա նի կա կան պրո ցես նե րի և  ա պա րատ նե րի բնու թագ րու մը
3. Ջեր մա յին պրո ցես նե րի և  ա պա րատ նե րի բնու թագ րու մը
4. Զանգ վա ծա փո խա նակ ման պրո ցես նե րի և  ա պա րատ նե րի 
       բնու թա գրու մը

6.1. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ

«Պ րո ցե սը» վե րա բե րում է բո լոր այն մի ջո ցա ռում նե րին կամ ար տադ րա-
կան գոր ծըն թաց նե րին, ո րոնց մի ջո ցով փո խա կերպ վում են հում քի հատ կու-
թյուն նե րը՝ հա սա րա կութ յան սպա ռո ղա կան կա րիք նե րը հո գա լու նպա տա կով։ 
Գո յութ յուն ու նեն «Սնն դամ թեր քի պրո ցես ներ և  ա պա րատ ներ» հաս կա ցու-
թյան մի շարք բնո րո շում ներ, ո րոն ցից ա ռա վել լայն տա րա ծում ու նի եր կու 
սահ մա նում։ Սահ մա նում նե րից մե կի հա մա ձայն, «Սնն դամ թեր քի պրո ցես ներ 
և  ա պա րատ ներ գի տութ յու նը վե րա բե րում է մարդ կա յին գոր ծու նեու թյան այն 
բնա գա վա ռին, ո րի դեպ քում բնա գի տա կան, տնտե սա գի տա կան և ֆի զի կա յի գի-
տութ յուն նե րը կի րառ վում են գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար՝ դրանց կազ մի, է ներ գե տիկ ար ժե քի և ֆի զի կա կան վի ճա կի ձևա վոր-
ման նպա տա կով»1։ Մ յուս սահ ման ման հա մա ձայն, «Սնն դամ թեր քի պրո ցես ներ 
և  ա պա րատ ներ բնա գա վա ռը գի տութ յան այն ճյուղն է, որն ու սում նա սի րում է 
ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի պլա նա վոր ման, նա խագծ ման, հաշ վարկ-
ման, կա ռուց ման և վար ման գոր ծըն թաց նե րը՝ գյու ղատն տե սա կան մթերք նե-
րի ար տադ րութ յան հա մար անհ րա ժեշտ փո խա կերպ ման պրո ցես նե րի կազ-
մա կերպ ման հա մար»։ Սնն դամ թեր քի պրո ցես ներ և  ա պա րատ ներ ա ռար կա յի 
հիմ նա կան նպա տակն է տար բեր պրո ցես նե րի, ա պա րատ նե րի կամ սար քա-
վո րում նե րի հիմ քում ըն կած այն սկզբունք նե րի և  օ րենք նե րի ու սում նա սի րու-
թյու նը, ո րոնց հի ման վրա տե ղի են ու նե նում մի շարք փո խա կերպ ման պրո-
ցես նե րի ֆի զի կա կան, քի միա կան և կեն սա քի միա կան փու լե րը.

o Ֆի զի կա կան փու լեր են ման րա ցու մը, մա ղու մը, հե ղու կա ցու մը, 
նստե ցու մը, չլուծ վե լը, ֆիլտ րա ցու մը

o Քի միա կան փու լեր են նյու թի հարս տա ցու մը և քի միա կան մաք րու մը
o Կեն սա քի միա կան փու լեր են մա կար դու մը, ստե րի լի զա ցու մը, պաս-

տե րի զա ցու մը, ֆեր մեն տա յին մշա կու մը։  
Սնն դամ թեր քի կազ մը, ֆի զի կա կան վի ճա կը և  ար տա քին մի ջա վայ րի գոր-

ծոն նե րի նկատ մամբ դրսևո րած կա յու նութ յու նը սննդամ թեր քի մե խա նի կա-
կան հատ կութ յուն նե րի հիմքն են։ Բազ մա թիվ հատ կութ յուն նե րի շար քում 
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կա րե լի է ա ռանձ նաց նել մե խա նի կա կան հատ կութ յուն նե րի եր կու խումբ՝ (i) 
ստրուկ տու րա յին ու երկ րա չա փա կան և (ii) ռեո լո գիա կան ու տեքս տու րա յին։ 
Ստ րուկ տու րա յին ու երկ րա չա փա կան հատ կութ յուն նե րի շար քին են 
պատ կա նում նյու թի խտութ յու նը, ծա կոտ կե նութ յու նը, մաս նիկ նե րի չա փը և 
ձ ևը։ Ռեո լո գիա կան ու տեքս տու րա յին հատ կութ յուն նե րին են պատ կա-
նում ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ դրսևո րած կա յու նութ յու նը, դե ֆոր-
մա ցու մը, նյու թի մա ծու ցի կութ յու նը, է լաս տի կութ յու նը։
Մաս նիկ նե րի չա փը սննդամ թեր քի կար ևոր ֆի զի կա կան բնու թա գիր է, 

որն օգ տա գործ վում է ո րա կի գնա հատ ման, ինչ պես նաև պինդ նյու թե րի դա-
սա կարգ ման և միմ յան ցից բա ժան ման հա մար։ Մաս նիկ նե րի չա փը հատ կա պես 
կար ևոր բնու թա գիր է չոր սննդամ թերք նե րի (օ րի նակ, չոր կա թի) հա մար, քա նի 
որ այն պայ մա նա վո րում է պատ րաս տի մթեր քի ար տա քին տես քը, լու ծե լիու-
թ յու նը, մշակ ման հատ կութ յուն նե րը2։ Սնն դարդ յու նա բե րութ յու նում հում քը 
և մի ջանկ յալ մթերք նե րը հա ճախ անհ րա ժեշտ է լի նում են թար կել ման րաց-
ման, ո րի հա մար կի րա ռում են մի շարք գոր ծըն թաց ներ, ինչ պի սիք են կտրա-
տու մը, փշրու մը, ա ղու մը։ Հե ղուկ և կի սա հե ղուկ սննդամ թերք նե րի դեպ քում 
մաս նիկ նե րի ման րա ցումն ի րա կա նաց նում են հո մո գե նի զաց ման, տրոր ման, 
փո շիաց ման մի ջո ցով։ Ման րաց ման ե ղա նակ է նաև օ դա յին բշտիկ նե րի հա գե-
ցու մը պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, քա նի որ կան խար գել վում է 
մեծ չա փե րի օ դա յին բշտիկ նե րի ա ռա ջա ցու մը, ին չի արդ յուն քում ձևա վոր վում 
են մանր բշտիկ ներ մթեր քի ամ բողջ ծա վա լով։ Սնն դարդ յու նա բե րութ յու նում 
ման րաց ման գոր ծըն թա ցը կի րառ վում է մի շարք կար ևոր մթերք նե րի ար տա-
դ րութ յան ժա մա նակ, ո րոնց շար քին են պատ կա նում2.

o Կա թի և կաթ նա սե րի հո մո գե նի զա ցու մը
o Օ դա յին բշտիկ նե րով պաղ պա ղա կի հա գե ցու մը
o Ման կա կան սննդի ման րա ցու մը տրոր ման մի ջո ցով
o Է մուլ սա ցու մը
o Սո յա յի թաց հա տիկ նե րի փշրու մը ջրում՝ սո յա յի կա թի ար տադ րութ յան 

հա մար
o Ե գիպ տա ցո րե նի հա տիկ նե րի փշրու մը՝ օս լա յի ար տադ րութ յան հա մար
o Շո կո լա դի զանգ վա ծի տրո րու մը՝ մաս նիկ նե րի ման րաց ման նպա տա կով
o Մր գե րի և բան ջա րե ղե նի կտրա տու մը։
Ն յու թե րի ման րա ցու մը լայ նո րեն տա րած ված և տար բեր նպա տակ ներ հե-

տապն դող տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց է։ Այդ նպա տակ նե րի մեջ են մտնում.
o Ջեր մա փո խա նակ ման և զանգ վա ծա յին փո խա նակ ման պրո ցես նե րի 

ա րա գացու մը
o Խառ նուր դից տար բեր նյու թե րի ան ջա տու մը հեշ տաց նե լու հա մար
o Անհ րա ժեշտ տեքս տու րա յով սննդամ թեր քի ստա ցու մը
o Խառն ման և դիս պեր սիա յի պրո ցես նե րի ա րա գաց ման հա մար
o Սահ ման ված չա փա բա ժին նե րի պահ պան ման նպա տա կով
o Ցան կա լի ձևի մաս նիկ նե րի ստաց ման հա մար
o Պատ րաս տի մթեր քի ո րա կա կան հատ կութ յուն նե րի բարձ րաց ման 

նպա տա կով։
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Ն յու թի ման րաց մա նը բնո րոշ են նաև մի շարք բա ցա սա կան կող մեր, ո րոնք 
հիմ նա կա նում կապ ված են ծախ սարդ յու նա վե տութ յան ցու ցա նիշ նե րի և 
պատ րաս տի սննդամ թեր քի զգա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րի փո փոխ ման 
հետ3։ Դրանք են.

o Է լեկտ րա կան է ներ գիա յի հա վել  յալ օգ տա գործ ման ծախ սե րը
o Ման րաց ման հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րի ար ժե քը՝ 

կախ ված դրանց հատ կութ յուն նե րից
o Զ գա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րի փո փո խութ յու նը
o Սնն դան յու թե րի կո րուս տը, օ րի նակ, վի տա մին նե րի կո րուս տը մրգե րի 

կտրատ ման ժա մա նակ
o Տեքս տու րա յի հատ կութ յուն նե րի փո փո խութ յու նը։ 
Ման րաց ման նպա տա կով կի րառ վող հիմ նա կան ու ժե րը բա ժան վում են 

ե րեք խմբի, ո րոնց մեջ են մտնում (i) սեղ մու մը, (ii) ճեղք ման ու ժը և (iii) հար-
վա ծի ու ժը։ Այս ու ժե րի կի րա ռու մը հա ճախ ի րա կա նաց վում է հա մակց ված 
ե ղա նա կով3։ Ման րաց ման նպա տա կով տար բեր ու ժե րի կի րառ ման դեպ քում 
տե ղի է ու նե նում ներ քին լա րում նե րի աբ սորբ ցում և  այ նու հետև՝ նյու թի կազ-
մի դե ֆոր մա ցում։ 

Ն կար 6‒1։ Տար բեր սննդամ թերք նե րի դե ֆոր մաց ման գրա ֆի կա կան պատ կե րը 
(Stress‒strain diagram)‒ (1) պինդ, ա մուր, դյու րա բեկ նյութ, (2) պինդ, ա մուր, մա ծու ցիկ 
նյութ, (3) փա փուկ, փխրուն, մա ծու ցիկ նյութ և (4) փա փուկ, փխրուն, դյու րա բեկ նյութ.

Երբ ներ քին լա րում նե րը չեն գե րա զան ցում կրի տի կա կան սահ մա նի ար-
ժեք նե րը (E կետ), որն ան վա նում են է լաս տի կութ յան սահ ման (Ն կար 6‒1), 
ա պա պահ պան ված է ներ գիան ան ջատ վում է ջեր մութ յան տես քով (O‒E՝ 
է լաս տի կութ յան հատ ված), իսկ նյու թը վե րա դառ նում է իր նախ նա կան վի-
ճա կին, երբ հե ռաց վում են ման րաց ման ու ժե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում, տե ղի 
է ու նե նում ժա մա նա կա վոր դե ֆոր մա ցում3,4։ Երբ ման րաց ման ու ժե րի ազ-
դե ցու թյու նը շա րու նակ վում է, ա պա ներ քին լա րում նե րը հաս նում են ի րենց 
կրի տի կա կան ար ժե քին (Y), ո րից բարձր ար ժեք նե րի դեպ քում սննդամ թեր-
քը ձեռք է բե րում հո սու նութ յուն (Y‒B` հո սու նութ յան հատ ված)։ Եվ վեր ջա-
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պես, քայ քա յիչ ու ժե րի ազ դե ցութ յան կրի տի կա կան կե տում (B) տե ղի է ու նե-
նում ճեղ քե րի ա ռա ջա ցում սննդամ թեր քում, ին չը հան գեց նում է ընդ հա նուր 
ստրուկ տու րա յի թու լաց ման։ Պահ պան ված է ներ գիա յի մի մասն ան ջատ վում 
է ձայ նի և ջեր մութ յան տես քով։ Քայ քա յիչ ու ժե րի ցածր ար ժեք նե րի դեպ քում 
ճեղք ման երևույթ նե րը նկատ վում են ա ռա վել եր կար ժա մա նա կա հատ ված նե-
րի դեպ քում։ Ն յու թի ման րաց ման աս տի ճա նը, է ներ գիա յի ըն դար ձա կու մը և 
ջեր մութ յան ան ջա տու մը կախ ված են ինչ պես կի րառ վող ու ժե րի մե ծութ յու-
նից, այն պես էլ դրանց ազ դե ցութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծից։ Այդ նպա տա-
կով անհ րա ժեշտ է ու նե նալ մաս նիկ նե րի ցան կա լի չա փե րի ար ժեք նե րը և  ազ-
դե ցութ յուն նե րի տևո ղութ յուն նե րը։   
Հո մո գե նի զա ցու մը կի րառ վում է այն հե ղուկ սննդամ թերք նե րի հա մար, 

ո րոնց մա ծու ցի կութ յու նը՝ ար ժե քը փոքր է 0,2 Պաս կալ · վայ րկ յանից։ Ճ նշմամբ 
աշ խատող հո մո գե նի զատ որ ները բ աղ-
կացած են երկու հ իմ նական մասից՝ 
բարձր ճնշման պ ոմպից և հո մո գե նի-
զաց իայի կ լա պանից3,5 (Ն կար 6‒3)։ 
Է մուլ սիան մա տուց վում է մխո ցա յին 
պոմ պին 1‒2 բար ճնշման ներ քո, ին չը 
բաղ կա ցած է ե րեք և  ա վե լի մխոց նե րից։ 
Մեծ թվով մխոց նե րի առ կա յու թյու նը 
ա պա հո վում է հո մո գե նի զաց վող մթեր-
քի կա յուն մա տու ցու մը հո մո գե նի զա-
տո րին, ինչ պես նաև նվա զեց նում է հո-
մո գե նի զա տո րի տա տա նում նե րը դրա 
աշ խա տան քի ըն թաց քում։ Այ նու հետև 
է մուլ սիան յու րա քանչ յուր սեղմ ման 
ժա մա նակ մա տուց վում է պոմ պի գլան-
նե րում գտնվող ըն դուն ման կլա պան-
նե րին, երբ հե ռաց վում են մխոց նե րը։ 
Ն կար 6‒3։ Հո մո գե նի զաց ման ճնշման ազ դե ցութ յու նը կա թի յու ղագն դիկ նե րի 

չա փե րի վրա.

Ըն դուն ման կլա պա նը փակ վում է, մինչ դեռ մխոց նե րը տե ղա շարժ վում են 
դե պի ա ռաջ և սեղմ ման են են թար կում գլա նում գտնվող նյու թի պա րու նա-
կութ յու նը։ Ճնշ ման ար ժեք նե րը կախ ված են մթեր քի տե սա կից և մաս նիկ նե րի 
պա հանջ վող չա փե րից։ Օ րի նակ, կա թի բարձր յու ղայ նութ յան ցու ցա նիշ նե րի 
դեպ քում նվա զում է հո մո գե նի զաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը, ին չը կապ-
ված է հե ղու կի հա մե մա տաբար բարձր մա ծու ցի կութ յան հետ։ 
Ն կար 6‒3։ Հո մո գե նի զա ցիա յի կլա պան նե րի աշ խա տան քի սկզբուն քը. 



‒ 321‒

Ն կար 6‒2‒ում պատ կեր ված է հո մո գե նի զաց ման ճնշման ազ դե ցութ յու նը 
մի ջին չա փի տրա մա գիծ ու նե ցող կա թի յու ղագն դիկ նե րի վրա3։ Մ խո ցի և կ լա-
պա նի (կա փույր) միջև առ կա է օ ղա յին բաց վածք (Ն կար 6‒3‒1)։ Երբ հո մո գե-
նի զաց վող խառ նուր դը մա տուց վում է մխո ցին, այն ա րա գո րեն տե ղա շարժ-
վում է դե պի օ ղա կաձև բաց ված քի ուղ ղութ յամբ, որ տեղ են թարկ վում է եզ րա յին 
պա տի ազ դե ցութ յա նը։ Թեք թամ բի կով կլա պան նե րի դեպ քում կի րառ վում են 
ա վե լի բարձր ճնշում ներ, քան դա հարթ թամ բի կով կլա պան նե րի դեպ քում է 
(Ն կար 6‒3‒2)։ Կ լա պա նի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յունն ա վե լա նում է, 
երբ հարթ մա կե րե սով թամ բիկն ու նե նում է ա կո սաձև մա կե րես (Ն կար 6‒3‒3)։ 
Այդ դեպ քում յու ղագն դիկ նե րը սեղմ վում և  ըն դար ձակ վում են, երբ անց նում են 
ա կո սաձև մա կե րե սի մի ջով։ Դա հեշ տաց նում է յու ղագն դիկ նե րի ման րա ցու-
մը, երբ դրանք բախ վում են պա տե րին (Ն կար 6‒3‒4)։ Յու ղա գնդիկ նե րի ման-
րաց ման հա մար նա խա տես ված մխո ցի աշ խա տան քը ներ կա յաց ված է Ն կար 
6‒3‒4‒ում։ Երբ յու ղագն դիկ նե րի չա փե րը բա վա կա նա չափ փոքր չեն լի նում, 
ին չը պա տա հում է ցածր ճնշում նե րի կի րառ ման դեպ քում, ա պա է մուլ սիան 
բնու թագր վում է ան կա յու նութ յամբ։ Այդ դեպ քում պա հանջ վում է ի րա կա նաց-
նել հո մո գե նի զաց ման երկ րորդ փու լը (Ն կար 6‒3‒5)։  
Հո մո գե նի զաց ման ժա մա նակ առ կա են է ներ գիա յի զգա լի կո րուստ ներ։ 

Օ րի նակ, կա թի հո մո գե նի զաց ման դեպ քում դրա ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա-
նում է շուրջ 4‒50C‒ով, չնա յած այն հան գա ման քին, որ խառ նուր դը գտնվում 
է կլա պա նում շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծով։ Սա կայն ջեր մաս տի ճա նի 
բարձ րա ցու մը նպաս տում է հո մո գե նի զաց ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ-
րաց մա նը, քա նի որ մինչև հո մո գե նի զաց ման սկիզ բը կա թը են թար կում են 
նախ նա կան տա քաց ման (60‒700C` կախ ված մթեր քի յու ղայ նութ յու նից և մա-
ծու ցի կութ յու նից) (Ն կար 6‒4)։ Նախ նա կան տա քա ցու մը սո վո րա բար ի րա-
կա նաց նում են թի թե ղա վոր պաս տե րի զա տոր նե րի մի ջո ցով։ 
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Ն կար 6‒4։ Նախ նա կան տա քաց ման ազ դե ցութ յու նը հո մո գե նի զաց ման աս տի-
ճա նի վրա.

Ա ռան ձին սննդամ թերք նե րի պատ րաստ ման դեպ քում (օ րի նակ, պա նիր նե-
րի ա ռան ձին տե սակ նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ) կի րա ռում են ճնշում նե-
րի ցածր ար ժեք ներ, քա նի որ բարձր ար ժեք նե րի դեպ քում տե ղի կու նե նան 
կաթ նա յու ղի զգա լի կո րուստ ներ, ինչ պես նաև պատ րաս տի մթեր քի ո րա կա-
կան ցու ցա նիշ նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ներ կա ռա ջա նան։ Բա ցի 
դա, տե ղի է ու նե նում է ներ գիա յի խնա յո ղութ յուն և հո մո գե նի զա տո րի աշ խա-
տան քի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում, քա նի որ դրա ար տադ րո ղա կա-
նութ յու նը կախ ված է կի րառ վող ճնշում նե րի ար ժեք նե րից (Ն կար 6‒5)։  

Ն կար 6‒5։ Ճնշ ման ազ դե ցութ յու նը հո մո գեն զիա տո րի ար տադ րո ղա կա նոթ յան 
վրա.

6.2. ՀԻԴՐՈՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
Տա րա սեռ հա մա կար գե րի միաց ման հա մար կի րառ վող խառն ման գոր ծըն-

թա ցը հիդ րո մե խա նի կա կան պրո ցես է։ Խառն ման սար քա վո րում ներն անհ-
րա ժեշտ են, երբ խառ նուր դի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր ծում են եր կու 
և  ա վե լի բա ղադ րիչ ներ։ Խառն ման նպա տա կով կի րա ռում են խառ նիչ ներ, 
ո րոնք նա խա տես ված են մե խա նի կա կան ու ժե րի ազ դե ցութ յամբ հա վա սա-
րա չափ բաշ խել տար բեր բա ղադ րիչ նե րի մաս նիկ նե րը խառ նուր դում։ Ընդ 
ո րում, կա րե լի է խառ նել պինդ և հե ղուկ/գազ, հե ղուկ և հե ղուկ, ինչ պես նաև 
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պինդ և պինդ նյու թե րը միա սին։ Ն կար 6‒6‒ում պատ կեր ված է թիա կա վոր 
խառ նի չով տի պիկ տա րո ղութ յուն, ո րը կա րող է լի նել բաց կամ փակ։ Տա րո-
ղութ յան ներ սում առ կա է խառ նիչ, ո րը միջ նա մա սում միաց ված է է լեկտ րա-
շար ժի չին։ Դ րա կազ մի մեջ մտնող շա պիկն անհ րա ժեշտ է մթեր քի տա քաց-
ման կամ սա ռեց ման նպա տա կով ջեր մակ րի շրջա նա ռութ յու նը ա պա հո վե լու 
հա մար։ Խառ նող հատ վա ծը սո վո րա բար տա րո ղութ յան հա տա կին մոտ է, սա-
կայն կա րող է եր բեմն գտնվել միջ նա մա սում, ին չը կախ ված է օգ տա գործ ման 
նպա տա կից։ Տա րո ղութ յան պա տե րը շրջա նաձև են, քա նի որ սուր անկ յուն-
նե րի առ կա յութ յու նը կսահ մա նա փա կեր հե ղու կի շարժ ման ա րա գութ յու նը։ 
Ն կար 6‒6։ Թիա կա վոր խառ նի չով տի պիկ տա րո ղութ յան ընդ հա նուր կա ռուց-

ված քը. 

Պ տու տա կա վոր խառ նի չով տա րո ղութ յուն նե րի դեպ քում դրանք պա րու-
նա կում են ե րեք թի, ո րոնք նման են նա վե րի տե ղա շարժ ման հա մար օգ տա-
գործ վող թիե րին (Ն կար 6‒7)։ Դ րանք հիմ նա կա նում կի րառ վում են ցածր 
մա ծու ցի կութ յամբ հե ղուկ նե րի դեպ քում և  ու նեն պտտման բարձր ա րա գու-
թյուն ներ։ Ընդ ո րում, խառն ման ժա մա նակ հե ղու կը բարձ րա նում է տա րո-
ղութ յան պա տե րի մոտ և  իջ նում է կենտ րո նա կան ա ռանց քի շուրջ։ Ն կար 
6‒8‒ում պատ կեր ված է մա ծու ցիկ խառ նուրդ նե րի հա մար օգ տա գործ վող 
խառ նի չի և հե ղու կի շարժ ման սկզբուն քը։ 
Ն կար 6‒7։ Թիե րով խառ նիչ ու նե ցող տա րո ղութ յան ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 
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Ն կար 6‒8։ Մա ծու ցիկ խառ նուրդ նե րի հա մար կի րառ վող խառ նիչ. 

6.3. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
Սնն դամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ ա մե նա կի րառ վող պրո-

ցես ներն են տա քա ցու մը և պա ղե ցու մը։ Ժա մա նա կա կից արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րում կի րառ վող այդ պի սի տեխ նո լո գիա կան պրո ցես ներ 
են պաս տե րի զա ցու մը, ստե րի լի զա ցու մը, չո րա ցու մը, գո լոր շա ցու մը, պա ղե-
ցու մը, սա ռե ցու մը։ Այս պրո ցես նե րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում ջեր մա փո-
խա նա կում՝ մթեր քի և տաք կամ սա ռը ջեր մա կիր նե րի միջև։ Տա քաց ման և 
պա ղեց ման պրո ցես ներն անհ րա ժեշտ են միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի ու բազ-
մաց ման կան խար գել ման, ինչ պես նաև ֆեր մենտ նե րի ա պաակ տի վաց ման 
հա մար։ Բա ցի դա, պատ րաս տի մթերք նե րը ձեռք են բե րում ցան կա լի զգա-
յա բա նա կան հատ կութ յուն ներ, երբ են թարկ վում են ջեր մամ շակ ման կամ սա-
ռեց ման պրո ցես նե րի։ 
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում տա քաց ման և պա ղեց ման պրո-

ցես ներն ի րա կա նաց վում են ջեր մա փո խա նա կիչ նե րում։ Դ րանք բա ժան վում 
են եր կու հիմ նա կան խմբի՝ կոն տակ տա յին ե ղա նակ, երբ տե ղի է ու նե նում 
մթեր քի ու ջեր մակ րի ան մի ջա կան շփում, և  ոչ կոն տակ տա յին, երբ ջեր մա-
փո խան ցու մը կա տար վում է սահ մա նա զա տող շեր տի կամ պա տի մի ջո ցով։ 
Օ րի նակ, գո լոր շու ան մի ջա կան մա տուց մամբ աշ խա տող հա մա կար գե րում 
մթեր քը են թարկ վում է ջեր մա յին մշակ ման ան մի ջա պես գո լոր շու մի ջո ցով։ Ի 
տար բե րութ յուն այս ե ղա նա կի, թի թե ղա վոր ջեր մա փո խա նա կիչ նե րում ջեր-
մա փո խա նա կու մը տե ղի է ու նե նում բա րակ մե տաղ  յա թի թեղ նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք բա ժա նում են մշակ ման են թա կա մթեր քը տա քաց նող կամ սա ռեց նող 
ջեր մակ րից։ 
Թի թե ղա վոր պաս տե րի զա տոր նե րը ստեղծ վել են շուրջ 70 տա րի ա ռաջ, 

ո րոնք լայն կի րա ռութ յուն են գտել, մաս նա վո րա պես, կաթ նարդ յու նա բե րու-
թյու նում և խ միչքնե րի ար տադ րութ յու նում։ Ն կար 6‒9‒ում ներ կա յաց ված է 
թի թե ղա վոր պաս տե րի զա‒տո րի ընդ հա նուր կա ռուց ված քը։ Այն բաղ կա ցած 
է զու գա հեռ տե ղադր ված, ի րար հպված, չժան գոտ վող պող պա տից պատ-
րաստ ված, բազ մա թիվ թի թեղ նե րից, ո րոնք հա վաք ված են ընդ հա նուր տե ղա-
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կա յան քի վրա։ Թի թեղ նե րի միջև առ կա են սննդա յին ռե տի նից պատ րաստ-
ված ներ դիր ներ, ո րոնք ա պա հո վում են մթեր քի հեր մե տի կութ յու նը ջեր մա յին 
մշակ ման և պա ղեց ման ժա մա նակ։ Ներ դիր նե րի մի ջո ցով կար գա վոր վում են 
ջեր մակ րի և մ թեր քի շարժ ման ուղ ղութ յուն նե րը դե պի պաս տե րի զա տո րի հա-
մա պա տաս խան սեկ ցիա ներ։ Ինչ պես ցույց է տրված նկար 6‒10‒ում, խառ-
նուր դը են թարկ վում է պաս տե րի զաց ման կամ ստե րի լի զաց ման տա քաց ման 
սեկ ցիա յում։ Այ նու հետև տա քաց ված խառ նուր դը փո խան ցում է իր ջեր մու-
թ յան մի մա սը դեռևս չպաս տե րի զաց ված հում կաթ նա յին խառ նուր դին, ո րը 
տե ղի է ու նե նում ռե գե նե րա ցիա յի սեկ ցիա յում։ Սառ ցա գեն տի ջեր մաս տի ճա-
նը բարձ րա նում է, երբ դրա ջեր մութ յու նը փո խանց վում է կա թին՝ պա ղեց ման 
նպա տա կով։ Մ թեր քի և ջեր մակ րի շար ժու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ինչ պես 
ուղ ղա հոս, այն պես էլ հա կա հոս ձևով6։    
Ն կար 6‒9։ Թի թե ղա վոր պաս տե րի զա տո րի ընդ հա նուր կա ռուց ված քը (ա), մթեր-

քի և ջեր մակ րի շարժ ման ուղ ղութ յուն նե րը (բ) և տար բեր ձևե րի թի թեղ նե րի ընդ հա-
նուր տես քը (գ). 
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Ն կար 6‒10։ Թի թե ղա վոր պաս տե րի զա տոր կա թի վե րամ շակ ման հինգ փու լով 
(ա) և ռե գե նե րա ցիա յի սկզբուն քի գրա ֆի կա կան պատ կե րը (բ). 

Գո լոր շա ցու մը կար ևոր տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց է հե ղուկ մթերք նե-
րից խո նա վութ յան հե ռաց ման և խ տաց րած կամ չոր մթերք նե րի ստաց ման 
հա մար։ Խո նա վութ յան հե ռա ցումն ա պա հո վում է ման րէա բա նա կան ցու ցա-
նիշ նե րի կա յու նութ յուն, նվա զեց նում է պահ պան ման ծախ սե րը, ինչ պես նաև 
հեշ տաց նում է տե ղա փո խու մը։ Կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում այս պրո ցե սը 
տի պիկ է հատ կա պես չոր կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Ն կար 6‒11‒ում 
պատ կեր ված է չո րաց ման տե ղա կա յան քի պար զեց ված սխե մա յի պատ կե րը։ 
Դ րա հիմ նա կան բա ղադ րիչն է ջեր մա փո խա նա կի չը, ո րը չո րաց ման աշ տա-
րա կում է։ Ոչ կոն տակ տա յին ջեր մա փո խա նա կի չի մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում 
ցածր ճնշմամբ գո լոր շու փո խան ցու մը մթեր քին, ո րը չո րաց ման աշ տա րա-
կում գտնվում է վա կո ւու մի պայ ման նե րում։ Վա կո ւու մի առ կա յութ յու նը 
հան գեց նում է գո լոր շու և մ թեր քի ջեր մաս տի ճան նե րի տար բե րութ յան մե-
ծաց ման, ին չի արդ յուն քում մթեր քը ե ռում է հա մե մա տա բար ցածր ջեր մաս-
տի ճան նե րում, ո րը մեղ մում է բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի բա ցա սա կան ազ դե-
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ցութ յուն նե րը պատ րաս տի մթեր քի վրա։ Ա ռա ջա ցած գո լոր շին փո խանց վում 
է վա կո ւում հա մա կար գին կոն դեն սա տո րի մի ջո ցով։ Գո լոր շին են թարկ վում 
է կոն դեն սաց ման ջեր մա յին փո խա նակ ման հա մա կար գում, ո րի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած կոն դեն սա տը հե ռաց վում է։  
Ն կար 6‒11։ Չո րաց նող տե ղա կա յան քի ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 

6.4. ԶԱՆԳՎԱԾԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
Սնն դամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ հա ճախ անհ րա ժեշտ է լի-

նում այն պի սի քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ի րա կա նաց ման կազ մա կեր պու մը, 
ո րոնց արդ յուն քում կա ռա ջա նան ցան կա լի վերջ նարդ յունք ներ հնա րա վո-
րինս արդ յու նավետ ձևով։ Սա կայն եր բեմն, բա ցի ցան կա լի վերջ նարդ յունք-
նե րի ա ռա ջա ցու մից, ձևա վոր վում են նաև կողմ նա կի միա ցութ յուն ներ, ո րոնք 
ան ցան կա լի են հա մար վում տվյալ սննդամ թեր քի ար տադ րութ յան հա մար։ 
Ա ռան ձին դեպ քե րում հնա րա վոր է լի նում ան ջատ ման ճա նա պար հով հե ռաց-
նել այդ միա ցութ յուն նե րը հիմ նա կան սննդամ թեր քից, ո րի կազ մա կերպ ման 
հա մար կար ևոր է դառ նում զանգ ված նե րի փո խա նակ ման պրո ցե սի վե րա-
բեր յալ գա ղա փար ու նե նա լը։ 
Զանգ ված նե րի փո խա նա կումն ընդգր կում է ինչ պես դի ֆու զիա յի պրո ցե-

սը, այն պես էլ զանգ վա ծի տե ղա փո խու մը կոն վեկ ցիա յի շնոր հիվ։ Դի ֆու զիա յի 
պրո ցե սը կա րե լի է սահ մա նել՝ կի րա ռե լով Ֆի կի օ րեն քը7։ Ն կար 6‒12‒ում 
ներ կա յաց ված է E և B տե սա կի գա զե րով լցված ա նո թը, ո րոնք միմ յան ցից 
բա ժան ված են ներ դի րով։ Երբ այն հե ռաց վում է, ա պա տե ղի է ու նե նում դի-
ֆու զիա յի պրո ցես հա կա ռակ ուղ ղութ յուն նե րով՝ կոն ցենտ րա ցիա նե րի տար-
բե րութ յան շնոր հիվ։ Կոն ցենտ րացիա ներն ար տա հայտ վում են միա վոր ծա-
վա լում պա րու նակ վող մո լե կուլ նե րի թվով։ 
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Ն կար 6‒12։ Փակ ա նո թում տե ղի ու նե ցող գա զե րի դի ֆու զիան. 

Մի շարք պրո ցես ներ կար գա վոր վում են խառ նուր դում տվյալ բա ղադ րի չի 
դի ֆու զիա յի մի ջո ցով։ Դ րանց շար քին են պատ կա նում.

o Թո րու մը, ո րի մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում մեկ կամ ա վե լի բա ղադ րիչ-
նե րի ան ջա տու մը գո լոր շու ճնշման տար բե րութ յուն նե րի շնոր հիվ։

o Աբ սորբ ցիա, ո րի դեպ քում գա զա յին խառ նուր դի բա ղադ րի չը աբ-
սորբց վում է հե ղու կի կող մից՝ հա մա ձայն հե ղուկ նե րում գա զե րի լու ծե լիու-
թ յան սկզբուն քի։ Աբ սորբ ցիան կա րող է տե ղի ու նե նալ ինչ պես քի միա կան 
ռեակ ցիա յի ու ղեկց մամբ, այն պես էլ ա ռանց դրա ի րա կա նաց ման։ Հա կա ռակ 
պրո ցեսն ան վա նում են դե սորբ ցիա։ 

o Էքստ րակ ցիան կամ ա ռանձ նա ցու մը հիմն ված է տվյալ լու ծի չում 
խառ նուր դի (հե ղուկ կամ պինդ) լու ծե լիութ յան հատ կութ յան հի ման վրա, 
ո րը կա րող է լի նել հե ղուկ‒հե ղուկ կամ պինդ‒հե ղուկ հա մա կարգ։ 

o Ադ սորբ ցիա կամ սորբ ցիա, ո րի դեպ քում տե ղի է ու նե նում հե ղու-
կի կամ գա զի կազ մի մեջ մտնող մեկ կամ ա վե լի բա ղադ րիչ նե րի ան ջա տու մը 
պինդ նյու թի մա կե րե սին։ 

o Իո նա յին փո խա նա կութ յան ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում լու ծույ-
թում առ կա մեկ կամ ա վե լի իոն նե րի փո խա րի նումն այլ ա գենտ նե րով։ 
Խառ նուրդ նե րից ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի ան ջա տու մը մո լե կու լա յին 

մա կար դա կում պա հան ջում է հա տուկ սար քա վո րում նե րի կի րա ռութ յուն և 
զ գա լի քա նա կութ յուն նե րով է ներ գիա յի ծախ սեր։ Օ րի նակ, ծո վի ջրից ա ղի 
ան ջատ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ այն պի սի հա մա կարգ, ո րը կա պա-
հո վի գո լոր շաց ման, բյու րե ղաց ման և ճն շու մով մեմբ րա նա յին անց կաց ման 
պրո ցես նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Զանգ ված նե րի փո խա նակ ման գոր ծըն թաց նե-
րը հիմն ված են ֆի զի կա կան եր կու հիմ նա կան պրո ցե սի, այդ թվում՝ ֆա զա յին 
հա վա սա րակշ ռութ յան և զանգ ված նե րի փո խա նակ ման վրա։ Եր կու պրո ցե-
սի ի րա կա նա ցու մը կար գա վոր վում է մո լե կու լա յին ու ժե րի մի ջո ցով։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 7
ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
Ուսումնառության արդյունքներ

1. Ջեր մա փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցը, դրա հա ղորդ ման ե ղա նակ նե րը 
       և ջեր մա փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցի շար ժիչ ու ժի նկա րա գի րը
2. Ջեր մա փո խա նակ ման սար քա վո րում նե րի դա սա կար գու մը, 
       դրանց կա ռուց ված քը և  աշ խա տան քի սկզբուն քը
3. Կեղ տա մաք րի չի, սեր զա տի նշա նա կութ յու նը, հո մո գե նի զա տոր նե րի, 
       է մուլ գա տոր նե րի և դիս պեր գա տոր նե րի դա սա կար գու մը, 
       կա ռուց ված քը և  աշ խա տան քի սկզբուն քը

7.1. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ, ԴՐԱ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՇԱՐԺԻՉ 
ՈՒԺԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

7.1.1. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ջեր մա փո խա նա կութ յու նը (կամ՝ ջեր մութ յու նը) ջեր մա յին է ներ գիա յի 

հա ղոր դումն է տաք մարմ նից սա ռը մարմ նին կամ մարմ նի տաք տե ղա մա սից 
սա ռը տե ղա մա սին։ Թեր մո դի նա մի կա յից հայտ նի է, որ է ներ գիա յի փո խա նա-
կութ յու նը տե ղի է ու նե նում հա մա կար գի և շր ջա կա մի ջա վայ րի փո խազ դե-
ցութ յան մի ջո ցով, իսկ փո խազ դե ցութ յան ձևեր են աշ խա տան քը և ջեր մու-
թյու նը։ Սա կայն թեր մո դի նա մի կան ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է հա մա կար գի 
սկզբնա կան ու վերջ նա կան վի ճակ նե րի ու սում նա սի րութ յա նը, ո րի ժա մա-
նակ տե ղի է ու նե նում այդ փո խազ դե ցութ յու նը։ Հետ ևա բար, տվյալ բաժ նի 
նպա տակն է ներ կա յաց նել ջեր մա փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցի բնույ թը, դրա 
հա ղորդ ման ե ղա նակ նե րը և դ րանց վե րա բե րող ցու ցա նիշ նե րը1։ Մաս նա վո-
րա պես, ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յան պրո ցե սը հաս կա նա լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է ու սում նա սի րել՝

o Ջեր մա յին հա ղորդ ման հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը,
o Ջեր մա յին հա ղորդ ման տար բեր տե սակ նե րի դեպ քում ջեր մութ յու նը 

քա նա կա պես հաշ վար կե լու ե ղա նակ նե րը,
o Ջեր մա յին հա ղորդ ման սկզբունք նե րի կի րա ռութ յու նը պրակ տի կա յում 

և սար քա վո րում նե րի նա խագծ ման ժա մա նակ։ 
Ջեր մա յին փո խա նա կութ յան սկզբունք ներն ու նեն կար ևոր նշա նա կու թյուն 

սննդամ թերք նե րի հի գիե նիկ և զ գա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րի ձևա վոր-
ման հա մար, ո րոնք անհ րա ժեշտ են դրանց բարձ րո րակ և  անվ տանգ ցու ցա-
նիշ նե րի ա պա հով ման հա մար։ 
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7.1.2. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԻՐՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ջեր մա փո խա նա կութ յու նը կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան 

հիմ նա կան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րից մեկն է։ Որ պես ա ռա վել տա-
րած ված ջեր մա կիր ներ են հա գե ցած գո լոր շին, ջու րը, տա քաց ված օ դը, տա-
քաց ված գա զը2։ Երբ ջեր մա կիրն ան մի ջա կա նո րեն շփվում է տա քաց վող կամ 
պա ղեց վող նյու թի հետ, ա պա այդ պրո ցեսն ան վա նում են ուղ ղա կի ջեր մա-
փո խա նա կութ յուն։ Մ յուս կող մից, երբ ջեր մութ յան հա ղոր դու մը տե ղի է ու նե-
նում պինդ մարմ նի մա կեր ևույ թի մի ջո ցով, ա պա այդ պրո ցեսն ան վա նում են 
ա նուղ ղա կի ջեր մա փո խա նա կութ յուն։ Երբ ջեր մա կիր նե րից կի րառ վում է հա-
գե ցած գո լոր շին, ա պա դրա օգ տա գործ ման ըն թաց քում գո լոր շին կոն դեն սա-
նում է տա քաց վող մա կեր ևույ թի մա կե րե սին՝ գո յաց նե լով բա րակ շերտ։ Այդ 
շեր տի հաս տութ յունն աս տի ճա նա բար մե ծա նում է պրո ցե սի ըն թաց քին զու-
գա հեռ, ո րը նվա զեց նում է ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յան արդ յու նա վե տութ յու-
նը։ Երբ որ պես ջեր մա կիր օգ տա գործ վում է տա քաց ված ջու րը, ա պա ջեր մա-
փո խա նա կութ յու նը կա րող է ի րա կա նա նալ ինչ պես կոն դուկ ցիա յի, այն պես էլ 
կոն վեկ ցիա յի մի ջո ցով, ին չը ներ կա յաց ված է հա ջորդ բաժ նում։ 

7.1.3. ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՖՈՒՐՅԵԻ ԵՎ 
ՆՅՈՒՏՈՆԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
Ջեր մա փո խա նա կութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ե րեք ե ղա նա կով, այդ 

թվում՝ կոն դուկ ցիա յի, կոն վեկ ցիա յի և ջեր մա յին ճա ռա գայթ ման մի ջո ցով3,4 
(Նկար 7‒1)։ 
Ն կար 7‒1: Ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յան ե րեք ձևը. 

Հա մա կար գի ներ սում ջեր մաս տի ճան նե րի տար բե րութ յան շնոր հիվ տե ղի 
ու նե ցող ջեր մա փո խա նա կութ յունն ան վա նում են կոն դուկ ցիա, ո րը կա րող 
է տե ղի ու նե նալ պինդ մարմ նի կամ հե ղու կի ներ սում։ Մ յուս կող մից, երբ ջեր-
մա փո խա նա կութ յու նը տե ղի է ու նե նում մա կե րե սի և շարժ վող հե ղու կի միջև, 
ո րոնք բնու թագր վում են տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րով, ա պա տե ղի է ու նե-
նում կոն վեկ ցիա յի պրո ցես։ Եվ վեր ջա պես, ջեր մա փո խա նա կութ յան մյուս 
ձևը ջեր մա յին ճա ռա գայ թումն է։ Բո լոր մար մին նե րը ար ձա կում են է ներ-
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գիա է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի ձևով։ Տար բեր ջեր մաս տի ճան ներ ու նե-
ցող եր կու մա կեր ևույ թի միջև տե ղի է ու նե նում ջեր մա յին ճա ռա գայ թում։ 
Կոն դուկ ցիա յի դեպ քում ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յու նը տե ղի է ու նե նում 

ա տո մա յին կամ մո լե կու լա յին ակ տի վութ յան մի ջո ցով։ Դ րա մե խա նիզմն 
ա ռա վել պատ կե րա վոր հաս կա նա լու հա մար կա րե լի է ու սում նա սի րել եր կու 
մա կեր ևույ թի միջև գտնվող գա զը՝ կի րա ռե լով թեր մո դի նա մի կա յի մո տե ցում-
նե րը։ Այդ մա կեր ևույթ նե րը բնու թագր վում են տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րով՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար, T1 և T2 ցու ցա նիշ նե րով, ընդ ո րում, T1>T2 (Ն կար 
7‒2): Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րը կապ ված են մո լե կու լա յին է ներ գիա նե րի 
ա ռա վել բարձր ար ժեք նե րի հետ։ Մո լե կուլ նե րի բախ ման արդ յուն քում տե ղի է 
ու նե նում է ներ գիա յի հա ղոր դու մը մի մո լե կու լից մյու սին։ Ջեր մաս տի ճան նե-
րի տար բե րութ յան դեպ քում կոն դուկ ցիա յի մի ջո ցով է ներ գիա յի հա ղոր դու մը 
տե ղի է ու նե նում նվա զող ջեր մաս տի ճա նի ուղ ղութ յամբ, ին չը կա րող է տե ղի 
ու նե նալ ան գամ բա խում նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում։ 
Ն կար 7‒2: Կոն դուկ ցիա յի կա պը է ներ գիա յի դի ֆու զիա յի հետ՝ պայ մա նա վոր ված 

մո լե կու լա յին ակ տի վութ յամբ. 

Եր կու մա կեր ևույ թի միջև առ կա պայ մա նա կան x0 մա կար դա կով պար-
բե րա բար տե ղի է ու նե նում մո լե կուլ նե րի տե ղա շարժ վեր ևից ներքև և հա-
կա ռակ ուղ ղութ յամբ՝ պա տա հա կան շար ժում նե րի մի ջո ցով։ Սա կայն վեր ևի 
մա կեր ևույ թին մոտ գտնվող մո լե կուլ ներն օժտ ված են ա ռա վել բարձր ջեր-
մաս տի ճան նե րով, քան ներք ևի մա կեր ևույ թի մոտ գտնվող մո լե կուլ նե րը, ին-
չով պայ մա նա վոր ված՝ է ներ գիա յի հա ղոր դու մը տե ղի է ու նե նում x ա ռանց քի 
դրա կան ուղ ղութ յամբ։ Երբ է ներ գիա յի հա ղորդ ման ա րա գութ յու նը մե ծա-
նում է, այդ պրո ցե սը տե ղի է ու նե նում նաև մո լե կուլ նե րի բախ ման մի ջո ցով։ 
Մո լե կուլ նե րի պա տա հա կան շար ժում նե րի մի ջո ցով է ներ գիա յի հա ղոր դումն 
ան վա նում են է ներ գիա յի դի ֆու զիա։ Գա զե րում տե ղի ու նե ցող այս պրո-
ցես նե րը նման են հե ղուկ նե րում և պինդ մար մին նե րում է ներ գիա յի հա ղորդ-
ման պրո ցես նե րին, սա կայն հե ղուկ նե րի դեպ քում մո լե կուլ նե րը ա ռա վել մոտ 
դա սա վո րութ յամբ են, ո րի հետ ևան քով մո լե կու լա յին փո խազ դե ցութ յուն ներն 
ա ռա վել ու ժեղ են, իսկ բա խում ներն՝ ա ռա վել հա ճախ, իսկ պինդ մար մին նե-
րում է ներ գիա յի հա ղոր դու մը տե ղի է ու նե նում ա տո մա յին ակ տի վութ յան մի-
ջո ցով՝ բյու րե ղա կան ցան ցի տա տա նում նե րի տես քով։ 
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Ջեր մա փո խա նա կութ յան պրո ցես նե րը քա նա կա պես բնու թագ րե լու հա-
մար առ կա են հա մա պա տաս խան կի նե տի կա կան հա վա սա րում ներ, ո րոնց 
շնոր հիվ կա րե լի է ո րո շել միա վոր ժա մա նա կում հա ղորդ ված է ներ գիա յի քա-
նա կութ յու նը։ Կոն դուկ ցիա յին բնո րոշ կի նե տի կա կան հա վա սա րու մը բնու-
թագր վում է Ֆուր յեի օ րեն քով, ըստ ո րի, ե թե եր կու ի րար զու գա հեռ հարթ 
մա կեր ևույ թից յու րա քանչ յուրն ու նի A մա կե րես (մ2), ո րոնց միջև առ կա է L 
հե ռա վո րութ յուն (մ), և դ րանք բնո րոշ վում են տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րով 
(0C կամ K)՝ հա մա պա տաս խա նա բար T1 և T2 (T1 > T2), ա պա կոն դուկ ցիա յի 
ա րա գութ յու նը (Q‒ Վատտ) կա րե լի է ո րո շել հետև յալ բա նաձ ևով.

Այ ստեղ k‒ն  կո չվում է կո նդու կցի այի գո րծ ակից (Վատտ/մետր·K ): Ֆ ուրյե ի 
օ րենքը  դ իֆե րենցիալ տեսքով հարթ  պատի  համար  ունի հ ետևյալ տեսքը  
(Նկար 7‒3). 

Այստեղ qx‒ ը կո նդո ւկցի այ ի ար ագությունն 
է x առանցք ի ու ղղությա ն միավ որ  մ ակերեսի 
կ տրվածքով, իսկ dT/ dx  ար տահա յտո ւթյուն ը 
ջ եր մա ստ իճանայի ն տարբ երությունն է x 
առանցք ի ու ղղությ ամ բ։ Քանի ո ր ջերմա յին 
փ ոխան ակո ւթյուն ը նվազո ղ ջ եր մաս տի ճա-
ն ի ու ղղությամ բ դրակ ան մ եծություն է , հե-
տևա բար, dT/ dx  ար տահա յտո ւթյուն ը կլի նի  
բ ացասակ ան մ եծությու ն։ 
Նկար 7‒3 : Միաչա փ կո նդո ւկցիա յի  միջոցո վ 

ջե րմությ ան  փ ոխան ակո ւթյունը հա րթ պա տի միջ-
ով (էն երգիա յի դիֆուզիա ).  

Օրինակ ։ Ա րդ յո ւն աբերակա ն կաթսայի պա տն ունի 0, 15 մ հա ստությո ւն,  և 
աղյուս ի դեպքու մ կո նդո ւկցիայ ի գո րծակի ցը  հավասար է  1,7 Վատտ/մետր· K: 
Աշխատ անք ի ընթաց քու մ կատա րված  չ ափումները ցույց են տվել,  ո ր կաթ-
սայի ն երք ին  և արտ աքի ն մակ երևույթ ներն ու նե ն,  հա մա պա տասխանաբար, 
1400 և 115 0 K  ջ երմ աստիճանն եր ։ Անհրաժ եշ տ է որո շել ջերմու թյան  կո րուս-
տը պա տի միջոցով,  որն ուն ի 0, 5մ բ արձրություն և 1 ,2  մ ե րկարությ ու ն։ 
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Կատարվում են հետ ևյա լ են թադր ու թյու ննե րը՝
o Կա թս ան աշ խատանք այ ին վիճա կու մ է
o Միա չափ կոնդու կց իա ն ի րականացվո ւմ է պա տի մ իջո ցով
o Կոնդու կց իա ն ի րականացվու մ է հաստատուն  ձ ևով։
Քանի  ո ր ջերմ այ ին  փոխ անա կությ ունը պա տի միջ ոցով տե ղի  է ունեն-

ում կոն դուկցիա յի շնո րհիվ,  ա պա կարե լի  է կ իրառ ել Ֆո ւրյ եի օրեն քը՝ հ աշ վի 
առնելով, որ A=H · W: 

Կոնվ եկցիայի դե պքում ջե րմ ային  փոխանա կո ւթյան պր ոցեսը բա ղկացած  
է  եր կու մեխանիզմից5։ Այս դեպ քում, բա ցի այն բա նից, որ ջեր մա յին է ներ-
գիան հա ղորդ վում է մո լե կուլ նե րի ան կա նոն շարժ ման մի ջո ցով (դի ֆու զիա), 
այն փո խանց վում է նաև շարժ վող հե ղու կի մի ջո ցով6։ Հե ղու կի շար ժու մը 
կապ ված է այն փաս տի հետ, որ մեծ թվով մո լե կուլ նե րը շարժ վում են խմբա յին 
կամ ագ րե գաց ված ձևով։ Երբ առ կա է ջեր մաս տի ճան նե րի տար բե րութ յուն 
հե ղու կի և մա կեր ևույ թի միջև, ա պա հե ղու կի շարժ ման հետ ևան քով տե ղի է 
ու նե նում ջեր մա յին փո խա նա կութ յուն։ 
Ն կար 7‒4: Կոն վեկ ցիա յի մի ջո ցով տե ղի ու նե ցող ջեր մա յին փո խա նա կութ յու նը.

Ինչ պես եր ևում է նկար 7‒4‒ում, հե ղու կը շարժ վում է՝ փո խազ դե լով տա-
քաց ված մա կեր ևույ թի հետ, ին չի արդ յուն քում հե ղու կում ձևա վոր վում է այն-
պի սի հատ ված, ո րում ա րա գութ յու նը տա տան վում է զրո յից (մա կեր ևույ թի 
մոտ) մինչև վեր ջա վոր u∞ արժ եք ների մի ջակ այքում՝ կ ապված հեղ ուկի հ ոսքի 
հետ ։ Բացի դա,  եթե մակ երևո ւյթի և շա րժվող հեղ ուկի ջ երմ աս տիճ աններն 
ունեն տ արբեր արժ եքներ,  ապա հեղ ուկում  ա ռա ջանում է մեկ այլ հ ատված, 
որտեղ ջ երմ աս տի ճանը տատ անվում է Ts‒ից (y=0) T∞: Երբ Ts > T∞,  ապա կ ոն-
վեկ ցիան տեղի է ու նենում մակ երևո ւյթից դեպի հեղ ուկի հ ոսքը, և կ ոնվ-
եկցիոն ջ եր մա փո խա նակո ւթյ ունը բ նոր ոշվում է դ րական ար ժեքով։ Անկախ 
կ ոնվ եկց իայի բնո ւյթից, այն կա րելի է  ո րոշել հե տևյալ կի նե տի կական հա վա-
ս արման մի ջոցով.
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Q = h(Ts ‒ T∞) 
Այստեղ Q‒  կո նվեկցիոն  ջ եր մա փո խանա կությունն է, (Վատտ/մ2),
 Ts ‒  մակ երևույ թի ջե րմաստիճանն է, 0C կամ K,
 T∞‒ հեղ ուկ ի ջերմաստիճանն է, 0C կամ K,       
 h ‒ կ ոնվեկց իա յի գործա կիցն է, Վատ տ/ մ2 ·  K:
Վեր ոհ իշյ ալ ա րտա հայտութ յունը հայ տն ի է Ն յու տոնի պաղեցմա ն օրենք  

անվամ բ, որի կազմի մեջ  մտ նող  կոնվե կց իա յի գոր ծակ իցը ձևավորվ ում է ՝ 
հաշվի ա ռն ել ով  ջ երմա փոխանակութ յան վր ա ազդող  բո լո ր գործոնները, այդ  
թվ ում՝ հե ղուկի շար ժման բն ույթը ( բն ական, ո ւժային, խառը) , հոսքի ռ եժի-
մը (ստացիոնար vs.  ոչ ստաց իոն ար), հե ղո ւկի ֆիզ իկակ ան հ ատ կությ ուն նե րը  
և  ջ երմա փոխանա կո ւթ յան մակերեսի ձև ը։ Ե րբ ջերմո ւթյո ւնը փոխան ցվո ւմ 
է հ եղուկ ից դեպի մակ երևույ թ, ապա կոնվ եկ ցի ոն  ջ երմա փոխ անակու թյո ւնը 
բնորո շվ ու մ է բա ցա սական արժեքով , որ ով պայման ավո րվ ած, Նյուտոնի  օ րեն-
քն արտահայտ ու մ ե ն ներքոհիշյալ  ձևով՝  դրական  ա րժեք ս տանալու համար.

Q = h(T∞ ‒ Ts)
Օ րի նակ։ Ձեռ քե րը են թարկ վում են կոն վեկ ցիոն ջեր մա փո խա նա կութ յան՝ 

շարժ վող օ դի և ջ րի մի ջո ցով7։ Տր ված պայ ման նե րի դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
ո րո շել, թե մար դը ձեռ քե րի մի ջո ցով որ դեպ քում է զգում ա ռա վել ար տա հայտ-
ված սառ նութ յուն։ Ս տաց ված արդ յունք նե րը վեր ջում հա մե մա տել 30Վատտ/մ2 
ար ժե քով ջեր մա յին կորս տի հետ՝ սեն յա կա յին ջեր մութ յան պայ ման նե րում։
Անհ րա ժեշտ է կա տա րել հետև յալ են թադ րութ յուն նե րը՝
o Ջեր մաս տի ճանն ու նի միան ման ար ժեք ներ ձեռ քի ամ բողջ մա կեր ևույ թով 
o Կոն վեկ ցիա յի գոր ծա կիցն ու նի միան ման ար ժեք ներ ձեռ քի ամ բողջ 

մա կեր ևույ թով
o Օ դի շարժ ման դեպ քում ձեռ քի մա կեր ևույ թի և  ար տա քին մի ջա վայ րի 

միջև առ կա է անն շան ջեր մա յին ճա ռա գայ թում։ 
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Ստացվա ծ ա րժ եքներից  հետևում է, որ  ձեռքի  ջեր մությա ն կորուս տն  
առավել մեծ է ջրի, ք ան օդի  դեպքո ւմ ։ Բացի դա,  ս են յակային  ջե րմ աս տիճանի  
պա յմ աններում  ջեր մությա ն կո րուստը 30 Վ/մ2 է, որը շուրջ 40 0 անգա մ 
պակաս  է օդ ի վե րոնշյա լ արժեքից։  Արդ յունքում  ս են յակային  պա յմ աններում  
ձեռք ի համա ր առկա են  առավե լ բ արենպաստ  պա յմաններ, քան դա ցածր  
ջեր մ աստ իճ աններով  բն որոշվող ջ րի  և օդի  դ եպքերում է։ 
Ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը ջեր մա փո խա նա կութ յան մյուս ձևն  է, ո րը 

կա րող է տե ղի ու նե նալ ինչ պես պինդ մար մին նե րից, այն պես էլ հե ղուկ նե-
րից և գա զե րից8։ Ան կախ նյու թի տե սա կից, ճա ռա գայթ ման պրո ցե սը տե ղի 
է ու նե նում հա մա կար գի կազ մի մեջ մտնող մո լե կուլ նե րում և  ա տոմ նե րում 
է լեկտ րոն նե րի փո փո խութ յամբ։ Ճա ռա գայթ ման է ներ գիան փո խանց վում 
է է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի կամ ֆո տոն նե րի մի ջո ցով։ Ի տար բե րու-
թյուն կոն դուկ ցիա յի և կոն վեկ ցիա յի, ջեր մա յին ճա ռա գայթ ման դեպ քում 
ջեր մա յին փո խա նակ ման մի ջոց անհ րա ժեշտ չէ։ Փաս տա ցի, ա մե նաարդ յու-
նա վետ ճա ռա գայ թա յին փո խա նա կութ յու նը տե ղի է ու նե նում վա կո ւու մա յին 
պայ ման նե րում։  
Ն կար 7‒5‒ում պատ կեր ված են ջեր մա յին ճա ռա գայթ ման պրո ցես նե րը, 

որ տեղ մա կեր ևույ թից ար ձակ վող է ներ գիա յի ա րա գութ յունն (Վ/մ2) ան վա նում 
են մա կեր ևույ թի ճա ռա գայ թող հզո րութ յուն (E): Ճա ռա գայ թա յին է ներ գիան 
կա րող է նաև կլան վել (ադ սորբց վել) մա կեր ևույ թի կող մից (G), ո րի հետ ևան-
քով մե ծա նում է նյու թի ջեր մա յին է ներ գիան: Բա ցի դա, մա կեր ևույ թի ջեր մա-
յին ճա ռա գայթ ման հատ կութ յուն նե րը բնու թագր վում են աբ սորբ ցիա յի գոր-
ծակ ցով (α): Երբ α = ε,  ապա մ իավոր մա կե րեսից արձ ակված ճա ռագ այթ ումը  
ո րոշում են հե տևյալ բան աձևով.

Այս  առն չություն ն արտ ահայտում է  ջ երմայ ին էնե րգիայի այն  տ արբե րու-
թյունը, ո րն  ա ռաջանում է ճառ ագ այթայի ն ա րձակման  և կլանման  (աբ սորբց-
ման) շնորհիվ ։ 
Նկար 7 ‒5։  Ջ երմայի ն ճառա գայթման  պր ոց եսները.

Ը նդ որում՝
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Տա րբե ր կիրա ռո ւթյո ւննե րի  համա ր օգտա գո րծո ւմ են նաև ջերմա յի ն 
ճառա գա յթմա ն հետևյա լ առնչո ւթյո ւնը . 

Այս տեղ ճա ռա գայթ ման ջեր մա յին փո խա նա կութ յան գոր ծա կի ցը (hr)  
ո րոշում են հե տևյալ բան աձևով.

7.1.4. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԸ
Ջեր մա յին պրո ցես նե րի շար ժիչ ուժ է մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճան նե րի 

տար բե րութ յու նը, ո րի դեպ քում ջեր մութ յու նը բարձր ջեր մաս տի ճան ու նե-
ցող հա մա կար գից փո խանց վում է ցածր ջեր մաս տի ճան ու նե ցող հա մա կարգ9։ 
Բա ցի դա, ջեր մութ յան փո խան ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև միև նույն 
հա մա կար գում, երբ դրա ա ռան ձին հատ ված ներ բնո րոշ վում են ջեր մաս տի-
ճա նա յին տար բեր ար ժեք նե րով։ Քա նի որ ջեր մաս տի ճան նե րի տար բե րու թյան 
ար ժեք նե րը տա տան վում են տա քաց նող մա կեր ևույ թի եր կայն քով, ա պա օգտ-
վում են ջեր մաս տի ճան նե րի մի ջին տար բե րութ յու նից, ո րը հաշ վար կում են 
հետև յալ բա նաձ ևով10. 

7.2. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԴՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

7.2.1. ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՐՄԱԿՐԻ, ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ 
ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ, ՍԵԿՑԻԱՆԵՐԻ
Կա թի ջեր մա յին մշա կումն ի րա կա նաց վում է ե րեք հիմ նա կան նպա տա կով.
o Տեխ նո լո գիա կան նպա տակ նե րով, երբ անհ րա ժեշտ է կա տա րել կա-

թի սեր զատ ման, կեղ տա մաքր ման, հո մո գե նի զաց ման, մա կարդ ված քի մշակ-
ման գոր ծըն թաց ներ,

o Հան րա յին ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան նպա տակ նե րով, երբ 
կա թի մեջ առ կա ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րը ոչն չաց նում են ջեր մա յին 
մշակ ման տար բեր ռե ժիմ նե րով՝ դարձ նե լով կա թը և դ րա նից պատ րաստ վող 
կաթ նամ թերք նե րը անվ տանգ մար դու օգ տա գործ ման հա մար,

o Ո րա կա կան նպա տակ նե րով, երբ անհ րա ժեշտ է մե ծաց նել կա թի և 
կաթ նամ թերք նե րի պահ պան ման ժամ կետ նե րը։ 
Կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում օգ տա գործ վող ջեր մա փո խա նակ ման սար-

քա վո րում նե րի կի րա ռութ յան ժա մա նակ կա թում տե ղի ու նե ցող քի միա կան 



‒ 338‒

և ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րի փո փո խութ յու նը կապ ված է ջեր մա յին մշակ-
ման հա մար ընտր ված ջեր մաս տի ճան նե րի և տ ևո ղութ յան հետ։ 
Ջեր մա փո խա նա կութ յան ա պա րատ նե րը դա սա կարգ վում են մի շարք չա-

փա նիշ նե րով, այդ թվում՝
o ըստ նշա նա կութ յան, ո րոնց մեջ են մտնում տա քա ցու ցիչ նե րը, պա ղե-

ցու ցիչ նե րը, վե րա կանգ նիչ նե րը, ջեր մա յին մշակ ման կոմպ լեքս տե ղա կա յանք-
նե րը, շո գեմ շակ ման ա պա րատ նե րը և բ յու րե ղա ցու ցիչ նե րը,

o ըստ գոր ծո ղութ յան, ո րոնք լի նում են պար բե րա բար կամ ընդ հա տում-
նե րով աշ խա տող ա պա րատ ներ,

o ըստ ջեր մակ րի կամ սառ ցակ րի տե սա կի, ո րոնք լի նում են ջրով տա-
քաց վող, շո գու շի թով տա քաց վող, ջրով պա ղեց վող և  ա ղաջ րով պա ղեց վող,

o ըստ հե ղուկ նե րի շարժ ման ուղ ղութ յան, ո րոնք լի նում են ուղ ղա-
հոս, հա կա հոս, խա չաձև և խա ռը,

o ըստ ջեր մա խո խա նա կութ յան մա կեր ևույ թի կա ռուց ված քի, ո րոնք 
լի նում են թի թե ղա վոր, խո ղո վա կա վոր, շա պի կա վոր տա րո ղութ յուն ներ և շա-
պի կա վոր տա րո ղութ յուն ներ խառ նի չով,

o ըստ սեկ ցիա նե րի թվի, ո րոնք լի նում են մեկ սեկ ցիա յով, եր կու սեկ-
ցիա յով, եր կու սից ա վե լի սեկ ցիա նե րով կամ հա մակց ված ձևով, միագ լա նա-
յին, երկգ լա նա յին:  

7.2.2. ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ (ՊԱՍՏԵՐԱՑՆՈՂ‒ՍԱՌԵՑՆՈՂ ԵՎ 
ՍԱՌԵՑՆՈՂ) ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿԱՎՈՐ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Թի թե ղա վոր տե ղա կա յանք ներն ու նեն լայն կի րա ռութ յուն կա թի ջեր-

մա յին մշակ ման գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար11,12 (Ն կար 7‒6)։ 
Դ րանց ա ռա վե լութ յունն այն է, որ մշակ վող մթեր քի շերտն ու նի ըն դա մե նը 3‒6 
մմ հաս տութ յուն, ո րը նպաս տում է ջեր մա փո խա նա կութ յան պրո ցե սի լիա-
կա տար ի րա կա նաց մա նը և բարձ րաց նում է ջեր մա յին մշակ ման արդ յու նա-
վե տութ յու նը։ Թի թե ղա վոր տե ղա կա յանք նե րը ու նի վեր սալ ա պա րատ ներ են, 
քա նի որ դրան ցում միա ժա մա նակ կա տար վում է ջեր մա յին մշա կում և պատ-
րաս տի մթեր քի պա ղե ցում: Թի թե ղա վոր ա պա րատ նե րի կա ռուց ված քի մեջ 
մտնում են ստան դարտ 
թի թեղ ներ, ո րոնց քա-
նա կը պայ մա նա վո րում 
է ա պա րա տի ար տա-
դրո ղա կա նութ յու նը։ 

Ն կար 7‒6։ Թի թե ղա-
վոր պաս տե րաց նող‒սա-
ռեց նող տե ղա կա յան քի 
ջեր մա յին փո խա նա կու-
թյան մե խա նիզ մը. 
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Թի թե ղա վոր ա պա րատ նե րը բնո րոշ վում են մեկ հիմ նա կան թե րութ յամբ։ 
Թի թեղ նե րի միջև հեր մե տի կութ յունն ա պա հո վե լու հա մար տե ղադր վում են 
ռե տի նե մի ջա դիր ներ, ո րոնք չնա յած ու նեն բարձր ջեր մա կա յու նութ յուն, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց քում կորց նում են ի րենց ճկու նութ յու նը՝ 
ա ռաջ բե րե լով հեր մե տի կութ յան խախ տում (Ն կար 7‒7)։ Ս տան դարտ թի թեղ-
նե րը կա ռուց վում են ջեր մա կա յուն, չժան գոտ վող պող պա տից, իսկ ռե տի նե 
ներ դիր նե րը՝ սննդա յին ռե տի նից։ Ա պա րա տի լվա ցու մը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել ա ռանց դրա հիմ նա կան մա սե րը քան դե լու, ո րը մե ծաց նում է աշ խա-
տան քի ընդ հա նուր արդ յու նա վե տութ յու նը։ Քանդ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
հա ճախ ա ռա ջա նում է ան սար քութ յուն նե րի դեպ քում։ Նատ րիու մի կար բո-
նա տի և  ա զո տա կան թթվի ջրա յին լու ծույ թով լվաց ման աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պու մը նվա զեց նում է սար քա վոր ման աշ խա տան քի հնա րա վոր 
խա փա նում նե րը։
Ն կար 7‒7։ Ռե տի նե մի ջա դիր նե րի կի րա ռութ յունն ա պա հո վում է թի թեղ նե րի 

հեր մե տի կութ յու նը.  

Բա ցի դա, թի թե ղա վոր տե ղա կա յանք նե րի հիմ նա կան կա ռուց ված քի մեջ 
են մտնում հա վա սա րակշ ռող տա րո ղութ յու նը, տաք ջրի և կա թի մա տուց ման 
հա մար նա խա տես ված կենտ րո նա խույս պոմ պե րը, թի թե ղա վոր ա պա րա տը, 
սեր զա տը, կա թի հետ դար ձի փա կա նը, տե ղա կա յան քի կա ռա վար ման վա հա-
նա կը12,13 (Նկար 7‒8)։ 
Ն կար 7‒8։ Թի թե ղա վոր տե ղա կա յանք նե րի կի րա ռութ յու նը կա թի վե րամ շակ ման 

ըն թաց քում. 
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Խո ղո վա կա վոր տե ղա կա յանք նե րի հիմ նա կան բա ղադ րի չը գլա նա յին 
ձև  ու նե ցող ջեր մա յին փո խա նակ ման ա պա րատն է, ո րը կազմ ված է վեր ևի 
և ներք ևի գլան նե րից, ո րոնք միա ցած են ի րար խո ղո վա կա շա րե րով (Ն կար 
7‒9)։ Խո ղո վա կա վոր ա պա րատ նե րի դեպ քում օգ տա գործ վում են քիչ քա նա-
կութ յամբ ռե տի նե մի ջա դիր ներ՝ ի տար բե րութ յուն թի թե ղա վոր ա պա րատ նե-
րի, սա կայն դրանք մե տա ղա տար են և զ բա ղեց նում են զգա լի տա րա ծութ յուն 
ար տադ րութ յու նում։  
Ն կար 7‒9։ Խո ղո վա կա վոր տե ղա կա յան քի ջեր մա յին փո խա նա կութ յան մե խա նիզ մը. 

 

Խո ղո վա կա վա վոր տե ղա կա յանք նե րը բաղ կա ցած են եր կու կենտ րո նա-
խույս պոմ պից, խո ղո վա կա վոր ա պա րա տից, կա թի հետ դար ձի փա կա նից, 
կոն դեն սա տի հե ռաց ման ել քից և տե ղա կա յան քի կար գա վոր ման վա հա նա-
կից12,13 (Նկար 7‒10)։  
Ն կար 7‒10։ Խո ղո վա կա վոր տե ղա կա յանք նե րի կի րա ռութ յու նը կա թի վե րամ շակ-

ման ըն թաց քում.
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7.2.3. ՊԱՍՏԵՐԱՑՄԱՆ‒ՊԱՂԵՑՄԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա թի եր կա րատև պաս տե րի զա ցիան ի րա կա նաց նում են դրա հա մար նա-

խա տեսված տա րո ղութ յուն նե րում, ո րոնց կա ռուց ված քի մեջ մտնող շա պի-
կում տե ղի է ու նե նում ջրի տա քա ցու մը գո լոր շիով կամ է լեկտ րա կա նու թյամբ 
(Ն կար 7‒11)։ Կա թի եր կա րատև պաս տե րի զաց ման տա րո ղութ յուն նե րը 
բաղ կա ցած են ջրի մա տուց ման խո ղո վա կա շա րից, գո լոր շու մա տուց ման 
խո ղո վա կա շա րից, դա տարկ ման խո ղո վա կա շա րից և փա կա նից, շա պի կում 
ջրի մա կար դա կի ստուգ ման հա մար նա խա տես ված խո ղո վա կից, խառ նի չից, 
է լեկտ րա շար ժիչ‒ռե դուկ տո րից (Ն կար 7‒12)։ Ըստ կա ռուց ված քի, այդ տա-
րո ղութ յուն նե րը կա րող են լի նել գլա նաձև և  ուղ ղանկ յու նաձև, ո րոնք կա րող 
են լի նել խառ նի չով կամ ա ռանց խառ նի չի։ Ինչ պես կա թի ջեր մա յին մշա կու մը, 
այն պես էլ դրա պա ղե ցու մը տե ղի է ու նե նում միև նույն տա րո ղութ յան մեջ։ 
Այս տա րո ղութ յուն նե րի բա ցա սա կան կող մե րից է ջրի դան դաղ շրջապ տույ-
տը շա պի կում, ո րի հետ ևան քով ջեր մա յին փո խա նա կութ յան գոր ծա կից նե րը 
բնո րոշ վում են հա մե մա տա բար ցածր ար ժեք նե րով։ Բա ցի դա, ջրի տա քա ցու-
մը կա տար վում է շա պի կում, ո րի հետ կապ ված՝ մե ծա նում է ար տադ րա կան 
աղ մու կի մա կար դա կը։ Երբ ի րա կա նաց վում է կա թի եր կա րատև պաս տե րի-
զա ցիան, ա պա դրա նից հե տո անհ րա ժեշտ է կա թը են թար կել պա ղեց ման։ Այդ 
նպա տա կով տա րո ղութ յան շա պի կում գտնվող եռ ման ջու րը բաց են թող նում 
դրա հա մար նա խա տես ված դա տարկ ման խո ղո վա կա շա րով՝ նա խօ րոք ան-
ջա տե լով է լեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րը կամ փա կե լով գո լոր շու մա տուց ման 
փա կա նը։ Այ նու հետև պետք է փա կել դա տարկ ման փա կա նը և բա ցել սա ռը 
ջրի փա կա նը՝ հետ ևե լով լցման մա կար դա կին դրա հա մար նա խա տես ված 
ստուգ ման խո ղո վա կով։ Պա ղեց ման ջեր մաս տի ճա նը ստու գում են ջեր մա չա-
փով կամ կար գա վոր ման վա հա նա կի վրա առ կա տվյալ նե րով։ Երբ նվա զող 
ջեր մաս տի ճա նը գրե թե մոտ է պա ղեց ման ցան կա լի ջեր մաս տի ճա նին, ա պա 
կա տա րում են սա ռը ջրի հե ռա ցում տա րո ղութ յան շա պի կից՝ պահ պա նե լով 
դրան հա ջոր դող տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը։ 
Ն կար 7‒11։ Եր կա րատև պաս տե րի զա ցիա յի տա րո ղութ յուն.



‒ 342‒

Ն կար 7‒12։ Եր կա րատև պաս տե րի զա ցիա յի տա րո ղութ յան կա ռուց ված քը։ 

7.2.4. ՍՏԵՐԻԼԱՑՄԱՆ (ՏԱՐԱՅՈՒՄ ԵՎ ՀՈՍՔԱՅԻՆ) 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա թի ստե րի լի զա ցիան ի րա կա նաց վում է միկ րոֆ լո րա յի ամ բող ջա կան 

ոչն չաց ման հա մար, ո րի դեպ քում կաթն օգ տա գործ վում է մա կարդ նե րի և 
ս տե րի լի զաց ված կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան նպա տա կով։ Այդ նպա-
տա կի հա մար օգ տա գործ վող սար քա վո րում նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի՝ 
տա րա յում ստե րի լի զա ցիա յի հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում ներ և հոս-
քա յին ստե րի լի զա ցիա յի հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում ներ14։ Ա ռա ջին 
խմբին են պատ կա նում՝

o պար բե րա կան սկզբուն քով աշ խա տող սար քա վո րում նե րը, այդ թվում՝ 
ավ տոկ լավ նե րը, 

o կի սա պար բե րա կան սկզբուն քով աշ խա տող սար քա վո րում նե րը, այդ 
թվում՝ թու նե լա յին կա ռուց ված քով ստե րի լի զա տոր նե րը,

o ա նընդ մեջ սկզբուն քով աշ խա տող սար քա վո րում նե րը, այդ թվում՝ 
հիդ րոս տա տիկ ստե րի լի զա տոր նե րը։ 
Երկ րորդ խմբին են պատ կա նում՝
o մա կեր ևու թա յին տա քաց մամբ ա պա րատ նե րը, այդ թվում՝ թի թե ղա-

վոր և խո ղո վա կա վոր ա պա րատ նե րը,
o շո գե գո լոր շա յին տա քա ցու մով ա պա րատ նե րը, այդ թվում՝ ին ֆու զիոն 

(կա թի մա տու ցու մը գո լոր շուն) և  ին յեկ ցիոն տե սակ նե րը (գո լոր շու մա տու-
ցու մը կա թին)։ 
Մա կեր ևու թա յին տա քաց մամբ ստե րի լի զաց ման‒պա ղեց ման տե ղա կա-

յանք ներն ի րենց կա ռուց ված քով նման են պաս տե րի զաց ման‒պա ղեց ման 
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տե ղա կա յանքնե րին։ Դ րանց կա ռուց ված քա յին տար բե րութ յուն նե րը պայ մա-
նա վոր ված են կա թի ջեր մա յին մշակ ման ցու ցա նիշ նե րով։ Մաս նա վո րա պես, 
ստե րի լի զա ցիա յի դեպ քում կա թը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 1000C‒ից 
բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում, ո րի դեպ քում ստե րի լի զա ցիան ի րա կա նաց նում 
են բարձր ճնշման պայ ման նե րում՝ կա թի ե ռա ցու մից խու սա փե լու հա մար։ 
Պար բե րա կան սկզբուն քով աշ խա տող ավ տոկ լավ նե րը լի նում են ուղ ղա հա-

յաց կամ հո րի զո նա կան (Ն կար 7‒13)։ Այս դեպ քում կա թի ստե րի լի զա ցիան 
կա տա րում են ա պա կե կամ պլաստ մա սե տա րա նե րում։ Դ րանք ստե րի լի զաց-
ման հա մար նա խա տես ված տա րո ղութ յու նում տե ղադ րե լուց և նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լուց հե տո կազ մա կեր պում են գո-
լոր շու մա տու ցու մը, ո րը ներ թա փան ցում է այդ մի ջա վայ րում առ կա բո լոր 
տա րա ծութ յուն նե րը։ Նախ նա կան շրջա նում գո լոր շին խառն վում է օ դի հետ, 
ո րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած խառ նուր դը բաց են թող նում այդ նպա տա կի 
հա մար նա խա տես ված խո ղո վա կով։ Այդ պրո ցե սից հե տո կա թի ստե րի լի զա-
ցիան հնա րա վոր է կազ մա կեր պել 20‒25 րո պե նե րի ըն թաց քում։ Այդ ժա մա-
նա կա հատ վա ծից հե տո դա դա րեց նում են գո լոր շու մուտ քը ստե րի լի զաց ման 
մի ջա վայր, ո րից հե տո աս տի ճա նա բար բաց են թող նում հա վաք ված գո լոր-
շին, ին չը բե րում է բարձր ճնշման դան դաղ նվա զեց ման։ Այդ պրո ցե սը պետք է 
ի րա կա նաց նել այն քան դան դաղ, որ ստե րի լի զաց ման են թա կա կա թը չթափ վի 
հա մա պա տաս խան տա րո ղութ յուն նե րից։ Փոքր ծա վալ նե րով կա թի ստե րի լի-
զաց ման հա մար, օ րի նակ, մա կարդ նե րի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր-
ծում են փոքր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ ստե րի լի զա տոր ներ (Ն կար 7‒14):   
Ն կար 7‒13։ Հո րի զո նա կան ստե րի լի զա տոր։ 
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Ն կար 7‒14։ Մա կարդ նե րի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վող կա թի ստե րի-
լի զա տոր։ 

Ն կար 7‒14‒ում պատ կեր ված ստե րի լի զա տո րը բաղ կա ցած է կա փա րի չի 
(1) ար տա քին, (2) միջ նա մա սա յին և (3) ներ քին մա կեր ևույթ նե րից, (4) ցան ցա-
թա ղանթից, (5) կո ղա յին մա կեր ևույ թից, (6) շա պի կից, (7) ստե րի լի զաց ման 
տա րո ղութ յու նից, (8) օ դա գո լոր շա յին խառ նուր դի բաց թող ման փա կա նից, 
(9), (11) գո լոր շու փա կան նե րից, (10) ջրի մա կար դա կի ստուգ ման խո ղո վա-
կից, (12) գո լոր շու բաց թող ման տե ղա մա սից, (13) մա նո մետ րից և (14) ճնշման 
կար գա վոր ման փա կա նից։  
Թու նե լա յին կա ռուց ված քով ստե րի լի զա տոր նե րը ու նեն ուղ ղանկ յու նաձև 

տեսք, ո րոնց եր կա րութ յու նը շուրջ 10 մ  է (Ն կար 7‒15)։ Դ րա եր կայն քով կա-
թով լցված տա րա ներն են, ո րի մի հատ վա ծում ստե րի լի զաց ման են թա կա 
մթեր քին մա տուց վում է շուրջ 1200C ջեր մաս տի ճա նով շո գե գո լոր շի, իսկ ստե-
րի լի զա ցիա յից հե տո մթեր քը ջրի օգ նութ յամբ պա ղեց նում են մինչև 20‒250C։ 
Ն ման ա պա րատ նե րի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը 4000 լ/ ժամ է։   
Ն կար 7‒15։ Թու նե լա յին ստե րի լի զա տոր։ 

7.3. ԿԵՂՏԱՄԱՔՐԻՉԻ, ՍԵՐԶԱՏԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ՀՈՄՈԳԵՆԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ, ԷՄՈՒԼԳԱՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԴԻՍՊԵՐԳԱՏՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

7.3.1. ԿԵՂՏԱՄԱՔՐԻՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա թը են թար կում 

են կեղ տա մաքր ման 40‒450C ջեր մաս տի ճան նե րում՝ դրա նում առ կա մե խա-
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նի կա կան մաս նիկ նե րը և միկ րոօր գա նիզմ նե րի ո րո շա կի մաս հե ռաց նե լու 
նպա տա կով։ Այդ պրո ցեսն ի րա կա նաց վում է կեղ տա մաք րիչ նե րի օգ նութ յամբ, 
ո րոնք բնո րոշ վում են կեղ տա մաքր ման արդ յու նա վե տութ յան տար բեր ցու-
ցա նիշ նե րով։ Կեղ տա մաքր ման արդ յուն քում կա թի մե խա նի կա կան աղ տոտ-
վա ծութ յու նը դառ նում է I կար գի, քա նի որ հե ռաց վում է ընդ հա նուր բակ տե-
րիա նե րի 50‒80%‒ը։ Կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում կի րառ վում են ինչ պես 
ընդ հա տում նե րով աշ խա տող, այն պես էլ ա նընդ մեջ սկզբուն քով աշ խա տող 
կեղ տա մաք րիչ ներ, ո րոնք ու նեն բեռ նա թափ ման հնա րա վո րութ յուն։ 
Ն կար 7‒16։ Կեղ տա մաք րի չի աշ խա տան քի սկզբուն քը12. 

Կեղ տա մաք րի չի աշ խա տան քի սկզբունքն այն է, որ ել քա յին կա թը կենտ-
րո նա կան խո ղո վա կի մի ջո ցով մուտք է գոր ծում թմբուկ, որ տեղ գտնվող 
բա ժան ման ափ սե նե րում տե ղի է ու նե նում կա թի կեղ տա մաք րու մը (Ն կար 
7‒16)։ Կա թից ան ջատ ված նստվածքն ա նընդ հատ հե ռաց վում է թմբու կից, 
իսկ կեղ տա մաքր վող կա թի ճնշու մը կար գա վոր վում է դրա հա մար նա խա տես-
ված փա կա նով և մա նո մետ րով։  

Ն կար 7‒17։ Կեղ տա մաք րի չի կտրված-
քը և դ րա ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 

Կեղ տա մաք րի չի ընդ հա նուր կա-
ռուց ված քը ներ կա յաց ված է նկար 
7‒17‒ում14՝ ընդ հա նուր սխե մա յի (a) 
և միաց ման սխե մա յի ձևով (b): Ընդ-
հա նուր սխե մա յում կեղ տա մաք րի չը 
բաղ կա ցած է (1) հե նո ցից, (2) կեղ-
տա մաք րի չի ըն դու նի չից, (3) թմբու-
կից, (4) կեղ տա մաք րի չի կա փա րի չից̀  
պատ յա նից, (5) կա թի մուտ քա յին և  
ել քա յին տե ղա մա սից, (6) կենտ րո նա-
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կան խո ղո վա կից, (7) սկա վա ռա կից, (8) բա ժան ման ափ սե նե րի հե նա րա նից, 
(9) հիմ նա տա կից, (10) մխո ցից, (11) բա ժան ման ափ սե նե րից, (12) ուղ ղա հա-
յաց լի սե ռից, (13) հո րի զո նա կան լի սե ռից։ Միաց ման սխե ման կազմ ված է (1) 
ռե դուկ ցիոն ազ դան շա նից, (2) ֆիլտ րից, (3‒1 և 3‒2) է լեկտ րա մագ նի սա կան 
կա փույր նե րից, (4‒1 և 4‒2) փա կան նե րից և (5) մա նո մետ րից։  

7.3.2. ՀԵՐՄԵՏԻԿ ԵՎ ԻՆՔՆԱԹԱՓ ՍԵՐԶԱՏՆԵՐԻ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա թի ստան դար տաց ման նպա տա կով այն կա րող են են թար կել սեր զատ-

ման, ո րը կա տա րում են դրա հա մար նա խա տես ված սեր զատ նե րի օգ նու-
թ յամբ։ Ըստ օ դի հետ ու նե ցած շփման, սեր զատ նե րը բա ժան վում են ե րեք 
հիմ նա կան խմբի, այդ թվում՝ բաց, կի սա հեր մե տիկ և հեր մե տիկ։ Վեր ջին տե-
սա կի սեր զատ ներն ու նեն հա մե մա տա բար լայն կի րա ռութ յուն կաթ նարդ յու-
նա բե րութ յու նում և, ինչ պես բեր ված է նկար 7‒21‒ում, բաղ կա ցած են (11) 
պատ վան դա նից, (12) ինք նա թափ տե սա մա սից, (13) է լեկտ րա շար ժի չից, (14) 
որ դա նի վից, (15) ջրի մա տուց ման հա մա կար գից և (16) ուղ ղա հա յաց լի սե ռից։ 
Սեր զատ նե րի աշ խա տան քի սկզբունքն այն է, որ կա թը կենտ րո նա խույս պոմ-
պի օգ նութ յամբ մղվում է սեր զա տի թմբուկ։ Ինչ պես եր ևում է նկար 7‒19‒ում, 
բա ժան ման ափ սե նե րի վրա առ կա անց քե րում կաթ նա յուղն ան ջատ վում է 
կա թից կենտ րո նա խույս ու ժի ազ դե ցութ յամբ։ Սեր զատ ման գոր ծըն թա ցի 
վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ կա թի մե խա նի կա կան աղ-
տոտ վա ծութ յան աս տի ճա նը, ել քա յին կա թի ջեր մաս տի ճա նը, յու ղագն դիկ նե-
րի տրա մա գի ծը, թմբու կի պտտման ա րա գութ յու նը, բա ժան ման ափ սե նե րի 
քա նա կը և սեր զա տի ընդ հա նուր աշ խա տան քի սա հու նութ յու նը15։ Կա թի 
հա րա բե րա կա նո րեն ցածր մա ծու ցի կութ յու նը նպաս տում է սեր զատ ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը։ Սեր զատ ման պրո ցեսն անհ րա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել 40‒450C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում, ո րը հա մար վում 
է օպ տի մալ մի ջա կայք կաթ նա սե րի ան ջատ ման հա մար։ Ափ սե նե րի հա մար նե-
րի հեր թա կա նութ յան պահ պա նու մը կար ևոր է սեր զա տի ան խա փան աշ խա-
տան քի ա պա հով ման հա մար։  
Ն կար 7‒19։ Սեր զա տի թմբու կի կտրված քը և  աշ խա տան քի սկզբուն քը. 
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Ն կար 7‒20։ Սեր զա տի թմբու կի կտրված քը և  ընդ հա նուր կա ռուց ված քը։ 

Սեր զա տի թմբու կի կա ռուց ված քը ներ կա յաց ված 
է նկար 7‒20‒ում, որ տեղ դե ղին ե րան գով պատ կեր-
ված է կաթ նա սե րի, իսկ կա պույտ ե րան գով՝ ան յուղ 
կա թի ան ջա տու մը։ Այն բաղ կա ցած է (1) կաթ նա սե րի 
դուրս բեր ման խո ղո վա կից, (2) ան յուղ կա թի դուրս-
բեր ման խո ղո վա կից, (3) կա փա րի չից՝ պատ վան դա-
նից, (4) բա ժան ման ափ սե նե րից, (5) բա ժան ման ափ-
սե նե րի վրա առ կա բաց վածք նե րից, (6) ամ րաց ման 
պտու տա կից, (7) ել քա յին կա թի բաշխ ման տե ղա մա-
սից, (8) հե նա կա լից, (9) հե նա րա նից, (10) կա թի մա տ

Ն կար 7‒21։ Սեր զա տի և դ րա թմբու կի ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 

7.3.3. ՀՈՄՈԳԵՆԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա թի յու ղա յին հա մա սե ռութ յան աս տի ճա նը և պահ պան ման ըն թաց քում 

դրա կա յու նութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով կի րա ռում են հո մո գե նի-
զաց ման պրո ցե սը10։ Կա թում յու ղագն դիկ նե րի քա նա կութ յուն նե րը և չա փե-
րը հաս տա տուն չեն և տա տան վում են՝ կախ ված մի շարք գոր ծոն նե րից, այդ 
թվում՝ կեն դա նու ցե ղա տե սա կից, կե րա յին ռա ցիո նից, լակ տա ցիա յի շրջա նից, 
կեն դա նու տա րի քից և  այլ գոր ծոն նե րից։ Մի ջին հաշ վարկ նե րով, 1 սմ3 ծա վա-
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լով կա թում առ կա է շուրջ 3 մի լիարդ յու ղագն դիկ, ո րոնց տրա մա գի ծը տա-
տան վում է 0,1‒20 մկմ մի ջա կայ քում։ Կեղ տա մաքր ված և ս տան դար տաց ված 
կաթ նա յին խառ նուր դը 55‒650C‒ում են թար կում են հո մո գե նի զաց ման դրա 
հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րում, ո րոնց ան վա նում են հո մո գե-
նի զա տոր ներ։ Կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում ա ռա վել լայն կի րա ռութ յուն են 
ստա ցել կլա պա նա յին հո մո գե նի զա տոր նե րը, ո րոնց աշ խա տան քա յին արդ յու-
նա վե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է աշ խա տան քա յին ճնշման, ջեր մաս տի ճա-
նի, մխոց նե րի աշ խա տան քի ա րա գութ յան, կա թի կազ մի և հատ կութ յուն նե-
րի ցու ցա նիշ նե րով։ Ինչ պես եր ևում է նկար 7‒22‒ից12, հո մո գե նի զա տո րը 
բաղ կա ցած է (1) փո խանց ման տու փից, (2) պա տիճ նե րից, (3) խո նա վա ցու ցի-
չից, (4) պոմ պե րի բլո կից, (5) մխո ցից՝ ա ռա ջին փու լի հո մո գե նի զա ցիա յի հա-
մար, (6) մխո ցից՝ երկ րորդ փու լի հո մո գե նի զա ցիա յի հա մար, (7) հիմ նա կան 
է լեկտ րա շար ժի չից, (8) ա տամ նա վոր փո խան ցու մից, (8) հիդ րավ լիկ ճնշման 
կար գա վոր ման տե ղա մա սից։   
Ն կար 7‒22։ Հո մո գե նի զա տո րի կտրված քը և դ րա ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 

7.3.4. ԷՄՈՒԼԳԱՏՈՐՆԵՐԻ, ԴԻՍՊԵՐԳԱՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Է մուլ գա տոր նե րը և դիս պեր գա տոր նե րը նա խա տես ված են բազ մա բա-

ղադ րիչ կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի կազ մը հա մա սեռ դարձ նե լու հա մար։ 
Ինչ պես է մուլ գա տոր նե րը, այն պես էլ դիս պեր գա տոր ներն ըստ աշ խա տան քի 
սկզբուն քի լի նում են պար բե րա բար աշ խա տող և  ա նընդ մեջ աշ խա տող՝ կախ-
ված տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի պա հանջ նե րից (Ն կար 7‒23)։ 
Դիս պեր գա տոր‒պոմ պե րը նա խա տես ված են պինդ և հե ղուկ բազ մա բա-

ղադ րիչ կաթ նամ թերք նե րի մա կարդ ված քը հա մա սեռ դարձ նե լու հա մար, 
ո րոնք հատ կա պես լայն կի րա ռութ յուն ու նեն թթվա սե րի ար տադ րութ յան 
ժա մա նակ։ Այն տար բեր վում է հո մո գե նի զաց ման պրո ցե սից այն բա նով, որ 
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վեր ջի նիս դեպ քում տե ղի է ու նե նում միայն մեկ բա ղադ րի չի՝ կաթ նա յու ղի 
հա վա սա րա չափ բաշ խում կա թի ամ բողջ ծա վա լով։ Այս պոմ պե րը բաղ կա ցած 
են պատ յա նից, կաթ նա խառ նուր դի ըն դուն ման տե ղա մա սից, դուրս բեր ման 
տե ղա մա սից, մխո ցից և  է լեկտ րա շար ժի չից (Ն կար 7‒24)։  
Նկար 7‒23։ Էմուլգատոր‒պոմպ։  

Նկար 7‒24։ Դիսպերգատոր‒պոմպ։
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ՄՈԴՈՒԼ 8
ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ, ԼՑՄԱՆ, 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի տե ղա փոխ ման պոմ պեր
2. Ջեր մամ շակ ված կա թի և թ թու կաթ նամ թերք նե րի լցման, 
     պատ րաստ ման, տա րա յա վոր ման, փա թե թա վոր ման սար քա վո րում ներ 
     և հոս քագ ծեր
3. Պան րի և կա րա գի լցման, պատ րաստ ման, տա րա յա վոր ման, 
     փա թե թա վոր ման սար քա վո րում ներ և հոս քագ ծեր
4. Պաղ պա ղա կի և կաթ նա յին պա հա ծո նե րի լցման, պատ րաստ ման, 
     տա րա յա վոր ման, փա թե թա վոր ման սար քա վո րում ներ և հոս քագ ծեր

8.1. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՊՈՄՊԵՐ
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում կա թի և հե ղուկ կաթ նամ թերք նե րի 

տե ղա փոխ ման հա մար կի րա ռում են տա րա տե սակ պոմ պեր, ո րոնց մեջ են 
մտնում կենտ րո նա խույս պոմ պե րը, մխո ցա վոր պոմ պե րը, ա տամ նա նի վա յին 
պոմ պե րը և մեմբ րա նա յին պոմ պե րը1,2։ Կաթ նամ թերք նե րի տե ղա փո խու մը 
մի տա րո ղութ յու նից մեկ այլ տա րո ղութ յուն ի րա կա նաց վում է խո ղո վա կա-
շա րե րի մի ջո ցով, ո րոնք պետք է պատ րաստ ված լի նեն չժան գոտ վող մե տա-
ղից։ Պոմ պե րի կի րա ռութ յան ժա մա նակ դրանց ներ կա յաց վում են մի շարք 
ընդ հա նուր պա հանջ ներ3.

o Պոմ պե րի այն բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք ու նեն ան մի ջա կան շփում կաթ-
նամ թեր քի հետ, պետք է պատ րաստ ված լի նեն անվ տանգ նյու թե րից։

o Պոմ պի կա ռուց ված քը պետք է ա պա հո վի նվա զա գույն մե խա նի կա-
կան ազ դե ցութ յուն տե ղա փոխ վող կաթ նամ թերք նե րի վրա։ Պոմ պերն ի րենց 
կա ռուց ված քով պետք է լի նեն հնա րա վո րինս հա սա րակ, հեշ տո րեն քանդ վեն, 
հա վաք վեն և լ վաց վեն, ինչ պես նաև միաց վեն խո ղո վա կա շա րե րին։ Մ թեր քի 
հետ շփվող պոմ պի մա կեր ևույթ նե րը պետք է ու նե նան հարթ մա կե րես, ինչ-
պես նաև ա պա հո վեն սա նի տա րա կան անհ րա ժեշտ նոր մե րը։ 

o Ար տադ րա մա սե րում պոմ պե րի տե ղա կա յու մը պետք է ի րա կա նաց վի 
հնա րա վո րինս պարզ՝ ըստ անհ րա ժեշ տութ յան դրանց տե ղա փո խու մը ա րագ 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

o Պոմ պե րի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի ար-
տադ րության կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րին։ 
Կենտ րո նա խույս պոմ պե րը կի րառ վում են ցածր խտութ յամբ կաթ նա-

մթերք նե րի տե ղա փո խու մը կազ մա կեր պե լու հա մար, ո րի օ րի նակ ներ են ա նա-
րատ կա թը, յու ղա զուրկ կա թը, շի ճու կը և թա նը։ Դ րանք նաև կի րառ վում են 
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կաթ նա յին խառ նուրդ նե րը տեխ նո լո գիա կան տար բեր սար քա վո րում ներ մա-
տու ցե լու նպա տա կով, ինչ պի սիք են թի թե ղա վոր և խո ղո վա կա վոր ջեր մա փո-
խա նա կիչ նե րը, սեր զատ նե րը, տա րա յա վոր ման հոս քագ ծե րը և  այլն։ Կենտ-
րո նա խույս պոմ պե րին բնո րոշ են մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ, այդ թվում՝ 
խառ նուր դի հա մա չափ մա տու ցու մը, ար տադ րո ղա կա նութ յան կար գա վոր-
ման հնա րա վո րութ յու նը, ոչ մեծ քա շը և չա փե րը, հա մե մա տա բար պարզ կա-
ռուց ված քը, քան դե լու և հա վա քե լու հնա րա վո րութ յու նը, աշ խա տան քի հու-
սա լիութ յու նը, տե ղա կայ ման ճկու նութ յու նը և խո ղո վա կա շա րե րին միա նա լու 
պար զութ յու նը։ Այս պոմ պե րին բնո րոշ հիմ նա կան բա ցա սա կան կող մը այն 
հան գա մանքն է, որ դրանք անհ րա ժեշտ է տե ղադ րել տա րո ղութ յու նից ցածր 
հատ վա ծում, որ պես զի այն ու նակ լի նի մղե լու կաթ նա յին խառ նուր դը տվյալ 
տա րո ղութ յու նից մեկ այլ տա րո ղութ յուն։ 
Կենտ րո նա խույս պոմ պե րի աշ խա տան քի սկզբուն քը այն է, որ ըն դու-

նիչ խո ղո վա կով կաթ նա յին խառ նուր դը մա տուց վում է թեք թևեր ու նե ցող 
սկա վա ռա կի կենտ րոն և դուրս է մղվում ել քա յին խո ղո վա կով։ Ար տադ րու-
թյու նում ա ռա վել տա րած ված են թեք թևեր ու նե ցող սկա վա ռակ նե րը, ո րոնց 
թե քութ յան անկ յու նը 450 է (Ն կար 8‒1)։ Այդ դեպ քում պոմ պի աշ խա տան-
քի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն նե րը լի նում են 
ա ռա վել մեղմ։ 
Նկար 8‒1։ Թեք թևեր ունեցող սկավառակով կենտրոնախույս պոմպ։ 

Մ խո ցա յին պոմ պե րը կի րառ վում են ոչ մեծ քա նա կութ յուն նե րով բարձր 
խտութ յամբ կաթ նա յին խառ նուրդ նե րը բարձր ճնշում նե րի առ կա յութ յամբ 
տե ղա փո խե լու հա մար։ Դ րանց ա ռա վե լութ յուն նե րի մեջ են մտնում նվա-
զա գույն մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն նե րը տե ղա փոխ վող մթեր քի վրա, աշ-
խա տան քի բարձր օգ տա կար գոր ծո ղութ յան գոր ծա կի ցը, ինչ պես նաև բարձր 
խտութ յամբ կաթ նա յին խառ նուրդ ներ տե ղա փո խե լու հնա րա վո րութ յու նը։ 
Մ յուս կող մից մխո ցա յին պոմ պե րը բնու թագր վում են նաև մի շարք բա ցա-
սա կան կող մե րով, ինչ պի սիք են ցածր ար տադ րո ղա կա նութ յու նը, խառ նուր-
դի դան դաղ մղու մը, բարդ կլա պա նա յին կա ռուց ված քը4,5։
Մ խո ցա յին պոմ պե րը լի նում են (i) հա սա րակ կամ մեկ գոր ծո ղութ յան և (ii) 

բարդ կամ երկ գոր ծո ղութ յան (Ն կար 8‒3)։ Հա սա րակ մխո ցա յին պոմ պերն 
անհ րա ժեշտ են բարձր ճնշում նե րի ա պա հով ման հա մար, մաս նա վո րա պես, 
կա թի հո մո գե նի զաց ման կամ չո րաց ման ըն թաց քում։ Դ րանց ար տադ րո ղա-
կա նութ յու նը ո րո շում են հետև յալ բա նաձ ևով.
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Բարդ  մխոցայի ն պոմպ երի ա րտադրողա կանութ յունը ո րոշում  են ձևա-
փոխ վ ած բանաձև ով.

Այստեղ՝ V‒ պ ոմպի արտ ադ րողականությ ուն ն է, մ3/ժա մ,
 D‒ մխոցի տրամագ իծն  է, մ,
 d‒ գլանաձողի տր ամա գիծն է , մ,
 S‒ մխոցի քայլն է,  մ,
 n‒ ծնկային լիսեռ ի պտո ւյտների թիվն է  մ եկ րոպեո ւմ,
 ηo‒ պոմպի օգտակ ար գ ործողու թյ ան գործ ակիցն է։ 
Նկար 8‒2։  Հասարակ գոր ծողության մխո ցային պոմպ ի մխոցի կարգա վո րո ւմ ը.     

Ա տամ նա նի վա յին պոմ պերն օգ տա գործ վում են բարձր խտութ յամբ 
կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար, ինչ պի սիք են խտաց րած 
կա թը, խտաց րած կաթ նա սե րը և պաղ պա ղա կի խառ նուրդ նե րը։ Այս պոմ-
պե րը պատ կա նում են ծա վա լա յին պոմ պե րի շար քին, ո րոնք ան վա նում են 
նաև ռո տո րա յին պոմ պեր։ Ըստ կա ռուց ված քի, ա տամ նա նի վա յին պոմ պե րը 
լի նում են եր կու տե սա կի՝ ար տա քին շաղ կա պու մով և ներ քին շաղ կա պու-
մով4,5 (Նկար 8‒3)։  
Նկար 8‒3։ Ատամնանիվային պոմպերի տեսակները. 

Ա տամ նա նի վա յին պոմ պե րի աշ խա տան քի ժա մա նակ կաթ նա յին խառ նուր-
դը մա տուց վում է ել քա յին խո ղո վա կով դե պի տա նող և տար վող ա տամ նա-
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նիվ նե րի միջև ըն կած տա րա ծութ յուն, ո րը կա րե լի է փո փո խել։ Երբ պոմ պի 
ա տամ նա նիվ նե րը մաշ վում են, ա պա նվա զում է պոմ պի ար տադ րո ղա կա-
նութ յու նը։ 
Մեմբ րա նա յին պոմ պե րը նա խա տես ված են բարձր յու ղայ նութ յամբ կաթ-

նա սե րի և կաթ նաս պի տա կու ցա յին խառ նուրդ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար1 
(Ն կար 8‒4)։ Դ րանք ծա վա լա յին պոմ պեր են, ո րոնք ու նեն հա մե մա տա բար 
պարզ կա ռուց վածք, փոքր չա փեր և ցածր քաշ։ Դ րանց աշ խա տան քի սկզբուն-
քը այն է, որ սեղմ ված օ դը ներ թա փան ցե լով մի մեմբ րա նի տա րածք, են թար կում 
է դրան սեղմ ման, ին չի շնոր հիվ կաթ նա յին խառ նուր դը մա տուց վում է ել քա յին 
խո ղո վակ։ Միև նույն ժա մա նակ, մյուս մեմբ րա նը ձևա վո րում է վա կո ւու մա յին 
մի ջա վայր, ին չի շնոր հիվ խառ նուր դը մա տուց վում է պոմ պի ել քա յին խո ղո-
վա կին։ Դ րա նից հե տո փոխ վում է սեղմ ված օ դի ուղ ղութ յու նը դե պի երկ րորդ 
մեմբ րան, ո րի շնոր հիվ տե ղի է ու նե նում պրո ցե սի կրկնութ յուն։
Նկար 8‒4։ Մեմբրանային պոմպի կառուցվածքը. 

8.2. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ԼՑՄԱՆ, ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ
Լց ման, փա թե թա վոր ման և տա րա յա վոր ման պրո ցես նե րը կա թի և թ թու 

կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան վերջ նա կան գոր ծըն թաց ներն են6։ Դ րանց 
հիմ քում ըն կած է ո րա կի, անվ տան գութ յան, ապ րան քա յին տես քի և տա րա-
նե րի հար մա րա վե տութ յան ա պա հով ման, ինչ պես նաև պատ րաս տի մթեր քի 
պատ շաճ պահ պան ման և տե ղա փոխ ման հա մար անհ րա ժեշտ սկզբունք նե-
րի պահ պա նու մը։ Լց ման հա մար անհ րա ժեշտ տա րա նե րը կա րող են օգ տա-
գործ վել ինչ պես պատ րաս տի վի ճա կում, այն պես էլ կա րող են պատ րաստ վել 
փա թե թա վո րու մից ա ռաջ6։ Ջեր մամ շակ ված կա թը և թ թու կաթ նամ թերք նե րը 
կա րե լի է փա թե թա վո րել ե րեք հիմ նա կան ձևով՝ պո լի մե րա յին տա րա յում, 
թղթե տա րա յում և  ա պա կե տա րա յում։   

o Պո լի մե րա յին տա րա յով փա թե թա վոր ման դեպ քում տար բե րում են 
սար քա վո րում նե րի ե րեք հիմ նա կան տե սակ, ո րոնց կի րառ ման ժա մա նակ 
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օգ տա գործ վում են հա լու մով ե ռակց վող փա թեթ ներ, բա ժակ ներ և  ուղ ղանկ-
յու նաձև տա րա ներ։ Փա թե թա վո րող‒տա րա յա վո րող սար քա վո րում նե րի կամ 
հոս քագ ծե րի հիմ նա կան բնու թա գի րը դրանց ար տադ րո ղա կա նութ յունն է, 
ո րը կախ ված է փա թե թա վոր վող մթեր քի տե սա կից, քա շից և փա թե թի/տա րա-
յի չա փե րից։ Ել նե լով դրա նից, տար բե րում են ցածր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ 
(≤180 տա րա/ժամ), մի ջին ար տադ րո ղա կա նութ յամբ (≤2400 տա րա/ժամ) և 
բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ (>2400 տա րա/ժամ) փա թե թա վո րող‒տա-
րա յա վո րող սար քա վո րում ներ կամ հոս քագ ծեր։ 
Ն կար 8‒5։ Կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի փա թե թա վոր ման М6‒ОРЗ‒Е մո դե լի սար-

քա վո րում։  

Նկար 8‒6։ Կաթնային խառնուրդների փաթեթավորման տարբեր հոսքագծեր։ 

Ն կար 8‒6‒ում պատ կեր ված են կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի փա թե թա վոր-
ման տար բեր մո դել նե րի հոս քագ ծե րը։ Դ րան ցից М6‒ОРЗ‒Е մո դե լի կա ռուց-
ված քը ներ կա յաց ված է նկար 8‒5‒ում։ Այն բաղ կա ցած է լցոն ման‒փա թե թա-
վոր ման բլո կից, նե րառ յալ՝ հա լու մով ե ռակց ման մե խա նիզ մից և փա թեթ նե րը 
տե ղա փոխ ման արկ ղե րի մեջ տե ղադ րող սար քա վո րու մից։ Հոս քագ ծի մի ջո-
ցով ի րա կա նաց վում են պո լի մե րա յին ժա պա վե նից փա թեթ նե րի ձևա վո րու-
մը, դրանց բակ տե րիո ցիդ մշա կու մը, փա թե թի լցո նու մը, հա լու մով ե ռակ ցու-
մը, օ դի հե ռա ցու մը և մակն շու մը։ 
Փա թեթ նե րով կաթ նամ թեր քի տա րա յա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ սար-

քա վո րում նե րի աշ խա տան քի սկզբուն քը այն է, որ ժա պա վե նի շեր տը գլա նա-
փա թե թից տե ղա փոխ վում է փա թեթ նե րի ձևա վոր ման տե ղա մաս, որ տե ղից 
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գո յա նում է փա թե թի խո ղո վա կաձև տես քը՝ հալ ման մի ջո ցով ե ռակց ված եզ-
րե րով։ Այ նու հետև մխո ցա յին դո զա տո րի մի ջո ցով մա տուց վում է կաթ նա յին 
խառ նուր դի սահ ման ված չա փա բա ժի նը։ Մ թեր քով լցված խո ղո վա կը ընդ հա-
տում նե րով շարժ վում է դե պի հա լու մով ե ռակց ման տե ղա մաս, որ տեղ տե ղի 
են ու նե նում եզ րե րի ե ռակ ցու մը և պատ րաս տի մթեր քի ան ջա տումն ընդ հա-
նուր ժա պա վե նից։  
Պո լի մե րա յին բա ժակ նե րով թթու կաթ նամ թերք նե րի փա թե թա վոր ման 

սար քա վորման աշ խա տան քի սկզբուն քը հետև յալն է՝ բա ժակ նե րի ա ռանձ-
նաց ման սար քի մի ջո ցով բա ժակ նե րը յու րա քանչ յուր քայ լի ժա մա նակ տե-
ղադր վում են դրանց հա մար նա խա տես ված բնիկ նե րում7 (Նկար 8‒7)։ Կա-
րու սե լա յին հար թա կի հա ջորդ քայ լի ժա մա նակ դո զա տո րի օգ նութ յամբ տե ղի 
է ու նե նում կաթ նամ թեր քի լցո նում բա ժա կի մեջ, իսկ մյուս քայ լի դեպ քում 
տե ղադր վում է տա րա յի կա փա րի չը։ Նա խա վեր ջին քայ լի ժա մա նակ կա փա-
րի չը հալ ման ե ռակ ցու մով ա պա հո վում է կաթ նամ թեր քի վա կո ւու մա յին մի-
ջա վայ րը, իսկ վեր ջին փու լում տե ղի է ու նե նում ար տահ րում հա տուկ սար քի 
մի ջո ցով, ո րից հե տո դրանք օ պե րա տո րի կամ այլ աշ խա տակ ցի կող մից դա-
սա վոր վում են արկ ղե րում։  
Ուղ ղանկ յու նաձև պո լի մե րա յին տա րա նե րի պատ րաստ ման և լ ցոն-

ման հա մար նա խա տես ված հոս քագ ծի մո դե լա յին տար բե րա կը ներ կա յաց-
ված է Ն կար 8‒8‒ում7։ Պո լի մե րա յին ժա պա վե նը ուղ ղոր դիչ ա նիվ նե րի օգ-
նութ յամբ մա տուց վում է սեղ մող հար մա րան քին, որ տեղ տե ղի է ու նե նում 
ուղ ղանկ յու նաձև տա րա նե րի ձևա վո րու մը։ Դ րա նից հե տո տե ղի է ու նե նում 
կաթ նամ թեր քի լցո նու մը ձևա վոր ված տա րա նե րի մեջ, ին չից հե տո լցոն ված 
տա րա նե րը ծածկ վում են ալ  յու մի նե բա րակ շեր տով։ Հալ ման ե ղա նա կով ե ռակ-
ցու մից հե տո տա րա ներն ա ռանձ նաց վում են ընդ հա նուր ժա պա վե նից, ո րոնք 
հա վաք վում են աշ խա տող նե րի կող մից պահ պան ման հա մար նա խա տես ված 
արկ ղե րում։ Ավ տո մատ հա-
ղոր դա կի առ կա յութ յունն 
ա պա հո վում է պո լի մե րա յին 
ժա պա վե նի տե ղա շարժն ընդ-
հա տում նե րով, ո րի ըն թաց-
քում տե ղի են ու նե նում կաթ-
նամ թեր քի փա թե թա վոր ման 
մյուս գոր ծո ղութ յուն նե րը։ 
Տվ  յալ հոս քա գի ծը հա ճախ կի-
րառ վում է թթվա սե րի, հա լած 
պան րի, կաթ նա շո ռի և թթ վա-
սե րի խառ նուր դի, կաթ նա յին 
կրեմ նե րի և մա ծուկ նե րի փա-
թե թա վոր ման նպա տա կով։   
Ն կար 8‒7։ Տա րա նե րով թթու 

կաթ նամ թերք նե րի փա թե թա վոր-
ման սար քա վո րում։ 



‒ 357‒

Ն կար 8‒8։ Ուղ ղանկ յու նաձև պո լի մե րա յին տա րա նե րի պատ րաստ ման և լ ցոն-
ման հոս քա գիծ։ 

o Թղթ յա տա րա յով կամ նրբա թի թե ղով փա թե թա վոր ման հա մար կի-
րա ռում են եր կու տար բեր բնույ թի սար քա վո րում ներ՝ կաթ նա շո ռա յին մթեր-
քի և հե ղուկ կաթ նամ թերք նե րի տա րա յա վոր ման հա մար։ Կաթ նա շո ռի և կաթ-
նա շո ռա յին մթերք նե րի հա մար օգ տա գործ վող սար քա վո րում նե րի մո դե լա յին 
տար բե րա կը ներ կա յաց ված է նկար 8‒9‒ում, ո րի հար թակն ու նի կա րու սե լա-
յին ձև7։ Սար քա վոր ման մաս հան դի սա ցող ըն դու նի չի մեջ բեռ նում են պատ-
րաս տի կաթ նա շո ռի անհ րա ժեշտ քա նա կութ յուն նե րը՝ լցո նու մից ան մի ջա պես 
ա ռաջ։ Փա թե թա վոր ման հա մար օգ տա գործ վող նրբա թի թե ղը մա տուց վում է 
ձևա վոր ման բնիկ նե րի մեջ, որ տեղ ա ռա ջա նում է փա թե թի տես քը։ Հար թա-
կի հա ջորդ քայ լի դեպ քում տե ղի 
է ու նե նում կաթ նա շո ռի սահ ման-
ված քա նա կութ յամբ լցո նում ձևա-
վոր ված փա թե թի մեջ, ին չը կա-
տար վում է մխո ցա յին դո զա տո րի 
օգ նութ յամբ։ Լ ցո նու մից հե տո 
ի րա կա նաց վում է ամ բող ջա կան 
փա թե թա վոր ման պրո ցե սը։ Վեր-
ջին քայ լի ժա մա նակ պատ րաս տի 
կաթ նա շո ռի փա թեթն ար տահր-
ման տե ղա մա սում մա տուց վում է 
ըն դուն ման սե ղա նին։ Փա թե թա-
վոր ված կաթ նա շո ռը տե ղադ րում 
են պահ պան ման արկ ղե րի մեջ՝ հե-
տա գա պահ պան ման նպա տա կով։  
Ն կար 8‒9։ Կաթ նա շո ռի և կաթ-

նա շո ռա յին մթերք նե րի փա թե թա վոր-
ման սար քա վո րում։ 
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Հե ղուկ կաթ նամ թերք նե րի փա թե թա վոր ման հա մար կի րա ռում են 
պյուր‒պակ տե սա կի տա րա նե րը, ո րոնք հար մար են ար տադ րա կան պա հեստ-
նե րում եր կա րատև պահ պան ման հա մար, իսկ բազ մա շերտ կա ռուց ված քը և  
ա սեպ տիկ մշա կումն ա պա հո վում են լցոն ված մթեր քի թար մութ յու նը բա վա-
կան եր կար ժա մա նա կա հատ ված։ Տա րա նե րի նա խա պատ րաս տու մը սկսում 
է դրանց ա ռան ձա ցու մից և բա ցու մից, ո րից հե տո ի րա կա նաց նում են ներ-
քին բաց ված քի եզ րե րի ե ռակ ցու մը ջեր մա յին ազ դե ցութ յամբ6 (Ն կար 8‒10)։ 
Հա ջորդ քայ լի ժա մա նակ ի րա կա նաց վում է լցոն ման պատ րաստ փա թե թի 
վա րա կա զեր ծու մը, ին չից հե տո 
ի րա կա նաց վում է սահ ման ված 
չա փա բաժ նով մթեր քի լցո նու-
մը։ Մ յուս քայ լի ժա մա նակ ի րա-
կա նաց վում են փա թե թի վե րին 
շեր տի ե ռակ ցու մը և  ըստ անհ-
րա ժեշ տութ յան կա փա րի չի տե-
ղադ րու մը։ Մակն շու մից հե տո 
պատ րաս տի փա թե թա վոր մամբ 
տա րա նե րը մա տուց վում են հա-
վաք ման սե ղա նին։ 
Ն կար 8‒10։ Հե ղուկ կաթ նա-

մ թերք նե րի պյուր‒պակ տե սա կի 
փա թե թա վոր ման փու լե րը. 

o Ա պա կե տա րա նե րում փա թե թա վո րու մը նա խա տես ված է հե ղուկ կաթ-
նամ թերքնե րի տա րա յա վոր ման հա մար։ Ն ման հոս քագ ծե րի աշ խա տան քի 
սկզբուն քը հետև յալն է՝ ա պա կե տա րա նե րը մա տուց վում են կա րու սե լա յին 
հար թա կին, ո րի պտտման ըն թաց քում կլա պան նե րի մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում 
կաթ նամ թեր քի լցո նու մը սահ ման ված քա նա կութ յամբ (Ն կար 8‒11)։ Կ լա-
պան նե րի բարձ րութ յու նը կար գա վոր վում է պտույ տի հետ միա ժա մա նակ։
Ն կար 8‒11։ Ա պա կե տա րա նե րով հե ղուկ կաթ նամ թերք նե րի լցման հոս քա գիծ։ 
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8.3. ՊԱՆՐԻ ԵՎ ԿԱՐԱԳԻ ԼՑՄԱՆ, ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, 
ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 
ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ

8.3.1. ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Պան րի ար տադ րութ յան հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րը բա-

ժան վում են ե րեք հիմ նա կան խմբի̀ (i) պան րա հա տի կի ստաց ման, (ii) պան րա-
զանգ վա ծի ձևա վոր ման, մամլ ման ու ա ղադր ման և (iii) պան րի հա սու նաց ման 
ու պահ պան ման հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում ներ8։ Պան րա հա տի կի 
ստաց ման հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց-
վում են կա թի մա կարդ ման, պատ րաս տի մա կարդ ված քի կտրատ ման, պան-
րա հա տի կի ստաց ման և շի ճու կի հե ռաց ման գոր ծըն թաց նե րը։ Այդ նպա-
տա կով կա րող են կի րառ վել հոս քա յին կամ պար բե րա կան ե ղա նակ նե րը8։ 
Հոս քա յին ե ղա նա կը հիմ նա կա նում կի րառ վում է պան րա գոր ծա կան խո շոր 
ար տադ րութ յուն նե րում։ Պար բե րա կան ե ղա նա կով պատ րաստ ման սար-
քա վո րում նե րի մեջ են մտնում բաց, փակ, հո րի զո նա կան և  ուղ ղա հա յաց տա-
րո ղութ յուն նե րը, ո րոնք հա գե ցած են մա կարդ ված քի կտրատ ման և պան րա-
հա տիկ նե րի խառն ման հար մա րանք նե րով։ 
Պար բե րա կան ե ղա նա կով ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րա ռում են մեկ 

կամ մի քա նի տա րո ղութ յուն ներ, ո րոնք կա րող են լի նել պան րա վան նա ներ 
և/ կամ պան րա պատ րաս տիչ ներ։ Հո րի զո նա կան պան րա վան նա նե րը երկ-
շերտ պա տե րով ուղ ղանկ յու նաձև տա րո ղութ յուն ներ են, ո րոնց ճա կա տա յին 
պա տերն ու նեն կի սագ լա նաձև տեսք (Ն կար 8‒12)։ Պան րա վան նա յի միջ շեր-
տա յին տա րա ծութ յու նը լցվում է ջրով՝ տա քաց ման կամ պա ղեց ման նպա տա-
կով, սա կայն կա րող է կի րառ վել նաև շո գե գո լոր շի։ Ճա կա տա յին հատ ված նե-
րին հե ծան նե րից բաղ կա ցած հենքն է։ Դ րա վրա տե ղադր վում են շար ժա կան 
խառ նիչ նե րը, ո րոնց քա նա կը սո վո րա բար եր կու հատ է։ 
Պան րա վան նա յի աշ խա տան քի ըն թաց քում մե խա նի կա կան խառ նի չը կա-

տա րում է հե տա դարձ‒ա ռա ջըն թաց շար ժում ներ ամ բողջ պան րա վան նա յի 
եր կայն քով, ո րի ըն թաց քում այն պտտվում է նաև իր ա ռանց քի շուր ջը։ Պան-
րա վան նա յից շի ճու կով պան րա հա տիկ նե րի, շի ճու կի և  ա վե լաց ված ջրի ել-
քի հա մար նա խա տես ված է փա կան, ո րը տե ղադր ված է տա րո ղութ յան ճա-
կա տա յին հատ վա ծում։ Աշ խա տան քի ըն թաց քում շո գե գո լոր շու բաց թող ման 
դեպ քում ա ռա ջա ցած կոն դեն սա տի հե ռաց ման հա մար ևս նա խա տես ված է 
ա ռան ձին խո ղո վակ։ Մե խա նի կա կան խառ նիչ ներն օժտ ված են ա րա գութ յան 
փո փոխ ման աս տի ճա նա յին մե խա նիզ մով, ին չի շնոր հիվ կա րե լի է կար գա վո-
րել դրանց ըն թաց քը և պ տույտ նե րի թի վը աշ խա տան քի ըն թաց քում։  
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Ն կար 8‒12։ Պան րա հա տի կի ստաց ման բաց տե սա կի պան րա վան նա յի կա ռուց-
ված քը. 

 

 

Պան րա պատ րաս տիչ նե րի դեպ քում ի րա կա նաց նում են կա թի մա կար դու-
մը, մա կարդ ված քի կտրա տու մը և պան րա հա տի կի մշա կու մը։ Երբ տվյալ 
տա րո ղութ յու նը պան րա վան նա է, ա պա կա րե լի է ի րա կա նաց նել նաև պան-
րա զանգ վա ծի ձևա վոր ման պրո ցե սը։ Եր կու պան րա վան նա յի օգ տա գործ ման 
դեպ քում մա կարդ ված քի մշա կու մը և պան րա հա տի կի ստա ցու մը կա տա րում 
են տա րո ղութ յուն նե րից մե կում, իսկ մամ լու մը և պան րա զանգ վա ծի բա ժա-
նու մը՝ մյուս տա րո ղութ յու նում։ 
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Գո յութ յուն ու նեն պան րա պատ րաս տիչ նե րի տա րա տե սակ մո դել ներ, ո րոնք 
կա րող են լի նել ինչ պես հո րի զո նա կան, այն պես էլ ուղ ղա հա յաց։ Դ րանց 
մի ջո ցով ստա նում են պան րա հա տի կը, իսկ պան րա զանգ վա ծի ձևա վո րումն 
ու կտրա տումն ի րա կա նաց նում են ձևա վո րող ա պա րատ նե րի կամ սայ լակ նե-
րի օգ նութ յամբ։ 
Ն կար 8‒13‒ում ներ կա յաց ված է հո րի զո նա կան OST CH5 մո դե լի փակ 

պան րա պատ րա տի չը, ո րը կի րա ռում են հիմ նա կա նում չեդ դեր և մո ցա րե լա 
տե սա կի պա նիր նե րի ար տադ րութ յան նպա տա կով։ 
Ն կար 8‒13։ Հո րի զո նա կան OST CH5 մո դե լի պան րա պատ րաս տիչ (Tetra Pak)։ 

Պան րա պատ րաս տի չի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը 3000‒15000 լիտր է, ո րի 
կա ռուց ված քի ընդ հա նուր բա ղադ րիչ ներ են կտրող‒խառ նող գոր ծի քը, հա-
ղոր դա կը, է լեկտ րա կան շար ժի չը, CIP լվաց ման ցնցու ղը, շի ճու կի ու սպի տա-
կուց նե րի բա ժան ման ֆիլտ րը, մա տուց ման ու հե ռաց ման խո ղո վա կա շա րե րը 
և կա ռա վար ման վա հա նա կը1 (Ն կար 8‒13)։ Խառ նուր դը պան րա պատ րաս-
տիչ տե ղա փո խե լուց հե տո կազ մա կեր պում են կա թի մա կարդ ման գոր ծըն-
թա ցը, ո րից հե տո պատ րաս տի մա կարդ ված քը կտրա տում են դա նակ նե րի 
օգ նու թյամբ։ Մա կարդ ված քի տա քաց ման կամ պա ղեց ման գոր ծըն թա ցը վե-
րահսկ վում է շո գե գո լոր շու մուտ քի կար գա վոր ման մի ջո ցով։ 
Պան րա պատ րաս տի չը ջեր մա փո խա նակ ման շա պի կով տա րո ղութ յուն է, 

որն ու նի ջեր մակ րի մա տուց ման կո լեկ տոր (Ն կար 8‒14)։ Այն ու նի ո րո շա կի 
թե քութ յուն, ո րի ա ռա վել ցածր հատ վա ծին միաց ված ել քա յին և մուտ քա յին 
խո ղո վա կա շա րե րը նա խա տես ված են կա թի մա տուց ման, շի ճու կի, լվա ցող 
նյու թի ու կոն դեն սա տի հե ռաց ման հա մար։ Հե ծա նը ծա ռա յում է կտրող‒խառ-
նող գոր ծի քի հա մար որ պես ան շարժ հե նա րան։ Կտ րող‒խառ նող գոր ծիքն 
ու նի ուղ ղանկ յու նաձև տեսք, ո րի վրա դա սա վոր ված են մա կարդ ված քի 
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կտրատ ման դա նակ նե րը։ Պան րա պատ րաս տի չի հա ղոր դա կը թույլ է տա լիս 
ա ռանց աս տի ճա նա յին փո փո խութ յան կար գա վո րել կտրող‒խառ նող գոր-
ծի քի պտտման հա ճա խա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև դար ձա փո խել պտտման 
ուղ ղութ յու նը։ Շի ճու կի մաս նա կի հե ռա ցումն ի րա կա նաց վում է ֆիլտր‒խո-
ղո վա կի մի ջո ցով (Ն կար 8‒13)։ 
Հո րի զո նա կան OST CH5 մո դե լի պան րա պատ րաս տի չի ա ռա վե լութ յուն-

ներն են (i) մա կարդ ված քի հա վա սար չա փե րով կտրա տու մը և միան ման խո-
րա նար դիկ նե րի ստա ցու մը, (ii) կաթ նա յու ղի և ս պի տա կուց նե րի ցածր կո-
րուստ նե րը, (iii) հի գիե նա յի ա պա հով ման բարձր չա փա նիշ նե րը, ինչ պես նաև 
(iv) աշ խա տան քի հու սա լիութ յու նը պան րի ար տադ րութ յան ըն թաց քում1։
Նկար 8‒14։ Հորիզոնական պանրապատրաստիչ։ 

Փոքր պան րա գոր ծա րան նե րում հա ճախ օգ տա գոր ծում են պան րի կաթ-
սա ներ, ո րոնց դեպ քում պան րա հա տի կի ստա ցու մը սո վո րա բար կա տար վում 
է ձեռ քի աշ խա տան քի մի ջո ցով (Ն կար 8‒15)։ Պան րի կաթ սա նե րը տար բեր-
վում են ի րենց չա փե րով, ձևով, մա կարդ ված քի մշակ ման հա մար նա խա տես-
ված մե խա նիզմ նե րի առ կա յութ յամբ կամ բա ցա կա յութ յամբ։ 
Ն կար 8‒15։ Պան րի պատ րաստ ման կաթ սա յի կա ռուց ված քը. 
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8.3.2. ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Պա նիր նե րի ձևա վո րումն ի րա կա նաց վում է լցման, կու տակ ման կամ 

պլաս տի ե ղա նակ նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված է պան րա տե սա կի տեխ նո-
լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով (Ն կար 8‒16)։ Լց ման ե ղա նա կի 
դեպ քում պան րա վան նա յից հե ռաց նում են պատ րաս տի պան րա զանգ վա ծի 
շի ճու կի շուրջ 50%‒ը, ո րից հե տո մնա ցած շի ճու կը պան րա հա տիկ նե րի հետ 
միա սին լցնում են մամլ ման և ձ ևա վոր ման տա րա նե րի մեջ։ Կու տակ ման 
ե ղա նա կի կի րա ռութ յան ժա մա նակ պան րա վան նա յից հե ռաց նում են շի ճու-
կի շուրջ 60‒70%‒ը, ո րից հե տո մնա ցած խառ նուր դը մա տու ցում են շի ճու-
կի ան ջատ ման հոս քա գիծ, իսկ շիճ կա զերծ պան րա հա տիկ նե րը ձևա վո րում 
են տա րա նե րում դո զա տո րի օգ նութ յամբ։ Պ լաս տի ստաց ման ե ղա նա կը 
պինդ և կի սա պինդ պա նիր նե րի ձևա վոր ման հա մար ա ռա վել կի րառ վող ե ղա-
նակն է։ Պ լաս տը կա րող է ձևա վոր վել պան րա վան նա յում կամ ձևա վոր ման 
հա տուկ ա պա րա տի մի ջո ցով։ Դ րա հետ մեկ տեղ անհ րա ժեշտ է, որ պլաս տի 
ձևա վո րու մը տե ղի ու նե նա ճնշման օգ տա գործ մամբ պան րա զանգ վա ծի սեղմ-
ման մի ջո ցով 20‒30 րո պե տևո ղութ յամբ։ 
Ն կար 8‒16։ Պան րի լցման և կու տակ ման ե ղա նակ նե րի մի ջո ցով պա նիր նե րի 

ձևա վո րու մը. 

Պ լաս տի ձևա վո րու մը պետք է ի րա կա նաց վի շի ճու կի շեր տի ներ քո՝ 1 կգ 
պան րա զանգ վա ծին 1 կգ ծան րութ յուն հաշ վար կով։ Այդ նպա տա կով կա րող են 
կի րառ վել տար բեր ար տադ րո ղա կա նութ յան հոս քագ ծեր։ Դ րանց հիմ նա կան 
բա ղադ րի չը չժան գոտ վող մե տա ղից պատ րաստ ված ուղ ղանկ յու նաձև վան-
նան է՝ շար ժա կան ծա կոտ կեն հա տա կով։ Վան նա յի առջ ևի հատ վա ծում առ կա 
է շար ժա կան դի մա պատ (գիլ  յո տին), ո րը պնևմա շար ժա բե րի օգ նու թյամբ կա-
րող է շարժ վել ուղ ղա հա յաց։ Գտն վե լով ամ բող ջո վին ներ քին մա սում, գիլ  յո-
տինն ա պա հո վում է վան նա յի հեր մե տի կութ յու նը։ Պատ րաս տի պլաս տը ստա-
նա լուց հե տո կազ մա կեր պում են դրա կտրա տու մը՝ ել նե լով տվյալ տե սա կին 
բնո րոշ չա փե րից (Ն կար 8‒17)։ 
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Ն կար 8‒17։ Պ լաս տի կտրատ ման մի ջո ցով պան րագ լուխ նե րի ստաց ման սար քա-
վո րում։ 

Պան րա զանգ վա ծից շի ճու կի հե ռա ցու մը կա տար վում է մամլ ման կամ ինք-
նա մամլ ման մի ջո ցով։ Մամլ ման դեպ քում պան րա զանգ վա ծի ձևա վո րումն ու 
շի ճու կի հա վա սա րա չափ հե ռա ցումն ի րա կա նաց վում են ծա կոտ կեն, մամ լող 
մա կեր ևույթ նե րի սեղմ ման մի ջո ցով, ո րը միա ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում 
վան նա յի ամ բողջ եր կա րութ յամբ՝ ճնշման ա պա հով ման պնևմա մե խա նի կա-
կան հար մա րանք նե րի օգ նութ յամբ։ Ճնշ ման սահ մա նա յին ցու ցա նիշ նե րը տա-
տան վում են 0‒10 Կ պա սահ ման նե րում։ Ձ ևա վոր ման տևո ղութ յու նը և շի ճու-
կի ան ջատ ման ին տեն սի վութ յու նը կար գա վո րում է օ պե րա տո րը։ Ձ ևա վոր ման 
ա վար տի ժա մա նակ, վան նա յի հա տա կի ծա կոտ կեն, մամ լող մա կեր ևույ թը տե-
ղա շարժ վում է ա ռաջ, ո րից հե տո ի րա կա նաց վում է պան րի պլաս տի կտրա-
տու մը գիլ  յո տի նի հե տին մա սում տե ղա կայ ված հա տուկ դա նակ նե րի մի ջո-
ցով։ Կտ րա տումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո պան րի գլուխ նե րը պատ րաստ են 
հե տա գա մշակ ման հա մար։ 
Ա ղաջ րա յին, փա փուկ և պինդ պա նիր նե րի մի շարք տե սակ ներ չեն են թար-

կում մամլ ման, այլ կի րա ռում են ինք նա մամլ ման ե ղա նա կը։ Պան րի ինք նա-
մամլ ման հա մար փոքր ար տադ րութ յուն նե րում կի րա ռում են շար ժա կան 
սե ղան ներ, ո րոնք բաղ կա ցած են խո ղո վա կաձև կար կա սից, չորս ա նի վից 
(դրան ցից եր կուսն ու նեն ամ բող ջա կան պտույտ կա տա րե լու հնա րա վո րու-
թյուն), պատ վան դա նից և ձա գա րից։ Շի ճու կի հա վաք ման հա մար օգ տա-
գործ վում է ո րո շա կի ծա վա լով տա րո ղութ յուն, ո րը հա գե ցած է հե ռաց նող 
խո ղո վա կով և փա կա նով։ Պատ վան դա նի վրա տե ղադ րում են ծա կոտ կեն, 
մամ լող մա կեր ևույթ նե րով պան րի կա ղա պար նե րը, ո րոնց մեջ լցվում և հա-
վա սա րա չափ բաշխ վում է պան րա զանգ վա ծը ձեռ քի աշ խա տան քի մի ջո ցով։ 
Ինք նա մամ լու մը տե ղի է ու նե նում ինչ պես սե ղան նե րի վրա, այն պես էլ հա-
վաք ման դա րակ նե րում կամ սեղմ ման հա մար նա խա տես ված հար մա րանք-
նե րում (պրես ներ)։ Ա ռան ձին դեպ քե րում պան րա զանգ վա ծի ձևա վոր ման և 
սեղմ ման գոր ծըն թաց նե րը տե ղի են ու նե նում միև նույն ա պա րատ նե րում՝ 
բա րոպ րես նե րում, ո րոնք ա ռա վել կի րառ վում են փոքր և մի ջին ար տադ րո-
ղա կա նու թյուն ու նե ցող պան րի ար տադ րութ յուն նե րում։ Ինք նա մամ լու մը 
հա մար վում է ա վարտ ված, երբ դա դա րում է շի ճու կի ան ջա տու մը, ձևա վոր-
վում են պան րա զանգ վա ծի տես քը և  ամ րութ յու նը, ինչ պես նաև գո յա նում են 
ակ տիվ թթվութ յան ցան կա լի ար ժեք նե րը (Ն կար 8‒18)։
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Ն կար 8‒18։ Ինք նա մամ լու մով ձևա վոր ված պան րագ լուխ ներ. 

Ն կար 8‒19։ Պա նիր նե րի հա սու նաց ման և պահ պան ման ստե լաժ ներ. 

Պա նիր նե րի հա սու նաց ման նպա տա կով կի րա ռում են ստա ցիո նար (ան-
շարժ) և շար ժա կան ստե լաժ ներ, ո րոնց հար թակ նե րի միջև ե ղած հե ռա-
վո րութ յու նը 200‒400 մմ  է (Ն կար 8‒19)։ Դ րանք կա րող են պատ րաստ վել 
ինչ պես փայ տից, այն պես էլ մե տա ղից։ Ս տե լաժ նե րի օգ նութ յամբ ի րա կա նաց-
վում են պան րագ լուխ նե րի չո րա ցումն ա ղաջ րում ա ղադ րե լուց հե տո, պա նիր-
նե րի հա սու նա ցու մը և պահ պա նու մը։ 

8.3.3. ՀԱԼԱԾ ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Պան րա զանգ վա ծի հա լումն ի րա կա նաց նում են ընդ հա տում նե րով աշ-

խա տող ա պա րատ նե րում։ Տա քա ցումն ի րա կա նաց վում է տա րո ղութ յան 
ար տա քին շեր տի մի ջո ցով, որն իր հեր թին տա քա նում է շո գե գո լոր շու մի ջո-
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ցով։ Խառ նուր դը հա լե լու ըն թաց քում կա տար վում է բա ղադ րիչ նե րի պար բե-
րա կան խառ նում փոքր ա րա գութ յամբ պտտվող խառ նի չի օգ նութ յամբ, ո րի 
ա րա գութ յու նը մե ծա նում է հալ ման գոր ծըն թա ցի հետ միա ժա մա նակ։ Երբ 
պան րա զանգ վա ծի ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 50‒550C, այն դառ նում է հա-
մա սեռ և հո սուն, սա կայն պաս տե րի զա ցիա յի նպա տա կով ջեր մաս տի ճան նե-
րը հասց նում են մինչև 75‒950C: Կախ ված սար քա վո րու մից՝ հալ ման տևո ղու-
թ յու նը 5‒20 րո պե է։ Հալ ված տաք պան րա զանգ վա ծը պոմ պի օգ նութ յամբ 
մա տուց վում է փա թե թա վոր ման ա պա րա տի ըն դուն ման տա րո ղութ յուն, այն-
տե ղից էլ՝ տա րա յա վո րում։ Պան րա զանգ վա ծի հալ ման ա պա րատ նե րի մո դե-
լա յին պատ կեր նե րը ներ կա յաց ված են նկար 8‒20‒ում7։ 
Նկար 8‒20։ Հալած պանրի պատրաստման ապարատների կառուցվածքը. 
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8.3.4. ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են կաթ նա սե րի հար-

ման կամ գեր յու ղա լի կաթ նա սե րի ստաց ման ե ղա նակ նե րին բնո րոշ սար քա-
վո րում ներ և հոս քագ ծեր։ Սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում են կաթ նա սե րի հա սու նաց ման վան նա նե րը, կա րա գա պատ-
րաս տիչ նե րը և հոս քա յին ե ղա նա կով կա րա գի ար տադ րութ յան հա մար անհ-
րա ժեշտ հոս քագ ծե րը5։ 
Հա սու նաց ման վան նա նե րը կի րառ վում են կաթ նա սե րի ֆի զի կա կան 

հա սու նաց ման հա մար, ո րի նպա տա կով պաս տե րի զաց ված և պա ղեց ված 
կաթ նա սե րը պահ պա նում են ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում մի քա նի ժամ տևո-
ղութ յամբ։ Այդ նպա տա կով հա սու նաց ման վան նա նե րը պետք է (i) ա պա հո վեն 
կաթ նա սե րի պա ղեց ման ջեր մաս տի ճան նե րը, ինչ պես նաև պրո ցե սի վեր ջում 
մինչև 8‒120C ջեր մաս տի ճան ներ տա քաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը, (ii) բա վա-
րա րեն սա նի տա րա կան պա հանջ նե րը և (iii) լի նեն հար մա րա վետ պրո ցեսն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար։ Կաթ նա սե րի հա սու նաց ման վան նա նե րը սո վո րա բար 
պատ րաս տում են չժան գոտ վող պող պա տից, որն ու նի կի սագ լա նաձև տեսք։ 
Ն կար 8‒21‒ում ներ կա յաց ված է ВСГМ‒800 մո դե լի հա սու նաց ման վան նա յի 
կա ռուց ված քը։ Այն տա րո ղութ յուն է, որն ու նի խառ նիչ և շար ժա հա ղորդ մե-
խա նիզմ4,7։ Ար տա քին և ներ քին շեր տե րի միջև առ կա տա րա ծութ յու նը լցվում 
է ջրով, ո րը տա քաց վում է շո գե գո լոր շու մի ջո ցով։ Պաս տե րի զաց ված կաթ նա-
սե րի հա սու նաց ման ըն թաց քում սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի ա պա-
հով ման հա մար վան նան փակ վում է կա փա րի չով։ 
Ն կար 8‒21։ Կաթ նա սե րի հա սու նաց ման ВСГМ‒800 մո դե լի վան նա։  

Հար ման ե ղա նա կով սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
կաթ նասե րի հա րու մը ֆի զի կա կան հա սու նա ցու մից հե տո ի րա կա նաց վում 
է կա րա գա պատ րաս տիչ նե րում։ Դ րան ցում կաթ նա սերն ին տեն սի վո րեն 
խառն վում է, ին չի արդ յուն քում յու ղագն դիկ նե րը միա նա լով ի րար՝ ա ռա ջաց-
նում են կա րա գա հա տիկ ներ։ Այդ պրո ցե սի ըն թաց քում ան ջատ ված թա նը հե-
ռաց վում է, իսկ կա րա գա հա տիկ նե րից ձևա վո րում են կա րա գի պլաս տը։ Կա-
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րա գա պատ րաս տիչնե րը լի նում են պար բե րա կան և  ա նընդ հատ աշ խա տող։ 
Ընդ ո րում, պար բե րա կան սկզբուն քով աշ խա տող կա րա գա պատ րաս տիչ նե րը 
կա րող են լի նել գլան նե րով կամ ա ռանց գլան նե րի։ Դ րան ցից վեր ջինն ա ռա-
վել տա րած ված է կա րա գի ար տադ րութ յու նում, ո րոնք ու նեն տար բեր ձևեր4,7 
(Նկար 8‒22)։ 
Կաթ նա սե րի մա տու ցու մը կա րա գա պատ րաս տիչ ի րա կա նաց վում է վա կու-

ու մի ներ քո կամ բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ պոմ պե րի մի ջո ցով, ո րից 
հե տո փա կում են ե լանց քը (լ յուկ) և կա րա գա պատ րաս տի չը բե րում աշ խա-
տան քա յին վի ճա կի։ Հար ման ըն թաց քում կաթ նա սե րը են թարկ վում է ուժեղ 
մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յան։ Աշ խա տան քի ըն թաց քում պտտման ա րա-
գութ յու նը չպետք է գե րա զան ցի թույ լատ րե լի ար ժեք նե րը, քա նի որ դրանք 
գե րա զան ցե լու դեպ քում կաթ նա սե րը կենտ րո նա խույս ու ժե րի ազ դե ցու-
թյամբ միա նում է կա րա գա պատրաս տի չի պա տե րին, և հար ման պրո ցես տե-
ղի չի ու նե նում։ Աշ խա տան քը սկսե լու ա ռա ջին հինգ րո պե նե րի ըն թաց քում 
կանգ նեց նում են կա րա գա պատ րաս տի չի աշ խա տան քը մեկ‒եր կու ան գամ՝ 
գա զե րի ան ջատ ման նպա տա կով։ Հար ման պրո ցե սի վեր ջում գո յա ցած կա-
րա գա հա տիկ ներն ու նե նում են 3‒5 մմ մե ծութ յուն։ 
Ն կար 8‒22։ Ա ռանց գլան նե րի կա րա գա պատ րաս տի չի կա ռուց ված քը. 

Հոս քա յին ե ղա նա կով կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գոր ծում 
են ա նընդ հատ աշ խա տող կա րա գա պատ րաս տիչ ներ, ո րոն ցում կա րե լի է 
պատ րաս տել քաղցր ու թթու, ինչ պես նաև ա ղի և  ա նա լի կա րա գա հա տիկ ներ՝ 
լվաց ման կամ ա ռանց լվաց ման հնա րա վո րութ յամբ։ Այդ կա րա գա պատ րաս-
տիչ նե րի հիմ նա կան աշ խա տան քա յին բա ղադ րի չը հա րի չը և կա րա գամ շա-
կիչն են1 (Ն կար 8‒23)։ Հա րի չը հո րի զո նա կան գլան է, ո րի ներ սում տե ղա-
կայ ված է պտտվող թևա վոր խառ նի չը։ Հա րիչն ա պա հով ված է պա ղեց ման 
հա մա կար գով։ Երբ կաթ նա սե րը մա տուց վում է հա րի չին, այն են թարկ վում է 
մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յան, ո րի արդ յուն քում ա ռա ջա նում է կա րա գա հա-
տի կը։ Կա րա գամ շա կի չը բաղ կա ցած է շնե կա յին խցից, աղ ման բլո կից և մե-
խա նի կա կան մշակ ման հար մա րան քից4,7։
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Նկար 8‒23։ Ա նընդ հատ սկզբուն քով աշ խա տող կա րա գա պատ րաս տիչ (ա) և վա-
կո ւու մա յին տե ղա մաս (բ)։

8.3.5. ՊԱՆՐԻ ԵՎ ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ, ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ՃԻՇՏ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Պան րի ար տադ րութ յան 

ժա մա նակ մա կարդ ված քի 
կտրա տու մը և պան րի հա տի-
կի մշա կու մը պա հան ջում են 
ո րո շա կի մաս նա գի տա կան ու 
աշ խա տան քա յին գոր ծիք նե-
րի օգ տա գոր ծում, ո րոնք բեր-
ված են նկար 8‒24‒ում4,8։

Նկար 8‒24։ Պանրի ար տա-
դրու թյան ժամանակ կի րառ վող 
գործիքներ. 
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8.4. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԼՑՄԱՆ, 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ
Պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յու նում կաթ նա յին խառ նուր դի օ դա հա գեց ման 

և պա ղեց ման նպա տա կով կի րառ վում են ֆրի զեր ներ, ո րոնք կա րող են լի նել 
ա նընդ հատ և պար բե րա կան սկզբուն քով աշ խա տող։ Պա ղե ցումն ի րա կա նաց-
վում է ա ղաջ րի շրջա նա ռութ յան կամ ա մո նիա կի ան մի ջա կան գո լոր շաց ման մի-
ջո ցով։ Ա նընդ հատ սկզբուն քով աշ խա տող ֆրի զեր ներն ու նեն մի շարք հա վել  յալ 
ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րի դեպ քում ար տադր վող պաղ պա ղակն ու նե նում է ա ռա-
վել բարձր ո րա կա կան հատ կա նիշ ներ, այդ թվում՝ օ դաբշ տիկ նե րի դիս պեր սայ-
նութ յան և մանր սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր ման ա ռա վել բարձր աս տի ճա նը։ 
Ն կար ներ 8‒25 և 8‒26‒ում ներ կա յաց ված են ա նընդ հատ սկզբուն քով աշ խա-
տող ֆրի զե րի մո դե լա յին պատ կե րը և ֆ րի զե րի աշ խա տան քա յին սկզբուն քը1,7։
Նկար 8‒25։ Անընդհատ սկզբունքով աշխատող ֆրիզեր։ 

 Պաղ պա ղա կի խառ նուր դը հա սու նաց ման տա րո ղութ յուն նե րից տե ղա-
փոխ վում է ֆրի զե րի ըն դուն ման տա րո ղութ յուն, ո րում առ կա պաղ պա ղա կի 
քա նա կութ յու նը կար գա վոր վում է է լեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րի մի ջո ցով։ Երբ 
ըն դուն ման տա րո ղութ յան մեջ առ կա է պաղ պա ղա կի խառ նուր դի ո րո շա կի 
քա նա կութ յուն, ա պա խառ նուր դը մա տուց վում է ֆրի զե րին՝ օ դա հա գեց ման 
և պա ղեց ման հա մար։ Ֆ րի զե րաց ված պաղ պա ղակն ան մի ջա պես ու ղար կում 
են ձևա վոր ման, փա թե թավոր ման և/ կամ տա րա յա վոր ման, իսկ այ նու հետև՝ 
կոփ ման։ Պաղ պա ղա կի քա նա կը ել քա յին խո ղո վա կում կար գա վոր վում է 
ա րա գութ յան աս տի ճան նե րի մի ջո ցով։ 
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Ն կար 8‒26։ Ա նընդ հատ սկզբուն քով աշ խա տող ֆրի զե րի աշ խա տան քի սկզբուն քը. 

Էս կի մո գե նե րա տո րը բաղ կա ցած է հե նա կից, կոփ ման տա րա նե րի շեր տից, 
ա ղաջ րա յին վան նա յից, ջնա րակ ման հար մա րան քից, պաղ պա ղա կի դո զա տո-
րից, փայ տիկ նե րի տե ղադր ման հար մա րան քից, ա ղաջ րի բոյ լե րից, ա ղաջ րի 
ֆիլտ րե րից ու պոմ պե րից, հա ղոր դա կից, հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գի պոմ-
պից, է լեկտ րա կան սար քա վո րում նե րից և խո ղո վա կա շա րե րից։ Էս կի մո գե-
նե րա տո րի ընդ հա նուր տես քը և կա ռուց ված քը ներ կա յաց ված են նկար ներ 
8‒27‒ում և 8‒28‒ում1,7։ Դ րա հիմ նա կան աշ խա տան քա յին հատ վա ծը կոփ-
ման տա րա նե րի շերտն է։ Տա րա ներն ընկղմ ված են ա ղաջ րի վան նա յում։ 
Ն կար 8‒27։ Էս կի մո գե նե րա տո րի ընդ հա նուր տես քը. 

Ջ նա րակ ման հար մա րան քը բաղ կա ցած է ի րա նից, ջնա րակ ման շար ժա-
կան կա րու սե լից և շո կո լա դի վան նա յից։ Շո կո լա դի ջեր մաս տի ճա նը շուրջ 
350C‒ում պահ պա նե լու նպա տա կով, վան նան հա գե ցած է ջրա յին շա պի կով, 
ո րում պա րու նակ վող ջու րը տա քա նում է է լեկտ րա հա ղոր դիչ նե րի մի ջո ցով։ 
Պաղ պա ղա կի խառ նուր դը լցվում է տա րա նե րի մեջ դո զա տո րի մի ջո ցով։ 
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Ն կար 8‒28։ Էս կի մո գե նե րա տո րի կա ռուց ված քը. 
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Ֆ րի զե րաց ված պաղ պա ղա կը կա րող են օգ տա գոր ծել նաև վաֆ լե պաղ պա-
ղա կի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Ն կար 8‒29‒ում պատ կեր ված սար քա վո-
րու մը նա խա տես ված է վաֆ լիով պաղ պա ղա կի լցոն ման և թղ թե տա րա յա-
վոր ման հա մար7։ Թղ թե նրբա թի թե ղը մա տուց վում է գլա նա փա թե թից դե պի 
տա րա յի ձևա վոր ման հար մա րանք։ Հար թա կի հա ջորդ քայ լում տե ղադր վում է 
վաֆ լե ներ քին շեր տը, լցոն վում է ֆրի զե րաց ված պաղ պա ղա կի սահ ման ված 
քա նա կութ յու նը, և տե ղադր վում է վաֆ լե վե րին շեր տը։ Այ նու հետև կա տար-
վում է լցոն ված պաղ պա ղա կի ամ բող ջա կան փա թե թա վո րու մը, ին չից հե տո 
ար տահր ման հար մա րան քի մի ջո ցով փա թե թա վոր ված պաղ պա ղա կը մա տուց-
վում է ժա պա վե նա յին կոն վե յե րի վրա, ո րի վեր ջում աշ խա տող նե րի կող մից 
դրանք դա սա վոր վում են պահ պան ման հա մար նա խա տես ված արկ ղե րում։ 
Ն կար 8‒29։ Վաֆ լիով պաղ պա ղա կի փա թե թա վոր ման սար քա վո րում։ 

Փա թե թա վոր ված և/ կամ տա րա յա վոր ված պաղ պա ղա կը կո փե լու հա մար օգ-
տա գոր ծում են կոփ ման պա հա րան-
ներ1 (Ն կար 8‒30)։ Դ րանք ջեր մա-
մե կու սաց ված պա տե րով խցեր 
են, ո րոնց ներ սում տե ղա կայ ված 
է շղթա յա վոր կոն վե յե րը։ Կոփ ման 
ըն թաց քում ներ մուծ վող սա ռը օ դի 
ջեր մաս տի ճա նը ‒350C է, ո րի ար-
դ յուն քում կոփ ված պաղ պա ղա կի 
ջեր մաս տի ճա նը ‒120C‒ից մինչև 
‒140C է։ 
Ն կար 8‒30։ Կոփ ման պա հա րա նի 

ընդ հա նուր տես քը. 
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Խ տաց րած և չոր կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ ի րա կա նաց նում 
են կա թում պա րու նակ վող խո նա վութ յան ո րո շա կի մա սի հե ռա ցու մը, ո րի 
հա մար կի րա ռում են տար բեր տե սա կի վա կո ւում ա պա րատ ներ և չո րա նոց-
ներ։ Վա կո ւում ա պա րատ նե րը կա րող են լի նել ցիր կուլ  յա ցիոն (պար բե րա-
կան սկզբուն քով աշ խա տող), ժա պա վե նա յին ու թի թե ղա վոր (ա նընդ հատ 
սկզբուն քով աշ խա տող), ո րոն ցից հա մե մա տա բար լայն կի րա ռութ յուն ու նեն 
ցիր կուլ  յա ցիոն և ժա պա վե նա յին վա կո ւում ա պա րատ նե րը։ Ցիր կուլ  յա ցիոն 
վա կո ւում ա պա րատ ներն ի րենց հեր թին կա րող են լի նել միա կոր պու սա յին և 
բազ մա կոր պու սա յին, իսկ ժա պա վե նա յին վա կո ւում ա պա րատ նե րը լի նում 
են բազ մա կոր պու սա յին։ Թի թե ղա վոր վա կո ւում ա պա րատ նե րը կի րառ վում 
են խո շոր ար տադ րութ յուն նե րում ա նընդ հատ սկզբուն քով խտաց րած կա թի 
պատ րաստ ման հա մար, ո րոնք ու նեն հա մե մա տա բար ցածր բարձ րութ յուն, ին-
չի հա մար չեն պա հանջ վում մեծ ար տադ րա կան բարձ րութ յուն ներ։ Ցիր կուլ  յա-
ցիոն միա կոր պու սա յին վա կո ւում ա պա րա տի կա ռուց ված քը ներ կա յաց ված է 
նկար 8‒31‒ում։ Այդ ա պա րատ նե րում կա թի եռ ման պրո ցեսն ի րա կա նաց վում է 
55‒600C ջեր մաս տի ճան նե րում, ո րի հա մար ստեղծ վում են մթնո լոր տա յին 
ճնշում ներ 660‒670 մմ սնդ. սյուն մի ջա կայ քում։ Բազ մա կոր պու սա յին ա պա-
րատ նե րում եռ ման ջեր մաս տի ճան նե րը տար բեր վում են ըստ կոր պուս նե-
րի։ Ցիր կուլ  յա ցիոն միա կոր պու սա յին վա կո ւում ա պա րատ նե րը բաղ կա ցած 
են տա քա ցու ցի չից (կա լո րի զա տոր) և գո լոր շու ան ջա տի չից (սե պա րա տոր)։ 
Տա քա ցու ցի չը ուղ ղա հա յաց ջեր մա փո խա նա կիչ է։ Խո ղո վակ նե րի մեջ լցվող 
կա թի տա քաց ման հա մար շո գե գո լոր շին բաց են թող նում միջ խո ղո վա կա յին 
տա րա ծութ յուն։ Դ րա արդ յուն քում կա թը սկսում է ե ռալ խո ղո վակ նե րում և 
բարձ րա նում է վե րին հատ ված, որ տեղ գո լոր շու հետ մաս նա կիո րեն անց նում 
է գո լոր շու ան ջա տիչ։ Վա կո ւու մի գո յա ցու մը պայ մա նա վոր ված է երկ րոր դա-
յին գո լոր շու կոն դեն սաց ման հետ։    
Ն կար 8‒31։ Ցիր կուլ-

յա ցիոն միա կոր պու սա-
յին վա կո ւում ա պա րա տի 
կա ռուց ված քը. 

Խ տաց րած կա թը 
պոմ պի օգ նութ յամբ 
մա տուց վում է չո րաց-
ման աշ տա րակ, ո րի 
ար տադ  րո  ղա կա նու-
թյու նը կար գա վոր-
վում է կա ռա վար ման 
վա հա նա կի մի ջո ցով4,8 
(Ն կար 8‒32)։ Օ դը 
անց նում է ֆիլտ րի մի-
ջով և  օ դա փո խի չի մի-
ջո ցով մա տուց վում է 
կա լո րի ֆե րին, ին չից 
հե տո 170‒2000C ջեր-



‒ 375‒

մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում ներ մուծ վում է փո շեցր ման սկա վա ռա կով 
չո րա նոց։ Օ դը և փո շեցր ված մթեր քը աշ տա րա կում շարժ վում են վեր ևից դե-
պի ներքև։ Այդ ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում կա թի մաս նիկ նե րի չո րա ցում, 
ո րոնք անց նում են բեռ նա թափ ման տե ղա մաս։ Օ դը կաթ նա փո շու ո րո շա կի 
մաս նա բաժ նով անց նում է շո գե զա տի չի մի ջով, որ տեղ ան ջատ վում է կաթ նա-
փո շուց4,8։ 

Նկար 8‒32։ Բարձր լուծելիությամբ չոր կաթի ստացման աշտարակի կառուցվածքը. 
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ՄՈԴՈՒԼ 9
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան սկզբունք նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը
2. Մե նե ջե րի գոր ծու նեութ յու նը
3. Աշ խա տա կից նե րի գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը
4. Ինք նա կա ռա վար ման սկզբունք նե րը
5. Ար տադ րութ յան կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 

9.1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

9.1.1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կա ռա վա րու մը պրո ցես է, ո րի մաս կազ մող գոր ծա ռույթ նե րի (պլա նա-

վո րում, կազ մա կեր պում, ա ռաջ նոր դում և վե րահս կո ղութ յուն) կա տա րումն 
ուղղ ված է կազ մա կեր պութ յան ռե սուրս նե րի (մարդ կա յին, ֆի նան սա կան և  
ին ֆոր մա ցիոն) օգ տա գործ մա նը՝ կազ մա կեր պութ յան առջև դրված նպա տակ-
նե րին արդ յու նա վե տո րեն հաս նե լու հա մար1։ Այս ա ռու մով, մե նե ջեր նե րի տե-
ղե կաց վա ծութ յու նը՝ կա ռա վար ման զար գաց ման պատ մութ յան և ձ ևա վոր ված 
տե սութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, օգ նում է նրանց կազ մա կեր պե լու ներ կա յիս 
կա ռա վա րու մը ո րո շա կի սկզբունք նե րի հի ման վրա և խու սա փե լու անց յա-
լում տե ղի ու նե ցած սխալ նե րի կրկնութ յու նից։ Սա կայն ո լոր տի ա ռան ձին 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ հար ցա կա նի տակ են դնում կա ռա վար ման պատ մութ յան 
և տե սութ յան կար ևո րութ յու նը՝ հա մա րե լով, որ պատ մութ յունն ար դիա կան 
չէ ժա մա նա կա կից հա սա րա կութ յան կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պե լու հա մար, 
իսկ տե սութ յունն ու նի վե րա ցա կան բնույթ և չի կի րառ վում պրակ տի կա յում։ 
Սա կայն ի րա կա նում և՛ կա ռա վար ման տե սութ յան, և՛ կա ռա վար ման պատ-
մութ յան ի մա ցութ յու նը կար ևոր է բո լոր մե նե ջեր նե րի հա մար։       
Տե սութ յու նը դրույթ նե րի կա նո նա վոր կա ռուց վածք է, ո րի հի ման վրա 

կազ մա կեր պում են գի տե լի քի կի րա ռութ յու նը և գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա-
նա ցու մը1։ Ընդ հա նուր առ մամբ, մի շարք տե սութ յուն ներ կա րող են եր ևալ որ-
պես վե րա ցա կան և  ան տե ղի, մինչ դեռ մյուս նե րը՝ շատ պարզ և կի րա ռա կան։ 
Իսկ, մաս նա վո րա պես, կա ռա վար ման տե սութ յուն նե րը, ո րոնք կի րառ վում են 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար, մշակ ված են ի րա կա նու-
թ յան հի ման վրա։ Ել նե լով սահ ման ված նպա տակ նե րից և գոր ծու նեութ յան 
բնույ թից, կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են կի րա ռել ի րենց հա մար ա ռա-
վել օգ տա կար հա մար վող տե սութ յան դրույթ նե րը։  
Կա ռա վար ման տե սութ յան հիմ քում ըն կած է չորս հիմ նա կան մո տե ցում, 

ո րոնք նե րա ռում են կա ռա վար ման դա սա կան, վար քագ ծա յին, քա նա կա կան 
և ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րը։ Պետք է հի շել, որ յու րա քանչ յուր մո տե ցում 
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ձևա վոր վել է տվյալ ժա մա նա կին բնո րոշ ի րա կա նութ յան և  առ կա գի տա կան 
աշ խա տութ յուն նե րի հի ման վրա։   
Կա ռա վար ման դա սա կան մո տե ցում ներն ի րենց հեր թին բա ժան վում են 

ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յան, ո րոնց մեջ են մտնում գի տա կան կա ռա վա րու մը, 
վար չա կան կազ մա կերպ ման սկզբունք նե րը և բ յու րոկ րա տա կան կազ մա կեր պու-
մը2 (Ն կար 9‒1): Այս մո տե ցում նե րը ձևա վոր վել են 20‒րդ դա րի վաղ շրջա նում՝ 
կա ռա վար ման վե րա բեր յալ ա ռա ջին ու սում նա սի րութ յուն նե րի հի ման վրա։ 
Ն կար 9‒1: Կա ռա վար ման դա սա կան մո տեց ման հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը.

Ար տադ րո ղա կա նութ յան մե ծա ցու մը 20‒րդ դա րի վաղ շրջա նում շա-
րու նա կա բար մե ծա ցող հիմ նախն դիր էր արդ յու նա բե րա կան զար գաց ման 
շրջա նում գտնվող երկր նե րում։ Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում բիզ նես գոր ծու-
նեութ յուն ծա վա լող կազ մա կեր պութ յուն ներն ընդ լայն վում էին, և կա պի տա լը 
մե ծա նում էր, մինչ դեռ աշ խա տու ժի կազ մա կեր պու մը դառ նում էր ա ռա վել 
օր հա սա կան։ Այդ նպա տա կով ո լոր տի մե նե ջեր ներն սկսե ցին ո րո նել այն պի սի 
ու ղի ներ, ո րոնք կօգ նեին բա րե լա վե լու աշ խա տող նե րի արդ յու նա վե տութ յու-
նը։ Այդ աշ խա տութ յուն նե րի հի ման վրա կազ մա վոր վել է գի տա կան կա ռա-
վար ման մո տե ցու մը, ո րի ձևա վոր ման գոր ծում մեծ դեր է խա ղա ցել ա մե րի-
կա ցի ին ժե ներ‒մե խա նիկ Ֆ րե դե րիկ Թեյ լո րը։ Այդ մո տեց ման հիմ քում ըն կած 
է կա ռա վար ման չորս սկզբունք1 (Ն կար 9‒2), ըստ ո րի աշ խա տող նե րին պետք 
է ընտ րել, վե րա պատ րաս տել և  օ ժան դա կել՝ հանձ նա րար վող ա ռա ջադ րանք-
ներն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Գի տա կան կա ռա վար ման մո-
տե ցու մը կի րառ վել է բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րում՝ օգ նե լով նրանց 
բարձ րաց նե լու ի րենց արդ յու նա վե տութ յու նը։ Միև նույն ժա մա նակ այդ մո-
տե ցու մը բազ միցս քննա դատ վել է ոչ հա վաս տի լի նե լու և  աշ խա տա կից նե րի 
շա հե րը ոտ նա հա րե լու հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռան ձին կազ մա կեր պու-
թյուն ներ դեռևս կի րա ռում են գի տա կան կա ռա վար ման մո տե ցու մը։  
Ն կար 9‒2: Գի տա կան կա ռա վար ման քայ լե րը.

Վար չա կան կազ մա կերպ ման սկզբունք նե րը նա խա տես ված են ողջ 
կազ մա կեր պութ յան կա ռա վար ման հա մար՝ ի տար բե րութ յուն գի տե լի քա յին 
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կա ռա վար ման մո տեց ման, ո րը գլխա վո րա պես կենտ րո նա ցած է ա ռան ձին աշ-
խա տա կից նե րի գոր ծա ռույթ նե րը նկա րագ րե լու և  արդ յու նա վետ ի րա կա նաց-
նե լու վրա։ Այս մո տեց ման ձևա վոր ման հիմ քում մեծ ներդ րում է ու նե ցել ծա-
գու մով ֆրան սիա ցի, լեռ նարդ յու նա բե րութ յան ին ժե ներ Հեն րի Ֆա յո լը։ Ն րա 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը կապ ված են ե ղել բո լոր տե սա կի մե նե ջեր նե րի գոր-
ծու նեութ յան հետ, մինչ դեռ միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ֆ րե դե րիկ Թեյ-
լո րի ու սում նա սի րութ յուն նե րը կենտ րո նա ցած էին ա ռա ջին գծի մե նե ջեր նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման և գի տա կան կա ռա վար ման մո տե ցու մը 
կի րա ռե լու վրա։ Հեն րի Ֆա յո լը մշա կել է կա ռա վար ման 14 սկզբունք՝ որ պես 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա ռա վար ման հիմ նա րար դրույթ ներ։ Դ րանք են3՝ 

1. Աշ խա տան քի բա ժա նու մը‒ հանձ նա րա րութ յուն նե րի ա ռանձ նա-
ցու մը մե ծաց նում է վերջ նարդ յուն քը, քա նի որ աշ խա տան քի կազ մա կեր պու-
մը դառ նում է ա ռա վել արդ յու նա վետ։

2. Լիա զո րութ յու նը‒ մե նե ջեր նե րը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան 
տա լու հանձ նա րա րութ յուն ներ, ո րի հա մար պետք է լի նեն լիա զոր ված։ 

3. Կար գա պա հութ յու նը‒ աշ խա տող նե րը պետք է են թարկ վեն և հար-
գեն կազ մա կեր պութ յան ներ քին կա նոն նե րը։

4. Հանձ նա րա րութ յուն ներ տա լու միան ման կար գը‒ յու րա քանչ-
յուր աշ խա տող պետք է ստա նա հանձ նա րա րութ յուն միայն մեկ ղե կա վա րից։ 

5. Ղե կա վար ման միաս նա կան մո տե ցու մը‒ կազ մա կեր պութ յու նը 
պետք է ու նե նա գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման հա մա տեղ պլան՝ մե նե ջեր-
նե րի և մ յուս աշ խա տող նե րի աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու հա մար։ 

6. Ան հա տա կան շա հե րի ստո րա դա սու մը հա նուն ընդ հա նուր շա-
հե րի‒ մեկ աշ խա տո ղի կամ մի խումբ աշ խա տող նե րի շա հե րը չպետք է գե-
րա դաս վեն կազ մա կեր պութ յան շա հե րից։ 

7. Ար դա րա ցի վար ձատ րու մը‒ աշ խա տող նե րը պետք է վար ձատր վեն 
հա մար ժեք՝ մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար։

8. Ո րո շում նե րի կա յաց ման կենտ րո նաց վա ծութ յու նը‒ են թա կա աշ-
խա տող նե րի ընդգրկ վա ծութ յան աս տի ճանն է ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր-
ծըն թա ցին։ 

9. Կա ռա վար ման աս տի ճա նա կար գի առ կա յութ յու նը‒ կա ռա վար-
ման բարձր մա կար դա կից մինչև ստո րին մա կար դակ ընդգրկ ված աշ խա տող-
նե րի կո չում նե րը ձևա վո րում է աս տի ճա նա կար գը։ 

10. Կար գի պահ պա նու մը‒ մար դիկ և  անհ րա ժեշտ այլ ռե սուրս ներ 
պետք է լի նեն ճիշտ վայ րում և ճիշտ ժա մա նա կին։ 

11. Ան կողմ նա կա լութ յու նը‒ մե նե ջեր նե րը պետք է պահ պա նեն բա րի-
դրա ցիա կան և  ա նա չառ փոխ հա րա բե րութ յուն ներ են թա կա աշ խա տա կից նե-
րի հետ։ 

12. Անձ նա կազ մի աշ խա տան քի ա պա հով ման կա յու նութ յու նը‒ ղե-
կա վար անձ նա կազ մը պետք է հնա րա վո րութ յուն տա աշ խա տող նե րին պլա-
նա վո րե լու ի րենց աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը կազ մա կեր պութ յու-
նում և  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան փո խա րի նի նրանց այլ աշ խա տող նե րով։  

13. Աշ խա տող նե րի խթա նու մը‒ երբ մե նե ջեր ներն աշ խա տող նե րին 
ներգ րա վում են նոր հանձ նա րա րութ յուն ներ կա տա րե լու գոր ծա ռույթ նե րում, 
դա բե րում է աշ խա տող նե րի կող մից ջան քե րի ա վե լի շատ ներդր մա նը։ 
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14. Փո խա դարձ սա տա րու մը‒ թի մա յին ո գու առ կա յութ յու նը նպաս-
տում է ներ դաշ նա կութ յան և միաս նութ յան մթնո լոր տի ձևա վոր մա նը։ 
Բ յու րոկ րա տա կան կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յու նը ձևա վոր վել է Եվ-

րո պա յում, ո րի գոր ծում մեծ դեր է խա ղա ցել գեր մա նա կան ծա գում ու նե-
ցող Մաքս Վե բե րը։ Նա նկա րագ րել է կազ մա կեր պութ յան բյու րոկ րա տիա յի 
կող մից կա ռա վար ման կազ մա կեր պու մը, ներ քին կա նոն նե րի գո յութ յու նը և 
պատ շա ճո րեն նկա րագր ված աշ խա տան քա յին բնու թագ րե րի առ կա յութ յու նը՝ 
որ պես կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան «ի դեա լա կան» ձև։ Բ յու րոկ րա-
տա կան կազ մա կերպ ման մո տեց մա նը բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են՝ 

1. Աշ խա տան քի հստակ բա ժա նու մը‒ աշ խա տանք նե րը հստակ ձևա-
կերպ ված են, և  աշ խա տող ներն ու նեն հա մար ժեք ու նա կութ յուն ներ դրանց 
ի րա կա նաց ման հա մար։

2. Հիե րար խիկ հա մա կարգ՝ լիա զո րութ յուն նե րի հստակ ձևա-
կերպ մամբ‒ լիա զո րութ յուն նե րը և պար տա վո րութ յուն նե րը հստակ ձևա-
կերպ ված են յու րա քանչ յուր պաշ տո նի հա մար, և  այն զբա ղեց նող յու րա քան-
չյուր մե նե ջեր հաշ վե տու է ի րե նից բարձր պաշ տոն զբա ղեց նող մե նե ջե րին։ 

3. Ներ քին կա նոն նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը‒ գրա վոր ձևով առ կա 
ու ղե ցույց ներն ուղ ղոր դում են աշ խա տող նե րի վար քը և  ո րո շում նե րի կա յա-
ցու մը, իսկ գրա վոր լրաց ված փաս տաթղ թե րը պահ պան վում են ար խի վում։ 

4. Ան կողմ նա կա լութ յու նը‒ կազ մա կեր պութ յան կա նոն նե րը և  ըն թա-
ցա կար գե րը կի րառ վում են միաձև կար գով ու ա նա չա ռո րեն՝ ա ռանց բա ցա-
ռութ յուն նե րի։

5. Ար ժա նիք նե րով պայ մա նա վոր ված ընտ րութ յու նը և  ա ռաջ խա-
ղա ցու մը‒ աշ խա տող ներն ընտր վում և  ի րենց ո լոր տում ա ռաջ խա ղա ցում 
են ու նե նում՝ հիմն ված ու նա կութ յուն նե րի, կա րո ղութ յուն նե րի և դրս ևո րած 
արդ յու նա վե տութ յան հա մար։ 
Դա սա կան մո տե ցում նե րի հի ման վրա ձևա վոր վել են կա ռա վար ման տար-

բեր մե թոդ ներ և գոր ծիք ներ, ո րոնք ներ կա յում դեռ ար դիա կան են։ Օ րի նակ, 
Ֆ րե դե րիկ Թեյ լո րի և  իր ժա մա նա կա կից նե րի կող մից կի րառ վող աշ խա տան քի 
մաս նա գի տաց ման բազ մա թիվ տեխ նի կա ներ և գի տա կան մե թոդ ներ դեռևս 
օգ տա գործ վում են արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում մի շարք աշ խա տանք նե րի 
նկա րագ րութ յու նը կազ մե լու հա մար։ Ա վե լին, տար բեր ըն կե րութ յուն ներ կի-
րա ռում են Մաքս Վե բե րի ա ռա ջար կած բյու րոկ րա տա կան կազ մա կերպ ման 
մո տե ցու մը՝ որ պես ի րենց կա ռա վար ման մո դել։ Բա ցի դա, կա ռա վար ման դա-
սա կան ժա մա նա կաշր ջա նում ձևա վոր ված տե սութ յուն նե րի հիմ նա դիր նե րը 
ա ռա ջին նե րից էին, որ կա ռա վա րու մը դի տար կե ցին որ պես ու սում նա սի րու-
թյան են թա կա ա ռան ձին ո լորտ։   
Կազ մա կեր պութ յան կա ռա վար ման վե րա բեր յալ ու սում նա սի րութ յուն նե-

րը շա րու նակ վե ցին նաև հե տա գա յում, երբ ա ռա ջա ցան նոր հար ցեր՝ կապ-
ված կազ մա կեր պութ յան ներ սում աշ խա տող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
և մո տի վաց ման հետ։ Կա ռա վար ման սկզբունք նե րը, ո րոնք ձևա վոր վել էին 
դա սա կան ժա մա նա կաշր ջա նում, պար զա պես օգ տա կար չէին կա ռա վար ման 
ըն թաց քում ա ռա ջա ցած տար բեր ի րա վի ճակ նե րի բա ցատ րութ յան և  աշ խա-
տող նե րի ո րո շա կի վար քաձ ևե րի դրսևոր ման ա ռու մով։ Դա պայ մա նա վոր-
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ված էր այն բա նով, որ դա սա կան կա ռա վար ման մո տե ցում նե րը կենտ րո նա-
ցած էին կա նոն նե րի, ըն թա ցա կար գե րի և նոր մե րի կի րա ռութ յան վրա, իսկ 
աշ խա տո ղին դի տար կում էին որ պես մո տի վաց ված աշ խա տող։ Այս հան գա-
մանք նե րում ձևա վոր վեց կա ռա վար ման վար քագ ծա յին մո տե ցու մը։ 
Կա ռա վար ման վար քագ ծա յին մո տե ցու մը, ո րը հայտ նի է նաև մարդ-

կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հա մար մղվող շար ժում ան վամբ, կա ռա-
վար ման գոր ծում կար ևո րում է մարդ կա յին գոր ծո նի դե րը կազ մա կեր պու-
թ յան արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան հա մար։ Այս մո տեց ման ձևա վոր ման 
գոր ծում մեծ դեր են ու նե ցել մի շարք տե սութ յուն նե րի վե րա բեր յալ կա տար-
ված աշ խա տութ յուն նե րը2 (Ն կար 9‒3)։ Մաս նա վո րա պես, Մե րի Ֆոլ լետ տը 
նկա րագ րում է կազ մա կեր պութ յուն նե րը որ պես հա մայնք ներ, որ տեղ մար դիկ 
միա վո րում են ի րենց տա ղան դը՝ ա վե լի շատ բա րիք ստեղ ծե լու հա մար։ Հո-
ֆոր նի է ֆեկ տի ու սում նա սի րութ յուն ներն ա ռա ջար կում են, որ աշ խա տան-
քա յին վար քագ ծի վրա ազ դում են սո ցիա լա կան ու հո գե բա նա կան տար բեր 
գոր ծոն ներ, և  աշ խա տան քա յին վար քա գի ծը կա րե լի է բա րե լա վել մարդ կա յին 
ա վե լի լավ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի շնոր հիվ։ Աբ րա համ Մաս լոո ւի ա ռա-
ջար կած մարդ կա յին կա րիք նե րի տե սութ յու նը ներ կա յաց նում է մար դու ինք-
նի րաց ման գա ղա փա րը և  աշ խա տան քում ինք նադրս ևոր վե լու հետ կապ ված 
նրա նե րու ժը։ Դուգ լաս Մաք‒Գ րե գո րի տե սութ յու նը ա ռա ջար կում է շարժ վել 
X տե սութ յու նից դե պի Y տե սութ յուն, որն աշ խա տան քի մեջ դի տար կում է 
մարդ կանց որ պես ան կախ, պա տաս խա նա տու և  ինք նու րույն ան հատ նե րի։ 
Ք րիս Ար գի րի սի տե սութ յունն ու շադ րութ յուն է դարձ նում այն հան գա ման-
քին, որ աշ խա տա վայ րում ներ կա մար դիկ չա փա հաս ներ են և կա րող են բա-
ցա սա կան ար ձա գան քել, երբ բախ վում են կա ռա վար ման խիստ մե թոդ նե րի 
կի րառ ման ու կա ռա վար չա կան կոշտ մո տե ցում նե րի դրսևոր մամբ պայ մա նա-
վոր ված սահ մա նա փա կում նե րի հետ։ 
Ն կար 9‒3: Կա ռա վար ման վար քագ ծա յին (մարդ կա յին ռե սուր սի) մո տեց ման հիմ-

քում ըն կած տե սութ յուն նե րը. 
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Քա նա կա կան վեր լու ծութ յան մո տե ցու մը, ո րը կա ռա վար ման եր րորդ 
հիմ նա կան մո տե ցումն է, ձևա վոր վել է Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի տա րի նե րին, երբ Անգ լիա յի և Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի կա-
ռա վա րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և գիտ նա կան նե րը աշ խա տում էին 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար տրա մադր վող ռե սուրս նե րի բաշ խումն ու 
օգ տա գոր ծու մը դարձ նել է ֆեկ տիվ ու արդ յու նա վետ։ Այդ նպա տա կի հա մար 
ձևա վոր ված խմբե րը սկսե ցին կի րա ռել կա ռա վար ման հա մար նա խա տես ված 
մա թե մա տի կա կան մո տե ցում նե րը տար բեր կազ մա կերպ չա կան ի րա վի ճակ նե-
րում, ո րոնք մշակ վել էին դեռևս տաս նամ յակ ներ ա ռաջ։ Հետ պա տե րազմ յան 
տա րի նե րին քա նա կա կան վեր լու ծութ յան մո տե ցում նե րը սկսե ցին կի րառ վել 
նաև այլ ո լորտ նե րում, որն օգ նում է հա մա կար գիչ նե րի կի րառ մամբ ըն դու-
նել տար բեր ո րո շում ներ և կա տա րել ծախ սարդ յու նա վե տութ յան հաշ վարկ-
ներ։ Այս մո տե ցումն իր հեր թին բաղ կա ցած է եր կու ճյու ղից, ո րոնք նե րա ռում 
են կա ռա վար ման գի տութ յու նը և  օ պե րա տիվ կա ռա վա րու մը։ Դ րանց կի րա-
ռումն օգ նում է մե նե ջեր նե րին լու ծե լու կա ռա վար ման հետ կապ ված բարդ 
խնդիր ներ։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել, որ մա թե մա տի կա կան 
մո դել նե րի կի րա ռու մը ոչ միշտ է կա րող հաշ վի առ նել տար բեր մարդ կանց 
ան հա տա կան վար քագ ծե րը և մո տե ցում նե րը։ Բա ցի դա, մա թե մա տի կա կան 
մո դել նե րի հաշ վարկ նե րի հիմ քում ըն կած են տար բեր են թադ րութ յուն ներ, 
ո րոնք ոչ միշտ են ի րա կա նութ յա նը մոտ։  
Այս պի սով, շատ կար ևոր է հաս կա նալ, որ կա ռա վար ման դա սա կան, վար-

քագ ծա յին և քա նա կա կան վեր լու ծութ յան մո տե ցում նե րը ոչ բո լոր դեպ քե-
րում են ի րար հա կադ րում կամ բա ցա ռում։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
ե րեք մո տե ցումն էլ պա րու նա կում են ի րա րից շատ տար բեր վող դրույթ ներ և 
պայ ման ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք կա րող են նաև լրաց նել միմ յանց։ Ըստ 
էութ յան, կա ռա վար ման պրո ցեսն ամ բող ջութ յամբ հաս կա նա լու հա մար ան-
հ րա ժեշտ է գնա հա տել բո լոր ե րեք մո տեց ման ա ռա ջար կած տե սութ յուն նե րը։ 
Այս ա ռու մով, հա մա կար գե րի տե սութ յու նը և փոխ կա պակց ված հան գա մանք-
նե րի տե սութ յու նը, ո րոնք ան վա նում են նաև կա ռա վար ման ժա մա նա կա-
կից մո տե ցում ներ, օգ նում են միա վո րել կա ռա վար ման բո լոր ե րեք մո տե ցու-
մը և կա ռա վար ման վե րա բեր յալ ձևա վո րել ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ կեր։ 
Հա մա կար գե րի տե սութ յան հա մա ձայն, հա մա կար գը ա ռան ձին մա սե-

րից բաղ կա ցած և փո խա դար ձա բար կապ ված մի ամ բող ջութ յուն է: Ինչ պես 
եր ևում է Ն կար 9‒4‒ում, կազ մա կեր պութ յու նը ներ կա յաց ված է որ պես մի ամ-
բող ջութ յուն, ո րի կազ մի մեջ է մտնում չորս հիմ նա կան բա ղադ րիչ՝ մուտ քա յին 
ռե սուրս նե րը, ձևա փոխ ման գոր ծըն թա ցը, ել քա յին ռե սուրս նե րը և հե տա դարձ 
կա պը, ո րոնք 
փոխ  կա  պակց -
ված են1։ 

Ն կար 9‒4: 
Կա ռա վար ման 
հա մա կար գա յին 
տե սութ յու նը. 
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Ա ռա ջին, մուտ քա յին ռե սուրս ներ են նյու թա կան, մարդ կա յին, ֆի նան սա-
կան և  ին ֆոր մա ցիոն ռե սուրս նե րը։ Դ րանք հա ջորդ փու լում տեխ նո լո գիա կան 
և կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթ նե րի կի րառ ման արդ յուն քում վե րած վում 
են ել քա յին ռե սուրս նե րի։ Այդ պի սի ռե սուրս ներ են ար տադ րա տե սակ նե րը, 
ծա ռա յութ յուն նե րը, օ գուտ նե րը, վնաս նե րը, աշ խա տող նե րի դրսևո րած վար-
քա գի ծը և  ին ֆոր մա ցիան։ Երբ կազ մա կեր պութ յուն նե րը դի տարկ վում են որ-
պես հա մա կար գեր, ա պա ի հայտ են գա լիս նոր հաս կա ցութ յուն ներ, նե րառ-
յալ՝ բաց հա մա կար գե րը, փակ հա մա կար գե րը, են թա հա մա կար գը, սի ներ գիան 
և  էնտ րո պիան։ Բաց հա մա կար գե րի դեպ քում առ կա է փո խազ դե ցութ յուն 
ար տա քին մի ջա վայ րի հետ, մինչ դեռ փակ հա մա կար գի դեպ քում այն բա ցա-
կա յում է։ Են թա հա մա կար գը ընդ հա նուր հա մա կար գի մի մասն է և կի րառ-
վում է դրա բնու թագր ման հա մար։ Սի ներ գիան նշա նա կում է, որ երբ են թա-
հա մա կար գե րը աշ խա տում են միա սին, ա պա ամ բողջ հա մա կար գը կա րող է 
աշ խա տել ա ռա վել հա ջող և միաս նա կան։ Վեր ջա պես, էնտ րո պիա յի դեպ քում 
բա ցա կա յում է հե տա դարձ կա պը, ո րի հետ ևան քով հա մա պա տաս խան փո-
փո խութ յուն ներ չեն կա տար վում՝ ել նե լով մի ջա վայ րի փո փո խութ յուն նե րից, 
ին չը կա րող է հան գեց նել հա մա կար գի աշ խա տան քի ձա խող ման։  
Փոխ կա պակց ված հան գա մանք նե րի տե սութ յունն ա ռա ջար կում է 

խու սա փել կա ռա վար ման լա վա գույն մո տե ցում հաս կա ցութ յու նից և փո խա-
րե նը հաս կա նալ ի րա վի ճա կա յին տար բե րութ յուն նե րը՝ փոր ձե լով ար ձա գան-
քել դրանց պատ շաճ կեր պով։ Սա բա ցատր վում է այն բա նով, որ յու րա քանչ-
յուր կազ մա կեր պութ յուն հա մար վում է յու րօ րի նակ, և տվ  յալ ի րա վի ճա կում 
կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան վար քագ ծի դրսևո րու մը կախ ված է տվյալ 
ի րա վի ճա կը բնու թագ րող բա ղադ րիչ նե րից։ 
Կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րի կի րառ ման հա մար առ կա 

են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր ներ։ Գ լո բա լի զա ցիան այդ մար տահ րա վեր նե-
րից (հնա րա վո րութ յուն նե րից) մեկն է, քա նի որ գլո բալ տնտե սա կան հա մա-
կար գում գոր ծե լը ա ռաջ է բե րում ինչ պես մար տահ րա վեր ներ, այն պես էլ հնա-
րա վո րութ յուն ներ։ Մ յուս մար տահ րա վե րը կապ ված է է թի կա յի և սո ցիա լա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան պահ պան ման հետ, քա նի որ բազ մա թիվ կազ մա կեր-
պութ յուն ներ չեն հետ ևում կամ չա րա շա հում են հա մա պա տաս խան դրույթ նե-
րը։ Ո րա կը ևս մար տահ րա վեր է, քա նի որ ա վե լի շատ կազ մա կեր պութ յուն ներ 
ո րա կի բարձ րաց ման շնոր հիվ ձևա վո րում են մրցակ ցութ յան նոր մա կար դակ։ 
Այս հա մա տեքս տում մե նե ջեր նե րը փոր ձում են ստեղ ծել այն պի սի մի ջա վայր 
ի րենց կազ մա կեր պութ յուն նե րում, ո րը գրա վիչ կլի նի ա ռա վել պա հանջ կոտ 
դար ձող աշ խա տող նե րի հա մար։ Բա ցի դա, նրանք պետք է փոր ձեն ձևա վո րել 
կա ռա վար ման ա ռա վել ճկուն հա մա կարգ, ո րը հաշ վի կառ նի մարդ կանց ներ-
կա յիս ապ րե լա կեր պի սո վո րութ յուն նե րը և նա խընտ րութ յուն նե րը։  
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9.1.2. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան հա մար օգ տա գործ վում է չորս տե-

սա կի ռե սուրս, ո րոնց մեջ մտնում են նյու թա կան, մարդ կա յին, ֆի նան սա կան 
և  ին ֆոր մա ցիոն ռե սուրս նե րը4 (Նկար 9‒5)։ 
Նկար 9‒5: Կառավարման չորս ռեսուրսը. 

Ն յու թա կան ռե սուրս նե րը շո շա փե լի, ֆի զի կա կան ռե սուրս ներ են, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են կազ մա կեր պութ յան կող մից ար տադ րութ յան կազ մա-
կերպ ման հա մար։ Օ րի նակ, կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան հա մար կազ-
մա կեր պութ յունն օգ տա գոր ծում է ա նա րատ կաթ, մա կարդ և տա րա ներ՝ 
հոս քագ ծե րի օգ նութ յամբ պատ րաս տի ար տադ րանք թո ղար կե լու հա մար։ 
Ն յու թա կան ռե սուրս նե րի է ֆեկ տիվ և  արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը պա-
հան ջում է վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի ներդ րում։ Մե նե ջեր նե րը պա-
տաս խա նա տու են սար քա վո րում նե րը աշ խա տան քա յին վի ճա կում պա հե լու 
և  անհ րա ժեշտ հում քի ու նյու թա կան ռե սուրս նե րի առ կա յութ յունն ա պա հո-
վե լու հա մար։ Երբ դա տե ղի չի ու նե նում, ար տադ րան քի վա ճառք նե րի վերջ-
նա ժամ կետ նե րը բաց են թողն վում, ո րը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում կազ-
մա կեր պութ յան ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի վրա։ 
Մարդ կա յին ռե սուրս նե րը, թերևս, ցան կա ցած կազ մա կեր պութ յան ա մե-

նա կար ևոր ռե սուրսն են։ Փաս տա ցի, տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի հա մար գոր-
ծում է այն փի լի սո փա յութ յու նը, որ աշ խա տող նե րը ա մե նա կար ևոր ար ժեքն 
են աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հա մար5։ 
Ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը կազ մա կեր պութ յան կա պի տալն են, որն օգ-

տա գործ վում է պլա նա վոր ված, ըն թա ցիկ և  եր կա րատև ժամ կե տով գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար։ Մե նե ջեր նե րը սո վո րա բար ու նե նում 
են ֆի նան սա կան ո րո շա կի ֆիքս ված սահ ման ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում 
պետք է կազ մա կեր պեն ար տադ րա տե սակ նե րի թո ղար կու մը։  
Ին ֆոր մա ցիոն ռե սուրս ներ են տվյալ նե րի բա զա նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ 

են ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար։ Ին ֆոր մա ցիան պետք է հիմն ված լի նի գի-
տե լի քի վրա, ո րի հա մար մե նե ջեր նե րը այն հա ղոր դում են աշ խա տող նե րին։ 

9.1.3. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Բո լոր մե նե ջեր նե րը, ան կախ զբա ղեց րած պաշ տո նից, կա ռա վար ման մա-

կար դա կից, աշ խա տան քի բնույ թից և կազ մա կեր պութ յան տե սա կից, պա-
տաս խա նա տու են չորս հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա մար, 
ո րոնք բեր ված են Ն կար 9‒6‒ում։ Այդ գոր ծա ռույթ նե րը մշտա պես ի րա կա-
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նաց վում են աշ խա տան քի ըն թաց քում, քա նի որ մե նե ջե րը մի ա ռա ջադ րան-
քից անց նում է մյուս ա ռա ջադ րան քի կա տար մա նը, ո րը պա հան ջում է այդ 
չորս գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը2։ Այս չորս գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը 
կա տար վում է կազ մա կեր պութ յան տար բեր մա կար դակ նե րում, և մե նե ջեր նե-
րը պետք է ի րենց աշ խա տան քը հա մա պա տաս խա նեց նեն կազ մա կեր պութ յան 
ընդ հա նուր գոր ծա ռույթ նե րի հետ։ 
Ն կար 9‒6: Կա ռա վար ման չորս գոր ծա ռույ թը՝ պլա նա վո րում, կազ մա կեր պում, 

ա ռաջ նոր դում և վե րահս կո ղութ յուն. 

Պ լա նա վո րումն այն պի սի գոր ծըն թաց է, ո րը նե րա ռում է տվյալ աշ խա-
տան քի կա տար ման հա մար նա խա տես ված նպա տակ նե րի սահ ման ման և 
դ րանց հաս նե լու հա մար գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման ի րա կա նա ցու-
մը։ Պ լա նա վոր ման ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յուն նե րը սո վո րա բար ա ռաջ-
նորդ վում են ընդ հա նուր մո դե լա յին մո տեց մամբ (Ն կար 9‒7), սա կայն ա ռան-
ձին կազ մա կեր պութ յուն ներ կա րող են ու նե նալ նաև պլա նա վոր ման ի րենց 
բնո րոշ նրբութ յուն նե րը և տար բե րութ յուն նե րը։ 
Ն կար 9‒7: Կազ մա կեր պութ յան պլա նա վոր ման ըն թաց քի մո դե լա յին տար բե րակ. 
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Ինչ պես ցույց է տրված Ն կար 9‒7‒ում, պլա նա վոր ման բո լոր գոր ծա ռույթ-
ներն ի րա կա նաց վում են կազ մա կեր պութ յա նը բնո րոշ մի ջա վայ րում։ Երբ մե-
նե ջեր ներն ամ բող ջա պես չեն ըն կա լում այդ մի ջա վայ րի էութ յու նը, ա պա չեն 
կա րող մշա կել արդ յու նա վետ պլան ներ ի րենց կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա-
մար։ Հետ ևա բար, մի ջա վայ րի լիար ժեք ըն կա լու մը պլա նա վոր ման ա ռա ջին 
քայլն է, ո րից հե տո մե նե ջեր նե րը մշա կում են կազ մա կեր պութ յան տես լա կա նը։ 
Այն ար տա ցո լում է կազ մա կեր պութ յան նպա տա կը, սկզբունք նե րը, ար ժեք նե րը 
և զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րը։ Տես լա կա նից ան մի ջա պես հե տո ներ կա յաց-
վում են կազ մա կեր պութ յան ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը, ո րոնք օգ նում 
են ձևա կեր պե լու ռազ մա վա րա կան պլան նե րը։ Դ րանց հա ջոր դում է կազ մա-
կեր պութ յան մար տա վա րա կան նպա տակ նե րի և պ լան նե րի մշա կու մը, ո րոնք 
ի րենց հեր թին օգ նում են ձևա կեր պե լու կազ մա կեր պութ յան օ պե րա տիվ նպա-
տակ ներն ու պլան նե րը։ Եվ վեր ջա պես, այդ նպա տակ նե րը և պ լան նե րը կա րող 
են օգ տա գործ վել կազ մա կեր պութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում հե տա գա գոր-
ծո ղութ յուն նե րի մշակ ման հա մար։ Երբ կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րը և 
պ լան նե րը մշակ վում են, ա պա հա ջորդ քայ լը դրանց ի րա կա նա ցումն է։ 
Պ լա նա վոր ման ժա մա նակ օգ տա գործ վում են տար բեր սկզբունք ներ, ո րոն-

ցից ա ռա վել կար ևոր են հետև յալ նե րը. 
• Պ լան նե րի գի տա կան հիմ նա վոր վա ծութ յան սկզբուն քը, ո րի դեպ քում 

պլա նա յին ա ռա ջադ րանք ներ սահ մա նե լիս պետք է ել նել գի տութ յան տրա-
մադ րած ին ֆոր մա ցիա յի կի րառ ման և նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր ման հնա-
րա վո րութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մից։

• Պ լան նե րի ա նընդ հա տութ յան սկզբուն քը նշա նա կում է, որ պլա նա վո-
րումն ա նընդ մեջ պրո ցես է, և պ լան նե րը պետք է հա ջոր դեն մե կը մյու սին, ո րի 
ըն թաց քում որ ևէ ժա մա նա կա հատ ված չպետք է դուրս մնա պլա նա վո րու մից։ 
Գործ նա կա նում այս սկզբունքն ի րա կա նաց վում է հե ռան կա րա յին և  ըն թա ցիկ 
պլան նե րի զու գակց ման մի ջո ցով։

• Հաշ վեկշռ վա ծութ յան սկզբուն քի դեպ քում նա խա տես վում է, որ պլա-
նա յին ա ռա ջադ րանք նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ պետք է առ կա լի նեն 
ան հրա ժեշտ նյու թա կան, ֆի նան սա կան և  աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րը։ 

• Կոմպ լեք սայ նութ յան սկզբուն քը պա հան ջում է, որ պլան նե րը ընդգր կեն 
կոմպ լեքս ա ռա ջադ րանք ներ, ինչ պես տնտե սա կան, այն պես էլ սո ցիա լա կան, 
է կո լո գիա կան, քա ղա քա շի նա կան բա ղադ րիչ ներ։ Երբ այս սկզբուն քը չի պահ-
պան վում, ա պա կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յունն արդ յու նա վետ լի նել 
չի կա րող։ 

• Օպ տի մա լութ յան սկզբուն քը են թադ րում է, որ պլա նա վոր ման ժա մա-
նակ պետք է բազ մա թիվ տար բե րակ նե րից ընտ րել խնդրի լուծ ման ա ռա վել 
արդ յու նա վետ տար բե րա կը, ո րը և կոչ վում է օպ տի մալ։ 
Շու կա յա կան հա մա կար գում գոր ծող ձեռ նար կութ յու նում մշակ վում են 

պլա նի մի շարք տե սակ ներ.
o Ռազ մա վա րա կան պլա նը եր կա րատև հե ռան կա րա յին պլան է, որ տեղ 

ձևա կերպ վում են ձեռ նար կութ յան գլխա վոր նպա տակ նե րը հե ռան կա րում և 
դ րանց հաս նե լու ընդ հա նուր ռազ մա վա րութ յու նը։ 
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o Մար տա վա րա կան կամ ըն թա ցիկ պլան նե րը վե րա բե րում են 
կազ մա կեր պութ յան բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծու նեութ յա նը ֆի-
նան սա կան ըն թա ցիկ տա րում։ Այս տեղ ման րա մասն ա ռա ջադ րանք ներ են 
սահ ման վում ար տադ րութ յան, մա տա կա րար ման, ի րաց ման, մար քե թին գի, 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի և մ նա ցած բո լոր բնա գա վառ նե րի 
վե րա բեր յալ։

o Բիզ նես պլանն ընդ հա նուր առ մամբ շու կա մտնե լու և կազ մա կեր-
պութ յան շա հու թա բեր գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վե լու պլանն է։

o Օ պե րա տիվ պլա նը կոնկ րետ խնդիր ներ լու ծե լու ուղ ղութ յամբ ման-
րա մասն սահ ման ված ա ռա ջադ րանք ներն է կազ մա կեր պութ յան բո լոր օ ղակ-
նե րում՝ կար ճատև ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։

o Ներդ րում նե րի պլա նը նոր ար տադ րա կան հզո րութ յուն ստեղ ծե լու 
նպա տա կով կա պի տալ ներդ րում ներ ա պա հո վե լու պլանն է։  
Մ շակ վող պլան ներն, ըստ գոր ծու նեութ յան ժամ կետ նե րի, լի նում են եր կա-

րատև հե ռան կա րա յին, մի ջին տևո ղութ յան հե ռան կա րա յին և կար ճա ժամ կետ 
կամ ըն թա ցիկ պլան ներ։ Ըստ ընդգրկ ման մասշ տաբ նե րի, դրանք լի նում են 
ձեռ նար կութ յան զար գաց ման և  ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում նե րի զար գաց-
ման պլան։ 
Կազ մա կեր պու մը կա ռա վար ման մյուս գոր ծա ռույթն է, ո րի ժա մա նակ 

ի րա կա նաց վում է ռե սուրս նե րի բաշ խու մը՝ ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման 
հա մար։ Այդ պի սի գոր ծա ռույթ ներ են աշ խա տան քի բա ժա նու մը, բա ժան մունք-
նե րի ձևա վո րու մը, հա ղոր դակց ման ու ղի նե րի սահ մա նու մը, լիա զո րութ յուն-
նե րի բաշ խու մը և հա մա կար գու մը։ Բա ժան մունք նե րի ձևա վոր ման հա մար 
առ կա է հինգ մո տե ցում, ո րոն ցից ե րե քը՝ ֆունկ ցիո նալ, բա ժան մուն քա յին և 
մատ րի ցա, ա վան դա կան մո տե ցում ներ են, մինչ դեռ մյուս եր կու սը՝ թի մա յին և 
ցան ցա յին, հա մար վում են նո րա րա րա կան մո տե ցում ներ (Ն կար 9‒8):
Ա ռաջ նոր դե լու մի ջո ցով մե նե ջեր նե րը մո տի վաց նում են ի րենց են թա-

կա աշ խա տող նե րին՝ կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։ 
Ա ռաջ նոր դու մը նշա նա կում է ձևա վո րել ընդ հա նուր ար ժեք ներ և կազ մա-
կերպ չա կան մի ջա վայր, հա ղոր դել կազ մա կեր պութ յան նպա տակ ներն աշ խա-
տող նե րին և  ա պա հո վել աշ խա տող նե րի բարձր կա տա րո ղա կանն այդ նպա-
տակ նե րին հաս նե լու ըն թաց քում։ 
Վե րահս կո ղութ յու նը կա ռա վար ման մյուս գոր ծա ռույթն է, ո րի մի ջո ցով 

մշտա դի տարկ վում են աշ խա տող նե րի կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րը, նպա-
տակ նե րին հաս նե լու արդ յու նա վե տութ յու նը և  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան 
ուղ ղիչ քայ լե րի ձեռ նար կու մը։ Աշ խա տող նե րին ա ռա վել ոգ ևո րե լու և վս տա-
հե լու մի տում նե րով պայ մա նա վոր ված, բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն ներ 
փո խա րի նում են ան մի ջա կան վե րահս կո ղութ յան ուղ ղութ յամբ կա տար վող 
ներդ րում ներն աշ խա տող նե րին վե րա պատ րաս տե լու ուղ ղութ յուն նե րով՝ 
հնա րա վո րութ յուն տա լով նրանց ինք նու րույն մշտա դի տար կե լու և  ուղ ղում-
ներ կա տա րե լու գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նել։ Այս ա ռու մով ին ֆոր մա ցիոն 
տեխ նո լո գիա ներն օգ նում են մե նե ջեր նե րին ի րա կա նաց նե լու ար տադ րու-
թյան վե րահս կո ղութ յունն ա ռանց ղե կա վար ման խիստ ցու ցում նե րի։ 
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Նկար 9‒8: Ռեսուրսների բաշխման հինգ ձևը. 
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9.2. ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
9.2.1. ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ
Մր ցակ ցա յին պայ ման նե րում բիզ նես գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող կազ մա-

կեր պութ յուն նե րը մշտա պես փո փո խում են ի րենց գոր ծու նեութ յան կազ մա-
կեր պու մը՝ ո լոր տում մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յան հաս նե լու և  ա ռա ջա տար 
դիր քեր գրա վե լու հա մար6։ Սա կայն մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յան հաս նե լու 
հա մար պա հանջ վում են մեծ ջան քեր, ո րը նախ և  ա ռաջ պա հան ջում է նպա-
տակ նե րի սահ մա նում, դրանց հաս նե լու հա մար գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի 
մշա կում, աշ խա տող նե րի մո տի վա ցում և հա մախմ բում, ռե սուրս նե րի հա վա-
քագ րում և բաշ խում, ինչ պես նաև աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց-
քում մշտա դի տարկ ման և գ նա հատ ման գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում։ Մե-
նե ջեր նե րը այս քայ լե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ աշ խա տող ներ են 
բո լոր տե սա կի կազ մա կեր պութ յուն նե րում, ո րոնք պլա նա վո րում, կազ մա կեր-
պում, ա ռաջ նոր դում և վե րահս կում են կազ մա կեր պութ յան աշ խա տանք նե-
րը՝ ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։ Մե նե ջեր նե րը պա տաս-
խա նա տու են կազ մա կեր պութ յան ռե սուրս նե րի է ֆեկ տիվ ու արդ յու նա վետ 
բաշխ ման և  օգ տա գործ ման հա մար, որն անհ րա ժեշտ է կազ մա կեր պութ յան 
շա րու նա կա կան գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ Է ֆեկ տի վութ յու նը 
վե րա բե րում է ռե սուրս նե րի խե լա միտ, ծախ սարդ յու նա վետ օգ տա գործ մա նը, 
մինչ դեռ արդ յու նա վե տութ յու նը վե րա բե րում է ճիշտ ո րո շում նե րի կա յաց մա-
նը և դ րանց բա րե հա ջող ի րա կա նաց մա նը։ Հարկ է նշել, որ հա ջո ղակ կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը և՛ է ֆեկ տիվ են, և՛ արդ յու նա վետ։ Հետ ևա բար, մե նե ջերն 
այն անձ նա վո րութ յունն է, ում հիմ նա կան պա տաս խա նատ վութ յունն է կա ռա-
վար ման պրո ցե սի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը1։  
Ըստ կա ռա վար ման մա կար դա կի (ուղ ղա հա յաց բա ժա նում), մե նե-

ջեր նե րը բա ժան վում են ե րեք խմբի՝ վե րին օ ղա կի, մի ջին օ ղա կի և  ա ռա ջին գծի 
մե նե ջեր նե րի (Ն կար 9‒9)։ Թոփ մե նե ջեր նե րը վե րին օ ղա կի կա ռա վար ման 
ղե կա վար ներ են, ով քեր ա ռաջ նոր դում և վե րահս կում են կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծու նեութ յան և զար գաց ման ըն թաց քը։ Սո վո րա բար, այս օ ղա կի մե նե ջեր-
նե րի թի վը հա մե մա տա բար փոքր է, ո րոնց ներ կա յա ցու ցիչ ներ են կազ մա կեր-
պութ յան խորհր դի նա խա գա հը, փոխ նա խա գա հը, խորհր դի ան դամ նե րի և 
գոր ծա դիր տնօ րե նի պաշ տոն նե րը զբա ղեց նող նե րը։ Պ լա նա վոր ման տե սանկ-
յու նից նրանց հիմ նա կան պար տա վո րութ յունն է կազ մա կեր պութ յան տես լա-
կա նի զար գա ցու մը, դրա հա մար անհ րա ժեշտ ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն-
նե րի ընտ րութ յու նը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պութ յան ար տա քին մի ջա վայ րի 
վե րահս կու մը։ 
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Ն կար 9‒9: Մե նե ջեր նե րի տե սակ ներն ըստ կա ռա վար ման մա կար դա կի և  ո լոր տի1. 

Մի ջին օ ղա կի մե նե ջեր նե րի թի վը հա մե մա տա բար ա մե նա մեծն է կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նում։ Ն րանք ի րա գոր ծում են կազ-
մա կեր պութ յան ռազ մա վա րութ յու նը և թոփ մե նե ջեր նե րի կող մից մշակ ված 
ըն թա ցա կար գե րի մեծ մա սը։ Մի ջին օ ղա կի մե նե ջեր նեը մշա կում են մար տա-
վա րա կան ու օ պե րա տիվ բնույ թի պլան ներ և վե րահս կում են ա ռա ջին գծի 
մե նե ջեր նե րի ի րա կա նաց րած գոր ծա ռույթ նե րը։ 
Ա ռա ջին գծի մե նե ջեր նե րը վե րահս կում և հա մա կար գում են ի րենց են-

թա կա աշ խա տա կից նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնց ներ կա յա ցու ցիչ ներ են 
հա մա կար գո ղը, օ ֆի սա յին մե նե ջե րը, վար պե տը, բա ժան մուն քի ղե կա վա րը։ 
Ի տար բե րութ յուն թոփ մե նե ջեր նե րի և մի ջին օ ղա կում ընդգրկ ված մե նե ջեր-
նե րի, ա ռա ջին գծի մե նե ջեր նե րը սո վո րա բար ծախ սում են ի րենց ժա մա նա կի 
մեծ մա սը են թա կա աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու, նրանց 
մո տի վաց նե լու հա մար և  ուղ ղա կիո րեն պա տաս խա նա տու են ար տադ րան քի 
թո ղարկ ման և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար։  
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Ըստ կա ռա վար ման ո լոր տի (հո րի զո նա կան բա ժա նում), մե նե ջեր նե-
րը բա ժան վում են՝ ել նե լով ի րենց գոր ծու նեութ յան ո լոր տից։ Ա ռա վել լայն կի-
րա ռում ու նե ցող ո լորտ ներ են մար քե տին գի, ֆի նանս նե րի, ար տադ րութ յան, 
մարդ կա յին ռե սուրս նե րի և  ադ մի նիստ րա տիվ ո լորտ նե րը։ Կախ ված տես լա-
կա նից և ն պա տակ նե րից, կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է ու նե նալ նաև կա-
ռա վար ման այլ ո լորտ ներ, օ րի նակ՝ հե տա զո տութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման և 
տե ղե կատ վա կան վեր լու ծութ յան ո լոր տը։
Մար քե տին գա յին մե նե ջեր ներն աշ խա տում են կազ մա կեր պութ յան 

մար քե տին գա յին ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րոնց հիմ նա կան 
նպա տակն է կազ մա կեր պութ յան ար տադ րա տե սակ նե րից և ծա ռա յութ յուն-
նե րից օգտ վող սպա ռող նե րի պահ պա նու մը, ինչ պես նաև նոր սպա ռող նե րի 
ո րո նու մը և ներգ րա վու մը։ Մաս նա գի տաց ված ո լորտ ներ են մար քե տին գա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի կազ մա կեր պու մը, նոր ար տադ րա տե սակ նե րի մշա-
կու մը, գո վազ դը, վա ճառք նե րի և մա տա կա րա րում նե րի կազ մա կեր պու մը։  
Ֆի նան սա կան մե նե ջեր նե րը գլխա վո րա պես պա տաս խա նա տու են 

կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ բաշխ ման և  
օգ տա գործ ման հա մար։ Մաս նա վո րա պես, հաշ վա պա հութ յու նը և ներդ րում-
նե րի ներգ րա վու մը ֆի նան սա կան կա ռա վար ման մաս նա գի տաց ված ո լորտ-
ներ են։ Ֆի նան սա կան մե նե ջեր նե րի թի վը հատ կա պես մեծ է բան կա յին և  
ա պա հո վագ րա կան ո լոր տում ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու-
թ յուն նե րում։  
Ար տադ րա կան մե նե ջեր նե րը կա ռա վա րում են այն ո լորտ նե րը, որ տեղ 

կազ մա կեր պութ յան ռե սուրս ներն օգ տա գործ վում են ար տադ րա տե սակ նե րի 
թո ղարկ ման և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար։ Այս ո լոր տում ներ-
գրավ ված մե նե ջեր նե րին բնո րոշ աշ խա տանք ներ են ո րա կի, ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման, գույ քի օգ տա գործ ման վե րահս կո ղութ յան ո լորտ նե րը։ 
Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման մե նե ջեր ներն ընդգրկ ված 

են կազ մա կեր պութ յան աշ խա տու ժի ձևա վոր ման և վե րա պատ րաս տում նե րի 
հա մար։ Ն րանք սո վո րա բար ընդգրկ ված են մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա նա-
վոր ման, նոր աշ խա տող նե րի ո րոն ման և  ընտ րութ յան, վե րա պատ րաս տում-
նե րի և մաս նա գի տա կան զար գաց ման, փոխ հա տու ցում նե րի և  օ գուտ նե րի 
հա մա կար գի մշակ ման, աշ խա տու ժի արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման, 
ցածր արդ յու նա վե տութ յամբ և վի ճա հա րույց աշ խա տող նե րի կրճատ ման աշ-
խա տանք նե րում։ 
Ադ մի նիստ րա տիվ կամ գլխա վոր մե նե ջեր նե րի գոր ծու նեութ յու նը 

կապ ված չէ ա ռան ձին մաս նա գի տաց ված ո լոր տի հետ։ Սո վո րա բար, նրանք 
ու նե նում են ընդ հա նուր տե ղե կութ յուն ներ կազ մա կեր պութ յան կա ռա վար-
ման բո լոր ո լորտ նե րի վե րա բեր յալ և կազ մա կեր պում են կա ռա վար ման ընդ-
հա նուր ուղ ղոր դումն ու ղե կա վա րու մը։   
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9.2.2. ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԴԵՐԵՐԸ
Գո յութ յուն ու նեն մե նե ջե րի դե րե րի դա սա կարգ ման տար բեր մո տե ցում-

ներ, սա կայն ա ռա վել տա րած ված է կա նա դա ցի գիտ նա կան Հեն րի Մինց բեր-
գի մշա կած դա սա կար գու մը։ Դ րա հա մա ձայն, տար բե րա կում են մե նե ջե րի 
10 դեր, ո րոնք ի րենց հեր թին դա սա կարգ վում են ե րեք հիմ նա կան՝ ին ֆոր մա-
ցիոն, մի ջանձ նա յին և  ո րո շում նե րի կա յաց ման խմբե րում (Աղ  յու սակ 9‒1)։ 
Յու րա քանչ յուր դե րում մե նե ջեր ներն ի րա կա նաց նում են ի րենց բնո րոշ չորս 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ՝ պլա նա վո րու մը, կազ մա կեր պու մը, ա ռաջ նոր դու մը 
և վե րահս կո ղութ յու նը։  
Ին ֆոր մա ցիոն խմբում նե րառ ված դե րե րը կի րառ վում են տե ղե կա-

տվութ յան փո խա նակ ման ցան ցը պահ պա նե լու և զար գաց նե լու հա մար։ Այս 
դե րե րում մե նե ջեր նե րը մարդ կանց հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար ծախ սում 
են ի րենց աշ խա տան քա յին ժա մա նա կի շուրջ 75%‒ը ։ Մշ տա դի տար կող մե-
նե ջե րը ո րո նում և հա վա քում է անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յու նը տար բեր 
աղբ յուր նե րից և  ու սում նա սի րում է դրանք՝ ին ֆոր մաց ված մնա լու հա մար։ 
Ին ֆոր մա ցիա տա րա ծող և զե կու ցող մե նե ջեր ներն ի րա կա նաց նում են տե-
ղե կատ վութ յան տա րա ծու մը, հա մա պա տաս խա նա բար, կազ մա կեր պութ յան 
ներ սում և դր սում։  
Մի ջանձ նա յին խմբում առ կա դե րե րում մե նե ջեր նե րը պահ պա նում են 

աշ խա տան քա յին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ աշ խա տա կից նե րի հետ և մաս-
նակ ցում նրանց աշ խա տան քա յին հմտութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը։ Մի ջո ցա-
ռում նե րի պա տաս խա նա տու մե նե ջե րը մաս նակ ցում է կազ մա կեր պութ յան 
կամ ա ռան ձին բա ժան մուն քին վե րա բե րող հան դի սա վոր և խորհր դան շա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մա նը։ Ղե կա վար‒մե նե ջե րի դերն ընդ գրկում 
է աշ խա տան քա յին մի շարք փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում, այդ 
թվում՝ են թա կա աշ խա տող նե րի մո տի վա ցում, հա ղոր դակ ցում և խորհր-
դատ վութ յան տրա մադ րում։ Լիա զոր ված մե նե ջե րի դե րում անհ րա ժեշտ է 
պահ պա նել և զար գաց նել տե ղե կատ վութ յան փո խանց ման ու ղի նե րը կազ-
մա կեր պութ յան ներ սում և դ րա նից դուրս։  
Ո րո շում նե րի կա յաց ման խմբում ընդգրկ ված դե րե րը վե րա բե րում 

են այն մի ջո ցա ռում նե րին, ո րոնց վե րա բեր յալ մե նե ջեր նե րը պետք է կա տա-
րեն ընտ րութ յուն և  այ նու հետև ի րա կա նաց նեն հա մա պա տաս խան գոր ծա-
ռույթ ներ։ Ձեռ նար կա տի րոջ դե րում մե նե ջե րը պա տաս խա նա տու է կազ մա-
կեր պութ յու նում նո րա րա րութ յուն նե րի ներ մուծ ման և փո փո խութ յուն նե րի 
հա ջող կա ռա վար ման հա մար։ Խախ տում նե րի վե րաց ման հա մար նա խա տես-
ված մե նե ջե րը նպաս տում է աշ խա տա կից նե րի միջև ծա գած տա րա ձայ նու-
թյուն նե րի կար գա վոր մա նը։ Ռե սուրս նե րի բաշխ ման մե նե ջե րը կա յաց նում 
է ո րո շում ներ աշ խա տու ժի, սար քա վո րում նե րի, բյու ջեի ու այլ ռե սուրս նե րի 
բաշխ ման և ցան կա լի վերջ նարդ յունք նե րի ա պա հով ման հա մար։   
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Աղ  յու սակ 9‒1: Մե նե ջե րի դե րե րը4.
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9.2.3. ՄԵՆԵՋԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Մե նե ջե րի ցան կա լի հատ կա նիշ նե րի շրջա նա կը տար բեր վում է՝ ըստ զբա-

ղեց րած պաշ տո նի մա կար դա կի։ Դ րանք բնո րո շում են տվյալ ղե կա վա րի անձ-
նա յին գծե րը, ինչ պի սիք են ին տե լեկ տը, ար ժեք նե րը, ինք նավս տա հութ յու-
նը, ներ դաշ նա կութ յու նը։ Ղե կա վար նե րի ա ռա վել ցան կա լի հատ կա նիշ նե րի 
ա ռանձ նաց ման հա մար ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ յուն-
ներ, ո րոնք բա ցա հայ տել են ցան կա լի հատ կա նիշ նե րի միմ յան ցից տար բեր-
վող արդ յունք ներ։ Աղ  յու սակ 9‒2‒ն նե րա ռում է ղե կա վա րի ֆի զի կա կան, 
սո ցիա լա կան և  անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի ամ փոփ ված տար բե րա կը, ո րը 
ձևա վոր վել է հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա7։ 
Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ այս կամ այն հատ կա նի շի առ կա յութ յու-
նը ղե կա վա րի մոտ կա րող է տար բեր վել՝ կախ ված աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան տե սա կից։ Այ սինքն, միև նույն հատ կա նիշ նե րը չեն կա րող կի րառ վել 
յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յան և յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կի հա մար։

Աղ  յու սակ 9‒2: Մե նե ջե րի հատ կա նիշ նե րը.
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9.3. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
9.3.1. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կազ մա կեր պութ յան հա մար մարդ կա յին ռե սուրս նե րը կար ևոր են ե րեք 

հիմ նա կան պատ ճա ռով։ Ա ռա ջին, մարդ կա յին ռե սուր սը կա րող է մրցակ ցա-
յին ա ռա վե լութ յան հաս նե լու կար ևո րա գույն աղբ յուր8 լի նել։ Երկ րորդ, մարդ-
կա յին ռե սուրս նե րը կազ մա կեր պութ յան որ դեգ րած ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն են։ Մարդ կանց մի ջո ցով հա ջո ղութ յան հաս նե լը նշա նա-
կում է, որ մե նե ջեր նե րը պետք է փո խեն ի րենց մտա ծո ղութ յու նը և փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի բնույթն աշ խա տող նե րի հետ։ Ն րանք պետք է գոր ծակ ցեն 
աշ խա տող նե րի հետ և ն րանց վե րա բեր վեն որ պես գոր ծըն կեր նե րի։ Բա ցի դա, 
մե նե ջեր նե րը չպետք է դի տար կեն աշ խա տող նե րին որ պես զուտ ծախ սե րի 
ա ռա ջաց ման աղբ յու րի, որն անհ րա ժեշտ է մշտա պես հասց նել նվա զա գույ նի։ 
Վեր ջա պես, բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց են տվել, 
որ կազ մա կեր պութ յան որ դեգ րած մո տե ցումն աշ խա տող նե րի նկատ մամբ 
պայ մա նա վո րում է դրա գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը, հետ ևա-
բար, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի ֆունկ ցիո նալ արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա-
ցու մը պետք է լի նի մե նե ջեր նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում՝ կազ մա կեր-
պութ յան շա րու նա կա կան հա ջո ղութ յուն ներն ա պա հո վե լու հա մար։ 

9.3.2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
Մարդ կա յին ռե սուր սի կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պա կան մի շարք գոր ծա-

ռույթ նե րի ի րա կա նա ցում է, որն ուղղ ված է աշ խա տու ժի ներգ րավ ման, նրա 
նե րու ժի զար գաց ման և  արդ յու նա վետ աշ խա տու ժի պահ պան ման ա պա հով-
մա նը1։ Այդ գոր ծա ռույթ նե րի մեջ են մտնում մարդ կա յին ռե սուրս նե րի պլա-
նա վո րու մը, հաս տիք նե րի հստակ սահ մա նու մը, դրան հա մա պա տաս խան 
թեկ նա ծու նե րի հա վա քագ րու մը, ընտ րութ յան կա տա րու մը, կազ մա կեր պու-
թյան աշ խա տանք նե րի հետ ծա նո թաց նե լը4։ Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա-
վա րու մը ստա նում է ռազ մա վա րա կան բնույթ, երբ այն ընդգրկ վում է կազ մա-
կեր պութ յան ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում։  
Մարդ կա յին ռե սուր սի պլա նա վո րու մը աշ խա տու ժի ներգ րավ ման 

ա ռա ջին քայլն է (Ն կար SAX)։ Այն անհ րա ժեշտ է անձ նա կազ մի աշ խա տան քա-
յին կա րիք նե րը պար բե րա բար վեր լու ծե լու և դ րանց առ կա յութ յան դեպ քում 
հա մար ժեք քայ լեր ձեռ նար կե լու հա մար։ Մարդ կա յին ռե սուր սի պլա նա վո րու-
մը սկսվում է աշ խա տան քա յին պաշ տո նի վեր լու ծութ յու նից, որն անհ րա ժեշտ 
է՝ ո րո շե լու երբ, որ տեղ, ին չու և  ում կող մից պետք է ի րա կա նաց վեն այդ պաշ-
տո նի հա մար նա խա տես ված ա ռա ջադ րանք նե րը։ Հա վա քագր ված ին ֆոր մա-
ցիան այ նու հետև օգ տա գործ վում է աշ խա տան քի նկա րագ րութ յան կազմ-
ման և/ կամ թար մաց ման հա մար, որ տեղ բնու թագր վում են տվյալ պաշ տո նի 
հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յան և պար տա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րը։ Այս ին ֆոր մա ցիա յի հի ման վրա ձևա վոր վում են աշ խա տան-
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քին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ո րի մեջ մտնում են անհ րա ժեշտ ո րա կա-
վո րում նե րի բա ղադ րիչ նե րը, այդ թվում՝ կրթութ յու նը, նախ կի նում ու նե ցած 
փոր ձը և  ու նա կութ յուն նե րը։ Այդ պա հանջ նե րը թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յան 
ժա մա նակ դառ նում են կար ևոր մուտ քա յին պա հանջ ներ, ո րը հա մընկն ման 
մո դե լի հիմքն է (Ն կար 9‒10)։ 
Ն կար 9‒10: Արդ յու նա վետ աշ խա տու ժի ներգ րա վում։

Թեկ նա ծու նե րի հա վա քագ րու մը մի շարք գոր ծո ղութ յուն նե րից բաղ կա-
ցած գոր ծըն թաց է, ո րի արդ յուն քում տվյալ պաշ տո նի հա մար ձևա վոր վում է 
ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի խումբ։ Այն աշ խա տու ժի ներգ րավ ման երկ-
րորդ փուլն է, ո րը սո վո րա բար բաղ կա ցած է լի նում ե րեք քայ լից, այդ թվում՝ 
աշ խա տան քա յին թա փուր պաշ տո նի ներ կա յա ցու մից, թեկ նա ծու նե րի ո րա-
կա վո րում նե րի հետ ծա նո թա ցու մից և ներ կա յաց ված դի մում նե րի շար քում 
ա ռա վել հա մա պա տաս խան թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յան կա տա րու մից։ Թեկ-
նա ծու նե րի հա վա քագ րու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ինչ պես կազ մա կեր պու-
թ յան աշ խա տող նե րի, այն պես էլ նոր թեկ նա ծու նե րի շրջա նում, ո րոն ցից յու-
րա քանչ յուրն ու նի ի րեն բնո րոշ ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն նե րը։ Երբ 
թա փուր պաշ տո նի հա մար նոր թեկ նա ծու նե րը հա վա քագր վում են կազ մա կեր-
պութ յու նից դուրս, ա պա են թադր վում է, որ ընտր ված թեկ նա ծուն իր հետ կբե-
րի թար մաց ված մո տե ցում ներ, փոր ձա գի տա կան գի տե լիք ներ և  աշ խա տան-
քա յին նոր փորձ։ Սա կայն, կազ մա կեր պութ յու նը պետք է լրա ցու ցիչ ջան քեր 
գոր ծադ րի նոր թեկ նա ծո ւի ո րա կա վո րում նե րի վե րա բեր յալ ա ռա վել վստա հե-
լի ին ֆոր մա ցիա հա վա քագ րե լու հա մար, հա կա ռակ դեպ քում ընտ րութ յան վե-
րա բեր յալ ո րո շու մը կա րող է լի նել ոչ ցան կա լի։ Մ յուս կող մից, թեկ նա ծու նե րի 
հա վա քագ րու մը կազ մա կեր պութ յան աշ խա տող նե րից են թադ րում է ա ռա վել 
ա րագ գոր ծըն թաց, ո րի ժա մա նակ հիմ նա կան ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց-
վում է աշ խա տող նե րի դրսևո րած ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի վրա։ 
Թեկ նա ծո ւի ընտ րութ յու նը աշ խա տու ժի ներգ րավ ման հա ջորդ փուլն է, 

ո րի ժա մա նակ կա տար վում է ին ֆոր մա ցիա յի մեկ տե ղում ու գնա հա տում, և 
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դ րա հի ման վրա կա յաց վում է ո րո շում տվյալ թեկ նա ծո ւին ընտ րե լու հա մար։ 
Ընտ րութ յան փու լը հա ճախ նե րա ռում է ներ կա յաց ված ո րա կա վո րում նե րի 
վե րա հաս տա տում, թեկ նա ծու նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի կազ մա կեր պում, 
հաս տի քի բնույ թին բնո րոշ հար ցա թեր թիկ նե րի տրա մադ րում և  աշ խա տան-
քի ըն դու նու մից ա ռաջ լրա ցու ցիչ պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա-
կա նա ցում։ Թեկ նա ծո ւի ընտ րութ յան ժա մա նակ կա րող է կի րառ վել եր կու 
մրցակ ցա յին մո տե ցում, այն է՝ ընտ րել նոր թեկ նա ծո ւին ըստ մաս նա գի տա-
կան ո րա կա վո րում նե րի (գի տե լիք, ու նա կութ յուն ներ, նախ կի նում ու նե ցած 
աշ խա տան քա յին փորձ), թե ընտ րել ըստ անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի։ Այս մո-
տե ցում նե րից յու րա քանչ յու րի կի րա ռութ յու նը կախ ված է ի րա վի ճա կի բնույ-
թից։ Երբ կազ մա կեր պութ յանն ան մի ջա պես անհ րա ժեշտ է լրաց նել տվյալ 
թա փուր աշ խա տան քա յին պաշ տո նը, ա պա թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յու նը 
սո վո րա բար կա տար վում է ըստ ո րա կա վո րում նե րի։ Սա կայն երբ տվյալ պաշ-
տո նի հա մար աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յունն ու նի ա ռա վել դի նա միկ 
բնույթ, և  ա ռա ջադ րանք նե րը ա նընդ մեջ փո փոխ վում են, ա պա թեկ նա ծու նե-
րի ընտ րութ յու նը կա րող է կա տար վել ըստ անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի, ո րը 
ձևա վոր վում է թեկ նա ծո ւի թո ղած ընդ հա նուր տպա վո րութ յամբ, դրսևո րած 
ին տե լեկ տով և պար տա վո րութ յուն նե րը բարձր գի տակ ցութ յամբ կա տա րե լու 
պատ րաս տա կա մութ յամբ։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կախ թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յան մո տե ցու մից, ընտ-

րութ յան գոր ծըն թա ցը մշտա պես կապ ված է կան խա տես ման հետ, ին չով էլ 
պայ մա նա վոր ված՝ կար ևոր վում են հու սա լիութ յու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու-
նը։ Հու սա լիութ յու նը նշա նա կում է, որ ընտ րութ յան ե ղա նա կը կի րառ վել է 
ա ռանց խախ տում նե րի, և գ նա հա տու մը կա տար վել է այդ ե ղա նա կի մե թո-
դա բա նութ յա նը հա մա պա տաս խան։ Հիմ նա վոր վա ծութ յու նը նշա նա կում է, որ 
առ կա է հստակ կապ ընտ րութ յան գոր ծի քի և տվ  յալ աշ խա տան քի հա մար 
անհ րա ժեշտ պատ րաստ վա ծութ յան միջև։ Թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յու նը սո-
վո րա բար կա տար վում է մեկ կամ մե կից ա վե լի ե րե սա ռե րես հար ցազ րույց-
նե րի մի ջո ցով։ Բա ցի դա, ընտ րութ յուն կա տա րե լու հա մար թեկ նա ծու նե րին 
կա րող են ներ կա յաց վել հար ցա շա րեր, ո րը նպա տակ ու նի բա ցա հայ տե լու 
նրանց մո տե ցում նե րը, հե տաքրք րութ յուն նե րը, է թի կա յի կող մե րը։    

9.3.3. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աշ խա տող նե րի նե րու ժի զար գա ցու մը մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա-

ռա վար ման հա ջորդ դրույթն է։ Պետք է հաշ վի առ նել, որ ան կախ ընտ րութ յան 
մո տե ցում նե րից, թա փուր պաշ տո նը զբա ղեց րած աշ խա տող նե րի մե ծա մաս-
նութ յու նը կա րիք ու նի լրա ցու ցիչ վե րա պատ րաս տում նե րի՝ ի րենց ո լոր տում 
ա ռաջ խա ղա ցում ու նե նա լու և նե րու ժը զար գաց նե լու հա մար։ Այս ա ռու մով 
արդ յու նա վետ աշ խա տու ժի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է կազ մա կեր-
պել աշ խա տող նե րի պար բե րա կան վե րա պատ րաս տում նե րը և  ի րա կա նաց նել 
կա տա րո ղա կա նի կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րը։ 
Վե րա պատ րաս տու մը մի շարք գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն է, 

ո րոնց կի րա ռու մը նպա տակ ու նի սա տա րե լու աշ խա տող նե րին նոր գի տե-
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լիք ներ ձեռք բե րե լու և  աշ խա տան քի հետ կապ ված ու նա կութ յուն նե րը բա րե-
լա վե լու հա մար։ Վե րա պատ րաս տումն ի րա կա նաց վում է ինչ պես տվյալ աշ-
խա տան քի հա մար ընտր ված նոր թեկ նա ծո ւի, այն պես էլ տվյալ պաշ տո նում 
աշ խա տող մաս նա գե տի հա մար, երբ փո փոխ վում են ներ կա յաց վող պա հանջ-
նե րը, և  անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում ձեռք բե րե լու լրա ցու ցիչ ու նա-
կութ յուն ներ։ Վե րա պատ րաս տու մը տե ղի է ու նե նում աշ խա տա վայ րում, որ-
տեղ տվյալ աշ խա տանքն ի րա կա նաց վում է փոր ձա ռու աշ խա տո ղի կող մից։ 
Միմ յանց փո խա րի նու մը (job rotation) ընդ հա նուր մո տե ցում է, ո րը թույլ է 
տա լիս նոր թեկ նա ծու նե րին դրսևո րե լու տար բեր գոր ծա ռույթ ներ և  ըն դար-
ձա կե լու ի րենց աշ խա տան քա յին կա րո ղութ յուն նե րը։ Քոու չին գի (coaching) 
դեպ քում կազ մա կեր պութ յան փոր ձա ռու աշ խա տա կի ցը տրա մադ րում է 
խորհր դատ վութ յուն նոր թեկ նա ծո ւի պատ րաստ վա ծութ յու նը բարձ րաց-
նե լու հա մար։ Բա ցի դա, մեն թո րութ յու նը (mentoring) քոու չին գի տա րա տե-
սակ է, ո րի ժա մա նակ նոր թեկ նա ծո ւի վե րա պատ րաս տու մը նշա նակ վում 
է ա վագ մաս նա գե տի մոտ։ Ն ման ձևով, նոր թեկ նա ծու նե րին հնա րա վո րու-
թյուն է տրվում մշտա պես հա սա նե լիութ յուն ու նե նալ խորհր դատ վութ յուն 
ստա նա լու, ու նա կութ յուն նե րը զար գաց նե լու և կազ մա կեր պութ յան վե րա-
բեր յալ ընդ հա նուր ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար։ Վե րա պատ-
րաստ ման հա մար հա ճախ կի րառ վող մո տե ցում նե րից է նաև կողմ նո րոշ ման 
(orientation) անց կա ցու մը, ո րի ժա մա նակ նոր թեկ նա ծու նե րը ծա նո թա նում 
են ի րենց աշ խա տան քի, կո լե գա նե րի և կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան 
կար ևոր կող մե րի հետ։ Ն ման դեպ քե րում աշ խա տող նե րին են ներ կա յաց վում 
կազ մա կեր պութ յան տես լա կա նը, նպա տակ նե րը, կազ մա կերպ չա կան մշա կույ-
թը, հիմ նա կան կա նո նա կար գերն ու ըն թա ցա կար գե րը։ Սո ցիա լա կա նաց ման 
ժա մա նակ նոր թեկ նա ծու նե րը ծա նո թա նում և  ըն տե լա նում են կազ մա կեր-
պութ յա նը բնո րոշ մշա կույ թի հետ, ո րը հատ կա պես կար ևոր է աշ խա տան քի 
ա ռա ջին վեց ամս վա ըն թաց քում։ Կողմ նո րոշ ման ծրագ րերն օգ նում են սո-
ցիա լա կա նաց ման պատ շաճ կազ մա կերպ մա նը։   
Կա տա րո ղա կա նի կա ռա վա րու մը մարդ կա յին նե րու ժի զար գաց ման 

մյուս կար ևոր քայլն9 է։ Ն ման մո տեց ման կի րա ռումն ա պա հո վում է կա տա րո-
ղա կա նի հա մար անհ րա ժեշտ ստան դարտ նե րի և ն պա տակ նե րի սահ մա նու-
մը, ո րը պար բե րա բար գնա հատ վում և ս տաց ված արդ յունք նե րի հի ման վրա 
բա րե լավ վում է։ Կա տա րո ղա կա նի գնա հա տու մը այդ նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րից մեկն է, ո րի ժա մա նակ գնա հատ վում են 
աշ խա տան քա յին ձեռք բե րում նե րը և դ րա հի ման վրա տրա մադր վում է հա-
մա պա տաս խան խորհր դատ վութ յուն։ Կա տա րո ղա կա նի մշտա կան վե րա նա-
յու մը հե տապն դում է ինչ պես աշ խա տո ղի գնա հատ ման, այն պես էլ նրա աշ-
խա տան քա յին նե րու ժի զար գաց ման նպա տակ ներ։ Գ նա հա տու մը հիմն վում 
է գրանց ված կա տա րո ղա կա նի վրա, ո րի ժա մա նակ ստաց ված արդ յունք նե-
րը հա մե մատ վում են սահ ման ված ստան դարտ նե րի հետ։ Կա տա րո ղա կա նի 
վե րա բեր յալ ստաց ված արդ յունք նե րը փաս տաթղ թա վոր վում են, ո րոնք հե-
տա գա յում օգ տա գործ վում են տար բեր տե սա կի խրա խու սում նե րի բաշխ-
ման ժա մա նակ։ Կա տա րո ղա կա նի վե րա բեր յալ գնա հա տում նե րը սո վո րա բար 
ի րա կա նաց վում են տա րե կան կտրված քով, ո րը մե նե ջեր նե րի տա րե կան հաշ-
վետ վութ յան մի մասն է, սա կայն միայն դրա պատ ճա ռով նրանց մե ծա մաս-
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նութ յան հա մար այդ ա ռա ջադ րան քի կա տա րու մը ոչ այն քան ցան կա լի զբաղ-
մունք է։ Դա պայ մա նա վոր ված է այն բա նով, որ այդ հաշ վետ վութ յուն նե րի 
հի ման վրա ա ռան ձին աշ խա տող ներ կա րող են կորց նել ի րենց աշ խա տան քը։ 
Այդ խնդի րը կար գա վո րե լու հա մար կա րող է կի րառ վել ըն թա ցիկ գնա հատ-
ման քոու չինգ, ո րը ո րո շա կիո րեն մեղ մում է այդ ի րա վի ճա կը։  
Կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մար տար բե րում են չորս հիմ նա կան 

ե ղա նակ, ո րոնք կենտ րո նաց ված են հա մա պա տաս խա նա բար հատ կա նիշ նե-
րի, վար քագ ծե րի, վերջ նարդ յունք նե րի և «360 աս տի ճան» մե թո դի կի րառ ման 
վրա2։ Հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա կա տար ված գնա հա տու մը (Trait‒based 
performance appraisal) չա փում է այն հատ կա նիշ նե րի և բ նու թագ րե րի առ-
կա յութ յու նը, ո րոնք կար ևոր են տվյալ աշ խա տան քի հա մար։ Այն կա րող 
է ի րա կա նաց վել գնա հատ ման գրա ֆի կա կան սանդ ղա կի (graphic rating 
scale) կի րառ մամբ։ Վար քագ ծի վրա հիմն ված գնա հա տումն (Behavior‒based 
performance appraisal) ի րա կա նաց վում է աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման հա-
մար կար ևոր ա ռան ձին քայ լե րը գնա հա տե լու հա մար։ Այն կա րող է ի րա կա-
նաց վել վար քագ ծի կողմ նո րոշ ման գնա հատ ման սանդ ղա կով և վար քագ ծի 
կրի տի կա կան դեպ քե րի գնա հատ ման մե թո դով։ Վերջ նարդ յունք նե րի գնա-
հատ ման (Results‒based performance appraisal) դեպ քում ու սում նա սիր վում 
են աշ խա տո ղի ձեռք բե րում նե րը և  ոչ թե հատ կա նիշ նե րը կամ վար քա գի ծը։ 
«360 աս տի ճա նի գնա հա տում» մե թո դի (360‒degree feedback) դեպ քում աշ-
խա տո ղի գնա հատ ման վե րա բեր յալ ին ֆոր մա ցիան հա վա քագր վում է տար-
բեր աղբ յուր նե րից։ 

9.3.4. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արդ յու նա վետ աշ խա տու ժի պահ պա նու մը մարդ կա յին ռե սուր սի կա-

ռա վար ման մյուս կար ևոր բա ղադ րիչն է։ Թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յու նից և 
ն րանց աշ խա տան քա յին նե րու ժը զա գաց նե լու հա մար կի րառ ված մի ջո ցա-
ռում նե րից հե տո անհ րա ժեշտ է նաև ջան քեր գոր ծադ րել աշ խա տու ժի պահ-
պան ման ուղ ղութ յամբ։ Դա պա հան ջում է վար ձատ րութ յան, մրցակ ցա յին 
աշ խա տա վար ձե րի և  օ գուտ նե րի արդ յու նա վետ հա մա կար գի առ կա յութ յուն, 
ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան ա ճի ա պա հով ման պլա նա վո րում և  աշ խա-
տանք‒անձ նա կան կյանք հա վա սա րակշ ռութ յան պահ պա նում1։ 
Վար ձատ րութ յու նը աշ խա տող նե րի մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի դի-

մաց հատ կաց ված ֆի նան սա կան փոխ հա տու ցում է։ Տար բե րում են վար ձա-
տ րութ յան ե րեք հիմ նա կան ձև, ո րոնք նե րա ռում են ժա մավ ճա րը, նվա զա-
գույն ժա մավ ճա րը և  աշ խա տա վար ձը։ Ա ռա ջի նի դեպ քում աշ խա տող նե րը 
վար ձատր վում են՝ ել նե լով ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար հատ կաց-
ված ժա մա քա նա կից։ Ն վա զա գույն ժա մավ ճա րի դեպ քում վճա րում նե րը կա-
տար վում են՝ հա մա ձայն տվյալ երկ րի օ րեն քով սահ ման ված մեկ ժա մի հա մար 
նա խա տես ված վճա րի։ Իսկ աշ խա տա վար ձը վճար վում է՝ ել նե լով կա տար ված 
աշ խա տան քից։ Վար ձատ րութ յու նը կազ մա կեր պութ յան կար ևոր և միա ժա մա-
նակ բարդ բա ղադ րիչն է, որն ըն կած է աշ խա տող‒կազ մա կեր պութ յուն փոխ-
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հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ քում։ Խե լա միտ վար ձատ րութ յան տրա մա դրումն 
անհ րա ժեշտ է, որ պես զի աշ խա տող ներն ի վի ճա կի լի նեն ա պա հո վե լու ի րենց 
կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ հիմ նա կան պա հանջ նե րը։ Երբ աշ խա տող նե րը 
չեն վար ձատր վում այն քան, որ կա րո ղա նան բա վա րա րել ի րենց տնտե սա կան 
նպա տակ նե րը, ա պա նրանք կփոր ձեն գտնել աշ խա տանք այլ գոր ծա տո ւի 
մոտ։ Մ յուս կող մից, երբ աշ խա տող նե րի մոտ առ կա է այն հա մոզ մուն քը, որ 
նրանց աշ խա տան քը ֆի նան սա պես թե րագ նա հատ ված է, նրանք կլքեն ի րենց 
պաշ տո նը կամ կդրսևո րեն ցածր արդ յու նա վե տութ յամբ, նվիր վա ծութ յամբ և 
կար գա պա հութ յամբ աշ խա տանք։ Հետ ևա բար, վար ձատ րութ յան արդ յու նա-
վետ հա մա կար գի առ կա յութ յու նը ծա ռա յում է կազ մա կեր պութ յան լա վա գույն 
շա հե րին։ Բա ցի դա, լավ վար ձատ րութ յու նը կա րող է օգ նել կազ մա կեր պու-
թյա նը՝ գտնե լու բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տող նե րի, պահ պա նե լու 
ներ կա յիս աշ խա տող նե րին և ն պաս տե լու բարձր արդ յու նա վե տութ յան ա պա-
հով մա նը ցածր ծախ սա տա րութ յամբ։ 
Օ գուտ նե րը աշ խա տող նե րի փոխ հա տուց ման այլ տար բե րակ են, ո րին եր-

բեմն ան վա նում են ա նուղ ղա կի վար ձատ րութ յան ե ղա նակ։ Այն կի րառ վում է 
տար բեր ձևե րով։ Ն ման ձևե րից է չաշ խա տած ժա մե րի դի մաց վճա րու մը, ո րի 
դեպ քում աշ խա տող նե րը վճար վում են հի վան դութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
բա ցա կա յութ յուն նե րի, ար ձա կուր դի, հանգստ յան օ րե րի և  ա նաշ խա տու նա-
կութ յան հետ կապ ված ժա մե րի գո յաց ման դի մաց։ Այլ ձև  է աշ խա տող նե րի 
և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի կյան քի ու ա ռող ջութ յան ա պա հո վա-
գրութ յու նը։ Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծութ յան ա պա հո վումն օ գուտ նե րի 
տրա մադր ման մյուս ձևն  է, ո րի դեպ քում մաս նակ ցում են ինչ պես գոր ծա-
տուն, այն պես էլ աշ խա տո ղը։ Հա վել  յալ կեն սա թո շա կա յին օ գուտ նե րի ա պա-
հո վումն ու ուս ման վճա րի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան փոխ հա տու ցու մը 
օ գուտ նե րի տրա մադր ման մյուս ձևերն են։ 
Աշ խա տանք‒անձ նա կան կյանք հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հո վու-

մը մե ծա նում է, երբ կազ մա կեր պութ յունն ու նի ճկուն քա ղա քա կա նութ յուն 
աշ խա տան քա յին ժա մե րի սահ ման ման հար ցում։ Այն հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս աշ խա տող նե րին՝ հեշ տո րեն բա լան սա վո րե լու անձ նա կան կյան քի կա-
րիք նե րը և  աշ խա տան քա յին պար տա վո րութ յուն նե րը։ Ն ման ճկու նութ յու նը 
կար ևոր վում է նաև բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի ներ գրավ-
ման հա մար։ Ա վե լին, ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն ներ օգ նում են աշ խա-
տող նե րին կազ մա կեր պե լու ի րենց ծնող նե րի կամ ե րե խա նե րի խնամ քը։ Իսկ 
այլ ըն կե րութ յուն ներ ի րենց աշ խա տող նե րին ա ռա ջար կում են վճա րո վի կար-
ճատև ար ձա կուրդ ներ՝ անձ նա կան կյան քի հետ կապ ված հար ցե րի կար գա-
վոր ման նպա տա կով։ 

9.3.5. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՄՈՏԻՎԱՑՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ 
Աշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կա նը պայ մա նա վոր ված է ե րեք հիմ նա կան 

գոր ծո նով՝ մո տի վա ցիա յի (աշ խա տան քը կա տա րե լու ցան կութ յուն), ու նա-
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կութ յուն նե րի և  աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի 
ա պա հով մամբ1։ Երբ աշ խա տո ղի մոտ բա ցա կա յում են ու նա կութ յուն նե րը, 
ա պա մե նե ջե րը կա րող է ա պա հո վել վե րա պատ րաստ ման անց կա ցում կամ 
փո խա րի նել աշ խա տո ղին։ Երբ առ կա է ռե սուրս նե րի սա կա վութ յուն, ա պա 
մե նե ջե րը կա րող է կար գա վո րել նաև դրա հետ կապ ված հար ցե րը։ Սա կայն, 
երբ աշ խա տո ղի կա տա րած աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յունն ընկ նում 
է մո տի վա ցիա յի բա ցա կութ յու յան պատ ճա ռով, ա պա դա ա վե լի լուրջ մար-
տահ րա վեր է մե նե ջեր նե րի հա մար։ Մար դու վար քա գի ծը կոմպ լեքս եր ևույթ 
է, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ մե նե ջե րին դժվար է հաս կա նալ խնդրի բնույ թը և, 
հետ ևա բար, այն լու ծե լու տար բե րակ նե րը։ Այն պես որ, մո տի վա ցիան ու նի 
կար ևոր նշա նա կութ յուն աշ խա տո ղի բարձր կա տա րո ղա կա նութ յու նը և դ րա 
հետ կապ ված արդ յու նա վե տութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ Մո տի վա ցիա յի 
մո դե լը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է ձևա վոր վում մո տի վաց ված լի նե լու վար-
քա գի ծը (Ն կար 9‒11)։ Այս պի սով, մո տի վա ցիան սահ ման վում է որ պես ան հա-
տի մոտ տե ղի ու նե ցող ներ քին պրո ցես, ո րի ըն թաց քում ձևա վոր ված շար ժիչ 
ո ժե րը խրա խու սում, ուղ ղոր դում և կա նո նա վո րում են նրա վար քա գի ծը։  
Ն կար 9‒11: Մո տի վա ցիա յի մո դել.

Մո տի վա ցիա յի վե րա բեր յալ գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ տե սութ յուն ներ, 
սա կայն պրակ տի կա յում դրանք կի րա ռե լու հա մար մե նե ջեր նե րը պետք է օգ-
տա գոր ծեն տար բեր ե ղա նակ ներ ու ձևեր։ Ներ կա յումս մո տի վա ցիա յի խթան-
ման ա ռա վել տա րած ված ե ղա նակ ներ են աշ խա տող նե րի ո գեշն չու մը և ն րանց 
մաս նակ ցութ յու նը ո րո շում նե րի կա յաց մա նը, աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
այ լընտ րան քա յին ձևե րի առ կա յութ յու նը1։ Կա տա րո ղա կա նի հի ման վրա ձևա-
վոր ված խրա խուս ման հա մա կար գը ևս  ուղղ ված է աշ խա տող նե րի մո տի վա-
ցիան և կա տա րո ղա կա նը բարձ րաց նե լուն։ 
Ո գեշն չու մը և մաս նակ ցութ յու նը կար ևոր ե ղա նակ ներ են, ո րոնք մե նե-

ջեր նե րը մշտա պես օգ տա գոր ծում են ի րենց ա ռօր յա պրակ տի կա յում։ Ո գեշնչ-
ման ժա մա նակ աշ խա տող նե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վում ինք նու րույն 
սահ մա նե լու ի րենց աշ խա տան քա յին նպա տակ նե րը, կա յաց նե լու ո րո շում ներ 
և լու ծե լու աշ խա տան քա յին խնդիր ներ, ո րոնք իր պար տա վո րութ յուն նե րի և 
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լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում են։ Մաս նակ ցութ յան դեպ քում աշ խա-
տող նե րը կա յաց նում են ո րո շում ներ ի րենց աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
վե րա բեր յալ։ Աշ խա տող նե րը, ո րոնք մաս նակ ցում են ո րո շում նե րի կա յաց-
մա նը, կա րող են դրսևո րել ա վե լի շատ նվիր վա ծութ յուն այդ ո րո շում նե րը 
պատ շա ճո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Բա ցի դա, ո րո շում նե րի կա յաց ման 
և  ի րա գործ ման հա ջող ըն թաց քը պայ մա նա վո րում է դրա կան արդ յունք նե րի 
ա ռա ջա ցու մը, ո րը կա րող է օգ նել աշ խա տող նե րին բա վա րա րե լու ի րենց կա-
րիք նե րը ո րո շա կի ձեռք բե րում նե րի հաս նե լու ա ռու մով, ինչ պես նաև կա րող 
է նպաս տել աշ խա տան քի կա տար ման հան դեպ նրանց գի տակ ցութ յան և պա-
տաս խա նատ վութ յան մե ծաց մա նը, ինք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը։ 
Ա վե լին, ո րո շում նե րի կա յաց ման ըն թաց քին աշ խա տող նե րի ներգ րա վումն 
օգ նում է մե նե ջեր նե րին ա վե լի լավ հաս կա նա լու այն կա պը, որն առ կա է կա-
տա րո ղա կա նի և ցան կա լի փոխ հա տուց ման ստաց ման միջև։  
Աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման այ լընտ րան քա յին ձևե րի առ կա յու-

թյու նը հաշ վի է առ նում ժա մա նա կա կից մար դու ապ րե լաձ ևի սո վո րույթ նե րը 
և  ուղղ ված է նրանց մո տի վա ցիան ու կա տա րո ղա կա նը բարձ րաց նե լուն։ Այս 
դեպ քում աշ խա տող նե րին ա ռա ջարկ վում են աշ խա տան քա յին ժա մե րի ա ռա-
վել ճկուն տար բե րակ ներ, ո րոն ցից ա ռա վել տա րած ված են փո փո խա կան աշ-
խա տան քա յին ժա մա նա կա ցույ ցը (variable work schedules), ճկուն աշ խա տան-
քա յին ժա մա նա կա ցույ ցը (fl exible work schedules), աշ խա տան քի բա ժա նու մը 
(job sharing) և հե ռա հար աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը (telecommuting)։ 
Չ նա յած գո յութ յուն ու նե ցող բա ցա ռութ յուն նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, աշ-

խա տան քա յին շա բաթ վա հինգ օր վա ըն թաց քում աշ խա տան քա յին ժա մե րի 
սկիզբն ա վան դա բար հա մար վում է ա ռա վոտ յան 8:00‒ն կամ 9:00‒ն, իսկ 
ա վար տը՝ 17։00‒ն կամ 18։00‒ն։ Այս ժա մա նա կա ցույ ցը հա ճախ ստեղ ծում է 
դժվա րութ յուն ներ նման ժա մա նա կա ցույ ցով աշ խա տող մարդ կանց հա մար, 
ով քեր անձ նա կան հար ցե րով պետք է հա ճա խեն բանկ, տե սակ ցեն բժշկին կամ 
ա տամ նա բույ ժին, մաս նակ ցեն ծնո ղա կան ժո ղով նե րին, այ ցե լեն մե քե նա նե րի 
վե րա նո րոգ ման կենտ րոն և  այս պես շա րու նակ։ Ն ման դեպ քե րում ա ռան ձին 
աշ խա տող ներ ղե կա վա րի թույլտ վութ յամբ ձևա կեր պում են հի վան դութ յան 
ար ձա կուրդ կամ մե կօր յա ար ձա կուրդ ի րենց կա րիք նե րը հո գա լու հա մար։ 
Մինչ դեռ աշ խա տող նե րի մյուս խում բը ի րեն զգում է ան կա րող և սահ մա-
նա փակ ված, ո րը նրանց մոտ դժգո հութ յուն ու վրդով մունք է ա ռա ջաց նում։ 
Ն ման խնդիր նե րից խու սա փե լու հա մար մի շարք կազ մա կեր պութ յուն ներ 
ներ մու ծել են փո փո խա կան աշ խա տան քա յին ժա մա նա կա ցույ ցի մո տե ցու մը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բաշ խե լու 40‒ժամ յա շա բա թա կան աշ խա-
տան քա յին գրա ֆիկն ա վե լի քիչ օ րե րի վրա՝ ի տար բե րութ յուն ա վան դա կան 
հնգօր յա աշ խա տան քա յին գրա ֆի կի։ 
Աշ խա տան քա յին ճկուն ժա մա նա կա ցույցն աշ խա տող նե րին տրա մադ րում է 

ա վե լի շատ վե րահս կո ղութ յուն աշ խա տան քի կա տար ման ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար։ Այդ դեպ քում աշ խա տան քա յին օ րը բա ժան վում է եր կու մա սի՝ ճկուն 
և ֆիքս ված աշ խա տան քա յին ժա մե րով, ո րոնց դեպ քում բո լոր աշ խա տող նե րը 
պետք է լի նեն աշ խա տա վայ րում աշ խա տան քի ֆիքս ված ժա մե րին, մինչ դեռ 
ու նակ են ընտ րե լու ի րենց հար մար ժամն աշ խա տան քի ճկուն ժա մե րին։
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Աշ խա տան քի բա ժան ման դեպ քում կես դրույ քով եր կու աշ խա տող միմ-
յանց փո խա րի նե լով՝ ի րա կա նաց նում են մեկ դրույ քի հա մար նա խա տես ված 
ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րու մը։ Ն ման մո տեց ման կի րա ռութ յու նը աշ խա-
տան քի մեջ է ներգ րա վում ա վե լի շատ թվով ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի, 
ո րը կա րող է օգ տա կար լի նել կազ մա կեր պութ յան հա մար։ Հե ռա հար աշ խա-
տան քի դեպ քում աշ խա տող նե րը հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում կա տա րե լու 
ի րենց պար տա վո րութ յուն ներն աշ խա տա վայ րից դուրս՝ սո վո րա բար տա նը։ 
Խ րա խու սու մը կա տա րո ղա կա նի հի ման վրա կազ մա կեր պութ յան 

հիմ նա կան գոր ծիք նե րից մեկն է, ո րը կենտ րո նա ցած է աշ խա տող նե րի մո տի-
վա ցիան բարձ րաց նե լու վրա։ Խ րա խուս ման հա մա կար գի շնոր հիվ սահ ման-
վում և գ նա հատ վում են աշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կան նե րը, ո րի հի ման 
վրա տրա մադր վում են հա մար ժեք խրա խու սում ներ։ Այն կի րառ վում է բարձր 
կա տա րո ղա կան ցու ցա բե րած աշ խա տող նե րի նկատ մամբ, ո րը նպաս տում է 
նրանց դրսևո րած ցան կա լի կա տա րո ղա կա նի պահ պան մա նը, ինչ պես նաև 
օ րի նակ է մյուս աշ խա տող նե րի հա մար՝ ի րենց կա տա րո ղա կա նը բարձ րաց-
նե լու գոր ծում։ Երբ կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րը լի նում են բարձր, իսկ 
աշ խա տող նե րը ստա նում են տար բեր խրա խու սում ներ, ա պա նրանց շա հե րը 
հա մընկ նում են։ Խ րա խու սան քը կա րող է հատ կաց վել աշ խա տո ղի կող մից 
ստեղ ծած ար ժե քի ձևով, նրա խթան ման նպա տա կով, ստաց ված շա հույթն 
աշ խա տան քա յին խմբի ան դամ նե րի միջև բա ժա նե լու մի ջո ցով, ինչ պես նաև 
բարձր օ ղա կի մե նե ջեր նե րին փոխ հա տու ցե լու ձևով։   

9.3.6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ
Աշ խա տան քի բա ժա նու մը այն ո լորտն է, որ տեղ կա րող են կի րառ վել մո-

տի վա ցիա յի վե րա բեր յալ գո յութ յուն ու նե ցող տե սութ յուն նե րը։ Այն մի գոր-
ծըն թաց է, ո րի ժա մա նակ աշ խա տան քա յին պար տա վո րութ յուն նե րը բաշխ-
վում են ան հատ աշ խա տող նե րի և թի մե րի միջև։ Աշ խա տան քի բա ժա նու մը 
կար ևոր է կազ մա կեր պել այն պի սի սկզբունք նե րի հի ման վրա, ո րոնք ա ռա-
վե լա գույնս կա պա հո վեն աշ խա տո ղի մոտ բա վա րար վա ծութ յան զգա ցու մը 
և, դրա նով պայ մա նա վոր ված, բարձր կա տա րո ղա կա նը։ Մե նե ջեր նե րը պետք 
է տեղ  յակ լի նեն աշ խա տան քի այն գոր ծա ռույթ նե րի մա սին, ո րոնք աշ խա-
տող նե րին մո տի վաց ված են պա հում։ Բա ցի դա, նրանք պետք է ո րո նեն ու ղի-
ներ աշ խա տող նե րի մո տի վա ցիան պահ պա նե լու այն դեպ քե րում, երբ նրանք 
կա տա րում են աշ խա տան քի միան ման գոր ծա ռույթ ներ՝ ա ռանց բա վա րար-
վա ծութ յան զգա ցու մի։ Այս հա մա տեքս տում, աշ խա տան քի բա ժան ման այ-
լընտ րանք ներ են աշ խա տան քի պար զե ցու մը, աշ խա տան քի ռո տա ցիան, 
աշ խա տան քա յին ա ռա ջադ րանք նե րի ընդ լայ նու մը և  աշ խա տան քի բո վան դա-
կութ յան հարս տա ցու մը՝ աշ խա տան քի բնու թագ րե րի մո դե լով 2,3։ 
Աշ խա տան քի պար զեց ման ժա մա նակ ա ռա ջադ րանք նե րի բա ժա նումն 

ըստ դրանց քա նա կի և տե սա կի կա տար վում է այն պես, որ ան հա տը կամ թիմն 
ի վի ճա կի լի նեն կա տա րե լու սահ ման ված ա ռա ջադ րանք ներն արդ յու նա վե տո-
րեն։ Դ րանց բա ժա նու մը ի րա կա նաց վում է այն պի սի սկզբունք նե րով, ո րոնց 
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դեպ քում ա ռա ջադ րանք նե րը լի նում են պարզ, կրկնվող և ս տան դար տաց-
ված։ Այդ դեպ քում աշ խա տան քի կա տա րու մը այլևս չի պա հան ջում կոմպ-
լեքս ունա կութ յուն ներ, հետ ևա բար, աշ խա տող նե րի վե րա պատ րաս տու մը 
կա տար վում է ա վե լի հեշտ և  ա րագ, վե րահս կո ղութ յու նը՝ ոչ շատ դժվար, և 
փո խա րի նումն՝ ա ռա վել հեշտ, երբ աշ խա տող նե րը հե ռա նում են։  
Աշ խա տան քի ռո տա ցիան ա ռա ջադ րանք նե րի բա ժան ման մեկ այլ ձև  

է, ո րի ժա մա նակ աշ խա տող նե րը տե ղա փոխ վում են մի աշ խա տան քից մյու-
սը։ Այս դեպ քում աշ խա տող նե րը կա տա րում են տար բեր ա ռա ջադ րանք ներ, 
ո րը ո րո շա կիո րեն խթա նում է նրանց մո տի վա ցիան։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
աշ խա տան քի ռո տա ցիա յի ողջ ըն թաց քը ևս դառ նում է կրկնվող գոր ծո ղու-
թյուն նե րի շարք աշ խա տող նե րի հա մար, ո րը կա րող է նրանց մոտ ան բա վա-
րա րութ յան զգա ցու մի ձևա վո րում ա ռաջ բե րել։ 
Աշ խա տան քա յին ա ռա ջադ րանք նե րի ընդ լայն ման դեպ քում տար բեր 

ա ռա ջադ րանք նե րի միա վո րու մից ձևա վոր վում է նոր աշ խա տանք։ 
Աշ խա տան քի բո վան դա կութ յան հարս տաց ման (job enrichment) դեպ-

քում մե ծա նում են ա ռա ջադ րանք նե րի պա րու նա կութ յունն ու խո րութ յունն 
ի հա շիվ պլա նա վոր ման և վե րահս կո ղութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի ա վե-
լաց ման, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեին վե րահս կո ղի կող մից։ Այս դեպ քում 
աշ խա տող նե րի հա մար ձևա վոր վում են ա ռաջ խա ղաց ման, նոր ու նա կու-
թյուն նե րի զար գաց ման և ձեռք բե րում նե րի հաս նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ, 
ո րոնք մո տի վա ցիա յի բարձր մա կար դա կի ա պա հով ման ու ղի ներ են։ Աշ խա-
տան քի բո վան դա կութ յան հարս տաց ման դեպ քում աշ խա տող նե րը վե րահս-
կում են ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծումն ի րենց ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
ժա մա նակ, կա յաց նում են ո րո շում ներ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման վե րա-
բեր յալ և կա տա րում են ա ռա ջադ րանք ներն ի րենց հա մար ա ռա վել հար մար, 
սա կայն խե լա միտ ա րա գութ յամբ։ 
Աշ խա տան քի բնու թագ րե րի մո դե լի հա մա ձայն, աշ խա տան քի հա-

րստա ցու մը չի կա րող լի նել խե լա միտ մո տե ցում յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի 
հա մար։ Ն կար 9‒12‒ում բեր ված է աշ խա տան քի բնու թագ րե րի մո դե լը, ո րը 
կենտ րո նա նում է աշ խա տան քի հինգ կար ևո րա գույն հատ կա նի շի առ կա յու-
թյան կամ բա ցա կա յութ յան վրա։ Դ րանք են̀

1. Ու նա կութ յուն նե րի բազ մա զա նութ յու նը‒ աշ խա տան քի տար բեր 
գոր ծա ռույթ նե րի կա տար ման հա մար ու նա կութ յուն նե րի բազ մա զա նութ յան 
և պա հանջ վող տա ղան դի աս տի ճա նը։ 

2. Աշ խա տան քի ան հա տա կա նութ յու նը‒ աշ խա տան քը սկզբից մինչև 
վերջ կա տա րե լու ըն թաց քում աշ խա տո ղի ներգ րավ վա ծութ յան աս տի ճա նը։

3. Ա ռա ջադ րան քի կար ևո րութ յու նը‒ կա տա րած աշ խա տան քի ազ դե-
ցութ յան աս տի ճա նը կազ մա կեր պութ յան և  աշ խա տող նե րի վրա՝ կազ մա կեր-
պութ յան ներ սում կամ դրա նից դուրս գտնվե լու ըն թաց քում։ 

4. Աշ խա տո ղի լիա զո րութ յու նը‒ աշ խա տան քի պլա նա վոր ման և  ո րո-
շում նե րի կա յաց ման հա մար տրված ինք նու րույ նութ յան աս տի ճա նը։

5. Հե տա դարձ կա պը‒ աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր-
յալ ստա ցած ին ֆոր մա ցիա յի օգ տա գործ ման աս տի ճա նը բաց թո ղում նե րի 
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ուղղ ման գոր ծում։ Դա վե րա բե րում է այն վի ճա կին, երբ աշ խա տողն ա ռա-
ջադ րանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ տեղ  յակ է լի նում իր բաց թո ղում նե րի 
մա սին։ Նա վե րաց նում է դրանք ինք նու րույն կամ գնա հատ ման խմբի կող մից 
զգու շաց վե լուց հե տո։  
Ն կար 9‒12: Աշ խա տան քի բնու թագ րե րի մո դել. 

Աշ խա տան քի հինգ կար ևո րա գույն հատ կա նի շի առ կա յութ յան դեպ քում 
աշ խա տան քի բո վան դա կութ յու նը հա մար վում է հարս տաց ված։ Սա կայն 
տար բեր մարդ կանց դեպ քում դա ու նե նում է տար բեր ազ դե ցութ յուն ներ։ 
Երբ աշ խա տող նե րը դրա կան են մո տե նում աշ խա տան քի բո վան դա կութ յան 
հարս տաց մա նը, դրսևո րում են ա ռաջ խա ղաց ման կա րիք ներ, ու նեն գի տե-
լիք ներ, ու նա կութ յուն ներ և կա րո ղութ յուն ներ, դա աշ խա տող‒աշ խա տանք 
հա մա պա տաս խա նութ յան հիմք է։ Մ յուս կող մից, երբ աշ խա տան քի բո վան-
դա կութ յան հարս տա ցու մը տե ղի է ու նե նում այդ հատ կա նիշ նե րը չու նե ցող 
աշ խա տող նե րի դեպ քում, ա պա աշ խա տող‒աշ խա տանք հա մա պա տաս խա-
նութ յու նը հա մար վում է թե րի, ո րը կա րող է հան գեց նել աշ խա տո ղի մոտ ան-
բա վա րա րութ յան զգա ցու մի ձևա վոր ման ու աշ խա տան քա յին կա տա րո ղա-
կա նի նվա զեց ման։ 

9.4. ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
9.4.1. ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Մար դիկ օժտ ված են ան հա տա կան տար բեր հատ կա նիշ նե րով, ու նեն տար-

բեր ցան կութ յուն ներ ու կա րիք ներ և  ար տա հայ տում են ի րենց զգա ցում նե րը 
տար բեր ձևե րով։ Այդ պատ ճա ռով նրբազ գա ցութ յան և խո րա թա փան ցու թյան 
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առ կա յութ յու նը մարդ կանց մոտ օգ նում է նրանց լի նել ա ռա վել հա ջո ղակ աշ-
խա տան քում և  անձ նա կան կյան քում։ Այս ա ռու մով, երբ մե նե ջեր ներն ու նե-
նում են բարձր աս տի ճա նի ինք նա կա ռա վար ման ու նա կութ յուն ներ, նրանք 
ճա նա չում են ի րենց հատ կա նիշ նե րը բա վա կան լավ և  ի վի ճա կի են օգ նե լու 
մյուս նե րին զգա ցում նե րի ինք նա տի րա պետ ման հար ցե րում։ Այս պի սով, ինք-
նա կա ռա վա րու մը ինք նա ճա նաչ ման, զգաց մունք նե րի կար գա վոր ման, մո տի-
վաց ման, կա րեկց ման և սո ցիա լա կան ու նա կութ յուն նե րի հա մակ ցութ յուն է, 
որն անհ րա ժեշտ է արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մար։ Դ րա վե րա բեր յալ 
գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ տե սութ յուն ներ, սա կայն ա ռա վել տա րած ված է 
Դե նիել Գոուլ մե նի ա ռա ջար կած մո դե լը, ըստ ո րի ինք նա կա ռա վա րու մը բաղ-
կա ցած է հինգ բա ղադ րի չից10`

1. Ինք նա ճա նա չու մը (self‒awareness). 
(i) Սե փա կան զգա ցում նե րին տեղ  յակ լի նե լը (emotional awareness)
(ii) Ու ժեղ և թույլ կող մե րի ինք նագ նա հա տու մը (accurate self‒assessment)
(iii) Սե փա կան ար ժե քի և կա րո ղութ յուն նե րի ի մա ցութ յու նը (self‒con fi -

den ce)

2. Ինք նա կար գա վո րու մը (self‒regulation).
(i) Զ գաց մուն քա յին պոռթ կում նե րի և  իմ պուլս նե րի կար գա վո րու մը 

(self‒cont rol)
(ii) Ազն վութ յան և սե փա կան ներ դաշ նա կութ յան պահ պա նու մը (trust wor-

thiness)
(iii) Կա տա րո ղա կա նի հա մար պա տաս խա նատ վութ յան ստանձ նու մը  (con-

scien tiousness)
(iv)  Փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ ճկու նութ յու նը (adaptability)
(v)  Նո րա րա րութ յուն նե րի նկատ մամբ ճկու նութ յու նը (innovativeness) 

3. Ինք նա մո տի վա ցու մը (self‒motivation).
(i) Գե րա զան ցութ յան ձգտումն աշ խա տան քի ժա մա նակ (achievement 

drive)
(ii) Ն պա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար նվիր վա ծութ յու նը (com mit ment)
(iii) Հ նա րա վո րութ յուն նե րի դեպ քում նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը (ini tia tive)
(iv)  Խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման ժա մա նակ ցու ցա բե րած հաս տա տա-

կա մութ յու նը (Optimism)

4. Զ գաց մունք նե րի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը (social awareness).
(i) Ու րիշ նե րի դրութ յան մեջ մտնե լու ըն դու նա կութ յու նը (empathy) 
(ii) Հա ճա խորդ նե րի կա րիք նե րի կան խա տե սու մը և բա վա րա րու մը (ser vi-

ce orientation)
(iii) Մ յուս նե րի զար գաց մանն ու ու նա կութ յուն նե րի լա վաց մանն օ ժան դա-

կե լը (developing others)
(iv)  Տար բեր տե սա կի մարդ կանց մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղ-

ծու մը (leveraging diversity)
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(v)  Թի մում առ կա զգա ցում նե րի ու փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին  
ի րա զեկ վա ծութ յու նը (political awareness)

5. Սո ցիա լա կա նաց ման ու նա կութ յուն նե րը (social skills).
(i) Տե սա կե տը պաշտ պա նե լու արդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը (in-

fl u ence)
(ii) Փաս տարկ ված և հա մո զիչ ին ֆոր մա ցիա յի հա ղոր դու մը (com mu ni ca tion)
(iii) Ան հատ նե րի և մարդ կանց ոգ ևո րե լը, ա ռաջ նոր դե լը (leadership)
(iv)  Փո փո խութ յուն նե րի նա խա ձեռ նու մը կամ ի րա կա նա ցու մը (change ca-

ta lyst)
(v)  Ան հա մա ձայ նութ յուն նե րի բա նակ ցու մը և կար գա վո րու մը (confl ict ma-

nag ement)
(vi)  Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա-

ցու մը (building bonds)
(vii) Ընդ հա նուր նպա տակ նե րի հա մար մյուս նե րի հետ աշ խա տե լը 

(collaboration and cooperation)
(viii) Ընդ հա նուր նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ խմբում մի-

մյանց օգ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ մթնո լոր տի ձևա վոր մանն օ ժան դա կե լը 
(team capabilities)։
Տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րին բնո րոշ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 

ձևը մշտա պես փո փոխ վում է։ Դ րանց թվում մե ծա նում է այն կազ մա կեր պու-
թ յուն նե րի թի վը, ո րոնք շարժ վում են դե պի գի տե լի քա հեն ար տադ րութ յան 
կազ մա կեր պում, ո րի դեպ քում աշ խա տա կից ներն ու նեն ա վե լի շատ ինք նու-
րույն ո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ, ան գամ կա ռա վար ման 
բարձր օ ղակ նե րում։ Քա նի որ կազ մա կեր պութ յուն նե րը մշտա պես փոր ձում 
են լա վաց նել ի րենց կա տա րո ղա կա նը, նրանք հաս կա նում են, որ ցան կա լի 
արդ յունք ներ կա րե լի է ստա նալ, երբ աշ խա տա կից ներն ու նեն ինք նա կա ռա-
վար ման բարձր աս տի ճան։ Այդ նպա տա կի հա մար մշտա պես բա րե լավ վում է 
կա ռա վար ման ո ճը, կազ մա կերպ վում են աշ խա տա կից նե րի զար գաց ման հնա-
րա վո րութ յուն ներ, իսկ ղե կա վար նե րը նպաս տում են ա ռա վել ճկուն, պա տաս-
խա նա տու, չա փո րո շիչ նե րի վրա հիմն ված, հստա կութ յան, խրա խու սում նե րի 
և ն վիր վա ծութ յան առ կա յութ յամբ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը։ 

9.4.2. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կա ռա վար ման չորս գոր ծա ռույ թի՝ պլա նա վոր ման, կազ մա կերպ ման, 

ա ռաջ նորդ ման և վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
մե նե ջեր նե րը պետք է տի րա պե տեն մի շարք ու նա կութ յուն նե րի, ո րոն ցից 
ա ռա վել կար ևոր են տեխ նի կա կան, մի ջանձ նա յին, ըն կալ ման, խնդիր նե րի 



‒ 408‒

հայտ նա բեր ման, հա ղոր դակց ման, ո րո շում նե րի կա յաց ման և ժա մա նա կի 
կա ռա վար ման ու նա կութ յուն նե րը1,11 (Նկար 9‒13)։ 
Նկար 9‒13: Մենեջերների հիմնական ունակությունները և հմտությունները. 

Տեխ նի կա կան ու նա կութ յուն նե րը աշ խա տան քի որ ևէ տե սա կի վե րա-
բեր յալ ու նե ցած գի տե լի քի հի ման վրա ձևա վոր ված հմտութ յուն ներ են։ Երբ 
մե նե ջեր նե րը տի րա պե տում են տեխ նի կա կան ու նա կութ յուն նե րին, ա պա 
նրանք ու նակ և գի տակ են կազ մա կեր պութ յան ա ռան ձին ո լոր տի գոր ծա-
ռույթ նե րին մաս նակ ցե լու, ներ քին կա նոն ներն ու չա փո րո շիչ նե րը պահ պա-
նե լու, ինչ պես նաև պա հանջ վող ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յու նը 
կամ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցումն ա պա հո վե լու հա մար։ Տեխ նի կա կան 
ու նա կութ յուն նեը հատ կա պես կար ևոր են ա ռա ջին գծի մե նե ջեր նե րի, պա-
կաս կար ևոր՝ մի ջին օ ղա կի մե նե ջեր նե րի և  ա մե նա քի չը՝ թոփ մե նե ջեր նե րի 
հա մար12 (Ն կար 9‒14)։ Ա ռա ջին գծի մե նե ջեր նե րը հատ կաց նում են ի րենց 
աշ խա տան քա յին ժա մա նա կի մեծ մա սը են թա կա աշ խա տող նե րի վե րա պատ-
րաստ ման և  աշ խա տան քի հետ կապ ված նրանց հար ցե րին պա տաս խա նե լու 
հա մար։ Ն րանք հա մար վում են արդ յու նա վետ մե նե ջեր ներ, ե թե տի րա պե-
տում են այն գի տե լի քին, թե ինչ պես պետք է ի րա կա նաց վեն հանձ նա րար ված 
ա ռա ջադ րանք նե րը։ 
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Ն կար 9‒14: Կա ռա վար ման ու նա կութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը՝ ել նե լով կա ռա-
վար ման մա կար դա կից.

Մի ջանձ նա յին ու նա կութ յուն ներն, ի տար բե րութ յուն տեխ նի կա կան 
ու նա կություն նե րի, անհ րա ժեշտ են մարդ կանց հետ արդ յու նա վե տո րեն հա-
ղոր դակց վե լու, հաս կա նա լու և ն րանց մո տի վաց նե լու հա մար։ Դա հիմն ված 
է աշ խա տող նե րի անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի, մո տե ցում նե րի, զգա ցում նե րի 
մա սին ու նե ցած գի տե լի քի, նրանց կող մից դրսևո րած վար քագ ծի և ն րանց 
մո տի վաց նե լու վե րա բեր յալ ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րի վրա։ Բա ցի դա, մե-
նե ջեր ներն աշ խա տում են նաև տար բեր մա տա կա րար նե րի, հա ճա խորդ նե րի, 
ներդ րող նե րի և կազ մա կեր պութ յան այլ նպա տակ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Մի ջանձ նա յին ու նա կութ յուն ներն անհ րա ժեշտ են 
աշ խա տան քում ներգ րավ ված մարդ կանց հետ արդ յու նա վետ շփվե լու և կազ-
մա կեր պութ յան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։   
Ըն կալ ման ու նա կութ յուն նե րի տի րա պե տու մը հնա րա վո րութ յուն է 

տա լիս մե նե ջեր նե րին պատ կե րաց նե լու կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեու-
թյան էութ յու նը և դ րա նից ել նե լով արդ յու նա վե տո րեն կի րա ռե լու տար բեր 
վե րա ցա կան հաս կա ցութ յուն ներն աշ խա տան քա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րի կա տար ման հա մար։ Այդ պի սի ու նա կութ յուն ներ են վեր լու ծա կան մտա ծո-
ղութ յու նը, ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղութ յու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո-
ղութ յու նը և  ո րո շում նե րի ճիշտ կա յա ցու մը։ Դ րանց մի ջո ցով մե նե ջեր ներն 
ու նակ են ի րա կա նաց նե լու խնդիր նե րի լուծ ման, ո րո շում նե րի կա յաց ման և 
նոր մտքե րի ձևա վոր ման գոր ծա ռույթ ներ։ Բա ցի դա, մե նե ջեր ներն ու նակ են 
լի նում կան խա տե սե լու հնա րա վոր խնդիր նե րի ա ռա ջա ցու մը և նա խա պես 
մտա ծե լու դրանց կան խար գել ման վե րա բեր յալ։ Թի մա յին աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ ըն կալ ման ու նա կութ յուն ներն օգ նում են մե նե ջեր նե րին քննա դա-
տո րեն գնա հա տե լու խնդիր նե րի լուծ ման վե րա բեր յալ առ կա տար բե րակ նե րը 
և  արդ յու նա վետ աշ խա տան քի հա մար ընտ րե լու դրան ցից լա վա գույ նը։ 
Խն դիր նե րի հայտ նա բեր ման ու նա կութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն 

են տա լիս մե նե ջեր նե րին ա վե լի լավ հաս կա նա լու տար բեր եր ևույթ նե րի հիմ-
քում ըն կած պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րը և  առ կա խնդիր նե րի հա մար 
ա ռա ջար կե լու դրանց լուծ ման լա վա գույն տար բե րա կը։ Այն ի րա կա նաց վում է 
խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման նա խան շան նե րի ճա նաչ մամբ և դ րանց հա մար ժեք 
լու ծում նե րի կի րառ մամբ, ո րը կան խար գե լում է խնդրի ա ռա ջա ցու մը։ 
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Հա ղոր դակց ման ու նա կութ յուն նե րի տի րա պետ ման դեպ քում մե-
նե ջեր ներն ու նակ են արդ յու նա վե տո րեն փո խան ցել մյուս նե րին և ս տա նալ 
նրան ցից աշ խա տան քի հետ կապ ված մտքերն ու ին ֆոր մա ցիան։ Ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ լավ կա ռա վար ման հիմ քում ըն կած է արդ յու նա վետ հա ղոր-
դակց ման ու նա կութ յուն նե րի տի րա պե տու մը, քա նի որ այդ կերպ հնա րա վոր 
է լի նում խու սա փե լու թյու րըմբռ նում նե րից, շփոթ մուն քից, ա պա տե ղե կատ-
վութ յու նից, որն էլ իր հեր թին լա վաց նում է աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը 
և կա ռա վար ման ի րա կա նա ցու մը։ 
Ո րո շում նե րի կա յաց ման ու նա կութ յունն օգ նում է մե նե ջեր նե րին 

պատ շա ճո րեն հաս կա նա լու աշ խա տան քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող խնդիր նե-
րի էութ յու նը, սահ մա նե լու դրանք և  ընտ րե լու մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց-
ման ուղ ղութ յուն նե րը։ Պետք է նշել, որ գո յութ յուն չու նի մե նե ջեր, ով ու նակ 
է մշտա պես կա յաց նե լու ճիշտ ո րո շում ներ, սա կայն արդ յու նա վետ մե նե ջե րի 
դեպ քում ո րո շում նե րի կա յաց ման մեծ մա սը լի նում է ճիշտ։   
Ժա մա նա կի կա ռա վար ման ու նա կութ յուն նե րի տի րա պետ ման դեպ-

քում մե նե ջեր ներն ու նակ են սահ մա նե լու ի րենց աշ խա տան քա յին ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն նե րը և  ի րա կա նաց նե լու դրանք կա նո նա վոր կեր պով։ Այս ու նա-
կութ յուն նե րը հատ կա պես կար ևոր են ար տադ րութ յան մե նե ջեր նե րի հա մար, 
որ տեղ տեխ նո լո գիա կան աշ խա տան քի կա ռա վա րու մը բաղ կա ցած է բազ մա-
թիվ և տար բեր մա կար դակ նե րի գոր ծըն թաց նե րից13։ 

9.4.3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Աշ խա տան քի նոր մա վո րու մը աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման կար ևոր բա-

ղադ րիչ նե րից մեկն է։ Աշ խա տան քի նոր մա վոր ման մի ջո ցով մշակ վում են նոր-
մա ներ, ո րոնք ե լա կե տա յին հիմք են պլա նա յին բո լոր տե սա կի աշ խա տանք նե րի 
հա մար։ Բո վան դա կութ յան տե սա կե տից աշ խա տան քի նոր մա վո րու մը նե րա-
ռում է աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման, աշ խա տա ժա մա նա կի ծախ սում նե րի 
կա նո նա վոր ու սում նա սի րութ յան, նոր մա նե րի և նոր մա տիվ նե րի մշակ ման, 
աշ խա տող նե րի պար բե րա կան հրա հան գա վո րում նե րի մի ջո ցով նոր մա նե րի 
յու րաց ման, սահ ման ված նոր մա նե րի կա տար ման, հաշ վառ ման և վե րահս կո-
ղութ յան ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յուն նե րը։ Չ նա յած նոր մա վոր ման բո վան-
դա կութ յան նման բազ մա զա նութ յան, նոր մա վոր ման հիմ նա կան խնդի րը և  
արդ յուն քը նոր մա նե րի սահ մա նումն են։ Ար տադ րութ յան մեջ օգ տա գործ վում 
են նոր մա նե րի մի շարք տե սակ ներ, ո րոն ցից են̀

• ժա մա նա կի նոր ման, ո րը միա վոր աշ խա տան քի կա տար ման կամ ծա-
ռա յութ յան մա տուց ման հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կա յին ծախ սում ներն է, 

• ար տադ րա կան նոր ման, ո րը ժա մա նա կի նոր մա յի հա կա դիր մե ծու-
թյունն է և միա վոր ժա մա նա կում ար տադր ված ար տադ րան քի քա նա կը,

• սպա սարկ ման նոր ման, ո րը մեկ աշ խա տո ղի կամ աշ խա տող նե րի 
խմբի կող մից սպա սարկ վող ար տադ րա կան օբ յեկտ նե րի թիվն է,

• թվա քա նա կի նոր ման, ո րը ո րո շա կի ծա վա լով աշ խա տան քի կա տար-
ման կամ սպա սարկ ման հա մար ո րո շա կի մաս նա գի տութ յան աշ խա տող նե րի 
թվա քա նակն է, 
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• կա ռա վա րե լիութ յան նոր ման, ո րը մեկ ղե կա վար աշ խա տո ղի կող-
մից ղե կա վար վող աշ խա տող նե րի թվա քա նակն է,
Աշ խա տան քի նոր մա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է ման րազ նին ու սում-

նա սի րել աշ խա տա ժա մա նա կի ծախ սում նե րը։ Այդ ու սում նա սի րութ յու նը 
կա տա րե լու հա մար ի րա կա նաց վում է աշ խա տան քի դա սա կար գում՝ ել նե լով 
ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րի կի րա ռու մից։ Աշ խա տա ժա մա նա կի ծախ սում նե րը 
բա ժան վում են եր կու մա սի՝ աշ խա տան քի ժա մա նա կի և  ընդ մի ջում նե րի ժա-
մա նա կի։ 
Աշ խա տան քի ժա մա նակն իր հեր թին բա ժան վում է մի քա նի մա սե րի, 

այդ թվում.
‒աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ ման և  եզ րա փակ ման ժա մա նա կը աշ խա-

տան քը սկսե լու և  այն ա վար տե լու հետ կապ ված ո րո շա կի գոր ծա ռույթ նե րի 
հա մար ծախս ված աշ խա տա ժա մա նակն է։ 
‒աշ խա տան քի հիմ նա կան ժա մա նա կը կամ տեխ նո լո գիա կան ժա մա նա կը 

հիմ նա կան ար տադ րան քի թո ղարկ ման հա մար հատ կաց ված ժա մա նա կա-
հատ վածն է։ 
‒աշ խա տան քի օ ժան դակ ժա մա նակն ան մի ջա կա նո րեն չի ազ դում աշ խա-

տան քի կա տար ման վրա, սա կայն անհ րա ժեշտ է հիմ նա կան աշ խա տանք նե րի 
կա տար ման հա մար։ 
‒աշ խա տա տե ղի սպա սարկ ման ժա մա նա կը (նե րառ յալ՝ տեխ նի կա կան 

և կազ մա կերպ չա կան սպա սարկ ման ժա մա նա կը) այն ծախ սում ներն է, որն 
անհ րա ժեշտ է ֆունկ ցիո նալ աշ խա տա տե ղի կազ մա կեր պումն ա պա հո վե լու 
հա մար։ 
Ընդ մի ջում նե րի ժա մա նա կը բա ժան վում է̀
‒աշ խա տո ղից ան կախ ընդ մի ջում նե րի ժա մա նակն ընդգր կում է տեխ նի-

կա կան ընդ մի ջում նե րը, ո րոնք կապ ված են տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի և 
կազ մա կեր պա‒տեխ նի կա կան բնույ թի խա փա նում նե րի հետ։ 
‒աշ խա տո ղից կախ ված ընդ մի ջում նե րի ժա մա նակն ընդգր կում է աշ խա-

տան քա յին կար գա պա հութ յու նը խախ տե լու հետ կապ ված ժա մա նա կի կո-
րուստ նե րը։ 
Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում մշակ ված նոր մա նե րը պետք է 

լի նեն տեխ նի կա պես, տնտե սա պես և հո գե ֆի զիո լո գիա պես հիմ նա վոր ված։ 
Տեխ նի կա պես հիմ նա վոր ված աշ խա տան քի նոր ման նշա նա կում է տեխ նի-
կա յի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում, ինչ պես նաև ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա-
նե րի կի րա ռում։ Տն տե սա պես հիմ նա վոր ված աշ խա տան քի նոր ման պա հան-
ջում է, որ տվյալ աշ խա տան քը կա տար վի նվա զա գույն աշ խա տան քա յին 
ծախ սում նե րով։ Հո գե ֆի զիո լո գիա պես հիմ նա վոր ված աշ խա տան քի նոր ման 
պա հան ջում է, որ աշ խա տանք նե րը կա տար վեն օպ տի մալ ին տեն սի վութ յան 
պայ ման նե րում։ Բա ցի դա, աշ խա տան քը պետք է կա տար վի աշ խա տան քի և 
հանգս տի օպ տի մալ ռե ժիմ նե րի պայ ման նե րում։ Տեխ նի կա պես հիմ նա վոր ված 
աշ խա տան քի նոր ման ո րո շա կի կազ մա կեր պա‒տեխ նի կա կան պայ ման նե-
րում տվյալ աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար սահ ման ված ժա մա նա կի ա ռա-
վե լա գույն թույ լատ րե լի ծախ սում ներն են։ 
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Նոր մա վոր ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ նոր մա վոր-
ման հիմ նա կան օբ յեկտ է տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի մեկ քայ լը, ո րը կա-
տար վում է մեկ աշ խա տո ղի կամ աշ խա տող նե րի խմբի կող մից մեկ աշ խա-
տա տե ղում։ Նոր մա վոր ման ժա մա նակ այդ քայլն իր հեր թին բա ժան վում է 
աշ խա տան քա յին տե ղա շար ժե րի և  աշ խա տան քա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի։ 
Նոր մա վոր ման աշ խա տանք նե րը կա տար վում են մի շարք մե թոդ նե րով, 

ո րոնց մեջ մտնում են ա նա լի տիկ, փորձ նա կան‒վի ճա կագ րա կան մե թոդ նե-
րը։ Ա նա լի տիկ մե թո դի էութ յունն այն է, որ նոր մա վոր վող աշ խա տան քը բա-
ժան վում է ա ռան ձին բա ղադ րիչ մա սե րի, և դ րանց ու սում նա սի րութ յու նը 
կա տար վում է ա ռան ձին։ Այս մե թո դի հիմ նա կան ա ռա վե լութ յունն այն է, որ 
նոր մա վո րու մը կա տար վում է տվյալ ձեռ նար կութ յա նը բնո րոշ պայ ման նե րի 
հա մար, ին չի հա մար էլ ա ռա վել հա վաս տի տվյալ ներ են ստաց վում։ Ա նա լի-
տիկ մե թո դով նոր մա վո րումն ընդգր կում է աշ խա տանք նե րի հա ջոր դա կան 
կա տար ման հետև յալ քայ լե րը14.

1. նոր մա վոր վող աշ խա տան քը բա ժան վում է բա ղադ րիչ մա սե րի,
2. ո րոշ վում են այդ մա սե րից յու րա քանչ յու րի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը, 
3. նա խագծ վում են աշ խա տան քա յին մա սե րի կա տար ման ռա ցիո նալ 

տար բե րակ նե րը,
4. մշակ վում են նա խագծ վող աշ խա տան քա յին ռե ժի մի ներդր ման և  

ի րաց ման կազ մա կեր պա‒տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րը, 
5. ո րոշ վում է բո լոր քայ լե րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կի 

տևո ղութ յունն ամ բող ջութ յամբ։ 
Փորձ նա կան‒վի ճա կագ րա կան մե թո դի կի րառ ման դեպ քում չի ի րա կա-

նաց վում աշ խա տան քի բա ժա նում և դ րանց ու սում նա սի րութ յուն։ Փո խա րե-
նը, այդ մե թո դը հիմն վում է աշ խա տան քի կա տար ման վե րա բեր յալ վի ճա կա-
գ րա կան տվյալ նե րի վրա։ Դ րա հիմ նա կան թե րութ յու նը այն է, որ հաշ վի չեն 
առն վում ար տադ րութ յան առ կա պայ ման նե րը, այլ օգ տա գործ վում են ա վե լի 
վաղ ստաց ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը։ 

9.4.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Ա ռա ջին գծի մե նե ջե րից մինչև թոփ մե նե ջեր դառ նա լու ճա նա պար հին 

անհ րա ժեշտ է մշտա պես ի րա կա նաց նել պատ շաճ պլա նա վո րում։ Այդ ճա նա-
պար հի ա ռա ջին քայ լը սե փա կան կա տա րո ղա կա նի բա րե լավ ման պլա նա վո-
րումն է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բա ցա հայ տե լու մաս նա գի տա կան և  
անձ նա յին այն կող մե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ է զար գաց նել նոր ու նա կութ յուն-
նե րի ձեռք բեր ման կամ գո յութ յուն ու նե ցող ու նա կութ յուն նե րի զար գաց ման 
մի ջո ցով, ին չը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ձևա վո րե լու նոր մո տե ցում ներ 
և վար քա գիծ աշ խա տան քի ըն թաց քում։ Կազ մա կեր պութ յուն նե րում պլա նա-
վոր ման հա մար կա րող են ամ րագր վել տար բեր մո տե ցում ներ, սա կայն պլա-
նա վոր ման հիմ նա կան գոր ծըն թա ցը պա րու նա կում է մի քա նի հիմ նա կան 
քայ լեր (Ն կար 9‒15)։
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Ն կար 9‒15: Պ լա նա վոր ման հինգ փու լը. 

Պ լա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է հինգ հիմ նա կան փու լից2: 
Դրանք են̀

1. Ն պա տակ նե րի սահ մա նու մը, ո րի դեպ քում անհ րա ժեշտ է ո րո շել 
անհ րա ժեշտ վերջ նարդ յունք նե րի ցան կը, ո րոնք պետք է ձևա կերպ ված լի նեն 
շատ կոնկ րետ և հս տակ։ Դա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հաս կա նա լու, թե ինչ 
ուղ ղութ յամբ է անհ րա ժեշտ շարժ վել և  աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը որ փու-
լում է։ 

2. Ի րա վի ճա կի ու սում նա սի րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հաս կա նա լու ցան կա լի վերջ նարդ յունք նե րին հաս նե լու հա մար առ կա ու ժեղ 
և թույլ կող մե րը, ո րոնք կա րող են օգ նել կամ խո չըն դո տել աշ խա տանք նե-
րի կա տար ման ըն թաց քին։ Կազ մա կեր պութ յուն նե րը հա ճախ կի րա ռում են 
SWOT մե թո դը՝ ու ժեղ, թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և վ տանգ նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար (Ն կար 9‒16):

3. Տվ  յալ նե րի վեր լու ծութ յան ժա մա նակ ի րա կա նաց վում է կան խա տես-
վող հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րի բնու թագ րու մը, և մ շակ վում են այ լընտ րանք-
ներ ա ռան ձին դեպ քե րի հա մար։ 

4. Պ լա նի մշակ ման դեպ քում անհ րա ժեշտ է ընտ րել մշակ ված այ լընտ-
րանք նե րից այն տար բե րա կը, ո րը լա վա գույն կեր պով կօգ նի հաս նե լու ցան-
կա լի վերջ նարդ յունք նե րի ստաց մա նը։ 

5. Պ լա նի ի րա գործ ման և գ նա հատ ման ժա մա նակ կա տար վում է մշակ-
ված պլա նի ի րա կա նա ցում, ո րի ըն թացքն անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար գնա-
հա տել հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ կա տա րե լու նպա տա կով։ 
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Ն կար 9‒16: Ու ժեղ և թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի ու վտանգ նե րի հայտ-
նա բեր ման SWOT մե թո դը. 

Պ լա նա վոր ման առ կա յութ յու նը հեշ տաց նում է նաև ժա մա նա կի կա ռա վա-
րումն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ։ Արդ յու նա վետ ժա մա նա կի 
կա ռա վար ման դեպ քում անհ րա ժեշտ է դա սա կար գել ա ռա ջադ րանք ներն ըստ 
կար ևո րութ յան և հ րա տա պութ յան, սկզբում կա տա րել ա ռաջ նա յին անհ րա ժեշ-
տութ յան աշ խա տանք նե րը, իսկ ա ռա վել խոր քա յին վեր լու ծութ յուն պա հան ջող 
խնդիր նե րի հա մար հատ կաց նել ժա մա նակ աշ խա տան քի ա ռա վել քիչ ին տեն-
սիվ հատ վա ծում։ Անհ րա ժեշտ է նաև կա նո նա կար գել հան դի պում նե րի, նա մա-
կագ րութ յուն նե րի և հե ռա խո սա զան գե րի հետ կապ ված ին ֆոր մա ցիան։ 

9.5. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9.5.1. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կազ մա կեր պութ յու նը բնու թագր վում է որ պես մուտ քա յին ռե սուրս նե րը 

ել քա յին ռե սուրս նե րի փո խա կեր պող հա մա կարգ։ Փո խա կերպ ման պրո ցե սի 
հիմ քում ըն կած է տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նը, ո րը ար տադ րութ յան 
կենտ րո նա կան հե նաս յունն է։ Սնն դարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում տեխ նի-
կա կան հե նաս յուն է ֆունկ ցիո նալ գոր ծա րա նը, որ տեղ կազ մա կերպ վում է 
սննդամ թերք նե րի ար տադ րութ յու նը։ Ինչ պես ցույց է տրված Ն կար 9‒17‒ում, 
կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է դի տարկ վել որ պես բա րիք ստեղ ծող գոր ծըն-
թաց նե րի ամ բող ջութ յուն, որն ար տա քին մի ջա վայ րից ստա նում է մուտ քա-
յին ռե սուրս նե րը, ինչ պի սին են հում քը, օ ժան դակ այլ նյու թեր, և ս տեղ ծում է 
բա րիք՝ փո խա կեր պե լով դրանք ար տադ րա տե սակ նե րի ու ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման7։ Տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յան հա մա տեքս տում մուտ քա յին 
ռե սուրս ներ են հում քը, սար քա վո րում նե րը, մարդ կա յին ռե սուրս նե րը, ար-
տադ րա կան տա րած քը, շի նութ յուն նե րի և  ին ֆոր մա ցիա յի առ կա յութ յու նը։ 
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Մինչ դեռ, ել քա յին ռե սուրս ներ են ար տադ րա տե սակ նե րը և ծա ռա յութ յուն նե-
րը, ո րոնք վա ճառ վում են սպա ռող նե րին ու հա ճա խորդ նե րին։ Օ պե րա տիվ 
ռազ մա վա րութ յունն ու հե տա դարձ կա պը պայ մա նա վո րում են ել քա յին ռե-
սուրս նե րի ո րա կը և  ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման ար-
դյու նա վե տութ յու նը։ 
Ն կար 9‒17: Բա րի քի ստեղծ ման գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջութ յուն.

Զար գաց ման ներ կա շրջա նում տնտե սութ յան բո լոր ճյու ղե րում և բ նա-
գա վառ նե րում նո րա րա րա կան փո փո խութ յուն նե րը կա տար վում են այն քան 
ա րագ և հա սել են այն պի սի ծա վալ նե րի, որ ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը 
դառ նում է կազ մա կեր պութ յան միակ մի ջոցն ա պա գա հնա րա վո րութ յուն նե-
րը և հ նա րա վոր խնդիր նե րը կան խա տե սե լու հա մար։ Այդ խնդիր նե րը հա ջող 
լու ծե լու հա մար ռազ մա վա րա կան պլան նե րը պետք է մշակ վեն ինչ պես կազ-
մա կեր պութ յան, այն պես էլ ճյու ղի շու կա յի և մր ցա կից նե րի վե րա բեր յալ լայ-
նա ծա վալ ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով։ Դ րանք պետք 
է մշակ վեն նաև այն պի սի խո րութ յամբ և հիմ նա վոր վա ծութ յամբ, որ ա պա հո-
վեն կազ մա կեր պութ յան կա յուն վի ճա կը եր կա րատև հե ռան կա րում։ Ռազ մա-
վա րա կան պլան նե րը պետք է լի նեն նաև բա վա կան ճկուն՝ շու կա յա կան փո փո-
խութ յուն նե րին հա մա հունչ վե րա կողմ նո րոշ վե լու և վե րա մաս նա գի տա նա լու 
հա մար։ Այդ նպա տակ նե րի հա մար հատ կա պես կար ևոր է ռազ մա վա րա կան 
մար քե թին գի դե րը, ո րը պետք է տա հստակ պա տաս խան մի շարք կար ևոր 
հար ցե րի վե րա բեր յալ, այդ թվում՝ ին չու՞ ար տադ րել, ինչ պե՞ս ար տադ րել, 
ինչ պի սի՞ ցու ցա նիշ նե րով ար տադ րա տե սակ ներ թո ղար կել, ի՞նչ գնով ար տա-
դրել, ի՞նչ քա նա կով ար տադ րել և  ի՞նչ ժամ կետ նե րում ար տադ րել։ Այս ա ռու-
մով տար բե րում են ռազ մա վա րա կան պլան նե րի եր կու մա կար դակ, ո րոն ցից 
մե կը կազ մա կեր պութ յան ռազ մա վա րութ յունն է ո րո շա կի ժամ կե տի, իսկ 
մյու սը՝ վերջ նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։  
Մե նե ջեր նե րը կենտ րո նաց նում են ի րենց ջան քե րը չորս հիմ նա կան վերջ-

նարդ յուն քի ձևա վոր ման վրա՝ բարձր արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման 
նպա տա կով։ Դ րանք են̀

1. Ս պա ռող նե րի կամ հա ճա խորդ նե րի լա վա գույն սպա սար կու մը, 
ո րի դեպ քում կազ մա կեր պութ յու նը խե լա միտ գնով տրա մադ րում է այն պի սի 
ար տադ րա տե սակ ներ կամ ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք բա վա րա րում են սպա-
ռող նե րի կա րիք նե րը։ Երբ կազ մա կեր պութ յուն ներն ա ռա վել ու շա դիր են ի րենց 
սպա ռող նե րի նկատ մամբ և մա տու ցում են գնին հա մա պա տաս խան ար ժեք, 
ա պա սո վո րա բար հա մար վում են մրցակ ցա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ։ 
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2. Ա ռա ջա տար նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր ման ա րա գութ յուն և 
ճ կու նութ յուն, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
թո ղար կե լու նոր և  ա վե լի լավ հատ կա նիշ նե րով ար տադ րա տե սակ ներ կամ 
ծա ռա յութ յուն ներ՝ ա ռա վել արդ յու նա վետ ու ղի նե րով։ Նո րա րա րութ յունն 
ու նի ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա-
մար, սա կայն դրա ներդ րու մը հա մե մա տա բար դան դաղ է տե ղի ու նե նում 
սննդարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում։ 

3. Լա վա գույն ո րա կի ա պա հո վում, ին չը են թադ րում է, որ ար տա դրա-
տե սակ նե րը և ծա ռա յութ յուն ներն ու նեն բարձր հու սա լիութ յամբ հատ կա նիշ-
ներ, ո րոնք հա մա հունչ են սպա ռող նե րի ցան կութ յուն նե րին։ 

4. Բարձր արդ յու նա վե տութ յան ա պա հո վում, ո րի ժա մա նակ ար-
տադ րա տե սակ նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար պա հանջ վող 
ռե սուրս նե րը ծախս վում են խե լամ տո րեն՝ կազ մա կեր պութ յան նպա տակ նե-
րին հաս նե լու հա մար15։ 

9.5.2. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քի 

հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մեկն են, ո րի շնոր հիվ պատ րաստ վում են ար-
տադ րա տե սակ ներ կամ մա տուց վում են ծա ռա յութ յուն ներ16 (Ն կար 9‒18)։ 
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի դեպ քում թո ղարկ ված ար տադ րանքն 
ու նի ֆի զի կա կան տեսք և շո շա փե լի է, ինչ պես, օ րի նակ, հա մա կար գիչ նե րը, 
ավ տո մե քե նա նե րը կամ սննդամ թեր քը, մինչ դեռ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու-
ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րը մա տու ցում են ծա ռա յութ յուն ներ բժշկութ յան, 
կրթութ յան և ն ման այլ ո լորտ նե րում, ո րոնք շո շա փե լի չեն։ Ար տադ րա կան ձեռ-
նար կութ յուն նե րի հիմ նա կան ար տադ րա կան ստո րա բա ժա նու մը ար տադ րա-
մասն է, որ տեղ տե ղի է ու նե նում ար տադ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը։ Այս 
ա ռու մով, ար տադ րա կան կա ռա վա րու մը ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ բաշխ-
ման և  օգ տա գործ ման գոր ծըն թաց նե րի հա ջոր դա կան շարք է, ո րի մի ջո ցով 
մե նե ջեր նե րը հաս նում են կազ մա կեր պութ յան ռազ մա վա րութ յան չորս հիմ-
նա կան նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը։ Այն նե րա ռում է ար տադ րա տե սակ նե րի 
և դ րանց պատ րաստ ման գոր ծըն թաց նե րի նա խագ ծում, պլա նա վոր ման և վե-
րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցում, այդ թվում՝ աշ խա տու ժի կազ մա կեր պում և  
ո րա կի կա ռա վա րում։
Ն կար 9‒18: Կազ մա կեր պութ յան ե րեք հիմ նա կան ֆունկ ցիան. 
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Ար տադ րութ յան պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման հիմ քում ըն կած են հետև-
յալ սկզբունք նե րը17`

1. Ար տադ րութ յան բնույ թը (ան հա տա կան, սե րիա կան կամ զանգ վա ծա յին) 
պայ մա նա վո րում է պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման տե սա կը,

2. Ապ րան քի թո ղարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րի քա նա կու-
թյունն ազ դում է դրա գնա յին ար ժե քի վրա,

3. Պ լա նա վոր ման և կա ռա վար ման բար դութ յան աս տի ճա նը կախ ված է 
գոր ծըն թաց նե րի քա նա կից, 

4. Ժա մա նա կը որ պես միա վոր հան դես է գա լիս հայ տա րա րի դե րում՝ ժա-
մա նա կա ցույ ցով պլա նա վոր ված բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի հա մար,

5. Գոր ծա րա նի ար տադ րա կան հզո րութ յան դե րը հա մե մա տա բար փոքր է 
պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման տե սա կը ո րո շե լու հա մար,

6. Պ լա նա վոր ման և կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րը ճկուն են՝ ի րա վի ճա-
կա յին փո փո խութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան կար գա վոր վե լու հա մար,

7. Ծախ սե րի վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույ թը պետք է ար տա հայտ ված լի-
նի պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման ժա մա նակ, 

8. Ար տադ րութ յան «ա մե նա բարձր» արդ յու նա վե տութ յա նը կա րե լի է հաս-
նել պա հանջ վող քա նա կութ յամբ և  ո րա կով ար տադ րան քի թո ղարկ ման դեպ-
քում, երբ այն պատ րաստ վել է անհ րա ժեշտ ժա մա նա կում և ն վա զա գույն 
ծախ սե րով։  
Ար տադ րութ յան կազ մա կեր պումն ի րա կա նաց նե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է 

կա տա րել աշ խա տանք նե րի պլա նա վո րում՝ լա վա գույն արդ յունք նե րի հաս նե-
լու նպա տա կով, որն իր հեր թին կօգ նի ար տադ րութ յան արդ յու նա վետ կա ռա-
վար մա նը։ Պ լա նա վո րու մը և կա ռա վա րու մը բաղ կա ցած են ե րեք մա սից՝ պլա-
նա վո րու մից, ար տադ րութ յու նից և վե րահս կո ղութ յու նից17 (Նկար 9‒19)։ 
Պ լա նա վոր ման մասն իր հեր թին բաղ կա ցած է նա խապ լա նա վո րու մից և  

ակ տիվ պլա նա վո րու մից18։ Նա խապ լա նա վոր ման ժա մա նակ ի րա կա նաց վում 
է տվյալ նե րի հա վա քագ րում և մ շա կում՝ ար տադ րա տե սակ նե րի ընտ րութ յան, 
դրանց ար տադ րութ յան հա մար անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րի մշակ ման, վա ճառք-
նե րի կան խա տես ման, ընտր ված ար տադ րա տե սակ նե րի նա խագծ ման, քա նա-
կութ յուն նե րի ար տադ րութ յան, ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գե րի կի րառ-
ման, տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի շղթա յի մշակ ման, սար քա վո րում նե րի 
ար տադ րո ղա կա նութ յան և ներ քին փո խադ րում նե րի կազ մա կերպ ման վե րա-
բեր յալ։ Ակ տիվ պլա նա վոր ման դեպ քում մշակ վում են մուտ քա յին ռե սուրս նե-
րից մինչև պատ րաս տի ար տադ րան քի ստաց ման հիմ քում ըն կած բո լոր գոր-
ծըն թաց նե րի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը։ Այդ ըն թաց քում ի րա կա նաց վում 
է նաև բո լոր ռե սուրս նե րի բաշխ ման և  օգ տա գործ ման նա խագ ծու մը՝ դրանց 
կազ մա կեր պու մը նվա զա գույն ծախ սով, ճիշտ ժա մա նա կին, ճիշտ տե ղում, 
ճիշտ քա նա կութ յուն նե րով և պա հանջ վող ո րա կով ա պա հո վե լու հա մար։
Ար տադ րութ յան մա սը պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման ա ռա վել կար ևոր 

բա ղադ րիչն է, ո րի ժա մա նակ պլա նա վոր ման հի ման վրա տե ղի է ու նե նում 
ար տադ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը։ Այն բաղ կա ցած է ար տադ րա տե սակ-
նե րի թո ղար կու մից և պա հես տա վո րու մից։ Տեխ նո լո գիա կան ար տադ րու-
թյան ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում մուտ քա յին ռե սուրս նե րի փո խա կեր պում 
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ել քա յին ռե սուրս նե րի։ Աշ խա տան քը սկսե լուց ա ռաջ ար տադ րութ յան աշ խա-
տանք նե րում ընդգրկ ված աշ խա տող նե րին տրվում են ճշգրիտ հրա հանգ ներ 
և  ու ղե ցույց ներ։ Բա ցի դա, բո լոր ռե սուրս նե րը, նե րառ յալ՝ աշ խա տող նե րը, 
սար քա վո րում նե րը, հում քը, օ ժան դակ նյու թե րը, պետք է բաշխ ված լի նեն 
ճիշտ քա նա կութ յուն նե րով և ճիշտ տե ղում, ո րոնք ու նեն սահ ման ված ո րա-
կին հա մար ժեք ցու ցա նիշ ներ։ Երբ ար տադ րութ յու նը սկսվում է, ա պա այն 
պետք է ըն թա նա հարթ, ա ռանց ընդ հա տում նե րի։ Մե նե ջեր նե րը պետք է 
ա պա հո վեն, որ այդ ըն թաց քում չլի նի որ ևէ բաց թո ղում, ո րը կա րող է հան-
գեց նել վերջ նա կան ար տադ րան քի խո տան ման։ Պատ րաս տի ար տադ րանքն 
այ նու հետև տե ղա փոխ վում է պա հեստ՝ մինչև գոր ծա րա նից բաց թո ղումն ըն-
կած հատ վա ծում պահ պա նե լու հա մար։ 
Վե րահս կո ղութ յան մա սը բաղ կա ցած է հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յա-

ցու մից և  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու-
մից։ Ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման ըն թաց քում բո լոր տեխ նո լո գիա կան 
ցու ցա նիշ նե րը գրանց վում են եր թու ղա յին թեր թիկ նե րում, ո րոնց հի ման վրա 
կա տար վում է օր վա աշ խա տան քի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի մուտ քագ րու մը 
ծրագ րա յին բա զա։ Բաց թո ղում նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում ի րա կա նաց-
վում են ուղ ղիչ մի ջո ցա ռում ներ։ 
Ն կար 9‒19: Ար տադ րութ յան պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման բա ղադ րիչ նե րը. 

9.5.3. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ (PDCA 
ՇՐՋԱՆԸ)
Ար տադ րութ յան պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը բա րե լա-

վե լու հա մար կազ մա կեր պութ յուն նե րը կի րա ռում են կա ռա վար ման տար բեր 
մե թոդ ներ ու մո տե ցում ներ։ Ն ման մե թոդ է PDCA շրջա նի կի րա ռութ յու նը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բարձ րաց նե լու ար տադ րութ յան արդ յու նա-
վե տութ յու նը և նե րա ռում է չորս փուլ՝ պլա նա վո րե լը (Plan), կա տա րե լը (Do), 
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ստու գե լը (Check) և գոր ծե լը (Act) (Ն կար 9‒20): Այս մե թո դը նա խա պես 
մշակ վել է ար տադ րան քի ո րա կի բարձ րաց ման հա մար, սա կայն հե տա գա յում 
սկսեց կի րառ վել որ պես ար տադ րութ յան գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ ման գոր-
ծիք19։ PDCA շրջա նը սո վո րա բար կի րառ վում է թի մե րի մա կար դա կով, սա կայն 
կա րող է օգ տա գործ վել նաև ան հա տի մա կար դա կով։ Դ րա շնոր հիվ հնա րա-
վոր է ամ րագ րել խնդիր նե րի խոր քա յին լուծ ման, շա րու նա կա կան բա րե լավ-
ման, աշ խա տող նե րի լրա ցու ցիչ զար գաց ման մո տե ցում ներ։ 
Ն կար 9‒20: PDCA շրջա նի բա ղադ րիչ նե րը20. 
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ՄՈԴՈՒԼ 12
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կա թի և կաթ նամ թեր քի ստան դարտ ներն ու տեխ նի կա կան
    կա նո նա կար գե րը
2. Սնն դամ թեր քի ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի դե րը
    կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում
3. Ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման ըն թա ցա կար գը
4. Չա փում նե րի տե սակ նե րը, մի ջոց նե րը, ստու գա չափ ման մե թոդ նե րը 
    և մե խա նիզմ նե րը

12.1. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐՆ ՈՒ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ
12.1.1. ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Սնն դամ թերք նե րի ստան դարտ նե րը օ րենսդ րա կան գոր ծիք ներ են (դրանք 

հա ճախ ան վա նում են նաև «սննդամ թեր քի օ րենք ներ»), ո րոնք կի րառ վում են 
սպա ռող նե րին վտան գա վոր և խար դախ ված սննդամ թեր քից զերծ պա հե լու, 
ո րա կի հա մա պա տաս խա նութ յունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև ազ նիվ ար-
տադ րող նե րին, վե րամ շա կող նե րին, բաշ խող նե րին և վա ճա ռող նե րին պաշտ-
պա նե լու հա մար1։ Դ րանք նպաս տում են նաև ապ րանք նե րի տե ղա շար ժի 
կազ մա կերպ մա նը երկ րի ներ սում և  երկր նե րի միջև՝ ա պա հո վե լով  սննդա-
մ թեր քի ո րա կի և  անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ ընդ հա նուր մո տե ցում ներ2։ 
Ս տան դարտ նե րի սահ ման ման հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներ են սննդամ թերք-
նե րի անվ տան գութ յու նը և  ո րա կը, սա կայն լայն կի րա ռութ յան հա մար նա խա-
տես ված ցան կա ցած ստան դար տում կամ կա նո նա կար գում չի կա րող սահ-
ման վել ո րա կի ա մե նա բարձր սահ մա նը, ո րով պայ մա նա վոր ված, ընդ հա նուր 
առ մամբ, սահ ման վում են մի ջի նից բարձր ո րա կի ա պա հով ման ցու ցա նիշ-
ներ՝ մեծ մասշ տա բի կի րա ռութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով։ Այս ա ռու մով, 
ո րա կի և  անվ տան գութ յան մա կար դակ նե րի սահ մա նու մը օ րենք նե րի կամ 
ստան դարտ նե րի մշակ ման հիմ նա կան ուղ ղութ յունն է, ո րի մի ջո ցով հնա րա-
վոր է դառ նում սննդա րար մթերք նե րի և  առևտ րի հա վա սար պայ ման նե րի 
ա պա հով ման հնա րա վո րութ յու նը տար բեր երկր նե րի միջև։ Պե տա կան մար-
մին ներն ու նեն կար ևոր դեր ստան դարտ նե րի մշակ ման և դ րանց պահ պան-
մանն ուղղ ված քայ լե րի ի րա գործ ման հա մար։ Ս տան դարտ նե րի սահ ման ման 
հա մար հաշ վի են առն վում սննդամ թեր քի ո րա կի և  անվ տան գութ յան հա մար 
առ կա նպա տակ նե րը, ինչ պես նաև ո լոր տի գի տա կան ա ռա ջըն թաց նե րը։   
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար գո յութ յուն ու նեն 

բազ մա թիվ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ և վե րահս կո ղա կան մար-
մին ներ։ Դ րան ցից ա ռա վել կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը՝ ստորև1. 
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1. Կո դեքս Ա լի մեն տա րիու սի հանձ նա ժո ղո վը (Codex Alimentarius 
Commission, CAC) 

2. Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը (World 
Health Organization, WHO)

3. Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան (UN) « Պա րե նի եւ գյու ղա-
տնտե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը» (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, FAO) 

4. Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը (World Trade Or ga ni-
za tion, WTO)

5. Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը 
(World Organisation for Animal Health, OIE)

6. Եվ րո պա կան Միութ յան (European Union, EU) ստան դարտ նե րը
7. Սնն դամ թեր քի եւ դե ղա մի ջոց նե րի վե րահս կո ղութ յան վար չութ յու նը 

(U.S. Food and Drug Administration, FDA) 
8. Բույ սե րի մի ջազ գա յին պաշտ պա նութ յան մա սին կոն վեն ցիան 

(International Plant Protection Convention, IPPC)
9. Կեն սա բազ մա զա նութ յան մա սին կոն վեն ցիան (Convention on Biological 

Diversity, CBD)
10. Սնն դամ թերք նե րի ման րէա բա նա կան բնու թագ րե րի սահ ման ման 

մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը (International Commission on Microbiological 
Specifi cations for Foods, ICMSF):
Հա մա ձայն «Ս տան դար տաց ման մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան» սահ-

ման ման (International Organization for Standardization‒ISO), ստան դար տը 
մի փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման վում են գոր ծու նեութ յան տար բեր ձե ւե րին 
կամ դրանց արդ յունք նե րին վե րա բե րող հա մընդ հա նուր եւ բազ մա կի կի րառ-
ման կա նոն ներ, ընդ հա նուր սկզբունք ներ կամ բնու թագ րեր՝ ուղղ ված ո րո-
շա կի բնա գա վա ռում լա վա գույն կար գա վոր վա ծութ յան ձեռք բեր մա նը, ո րը 
մշակ վում է փոխ հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա եւ հաս տատ վում ճա նաչ ված 
մարմ նի կող մից։ Ս տան դարտ նե րի կի րա ռումն ու նի բազ մա թիվ օ գուտ ներ, 
ին չով բա ցատր վում են դրանց լայն կի րա ռութ յունն ինչ պես սննդարդ յու նա-
բե րութ յան, այն պես էլ մար դու գոր ծու նեութ յան այլ ո լորտ նե րում։ Ս տան-
դար տաց ման նպա տակ ներն են3,4`

1. ար տադ րանք նե րի, գոր ծըն թաց նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի անվ տան-
գութ յան ու ո րա կի բա վա րար մա կար դա կի ա պա հո վու մը, 

2. մի ջազ գա յին առևտ րում տեխ նի կա կան խո չըն դոտ նե րի վե րա ցու մը, 
3. նոր շու կա ներ մտնե լու դեպ քում մուտ քի հեշ տա ցու մը և մր ցակ ցու-

թյան խթա նու մը,
4. չա փում նե րի միաս նա կա նութ յան ա պա հո վու մը,
5. տնտե սութ յան զար գաց ման ա պա հո վու մը՝ առևտ րում առ կա ան տե ղի 

տար բե րութ յուն նե րի կրճատ ման հաշ վին,
6. հան րա յին ա ռող ջութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յու նը,
7. աշ խա տու ժի, նյու թե րի և  է ներ գիա յի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման 

ե րաշ խա վո րու մը,
8. սպա ռող նե րի կող մից ի րա զեկ ված ո րո շում նե րի կա յա ցու մը։
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Գո յութ յուն ու նեն ստան դարտ նե րի խմբա վոր ման տար բեր ձևեր, սա կայն, 
ընդ հա նուր առ մամբ, դրանք կա րե լի է դա սա կար գել ըստ ա ռան ձին գոր ծոն-
նե րի, այդ թվում5,6. 

1. ըստ նպա տա կի (մաս նա վոր vs. պե տա կան),
2. ըստ կի րառ ման մա կար դա կի (ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին, մի ջազ-

գա յին),
3. ըստ ի րա վա կան կար գա վի ճա կի (կա մա վոր vs. պար տա դիր),
4. ըստ ապ րանք և գոր ծըն թաց բնու թագր ման (ո րա կի ստան դարտ ներ, 

սա նի տա րա կան նոր մեր, հե տագ ծե լիութ յան կա նո նա կար գեր)։ 
Ազ գա յին ստան դար տը ստան դար տաց ման ազ գա յին մարմ նի կող մից 

ըն դուն ված և հան րութ յա նը հա սա նե լի ստան դարտն է4։
Տա րա ծաշր ջա նա յին ստան դար տը ստան դար տաց ման տա րա ծա շրջա-

նա յին կազ մա կեր պութ յան կող մից ըն դուն ված և հան րութ յա նը հա սա նե լի 
ստան դարտ է։ Դ րա մեջ են մտնում եվ րո պա կան և միջ պե տա կան ստան-
դարտ նե րը4։ 
Եվ րո պա կան ստան դար տը ստան դար տաց ման եվ րո պա կան կազ մա-

կեր պութ յան կող մից ըն դուն ված և հան րութ յա նը հա սա նե լի ստան դարտն է4։
Միջ պե տա կան ստան դարտն «Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ-

ցութ յան» (ԱՊՀ) երկր նե րի ստան դար տաց ման, չա փա գի տութ յան և սեր տի-
ֆի կաց ման միջ պե տա կան խորհր դի (ՄՊԽ) կող մից ըն դուն ված և հան րու-
թյա նը հա սա նե լի ստան դարտն է4։
Մի ջազ գա յին ստան դար տը ստան դար տաց ման մի ջազ գա յին կազ մա-

կեր պութ յան կող մից ըն դուն ված և հան րութ յա նը հա սա նե լի ստան դարտ4 է։ 
Մաս նա վոր և կա մա վոր ստան դարտ նե րը հա ճախ օգ տա գործ վում են միև-

նույն ի մաս տով, սա կայն մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից մշակ ված ստան դարտ-
նե րը «մաս նա վոր կա մա վոր ստան դարտ ներ»7 են։ Աղ  յու սակ 11‒1‒ում ներ-
կա յաց ված են պե տա կան և մաս նա վոր, ինչ պես նաև պար տա դիր ու կա մա վոր 
ստան դարտ նե րի հնա րա վոր ձևե րը, ին չը ցույց է տա լիս, որ դրանք կա րող են 
ձևա վո րել չորս կոմ բի նա ցիա8։ 
Աղյուսակ 11‒1: Ստանդարտների ձևերը9. 

Պետական Մասնավոր

Պարտադիր Կանոնա կարգեր Օրենքով սահ ման ված պար տա դիր 
մաս նա վոր ստան դարտ ներ

Կամավոր
Պե տա կան կա-
մա վոր ստան-
դարտ ներ

Մաս նա վոր կա մա վոր ստան դարտ ներ

Պե տա կան ստան դարտ նե րի կի րա ռու մը սննդարդ յու նա բե րութ յան ո լոր-
տում պատ մա կա նո րեն ե ղել է գե րակշ ռող մո տե ցում, սա կայն վեր ջին տա րի նե-
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րին մաս նա վոր ստան դարտ նե րի կի րա ռու մը դար ձել է ա ռա վել տա րած ված10,11։ 
Այս գոր ծըն թա ցի վրա մեծ ազ դե ցութ յուն են թող նում սպա ռող նե րի մե ծա ցող 
ակն կա լիք նե րը, հան րա յին ա ռող ջութ յան և սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 
հետ կապ ված ան հանգս տութ յուն նե րը։ Այս պա հանջ նե րին հա մա հունչ ար ձա-
գան քե լու հա մար պե տա կան մար մին նե րը և մաս նա վոր հատ վա ծը ներդ րել են 
սննդամ թեր քի հա վել  յալ ստան դարտ ներ, դրանց անվ տան գութ յու նը, սննդա-
րա րութ յու նը, աշ խար հագ րա կան ծա գու մը, օր գա նա կան կար գա վի ճա կը և  
այլ հատ կա նիշ ներ վա վե րաց նող հա վաս տագ րեր, ին չը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս կազ մա կեր պութ յուն նե րին պահ պա նել և/ կամ գրա վել նոր դիր քեր 
շու կա յում՝ ա ռա վել լավ հատ կա նիշ նե րով սննդամ թերք թո ղար կե լու հա մար12։ 
Ընդ ո րում, ստան դարտ նե րի մշա կու մը բաղ կա ցած է հինգ գոր ծա ռույ թից, 
այդ թվում՝ ստան դար տի սահ մա նու մից, ամ րագ րու մից, կի րա ռու մից, հա մա-
պա տաս խա նութ յան հա մար գնա հա տու մից և լիար ժեք ներդ րու մից8։  
Պե տա կան ստան դարտ նե րի կի րա ռութ յան դեպ քում հիմ նա կան ու շա-

դրութ յունն ար դեն դարձ վում է դրանց գի տա կան հիմ նա վոր վա ծութ յան և 
հա մա կար գա յին մո տեց ման ամ րագր ման վրա։ Այս գոր ծըն թա ցի ա մե նա վառ 
օ րի նակն է «Վ տան գի վեր լու ծութ յան և հսկ ման կրի տի կա կան կե տե րի հա-
մա կար գը» (HACCP), ո րի հիմ քում ըն կած են գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 
կրի տի կա կան կե տե րի սահ մա նու մը և դ րանց վե րահս կո ղութ յան մի ջո ցով 
վտանգ նե րի կան խար գե լու մը13։ Մ յուս կող մից, ISO 9000 ո րա կի կա ռա վար-
ման մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի խում բը (ISO 9001:2015; ISO 9000:2015; 
ISO 9004:2009 և ISO 19011:2011), ո րը վե րա բե րում է ո րա կի կա ռա վար ման 
հա մա կար գին, պե տա կան կա մա վոր ստան դարտ է։ Սա կայն դրա պար տա դիր 
կի րա ռումն աս տի ճա նա բար դառ նում է մի ջազ գա յին ըն դուն ված պրակ տի-
կա։ Ո րա կի և  անվ տան գութ յան ա պա հով ման այլ ստան դարտ ներ են « Պատ-
շաճ ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան» (GMP) և « Պատ շաճ գյու ղատն տե սա-
կան գոր ծու նեութ յան» (GAP) հա մա կար գե րի պար տա դիր կամ կա մա վոր 
կի րա ռում նե րը14։      

12.1.2. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՂ 
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՀՀ) կա թին և կաթ նամ թեր քին վե րա-

բե րող տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի հիմ քերն ամ րագր ված են 2006 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի 21‒ի N 1925‒Ն ո րոշ մամբ՝ « Կա թին, կաթ նամ թեր քին և դ րանց 
ար տադ րութ յա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի տեխ նի կա կան կա նո նա կար-
գում»։ Ո րո շու մը փոխ կա պակց ված է ՀՀ եր կու օ րենսդ րա կան ակ տի հետ, 
ո րոնց թվում են 2012 թվա կա նի փետր վա րի 8‒ի օ րեն քը «Ս տան դար տաց ման 
մա սին» և 2014 թվա կա նի հու նի սի 21‒ի օ րեն քը «Սնն դամ թեր քի անվ տան-
գութ յան մա սին»։ Տեխ նի կա կան կա նո նա կար գով սահ ման ված ստան դարտ-
նե րի ցան կը տրված է Աղ  յու սակ 11‒2‒ում: Հա մա ձա յն N 1925‒Ն որոշման, 
հում կաթին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները15՝

1. Հում կա թը պետք է ստա նալ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար-
գով գրանց ված և վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րից զերծ տնտե սութ յուն նե րի 
ա ռողջ կեն դա նի նե րից։
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2. Հում կա թը պետք է ի րաց նել միայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2005 թ. դեկ-
տեմ բե րի 29‒ի « Կա թի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան 
կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 2305‒Ն ո րոշ մամբ նա խա տես ված ա նաս նա-
բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան անց կա ցու մից հե տո։

3. Չի թույ լատր վում որ պես սնունդ օգ տա գոր ծել կեն դա նի նե րի ծնի ժամ-
կե տից նվա զա գույ նը 5 օր ա ռաջ և 7 օր հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ստաց ված կա թը։ 

4. Հում կա թը չպետք է պա րու նա կի ին հի բի տոր ներ, լվա ցող, ախ տա հա նող 
և չե զո քաց նող նյու թեր:

5. Հում կա թի մեջ վնա սա կար նյու թե րի̀  թու նա վոր տար րե րի, մի կո տոք-
սին նե րի, հա կա բիո տիկ նե րի, պես տի ցիդ նե րի, սո մա տիկ բջիջ նե րի, էստ րո գեն 
և հոր մո նալ պատ րաս տուկ նե րի, ռա դիո նուկ լիդ նե րի պա րու նա կութ յու նը, 
ինչ պես նաև ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը չպետք է գե րա զան ցեն սահ-
ման ված նոր մե րը:

6. Կո վի հում կա թում չոր յու ղա զերծ մնա ցոր դի զանգ վա ծա յին մա սը պետք 
է լի նի նվա զա գույ նը 8,2%։ Կո վի կա թի խտութ յու նը 200 C ջեր մաս տի ճա նում 
պետք է լի նի նվա զա գույ նը 1026 կգ/սմ3։ 

7. Կ թե լուց հե տո հում կա թը պետք է ա ռա ջին եր կու ժամ վա ըն թաց քում 
պա ղեց վի մինչև (4±2)0C ջեր մաս տի ճան: Վե րամ շակ ման վայր հասց նե լու ըն-
թաց քում և  ընդ հուպ մինչև վե րամ շակ ման սկիզ բը հում կա թի ջեր մաս տի ճա-
նը չպետք է բարձ րա նա 100C‒ից ա վե լի: 

8. Հում կա թը վե րամ շակ ման վայր հասց նե լու ժա մա նա կը չպետք է գե րա-
զան ցի 12 ժա մը: Վե րամ շակ ման վայր հասց նե լու ժա մա նա կը 12 ժա մը գե-
րա զան ցե լու դեպ քում հում կա թը նա խա պես ջեր մաց նում են կամ պաս տե-
րի զաց նում: Նախ նա կան ջեր մաց ման կամ պաս տե րի զաց ման ռե ժիմ նե րի 
մա սին պետք է նշել բեռ նագ րին կից փաս տաթղ թե րում։ 

9. Հա վաք ման կե տե րում կա թը պահ պա նում են (4±2)0C ջեր մաս տի ճա նում՝ 
ա ռա վե լա գույ նը 24 ժամ։ 

10. Պան րի ար տադ րութ յան հա մար նա խա տես ված կո վի հում կա թը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի 1‒10‒րդ կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րին, նե րառ յալ̀

1) շրդա նախ մոր ման նմու շի ո րա կը պետք է լի նի I և II դա սե րի,
2) ըստ ռե դուկ տազ նմու շի բակ տե րիա կան սեր ման ման մա կար դա կը̀  

ՄԱՖԱՄ‒ի քա նա կութ յու նը, պետք է լի նի 1X106 ԳԱՄ/ սմ3‒ից ոչ ա վե լի,
3) մե զո ֆիլ ա նաե րոբ լակ տարխ մո րող կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի սպոր-

նե րի քա նա կութ յու նը պետք է լի նի̀
ա) ցածր ջեր մաս տի ճա նում երկ րորդ տա քաց մամբ պա նիր նե րի հա մար̀  13 

սպոր/ սմ3‒ից ոչ ա վե լի,
բ) բարձր ջեր մաս տի ճա նում երկ րորդ տա քաց մամբ պա նիր նե րի հա մար̀  

2,5 սպոր/ սմ3‒ից ոչ ա վե լի:
4) թթվայ նութ յու նը պետք է լի նի 190Թ‒ից ոչ ա վե լի,
5) սպի տա կու ցի զանգ վա ծա յին մա սը պետք է լի նի 2,8 տո կո սից ոչ պա կաս։
Հա մա ձայն N 1925‒Ն ո րոշ ման, կաթ նամ թեր քին ներ կա յաց վում են հետև-

յալ պա յանջ նե րը15.
1. Կաթ նամ թեր քը պետք է ար տադր վի ջեր մամ շակ ված կա թից։
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2. Կաթ նամ թեր քի մեջ վնա սա կար նյու թե րի̀  թու նա վոր տար րե րի, մի կո-
տոք սին նե րի, հա կա բիո տիկ նե րի, պես տի ցիդ նե րի, սո մա տիկ բջիջ նե րի, էստ-
րո գեն և հոր մո նալ պատ րաս տուկ նե րի պա րու նա կութ յու նը, ինչ պես նաև 
օք սի դաց ման փչաց ման և ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը չպետք է գե րա-
զան ցեն սահ ման ված նոր մե րը: 

3. Կաթ նամ թեր քում գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված բա ղադ րիչ նե րի առ կա-
յութ յունն ու մաս նա բա ժին նե րը պետք է սահ ման վեն «Սնն դամ թեր քի ան-
վտան գութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան:

4. Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գործ վող մա կարդ նե-
րը, մա կար դա յին պատ րաս տուկ նե րը, սննդա հա մա յին հա վե լում նե րը, բու րա-
վե տիչ նե րը, կա յու նա ցու ցիչ նե րը, մրգե րը, հա տապ տուղ ներն ու այլ սննդա յին 
հա վե լում ներ և բա ղադ րիչ ներ պետք է թույ լատր ված լի նեն ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով:

5. Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան հա մար օգ տա գործ վող մե րա նի բա-
ղադ րութ յան մեջ պետք է նե րա ռել ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով թույ լատր ված, տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող և կաթ նամ թեր քի պատ րաս տումն ա պա-
հո վող հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ոչ ախ տա ծին, ոչ թու նա ծին ման րէ ներ:

6. Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան հա մար օգ տա գործ վող մա կար դա յին 
պատ րաս տուկ նե րը պետք է օժտ ված լի նեն կոնկ րետ տեխ նո լո գիա կան գոր-
ծըն թա ցի հա մար անհ րա ժեշտ ակ տի վութ յամբ և յու րա հատ կութ յամբ:

7. Պաղ պա ղա կում սննդա հա մա յին մթեր քի, ջնա րա կի (շո կո լա դի), վաֆ-
լիի, թխված քաբ լի թի և գե ղա զարդ ման մթեր քի ընդ հա նուր զանգ վա ծա յին 
մա սը չպետք է գե րա զան ցի պաղ պա ղա կի չա փա բաժ նի զտա քա շի 50%‒ը:

8. Չի թույ լատր վում պլոմ բիր պաղ պա ղա կում յու ղա զերծ կաթ նա յին չոր 
մնա ցոր դը փո խա րի նել շի ճու կով, իսկ կաթ նա յին և սե րուց քա յին պաղ պա-
ղակ նե րում թույ լատր վում է յու ղա զերծ կաթ նա յին չոր մնա ցոր դի մաս նա կի̀  
30 տո կո սից ոչ ա վե լի, փո խա րի նում շի ճու կի չոր նյու թե րով:

9. Ձ ևա վոր ված կաթ նա շո ռա յին մթեր քում (կաթ նա շո ռա յին զանգ ված, 
կաթ նա շո ռա յին պան րիկ) սննդա հա մա յին մթեր քի ընդ հա նուր զանգ վա ծա յին 
մա սը չպետք է գե րա զան ցի 49 տո կո սը:

10. Չի թույ լատր վում բու րա վե տիչ նե րի, ներ կան յու թե րի, սննդա հա մա յին հա-
վե լում նե րի օգ տա գոր ծում` ազ գա յին կաթ նամ թեր քի պատ րաստ ման հա մար:
Հա մա ձայն N 1925‒Ն ո րոշ ման, կա թի և կաթ նամ թեր քի մակնշ մանն ու 

փա թե թա վոր մա նը ներ կա յաց վում են հետև յալ պա յանջ նե րը15.
1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րաց վող կա թի և կաթ նամ թեր քի 

մակն շու մը պետք է պա րու նա կի հետև յալ բո վան դա կութ յու նը̀
1) կա թի և կաթ նամ թեր քի ան վա նում նե րը,
2) ջեր մամ շակ ման ե ղա նա կը,
3) յու ղի զանգ վա ծա յին մա սը̀  տո կոս նե րով,
4) տե սա կը (առ կա յութ յան դեպ քում),
5) կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը և գտն վե լու վայ րը,
6) ար տադ րո ղի ապ րան քա յին նշա նը,
7) զտա քա շը կամ մթեր քի ծա վա լը,
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8) մթեր քի բա ղադ րութ յու նը,
9) սննդա յին հա վե լում նե րը,
10) սննդա յին և  է ներ գե տիկ ար ժե քը:
2. Ե թե կա թը կամ կաթ նամ թերքն ար տադր վել է ոչ թե կո վի, այլ ու րիշ կեն-

դա նու կա թից, ա պա մակնշ ման մեջ պետք է առ կա լի նի նշում։ 
3. Պա նիր նե րի հա մար լրա ցու ցիչ նշում են յու ղի զանգ վա ծա յին մա սը տո-

կոս նե րով՝ հաշ վարկ ված ըստ չոր նյու թի:
4. Կա թը և կաթ նամ թեր քը պետք է փո խադ րել սա ռեց ման կամ պա ղեց ման 

հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող փակ տրանս պոր տի բո լոր տե սակ նե րով։ 
Աղ  յու սակ 11‒2: Տեխ նի կա կան կա նո նա կար գով սահ ման ված պա հանջ նե րի կա-

տա րումն ա պա հո վող ստան դարտ նե րի ցան կը15.

Ստանդարտների 
նշագիրը

Նմուշառման և փորձարկման մեթոդներ 
սահմանող ստանդարտի անվանումը

ԳՕՍՏ 3622 Կաթ և կաթնամթերք. Նմուշառում և նմուշների 
նախապատրաստումը փորձարկման

ԳՕՍՏ 3623 Կաթ և կաթնամթերք. Պաստերացման որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 3624 Կաթ և կաթնամթերք. Թթվայնության որոշման 
տիտրաչափական մեթոդներ

ԳՕՍՏ 3626 Կաթ և կաթնամթերք. Խոնավության և չոր նյութերի 
որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 3627 Կաթ և կաթնամթերք. Կերակրի աղի որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 3628 Կաթնամթերք. Շաքարի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 9225 Կաթ և կաթնամթերք. Մանրէաբանական 
վերլուծության մեթոդներ

ԳՕՍՏ 10444.2 Սննդամթերք. Staphylococcus aureus‒ի հայտնաբերման 
և քանակության որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 10444.12 Սննդամթերք. Խմորիչների և բորբոսասնկերի որոշման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 10444.15 Սննդամթերք. Մեզոֆիլ աերոբ և ֆակուլտատիվ 
անաերոբ մանրէների որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 22760 Կաթնամթերք. Յուղի որոշման գրավիմետրական 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 23327
Կաթ և կաթնամթերք. Ըստ Կելդալի ընդհանուր ազոտի 
զանգվածային մասի չափման մեթոդ և սպիտակուցի 
զանգվածային մասի որոշում

ԳՕՍՏ 23452 Կաթ և կաթնամթերք. Քլորօրգանական պեստիցիդների 
մնացորդային քանակության որոշման մեթոդներ
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ԳՕՍՏ 23453 Կաթ. սոմատիկ բջիջների քանակության որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 23454 Կաթ. Ինհիբիրացնող նյութերի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 25101 Կաթ. Սառեցման կետի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 25102 Կաթ և կաթնամթերք. Մեզոֆիլ անաերոբ մանրէների 
սպորների պարունակության որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 25179 Կաթ. Սպիտակուցի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26181 Պտուղ‒բանջարեղենի վերամշակումից ստացվող 
մթերք. Սորբինաթթվի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26593 Բուսական յուղեր. Գերօքսիդային թվի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 26754 Կաթ. Ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26781 Կաթ. pH‒ի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 26809
Կաթ և կաթնամթերք. Ընդունման կանոններ, 
նմուշառման և վերլուծության համար նմուշների 
նախապատրաստման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26927 Պարենային հումք և սննդամթերք. Սնդիկի որոշման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 26929 
Պարենային հումք և սննդամթերք. Նմուշների 
նախապատրաստում. Հանքայնացում թունավոր 
տարրերի պարունակության որոշման համար

ԳՕՍՏ 26930 Պարենային հումք և սննդամթերք. Արսենի որոշման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 26932 Պարենային հումք և սննդամթերք. Կապարի որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26933 Պարենային հումք և սննդամթերք. Կադմիումի որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 28283 Կաթ կովի. Հոտի և համի զգայորոշման գնահատման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 28467 Պտուղ‒բանջարեղենի վերամշակումից ստացվող 
մթերք. Բենզոյական թթվի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 29185
Սննդամթերք. Սուլֆիտ վերականգնող 
կլոստրիդիաների հայտնաբերման և քանակության 
որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 29245 Պահածոներ կաթնային. Ֆիզիկական և զգայորոշման 
ցուցանիշների որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 29246 Պահածոներ կաթնային չոր. Խոնավության որոշման 
մեթոդներ
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ԳՕՍՏ 29247 Պահածոներ կաթնային. Յուղի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 29248 Պահածոներ կաթնային. Շաքարների որոշման 
յոդաչափական մեթոդ

ԳՕՍՏ 30178 Պարենային հումք և սննդամթերք. Թունավոր տարրերի 
որոշման ատոմաաբսորբման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30305.1
Խտացրած կաթնային պահածոներ. Խոնավության 
զանգվածային մասի չափումների կատարման 
մեթոդիկաներ

ԳՕՍՏ 30305.2
Խտացրած կաթնային պահածոներ և չոր կաթնամթերք. 
Սախարոզի զանգվածային մասի չափումների 
կատարման մեթոդիկաներ (բևեռաչափական մեթոդ)

ԳՕՍՏ 30305.3
Խտացրած կաթնային պահածոներ և չոր 
կաթնամթերք. Թթվայնության չափումների կատարման 
տիտրաչափական մեթոդիկաներ

ԳՕՍՏ 30418 Բուսական յուղեր. Յուղաթթվային կազմի որոշման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ 30518
Սննդամթերք. Աղիքային ցուպիկների (կոլիձևային 
բակտերիաներ) խմբի բակտերիաների հայտնաբերման 
և քանակի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30538 Սննդամթերք. Ատոմաէմիսիոն մեթոդով թունավոր 
տարրերի որոշման մեթոդիկա

ԳՕՍՏ 30562 Կաթ. Սառեցման կետի որոշում. Սառնադիտման 
թերմիստոր մեթոդ

ԳՕՍՏ 30623 Բուսական յուղեր և մարգարինային արտադրանք. 
Կեղծման հայտնաբերման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30627.1 Կաթնամթերք մանկական սննդի. A վիտամինի 
(ռետինոլի) զանգվածային մասի չափման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30627.2
Կաթնամթերք մանկական սննդի. C վիտամինի 
(ասկորբինաթթու) զանգվածային մասի չափման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30627.3 Կաթնամթերք մանկական սննդի. E վիտամինի 
(տոկոֆերոլի) զանգվածային մասի չափման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30627.4 Կաթնամթերք մանկական սննդի. PP վիտամինի 
(նիացինի) զանգվածային մասի չափման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30627.5 Կաթնամթերք մանկական սննդի. B1 վիտամինի 
(թիամինի) զանգվածային մասի չափման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30627.6 Կաթնամթերք մանկական սննդի. B2 վիտամինի 
(ռիբոֆլավինի) զանգվածային մասի չափման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30648.1 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Յուղի որոշման 
մեթոդներ
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ԳՕՍՏ 30648.2 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Ընդհանուր 
սպիտակուցի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30648.3 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Խոնավության և չոր 
նյութերի որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30648.4 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Թթվայնության 
որոշման տիտրաչափական մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 30648.5 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Ակտիվ 
թթվայնության որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 30648.7 Կաթնամթերք մանկական սննդի. Սախարոզի որոշման 
մեթոդներ

ԳՕՍՏ Ռ 50476
Պտուղ‒բանջարեղենի վերամշակումից ստացվող 
մթերք. Սորբինաթթվի և բենզոյական թթվի որոշման 
մեթոդ դրանց համատեղ առկայության դեպքում

ԳՕՍՏ Ռ 51196 
(ԻՍՕ 8069‒86) Չոր կաթ. Կաթնաթթվի և լակտատների որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51258
(ԴԻՆ 10326‒86)

Կաթ և կաթնամթերք. Սախարոզի և գլյուկոզի որոշման 
մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51259
(ԴԻՆ 10326‒86)

Կաթ և կաթնամթերք. Լակտոզի և գալակտոզի 
որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51453 Կաթնային յուղ. Անջուր յուղի մեջ պերօքսիդային թվի 
որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51456 Կարագ. Պլազմայի ակտիվ թթվայնության որոշման 
պոտենցաչափական մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51463 Շրդանային կազեիններ և կազեինատներ. Մոխրի 
զանգվածային մասի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51470 Կազեիններ և կազեինատներ. Սպիտակուցի 
զանգվածային մասի որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ Ռ 51600 Կաթ. Հակաբիոտիկների որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ Ռ 51650 Սննդամթերք. Բենզ(ա)պիրենի զանգվածային մասի 
որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ Ռ 52100 
(7‒րդ բաժին)

Սփրեդներ և խառնուրդներ հալած. Ընդհանուր 
տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ Ռ 52179
(5‒րդ բաժին)

Մարգարին, յուղեր խոհարարական, հրուշակեղենի 
և հացաթխման և կաթնային արդյունաբերության 
համար. Ընդունման կանոններ և վերահսկման 
մեթոդներ
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12.2. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԴԵՐԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

12.2.1. «ԿՈԴԵՔՍ ԱԼԻՄԵՆՏԱՐԻՈՒՍ» ՍՆՆԴԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

« Կո դեքս Ա լի մեն տա րիու սը» կամ «Սնն դամ թերք նե րի կո դեք սը» ստան-
դարտ նե րի, ու ղե ցույց նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի ամ բող ջութ յուն է, ո րոնք կի-
րառ վում են երկր նե րի մե ծա մաս նութ յան կող մից սննդամ թեր քի անվ տան-
գութ յու նը, ո րա կը և  առևտ րի հա վա սար պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար16։ 
Ս տան դարտ ներն ըն դուն վում են Կո դեքս Ա լի մեն տա րիու սի հանձ նա ժո ղո վի 
(Codex Alimentarius Commission‒CAC) կող մից, ո րը ներ կա յումս բաղ կա ցած 
է 187 ան դամ երկ րից, 1 ան դամ կազ մա կեր պութ յու նից (Եվ րո պա կան Միու-
թյուն) և 219 դի տոր դից, ո րոն ցից 56‒ը միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն է, 147‒ը՝ ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն, և 16‒ը՝ « Միա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան» գոր ծա կա լութ յուն։ Հանձ նա ժո ղո վը ստեղծ վել 
է 1963 թվա կա նին՝ « Պա րե նի եւ գյու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան» 
(ՊԳԿ‒FAO) և «Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան» 
(ԱՀԿ‒WHO) մի ջո ցով՝ հան րա յին ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան և  առևտ-
րի հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հով ման հա մար։ Հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած 
ստան դարտ նե րը մշակ վում են գի տա կան տվյալ նե րի հի ման վրա, ո րոնք վե-
րա բե րում են սննդամ թեր քի հի գիե նա յին, սննդա րա րութ յա նը, մակնշ մա նը, 
ա նա լի տիկ ե ղա նակ նե րի կի րառ մա նը, թու նա քի մի կատ նե րի և կեն դա նի նե րի 
բուժ ման հա մար օգ տա գործ վող դե ղա մի ջոց նե րի մնա ցոր դա յին թույ լատ րե-
լի քա նա կութ յուն նե րի սահ ման մա նը, սննդամ թեր քի վե րահս կո ղութ յանն ու 
հա վաս տագր մա նը, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ ուղ ղութ յուն նե րի17 (Նկար 
11‒1)։ 
Հա մա ձայն Կո դեքս Ա լի մեն տա րիու սի սահ ման ման, սննդամ թեր քի անվ-

տան գութ յան ա պա հո վու մը ե րաշ խա վո րում է, որ սննդամ թեր քը չի պա-
րու նա կում որ ևէ վտանգ սպա ռո ղի հա մար, երբ այն պատ րաստ վում է կամ 
օգ տա գործ վում է մար դու սննդա կար գում18,19,20։ Ներ կա յումս ռիս կե րի կա ռա-
վար ման հա մար կի րառ վում է ռիս կի վեր լու ծութ յան (risk analysis) մո տե ցու-
մը, ո րը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան գոր ծըն թա ցից̀  ռիս կի գնա հա տու մից 
(risk assessment), ռիս կի կա ռա վա րու մից (risk management) և ռիս կի հա ղոր-
դակ ցու մից (risk communication)20 (Նկար 11‒2)։ Վե րահս կող մար մին նե րը, 
որ պես ռիս կի կա ռա վար ման մե նե ջեր ներ, ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում պետք է ի րա կա նաց նեն (i) ռիս կի վեր լու ծութ յան շա րու նա-
կա կան ի րա կա նա ցու մը, (ii) սահ մա նեն հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան-
ման նպա տակ նե րը և (iii) ո րո շեն ռիս կի կա ռա վար ման ա ռաջ նա հեր թութ յուն-
նե րի մա սին20,21։    
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Նկար 11‒1: Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման ընդհանուր մոդել. 

Նկար 11‒2: Ռիսկի վերլուծության գործընթացը. 

Ռիս կի գնա հա տու մը գի տա կան տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յան վրա 
հիմն ված գոր ծըն թաց է, ո րը բաղ կա ցած է հետև յալ քայ լե րից21.

1. վտանգ նե րի հայտ նա բե րում,
2. վտանգ նե րի բնու թագ րում,
3. վտանգ նե րի ազ դե ցութ յան գնա հա տում,
4. ռիս կե րի բնու թագ րում։
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Ռիս կի կա ռա վար ման ըն թաց քում գնա հատ վում են ըն թա ցա կար գե րի 
այ լընտ րանք նե րը բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ, հաշ վի են առն վում ռիս-
կի գնա հատ ման տվյալ նե րը և  այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք առնչ վում են հան րա յին 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  առևտ րի հա վա սար պայ ման նե րի ա պա հով-
ման հա մար, ինչ պես նաև ըստ անհ րա ժեշ տութ յան կի րառ վում են կան խար-
գե լիչ կամ վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Ռիս կի կա ռա վար ման գոր ծա-
ռույթ ներ են21.

o սննդամ թեր քի անվ տան գութ յանն առնչ վող հար ցե րի հայտ նա բե րու մը,
o ռիս կայ նութ յան աս տի ճա նի մշա կու մը,
o ռիս կի կա ռա վար ման նպա տակ նե րի սահ մա նու մը, 
o ռիս կի գնա հատ ման կա րիք նե րի ո րո շու մը,
o ռիս կի գնա հատ ման ըն թա ցա կար գի կազ մու մը,
o ռիս կի գնա հատ ման արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յու նը,
o ռիս կե րի դա սա կար գումն ըստ անհ րա ժեշ տութ յան,
o ռիս կի կա ռա վար ման այ լընտ րանք նե րի հայտ նա բե րու մը և  ընտ րութ յու նը,
o հնա րա վոր լու ծում նե րի հայտ նա բե րու մը, գնա հա տու մը և  ընտ րութ յու նը։
Ռիս կի հա ղոր դակց ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ին ֆոր մա ցիա յի և 

կար ծիք նե րի ին տե րակ տիվ փո խա նա կում ռիս կի վեր լու ծութ յան ամ բողջ ըն թաց-
քում, այդ թվում՝ ռիս կե րի, ռիս կա յին գոր ծոն նե րի և ռիս կե րի վե րա բեր յալ ձևա-
վոր ված պատ կե րա ցում նե րի մա սին։ Ռիս կի հա ղոր դակց ման գոր ծոն ներ են21.

o խթա նել ա ռան ձին հար ցե րի շուրջ ի րա զեկ վա ծութ յան և  ըն կալ ման 
բարձ րաց մա նը՝ ռիս կի վեր լու ծութ յան ըն թաց քում,

o ա պա հո վել ռիս կե րի կա ռա վար ման տար բե րակ նե րի ու ա ռա ջար կու-
թյուն նե րի թա փան ցի կութ յու նը և պար բե րա կան հա ղոր դու մը,

o բարձ րաց նել ռիս կի կա ռա վար ման ո րո շում նե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ-
վա ծութ յու նը փաս տե րի վրա հիմն ված տվյալ նե րի մի ջո ցով,

o բա րե լա վել ռիս կի վեր լու ծութ յան ընդ հա նուր է ֆեկ տի վութ յու նը և  ար-
դյու նա վե տութ յու նը։ 

12.2.2. ՎՏԱՆԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ 
ԿԵՏԵՐ (ՎՎՀԿԿ / HACCP), ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը կար ևոր խնդիր է աշ-

խար հի բո լոր երկր նե րում, ին չի հետ կապ ված ա ռան ձին երկր նե րի ա ռող-
ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն ներն ի րենց կա ռա վա րութ յուն նե րի օ ժան դա-
կութ յամբ փնտրում են ու ղի ներ՝ ար տադ րա կան շղթա յի մաս կազ մող բո լոր 
գոր ծըն թաց նե րը մշտա դի տար կե լու հա մար։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր է 
ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ներդ րու մը, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս ստան դար տաց նե լու սննդամ թերք նե րի և տեխ նո լո գիա կան գոր-
ծըն թաց նե րի բնու թագ րե րը, ա պա հո վե լու հե տագ ծե լիութ յու նը և սնն դամ-
թեր քի անվ տան գութ յու նը։ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան հիմ քում ըն կած 
է մի շարք հա մա կար գե րի կի րա ռութ յու նը, ո րոնց մեջ մտնում են « Պատ շաճ 
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ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յու նը» (Good Manufacturing Practice ‒GMP), 
« Սա նի տա րա կան ստան դարտ ալ գո րիթ մա յին գոր ծու նեութ յու նը» (Sanitation 
Standard Operating Procedures‒SSOPs) և «Վ տան գի վեր լու ծութ յան և հսկ ման 
կրի տի կա կան կե տե րի հա մա կար գը» (HACCP)։ GMP և SSOP հա մա կար գե րը 
HACCP հա մա կար գի արդ յու նա վետ կի րառ ման «կա ռուց ված քա յին աղ  յուս-
ներն» են, ո րի հա մար դրանք ան վա նում են « Նա խա պայ մա նա յին հա մա կար-
գեր» (prerequisite programs)22։ Այդ հա մա կար գե րի հիմ նա կան նպա տակն է 
կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան և ս պառ ման գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ 
հնա րա վոր վտանգ նե րի կան խար գե լու մը, մինչ դեռ HACCP հա մա կար գը հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս կա ռա վա րե լու այդ վտանգ նե րը՝ «ֆեր մա յից մինչև 
պա տա ռա քաղ» սկզբուն քի հի ման վրա։ HACCP հա մա կար գի արդ յու նա վետ 
կի րառ ման հա մար պետք է առ կա լի նեն բո լոր գոր ծըն թաց նե րի հաշ վա ռում-
նե րը գրա վոր տես քով, ինչ պես նաև նա խա պայ մա նա յին հա մա կար գե րի կի րա-
ռութ յան արդ յունք նե րը ծրագ րա յին տար բե րա կով։ Բա ցի դա, արդ յու նա վետ 
աշ խա տան քի հա մար կար ևոր են նաև HACCP պլա նի նպա տակ նե րին հաս-
նե լու հա մար ղե կա վա րութ յան ցու ցա բե րած նվիր վա ծութ յու նը և ն րանց հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը HACCP թի մի հետ, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պա տաս-
խա նա տու են HACCP պլա նի մշակ ման և  ի րա գործ ման հա մար։ HACCP թի մի 
անձ նա կազ մը պետք է գնա հա տի նա խա պայ մա նա յին հա մա կար գե րի արդ յու-
նա վե տութ յու նը ստու գում նե րի ժա մա նակ և  ո րո շի դրանց օգ տա կա րութ յու-
նը «վտանգ նե րի վեր լու ծութ յան» փու լի ժա մա նակ, ո րը HACCP հա մա կար գի 
կի րառ ման քայ լե րից մեկն է23։ 

HACCP հա մա կար գը կա նո նա վո րա պես ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի 
ո րո շա կի ամ բող ջութ յուն է, ո րը նա խա տես ված է սննդամ թեր քի ար տադ րու-
թ յան վտանգ նե րը կա ռա վա րե լու և հ նա րա վոր շե ղում նե րը կան խար գե լե լու 
հա մար։ Հա մա կար գի էութ յու նը ար տադ րա կան շղթա յում ա ռան ձին գոր ծըն-
թաց նե րի հա մար այն պի սի կրի տի կա կան կե տե րի սահ մա նու մը և վե րահս կո-
ղութ յունն է, ո րոնց դեպ քում մեծ է մար դու ա ռող ջութ յան վրա վնա սա կար ազ-
դե ցութ յան հա վա նա կա նութ յու նը։ HACCP հա մա կար գի կի րառ ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում են մի շարք հաս կա ցութ յուն ներ և տեր մին ներ։ Դ րանք են՝

o Վ տան գը (hazard) սննդամ թեր քի ան թույ լատ րե լի վա րա կումն է կեն սա-
բա նա կան, ֆի զի կա կան և քի միա կան աղ տո տիչ նե րով, ո րոնք դարձ նում են 
սննդամ թեր քը սպառ ման հա մար ոչ պի տա նի։

o Ռիս կը (risk) վտան գի դրսևոր ման հաշ վար կա յին հա վա նա կա նութ յունն է։ 
o Կ րի տի կա կան վե րահս կո ղութ յան կե տը (critical control point‒CCP) 

ար տադ րա կան փու լի մեկ գոր ծըն թաց է, ո րի դեպ քում կի րառ վում են կան-
խար գե լիչ մի ջոց ներ՝ տվյալ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յու նը վե րահս կե լու 
և ս պա ռող նե րի ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող ռիս կե րի կան խար գե լումն ա պա-
հո վե լու հա մար։ Տար բե րում են կրի տի կա կան կե տե րի տար բեր տե սակ ներ՝ 
ըստ վտանգ նե րի վե րահս կո ղութ յան մա կար դա կի, այդ թվում CCPè  վտանգ-
նե րի վե րաց ման հա մար, CCPp՝ վտանգ նե րի կան խար գել ման հա մար, և CCPr՝ 
վտանգ նե րի նվա զեց ման հա մար։

o Կ րի տի կա կան սահ մա նը (critical limit) կրի տի կա կան կե տի մաս կազ մող 
փո փո խա կան նե րի սահ ման ված ար ժեք ներն են։ Երբ գրանց ված ար ժեք նե րը 
հա տում են կրի տի կա կան սահ մա նը, դա ստեղ ծում է մար դու ա ռող ջութ յա նը 
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սպառ նա ցող ռիս կեր։ Կ րի տի կա կան սահ ման նե րը ո րոշ վում են ու ղե ցույց նե-
րի, ստան դարտ նե րի, մաս նա գի տաց ված գրա կա նութ յան, պրակ տիկ փոր ձի, 
նախ կի նում տե ղի ու նե ցած հե տա զո տութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ յան ներ-
քին կա նո նա կար գե րի և  այլ աղբ յուր նե րի հի ման վրա։  

o Վա վե րա ցու մը (validation) օ ժան դա կող թես տե րի ու մշտա դի տարկ ման 
հաշ վա ռում նե րի օգ տա գործ ման հի ման վրա HACCP հա մա կար գի ի րա կան 
աշ խա տան քի և HACCP պլա նով սահ ման ված նպա տակ նե րի հա մա պա տաս-
խա նութ յան ո րո շումն է։

o Ո րո շում նե րի ծա ռը (decision tree) հար ցե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր-
դա կա նութ յուն է, ո րի հի ման վրա ո րո շում են կրի տի կա կան կե տի սահ ման-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Այն բաղ կա ցած է հինգ հար ցից (Ն կար 11‒3): 

HACCP հա մա կար գի ներդ րու մը յու րա քանչ յուր ար տադ րութ յու նում ի րա-
կա նաց վում է մի շարք քայ լե րի հա ջոր դա կան ի րա գործ մամբ, ո րը սկսվում է 
վտանգ նե րի վեր լու ծութ յամբ։ Այս փու լում գնա հատ վում են կաթ նամ թեր-
քի ար տադ րութ յան բո լոր քայ լե րը՝ սկսած կա թի ստա ցու մից մինչև սպա ռո ղին 
հասց նե լը, ո րի նպա տակն է հայտ նա բե րել հում քի, տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-
թաց նե րի հետ կապ ված վտանգ նե րը, վտան գի մե ծաց ման հնա րա վո րութ յու-
նը ար տադ րա կան մշակ ման ըն թաց քում (օ րի նակ, միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն-
սա գոր ծու նեութ յան պահ պա նու մը, դրանց ա ճի և բազ մաց ման պայ ման նե րի 
ձևա վո րու մը կամ օ տար մարմ նի հայտն վե լը պատ րաս տի սննդամ թեր քում) 
և, վեր ջա պես, սահ ման ված վտանգ նե րի վնա սա կա րութ յան աս տի ճա նը։  
Հաշ վի առ նե լով կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան գոր ծըն թաց նե րի դի նա միկ 

բնույ թը, HACCP հա մա կար գի պատ շաճ մշա կումն ընդ հա նուր առ մամբ կախ-
ված է կրի տի կա կան կե տե րի հա ճա խա կի մշտա դի տար կու մից, որն ի րա կա նաց-
վում է լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի, լիար ժեք գրանց ված հաշ վա ռում նե-
րի, ինչ պես նաև այն պի սի չա փում նե րի հի ման վրա, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս HACCP թի մի անձ նա կազ մին ո րո շե լու՝ արդ յոք, սահ ման ված կրի տի-
կա կան կե տը վե րահսկ վում է, թե ոչ։ HACCP պլա նում նշա նա կա լի վտանգ նե րի 
ճիշտ սահ ման ման հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հայտ նա բեր ված վտան-
գի դրսևոր ման հա վա նա կա նութ յու նը սահ ման ված գոր ծըն թա ցի հա մար, ինչ-
պես նաև դրա հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը, երբ տվյալ վտան գը չի վե րահսկ վում։ 
Ն շա նա կա լի վտան գի դեպ քում 
առ կա են դրա դրսևոր ման 
բարձր հա վա նա կա նութ յուն և 
ս պա ռող նե րի ա ռող ջութ յա նը 
վնաս հասց նե լու բարձր ռիս-
կեր։ Հետ ևա բար, նշա նա կա լի 
վտանգ նե րի հայտ նա բե րու մը 
պետք է հիմն ված լի նի հու սա-
լի տվյալ նե րի հի ման վրա։ 
Ն կար 11‒3։ Ո րո շում նե րի ծա-

ռի կի րա ռութ յու նը կրի տի կա կան 
կե տե րի սահ ման ման հա մար.
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HACCP հա մա կար գի ներդր ման կար ևո րութ յու նը և դ րա հետ կապ ված 
օ գուտ նե րը ճա նաչ ված են ամ բողջ աշ խար հում։ Սա կայն դրա ներդր ման և 
հա վաս տագր ման հետ կապ ված ծախ սե րը հա ճախ խո չըն դոտ ներ են փոքր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք պե տա կան ա ջակ ցութ յան24 կա րիք 
ու նեն։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մինչև HACCP հա մա կար գի կի րառ մանն անց նե-
լը անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հա մա կար գի մաս կազ մող աշ խա տող նե րի 
ներգ րա վում՝ ինչ պես ար տադ րութ յան ներ սում, այն պես էլ ար տադ րու թ յու-
նից դուրս։ Աշ խա տող նե րը պետք է տեղ  յակ լի նեն HACCP հա մա կար գի բնու-
թագ րե րին և դրս ևո րեն նվիր վա ծութ յուն դրա արդ յու նա վետ կի րառ ման հա-
մար։ Ն րանք պետք է նաև ու նե նան հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ ի րենց 
աշ խա տան քի մա սը սկսե լու և պահ պա նե լու հա մար։ Այս նպա տա կի հա մար 
կազ մա կեր պութ յան անձ նա կազ մը պետք է մաս նակ ցի HACCP հա մա կար գի 
ներդր մա նը վե րա բե րող վե րա պատ րաս տում նե րին։ Պետք է հաշ վի առ նել, որ 
HACCP հա մա կա րգի ներդ րու մը կա րող է հան գեց նել ոչ լիար ժեք կամ բա ցա-
սա կան արդ յունք նե րի, երբ մե նե ջեր նե րը չեն ցու ցա բե րում պատ շաճ նվիր-
վա ծութ յուն HACCP հա մա կար գի արդ յու նա վետ կի րառ ման հա մար։ Երբ 
կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քի հա մար պա տաս խա նա տու մե նե ջեր նեը 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հա մա կար գի ներդր ման աշ խա տանք նե րին և 
դ րա հետ կապ ված հան դի պում նե րին, ա ռա վել հեշտ ու ա ռա վել հնա րա վոր 
են դառ նում հա մա կար գի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը, հե տա գա պահ պա նու-
մը։ Բա ցի դա, մինչև HACCP հա մա կա րգի կի րառ մանն անց նե լը՝ անհ րա ժեշտ 
է ձեռ նար կել մի շարք քայ լեր, ո րոնց մեջ են մտնում մե նե ջեր նե րի նվիր վա-
ծու թյան ա պա հո վու մը և HACCP թի մի անձ նա կազ մի արդ յու նա վետ աշ խա-
տան քի կազ մա կեր պու մը, ար տադ րանք նե րի բնու թագ րե րի և բաց թողն ման 
ցու ցա նիշ նե րի նկա րագ րութ յու նը, թի րա խա յին սպա ռող նե րի հայտ նա բե րու-
մը, ինչ պես նաև ընդ հա նուր գոր ծըն թա ցի մաս կազ մող քայ լե րի հա ջոր դա կա-
նութ յան և դ րանց վա վե րաց ման ու ղի նե րի բնու թագ րու մը։ 
Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան 

(ԱՀԿ‒WHO), HACCP հա մա կար գի կի րա ռու մը հիմն ված է հետև յալ յոթ 
սկզբուն քի հի ման վրա.

1. Հայտ նա բե րել հնա րա վոր վտանգ նե րը,
2. Ո րո շել կրի տի կա կան վե րահս կո ղութ յան կե տե րը (ո րոշ ման ծա ռի օգ-

նութ յամբ),
3. Ո րո շել CCP կրի տի կա կան սահ ման նե րը կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի հա մար,
4. Սահ մա նել կրի տի կա կան սահ ման նե րի մշտա դի տարկ ման ըն թա ցա կար գը,
5. Ո րո շել ուղ ղիչ քայ լե րը, ո րոնք պետք է կի րառ վեն ան հա մա պա տաս խա-

նութ յուն նե րի դեպ քում,
6. Մ շա կել հաշ վա ռում նե րի գրանց ման արդ յու նա վետ հա մա կարգ,
7. Մ շա կել HACCP ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի վա վե րաց ման հա մա կարգ։ 
Հա մա ձայն « Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան» (ՄԱԿ‒UN) « Պա րե-

նի եւ գյու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան» (ՊԳԿ‒FAO), մինչ վե րո նշյալ 
յոթ սկզբուն քի ի րա գործ մանն անց նե լը՝ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել հետև յալ 12 
հա ջոր դա կան քայ լի ի րա կա նա ցու մը.
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1. Ձ ևա վո րել HACCP թի մը, 
2. Ն կա րագ րել ար տադ րա տե սակ նե րը,
3. Հայտ նա բե րել թի րա խա յին սպա ռող նե րին,
4. Մ շա կել քայ լե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը,
5. Վա վե րաց նել քայ լե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը,
6. Սկզ բունք 1։ Կազ մա կեր պել վտանգ նե րի վեր լու ծութ յու նը և վե րահս կող 

կե տե րի ո րո շու մը,
7. Սկզ բունք 2։ սահ մա նել կրի տի կա կան վե րահս կո ղութ յան կե տե րը 

(CCPs)
8. Սկզ բունք 3։ սահ մա նել կրի տի կա կան սահ ման նե րը յու րա քանչ յուր 

CCP‒ի հա մար,
9. Սկզ բունք 4։ սահ մա նել յու րա քանչ յուր CCP‒ի մշտա դի տարկ ման ձևը,
10. Սկզ բունք 5։ սահ մա նել ուղ ղիչ քայ լե րը,
11. Սկզ բունք 6։ սահ մա նել վա վե րաց ման ձևե րը,
12. Սկզ բունք 7։ սահ մա նել փաս տաթղ թա վոր ման և հաշ վա ռում նե րի պահ-

պան ման ըն թա ցա կար գե րը։ 

12.2.3. ՈՐԱԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (TQM) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Ո րա կի և  ար տադ րո ղա կա նութ յան ա պա հո վու մը ներ կա յումս բիզ նես հա-

ջո ղութ յան կամ ձա խող ման եր կու հիմ նա կան ո րո շիչն են, ո րոնք ու նեն կենտ-
րո նա կան նշա նա կութ յուն բիզ նե սի կազ մա կերպ ման հա մար25։ Սա կայն պետք 
է նշել, որ ո րա կի բարձր մա կար դա կին հաս նե լը հեշտ ձեռք բե րում չէ։ Ո րա կի 
բա րե լավ ման հա մար պար զա պես կար գադ րութ յուն ներ ա նե լը նույնն է, ինչ 
կա խար դա կան փայ տի կը գոր ծի դնե լը։ Սնն դամ թերք նե րի ո րա կի և  անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման հա մար ար տադ րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կի-
րա ռում են տար բեր հա մա կար գեր, ինչ պի սիք են HACCP հա մա կար գը, «Ս տան-
դար տաց ման մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան» ISO հա մա կար գե րը, ո րա կի 
ա պա հով ման (quality assurance‒QA) հա մա կար գե րը և  ա ռա վել քիչ՝ ո րա կի 
հա մա լիր կա ռա վար ման (total quality management‒TQM) հա մա կար գը26։ 

TQM հա մա կար գի հիմ քում ըն կած է կա ռա վար ման մո տեց մամբ ո րա կի հա-
մա լիր ա պա հով ման կազ մա կեր պու մը։ Այդ հա մա կար գի նպա տակն է շա րու-
նա կա կան ձևով բա րե լա վել կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տան քը՝ ա ռա ջին 
իսկ ան գա մից ար տադ րան քի ո րա կի ա պա հով ման, ծախ սե րի կրճատ ման, 
սպա ռող նե րի բա վա րար ման հա մար։ Ընդ հա նուր առ մամբ, TQM հա մա կար գը 
մշակ վել է կազ մա կեր պութ յու նում գե րա զան ցութ յան մշա կույ թի ձևա վոր ման 
հա մար։ Բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րում TQL հա մա կար գի վե րա բեր-
յալ ե ղած պատ կե րա ցում նե րը տար բեր են մե նե ջեր նե րի շրջա նում՝ կապ ված 
այն հան գա ման քի հետ, թե ինչ քայ լեր պետք է ձեռ նարկ վեն և  ինչ ուղ ղու-
թյուն ներ պետք է դառ նան ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ։ Ն ման ի րա վի ճա կը մա-
սամբ պայ մա նա վոր ված է TQM հա մա կար գի վե րա բեր յալ առ կա տար բեր սահ-
մա նում նե րով և դ րա կի րառ ման վե րա բեր յալ ե ղած տար բեր մո տե ցում նե րով։ 
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Չ նա յած առ կա տար բե րութ յուն նե րին և մո տե ցում նե րին, TQM հա մա կար գի 
հիմ նա կան սկզբունք ներն ընդ հա նուր են մո դել նե րի մեծ մա սում27 (Նկար 
11‒4; Աղյուսակ 11‒3)։ 
Նկար 11‒4։ TQM համակարգի մոդելային տարբերակը.

o Մա տա կա րար նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման, 
պահ պան ման և զար գաց ման կա ռա վա րու մը կար ևոր բա ղադ րիչ է TQM 
հա մա կար գում։ Դա պայ մա նա վոր ված է ժա մա նա կա կից բիզ նե սում գնորդ-
նե րի և մա տա կա րար նե րի մե ծա ցող փոխ կա պակց վա ծութ յամբ։ Այս ա ռու մով 
մա տա կա րար նե րի հետ եր կա րատև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի պահ պան ման 
կար ևո րութ յու նը պետք է ձևա վոր վի մե նե ջեր նե րի մոտ։ Հա ճախ ո րա կի հետ 
կապ ված խնդիր ներն ա ռա ջա նում են ե լա կե տա յին ռե սուրս նե րի պատ ճա ռով, 
ո րի հա մար էլ կար ևոր վում է մա տա կա րար նե րի հետ արդ յու նա վետ աշ խա-
տան քի ա պա հո վու մը։ 

o Լի դե րութ յու նը վե րա բե րում է թոփ մե նե ջեր նե րի դե րին և վար քագ-
ծին, երբ նրանք ի րա կա նաց նում են կազ մա կեր պութ յան կա ռա վա րու մը։ Հա-
ճախ այս բա ղադ րի չը հա մա րում են TQM հա մա կար գի ներդր ման ա ռա ջին 
քայ լը, ինչն անհ րա ժեշտ է ո րակ յալ ռազ մա վա րութ յան, ըն թա ցա կար գե րի 
ներդր ման, պլա նա վոր ման, կա ռա վար ման և նո րա րա րութ յուն նե րի ներ մուծ-
ման հա մար։ 

o Աշ խա տող նե րի հետ ձևա վոր ված փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 
կար ևոր ազ դե ցութ յուն են ու նե նում կազ մա կեր պութ յու նում ի րա կա նաց վող 
շա րու նա կա կան փո փո խութ յուն նե րի հա ջող ներդր ման հա մար։ Պետք է 
ըն դու նել, որ նոր տեխ նո լո գիա նե րի և մո տե ցում նե րի ներդր ման հա ջո ղու-
թյու նը կախ ված է աշ խա տող նե րից։ Այն մո տե ցում նե րը, ո րոնք կի րառ վում են 
թեկ նա ծու նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու, վե րա պատ րաս տե լու, վե րա բեր-
մունք դրսևո րե լու, պարգ ևատ րե լու, ներգ րա վե լու, փորձ ձեռք բե րե լու հա-
մար, պայ մա նա վո րում են ո րա կի հա մա լիր հա մա կար գի ներդր ման հե տա գա 
արդ յու նա վե տութ յու նը։ Աշ խա տող նե րի կող մից նվիր վա ծութ յան բա ցա կա-
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յութ յան դեպ քում, ո րա կի կա ռա վա րու մը կշա րու նակ վի դի տարկ վել որ պես 
խնդիր նե րի հայտ նա բեր ման և  ուղղ ման, այլ ոչ թե խնդիր նե րի կան խար գել-
ման ու ընդ հա նուր բա րե լավ ման գոր ծըն թաց։ Այս ա ռու մով կար ևոր է հաշ-
վի առ նել աշ խա տող նե րի բա վա րար վա ծութ յու նը, ո րո շում նե րի կա յաց ման 
ըն թաց քում նրանց ներգ րավ վա ծութ յունն ու մո տե ցում նե րը, վե րա պատ րաս-
տում նե րը, փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րու մը։

o Գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րու մը վե րա բե րում է ո րա կի ներդր մանն 
ար տադ րա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րում։ Այս ա ռու մով օգ տա գործ վում 
են մի շարք ե ղա նակ ներ և մո տե ցում ներ, ինչ պի սիք են գոր ծըն թա ցի վի-
ճա կագ րա կան վե րահս կո ղութ յու նը (statistical process control‒SPC), ո րա-
կի կա ռա վար ման ISO 9001 հա մա կար գը, Թա գու չի ե ղա նակ նե րը (Taguchi 
techniques), ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման մո տե ցու մը (resources management) 
և բարձ րո րակ աշ խա տան քի ա պա հով ման TPM հա մա կար գը (total productive 
maintenance‒TPM)։ Շեշ տադ րումն անհ րա ժեշտ է կա տա րել հա մա կար գա-
յին մո տեց ման և  ոչ միայն հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի ո րա կի բա րե լավ ման 
վրա։

o Գի տե լի քի կա ռա վա րու մը մյուս կար ևոր բա ղադ րիչն է, որն անհ րա-
ժեշտ է կի րա ռել մուտ քա յին ռե սուրս նե րը ել քա յին ռե սուրս նե րի վե րա ծե լու 
հա մար։ Ել քա յին ռե սուրս ներ են ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րը, հում քը, 
տեխ նո լո գիա կան ըն թա ցա կար գե րը, ե ղա նակ նե րը, ին ֆոր մա ցիան, գի տե լի-
քը, մար դիկ և ն րանց ու նա կութ յուն նե րը։ Մ յուս կող մից, ել քա յին ռե սուրս ներ 
են թո ղարկ ված ար տադ րան քը, ծա ռա յութ յուն նե րը, ին ֆոր մա ցիան, հաշ վետ-
վութ յուն նե րը և բո լոր այն արդ յունք նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են սպա ռող-
նե րի կա րիք նե րին ու ակն կա լիք նե րին ար ձա գան քե լու հա մար։ Գի տե լի քի 
կա ռա վար ման (knowledge management‒KM) բա ղադ րիչ նե րի, այդ թվում՝ ին-
ֆոր մա ցիա յի կա ռա վար ման, ին ֆոր մա ցիա յի վեր լու ծութ յան, ո րակ յալ ին ֆոր-
մա ցիա յի հա սա նե լիութ յան, ո րակ յալ ին ֆոր մա ցիա յի օգ տա գործ ման ու հա-
ղոր դակց ման բա ղադ րիչ նե րի ա ռան ձին մշա կու մը և կի րա ռու մը նպաս տում 
են TQM հա մա կար գի արդ յու նա վետ ներդր ման գոր ծըն թաց նե րին։

o Ս պա ռող նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման, 
պահ պան ման և զար գաց ման կա ռա վա րու մը հիմ նա վո րա պես տար բեր-
վում է կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա ռա վար ման ա վան դա կան մո տե ցում նե րից։ 
Վեր ջի նիս դեպ քում կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա ռա վար ման կար ևո րա գույն 
գոր ծոն ներ են ծախ սի և  արդ յու նա վե տութ յան կար գա վո րու մը, այ նինչ նոր 
մո տե ցում նե րում մեծ դեր է հատ կաց վում սպա ռող նե րի բա վա րար վա ծու թյա-
նը։ Այս հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ կազ մա կեր պութ յուն նե րը պետք է 
ու սում նա սի րեն սպա ռող նե րի կա րիք նե րը, այդ թվում՝ նոր ար տադ րան քի 
նա խագծ ման ժա մա նակ հաշ վի առ նեն նրանց կար ծիք նե րը, դա ա նե լու դեպ-
քում գնա հա տեն հա ջո ղութ յան ցու ցա նիշ նե րը և մշ տա դի տար կեն նրանց բա-
վա րար վա ծութ յան մա կար դա կը։ 

o Կազ մա կեր պութ յան հա սա րա կա կան ազ դե ցութ յու նը և սո ցիա-
լա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը պետք է դի տարկ վեն որ պես ժա մա նա-
կա կից բիզ նե սի ան բա ժա նե լի մաս։ Այս ա ռու մով պետք է դի տարկ վեն կազ մա-
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կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան ազ դե ցութ յուն նե րը հա մայն քի, աշ խա տող նե րի 
և մա տա կա րար նե րի կյան քում։ Բա ցի դա, շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար անվ-
նաս ար տադ րութ յու նը ևս պետք է դի տարկ վի կազ մա կեր պութ յան սո ցիա լա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան հա մա տեքս տում։ Օ րի նակ, ISO 14001 հա մա-
կար գի ստան դարտ նե րը ներդր վել են բազ մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
սա կայն դրանք այն պի սի լայն կի րա ռութ յուն չեն ստա ցել, ինչ պես դա ISO 9001 
հա մա կար գի դեպ քում է: Այդ նպա տա կով ISO 14001 հա մա կար գի ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ ներ ա վե լաց վել են ISO 9001 հա մա կար գին՝ պայ մա նա վոր ված շրջա-
կա մի ջա վայ րին հատ կաց վող մեծ ու շադ րութ յամբ։ Եվ վեր ջա պես, գե րա զանց 
մշա կույթ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րը սո վո րա բար մեծ ներդ րում են 
ունե նում սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նակ նե րում։ 

o Ո րա կի կա ռա վար ման կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ ներն անհ րա-
ժեշտ են TQM հա մա կար գի պար բե րա կան բա րե լա վու մը մշտա դի տար կե լու 
հա մար։ Պատ շաճ գոր ծու նեութ յան ա պա հո վու մը հան գեց նում է ներ քին կա-
տա րո ղա կա նի բա րե լավ ման, ինչն էլ իր հեր թին դրա կա նո րեն է ազ դում ար-
տա քին կա տա րո ղա կա նի վրա, այդ թվում՝ շու կա յում զբա ղեց րած դիր քի բա-
րե լավ ման, շա հու թա բե րութ յան ա ճի և ս պա ռող նե րի բա վա րար վա ծութ յան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման վրա։

o Շա րու նա կա կան բա րե լավ ման (continuous improvement‒CI) հիմ-
քում ըն կած է PDCA շրջա նի կի րա ռութ յու նը, այդ թվում՝ պլա նա վո րու մը, 
ի րա գոր ծու մը, ստու գու մը և  ուղ ղիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Հե-
տ ևա բար, ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի բա րե լա վու մը կապ ված է շա րու նա-
կա կան բա րե լավ ման հետ, ո րի հա մար կա րող են կի րառ վել մի շարք մո տե-
ցում ներ, այդ թվում՝ ո րա կի վե րահսկ ման շրջա նագ ծե րը, ստան դար տա ցու մը 
(benchmarking), 5S հա մա կա գը և  ո րա կի յոթ գոր ծի քը։ 
Աղ  յու սակ 11‒3: TQM հա մա կար գի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը և  է լե մենտ նե րը. 

Հիմնական բաղադրիչ Էլեմենտներ
Մատակարարների հետ 
փոխհարաբերությունների

ձևավորման, 
պահպանման և

զարգացման կառավարում

Մատակարարներին որպես գործընկերներ 
գնահատում

Առևտրային հարաբերություններ
Մատակարարների որակի ապահովում

Մատակարարների գնահատում/
հավաստագրում

Մատակարարների ներգրավում
Օպերատիվություն և ճկունություն

Լիդերություն Թոփ մենեջերների նվիրվածություն
Կառավարման կառուցվածք
Կազմակերպության արտաքին 

փոխհարաբերությունների կառավարում
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Տարբեր գործառույթների իրականացման 
համար փորձագիտական կարողություններ

Ռազմավարություն և ընթացակարգեր

Կառավարում ըստ փաստերի

Հաղորդակցում

Աշխատողների 
հետ ձևավորված 

փոխհարաբերությունների 
և կազմակերպությունում 

իրականացվող 
շարունակական 

փոփոխությունների 
կառավարում

Աշխատողների բավարարվածություն

Աշխատողների վերապատրաստում

Աշխատողների ներգրավում

Աշխատողների ոգևորում

Թիմային աշխատանք/մոտեցումներ

Կազմակերպության ներքին մշակույթ

Հաղորդակցում կազմակերպության ներսում

Որակի շրջանակներ

Կատարողականի չափում

Աշխատանքային կյանքի որակ

Պարգևատրումների համակարգ

Աշխատողներին որպես գործընկերների 
գնահատում

Աշխատանքի բովանդակության հարստացում

Գործընթացի 
կառավարում

Գործընթացի վիճակագրական 
վերահսկողություն

Աշխատատեղի պայմաններ

Գործընթացներ իրականացնելու 
կարողունակություններ

Ռեսուրսների ստանդարտացում

Գործընթացի ճկունություն

Գործընթացի օպտիմիզացում

Գործընթացի բարելավում

Օպերատիվ արդյունավետություն
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Գիտելիքի կառավարում Գիտելիքի ձեռքբերում և փոխանցում

Գիտելիքի կառավարում և վերլուծություն

Գիտելիքի բազայի ձևավորում

Որակի վերաբերյալ ինֆորմացյիայի 
հասանելիություն և օգտագործում

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործում

Կազմակերպության 
հասարակական 
ազդեցության 
և սոցիալական 

պատասխանատվության 
կառավարում

Շրջակա միջավայրին անվնաս արտադրության 
կազմակերպում

Շրջապատին անվնաս արտադրանքների 
թողարկում

Էներգիայի խնայողություն

Հետկանչերի դեպքում արտադրանքի ընդունում 
և մշակում

Սոցիալական կարիքների բավարարում

Շարունակական 
բարելավում

5‒S

PDCA շրջան

Որակի յոթ գործիքներ

Կատարողականի 
ցուցանիշներ

Որակի բարելավում

Շահութաբերության բարելավում

Մրցակցության բարելավում

Արտադրողականության բարելավում

Անվտանգության, առողջության և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բարելավում 

Մատակարարման բարելավում

Կորուստների նվազեցում

Որակի բարելավմանը հատկացվող 
ծախսումների կրճատում
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Սպառողների հետ 
փոխհարաբերությունների 

ձևավորման, 
պահպանման և 

զարգացման կառավարում

Սպառողների կարիքների որոշում

Էսթետիկ բնութագրեր

Աշխատանքների արդյունավետության 
գնահատում 

Սպառողների վարքագծի, մոտեցումների 
դիտարկում

Ծառայությունների մատուցում և 
հուսալիություն

Բողոքների թվաքանակի նվազեցում

Վաճառքից հետո իրավիճակի գնահատում

Երաշխավորություն

12.3. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

12.3.1. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՁԵՎԵՐԸ
Տար բե րում են հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման եր կու հիմ նա կան 

ձև՝ ար տադ րան քի (ծա ռա յութ յան) սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն թա ցը և  ար տա-
դ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան հա վաստ ման գոր ծըն թա ցը։ Ար տա դրան-
քի սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն թա ցի դեպ քում եր րորդ կող մը հա վաս տում 
է, որ ար տադ րան քի բնու թագ րե րը և դ րա հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րը 
հա մա պա տաս խա նում են ստան դարտ նե րի պա հանջ նե րին։ Ար տադ րան քի 
սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն թաց նե րը վեր ջին տա րի նե րին ձեռք են բե րել մեծ 
կար ևո րութ յուն տե ղա կան և մի ջազ գա յին առևտ րի կազ մա կերպ ման հա-
մա տեքս տում։ Այս ա ռու մով մշակ վել են հա մա պա տաս խա նութ յան տար բեր 
ձևե րի սեր տի ֆի կատ ներ, ո րոնք ե րաշ խա վո րում են սննդամ թերք նե րի ո րակն 
ու անվ տան գութ յու նը դրանց բաշխ ման ըն թաց քում։ Հա մա պա տաս խա նաու-
թյան գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րը տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րի մի 
մասն են, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կար գա վոր վում է 2012 
թվա կա նի փետր վա րի 8‒ին ըն դուն ված « Տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման 
մա սին»28 օ րեն քով։ 
Ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան հա վաս տու մը կա րող է լի նել 

կա մա վոր կամ պար տա դիր29։ Ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նութ յան կա-
մա վոր հա վաս տումն ի րա կա նաց վում է սեր տի ֆի կաց ման ձևով, իսկ հա մա-
պա տաս խա նութ յան պար տա դիր հա վաս տու մը̀  հա մա պա տաս խա նութ յան 
հայ տա րա րագ րի վա վե րաց ման կամ սեր տի ֆի կաց ման ձևով29։ Սեր տի ֆի կաց-
ման հա մա կար գե րը տար բեր վում են ի րենց բնույ թով՝ կախ ված ստան դարտ-
նե րի տրա մադր ման և վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
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կազ մա կեր պութ յու նից։ Այս ա ռու մով տար բե րում են պե տա կան և մաս նա վոր 
սեր տի ֆի կաց ման նա խա ձեռ նութ յուն ներ։ Պե տա կան սեր տի ֆի կաց ման հա-
մա կար գե րի աշ խա տանքն ուղղ ված է սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու-
թյա նը, որն ի րա կա նաց վում է ո րա կի սեր տի ֆի կատ նե րի տրա մադր ման մի ջո-
ցով շու կա յի թա փան ցի կութ յու նը բարձ րաց նե լու ճա նա պար հով։ Պե տա կան 
ստան դարտ նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում խար դա խում նե րի կան խար-
գե լու մը՝ օ րենք նե րի և տու գանք նե րի կի րառ ման շնոր հիվ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ներ կա յումս սեր տի ֆի կաց ման հա մա կար գե րը հիմ նա կա նում գոր ծում են 
մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։ 
Հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման ըն թա ցա կարգն օգ տա-

գործ վում է հա մա պա տաս խան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րում կամ մի-
ջազ գա յին և (կամ) ազ գա յին ստան դարտ նե րում սահ ման ված պա հանջ նե րի 
կա տար ման ա պա հո վու մը ո րո շե լու հա մար: Հա մա պա տաս խա նութ յան գնա-
հատ ման ըն թա ցա կար գերն են փոր ձար կու մը, տեխ նի կա կան հսկո ղութ յու նը, 
սեր տի ֆի կա ցու մը, ինչ պես նաև դրանց հա մադ րու մը28։
Հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման մար մի նը մա տու ցում է հա-

մա պա տասխա նութ յան գնա հատ ման ծա ռա յութ յուն ներ, այդ թվում՝ տրա մա-
չա փար կում, փոր ձար կում, սեր տի ֆի կա ցում և տեխ նի կա կան հսկո ղութ յուն28։
Հա մա պա տաս խա նութ յան սեր տի ֆի կա տը հա մա պա տաս խա նութ յան 

գնա հատման մարմ նի կող մից տրված փաս տա թուղթ է, ո րը հա վաս տում է 
(փաս տում է) ար տադ րան քի, ան ձանց և կա ռա վար ման հա մա կար գե րի հա-
մա պա տաս խա նությու նը տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի և (կամ) ստան դար-
տաց ման նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րի պա հանջ նե րին28։
Եր րորդ կող մը տվյալ ար տադ րան քի շա հագր գիռ կող մե րից (ար տա դ ող, 

վա ճա ռող, ար տադ րանք սպա ռող) որ պես ան կախ ճա նաչ ված կազ մա կեր-
պութ յուն է կամ անձ, որն ի րա կա նաց նում է հա մա պա տաս խա նութ յան գնա-
հա տում28։
Սահ ման ված պա հանջ նե րը տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով, ստան-

դար տաց ման նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րով և տեխ նի կա կան մաս նագ րե րով 
(ար տադ րան քի տեխ նի կա կան բնու թագ րեր) սահ ման ված պա հանջ ներ են28։
Այլ պա հանջ նե րը ցան կա ցած պա հանջ ներ են (բա ցա ռութ յամբ տեխ-

նի կա կան մաս նագ րե րի), ո րոնք սահ ման վում են ար տադ րան քի նկատ մամբ, 
մաս նա վո րա պես̀  սպա ռող նե րի կամ շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յանն 
ուղղ ված, ինչ պես նաև ազ դում են ար տադ րան քի շու կա յա հա նու մից հե տո 
դրա հե տա գա ըն թաց քի վրա, ինչ պի սիք են օգ տա գործ ման, կրկնա կի օգ տա-
գործ ման կամ ոչն չաց ման պայ ման նե րը, ե թե այդ պայ ման նե րը կա րող են էա-
պես ազ դել ար տադ րան քի բա ղադ րութ յան, բնույ թի կամ վա ճառ քի վրա28։ 
Տեխ նի կա կան մաս նագ րե րը փաս տաթղ թում առ կա պայ ման ներն են, 

ո րոն ցով սահ ման վում են ար տադ րան քի պա հանջ վող բնու թագ րե րը (այդ 
թվում՝ ո րա կի մա կար դա կը, կա տա րո ղա կա նը, անվ տան գութ յու նը կամ չա փե-
րը, նե րառ յալ̀  ար տադ րան քի նկատ մամբ կի րառ վող պա հանջ նե րը), ինչ պես 
նաև պա հանջ նե րը տեր մի նա բա նութ յան, փոր ձար կում նե րի և փոր ձարկ ման 
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մե թոդ նե րի, փա թե թավոր ման, մակնշ ման, պի տա կա վոր ման և հա մա պա-
տաս խա նութ յան գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ: Տեխ նի կա կան 
մաս նագ րե րում ընդգրկ վում են նաև ար տադ րան քի ար տադ րութ յան մե թոդ-
նե րը և գոր ծըն թաց նե րը28։ 
Ար տադ րո ղը ցան կա ցած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ է, ով 

նա խագ ծում և (կամ) ար տադ րում է որ ևէ ար տադ րանք կամ ու նի նա խա-
գծված և (կամ) ար տադր ված ար տադ րանք̀  սե փա կան ան վան մամբ կամ իր 
ապ րան քա յին նշա նի ան վան մամբ շու կա յա հան ման նպա տա կով28։
Ներ մու ծո ղը ցան կա ցած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ է, ով 

գրանց վել է ՀՀ‒ում և  ի րա կա նաց նում է ար տադ րան քի (բա ցա ռութ յամբ՝ ֆի-
զի կա կան ան ձանց կող մից անձ նա կան սպառ ման նպա տա կով ներկր ված ար-
տադ րան քի) ներս բե րու մը ՀՀ տա րածք շու կա յա հան ման նպա տա կով28։
Նկար 11‒5: Սերտիֆիկացման կառուցվածքի մոդել. 

Ընդ հա նուր առ մամբ, սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն թա ցի սկզբունք ներն ընդ-
հա նուր են բո լոր հա մա կար գե րի հա մար30։ Ն կար 11‒5‒ում գոր ծըն թա ցը 
սկսվում է ար տադ րո ղի և գ նոր դի միջև ապ րանք նե րի շար ժի ձևա վոր մամբ։ 
Ար տադ րո ղը սեր տի ֆի կաց նում է իր ար տադ րան քը չե զոք դիրք զբա ղեց նող 
սեր տի ֆի կաց ման մարմ նի կող մից՝ ըն դուն ված ստան դարտ նե րի հա մա ձայն, 
ո րը որ պես ո րա կի նշան է կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան հա մար։ Սեր-
տի ֆի կաց ման մար մին ներն ի րենց հեր թին պետք է ա պա ցու ցեն, որ կա րո ղու-
նակ են ի րա կա նաց նե լու վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ ներ՝ լի ցեն զա վո րող 
մարմ նի կա նոն նե րի հա մա ձայն։ Լի ցեն զա վո րու մը (ակ րե դի տա ցիա) բա վա-
կան ֆոր մալ գոր ծըն թաց է, ո րը չի ընդգր կում կազ մա կեր պութ յան ա մե նօր յա 
աշ խա տան քի վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ ներ։ Այս հան գա ման քով պայ-
մա նա վոր ված, սեր տի ֆի կաց ման մար մին նե րը հա ճախ ընդգր կում են նաև 
մշտա դի տարկ ման ֆունկ ցիա ներ ի րենց գոր ծա ռույթ նե րում՝ մաս նա վոր հաս-
տա տութ յուն նե րի կամ պե տա կան մար մին նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով։ 
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12.4. ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

12.4.1. ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, 
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Չա փա գի տութ յու նը (մետ րո լո գիա) գի տութ յան ճյուղ է, որն ու սում նա-

սի րում է չա փում նե րը և դ րանց կի րառ ման ձևե րը։ Այն մեծ դեր է խա ղում 
սպա ռող նե րի պաշտ պա նութ յան ա ռու մով, քա նի որ ա պա հո վում է, որ պես-
զի ար տադ րող նե րը թո ղար կեն ի րենց ար տադ րան քը սահ ման ված չա փե րով 
և  ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րով։ Բազ մա թիվ երկր նե րում չա փա գի տութ յան 
հա մա կար գի կի րա ռումն ի րա կա նաց վում է ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յամբ, 
այդ թվում՝ գի տա կան (scientifi c metrology), արդ յու նա բե րա կան (industrial 
metrology) և  օ րենսդ րա կան (legal metrology) ուղ ղութ յուն նե րով31։ Տար բե-
րում են արդ յու նա բե րա կան չա փում նե րի հետև յալ տե սակ նե րը՝

o եր կա րութ յուն
o զանգ ված
o ծա վալ
o ջեր մաս տի ճան
o ճնշում
o է լեկտ րա կան լա րում
o հո սանք
o ֆի զի կա քի միա կան այլ տե սակ ներ։
Չա փում նե րը չա փա գի տութ յան հիմ նա կան օբ յեկտն են, ո րոնք տվյալ մե-

ծութ յան ար ժե քի ո րոշ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ամ բող ջութ յուն են32։ Չա փում նե րի միաս նա կա նութ յան ա պա հո վու մը չա-
փա գի տութ յան կար ևոր խնդիր նե րից մեկն է, ո րի հա մար չա փում նե րի ար-
դ յունք նե րը ար տա հայտ վում են միաս նա կան օ րի նա կա նաց ված միա վոր նե-
րով, ինչ պես նաև սահ մա նում են չա փում նե րի արդ յունք նե րի թույ լատ րե լի 
սխա լանք նե րի տի րույթ նե րը32։ Ընդ ո րում, սխա լան քը չափ ման արդ յուն քի շե-
ղումն է չափ վող մե ծութ յան իս կա կան ար ժե քից32։ Չա փա գի տութ յան ա ռա վել 
կա րևոր մի շարք հաս կա ցութ յուն ներ ներ կա յաց ված են ստորև.
Չա փան մու շը (է տա լոն) նյու թա կան չափ է, չափ ման մի ջոց, ստան դարտ 

նմուշ կամ չա փո ղա կան հա մա կարգ, ո րը նա խա տես ված է հա մա պա տաս խան 
ա նո րո շութ յամբ ար ժե քի կամ միա վո րի վե րար տադր ման, սահ ման ման, պահ-
պան ման և  այլ չափ ման մի ջոց նե րի փո խանց ման հա մար33։
Չափ ման մի ջո ցը չա փում կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված սարք է, 

ո րը կա րող է կի րառ վել ա ռան ձին կամ լրա ցու ցիչ սար քե րի հետ հա մա տեղ33։
Չափ ման մի ջոց նե րի տրա մա չա փար կու մը (կա լիբ րա վո-

րում‒calibration) գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն է, ո րի մի ջո ցով ո րո շա-
կի պայ ման նե րում ո րոշ վում է տրա մա չա փարկ վող չափ ման մի ջոց նե րի չափ-
վող ար ժեք նե րի բաշխ ման տի րույթն աշ խա տան քա յին չա փան մուշ նե րի կամ 
չա փան մու շա յին չափ ման մի ջոց նե րի հա մե մա տութ յամբ33։
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Չափ ման մի ջոց նե րի ստու գա չա փու մը գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող-
ջութ յուն է, որն ա պա հո վում է օբ յեկ տիվ տվյալ ներ այն մա սին, որ չափ ման 
մի ջո ցը բա վա րա րում է սահ ման ված պա հանջ նե րը: Չափ ման մի ջոց նե րի 
ստու գա չա փու մը լի նում է ընտ րան քա յին, ա ռաջ նա յին, կրկնա կի, պար տա դիր 
պար բե րա բար կա տար վող և կա մա վոր33։
Չափ ման մի ջոց նե րի փոր ձաքն նութ յու նը չափ ման մի ջոց նե րի ստու-

գա չա փումն է, որն ի րա կա նաց վում է դա տա րա նի, դա տա խա զութ յան, ար-
բիտ րա ժի, սպա ռող նե րի և ն րանց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի գրա վոր ա ռա ջար կով կամ պա հան ջով33։
Չա փում նե րի միաս նա կա նութ յու նը չա փում նե րի այն պի սի վի ճակ է, 

ո րի արդ յունք ներն ար տա հայտ ված են մե ծութ յուն նե րի ըն դուն ված միա վոր-
նե րով, իսկ չա փում նե րի սխա լան քը հայտ նի հա վա նա կա նութ յամբ դուրս չի 
գա լիս սահ ման ված տի րույ թից33։
Ս տան դարտ նմու շը այն չափն է, որն օգ տա գործ վում է չափ ման մի ջոց նե-

րի ստու գա չափ ման, տրա մա չա փարկ ման, ճշտութ յան գնա հատ ման, ինչ պես 
նաև նյու թե րի բա ղադ րութ յան, հատ կութ յուն նե րի տեխ նի կա կան բնու թա-
գրե րը բնո րո շող մե ծութ յուն նե րի ար ժեք նե րի ո րոշ ման ժա մա նակ33։
Չափ ման մի ջոց նե րը նա խա տես ված են թույ լատր ված միա վոր նե րով ար-

տա հայտ ված մե ծութ յուն նե րի ար ժե քը ո րո շե լու հա մար33։ Գո յութ յուն ու նի 
եր կու տե սա կի չափ ման մի ջոց՝ ուղ ղա կի կի րառ ման և հա մե մա տա կան չափ-
ման մի ջոց ներ32։ Ուղ ղա կի կի րառ ման չափ ման մի ջոց նե րի դեպ քում (ջեր-
մա չա փեր, ամ պեր մետ րեր) չափ վող մե ծութ յու նը ար տա հայտ վում է տվյալ 
մե ծութ յան միա վոր նե րով աս տի ճա նա վո րում ու նե ցող հար մա րան քի վրա32։ 
Մ յուս կող մից, հա մե մատ ման չափ ման միա վոր նե րը (չա փիչ ներ, չա փո ղա կան 
սար քա վո րում ներ) կի րառ վում են հայտ նի ար ժեք ու նե ցող մե ծութ յուն նե րի 
հա մար32։ 
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ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»։ http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=74360 



‒ 451‒

ՄՈԴՈՒԼ 13
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Սառ նա րա նա յին տեխ նո լո գիա յի կի րա ռութ յան ե ղա նակ նե րը 
       և դե րը կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում
2. Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի պա ղեց ման և սա ռեց ման տեխ նո լո գիան 
3. Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի սառ նա րա նա յին հա սու նաց ման 
        և պահ պան ման տեխ նո լո գիան 

13.1. ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

13.1.1. ՍԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Սնն դամ թերք նե րի պահ պան ման ժամ կետ նե րի եր կա րաձգ ման լա վա գույն 

ե ղա նակ նե րից է սա ռե ցու մը, որն ի րա կա նաց վում է տար բեր ե ղա նակ նե րի մի-
ջո ցով։ Երբ սննդամ թեր քի ջեր մաս տի ճանն ի ջեց նում են 00C‒ից ցածր, ա պա 
նվա զում է ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, և դ րա հետ կապ ված դան-
դա ղում են կեն սա քի միա կան գոր ծըն թաց նե րը։ Ա վե լին, խիստ ցածր ջեր մաս-
տի ճան նե րում ման րէ նե րի մեծ մա սի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը դա դա րում է։ 
Բա ցի դա, սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր ման հաշ վին նվա զում է ա զատ ջրի 
քա նա կութ յու նը, ո րը ևս կան խար գե լում է ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեու-
թյու նը։ Այս հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ սա ռեց ված սննդամ թերք նե-
րի փչաց ման ա րա գութ յուն նե րը նվա զում են, ո րի շնոր հիվ դրանք ձեռք են 
բե րում պահ պան ման եր կար ժամ կետ ներ։ Սա ռե ցումն ազ դում է սննդամ-
թեր քի կեն սա քի միա կան հատ կութ յուն նե րի վրա տար բեր ձևե րով՝ կախ ված 
դրա տե սա կից, միկ րոստ րուկ տու րա յից և ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րից։ 
Պատ րաս տի մթեր քի հատ կա նիշ նե րի վրա ազ դում են սա ռեց ման ե ղա նա կը, 
սա ռեց ման ա րա գութ յու նը, սա ռեց ման վերջ նա կան ջեր մաս տի ճա նը և պահ-
պան ման պայ ման նե րը։ Ո րա կա կան ա ռան ձին ցու ցա նիշ ներ, ինչ պի սիք են 
կոն սիս տեն ցիան, գու նա վո րու մը, հա մը և սնն դա յին ար ժե քը, պայ մա նա վոր-
ված են սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր ման ըն թաց քով։ Հետ ևա բար, սա ռեց ման 
վե րա բեր յալ գի տե լի քի ձևա վո րումն անհ րա ժեշտ է սննդամ թերք նե րի, մաս-
նա վո րա պես, կա թի և կաթ նամ թերք նե րի պա ղեց ման ու սա ռեց ման ռե ժիմ նե-
րը ճիշտ կազ մա կեր պե լու, ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը ա պա հո վե լու հա մար։  

13.1.2. ՍԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԹԻ ԵՎ 
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԱՅԼ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Կա թի կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի վե րաց ման հա մար ա վան դա բար օգ տա-

գործ վող ե ղա նակ ներ են հա մար վում պաս տե րի զա ցիան և ս տե րի լի զա ցիան։ 
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Սա կայն այս ե ղա նակ նե րի կի րառ ման հետ ևան քով նվա զում է կա թի և դ րա-
նից պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րի սննդա յին ար ժե քը։ Այս հա մա տեքս-
տում մշակ վել են նո րա րա րա կան այն պի սի ե ղա նակ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս 
պահ պա նե լու կա թի ե լա կե տա յին սննդա յին ար ժե քը և  ընդ հա նուր ո րա կա-
կան հատ կութ յուն նե րը։ Նոր ե ղա նակ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ կա րե լի է նվա-
զեց նել միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը՝ միա ժա մա նակ նվա-
զեց նե լով կամ ամ բող ջա պես բա ցա ռե լով ջեր մութ յան օգ տա գոր ծու մը, ին չի 
հետ ևան քով է ներ գիա յի սպա ռու մը նվա զում է, դարձ նում այդ ե ղա նակ ներն 
ա ռա վել ծախ սարդ յու նա վետ ու շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար ա ռա վել բա րեն-
պաստ։ Ջեր մա յին մշակ ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ ներ են ուլտ րա ձայ նա-
յին բարձր ին տեն սի վութ յամբ ա լիք նե րը, իո նաց նող ճա ռա գայ թու մը, ինֆ-
րա կար միր ճա ռա գայ թու մը, իմ պուլ սա յին է լեկտ րա կան դաշ տի կի րա ռու մը, 
բարձր ճնշման օգ տա գոր ծու մը և միկ րո ֆիլտ րա ցիան1,2,3։ 
Ուլտ րա ձայ նա յին բարձր ին տեն սի վութ յամբ ա լիք ներն օգ տա գործ-

վում են սննդարդ յու նա բե րութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րում՝ սկսած վե-
րամ շա կու մից մինչև դրանց գնա հա տու մը4։ Օ րի նակ, ջեր մա յին մշակ մա նը 
զու գա հեռ այն կա րող է ա րա գաց նել սննդամ թերք նե րի ստե րի լի զաց ման 
ա րա գութ յու նը՝ հան գեց նե լով ջեր մա յին մշակ ման ին տեն սի վութ յան և տ ևո-
ղութ յան կրճատ ման։ Միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չաց ման աս տի ճա նը կախ ված 
է ուլտ րա ձայ նա յին ա լիք նե րի հա ճա խա կա նութ յու նից, ալ քի նե րի ամպ լի տու-
դից և միկ րոօր գա նիզմ նե րի քա նա կութ յու նից։ Միկ րոօր գա նիզմ նե րի ակ տի-
վութ յան կա սե ցու մը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է շուրջ 20 կի լո հերց հա-
ճա խա կա նութ յան ա լիք նե րի մի ջո ցով։ Ընդ ո րում, սպոր նե րի, գրամ‒դրա կան 
բակ տե րիա նե րի և կո կե րի կա յու նութ յունն ուլտ րա ձայ նա յին մշակ ման նկատ-
մամբ ա ռա վել բարձր է, քան գրամ‒բա ցա սա կան և ձո ղաձև բակ տե րիա նե րի 
դեպ քում։ Բա ցի դա, կա յու նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նաև միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի տե սա կով։ Օ րի նակ, ուլտ րա ձայ նա յին մշա կու մից հե տո Escherichia 
coli և Saccharmyces cerevisiae տե սակ նե րը ոչն չա նում են 99%‒ով, մինչ դեռ 
Lactobacillus acidphilus տե սա կը՝ 72‒84%‒ով։  
Իո նաց նող ճա ռա գայ թումն օգ տա գործ վում է սննդամ թերք նե րի ան-

վտան գութ յու նը բարձ րաց նե լու և պահ պան ման ժամ կետ նե րը եր կա րաց նե-
լու նպա տա կով5,6։ Այս ե ղա նա կի կի րա ռու մը չի դարձ նում մթեր քը ռա դիոակ-
տիվ և  ու նե նում է նվա զա գույն ազ դե ցութ յուն սննդա յին հատ կա նիշ նե րի 
ու ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րից հա մի, կոն սիս տեն ցիա յի և  ար տա քին տես քի 
վրա։ Գո յութ յուն ու նի ճա ռա գայթ ման ե րեք աղբ յուր, ո րոնք թույ լատր ված 
են սննդամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Դ րանք են՝ գամ մա ճա ռա-
գայթ նե րը, ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ նե րը և  է լեկտ րո նա յին ճա ռա գայթ նե րը7։
Ինֆ րա կար միր ճա ռա գայ թու մը ևս  ոչ ջեր մա յին մշակ ման ե ղա նակ է, 

որն ու նե նում է քիչ ազ դե ցութ յուն սպի տա կուց նե րի, գույ նի և հա մի վրա։ Բա-
ցի դա, անհ րա ժեշտ սար քա վո րում ներն ու նեն պահ պան ման ցածր ծախ սեր, 
հեշ տո րեն տե ղադր վում են, և  օ պե րա տիվ ծախ սե րը քչա նում են է ներ գիա յի 
ա ռա վել քիչ սպառ ման հետ ևան քով։ Կա թի ինֆ րա կար միր մշակ ման դեպ քում 
դրա նում պա րու նակ վող միկ րոօր գա նիզմ նե րը, այդ թվում՝ կո լի ձևե րը և 
ս պոր նե րը կա րող են քչա նալ մինչև 1000 ան գամ (3 log)։ Ինչ պես նաև, կա րե լի 



‒ 453‒

է մե ծաց նել վի տա մին D‒ի մաս նա բա ժի նը կա թում։ Սա կայն կա թի խտութ յու-
նը ի ջեց նում է ինֆ րա կար միր ճա ռա գայթ նե րի ներ թա փանց ման աս տի ճա նը։ 
Իսկ սպի տա կուց նե րը կա րող են են թարկ վել օք սի դաց ման՝ ա ռա ջաց նե լով հա-
մա յին ա րատ ներ։ 
Իմ պուլ սա յին է լեկտ րա կան դաշ տի կի րա ռու մը ի րա կա նաց վում է մի քա նի 

վայրկ յան նե րի ըն թաց քում, ո րի ժա մա նակ բջջա թա ղան թը կրում է կա ռուց ված-
քա յին փո փո խութ յուն ներ, ո րի կի սա թա փան ցե լի հատ կութ յան շնոր հիվ տե ղի 
է ու նե նում մո լե կուլ նե րի փո խա նա կութ յուն։ Ընդ ո րում, չա փե րով ա վե լի մեծ 
բջիջ ներն ա ռա վել զգա յուն են է լեկտ րա կան դաշ տի կի րա ռութ յան ժա մա նակ, 
ո րի տի րույ թը կազ մում է 5‒50 կի լո վոլտ մեկ սան տի մետր մա կե րե սի վրա։ 
Բարձր ճնշման կի րա ռու մը են թադ րում է մինչև 600 մ Պա ճնշման օգ տա-

գոր ծում միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը կան խար գե լու հա-
մար8։ Ս պո րա յին միկ րոօր գա նիզմ նե րը ցու ցա բե րում են բարձր ճկու նութ յուն 
այս ե ղա նա կի կի րառ ման ժա մա նակ, ո րի հա մար զու գա հեռ օգ տա գոր ծում 
են նաև ջեր մութ յան ազ դե ցութ յու նը։ 
Միկ րո ֆիլտ րա ցիան կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում օգ տա գործ վող չորս 

հիմ նա կան տե սա կի մեմբ րա նից մեկն է, ո րոնց մեջ են մտնում նաև հա կա-
դարձ օս մո սը, նա նո ֆիլտ րա ցիան և  ուլտ րա ֆիլտ րա ցիան։ 
Օ զո նը և  ած խած նի եր կօք սի դը ևս կի րառ վում են կաթ նարդ յու նա բե-

րութ յու նում։ Օ զո նը թթված նի ե րեք ա տո մից բաղ կա ցած ե ռա տոմ մո լե կուլ 
է։ Դ րա օգ տա գոր ծու մը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից, այդ թվում՝ մթեր-
քի ջեր մաս տի ճա նից, ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քից, հա րա բե րա կան խո նա-
վու թյու նից, ո րոնք ազ դում են օ զո նի դրսևո րած հատ կութ յուն նե րի վրա9։ 
Ած խած նի եր կօք դի սը հատ կա պես արդ յու նա վետ է բակ տե րիա նե րի և բոր-
բոս նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը կան խար գե լե լու ժա մա նակ, քա նի որ նվա-
զեց նում է թթված նի պա րու նա կութ յու նը։ Այն կի րառ վում է գա զա յին վի ճա-
կում և  օ դի հետ հա մադր վում է տար բեր կոն ցենտ րա ցիա նե րով։ 

13.2. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՂԵՑՄԱՆ ՈՒ ՍԱՌԵՑՄԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

13.2.1. ՊԱՂԵՑՄԱՆ ՈՒ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՄՅԱՆՑ ՄԻՋԵՎ 
ԵՂԱԾ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կեն դա նի նե րից ստաց ված թարմ կա թը սո վո րա բար պա ղեց նում են 4‒60C` 

դրա եր կա րատև պահ պան ման հա մար։ Այս պրո ցե սը ան վա նում են պա ղե-
ցում։ Այն օգ տա գործ վում է նաև տեխ նո լո գիա կան այլ գոր ծըն թաց նե րում, 
նե րառ յալ կաթ նա յու ղի բյու րե ղաց ման և սե րա գո յաց ման պրո ցեսն ա րա գաց-
նե լու հա մար։ Սա ռե ցու մը հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում է ա ռան ձին տե սա-
կի կաթ նամ թերք նե րի, մաս նա վո րա պես, պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան և 
խ տաց ման պրո ցես նե րի ժա մա նակ։ 
Պա ղեց ման դեպ քում կա թում տե ղի են ու նե նում հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը.
1. Միկ րոօր գա նիզմ նե րի մե ծա մաս նութ յան աճն ու զար գա ցու մը դան դա-
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ղում են, հա կա ռակ դեպ քում այդ պրո ցե սը կա րող է հան գեց նել կա թի ո րա կի 
վա տաց ման,

2. Բո լոր քի միա կան և ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցա նե րը ևս դան դա ղում են,
3. Տե ղի է ու նե նում ա ղե րի լու ծե լիութ յան և դ րանց միա ցութ յուն նե րի փո-

փո խութ յուն, 
4. Կալ ցիու մի ֆոս ֆա տի մի ցել նե րի քա նա կութ յու նը նվա զում է, իսկ pH‒ի 

ար ժե քը՝ բարձ րա նում,
5. Կա զեի նի մի ցել նե րի մի մա սը, հատ կա պես β‒կա զեինն անց նում է լու ծե-

լի վի ճա կի՝ հան գեց նե լով կա թի ընդ հա նուր մա ծու ցի կութ յան բարձ րաց ման,
6. Յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի կա ռուց վածքն ան դառ նա լիո րեն փո փոխ վում է,
7. Կաթ նա յու ղում պա րու նակ վող տրիգ լի ցե րիդ նե րը պնդա նում են։ 
Սա ռե ցու մը մի պրո ցես է , ո րի ժա մա նակ սննդամ թեր քի ջեր մաս տի ճա նը 

ի ջեց նում են դրան բնո րոշ սա ռեց ման կե տից ցածր ջեր մաս տի ճան։ Սա ռեց-
ված կաթ նամ թերք նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝ պահ պան ման ժամ կե-
տի եր կա րաձգ ման նպա տա կով սա ռեց ված կաթ նամ թերք ներ և ստ րուկ տու-
րա յի ձևա վոր ման հա մար սա ռեց ված կաթ նամ թերք ներ։ Ա ռա ջի նի դեպ քում 
կաթ նամ թերք նե րը սպա ռու մից կամ վե րամ շա կու մից ա ռաջ բե րում են նախ-
նա կան վի ճա կի, իսկ երկ րոր դի դեպ քում սպա ռու մը տե ղի է ու նե նում սա ռեց-
ված վի ճա կով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կաթ նամ թերք նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը՝ 
պաղ պա ղա կը, սա ռույ ցով կա թը, շեր բեթ նե րը և սա ռեց ված յո գուր տը, պատ-
կա նում են դա սա կարգ ման երկ րորդ խմբին։ Մ յուս կող մից, ա ռա ջին խմբին 
պատ կա նող կաթ նամ թերք նե րի տե սակ նե րը բա վա կան քիչ են, ո րի հա մար 
հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յու նը կլի նի ա ռա ջին խմբին պատ կա նող կաթ նա-
մթերք նե րի, հատ կա պես պաղ պա ղա կի սա ռեց ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-
թա ցի վրա (Աղ  յու սակ 13‒1)։ 
Աղյուսակ 13‒1: Տարբեր տեսակի կաթնամթերքների սառեցման կետերը. 

Անվանում Սառեցման կետ, 0C
Խտացրած կաթ

Անյուղ խտացրած կաթ 
(խոնավությունը 64%) ‒3,1

Շաքարով խտացրած անարատ կաթ 
(շաքար 42%, խոնավություն 30%) ‒15

Պանիր
Չեդդեր (խոնավությունը 79%) ‒13

Վերամշակված չեդդեր 
(խոնավությունը 39%) ‒7

Շվեյցարական պանիր 
(խոնավությունը 40%) ‒10

Կարագ
Անալի կարագ (խոնավությունը 20%) 0
Աղի կարագ (խոնավությունը 18%) ‒9‒ից ‒20



‒ 455‒

Տար բեր տե սա կի կաթ նամ թերք նե րի սա ռեց ման կե տը պայ մա նա վոր ված 
է դրանց կազ մի մեջ մտնող լուծ վող նյու թե րի մոլ  յա րութ յամբ։ Կա թի սա-
ռեց ման կե տը սո վո րա բար բա վա կան հաս տա տուն է, քա նի որ սին թեզ վե լու 
ժա մա նակ այն գտնվում է օս մո տիկ հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ ար յան հետ։ 
Այս հատ կութ յունն օգ տա գործ վում է թարմ կա թի ըն դուն ման ժա մա նակ, ո րը 
ցույց է տա լիս դրա նում ա վե լաց ված ջրի քա նա կը։ Հետ ևա բար, սա ռեց ման 
կե տի ո րո շու մը ո րա կի հսկո ղութ յան կար ևոր քայլ է։ 
Կա թի սա ռեց ման կե տը տա տան վում է է ‒0,5250°C ‒ից ‒0,5650°C տի րույ-

թում, ո րի մի ջին ար ժե քը կազ մում է ‒0,5400°C: Կաթ նամ թերք նե րի սա ռեց-
ման կե տե րի ար ժեք նե րը կախ ված են ջրի մաս նա բաժ նից և ջ րա յին ֆա զա-
յում լուծ ված վի ճա կում գտնվող մյուս միա ցութ յուն նե րից։ Կաթ նա յու ղը և 
ս պի տա կուց ներն ու նե նում են անն շան ազ դե ցութ յուն ներ կա թի սա ռեց ման 
կե տի վրա, ո րի հա մար ան յուղ կա թի և կաթ նա սե րի սա ռեց ման կե տի ար ժեք-
նե րը մոտ են կա թի սա ռեց ման կե տի ար ժե քին։ Մա կարդ ման մի ջո ցով ստաց-
ված կաթ նամ թերք նե րի սա ռեց ման կե տե րի ո րո շումն ան տե ղին է, քա նի որ 
խառ նուր դի պատ րաստ ման ժա մա նակ կա րող է ա վե լաց վել ջուր՝ հան գեց նե-
լով սա ռեց ման կե տի ար ժե քի փո փոխ ման։ Բա ցի դա, կաթ նաթթ վի և լու ծե լի 
միա ցութ յուն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յի բարձ րա ցումն իր հեր թին նվա զեց նում 
է սա ռեց ման կե տի ար ժե քը։ Երբ հայտ նի է ա նա րատ կա թի սա ռեց ման կե տը, 
ա պա ա վե լաց ված ջրի քա նա կը (W) ո րո շում են հետև յալ բա նաձ ևով. 

Այս տեղ C‒ն  ա նա րատ կա թի սա ռեց ման կետն է, D‒ն՝ ա վե լաց ված ջրով կա թի 
սա ռեց ման կե տը, S‒ը՝ ա վե լաց ված ջրով կա թում չոր նյու թե րի մաս նա բա ժի նը։ 

13.2.2. ՋՐԻ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՖԱԶԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒՄ

13.2.4.1. ՋՐԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, 
ԱՐԱԳ ՊԱՂԵՑՄԱՆ ՈՒ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սա ռեց ման ժա մա նակ գեր սա ռեց ված ջրի բյու րե ղաց ման հետ ևան քով ա ռա-

ջա նում են սառ ցաբ յու րեղ ներ։ Այն հա մար վում է կար ևոր տեխ նո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց սննդամ թերք նե րի, այդ թվում՝ կաթ նամ թերք նե րի ո րոշ տե սակ նե-
րի պատ րաստ ման և պահ պան ման հա մար, ո րը բաղ կա ցած է ե րեք փու լից10.

1. Նա խա սա ռեց ման փուլ (pre‒cooling stage), ո րի ժա մա նակ կա տար-
վում է պա ղե ցում մինչև տվյալ սննդամ թեր քին բնո րոշ սա ռեց ման կետ,

2. Փո խա կերպ ման փուլ (transition stage), ո րի ըն թաց քում բյու րե ղաց-
ման թաքն ված ջեր մութ յու նը փո խանց վում է սա ռեց նող ա գեն տին,

3. Կոփ ման փուլ (tempering stage), ո րի ժա մա նակ սննդամ թեր քի ջեր-
մաս տի ճա նը հա վա սա րեց վում է պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ ջեր մաս-
տի ճա նին։ 
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Ընդ հա նուր առ մամբ, սննդամ թերք նե րի սա ռեց ման հիմ քում ըն կած է եր կու 
կար ևոր սկզբունք՝ դրանց ա րագ սա ռե ցու մը և պահ պա նու մը հաս տա տուն 
ու ցածր ջեր մաս տի ճա նում11։ Այս պրո ցե սը կա րե լի է ա ռա վել լավ նկա րագ-
րել հյուս վածք ներ պա րու նա կող սննդամ թեր քի, օ րի նակ, մսի դեպ քում։ Մ սի 
հյուս վածք նե րի սա ռեց ման դան դաղ ա րա գութ յու նը հան գեց նում է բյու րեղ-
նե րի ձևա վոր ման գլխա վո րա պես ար տաբջ ջա յին տա րած քում, ո րի հետ ևան-
քով գո յա ցող բյու րեղ նե րի չա փե րը լի նում են ա ռա վել մեծ, և ջու րը բաշխ վում 
է ան հա վա սա րա չափ։ Արդ յուն քում ար տաբջ ջա յին մեծ չա փե րի բյու րեղ նե րը 
վնա սում են դրանց շրջա պա տող բջիջ նե րին և  ա պա սա ռե ցու մից հե տո մսի 
հյուս վածք նե րի սկզբնա կան կա ռուց ված քը կրում է զգա լի վնաս ներ՝ հան-
գեց նե լով ընդ հա նուր ո րա կի ի ջեց ման։ Մ յուս կող մից, երբ սա ռե ցու մը կա-
տար վում է ա րագ, դա պայ մա նա վո րում է մանր բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց ման, 
ո րոնք հա վա սա րա պես բաշխ ված են ինչ պես բջջի ներ սում, այն պես էլ բջջից 
դուրս տա րած քում։ Արդ յուն քում ա պա սա ռեց ված մսի ո րա կը զգա լի վնաս-
ներ չի կրում և  ա վե լի լավ է պահ պան վում։ Միև նույն ժա մա նակ, գո յութ յուն 
ու նեն այն պի սի պրո ցես ներ, ինչ պի սիք են սուբ լի մա ցիոն չո րա ցու մը և խ տա-
ցու մը, ո րոնց ժա մա նակ դան դաղ սա ռե ցու մը և խո շոր բյու րեղ նե րի ա ռա ջա-
ցու մը ցան կա լի եր ևույթ են։ Հետ ևա բար, բյու րե ղաց ման պրո ցե սի ու բյու-
րե ղաց ման ցու ցա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ու նե ցած գի տե լի քը և հս կո ղու թյան 
ի րա կա նա ցումն ու նեն կեն սա կան նշա նա կութ յուն սա ռեց ման պրո ցես նե րը 
պատ շաճ կեր պով կազ մա կեր պե լու հա մար։ Պա ղե ցու մը ևս  ու նի կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ինչ պես կա թի, այն պես էլ կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման 
ու պահ պան ման հա մար։ Կա թի նախ նա կան պա ղե ցու մը պայ մա նա վո րում է 
բակ տե րիո ցիդ ֆա զա յի եր կա րատև պահ պան ման։ 
Ն կար 13‒1: Սա ռե ցում; սա ռույ ցի ձևա վո րու մը սա ռեց ման տար բեր ջեր մաս տի-

ճան նե րում (ա) և սնն դամ թեր քի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յուն նե րը կրի տի կա կան 
գո տու մի ջո ցով (բ)12.  
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Կաթ նամ թեր քի բո լոր տե սակ նե րը պա րու նա կում են լուծ վող նյու թեր՝ ած-
խաջ րեր, ա ղեր, սպի տա կուց ներ, ո րոնք ազ դում են սա ռեց ման գոր ծըն թա-
ցի վրա։ Կեն դա նա կան կամ բու սա կան ծագ ման հյուս վածք նե րում հե ղու կը 
գտնվում է ինչ պես ար տաբջ ջա յին, այն պես էլ ներբջ ջա յին հատ ված նե րում։ 
Ընդ ո րում, ար տաբջ ջա յին հե ղու կում լուծ վող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցիան 
ցածր է, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջին սառ ցաբ յու րեղ նե րը ձևա վոր վում են այդ 
հատ ված նե րում։ Ջեր մա փո խա նակ ման բարձր ա րա գութ յուն նե րը ա ռա ջաց-
նում են մեծ քա նա կութ յուն նե րով բյու րե ղա յին կենտ րոն ներ, և  ա րագ սա ռե-
ցու մը նպաս տում է մեծ քա նա կութ յուն նե րով մանր բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց-
մա նը։ Այն ու նե նում է դրա կան ազ դե ցութ յուն մթեր քի ո րա կի վրա։ Սա կայն 
սննդամ թեր քի կազ մով պայ մա նա վոր ված, սա ռեց ման միև նույն կե տե րը 
տար բեր սննդամ թերք նե րի դեպ քում ու նե նում են տար բեր ազ դե ցութ յուն ներ՝ 
բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց ման հա մա տեքս տում։ Ն կար 13‒1‒ում պատ կեր ված 
է ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նը սա ռեց ման ա րա գութ յան և բ յու րեղ նե րի 
ձևա վոր ման վրա։ 
Սնն դամ թեր քի սա ռեց ման ըն թաց քում ջեր մութ յան հե ռա ցումն աս տի ճա-

նա բար բե րում է պրո ցե սը այն պի սի կե տի, ո րի դեպ քում սա ռեց ման ա րա-
գութ յու նը ու նե նում է ա մե նա ցածր 
ար ժե քը, և հետ ևա բար այն ըն թա նոմ 
է ա մե նա դան դաղ ա րա գութ յամբ։ Այդ 
պրո ցե սը կա րե լի է պատ կե րել վեց 
հատ վա ծից բաղ կա ցած կո րի տես քով 
(Ն կար 13‒2), ո րոնք ու նեն հետև յալ 
բնու թագ րե րը.
Ն կար 13‒2: Սա ռեց ման ըն թաց քում ժա-

մա նա կի և ջեր մաս տի ճա նի պատ կե րու մը. 
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A‒S: Սնն դամ թեր քը սա ռեց վում է իր սա ռեց ման նախ նա կան կե տից (θf) ցածր ջ երմ աս տի ճանում,  որը միշտ լինում է 00C‒ից ցածր ջ երմ աս տիճան՝ բա-
ցառությամբ մաքուր ջրի։ S կետում ջ ուրը մնում է հեղուկ վի ճակում, չ նայած 
այն հ ան գամ անքին, որ ջ երմ աս տի ճանը ցածր է սառ եցման կետից։ Այս երևո ւյթը 
հա յտնի է գ եր սա ռեցում անվամբ,  որը կարող է լինել սառ եցման կետից շուրջ 
100C‒ով ցածր։ Այդ ընթ ացքում սկսվում է բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների  ա ռա-
ջաց ումը ։ Գ եր սառ եցման տ ևողո ւթյ ունը կ ախված է սննդ ամթ երքի տե սակից և 
սառ եցման  ա րագո ւթյ ունից,  որի ընթ ացքում հեռ ացվում է ջ երմու թյ ունը։ 

S‒B : Ջ երմ աս տի ճանը հ ասնում է սառ եցման կետի մոտ, և  բյ ուր եղ ները 
սկսում են ձ ևավ որվել՝  ազատ ար ձա կելով թա քնված ջ երմո ւթյ ունը։ 

B‒C : Ջ երմո ւթյ ունը հեռ ացվում է սննդ ամթ երքից սառ եցման նույն  
ա րագո ւթյամբ ի նչպես ն ախ կինում, սակայն ս առց աբյ ուր եղ ների ձ ևավ որման 
ժա մանակ թա քնված ջ երմո ւթյ ունը հե ռանում է, և ս ննդ ամթ երքի սառ եցման 
կետի մոտ այն մնում է հ աս տատուն ։ Սառ եցման կետը աս տի ճա նաբար իջնում 
է չ սառ եցված հեղ ուկում լո ւծվող նյ ու թերի կ ոնցե նտ րաց իայի բա րձր ացման 
հ ետև անքով,  որի ա րդյո ւնքում ս առց աբյ ուր եղ ների հե տագա ձ ևա վոր ումը 
պ այ մա նա վորում է ջ երմ աս տի ճանի աս տի ճա նական  իջ եցման։  Բյ ու րեղ ացման 
կե նտր ոն ները սկսում են վեր ածվել ամբ ող ջական բյ ուր եղ ների։ 

C‒D : Լո ւծվող նյ ու թերից մեկը դ առնում է գ եր հա գեցած, և  դրա բյ ու րե-
ղացումն  ավա րտվում է։ Այդ փ ուլում թա քնված ջ երմո ւթյունն ամբ ողջո-
ւթյամբ անջ ատվում է, և ջ եր մա տի ճանը մո տենում է էվտ եկ տի կական ջ եր մաս-
տի ճանին այդ լո ւծվող նյ ութի համար։  

D‒E:  Ջրի և լո ւծվող այլ նյ ու թերի բյ ու րե ղաց ումը շար ուն ակվում է։  Բյու-
ր եղ ների  աճի համար հ ատկ ացված ը նդ հանուր ժա մա նակը (tf) կ ախված է 
հեղուկ‒պինդ ֆա զա ների փո խակե րպման  ա րագո ւթյ ունից։  

E‒F : Սա ռեց ումը շար ուն ակվում է ա յնքան ժա մանակ, մինչև ջրի ամբ ող-
ջական բյ ու րե ղացում։ Արտ ադ րական ն պատ ակ ներով ամբ ող ջական ջրի սա-
ռեցում չի կատ արվում, և կ ապված ջրի քիչ քա նակո ւթյո ւններ մնում են սա-
ռեցված մթ երքում։  
Փո խակե րպման փ ուլի ժա մանակ տեղի է ու նենում բյ ու րեղ ացման 

պ րոցես,  որի հ ետև անքով սննդ ամթ երքում պար ուն ակվող ջ ուրը վեր ածվում 
է ս առց աբյ ուր եղ ների։ Այս փ ուլը սառ եցված սննդ ամթ երքի պ ատրա ստման  
ա մե նակ արևոր փուլն է, քանի որ դ րանով պ այ մա նավ որվում են տ եխ նո լո-
գիական գ ործ ըն թացի ա րդյ ու նա վետո ւթյ ունը և ս ննդ ամթ երքի  ո րակը։  Բյ ու-
րե ղաց ումը ը նդ հանուր տ երմին է բյ ու րե ղային ց անցի ձ ևավ որման ժա մանակ 
տեղի ու նեցող տ արբեր երևու յթներ բն ութ ագ րելու համար։ Այդ պ րո ցեսը 
բ աղ կացած է երկու  իրար հաջ որդող փ ուլից՝ բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների 
գո յաց ումից  և ամբ ող ջական բյ ու րեղի ձ ևա վոր ումից։ Այս երկու փ ուլի փոխ-
ազ դեցո ւթյ ունը պ այ մա նա վորում է բյ ուր եղ ների հ ատ կան իշ ները, այդ թվում՝ 
մեծո ւթյ ունը, բա շխ վածո ւթյ ունը և  ձևը։  Չ նայած բյ ուր եղ ների գո յաց ումը 
և  ձ ևա վոր ումը համ արվում են բա վական բարդ պ րոցես այն ն կար ագ րելու 
համար, այ նո ւա մեն այնիվ, մշ ակվել են մի շարք մո դե լային տեսո ւթյո ւններ,  
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որոնք բն ու թագրում են բյ ու րեղ ացման ընթ ացքը։ Այդ մոդ ել ներում կի-
րառվել են տ արբեր թ եր մո դի նա մի կական, զա նգ վա ծային փո խան ակման և 
ջ երմո ւթյան փո խան ակման սկզբու նքներ, որպ եսզի հ նա րավոր լինի ն կար-
ագրել բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսը ։ Սակայն, բացի մո դե լային տեսո ւթյո ւն ներից, 
կ ազ մակե րպվել են մի շարք է քս պե րիմ ենտալ հե տա զոտո ւթյո ւններ,  որոնք 
ուսո ւմ նա սիրել են բյ ուր եղ ների հ ատ կան իշ ների կապը սառ եցման պ րո ցեսի 
տ արբեր ց ու ցան իշ ների, այդ թվում՝ պաղ եցման  ա րագո ւթյան, ջ երմո ւթյան 
փո խան ակման և զա նգ վա ծային փո խան ակման հետ։ 
Ա յս պիսով, բյ ու րե ղաց ումը կ արևոր թ երմո‒ ֆի զի կական երևույթ է,  որի 

ժա մանակ ջրի մո լեկո ւլներն ա նցնում են հեղուկ վի ճակից պինդ վի ճակի՝ 
գ եր սառ եցման կամ գ եր հագ եցման շն որհիվ։  Դրա  ա ռաջին փ ուլի ժա մանակ 
տեղի է ու նենում բյ ու րեղ ացման կ ետր ոն ների ձ ևա վոր ումը։ Երբ այդ պ րո-
ցեսը տեղի է ու նենում բյ ուր եղ ներից զերծ լ ուծո ւյթում,  ապա այն ան վանում 
են  առ աջ նային բյ ուր եղ ների կե նտր ոն ների ձ ևա վորում կամ  առ աջ նային նո ւկ-
լ եացիա, իսկ նա խօրոք ձ ևավ որված բյ ուր եղ ների լ ուծո ւյթում տեղի ու նե նալու 
դ եպքում՝ ե րկր որ դային բյ ուր եղ ների կե նտր ոն ների ձ ևա վորում կամ ե րկր որ-
դային նո ւկլ եացիա։  Առ աջ նային նո ւկլ եացիան կարող է լինել հա մասեռ, երբ 
լ ուծո ւյթը չի պար ու նակում կո ղմ նակի պինդ մ ասն իկներ կամ բյ ուր եղներ,  և 
ոչ հա մասեռ, երբ լ ուծո ւյթում առկա են  օտար մ ասն իկներ։ 
Բյ ու րե ղացած ֆա զայի ձ ևա վոր ումը կարող է կատ արվել գ եր սառ եցված 

լ ուծո ւյթի կամ գ եր հա գեցած լո ւծվող նյ ութի առ կայո ւթյան մի ջոցով։  Առ աջ-
նային նո ւկլ եաց իայի ժա մանակ, երբ լ ուծո ւյթը համ արվում է հա մասեռ ու 
չկան բյ ուր եղներ, դա պահ անջում է գ եր սառ եցման  ա ռավել երկար տ ևողո-
ւթյուն։ Ե րկր որ դային նո ւկլ եաց իայի ժա մանակ, երբ լ ուծո ւյթում առկա են 
բյու ր եղներ, տեղի է ու նենում դրանց տ րոհում՝ բյ ուր եղ ների միջև  ա ռա ջացած 
բախո ւմ ների պ ատ ճառով, և հեղ ուկի կիս աձ ևավ որված ար տաքին բյ ուր եղյա 
շերտն ան հե տանում է։ 
Բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների գո յաց ումից հետո, հաջորդ փ ուլում տեղի է 

ու նենում ամբ ող ջական բյ ուր եղ ների ձ ևա վոր ումը։  Բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսի 
ժա մանակ նոր ձ ևավ որված բյ ուր եղ ները ծա ռայում են որպես կառո ւցվ ած-
քային  օ րինակ մյուս բյ ուր եղ ների ձ ևավ որման համար ։ Սակայն, նո ւկլ եացիան 
և  բյ ուր եղ ների ամբ ող ջական ձ ևա վոր ումը կարող են լինել նաև զ ու գահեռ 
ըն թացող պ րոց եսներ ։ Բացի դա, նոր ձ ևավ որված բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն-
ների քա նակո ւթյ ունը կարող է լինել ա յնքան շատ, որ դա ս ահ մա նա փակի 
ամբ ող ջական բյ ուր եղ ների ձ ևավ որման պ րո ցեսը ։ Հ ետ ևաբար, բյ ու րեղ-
ացման կե նտր ոն ների  և ամբ ող ջական բյ ուր եղ ների ձ ևավ որման միջև առկա 
փոխ ազ դեցո ւթյ ունը պ այ մա նա վորում է տ արբեր չա փերով բյ ուր եղ ների 
բա շխ վածո ւթյ ունը սննդ ամթ երքում։  Ա վելին, գոյո ւթյուն ունեն բ ազ մաթիվ 
գ ործ ոններ,  որոնք ազդում են բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսի վրա, այդ թվում՝ 
կ ոնցե նտ րացիան, ջ երմ աս տի ճանը, խ առնո ւրդի կ ազմը, զա նգ վա ծային և 
ջ եր մային փո խա նակ ումը, ի նչպես նաև նյ ութին բ նորոշ ց ու ցան իշ ները,  որոնք 
պետք է հ աշվի առնել բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսի ժա մանակ։    
Ջ ուրը սննդ ամթ երքի և կ են սա բա նական այլ նյ ու թերի հ իմ նական բա-

ղադրիչն է,  որը սառ եցման ժա մանակ բյ ու րե ղանում է։ Ի նչպես բյ ու րեղ ացման 
մյուս պ րոց ես ների դ եպքում, խ մելու ջրի հա մասեռ նո ւկլ եաց իայի համար 
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ա նհ րաժեշտ են գ եր սառ եցման բա վական բարձր ջ երմ աս տիճ աններ ։ Սակայն 
պարզ է, որ ոչ հա մասեռ նո ւկլ եացիան գերա կշռող պ րոցես է սննդ ամթ երքի 
սառ եցման համար։  
Սառո ւյցի նո ւկլ եացիան կ արևոր ց ու ցանիշ է սառ եցման հետ կ ապված 

տ եխ նո լոգ իական պ րոց ես ների համար ։ Մ իևնույն ժա մանակ, սառո ւյցի նո ւկ-
լ եացիան տեղի է ու նենում ի նք նաբուխ և  ս տոխ աստիկ ձևով,  որի վրա ազդում 
են բ ազ մաթիվ գ ործ ոններ, այդ թվում՝ խ առնո ւրդի կ ազմը, անհ արթո ւթյուն-
ների առ կայո ւթյ ունը, մա կե րեսի հ ատկո ւթյո ւն ները  և այլն,  որոնք հեշտ չէ 
վերա հսկել ու կ ար գա վորել։ 
Բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսի բն ութա գրման համար գոյո ւթյուն ունի մա թե-

մա տի կական հ աշվարկ,  որի հ իմքում ընկած է նյ ութի թ եր մո դի նամիկ տ արբեր 
հ ատկո ւթյո ւն ների կի րառ ումը, այդ թվում ՝ Գ իբսի  ազատ  էն երգիան, մո լե կու-
լային ակ տիվո ւթյ ունը, մա կե րե սային հ ատկո ւթյո ւն ները, զա նգ վա ծային և 
ջ եր մային փո խան ակման երևու յթ ները  և այլն։  Չ նայած այն հ ան գամ անքին, որ 
բյ ու րեղ ացման տ արբեր տես ակ ների միջև կան ը նդհ անրո ւթյո ւններ, այ նու-
ա մեն այնիվ, հա մակ արգի յ ու րաքա նչյուր տե սակի թ եր մո դի նամիկ հ ատկու-
թյո ւն ները և, հ ետ ևաբար, դրա բյ ու րեղ ացման պ րո ցեսի  ա րագո ւթյո ւն ները 
տ արբեր են։   

13.2.4.2. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵԱՑԻԱ
Ա ռաջ նա յին նուկ լեա ցիա յի դա սա կան տե սութ յու նը սահ մա նում է բյու րեղ-

նե րի ա ռա ջաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ընդ հա նուր աշ խա տան քը (W) որ պես 
մա կե րե սի ձևա վոր ման հա մար պա հանջ վող աշ խա տան քի (Wմակ․) և բ յու րե-
ղա յին ծա վա լի գո յաց ման հա մար անհ րա ժեշտ աշ խա տան քի գու մար10 (Wծավ․), 
հետ ևա բար՝ 

W=Wմակ․+Wծավ․          (1)
Այս տեղ Wմակ․‒ը դրա կան մե ծութ յուն է, քա նի որ մո լե կուլ նե րը պետք է ձևա-

վոր վեն նոր դա սա վո րութ յամբ՝ մա կե րե սա յին նոր ֆա զա յին ձևա վոր ման հա-
մար, մինչ դեռ Wծավ․‒ը բա ցա սա կան մե ծութ յուն է, քա նի որ նոր զանգ վա ծի 
ֆա զա յին վի ճակն ա ռա վել կա յուն է, և  ան ջատ վում է ո րո շա կի է ներ գիա, երբ 
մո լե կու լը միա նում է բյու րե ղին։ Այլ կերպ կա րե լի է ա սել, որ բյու րե ղաց ման 
ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ծա վա լի ա ռա ջա ցում և մա կե րե սի գո յա ցում։ 
Դ րանց միջև առ կա փո խազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վո րում է բյու րե ղաց ման 
ըն թաց քի բնույ թը։ Ծա վա լի ա ռա ջա ցու մը է զո թեր միկ (ջեր մութ յան ան ջատ-
ման) պրո ցես է, ո րը հան գեց նում է Գիբ սի ա զատ է ներ գիա յի նվա զեց մանն այն 
հա մա կար գի մի ջո ցով, ո րը ձգտում է նուկ լեա ցիա յի ի րա կա նաց ման։ Ս րան 
հա կա ռակ, մա կե րե սի գո յա ցու մը խո չըն դո տում է նուկ լեա ցիա յի ըն թաց քին, 
ո րի ժա մա նակ մո լե կու լա յին ագ րե գատ նե րը լուծ վում են, և նուկ լեա ցիա յի հա-
մար անհ րա ժեշտ է ներ գիա յի ո րո շա կի մա սը ծախս վում է։ Հետ ևա բար, (1) հա-
վա սա րու մը Գիբ սի է ներ գիա յի հի ման վրա կա րող է ներ կա յաց վել հետև յալ 
տես քով. 
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Այն շր ջանաձև մ աս նիկի համար ունի հե տևյալ տ եսքը.

 Այստեղ ΔG‒ ն լուծվա ծ նյութի փոքր պինդ մաս նիկ ն երի և լուծվա ծ նյութի 
մ իջև առկա ազա տ է ներգ իայ ի ավելցու կն է, Ջոուլ,

 ΔGմակ ‒ը մ ակեր ևու յթի  ա վելցո ւկայի ն ա զատ էներ գիան է, Ջոուլ,
 ΔGծավ ‒ ը ծ ավա լի  ավել ցուկա յին  ազատ էն երգիան է, Ջոուլ,
 r‒ը ՝ մա սնիկի շառավիղը, մետր
 σ‒ն‒  մ եկ  միա վոր  մակերես ի էներգիան է, Ջոուլ,
 ΔGփոխ ‒ը  մեկ մի ավոր  ծավալ ի փոխակ եր պման հ ամար անհրաժեշտ 

ազատ էն եր գի ան է, որը բացասակա ն մեծությո ւն  է , Ջո ուլ/մ3 ,
Փոխակեր պմ ան մասը (3) hա վա սարման մ եջ  բաղկացա ծ է հակա ռակ նշ-

աններով երկ ու  մասից։ Այ ն ու նենում  է կրիտիկական շառա վղ ով (rկր․) բ յու-
րե ղացմ ան  կ են տրոնների  ա ռավե լագույն  քանա կո ւթ յու ն,  որը համապա տաս-
խան ում է  նուկլե աց իայի համար ան հր աժ եշտ ΔG‒ի  առավելագույ ն քանակին, 
ինչ ն ա նվա նում ե ն նո ւկլեա ցիայի  կր իտի կակա ն ա զատ էներգիայի ավելցուկ  
(ΔGկր )։  Եր բ առաջաց ած բյ ուրեղ աց մա ն կենտրոնների շառավի ղը փոքր  է  rկ-

ր․‒ից, ա պա  բյուրե ղացման  կ ենտ րոնին  միացող  մ ոլեկուլի  հա մար անհրաժեշտ 
է էն եր գիա՝ ΔGկր ‒ի արժ եքին հաս նելու համար։ Մյ ուս  կողմից,  ե րբ բյ ու րե-
ղացման կենտր ոն ի շառավի ղը մեծ է  կ րիտիկա կան շառավղի  արժեք ից , ա պա 
դրան մի աց ող մոլ եկուլի ΔG‒ի ար ժե քը կլ ին ի ΔGկր ‒ի ա րժեքից ավելի փ ոք-
ր։  Արդյուն քո ւմ, այդ բյու րեղային  կե նտրո նը ձեռք է  բերում կ այ ունո ւթյուն  և 
սկսում է փ ոխ ակերպվե լ ա մբ ողջ ական բյո ւր եղի։ 
Բյ ուրեղացման կ են տրոնի շա ռա վիղը պ ետք  է ու նե նա կր իտ իկական շա-

ռա վղի ար ժեք ից առ ավել մ եծ արժ եք , որպեսզ ի ունակ  լի նի  ինքնա բո ւխ 
կեր պով մա կրոսկ ոպիկ չափերի  հ ասնել, որի հ իման  վրա սա հման ում  են 
նուկլեացման արագ ությունը ՝ B‒ ն։ Այ ն մ եկ միավ որ է ժա մանակի  ը նթացքում 
և մե կ միավոր ծ ավա լում կ ամ մակերե սու մ ձևավո րվ ած կ այո ւն բյ ուրեղնե րի 
ք անակութ յու նը, ո րը նու կլ եա ցմ ան պրոց ես ի կարևո ր կի նետի կական  ց ուցա-
նիշ  է։ Ն ու կ լեացման արագությ ունը սով որ աբ ար  կ ապ ված է լ ինում թ եր մոդ-
ին ամիկական տարբեր ցուցանիշների հե տ, որ ոն ց մեջ են մտ նում ջ եր մա ս-
տիճանը , մեկ մ իավոր ժա մանակում  և մեկ մի ավոր ծավա լու մ ձևավո րվ ած 
կայ ուն  բյ ուրեղն եր ի քանակը, դիֆուզիայի  գ որ ծակ իցը̀  DAB, մ2/վ, գերհա գե-
ցումը՝ S, պ ին դ նյութի մոլային կոն ցե նտ րա ցիան՝ C c,  մ3/ մոլ , մակերեսայի ն 
լարվածո ւթ յունը՝ γCL և ա յլ ն։ 
Կայուն  բ յուրեղն եր ի քա նակության  ձ ևավորու մն  ի րա կանա նում է 

հ ամաձայ ն հավ ան ականությա ն բ աշխմա ն,  որը  կարե լի  է բնութա գր ել Արե-
ն իուսի հավասար ման մի ջոց ով, ինչը  ցո ւյց է տալի ս քիմի ակա ն ռ եա կց իայի 
արագո ւթյան  և ջե րմաստիճա նի միջ և կապը։ Առաջնայ ին նու կլե ացիայի  կ ամ  
ըստ է ու թյան շա ռավղի կրի տի կական ար ժեքից ավ ելի մեծ արժ եք ի անցնել ու 
ժամանակ ա յդ  պրոցես ը չի կատար վո ւմ միանգամի ց,  քանի  որ բյու րեղ աց-
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ման կեն տր ոնը կա րո ղ է  պարո ւն ակ ել բազ մա թի վ մոնո մեր ներ։ Փոխար են ն 
առ աջ ինը ձևա վորվո ւմ են մո լեկուլներ ի խմբե րը , որոնք մ իանո ւմ  են ի րա ր 
պատահ ական շար ժո ւմների  ժ ամանա կ մի մյա նց բախվ ել ու մ իջոցով։ Ն ուկ-
լեացիայ ի արագութ յա ն (B) որ ոշմա ն նախն ակա ն տարբե րա կն  առաջա րկվել 
է Վոլ մե րի և Վեբերի  կ ողմի ց, որ ն արտ ահայտում է Արենիուսի հա վա սա րման 
բնո ւյթ ի կապ։ Այ դ հա վասարումն  ա յն ուհետև փո խա կե րպ վե լ է՝ կիրառե լով 
թերմ ոդինամ իկա կան այլ հ ատկ ութ յուննե ր և Գիբս ի ազ ատ  էներգիա յի ցու-
ցանիշը։ Հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը.

Այստեղ k‒ն Բոլցմանի հա ստա տու նն  է ,
 T‒ն ջերմաստիճան ը, 
 Aցուցչ‒ Ար են իուսի հա վա սար ման ցուց չա յին գոր ծա կիցն է և  ո րոշ վում է 

A = zf*Co               (5)
 Այս տեղ f*‒ը մո նո մեր նե րի միաց ման հա ճա խա կա նութ յունն է բյու րե-

ղաց ման կենտ րո նին, ո րը կախ ված է մաս նի կի մա կեր ևույ թի չա փից, մո լե կուլ-
նե րի դի ֆու զիա յի գոր ծակ ցից, ջեր մաս տի ճա նից և կոն ցենտ րա ցիա յից։ 

 Co‒ն  բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների խտո ւթյունն է,
 z‒ ն Զ ել դո վիչի գ որ ծակիցն է։ 
Բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների  ա ռաջ ացման  ա րագո ւթյ ունը սննդ ա-

մթերքում կա րելի է ար տահ այտել՝ կ ախված դրա գ եր սառ եցման աս տի ճանից։  
Բյ ու րեղ ացման կե նտր ոն ների ձ ևավ որման  ա րագո ւթյ ունը  ո րոշում են հե-
տևյալ հա վաս արման մի ջոցով.

Այստեղ C1‒ը և C2‒ ը նո ւկլեացմ ան  գո րծակիցներն ե ն՝ կախված սնն դա-
մթեր ք ի տեսակից, 

  T ‒ հ ամակար գի ջե րմաստիճանն է,
 ΔTգերսառ‒ գերսառե ցմա ն ջեր մա ստիճան նե րի տ արբերությունն է, 
 Tնախն․ սա ռ․‒  համակ ար գի նախ նակ ան սառե ցմա ն ջերմաստիճանն  է  ։
Այսպիս ով , բ յուրեղաց ման  կ ենտր ոն ներ ի առաջա ցմա ն գործոնն եր  են  համակ-

ար գի  գե րսառեցումը  կ ամ  գե րհագե ցումը , որը կա րող է լ ինե լ ջե րմաստիճանի  
կամ  կ ոնց ենտրացիա յի ֆու նկցիա։ Մ յուս կողմ ից, նուկլեա ցմ ան պրո ցե սը  սահ-
մանափակվու մ է՝  պա յմանավոր վա ծ զանգվա ծա յին  փոխանա կմա ն և ն յո ւթ ի 
մակերես ային  հատ կո ւթյուն ներ ի հետ ևանք ով։ Նուկլ եա ցման  արագ ու թյա ն որո-
շո ւմը հ ամասեռ  և  ոչ համա սե ռ նյու թերի դե պքո ւմ  պարունա կո ւմ է ավելի  շ ատ 
ցուցանիշնե ր,  որն ավե լի է բարդացն ում նուկլեա ցմ ան պր ոց ես ի մոդ ելավորումը։ 
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13.2.4.3. ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵԱՑԻԱ
Բ յու րե ղաց ման կենտ րոն նե րի ա ռա ջա ցու մը նպաս տում է բյու րեղ նե րի 

ամ բող ջա կան ձևա վոր ման պրո ցե սին, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ երկ րոր դա-
յին նուկ լեա ցիա յի ա րա գութ յունն ա վե լի մեծ է10։ Ա րա գութ յան ըն թաց քի վրա 
ազ դում են մի շարք ցու ցա նիշ ներ, այդ թվում՝ գեր հա գե ցու մը, սա ռե ցու մը, 
մո լե կուլ նե րի շար ժը և խառ նուր դի կազ մը։ Երկ րոր դա յին նուկ լեա ցիա յի ժա-
մա նակ ձևա վոր ված բյու րե ղաց ման կենտ րոն նե րի վրա միա նում են ջրի նոր 
մո լե կուլ ներ՝ ձևա վո րե լով ամ բող ջա կան բյու րե ղը։ Այդ դեպ քում նուկ լեա ցիան 
տե ղի է ու նե նում բյու րե ղաց ման կենտ րոն նե րի մա կեր ևույ թին, որ տեղ հա րա-
բե րա կան գեր հա գեց վա ծութ յան ցու ցա նի շը մեծ է։ Մա կեր ևույ թի վրա նուկ-
լեաց ման ա րա գութ յու նը (Bմակ.) ո րո շում են հետև յալ բա նաձ ևով13.

Այստ եղ DAB‒ դիֆ ուզ իայ ի գործ ակ իցն է, մ2/վ,
 dմոլ եկ ուլ‒ մոլ եկ ուլ ի տրամ ագ իծն է, մետր,
 γCL‒ մ ակե րևո ւթ ային լա րվ ածու թյունն է,
 k‒ն  Բոլ ցմ անի հա ստ ատունն է, 
 T‒հ ամ ակա րգի ջե րմա ստ իճանն է, 
 v‒ մ ոլ եկու լն երի կամ իո նն երի թ իվը, 
 Sհար. գե րհագ.‒ հ ար աբ եր ական գե րհ ագե ցվ ածու թյո ւնը։ 

13.2.4.4. ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԸ
Բ յու րեղ նե րի ա ճի բնու թագր ման ա ռա վել տա րած ված տե սութ յուն նե-

րը կապ ված են մա կե րե սա յին է ներ գիա յի, ադ սորբ ցիոն շեր տի և դի ֆու զիոն 
ռեակ ցիա նե րի հետ։ Մա կե րե սա յին է ներ գիա յի տե սութ յան հիմ քում ըն կած է 
այն հան գա ման քը, որ հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ գտնվող ջրա յին կա թի լի և  
այ նու հետև բյու րե ղի ա մե նա կա յուն վի ճա կը՝ հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նի և 
ճնշ ման պայ ման նե րում դրսևոր վում է, երբ դրանց մա կե րե սա յին է ներ գիան 
ու նի նվա զա գույն ար ժե քը։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ են թադր վում է, որ 
բյու րե ղի ձևա վո րու մը գեր հա գե ցած մի ջա վայ րում ու ղիղ հա մե մա տա կան է 
մա կե րե սա յին է ներ գիա յի ար ժե քին։ Ադ սորբ ցիոն շեր տի տե սութ յան հա մա-
ձայն, շեր տի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում քայլ առ քայլ, ո րը կա րող է բնու-
թագր վել Գիբս‒ Վոլ մե րի տե սութ յան վրա հիմն ված Ա րե նիու սի հա վա սար ման 
մի ջո ցով, ին չը նման է նուկ լեաց ման մո դե լի նկա րագ րութ յա նը։ Ըստ դի ֆու-
զիոն ռեակ ցիա յի տե սութ յան, բյու րեղ նե րի ձևա վոր ման ա րա գութ յու նը պինդ 
մա կեր ևույ թի կոն ցենտ րա ցիա յի և լու ծույ թի ծա վա լի տար բե րութ յան ֆունկ-
ցիա է։ Այս տե սութ յուն նե րը հիմ նա կա նում նկա րագ րում են խառ նուր դից 
լուծ վող նյու թի ան ջա տու մը։
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Այն բյու րե ղաց ման պրո ցես նե րում, ո րոնց հիմ քում ըն կած է ջեր մաս տի ճա-
նի ի ջե ցու մը, ա պա բյու րե ղաց ման կար գա վոր ման գլխա վոր գոր ծոն է ջեր-
մութ յան փո խա նակ ման ա րա գութ յու նը՝ բյու րե ղաց ման շեր տից դե պի հե ղուկ 
շերտ։ Բ յու րե ղի մա կեր ևույ թի ջեր մաս տի ճանն ա վե լի բարձր է, քան գեր սա-
ռե ցած լու ծույ թի նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է բյու րե ղաց ման թաքն ված է ներ-
գիա յի ան ջատ մամբ։ Քա նի որ ջեր մութ յան փո խան ցու մը տվյալ դեպ քում 
բյու րե ղաց ման պրո ցե սի վրա ազ դող գլխա վոր գոր ծոնն է, ուս տի Ն յու տո-
նի ջեր մա փո խա նակ ման օ րեն քի կի րառ մամբ կա րե լի է բնու թագ րել բյու րե ղի 
մա կեր ևույ թից շրջա պա տող մի ջա վայր ջեր մութ յան փո խա նակ ման եր ևույ-
թը։ Ջեր մութ յան փո խա նակ ման ա րա գութ յու նը (dq/dt) բն ութա գրվում է հե-
տևյալ հա վաս արման մի ջոցով.

 Այստեղ A ‒ն  ձև ավորվող բյ ուրեղ ի մ ակեր ևույթ ի մակերեսն է, մ2,
 h‒ ը թ աղ անթային  կո նդե նսացման  ջ եր մա փո խանա կության  գ ործակիցն 

է, Վատտ/մ2 · 0C,
 T i‒  մի ջմա կե րևութայ ին ջե րմաստիճանն է,
 T‒  գե րսառեցվա ծ նյու թի ջե րմաստիճա նն է: 
Ջ եր մա փոխանակումն  x ո ւղղությամբ (qx) տրվում է նա և Ֆու րյ եի առ աջի ն 

օրե նք ի համաձայն. 

Բ յուրեղա ցմա ն ձևա վո րման  ար ագությունը (dm/dt) որոշվ ում է հետ ևյալ 
բանաձևով.

Այստե ղ T*‒ հ ալմ ան  կետի ջերմաստիճանն է,
 KG ‒ բ յո ւրեղներ ի ը նդհանու ր գոյ ացման գործակիցներն են,
 K1 – ջերմա փո խանակման գործակիցն է,
 T ‒  հա մա կարգի ջերմաստիճանն է,
 x ‒ ջերմ ափ ոխա նակմա ն ճանա պարհի երկարությունն է, մ
 g – բյ ու րեղացման  ը նդհանո ւր  պրոցեսի հ աստ ատունն է և կազմու մ է  1, 5‒ 2,5։
Բյ ուրեղ ներ ի չ ափերը  և բաշխումը ս առեց վա ծ սնն դամթերք ների հա մա ր 

կարևոր ցուցանի շ են։  Երբ բյ ուր եղ աց ման ջերմաստիճան ը ‒ 1‒ 80 C‒ի ջե րմա ս-
տիճանի պայմ աններ ում  է, ինչը հա մարվ ում է փո խակերպմ ան ֆազա յին  բ նորոշ 
ջերմաստի ճան , ապա դա հա մար վո ւմ է  բ յո ւր եղների առ ավե լագույ ն ձև ավոր-
ման  տի րո ւյ թը։ Ջե րմաս տիճ անի ըն տր ու թյ ունը պայմ անա վորում է ս առե ցված 
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սն նդա մթե րքում պա րու նա կվող բ յո ւրե ղն երի հ ատկ անի շն երը։ Բյ ուրեղների 
չափ եր ը, ձ ևը,  բաշխվ ածո ւթյու նը , սա ռեց ման արագո ւթ յունը և , հ ետևաբար , 
ս առ եց ման արդ յունավ ետ ութ յունը ո ւղղակիորեն կա պվ ած  են այն ժամանակ ի 
հետ, որն ան հրաժ եշտ է փ ոխակե րպման  փ ուլի  համար ։ Ս առույ ցի  ձևա վոր-
ման ա րա գութ յունը և սա ռույ ցի հատկ ությ ու նն եր ն ուսո ւմնասիրե լու համար 
մշակվե լ են մի շար ք ե ղա նա կներ  և սար քավորումներ։  Դ րա նց  թվ ում ա մե նա-
կիրառվող եղա նա կն եր ն ե ն լուսաճա ռագ այ թային միկրոսկոպիան (light  m icro-
sc op y) և էլ եկտ րո նային միկրոսկոպիան (electron mic roscopy)։ Մշակվել են նաև 
մ ի շա րք նոր  տեխնիկաներ, որո նց  թ վո ւմ են հա մա կիզակետ  լ ազե րային ս կան-
ավ որման միկրոսկոպիան (confocal laser scanning mi cr oscop y) , մ ագ նիսա‒ռե-
զոն անս ային շերտագրումը (magnetic resonanc e i ma ging), մի ջո ւկային  մ ագն-
իսական ռեզոնանսը (nuclear magnetic re son ance),  ռ ենտ գեն յան ճառագայթ ումը  
( X‒r ay) և ինֆ րակ ար միր սպեկտրոսկոպիան (infrared spectroscopy)14,15։ 

13.2.4.5. ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԵՎ ՁԵՎԸ ՊԱՂՊԱՂԱԿՈՒՄ
Սառ ցաբ յու րեղ նե րի չա փը և ձևն ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն պաղ-

պա ղա կի օր գա նո լեպ տիկ հատ կութ յուն նե րի և  ընդ հա նուր ո րա կի հա մար11։ 
Սառ ցաբ յու րեղ նե րը ձևա վոր վում են ֆրի զե րի գլա նի փո խան ցիչ հատ վա ծում, 
որ տեղ տե ղի է ու նե նում պաղ պա ղա կի խառ նուր դի նախ նա կան սա ռե ցու մը։ 
Բ յու րեղ նե րի ամ բող ջա կան ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում դրա հա մար նա խա-
տես ված կոփ ման պա հա րան նե րում կամ պահ պան ման հա մար նա խա տես ված 
պա հես տում։ Պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան դեպ քում մանր բյու րեղ նե րի առ-
կա յութ յու նը հա մար վում է ցան կա լի եր ևույթ, քա նի որ ա ռա ջա նում է պաղ-
պա ղա կին բնո րոշ սառ ցա յին ստրուկ տու րա։ Պաղ պա ղա կի խառ նուր դի կազ-
մը և սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նը կար ևոր գոր ծոն ներ են պատ րաս տի մթեր քի 
ո րա կի հա մար։ Դ րա նում պա րու նակ վող շա քա րի մո լե կուլ նե րը ի ջեց նում են 
խառ նուր դի սա ռեց ման կե տի ջեր մաս տի ճա նը, ո րը հան գեց նում է ա ռա վել 
մեծ քա նա կով չսա ռեց ված ջրի առ կա յութ յա նը նախ նա կան սա ռեց ման ժա-
մա նակ, ո րը պահ պան ման ժա մա նակ մաս նակ ցում է սա ռույ ցի վե րաբ յու րե-
ղաց մա նը։ Պաղ պա ղա կում պա րու նակ վող սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վո րու մը 
կար գա վո րե լու հա մար սո վո րա բար օգ տա գոր ծում են եր կու կամ ա վե լի տե-
սա կի կա յու նա ցու ցիչ ներ։ Սա կայն պետք է նշել, որ բյու րեղ նե րի վե րաբ յու րե-
ղաց ման ժա մա նակ կա յու նա ցու ցիչ նե րը չեն կան խար գե լում դրանց չա փե րի 
մե ծաց մա նը։ Ա վե լին, կա յու նա ցու ցիչ նե րը չեն ազ դում պաղ պա ղա կի սա ռեց-
ման հատ կութ յուն նե րի վրա, այդ թվում՝ սա ռեց ման կե տի ի ջեց ման, սա ռեց-
ված ջրի պա րու նա կութ յան և բ յու րեղ նե րի հա մա սեռ բաշխ վա ծութ յան, ո րի 
հա մար էլ դրանք չեն մաս նակ ցում բյու րե ղաց ման նախ նա կան փու լին։ 

13.2.3. ՍԱՌԵՑՄԱՆ‒ՉՈՐԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
13.2.5.1.  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կաթ նամ թեր քի չո րա ցու մը կամ լիո ֆի լի զա-

ցիան դրանց կազ մից լու ծի չի հե ռաց ման գոր ծըն թաց է՝ սուբ լի մա ցիա յի կամ 
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դե սորբ ման մի ջո ցով։ Լիո ֆի լի զա ցիա յի պրո ցե սը բաղ կա ցած է ե րեք փու լից՝ 
(i) սա ռե ցու մից, (ii) ա ռաջ նա յին չո րա ցու մից և (iii) երկ րոր դա յին չո րա ցու մից։ 
Պ րո ցե սը հա կիրճ բնու թագ րե լու հա մար կա րե լի է ա սել, որ լու ծի չը (սննդա-
մթեր քի դեպ քում՝ ջու րը) բյու րե ղա նում է ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում (սա ռե-
ցում), և սուբ լի մա ցիա յի (նյու թի պինդ վի ճա կից գա զա յին վի ճա կի անց նե լու 
պրո ցե սը) ժա մա նակ ջու րը պինդ վի ճա կից միան գա մից անց նում է գա զա յին 
վի ճա կի՝ ա ռանց հե ղուկ վի ճա կի անց նե լու (ա ռաջ նա յին չո րա ցում)։ Սուբ լի-
մա ցիոն պրո ցե սից հե տո, աբ սորբց ված կամ կապ ված ջու րը սննդամ թեր քից 
հե ռաց վում է դե սորբց ման մի ջո ցով (երկ րոր դա յին չո րա ցում)։ Լիո ֆի լի զա-
ցիա յի պրո ցե սը սո վո րա բար կա տա րում են ցածր ճնշման և վա կո ւու մի պայ-
ման նե րում, որն օ ժան դա կում է օ դի և չ կոն դեն սաց ված գա զե րի հե ռաց մա նը 
լիո ֆի լի զա տո րից։ Հա կա ռակ դեպ քում այն կա րող է նվա զեց նել սննդա մթեր-
քից ան ջատ վող ջրա յին գո լոր շի նե րի փո խանց ման ա րա գութ յու նը դե պի 
խտա ցու ցիչ16։ 

Նկար 13‒3: Ջրի երեք ֆազան17 (ա) և լիոֆիլիզացիայի պրոցեսը ջրի դեպքում (բ)18. 

Լիո ֆի լի զա ցիա յի պրո ցե սը գրա ֆի կո րեն ներ կա յաց ված է Ն կար 13‒3‒ում։ 
Ջու րը կաթ նամ թերք նե րի միակ լու ծիչն է, որն անհ րա ժեշտ է հե ռաց նել լիո ֆի-
լի զա ցիա յի մի ջո ցով։ Այն ե րեք ձևով է՝ պինդ, հե ղուկ և գա զա յին վի ճակ նե րով։ 
Պատ կեր ված կո րե րը բնու թագ րում են վեց պրո ցե սի ըն թաց քը, ո րի ժա մա նակ 
ջու րը մի վի ճա կից անց նում է մեկ այլ ֆի զի կա կան վի ճա կի։ Դ րանք են՝ սուբ-
լի մա ցիան (պինդ վի ճա կից հե ղուկ վի ճա կի), ան ջա տու մը (գո լոր շի վի ճա կից 
պինդ վի ճա կի), հա լու մը (պինդ վի ճա կից հե ղուկ վի ճա կի), սա ռե ցու մը (հե ղուկ 
վի ճա կից պինդ վի ճա կի), գո լոր շա ցու մը (հե ղուկ վի ճա կից գա զա յին վի ճա կի) 
և կոն դեն սա ցու մը (գա զա յին վի ճա կից հե ղուկ վի ճա կի) (Ն կար 13‒3ա)։ Ջ րի 
ե րեք ֆա զան առ կա են ե ռա կի կե տում, ո րի պայ ման նե րում ճնշման ու ջեր մաս-
տի ճա նի ցու ցա նիշ նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար, 4,58 Տոռռ (1 Տոռռ=133,3 
Պա) և 0,010C են: Ջ րի կրի տի կա կան կե տում մթնո լոր տա յին ճնշման և ջեր մաս-
տի ճա նի ցու ցա նիշ նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար, 218 atm (մթնո լոր տա յին 
ճնշման մի ջազ գա յին նշա նա կու մը՝ atm, ո րը հա վա սար է 101325 Պա) և 3740C 
են: Սա ռեց ման‒չո րաց ման սկզբունքն ըն կած է սուբ լի մա ցիա յի և դե սորբ ցիա յի 
հիմ քում։ Ջ րի ֆա զա յին փո փոխ ման ժա մա նակ, ե թե լիո ֆի լի զա տո րի ճնշման 
ար ժե քը փոքր է ջրի ե ռա կի կե տի ճնշման ար ժե քից, ա պա կաթ նամ թեր քի սառ-
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ցաբ յու րեղ նե րը կա րող են ուղ ղա կիո րեն անց նել գո լոր շի վի ճա կի։ Այ նու հետև, 
սուբ լի մա ցիա յի ժա մա նակ խո նա վութ յու նը աբ սորբ ցում է թաքն ված ջեր մու-
թյան մեծ քա նա կութ յուն ներ, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ ջեր մութ յան մա տա կա-
րա րումն օգ նում է չո րաց ման պրո ցե սի ըն թաց քին։ 
Ա ռան ձին սննդամ թերք նե րի դեպ քում՝ մինչև սա ռե ցում‒չո րա ցու մը սկսե-

լը, կա րող է ի րա կա նաց վել սննդամ թեր քի նա խամ շա կում։ Պինդ սննդա-
մթերք նե րի դեպ քում նա խամ շակ ման մի ջո ցով մե ծաց վում է չո րաց ման են-
թա կա սննդամ թեր քի մա կեր ևու թա յին մա կե րե սը՝ շեր տա վո րե լու, կտրե լու 
կամ ա ղա լու մի ջո ցով։ Հե ղուկ սննդամ թերք նե րի դեպ քում նա խամ շա կու մը 
նե րա ռում է կոն ցենտ րա ցիա յի մե ծա ցում կամ կա յու նա ցու ցիչ նե րի ա վե լա-
ցում։ Կոն ցենտ րա ցիա յի ա վե լա ցումն օգ նում է կրճա տե լու սա ռեց ման‒չո-
րաց ման տևո ղութ յու նը և լա վաց նե լու չո րաց ված զանգ ված խտութ յու նը։       

13.2.5.2. ՍԱՌԵՑՈՒՄ
Սա ռե ցու մը չո րաց ման ա ռա ջին քայլն է, ո րի ժա մա նակ սննդամ թեր քի 

խո նա վութ յան պա րու նա կութ յան 65‒90%‒ը փո խա կերպ վում է սա ռեց ված 
վի ճա կի։ Խո նա վութ յան մնա ցած մա սը մնում է կապ ված կամ աբ սորբց ված 
վի ճա կում։ Հե ղուկ կաթ նամ թերք նե րի մեծ մա սը սա ռեց նում են բյու րե ղաց-
ման մի ջո ցով։ Բ յու րե ղաց ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում բյու րե ղաց ման 
կենտ րոն նե րի և  ամ բող ջա կան բյու րեղ նե րի ձևա վո րում։ Նուկ լեաց ման պրո-
ցե սը սահ մա նում է բյու րե ղա յին կենտ րոն նե րի կա ռուց ված քը, բյու րեղ նե րի 
ա ճը սահ մա նում է բյու րեղ նե րի ամ բող ջա կան ձևա վո րու մը և դ րանց չա փե րը։ 
Երբ լու ծույ թի ջեր մաս տի ճա նը ի ջեց վում է սա ռեց ման հա վա սա րակշ ռութ յան 
կե տից ցածր ար ժե քի, ա պա նուկ լեաց ման ըն թաց քի ա րա գութ յու նը մե ծա-
նում է երկ րա չա փո րեն՝ մինչև գեր սա ռեց ման աս տի ճա նին հաս նե լը, մինչ դեռ 
բյու րեղ նե րի ձևա վոր ման ա րա գութ յունն ու նի ա ռա վել դան դաղ ըն թացք։ Հե-
տևա բար, գեր սա ռեց ման չա փով ո րոշ վում են ձևա վոր ված սառ ցաբ յու րեղ նե-
րի մե ծութ յու նը և քա նա կութ յու նը։ Այլ կերպ կա րե լի է ա սել, որ գեր սա ռեց ման 
բարձր աս տի ճա նի դեպ քում նուկ լեաց ման ա րա գութ յու նը մեծ է բյու րեղ նե րի 
ա ռա ջաց ման ա րա գութ յու նից, ո րի դեպ քում գե րակշ ռում է մեծ թվով մանր 
բյու րեղ նե րի գո յա ցու մը։ Մ յուս կող մից, գեր սա ռեց ման ցածր աս տի ճա նի դեպ-
քում բյու րեղ նե րի ձևա վոր ման ա րա գութ յու նը մե ծա նում է՝ պայ մա նա վո րե լով 
քիչ քա նա կութ յուն նե րով մեծ չա փե րի բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Սա կայն, 
ան կախ գեր սա ռեց ման աս տի ճա նից, սա ռեց ման ա րա գութ յու նը մեծ է բյու-
րե ղի մա կե րե սի մոտ և փոքր է դրա կենտ րո նում, ո րի հետ ևան քով մա կե րե-
սին ա ռա ջա նում են բյու րե ղիկ ներ, իսկ կենտ րո նա կան մա սում՝ ա ռա վել մեծ 
չա փե րի բյու րեղ ներ։ Բա ցի դա, լուծ վող նյու թե րի առ կա յութ յու նը զգա լիո րեն 
անդ րա դառ նում է նուկ լեաց ման ըն թաց քի վրա։ 
Ն կար 13‒4‒ում մեծ շրջա նը բնու թագ րում է նուկ լեաց ման կրի տի կա կան 

շա ռա վի ղը, իսկ սլաք նե րը ցույց են տա լիս դի ֆու զիա յի պրո ցե սը, ընդ ո րում, 
սլաք նե րի եր կա րութ յու նը ցույց է տա լիս դի ֆու զիա յի ա րա գութ յու նը։ Լու-
ծիչ նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում նուկ լեաց ման պրո ցե սը կախ ված է միայն 
ջրի մո լե կուլ նե րից, ո րոնք բյու րեղ նե րի ա ճից հե տո ինք նա դա սա վոր վում են 
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սա ռույ ցի կա ռուց ված քին բնո րոշ ձևով։ Լուծ վող նյու թե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում դի ֆու զիա յի պրո ցե սը դան դա ղում է (ներ կա յաց ված են փոքր սլաք-
նե րով‒ Ն կար 13‒4բ) բարձր խտութ յան պատ ճա ռով, և նուկ լեա ցու մը դան-
դա ղում է։  
Ն կար 13‒4: Լու ծիչ նե րի ազ դե ցութ յու նը նուկ լեաց ման ըն թաց քի վրա; խմե լու 

ջուր (ա) և լուծ վող նյու թե րի առ կա յութ յամբ ջուր՝ 1։4 լուծ վող նյութ (W)‒ջուր (S) մո-
լա յին հա րա բե րակ ցութ յամբ19։ 

Սա ռե ցու մը չո րաց ման կար ևո րա գույն փու լե րից մեկն է, քա նի որ պատ-
րաս տի չո րաց ված մթեր քի միկ րոստ րուկ տու րա յի, վե րա կանգն ման և պահ-
պան ման հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են այս պրո ցե սով։ Սա ռեց ման 
ըն թաց քում ձևա վոր ված սառ ցաբ յու րեղ նե րի չա փե րը և կա ռուց վածքն ար-
տա հայ տում են պատ րաս տի չո րաց ված մթեր քում առ կա ծա կո տի նե րի չա-
փերն ու կա ռուց ված քը։ Բա ցի դա, սա ռեց ված մթեր քի մատ րի ցան ազ դում 
է ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին չո րաց ման փու լե րի չո րաց ման ա րա գութ յան 
վրա։ Երբ ձևա վոր վում է բյու րեղ նե րի ցան ցը՝ մատ րի ցան, դա պայ մա նա վո-
րում է ա վե լի ա րագ չո րաց ման ի րա կա նաց մա նը, հատ կա պես, երբ մատ րի-
ցան լավ է զար գա ցած։ 
Ջ րա յին լու ծույթ ներն ու նեն սա ռեց ման եր կու վար քա գիծ, ինչ պես ցույց 

է տրված Ն կար 13‒5‒ում։ Կա թի սա ռեց ման կե տը կախ ված է ջրում լուծ-
վող միա ցութ յուն նե րի՝ շա քար նե րի և ս պի տա կուց նե րի կոն ցենտ րա ցիա յից։ 
Նույն սկզբուն քով կաթ նամ թերք նե րի տար բեր տե սակ նե րում՝ պա նիր նե րում, 
յո գուր տում, պրո բիո տիկ նե րում առ կա է կաթ նա շա քար, ո րի հա մար կաթ-
նամ թեր քի սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նը պետք է այն պես ընտր վի, որ ջու րը և 
լուծ վող նյու թերն ամ բող ջո վին բյու րե ղա նան կամ լի նեն մե խա նի կո րեն պինդ 
վի ճա կում։ 
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Ն կար 13‒5: Ջ րա յին լու ծույթ նե րի սա ռեց ման վար քագ ծե րը. 

Կախ ված լու ծույ թում պա րու նակ վող լուծ վող նյու թե րի բնույ թից, հե ղուկ 
ֆա զան կամ ինք նա բուխ պնդա նում է (էվ տեկ տի կա կան ձևա վո րում), կամ չի 
պնդա նում և դառ նում է բարձր խտութ յամբ հե ղուկ (ա պա կեն ման ձևա վո-
րում): Սա ռեց ման վրա ազ դող գլխա վոր գոր ծոն ներ են սա ռեց ման ջեր մաս-
տի ճա նը, նախ նա կան կոն ցենտ րա ցիան, սա ռեց ման ա րա գութ յու նը և գեր սա-
ռեց ման չա փը։ 
Ն կար 13‒6: Ա մորֆ կաթ նա շա քա րի չո րաց ման գծա պատ կե րը20։ 



‒ 470‒

Հատ կան շա կան օ րի նակ է ա մորֆ կաթ նա շա քա րի ստա ցու մը չո րաց ման 
մի ջո ցով։ Կաթ նա շա քա րի լու ծույ թի 20% չա փով սա ռեց ման գրա ֆի կա կան 
պատ կե րը կա րե լի է տես նել Ն կար 13‒6‒ում։ Լու ծույ թից ջեր մութ յան նա-
խօ րոք հե ռա ցու մը հան գեց նում է դրա պա ղեց ման b կե տում, ո րը ցածր է 
սա ռեց ման հա վա սա րակշ ռութ յան կե տից։ Գեր սա ռե ցումն ի րա կա նաց վում է 
նուկ լեաց մա նը և բ յու րեղ նե րի ձևա վոր մա նը զու գա հեռ։ Սառ ցաբ յու րեղ նե րի 
ձևա վո րու մը հան գեց նում է կաթ նա շա քա րի լու ծույ թից ջրի հե ռաց ման, ո րով 
պայ մա նա վոր ված՝ լու ծույ թը դառ նում է կաթ նա շա քա րով ա ռա վել հա գե ցած։ 
Սա ռեց ման փուլն ա վարտ վում է Ն կար 13‒6‒ում պատ կեր ված c կե տում, 

որ տեղ լու ծույ թը հաս նում է ա պա կեն ման ձևա վոր ման փու լին, և բ յու րե ղա ցու-
մը դա դա րում է։ Կաթ նա շա քա րի խառ նուր դի ա պա կեն ման փո խա կերպ ման 
ջեր մաս տի ճա նը նշա նակ ված է Tg՛, իսկ պինդ մա րմնի պար ու նակո ւթյ ունը՝ Cg՛: 
Այս  փուլում (c կետ)  սա ռցա բյո ւր եղների  ձև ավորմ ան  արա գու թյունը  հասնում  
է  ա ռա վելա գույնի , և հետագա  կոն ցե նտրացիան  դառնում է  ա նհնարին։ Այ դ 
կետը Tg՛‒ից վ երև ըն կած տիրույթու մ է և  սառեց մա ն հավա սարա կշռութ յան 
կետից (Tm՛) ներքև ընկա ծ տիրույթ ու մ։ Ընդհ անուր առմամբ , ս ննդամթերքի 
Tg՛ արժեքը  պե տք է հա մարվի օպտ իմալ մ ակա րդակ սա ռեցմա ն փու լի հա-
մար։  Մասնավո րապ ես, կա թնամթ երքների համար Tg՛ ‒ի արժեքը տատանվում 
է ‒230C‒ից մինչև ‒410C: 

13.2.5.3. ՍՈՒԲԼԻՄԱՑԻԱ ԵՎ ԴԵՍՈՐԲՑԻԱ
Սա ռե ցու մից հե տո չո րաց ման հա ջորդ փու լը ա ռաջ նա յին չո րա ցու մը 

կամ սուբ լի մա ցիան է, ո րի ժա մա նակ սննդամ թեր քի ջեր մաս տի ճա նի կար-
գա վո րումն ու նի խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն բարձ րո րակ ար տադ րանք 
ստա նա լու հա մար։ Սա կայն չո րաց ման են թարկ վող նյու թի ջեր մաս տի ճա նը 
կար գա վոր վում է եր կու կար ևոր գոր ծո նով՝ լիո ֆի լի զա տո րում առ կա ջեր-
մաս տի ճա նի և ճնշ ման ցու ցա նիշ նե րով։ Սա ռեց ման փու լից հե տո չո րաց նող 
կա յան քը սո վո րա բար մաք րում են, իսկ ճնշումն ի ջեց նում են այն աս տի ճա նի, 
որ սա ռույ ցի սուբ լի մա ցիան սկսի տե ղի ու նե նալ։ Հայտ նի է, որ սուբ լի մա ցիան 
տե ղի է ու նե նում միայն այն ժա մա նակ, երբ գո լոր շու մաս նա կի ճնշու մը ցածր 
է լի նում սա ռույ ցի գո լոր շաց ման ճնշու մից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե չո րաց ման 
կա յան քի ճնշու մը բա վա կան ցածր է սա ռույ ցի գո լոր շաց ման ճնշու մից, ա պա 
պրո ցե սը կդան դա ղի ան բա վա րար կոն վեկ ցիա յի պատ ճա ռով։ Մ յուս կող մից, 
ե թե չո րաց ման կա յան քի ճնշու մը շատ մոտ է սա ռույ ցի գո լոր շաց ման ճնշման 
ար ժե քին, ա պա չո րաց վող նյու թը կա րող է քանդ վել կամ հալ վել՝ ջեր մութ յան 
բարձր հոս քով պայ մա նա վոր ված։ Այդ վի ճակն ան վա նում են կրի տի կա կան 
հոսք, ո րի դեպ քում չո րաց ման կա յան քի աշ խա տան քը դառ նում է ա նարդ յու-
նա վետ։ 
Ա ռաջ նա յին չո րաց ման ժա մա նակ սառ ցաբ յու րեղ նե րը սուբ լի մաց վում են, 

ո րի արդ յուն քում ձևա վոր վում է սուբ լի մաց ված մա կեր ևույ թը։ Այդ ըն թաց-
քում սուբ լի մաց ման մա կեր ևույ թի սա ռույ ցի ջեր մաս տի ճա նը ու նե նում է չո-
րաց վող նյու թի քանդ ման ջեր մաս տի ճա նից ցածր ար ժեք։ Սուբ լի մաց ման մա-
կեր ևույ թից պրո ցեսն անց նում է ա վե լի խոր քա յին շեր տեր, ո րի արդ յուն քում 
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ձևա վոր վում են չո րաց վող նյու թի ծա կո տի նե րը։ Չո րաց ված նյու թի շեր տը 
կար գա վո րում է ջեր մութ յան օգ տա գոր ծու մը սուբ լի մաց ման մա կեր ևույ թին, 
որն ազ դում է զանգ վա ծա յին փո խա նակ ման ա րա գութ յան վրա։ 
Վեր ջին փու լում չո րաց ված նյու թի կազ մի չսա ռեց ված ջու րը հե ռաց վում է 

դե սորբ ցիա յի մի ջո ցով։ Չ սա ռեց ված ջու րը կա րող է միա ցած լի նել բյու րեղ նե-
րի մա կեր ևույ թին կամ կապ ված լի նել բարձր խտութ յամբ նյու թի մատ րի ցա-
յում։ Ա մորֆ նյու թե րի դեպ քում բարձր ջեր մաս տի ճան նե րը չեն կա րող օգ տա-
գործ վել երկ րոր դա յին չո րաց ման ա րագ ըն թաց քի հա մար, հետ ևա բար, այն 
տե ղի է ու նե նում ա ռա վել դան դաղ։ Մ յուս կող մից, բյու րե ղաց ված նյու թե րի 
դեպ քում բարձր ջեր մաս տի ճան նե րը կա րող են կի րառ վել՝ կրճա տե լով երկ-
րոր դա յին չո րաց ման փու լի տևո ղութ յու նը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, այն ի րա-
կա նա նում է չո րաց ման կա յա նի ներ սում ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց մամբ և 
ճնշ ման ի ջեց մամբ։ Ն կար 13‒7‒ում ներ կա յաց ված է սա ռեց ված‒չո րաց ված 
միկ րո կապ սու լաց ված պրո բիո տիկ նե րի կա ռուց ված քը։ 
Ն կար 13‒7: Միկ րո կապ սու լաց ված պրո բիո տիկ նե րի ձևա բա նութ յու նը, որ տեղ 

EC‒ը միկ րո կապ սու լաց ված բջիջ ներն են21,22։ 

13.3. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

13.3.1. ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Կաթ նամ թեր քի սառ նա րա նա յին հա սու նաց ման ու պահ պան ման հա մար 

անհ րա ժեշտ սար քա վո րում նե րի ընտ րութ յու նը կա տար վում է՝ հաշ վի առ նե-
լով մի շարք գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ սա ռեց ման ա րա գութ յու նը, սննդամ թեր-
քի չա փի, ձևի և փա թե թա վոր ման պա հանջ նե րը, սա ռեց ման բնույ թը (ընդ-
հա տում նե րով vs. շա րու նա կա կան), ար տադ րութ յան ծա վա լը, ար տադ րան քի 
տե սա կը, կա պի տալ և  օ պե րա տիվ ծախ սե րը։ Տար բեր տե սա կի սա ռեց նող 
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սար քա վո րում նե րի վե րա բեր յալ ցու ցա նիշ նե րը նկա րագր վում են դրանք ար-
տադ րող ձեռ նար կութ յուն նե րի կող մից։ Սա ռեց նող սար քա վո րում նե րը բա-
ժան վում են ե րեք հիմ նա կան խմբի12. 

1. Մե խա նի կա կան սառ նա րան ներ, ո րոնք գո լոր շաց նում և կոն դեն-
սաց նում են սառ նա րա նա յին ա գեն տը շա րու նա կա կան շրջա նա ռութ յամբ՝ օգ-
տա գոր ծե լով սա ռեց ված օդ, սա ռեց ված հե ղուկ կամ սա ռեց ված մա կե րես ներ, 
որ պես զի հե ռաց նեն սննդամ թեր քի ջեր մութ յու նը,

2. Կ րիո գեն սառ նա րան ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծում են պինդ կամ հե ղուկ 
ած խած նի եր կօք սի դը կամ հե ղուկ ա զո տը՝ սննդամ թեր քի հետ ու ղիղ շփման 
մի ջո ցով,

3. Մե խա նի կա կան և կ րիո գեն (հա մակց ված) սառ նա րան ներ։
Ընդ հա նուր առ մամբ, մե խա նի կա կան սառ նա րան ներն աշ խա տում են 

‒300C‒ից ‒500C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րի ստեղծ ման հա մար, և 
դ րանց հետ կապ ված կա պի տալ ծախ սերն ա վե լի մեծ են, քան կրիո գե նիկ 
սառ նա րան նե րի հա մար, ո րոնք աշ խա տում են ‒500C‒ից ‒700C ջեր մաս տի-
ճա նա յին պայ ման նե րի ա պա հով ման հա մար, սա կայն դրանք ի րենց հեր թին 
ու նեն բարձր օ պե րա տիվ ծախ սեր, քա նի որ սառ ցա գեն տը չի շրջա նառ վում 
և  ար ձակ վում է շրջա կա մի ջա վայր։ Սառ նա րան նե րը կա րող են նաև դա սա-
կարգ վել ըստ սա ռույ ցի շարժ ման ա րա գութ յան, ո րոնց մեջ են մտնում. 

o Դան դաղ սա ռեց ման սառ նա րան ներ և սառ ցա րան ներ (0,2 սմ/ 
ժամ), ո րոնց մեջ են մտնում ա ռանց օ դի շրջա նա ռութ յան սառ նա րան նե րը և 
սա ռեց ված պա հեստ նե րը,

o Ա րագ սա ռեց ման սառ նա րան ներ (0,5‒3 սմ/ ժամ), ո րոնց մեջ են 
մտնում օ դա յին հոս քով, պա րու րաձև և սա լի կա վոր սառ նա րան նե րը,

o Շատ ա րագ սա ռեց ման սառ նա րան ներ (5‒10 սմ/ ժամ), ո րոնց մեջ 
են մտնում պսևդո հե ղու կաց նող սառ նա րան նե րը,

o Գե րա րագ սա ռեց ման սառ նա րան ներ (10‒100 սմ/ ժամ), ո րոնց մեջ 
են մտնում կրիո գե նիկ սառ նա րան նե րը։ 
Բո լոր տե սա կի սառ նա րան նե րը կա ռուց ված են չժան գոտ վող պող պա տից 

և մե կու սաց ված են ընդ լայն ված պո լիս տի րո լի, պո լիու րե տա նի և  այլ նյու թե-
րի օգ նութ յամբ, ո րոնք ու նեն ցածր ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յուն։ Սառ նա րա-
նա յին սար քա վո րում նե րի մե ծա մաս նութ յունն օժտ ված է միկ րոպ րո ցե սո րա-
յին հսկո ղութ յան հա մա կար գով՝ սա ռեց ման ցու ցա նիշ նե րի, սար քա վոր ման 
կար գա վի ճա կի, աշ խա տան քա յին մի տում նե րի վե րահս կո ղութ յան, նկատ-
վող շե ղում նե րի վե րաց ման և տար բեր սննդամ թերք նե րի հա մար սա ռեց ման 
ռե ժիմ նե րի ավ տո մատ կար գա վոր ման հա մար։ Բա ցի դա, նման վե րահս կո-
ղու թյան առ կա յութ յունն անհ րա ժեշտ է Վ տան գի վեր լու ծութ յան և հսկ ման 
կրի տի կա կան կե տե րի հա մա կար գի (ՎՎՀԿԿ‒HACCP) արդ յու նա վետ աշ խա-
տան քի ա պա հով ման հա մար։ 
Սա ռեց ված օ դի օգ տա գործ մամբ աշ խա տող մե խա նի կա կան սառ նա րան-

նե րի խցի կում օ դի ջեր մաս տի ճա նը տա տան վում է ‒200C‒ից ‒300C (Ն կար 
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13‒8)։ Ն ման սառ նա րան ներն օգ տա գործ վում են պաղ պա ղա կի կոփ ման, ինչ-
պես նաև մսի կար կա սի սա ռեց ման, նա խօ րոք սա ռեց ված սննդամ թերք նե րի 
պահ պան ման հա մար։ Սա կայն այս տե սա կի սառ նա րան ներն ար տադ րա կան 
նպա տակ նե րով չեն օգ տա գործ վում, քա նի որ սա ռեց ման տևո ղութ յու նը բա-
վա կան եր կար է (3‒72ժամ), ին չի հետ ևան քով սննդամ թեր քի ո րա կը կա րող է 
իջ նել։ Բա ցի դա, այս ե ղա նա կը չի հա մար վում որ պես տնտե սա պես ձեռն տու 
տար բե րակ ար տադ րող նե րի հա մար։ 
Ն կար 13‒8: Սա ռեց ված օ դի օգ տա գործ մամբ աշ խա տող մե խա նի կա կան սառ նա-

րան (chest freezer):

Ն մա նա տիպ սառ նա րան նե րում օ դա փո խիչ նե րի մի ջո ցով ստեղծ վում է օ դի 
շրջա նա ռութ յուն, որն ա պա հո վում է ջեր մաս տի ճա նի հա վա սար բաշխ վա-
ծութ յու նը խցում, սա կայն ջեր մա փո խա նակ ման գոր ծա կից ներն ու նեն ցածր 
ար ժեք ներ։ Այս սառ նա րան նե րի աշ խա տան քի հիմ նա կան խնդիրն այն է, որ 
դրա հա տա կին, կո ղա յին պա տե րին և գո լոր շիաց նող սեկ ցիա յի մա կեր ևույ թին 
ձևա վոր վում է սա ռույ ցի շերտ, ինչն ա ռա ջա նում է օ դի խո նա վութ յան կոն դեն-
սաց ման և սա ռեց ման մի ջո ցով։ Այս ա ռու մով սա ռույ ցի ձևա վո րու մը նվա զեց-
նում է սառ նա րա նի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը, քա նի որ պա հան-
ջում է հա ճա խա կի ի րա կա նաց նել գո լոր շիաց ման սեկ ցիա յի վրա ձևա վոր ված 
սա ռույ ցի հա լե ցում, օգ տա գոր ծում է հա վել  յալ է ներ գիա, ո րը կա րող էր ծախս-
վել սա ռեց ման վրա, և ս տեղ ծում է վտանգ ներ սայ թա քուն մա կեր ևույթ նե րի 
հետ աշ խա տե լու ժա մա նակ։ Միև նույն ժա մա նակ, այդ խնդիր նե րը կա րե լի է 
կան խել սորբ ցիոն օ դա չո րա ցու ցիչ նե րի կի րառ մամբ, ո րոնք հե ռաց նում են խո-
նա վութ յունն օ դից, նվա զեց նում են կոմպ րե սոր նե րի չա փը և  է ներ գիա յի ծախ-
սը, որն անհ րա ժեշտ է սառ նա րա նում ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման հա մար։
Օ դա յին հոս քով սառ նա րան նե րը վե րաշր ջա նա ռում են ‒300C‒ից մինչև 

‒500C սա ռեց ված օ դը 3‒6 մ/վ ա րա գութ յամբ23։ Օ դի բարձր ա րա գութ յամբ 



‒ 474‒

շրջա նա ռութ յու նը նվա զեց նում է սա ռեց վող մթեր քին շրջա պա տող օ դա յին 
շեր տի բա րա կութ յու նը՝ մե ծաց նե լով ջեր մա փո խա նակ ման գոր ծա կի ցը։ Շա-
րու նա կա կան սկզբուն քով աշ խա տող սա ռեց նող սար քա վո րումն ու նի ան ցա-
խուց, ո րի մի ջով անց նող սննդամ թեր քը սա ռեց վում է ըստ տեխ նո լո գիա կան 
պա հանջ նե րի (Ն կար 13‒9)։ 
Ն կար 13‒9: Սա ռեց ված օ դա յին հոս քով աշ խա տող սար քա վո րում։ 

Ն ման սա ռե ցու մը կի րառ վում է հատ կա պես ջնա րակ ված պան րիկ նե րի 
ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Քա նի որ հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել տար բեր 
չա փե րի և ձ ևե րի սննդամ թերք նե րի սա ռե ցու մը, այս տե սա կի սա ռեց նող 
սար քա վո րում նե րը հա մար վում են տնտե սա պես բա վա կան ձեռն տու ար տա-
դ րութ յուն նե րում կի րա ռե լու հա մար։ Բա ցի դա, դրանք ու նեն բա վա կան կոմ-
պակտ չա փեր, բնո րոշ վում են ցածր կա պի տալ ծախ սե րով և սնն դամ թեր քի 
սա ռեց ման բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ։ Սա կայն մյուս կող մից, պա հանջ-
վում է է ներ գիա յի զգա լի քա նա կութ յուն՝ օ դի ցան կա լի ցու ցա նիշ նե րով շրջա-
նա ռութ յան հաս նե լու հա մար։ Ինչ պես նաև չփա թե թա վոր ված սննդամ թեր քի 
սա ռեց ման դեպ քում դրա կազ մի մեջ մտնող խո նա վութ յու նը փո խանց վում է 
օ դին՝ ա ռաջ բե րե լով ջրազրկ ման հետ կապ ված կո րուստ ներ (սննդամ թեր քի 
զանգ վա ծի 2‒3%‒ը), սա ռեց նող կա յան քի սառ ցա կա լում և  օք սի դաց ման հետ 
կապ ված փո փո խութ յուն ներ։ 
Կոն վե յե րա յին սառ նա րան նե րը օ դա յին հոս քով աշ խա տող սառ նա րան-

նե րի են թա տե սակ են, ո րոնք ու նեն ճկուն, չժան գոտ վող պող պա տից պատ-
րաստ ված ցան ցան ման ժա պա վե նա յին կոն վե յեր՝ 5‒13 մետր եր կա րութ յամբ, 
ինչն անց նում է ջեր մա մե կու սաց ված ան ցախ ցի մի ջով՝ ‒400C ջեր մաս տի ճա-
նա յին պայ ման նե րում։ 
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Ն կար 13‒10: Պա րու րաձև սառ նա րա նի աշ խա տան քի սկզբուն քը։ 

Պա րու րաձև սառ նա րան նե րի դեպ քում ցան ցան ման ժա պա վենն ու նե նում 
է շուրջ 300 մետր եր կա րութ յուն, իսկ սառն օ դը շարժ վում է 3‒8 մ/v ա րա-
գութ յամբ՝ զու գա հեռ կամ հա կա դիր ուղ ղութ յուն նե րով (Ն կար 13‒10)։ Հա-
կա դիր շրջա նա ռութ յան ժա մա նակ փոք րա նում են սննդամ թեր քից ան ջատ-
վող խո նա վութ յան կո րուստ նե րը, ո րոնք անց նում են սա ռեց նող օ դի կազմ։ 
Այս տե սա կի սառ նա րան նե րը զբա ղեց նում են հա մե մա տա բար քիչ տա րածք 
և  ու նեն բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յուն։ Մ յուս ա ռա վե լութ յուն նե րից են 
սննդա մթեր քի բեռն ման և բեռ նա թափ ման ավ տո մատ բնույ թը, պահ պան ման 
ցածր ծախ սե րը և տար բեր տե սա կի սննդամ թերք նե րի (պաղ պա ղակ, տոր-
թեր, ամ բող ջա կան ձուկ, հավ և  այլն) սա ռեց ման հա մար ճկու նութ յու նը։ 
Ֆ րի զեր ներն օգ տա գործ վում են կի սա պինդ սննդամ թերք նե րի սա ռեց-

ման, մաս նա վո րա պես, պաղ պա ղա կի և մր գա յին շեր բեթ նե րի սա ռեց ման հա-
մար (Ն կար 13‒11)։ Այն պա րու նա կում է գլան, որն իր հա տուկ կա ռուց ված քի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է պաղ պա ղա կի խառ նուր դի սա ռե ցու մը և  օ դա-
հա գե ցու մը։ Ֆ րի զե րա ցու մը բա վա կան ա րագ գոր ծըն թաց է, ո րի ժա մա նակ 
խառ նուր դում պա րու նակ վող ջրի շուրջ 50%‒ը սառ չում է մի քա նի վայր կյա-
նի ըն թաց քում։ Սա հան գեց նում է պաղ պա ղա կի կազ մում մանր սառ ցաբ յու-
րեղ նե րի գո յաց ման, ո րոնք բե րա նում հալ  չե լուց չեն զգաց վում, և հա ղոր դում 
են պաղ պա ղա կին սե րուց քա յին կոն սիս տեն ցիա։ Ֆ րի զե րա ցու մից հե տո պաղ-
պա ղա կի ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է ‒40C‒ից մինչև ‒70C։  
Ն կար 13‒11: Պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան հա մար նա խա տես ված ֆրի զեր։ 
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Սա ռեց ման ե ղա նա կով կաթ նամ թերք նե րի չո րաց ման հա մար նա խա տես-
ված սար քա վո րում նե րի ընտ րութ յու նը և նա խագ ծու մը կախ ված են պատ-
րաստ վող մթեր քի հատ կա նիշ նե րից։ Սո վո րա կան սա ռեց ման չո րա նո ցը բաղ-
կա ցած է (i) չո րաց նող կա յան քից, (ii) կոն դեն սա տո րից, (iii) վա կո ւում պոմ պից 
և (iv) ջեր մութ յուն ա պա հո վող աղբ յու րից (Ն կար 13‒12)։ 
Սա ռեց ման ա ռա ջին քայ լը չո րաց ման են թա կա մթերք նե րի սա ռե ցումն է։ 

Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի սա ռե ցու մը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է ար-
տադ րա կան մա կար դա կով՝ չո րաց ման կա յան քի մի ջո ցով, որ տեղ չո րաց ման 
հատ ված նե րը սա ռեց նում են դրանց վրա տե ղադր ված մթեր քը։ Այս փուլն ունի 
կար ևոր նշա նա կութ յուն մթեր քի միկ րոստ րուկ տու րա յի և դ րանց հա ջոր դող 
չո րաց ման փու լե րի ըն թաց քում։ Օ րի նակ, յո գուր տի դեպ քում սա ռեց ման ջեր-
մաս տի ճա նը շուրջ ‒250C է, մինչ դեռ ‒15‒ից մինչև ‒400C ջեր մաս տի ճա նա-
յին պայ ման նե րում բակ տե րիա նե րի կեն դա նի մնա լը վտանգ վում է։ Բա ցի դա, 
սա ռեց ման տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րը ազ դե ցութ յուն չեն թող նում յո գուր-
տի սննդա յին հատ կութ յուն նե րի վրա, սա կայն դրանք էա կան ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում չո րաց ման փու լե րի վրա։ 
Ն կար 13‒12: Սա ռեց նող‒չո րաց նող կա յան քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը24։ 

Չո րաց ման կա յան քը, որ տեղ պահ վում է մթեր քը, ու նի վա կո ւու մա յին պայ-
ման ներ, իսկ ջեր մաս տի ճա նը վե րահսկ վում է կա ռա վար ման վա հա նա կի օգ-
նութ յամբ։ Ջեր մութ յան աղբ յու րը մա տա կա րա րում է սուբ լի մա ցիա յի հա մար 
անհ րա ժեշտ թաքն ված ջեր մութ յու նը՝ ա ռաջ նա յին չո րաց ման փու լի ժա մա-
նակ։ Սա ռույ ցի կոն դեն սա տո րը գոր ծում է ‒55‒ից ‒1050C պայ ման նե րում՝ 
20‒10000 կգ  ար տադ րո ղա կա նութ յամբ։ Վա կո ւում պոմպն օգ տա գործ վում է 
չկոն դեն սաց ված գա զե րի հե ռաց ման հա մար՝ վա կո ւու մա յին ցան կա լի պայ-
ման նե րի ա պա հով ման նպա տա կով։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 14
ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ.
1. Կա թի քի միա կան կազ մը և դ րա կար ևո րութ յու նը մար դու սննդա կար գում
2. Կա թի ըն դուն ման և նախ նա կան պա ղեց ման կազ մա կեր պում
3. Կա թի վե րամ շակ ման կազ մա կեր պում

14.1. ԿԱԹԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԱՐԴՈՒ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳՈՒՄ

14.1.1. ԿԱԹԻ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ֆի զիո լո գիա կան տե սանկ յու նից, կա թը կաթ նա սուն կեն դա նի նե րի կաթ նա-

գեղ ձե րից ար տադր վող կեն սա բա նա կան հե ղուկ է, ո րը սին թեզ վում է ար յու-
նից և բ նո րոշ վում է սպի տակ կամ բաց դեղ նա վուն ե րան գով ու քաղց րա վուն 
հա մով։ Կո լոի դա յին քի միա յի տե սանկ յու նից, կա թը յու ղագն դիկ նե րի է մուլ-
սիա է և կա զեի նա յին մի ցել նե րի կո լոիդ մի ջա վայր, ո րոնք որ պես կա խույթ-
ներ կա թի ջրա յին ֆա զա յում են՝ լուծ ված վի ճա կում գտնվող կաթ նա շա քա-
րի, շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի և հան քա յին նյու թե րի առ կա յութ յամբ1։ 
Հետծննդ յան շրջա նում նո րա ծին նե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար կա թը 

կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ա ռա ջին սննդամ թերքն է, քա նի որ ամ բող ջո վին 
բա վա րա րում է սննդան յու թե րի ու է ներ գիա յի նկատ մամբ օր գա նիզ մի ֆի-
զիո լո գիա կան պա հանջ նե րը։ Կա թով կե րակր ման դա դա րե ցու մը սո վո րա բար 
տե ղի է ու նե նում հա վել  յալ սննդի աս տի ճա նա կան ա վե լաց մա նը զու գա հեռ: 
Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան ցու-
ցում նե րի, կրծքով կե րակ րու մը լիո վին բա վա րա րում է ե րե խա նե րի ա ճի և 
զար գաց ման պա հանջ նե րը կյան քի ա ռա ջին 6 ամս վա ըն թաց քում2։ Այն շա րու-
նա կում է բա վա րա րել սննդան յու թե րի ու է ներ գիա յի նկատ մամբ պա հանջ նե-
րի կե սը և  ա վե լին կյան քի 6‒12 ամ սա կան հա սա կում և մեկ եր րոր դը՝ կյան քի 
12‒24 ամ սա կան հա սա կում2։ Ե րե խա նե րի կրծքով կե րակր ման ա պա հո վումն 
ա ռա վել եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծով նպաս տում է հի վան դութ յան և մա-
հա ցութ յան դեպ քե րի կրճատ մա նը, ա տամ նակծ ված քի ան կա նո նութ յուն նե-
րի կան խար գել մա նը, բարձր ին տե լեկ տի ձևա վոր մա նը, իսկ կյան քի ա ռա վել 
բարձր տա րի քում նաև ա վե լորդ քա շի ու շա քա րա յին դիա բե տի ա ռա ջաց ման 
կան խար գել մա նը3։ 
Բա ցի այն, որ մայ րա կան կա թը պա րու նա կում է ե րե խա յի ա ճի և զար-

գաց մանն անհ րա ժեշտ բո լոր սննդան յու թե րը, այդ թվում՝ սպի տա կուց նե րը, 
ճար պե րը, ած խաջ րե րը, հան քա յին նյու թե րը, նաև պա րու նա կում է կեն սա-
բա նա կան ակ տիվ միա ցութ յուն ներ՝ ի մու նոգ լո բու լին ներ, հա կա ման րէա յին 
ակ տի վութ յամբ պեպ տիդ ներ և պ րո տեիդ ներ, օ լի գո շա քար ներ, ա ճի խթան-
ման միա ցութ յուն ներ, ո րոնք օր գա նիզ մում ի րա կա նաց նում են կար ևոր 
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ֆի զիո լո գիա կան ֆունկ ցիա ներ։ Կա թի յու ղագն դի կի բաղ կա ցու ցիչ մա սեր 
տրիգ լի ցե րիդ նե րը, կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րից թա ղան թա յին պոլ  յար 
լի պիդ ներն ու սպի տա կուց նե րը օժտ ված են սննդա յին, ա ռող ջա րար հատ-
կութ յուն նե րով4,5։ Թա ղան թա յին կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թերն ունեն 
հա կաին ֆեկ ցիոն հատ կա նիշ ներ, ո րոնք պաշտ պա նում են նո րա ծին նե րին վի-
րու սա յին և բակ տե րիալ տար բեր վա րակ նե րից, նպաս տում են ա ղի նե րում 
լոր ձա թա ղան թի ձևա վոր մա նը, ի մու նա յին ու նյար դա յին հա մա կար գե րի զար-
գաց մա նը, ինչ պես նաև նյու թա փո խա նա կութ յան կար գա վոր մա նը։ Միև նույն 
ժա մա նակ, կաթ նա սուն կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թը լիար ժե քո րեն չի կա-
րող փո խա րի նել մայ րա կան կա թին, ո րի հա մար խոր հուրդ է տրվում կրծքով 
կե րակ րել ե րե խա նե րին կյան քի ա ռա ջին մեկ տար վա ըն թաց քում։ Դա պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կո վի կա թը չի պա րու նա կում անհ րա-
ժեշտ քա նա կութ յուն նե րով եր կաթ և ֆո լաթ թու, ո րը կա րող է ե րե խա յի մոտ 
ա ռաջ բե րել սնուց ման հետ կապ ված սա կա վար յու նութ յուն ներ6։ 
Հան դի սա նա լով ար ժե քա վոր սննդան յու թե րի աղբ յուր և  օժտ ված լի նե լով 

տար բեր ֆունկ ցիո նալ, սեն սո րա յին հատ կա նիշ նե րով, կա թը և դ րա նից պատ-
րաստ ված կաթ նամ թերք նե րը հա մար վում են նաև չա փա հաս մարդ կանց 
ա ռողջ սննդի և բա լան սա վոր ված սննդա կար գի կար ևոր բա ղադ րիչ ներ։ 
Կաթ նա սուն նե րի շուրջ 2000 տե սա կից միայն 10‒ից ստաց ված կաթն է սո-
վո րա բար օգ տա գործ վում մար դու սննդա կար գում։ Հա մա ձայն Միա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան (ՄԱԿ‒UN) Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ՊԳՀԿ‒FAO) տվյալ նե րի, աշ խար հում 
սպառ ված կա թի զգա լի մա սը ստաց վում է կո վե րից (85%), ո րին հա ջոր դում 
են գո մե շի (10,7%), այ ծի (2,4%), ոչ խա րի (1,4%), ուղ տի (0,4%) և  այլ կաթ նա-
սուն նե րից (0,1%) ստաց ված կա թի մաս նա բա ժին նե րը7,8։ Կաթն ընդ հա նուր 
առ մամբ ա մե նա լայն սպա ռում ու նե ցող գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րից է։ 
Հա մա ձայն հաշ վար կա յին տվյալ նե րի, 2013 թվա կա նին ար տադր վել է շուրջ 
770 մի լիարդ լիտր կաթ աշ խար հում9։ Տար բեր երկր ներ կի րա ռում են սնուց-
ման ազ գա յին ու ղե ցույց ներ, ո րոնք մշակ վում են տե ղա կան սննդամ թեր քի 
հա սա նե լիութ յան, դրա ար ժե քի, սննդա րա րութ յան, սպառ ման մի տում նե րի 
և ս նուց ման ազ գա յին սո վո րույթ նե րի հի ման վրա10։ Կա թի և կաթ նամ թերք-
նե րի սպառ մա նը հատ կաց վում է կար ևոր նշա նա կութ յուն այդ ու ղե ցույց-
նե րում, որ տեղ նշվում են ա ռա ջարկ վող օ րա կան չա փա բա ժին նե րը տար բեր 
տա րի քի մարդ կանց հա մար (Աղ  յու սակ 14‒1)։ 
Աղ  յու սակ 14‒1: Սնն դա կար գի ու ղե ցույց ներ կա թի և կաթ նամ թեր քի սպառ ման 

հա մար՝ ըստ ա ռան ձին երկր նե րի11. 

Երկրի անվանումը և բնակչության 
թիրախային խումբը

Օրական սպառման 
առաջարկվող 
չափաբաժինները

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

2‒3 տարեկան 2 բաժակ ցածրայուղ կաթ, 
յոգուրտ կամ «հարստացված» 
կաթնային խմիչք
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4‒8 տարեկան 2,5 բաժակ ցածրայուղ կաթ, 
յոգուրտ կամ «հարստացված» 
կաթնային խմիչք

>9 տարեկան 3 բաժակ ցածրայուղ կաթ, 
յոգուրտ կամ «հարստացված» 
կաթնային խմիչք

Ավստրալիա

12‒18 տարեկան 3 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
պանրի կամ քաստարդի 
օգտագործում

4‒11 և >19 տարեկան 2 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
պանրի կամ քաստարդի 
օգտագործում 

Թուրքիա

Չափահասներ 2 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
պանրի կամ քաստարդի 
օգտագործում

Երեխաներ, երիտասարդներ, հղի և 
կերակրող մայրեր

3‒4 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
պանրի կամ քաստարդի 
օգտագործում

Կանադա

9‒18 տարեկան 3‒4 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
կեֆիրի կամ պանրի 
օգտագործում

2‒8 տարեկան; 19‒50 տարեկան 2 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
կեֆիրի կամ պանրի 
օգտագործում 

≥ 51 տարեկանից բարձր 3 անգամ կաթի, յոգուրտի, 
կեֆիրի կամ պանրի 
օգտագործում

Շվեյցարիա

Երեխաներ, երիտասարդներ, 
չափահասներ

3 բաժին կաթի, յոգուրտի կամ 
պանրի օգտագործում

Տարեցներ 3‒4 բաժին կաթի, յոգուրտի 
կամ պանրի օգտագործում

Չինաստան
Տարիքային բոլոր խմբերին Կենդանական ծագման կաթի 

կամ կաթնամթերքի 300 գ 
չափով գործածում
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Կրծքով կերակրող մայրեր Կենդանական ծագման կաթի 
կամ կաթնամթերքի 500 մլ 
չափով գործածում

Ֆինլանդիա

Տարիքային բոլոր խմբերը Կաթի կամ ըմպելի յոգուրտի 
500 մլ չափով գործածում

Ֆրանսիա

>3 տարեկանից բարձր Կաթի, յոգուրտի, պանրի 
կամ յոգուրտի 3‒անգամյա 
գործածում

14.1.2. ԿԱԹԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
Գո յութ յուն ու նեն կա թի կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման տար բեր տե-

սակ ներ, սա կայն «կաթ» հաս կա ցութ յու նը սո վո րա բար վե րա բե րում է կո վի 
կա թին, ո րը ստաց վել է ա ռողջ կեն դա նի նե րից, բա ցա ռութ յամբ ծնի ժամ կե-
տից նվա զա գույ նը 15 օր ա ռաջ և 5 օր հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հա վաք ված կա թից։ Հա մա ձայն Եվ րո պա կան միութ յան (ԵՄ) օ րենսդ րու թյան, 
այս սահ մա նումն ամ բող ջո վին բա ցա ռում է բու սա կան ծագ ման կա թի տե-
սակ նե րը, նե րառ յալ՝ սո յա յի կա թը, նու շի կա թը և  այլն, ո րոնք հա մար վում 
են «խմիչք ներ» և դ րան հա մա պա տաս խան պետք է ան վա նա կոչ վեն որ պես 
«սո յա յի խմիչք», «նու շի խմիչք» և  այլն12։ « Հում կա թը» սահ ման ված է որ պես 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կաթ նա գեղ ձից սին թեզ ված հե ղուկ, ո րը չի 
են թարկ վել տա քաց ման 400C‒ից բարձր ջեր մաս տի ճա նում կամ այլ մշակ ման, 
ին չը կա րող է հան գեց նել դրա բա ղադ րա մա սե րի հա մա պա տաս խան փո փոխ-
ման13,14: « Կաթ նամ թերք նե րը» սահ ման ված են որ պես վե րամ շակ ված մթերք-
ներ, ո րոնք կա րող են ստաց վել հում կա թի վե րամ շա կու մից կամ ստաց ված 
պատ րաս տի մթերք նե րի հե տա գա վե րամ շա կու մից13,14։ Կա թի քի միա կան 
կազ մը հաս տա տուն չէ և 
կախ ված է մի շարք գոր ծոն-
նե րից, այդ թվում՝ կեն դա-
նի նե րի տե սա կից, գե նե տի-
կա կան հատ կա նիշ նե րից, 
բնակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րից, լակ տա ցիա յի շրջա-
նից և կե րակ րու մից։  
Ն կար 14‒1: Կա թի ճար-

պա յին և շի ճու կա յին ֆա զա-
նե րի պատ կե րը ման րա դի տա-
կի տար բեր խո շո րա ցում նե րի 
ներ քո15. 
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Կա թը բարդ պո լի դիս պերս հա մա կարգ է, ո րի բա ղադ րիչ նե րը գտնվում են 
տար բեր ֆա զա նե րում (Ն կար 14‒1)։ Մաս նա վո րա պես, յու ղագն դիկ նե րը կա-
թի է մուլ սիոն ֆա զա յում են, կա զեին‒կալ ցիու մա կան ֆոս ֆատ նե րը և շի ճու-
կա յին սպի տա կուց նե րը՝ կո լոի դա յին ֆա զա յում, իսկ կաթ նա շա քա րը և  ա ղա-
յին միա ցութ յուն նե րը՝ կա թի ի րա կան լու ծույ թի (մո լե կու լա յին) ֆա զա յում։ Այդ 
հա մա կար գում ո րոշ նյու թեր լուծ ված են ջրում, ո րը դիս պեր սիոն մի ջա վայր 
է այդ նյու թե րի հա մար, իսկ դրանց լու ծույթ նե րը ծա ռա յում են որ պես դիս-
պեր սիոն մի ջա վայր այլ բա ղադ րիչ նե րի հա մար։ Կաթ նա շա քա րի և  ա ղա յին 
միա ցութ յուն նե րի հա մար դիս պեր սիոն մի ջա վայր է ջու րը, սպի տա կուց նե րի 
հա մար՝ ա ղե րի լու ծույ թը, ո րը նրանց պա հում է կո լոիդ վի ճա կում, իսկ կաթ-
նա յու ղի հա մար դիս պեր սիոն մի ջա վայր է կա թի ամ բողջ պլազ ման, ո րի շնոր-
հիվ կա թը կա րող է մնալ է մուլ սիոն վի ճա կում։ Կա թի ա ռա ջաց ման ժա մա նակ 
ա ռան ձին դիս պերս ֆա զա նե րի միջև ձևա վոր վում է փո խա դարձ կապ, ո րի 
շնոր հիվ ստեղծ վում է հա վա սա րակշռ ված հա մա կարգ։ Ա ռան ձին գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յան հետ ևան քով կա թի բա ղադ րիչ մա սե րի պա րու նա կութ յու նը և 
վի ճա կի փո փո խութ յու նը կա րող են բե րել այդ վի ճա կի խախտ ման։ 
Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի հիմ նա կան բա ղադ րիչ-

ներն են ջու րը (87%) և չոր նյու թե րը (13%)16,17։ Չոր նյու թե րի մեջ են մտնում 
կաթ նա շա քա րը (4,7%), սպի տա կուց նե րը (3,5%), կաթ նա յու ղը (3,8%), հան քա-
յին նյու թե րը (0,8%) և վի տա մին նե րը (0,2%): Կո վի կա թի  քի միա կան կազ մը 
հա մե մա տե լով կա թի մյուս տե սակ նե րի, ինչ պես նաև կնոջ կա թի հետ, կա րե լի 
է նկա տել ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը (Աղ  յու-
սակ 14‒2)։ Օ րի նակ, ոչ խա րի կաթն ա ռանձ նա նում է սպի տա կուց նե րի և կաթ-
նա ճար պի հա մե մա տա բար բարձր պա րու նա կութ յամբ, մինչ դեռ այ ծի կա թը 
տար բեր վում է A, B1 և B12 վի տա մին նե րի, ինչ պես նաև կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի 
բարձր մաս նա բա ժին նե րով՝ հա մե մա տած կո վի և  ոչ խա րի կա թի հետ։   
Աղ յու սակ 14‒2։ Այ ծի, ոչ խա րի, կո վի և կ նոջ կա թի քի միա կան կազ մի մի-
ջին ար ժեք նե րը18,19,20: 

Բաղադրիչ Այծի
կաթ

Ոչխարի 
կաթ

Կովի
կաթ

Կնոջ
կաթ

Կաթնայուղ (%) 3.8 7.9 3.6 4.0

Կաթնաշաքար (%) 4.1 4.9 4.7 6.9

Սպիտակուցներ (%) 3.4 6.2 3.2 1.2

էներգետիկ արժեք (կկալ/100մլ) 70 105 69 68

Կալցիում (մգ/100մլ) 134 193 122 33

Ֆոսֆոր (մգ/100մլ) 121 158 119 43

Վիտամին A (IU) 185 146 126 190

Վիտամին D (IU) 2.3 0.18 (մկգ) 2.0 1.4
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14.1.2.1. ԿԱԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԸ
Կա թը սո վո րա բար սպի տա կու ցի կար ևոր աղբ յուր է մար դու սննդա կար-

գում՝ 1 լիտ րում պա րու նա կե լով 32 գրամ սպի տա կուց։ Սա կայն, բա ցի սննդա-
յին ար ժե քից, սպի տա կու ցա յին բա ղադ րի չը նաև կա թի տեխ նո լո գիա կան 
պի տա նե լիութ յան ո րոշ ման կար ևո րա գույն ցու ցա նիշ21 է։ Կա թի սպի տա-
կուց նե րը տար բեր ֆրակ ցիա նե րի հե տե րո գեն խումբ են, ո րոնք տար բեր վում 
են միմ յան ցից ի րենց կազ մով և հատ կութ յուն նե րով (Աղ  յու սակ 14‒3)։ Կա-
թի սպի տա կու ցա յին կազ մը բա ժան վում է եր կու մա սի՝ լու ծե լի և  ան լու ծե լի 
սպի տա կուց նե րի։ Լու ծե լի սպի տա կուց նե րը հայտ նի են շի ճու կա յին սպի տա-
կուց ներ ան վամբ և կազ մում են կա թի սպի տա կուց նե րի մոտ 20%‒ը, իսկ ան-
լու ծե լի սպի տա կուց նե րի հիմ նա կան մա սը՝ կա զեի նը կազ մում է կա թի սպի-
տա կուց նե րի մոտ 80%‒ը։ Եր կու տե սակ ներն էլ հա մար վում են սննդա յին և 
կեն սա բա նա կան բարձ րար ժեք սպի տա կուց ներ՝ հաշ վի առ նե լով դրանց ա մի-
նաթթ վա յին կազ մը, դյու րա մար սե լիութ յու նը և կեն սա մատ չե լիութ յու նը22,23։ 
Աղյուսակ 14‒3։ Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի սպի-

տա կու ցա յին կազ մը24։ 

Հանքային նյութ Կոնցենտրացիա
(գրամ/լիտր)

Մասնա բաժինը
(%)

Կազեինային 
սպիտակուցներ 26 79,5

αs1‒կազեին 10 30,6

αs2‒կազեին 2,6 8,0

β‒կազեին 9,3 28,4

κ‒կազեին 3,3 10,1

Շիճուկային 
սպիտակուցներ 6,3 19,3

β‒լակտոգլոբուլին 1,2 3,7

α‒լակտոալբումին 3,2 9,8

Շիճուկային ալբումին 0,4 1,2

Իմունոգլոբուլիններ 0,7 2,1

Պեպտիդներ 0,8 2,4

Ընդհանուր 
սպիտակուցներ 33 100
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Կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը ֆոս ֆոպ րո տեին ներ են և խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թում ներ կա յաց ված են չորս ֆրակ ցիա յի տես-
քով։ Դ րանց մեջ են մտնում αs1‒, αs2‒, β և κ‒ֆրակ ցիա նե րը՝ հա մա պա տաս խա-
նա բար, 4։1։3,5։1,5 հա րա բե րակ ցութ յուն նե րով։ Այս ֆրակ ցիա նե րը ի րար հետ 
կապ ված են կալ ցիու մի ֆոս ֆա տով՝ ա ռա ջաց նե լով կալ ցիում‒ֆոս ֆա տա յին 
կոմպ լեքս կամ կա զեի նա յին մի ցել ներ, ո րոնց մի ջին տրա մա գի ծը 80‒400 նա-
նո մետր է (մի ջի նը՝ 200 նա նո մետր)։ Կա զեի նի մի ցել նե րը միաց նում են ջրի 
մեծ քա նակ՝ շուրջ 3,5 կգ ջուր յու րա քանչ յուր 1 կգ ս պի տա կու ցին։ Դա բա-
ցատր վում է ջրի մո լե կուլ նե րի բևե ռայ նութ յամբ, ո րոնք է լեկտ րա կա նա պես 
լից քա վոր ված կո լոիդ մաս նի կի մա կեր ևույ թին բաշխ վում են մո նո մո լե կուլ-
յար տես քով։ Ա ռա ջա ցած շեր տի վրա աբ սորբց վում են ջրի այլ մո լե կուլ ներ։ 
Կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի միաց րած ջրի քա նա կը կրկնա կի ան գամ գե-
րա զան ցում է կա զեի նի քա շին։
Կաթ նա սուն կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թում կա զեի նա յին ֆրակ ցիա նե րի 

կազ մը և մաս նա բա ժին նե րը տար բեր վում են։ Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե-
րից ստաց ված կա թում αs և β ֆրակ ցիա ներն ի րենց կազ մի մեջ մտնող սե րին 
ա մի նաթթ վի մնա ցորդ նե րի մոտ ֆոս ֆո րի լաց վում են, ո րի շնոր հիվ կա զեի նի 
մի ցել նե րը կա րո ղա նում են կա պել կալ ցիու մե րի իոն նե րի զգա լի քա նա կու թյուն-
ներ։ Կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը հա րուստ են հիդ րո ֆոբ ա մի նա թթու նե րով 
և մար դու հա մար կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ լի զին ա մի նաթթ վով։ Դ րանք 
պա րու նա կում են ցիս տեի նի մնա ցորդ նե րի փոքր քա նա կութ յուն ներ, սա կայն 
հա րուստ են պրո լի նի մնա ցորդ նե րով։ Կաթ նամ թերք նե րի ար տա դրութ յան և 
հա սու նաց ման ժա մա նակ կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րը տրոհ վում են՝ ա ռա-
ջաց նե լով կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ (ան փո խա րի նե լի) և կեն սա կա նո րեն ոչ 
անհ րա ժեշտ (փո խա րի նե լի) ա մի նա թ թու ներ, ո րով պայ մա նա վոր վում է տվյալ 
կաթ նամ թեր քի կար ևո րութ յու նը սննդա կար գում։ 
Ն կար 14‒2: Կա զեի նա յին մի ցե լի սխե մա տիկ պատ կե րը αs և β ֆրակ ցիա նե րով 

(նարն ջա գույն), ո րոնք կա պում են կա զեի նի սուբ մի ցել ներն (մոխ րա գույն) ի րար հետ, 
իսկ β ֆրակ ցիա յի ո րոշ մա սը (կա պույտ) հիդ րո ֆոբ կա պե րով միա նում է կա զեի նա յին 
մյուս ֆրակ ցիա նե րին, ո րոնք տրոհ վում են պա ղեց ման ժա մա նակ։ Կա զեի նի κ ֆրակ-
ցիան (կա նաչ) և մակ րո պեպ տի դա յին շղթա նե րը (սև) գտնվում են մի ցե լի եզ րա յին 
հատ ված նե րում25։ 
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Ն կար 14‒3: Ի րար հետ փո խազ դող մի ցել նե րը (ներ կա յաց ված են միայն 
փո խազ դող հատ ված նե րը և  ոչ ամ բող ջա կան մի ցել նե րը)։ Ա նա րատ կա թի մի-
ցել նե րը (ա) մակ րո պեպ տի դա յին կա պե րի շնոր հիվ գտնվում են կա յուն վի-
ճա կում, ո րոնց փո խազ դե ցութ յան տի րույ թը ներ կա յաց ված է կե տագ ծե րով։ 
Մա կարդ ված կա թի մի ցել նե րում (բ) խի մո զին ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ 
բա ցա կա յում են մակ րո պեպ տի դա յին կա պե րը, ո րի շնոր հիվ մի ցել նե րի մա-
կե րես նե րը մո տե նում են ի րար։ 
Կաթ նաթթ վա յին մա կարդ ման 
ժա մա նակ կա թի մի ցել նե րում (գ) 
կալ ցիու մի ֆոս ֆա տը լուծ վում է, 
իսկ պո լի պեպ տի դա յին կա պե րը 
տրոհ վում են։ Բարձր ջեր մա յին 
մշակ ման են թարկ ված կա թի մի-
ցել նե րի (դ) մա կե րե սին միա ցած 
են շի ճու կա յին/κ‒կա զեին կոմպ-
լեք սա յին միա ցութ յուն նե րը, 
ո րոնք կան խար գե լում են կա թի 
կոա գու լա ցումն ան գամ այն ժա-
մա նակ, երբ κ‒կա զեի նի ֆրակ-
ցիան հե ռաց վում է՝ կաթ նա-
թթվա յին մա կարդ ման ժա մա նակ՝ 
ստեղ ծե լով մի ցել նե րի միաց ման 
հատ ված ներ։ Շի ճու կա յին սպի-
տա կուց նե րը (դ) ներ կա յաց ված 
են կա պույտ գույ նով25:
Թարմ կա թում կա զեի նի մի ցել ներն ու նեն հա րա բե րա կան կա յու նութ յուն 

մե խա նի կա կան մշակ ման և ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի նկատ մամբ (Ն կար 
14‒2)։ Կա թում կա զեի նի մի ցել նե րի միջև առ կա է լեկտ րաս տա տիկ, վա նո ղա-
կան ու ժերն ա վե լի մեծ են մո լե կուլ  յար ձգո ղութ յան ու ժե րից, ո րի հետ ևան-
քով կա թի կո լոիդ հա մա կար գը կա յուն վի ճա կում է։ Հետ ևա բար, կա զեի նի 
մի ցել նե րի միաց ման և մա կարդ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ի ջեց նել դրանց 
բա ցա սա կան լից քա վո րու մը, այ սինքն՝ մի ցել նե րը փո խադ րել ի զոէ լեկտ րիկ 
վի ճա կի և տ րո հել դրանց հիդ րա տա յին թա ղանթ նե րը։ Կա զեի նա յին սպի տա-
կուց նե րի կա յու նութ յու նը նվա զում է կա թի ակ տիվ թթվութ յան ցած րաց ման, 
թթվա յին մա կարդ ման, կալ ցիու մի իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յի ա վե լաց ման, 
շրդա նա ֆեր մեն տի ա վե լաց ման ժա մա նակ, ո րի ըն թաց քում նկատ վում է այդ 
սպի տա կուց նե րի մա կար դում։ 
Կա թի շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը ներ կա յաց ված են β‒լակ տոգ լո բու լի-

նի, α‒լակ տոալ բու մին, շի ճու կա յին ալ բու մի նի և  ի մու նոգ լո բու լին նե րի տես-
քով։ Սա կայն փոքր քա նա կութ յուն նե րով առ կա են նաև β‒միկ րոգ լո բու լին, 
լակ տո ֆե րին, տրանս ֆե րին, պեպ տոն ներ և գ լի կոպ րո տեին ներ։ Շի ճու կա-
յին սպի տա կուց նե րի մեծ մա սը գլո բուլ  յար սպի տա կուց ներ են, ո րոնց պո լի-
պոպ տի դա յին շղթան կա րող է փո խա կերպ վել երկ րոր դա յին, եր րոր դա յին և 
չոր րոր դա յին կա ռուց ված քի։ Դ րանք լու ծե լի սպի տա կուց ներ են՝ ի տար բե-
րութ յուն կա զեի նա յին սպի տա կուց նե րի, սա կայն դրանց գլո բուլ  յար կա ռուց-
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ված քը դարձ նում է շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րին ա ռա վել զգա յուն ջեր մա յին 
ազ դե ցութ յամբ դե նա տու րաց ման են թարկ վե լու հա մար։ Երբ սպի տա կուց նե-
րը դե նա տու րաց վում են, փո փոխ վում են դրանց ջուր կլա նե լու հատ կութ յուն-
նե րը։ 
Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կա թում β‒լակ տոգ լո բու լի նը կազ մում 

է շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի շուրջ 50%‒ը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, շի ճու կա-
յին սպի տա կուց նե րը հա րուստ են մի շարք կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ ա մի-
նաթթու նե րով։ Դ րանց պա րու նա կութ յու նը հատ կա պես բարձր է կաթ նա խե-
ժում և լակ տա ցիա յի ա ռա ջին օ րե րին կազ մում է շուրջ 7‒8%: Տեխ նո լո գիա կան 
տե սանկ յու նից շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը պան րա պի տա նի չեն։ Դ րանք 
շրդա նա ֆեր մեն տի, պեպ սի նի ազ դե ցութ յամբ չեն մա կարդ վում և  ամ բող ջու-
թ յամբ անց նում են շի ճու կի մեջ, ո րից կա րե լի է պատ րաս տել ալ բու մի նա յին 
կաթ, ալ բու մի նա յին կաթ նա շոռ, ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ ներ, չոր և խ տաց-
րած կաթ նա յին շի ճուկ։ Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը հա րուստ են ցիս տեին, 
ցիս տին, մե թիո նին ա մի նաթ թու նե րով, ո րոնք պայ մա նա վո րում են կա թի մի 
շարք փո փո խութ յուն նե րը, նե րառ յալ ե փած կա թի համն ու հո տը, շրդա նա յին 
մա կարդ ման հա մե մա տա բար եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծը, ջեր մութ յան 
նկատ մամբ կա յու նութ յու նը։ Սա կայն բարձր ջեր մութ յան ազ դե ցութ յամբ շի ճու-
կա յին սպի տա կուց նե րը դե նա տու րաց վում և միա նում են ի րար (Ն կար 14‒3): 

14.1.2.2. ԿԱԹՆԱՅՈՒՂ
Կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը կո վի կա թում մի ջի նը 3,6% է։ Այն ներ կա յաց-

ված է 0,1‒20 միկ րո մետր տրա մագ ծով յու ղագն դիկ նե րի տես քով, ո րոնց շուրջ 
80‒90%‒ը 3‒5 միկ րո մետր տրա մա գիծ ու նե ցող յու ղագն դիկ ներն են (Ն կար-
ներ 14‒4 և 14‒8)։ Բ նութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող լի պիդ նե րից կաթ նա-
յուղն ու նի ա մե նա բարդ կա ռուց ված քը և քի միա կան կազ մը, ո րի պատ ճա ռով 
էլ դեռևս ամ բող ջութ յամբ ու սում նա սիր ված չէ4,26։ Օ րի նակ, դեռևս հայտ նի չէ, 
թե արդ յոք տար բեր չա փեր ու նե ցող յու ղագն դիկ նե րի սին թե զու մը և ձ ևա-
վո րու մը կաթ նա գեղ ձե րում ըն թա նում են միև նույն ճա նա պար հով5։ Դա մա-
սամբ պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կաթ նա յու ղի լի պիդ նե րի 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ տրիգ լի ցե րիդ նե րը պա րու նա կում են ա վե լի քան 400 
տե սա կի ճար պաթ թու, ո րոն ցից միայն 10‒15‒ի մաս նա բա ժինն է կազ մում 
1%‒ից ա վե լի27։ Տ րիգ լի ցե րիդ նե րը յու ղագն դի կի մի ջու կում են, ո րի մա կե րե սը 
պատ ված է թա ղան թա յին տար բեր միա ցութ յուն նե րով։ Դ րանց մեջ մտնում 
են սպի տա կուց նե րը, ֆոս ֆո լի պիդ նե րը, սֆին գո լի պիդ նե րը, գլի կո լի պիդ նե-
րը (ցե րեբ րո զիդ ներ և գանգ լիո զիդ ներ), գլի կոպ րո տեին նե րը, խո լես տե րո լը և 
ֆեր մենտ նե րը։ Բա ցի դա, տրիգ լի ցե րիդ նե րի կազ մի վրա ազ դում են մի շարք 
գոր ծոն ներ, ո րոնք նե րա ռում են սե զո նայ նութ յամբ պայ մա նա վոր ված կե րա-
յին ռա ցիո նի փո փո խութ յու նը, ո րո ճող նե րի ստա մոք սում (գան ձա կում) տե-
ղի ու նե ցող ֆեր մեն տա ցիան, կեն դա նու ցե ղա տե սա կը, լակ տա ցիա յի շրջա նը 
և մաս տի տի առ կա յութ յու նը28,29։ Եվ վեր ջա պես, յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի 
կա ռուց ված քը պար բե րա բար են թարկ վում է փո փո խութ յան՝ սկսած կեն դա-
նու կաթ նա գեղ ձում կա թի սին թե զու մից, կթի կազ մա կեր պու մից, կա թի պահ-
պա նու մից, վե րամ շա կու մից մինչև պատ րաս տի մթեր քի ստա ցու մը։ 
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Կաթ նա յու ղը բաղ կա ցած է տրիգ լի ցե րիդ նե րից (97‒98%), դիգ լի ցե րիդ նե-
րից (0,28‒0,59%), մո նոգ լի ցե րիդ նե րից (0,016‒0,038%), ա զատ ճար պաթ թու-
նե րից (0,10‒0,44%), ֆոս ֆո լի պիդ նե րից (0,2‒1,0%), ստե րոլ նե րից (0,22‒0,41%), 
ինչ պես նաև ա վե լի փոքր մաս նա բա ժին նե րով գլի կո լի պիդ նե րից, ած խա ջրա-
ծին նե րից, ճար պա լույծ վի տա մին նե րից, հա մա յին և  այլ բա ղադ րիչ նե րից։ 
Տ րիգ լի ցե րիդ նե րի կազ մի մեջ մտնող ճար պաթ թու ներն ու նեն կարճ (C4:0‒C6:0), 
մի ջին եր կա րութ յան (C8:0‒C12:0) և  եր կար (>C14:0) շղթա ներ5։ Ըստ հա գեց վա-
ծութ յան, կաթ նա յու ղը պա րու նա կում է 70% հա գե ցած ճար պաթ թու ներ, 25% 
միա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու ներ և 5% բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար-
պաթ թու ներ (Աղ  յու սակ 14‒4)։ Հա գե ցած ճար պաթ թու նե րից հա մե մա տա-
բար բարձր մաս նա բա ժին ու նեն պալ մի տի նաթ թուն (C16:0), ստեա րի նաթ թուն 
(C18:0) և մի րիս տի նաթ թուն (C14:0)՝ հա մա պա տաս խա նա բար, 30%, 12% և 11% 
մաս նա բա ժին նե րով29։ Կարճ շղթա ու նե ցող ճար պաթ թու նե րը հա գե ցած ճար-
պաթ թու նե րի շուրջ 11%‒ն  են։ Դ րան ցից հա մե մա տա բար մեծ մաս նա բա ժին 
ու նեն կա րա գաթ թուն (C4:0) և կապ րո նաթ թուն (C6:0)՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար, 4,4% և 2,4% մաս նա բա ժին նե րով։ Ընդ ո րում, այս մաս նա բա ժին նե րի ար-
ժեք նե րը մե ծա նում են, երբ դրանք ար տա հայտ վում են մոլ  յար զանգ վա ծով28։ 
Միա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րից ա ռա վել մեծ մաս նա բաժ նով ներ կա-
յաց ված է օ լեի նաթ թուն (C18:1), իսկ բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու նե-
րից՝ լի նո լաթ թուն (C18:2) և α‒լի նո լաթ թուն (C18:3)̀  հա մա պա տաս խա նա բար, 
23,8%, 1,6% և 0,7% մաս նա բա ժին նե րով։ 

Ն կար 14‒4։ Կա-
թի յու ղագն դիկ նե րի 
խո շո րաց ված պատ-
կե րը տար բեր օպ տի-
կա կան միկ րոս կո-
պե րի օգ նութ յամբ։ 
Փոքր չա փե րի յու-
ղագն դիկ նե րը ներ-
կա յաց ված են №1; 4; 
7 և խո շոր չա փե րի 
յու ղագն դիկ նե րը՝ №3; 
6; 9 պար կեր նե րում, 
ո րոնք ան ջատ վել են 
ա նա րատ կա թի յու-
ղագն դիկ նե րից՝ ներ-
կա յաց ված №2; 5; 8 
պատ  կեր  նե  րում 26։ 
Մասշ տա բա քա նո նը 
կազ մում է 10 միկ րո-
մետր։ 
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Տ րիգ լի ցե րիդ նե րի կազ մի մեջ մտնող ճար պաթ թու նե րը կա րող են միա-
նալ դրանց ե րեք դիր քին, ո րոնք կոչ վում են sn‒1, sn‒2 և sn‒3 դիր քեր 
(sn‒stereospecifi c numbering): Ճար պաթ թու ներն էս թե րաց ման ժա մա նակ 
միա նում են այդ դիր քե րին ոչ պա տա հա կան կեր պով։ Օ րի նակ, կարճ շղթա 
ու նե ցող ճար պաթ թու նե րից կա րա գաթ թուն և կապ րո նաթ թուն գրե թե միշտ 
էս թե րաց վում են sn‒3 դիր քում, մինչ դեռ մի ջին եր կա րութ յան շղթա ու նե ցող 
ճար պաթ թու նե րից լաու րի նաթ թուն և մի րիս տի նաթ թուն էս թե րաց վում են 
sn‒2 դիր քում։ Մ յուս ճար պաթ թու նե րից պալ մի տի նաթ թուն էս թե րաց վում 
է sn‒1 և sn‒2 դիր քե րում, ստեա րի նաթ թուն՝ sn‒1 դիր քում, և  օ լեի նաթ թուն՝ 
sn‒1 և sn‒3 դիր քե րում։ Ն կար 14‒5‒ում պատ կեր ված է տրիգ լի ցե րիդ նե րի 
ընդ հա նուր քի միա կան բա նաձ ևը sn‒1, sn‒2 և sn‒3 դիր քե րով, ո րից եր ևում 
է, որ տրիգ լի ցե րիդ նե րը ե ռա տոմ սպիրտ գլի ցե րի նի և հա գե ցած ու չհա գե-
ցած ճար պաթ թու նե րի բարդ ե թեր են։
Ն կար 14‒5։ Տ րիգ լի ցե րիդ նե րի ընդ հա նուր քի միա կան բա նաձ ևը, որ տեղ R1‒ը, 

R2‒ը և R3‒ը ճար պաթ թու նե րի մնա ցորդ ներ են. 

Հայտ նա բեր ված ա վե լի քան 400 տե սա կի ճար պաթ թուները կա թում 
գտնվում են տար բեր ձևե րով, ո րոնք պատ կա նում են հետև յալ խմբե րին31,32՝

• Ա ռանց ճյու ղա վո րում նե րի հա գե ցած ճար պաթ թու ներ՝ ած խած նի 2‒28 
ա տոմ նե րով (27 տե սակ)

• Մեկ տե ղում ճյու ղա վոր ված շղթա յով հա գե ցած ճար պաթ թու ներ՝ ած-
խած նի 9‒28   ա տոմ նե րով (56 տե սակ)

• Եր կու և  ա վե լի տե ղե րում ճյու ղա վոր ված հա գե ցած ճար պաթ թու ներ՝ ած-
խած նի 16‒28   ա տոմ նե րով (17 տե սակ)

• Միա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու նե րի ցիս‒ և տ րանս‒ ձևեր՝ ած խած նի 
9‒26 ա տոմ նե րով (հա մա պա տաս խա նա բար, 65 և 64 տե սակ ներ)

• Եր կու ած խա ծին‒ած խա ծին կրկնա կի կապ պա րու նա կող ճար պաթ թու-
ներ՝ ած խած նի 14‒26 ա տոմ նե րով (50 տե սակ)

• Բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար պաթ թու ներ՝ 3‒6 կրկնա կի կա պե րով և 18‒22 
ած խած նի   ա տոմ նե րով (20 տե սակ)

• Օք սիթ թու ներ (կե տոթ թու ներ), հիդ րօք սիթ թու ներ և ցիկ լիկ թթու ներ   
(հա մա պա տաս խա նա բար, 64, 61 և 10 տե սակ ներ)։ 
Թա ղան թա յին լի պիդ նե րը կա թի ընդ հա նուր լի պիդ նե րի 2‒6%‒ն  են՝ կախ-

ված յու ղագն դիկ նե րի չա փե րից5։ Չ նա յած դրանց փոքր մաս նա բաժ նին, գլի-
ցե րո ֆոս ֆո լի պիդ նե րը և ս ֆին գո լի պիդ նե րը սահ մա նում են յու ղագն դի կի 
թա ղան թի կա ռուց ված քա յին հատ կութ յուն նե րը։ Թա ղան թի գլի ցե րո ֆոս ֆո-
լի պիդ նե րը (ֆոս ֆոգ լի ցե րիդ նե րը) հա րուստ են չհա գե ցած ճար պաթ թու նե-
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րով (C18:1, C18:2, C18:3), ո րոնք ու նեն հալ ման ցածր ջեր մաս տի ճան և  էա կան 
դեր են խա ղում թա ղան թի կա յու նութ յան հա մար։ 
Ն կար ներ 14‒6 և 14‒7‒ում պատ կեր ված է յու ղագն դի կի քի միա կան կա-

ռուց ված քը, ո րը բաղ կա ցած է մի ջու կից և  ե ռա շերտ թա ղան թից5,33։ Յու ղա-
գն դի կի ե ռա շերտ թա ղան թը ձևա վոր վում է կաթ նա գեղ ձում կա թի սին թեզ-
ման ժա մա նակ, ո րի հաս տութ յու նը 10‒50 նա նո մետր34 է։ Թա ղան թի ներ քին 
շեր տը սպի տա կուց ներն են, պոլ  յար լի պիդ նե րը և բջ ջի ցի տոպ լազ ման։ Թա-
ղան թի ար տա քին շերտն ու նի երկ շերտ կա ռուց վածք, ո րի հիմ նա կան բա-
ղադ րիչ ներն են պոլ  յար լի պիդ նե րը։ Ն կար 14‒8‒ում ներ կա յաց ված է նաև 
յու ղագն դի կի կա ռուց ված քը միկ րոս կո պի օգ նութ յամբ, որ տեղ պատ կեր ված 
են սֆին գո միե լի նով, խո լես տե րո լով և գ լի ցե րո ֆոս ֆո լի պիդ նե րով հա րուստ 
տի րույթ նե րը։ 
Ն կար 14‒6: Յու ղագն դի կի թա ղան թի կա ռուց ված քը4.

Ն կար 14‒7: Յու ղագն դի կի շեր տե րի կա ռուց ված քը, պոլ  յար լի պիդ նե րով՝ սֆին-
գո միե լի նով, խո լես տե րո լով և գ լի ցե րո ֆոս ֆո լի պիդ նե րով հա րուստ տի րույթ նե րը4. 

Մարդ կանց սննդա կար գում կաթ-
նա յուղն օգ տա գործ վում է կա թի և 
կաթ նամ թերք նե րի տես քով։ Վեր ջին 
տա րի նե րին բարձր ե կա մուտ ու նե-
ցող երկր նե րում բարձ րա յուղ կաթ-
նամ թերք նե րի սպառ ման ցու ցա նիշ-
նե րը սկսել են ո րո շա կիո րեն նվա զել։ 
Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
ման քով, որ մար դու սննդա կար գի և  
ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ցու ցում նե րը են թարկ-
վում են վե րագ նա հատ ման։ Այս հա-
մա տեքս տում, ա ռա ջարկ վում է ընդ-
հա նուր առ մամբ նվա զեց նել մար դու 
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սննդա կար գում ճար պե րի մաս նա բա ժի նը։ Բա ցի դա, կար ևոր վում է սննդամ-
թերք նե րում հա գե ցած, միա հիմն չհա գե ցած և բազ մա հիմն չհա գե ցած ճար-
պաթ թու նե րի այն պի սի հա մակ ցութ յան ա պա հո վու մը, ո րը կհա մա պա տաս-
խա նի ա ռողջ և բա լան սա վոր ված սննդա կար գի պա հանջ նե րին։ Այս ա ռու մով, 
կաթ նա յու ղի լի պի դա յին կազ մում առ կա են ա ռան ձին բա ղադ րիչ ներ, այդ 
թվում՝ հա գե ցած ճար պաթ թու ներ լաու րի նաթ թուն, մի րիս տի նաթ թուն ու 
պալ մի տի նաթ թուն, տրանս‒ կոն ֆի գու րա ցիա յով C18:1 ճար պաթ թու նե րը և 
խո լես տե րո լը կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ մար դու ա ռող-
ջութ յան վրա։ Կաթ նա յու ղի եր կար շղթա ու նե ցող մյուս ճար պաթ թու նե րը, 
այդ թվում՝ ստեա րի նաթ թուն (C18:0) և կարճ շղթա ու նե ցող ճար պաթ թու-
նե րը (C4:0‒C10:0) չե զոք դեր են խա ղում մար դու ա ռող ջութ յան հա մար35։ 
Միև նույն ժա մա նակ, կաթ նա յու ղը պա րու նա կում է կեն սա բա նա կան ակ տիվ 
նյու թեր, ո րոնք ու նեն դրա կան ազ դե ցութ յուն մար դու ա ռող ջութ յան հա-
մար։ Կաթ նա յու ղի կազ մում նաև ճար պա լույծ A, D, E և K վի տա մին ներն են։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, յու րա քանչ յուր ճար պաթ թու ու նի ան հա տա կան ազ-
դե ցութ յուն մար դու ա ռող ջութ յան վրա և սնն դա կար գում ճար պե րի սպառ-
ման ցու ցում նե րը տար բեր վում են ըստ երկր նե րի։ Տար բեր երկր նե րում կաթ-
նամ թերք նե րի ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը կի րա ռում են մի շարք 
ե ղա նակ ներ, այդ թվում կեն դա նի նե րի կե րակ րու մը, բու ծու մը, կաթ նա յու ղի 
փո խա կեր պու մը՝ ա ռողջ և բա լան սա վոր ված սննդա կար գի ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար5,35։ 
Ն կար 14‒8: Կա թի յու ղագն դի կի խո շո րաց ված պատ կե րը միկ րոս կո պի օգ նու-

թյամբ, որ տեղ սլաք նե րով ցույց են տրված սֆին գո միե լի նով և խո լես տե րո լով հա-
րուստ տի րույթ նե րը։ Մասշ տա բա քա նո նը ներ կա յաց ված է պատ կեր նե րում4.
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14.1.2.3. ԿԱԹՆԱՇԱՔԱՐ
Կա թի ած խաջ րած նա յին ֆրակ ցիան բաղ կա ցած է մո նո‒, դի‒ և  օ լի գո սա-

խա րիդ նե րի մնա ցորդ նե րից, ո րոն ցից դի սա խա րիդ կաթ նա շա քա րը (լակ տո-
զը) կա թի հիմ նա կան ած խա ջուրն է։ Կաթ նա շա քա րի մաս նա բա ժի նը կա թում 
4,4‒5,2% է (մի ջի նը 4,8%), և  այն բաղ կա ցած է գա լակ տո զի ու գլյու կո զի մնա-
ցորդ նե րից։ Կաթ նա շա քա րը ան յուղ կա թի չոր նյու թե րի 50‒54%‒ն  է և  ա նա-
րատ կա թի մի ջո ցով ստաց վող է ներ գիա յի 30%‒ը։ Կա թի ած խաջ րե րի մյուս 
տե սակ ներն առ կա են ցածր քա նա կութ յուն նե րով, ո րոնց մեջ են մտնում գլյու-
կո զը, գա լակ տո զը, ա մի նո շա քար նե րը, շա քա րա յին ֆոս ֆատ նե րը, չե զոք և 
թթ վա յին օ լի գո սա խա րիդ նե րը, ինչ պես նաև նուկ լեո տի դա յին շա քար նե րը։ 
Քա նի որ կաթ նա շա քա րը կա թի հիմ նա կան ած խա ջուրն է, դրա ո րո շու մը ո րա-
կի վե րահս կո ղութ յան և հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի հայտ նա-
բեր ման կար ևոր ցու ցա նիշ է, քա նի որ մաս տի տով հի վանդ կեն դա նի նե րից 
ստաց ված կա թը պա րու նա կում է կաթ նա շա քա րի ցածր քա նա կութ յուն ներ։ 
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի և պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ մա-

կարդ նե րի կազ մի մեջ մտնող ֆեր մենտ նե րը են թար կում են կաթ նա շա քա րը 
տար բեր խմո րում նե րի, այդ թվում.

14.1.2.4. ԿԱԹԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
Մար դու սննդա կար գի հա մար կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ են հա մար վում 

կա լիու մը, կալ ցիու մը, քլո րը, ֆոս ֆո րը, ծծում բը, մագ նե զիու մը, ցին կը, եր կա թը, 
պղին ձը, յո դը, ֆտո րը, ման գա նը, մո լիբ դե նը և կո բալ տը36: Այս մե տաղ նե րը տար-
բեր չա փա բա ժին նե րով մտնում են կա թի հան քա յին նյու թե րի կազ մի մեջ, ո րոնք 
կար ևոր են ոչ միայն մար դու սննդա կար գի, այլև կա թի սպի տա կուց նե րի ֆի զի-
կա կան վի ճա կի և կա յու նութ յան պահ պան ման հա մար։ Դ րանք նաև մաս նակ ցում 
են հա մա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը և հան դես են գա լիս որ պես կա տա-
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լի զա տոր ներ կա թում ըն թա ցող մի շարք քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ։ 
Հան քա յին նյու թե րի կազ մը պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով, ո րոնք 
նե րա ռում են կե րա յին ռա ցիո նը, կեն դա նու ցե ղա տե սա կը, լակ տա ցիա յի շրջա նը, 
մաս տի տի առ կա յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յու նը և սե զո նայ նութ յու նը37։ 
Աղ  յու սակ 14‒5։ Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի հիմ նա կան հան քա յին նյու թե-

րի բաշխ վա ծութ յու նը կա թի կո լոի դա յին և ջ րա յին ֆա զա նե րում38. 

Հանքային նյութ Մասնաբաժնի միջին 
արժեքը (մգ/100մլ)

Մասնաբաժնի 
տատանման 
տիրույթը 
(մգ/100մլ)

Մակրոտարրեր
Կալցիում՝ ընդհանուր (Ca) 121 114‒130
Կալցիում՝ իոնային (Ca) 8 6‒16
Մագնեզիում (Mg) 12 9‒14
Ֆոսֆոր` անօրգանական (Pi) 65 53‒72
Նատրիում (Na) 58 35‒90
Կալիում (K) 144 116‒176
Քլոր (Cl) 100 90‒110
Ցիտրատային աղեր 181 171‒198
Միկրոտարրեր
Երկաթ (Fe) 45 30‒60
Պղինձ (Cu) 20 10‒60
Ցինկ (Zn) 390 200‒600
Սելեն (Se) 12 5‒67
Ֆտոր (F) 12 3‒22
Յոդ (J) 26 ‒
Բոր (B) 27 ‒
Մանգան (Mn) 3 2‒5
Մոլիբդեն (Mo) 7 2‒12
Նիկել (Ni) 2,5 0,5
Քրոմ (Cr) 1 0,8‒1,3
Սիլիցիում (Si) 260 75‒700
Կոբալտ (Co) 0,1 0,05‒0,13
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 Կա թում հան քա յին նյու թե րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան խմբի՝ մակ-
րո տար րե րի և միկ րո տար րե րի39 (Աղ  յու սակ 14‒5)։ Հան քա յին նյու թե րը կա-
թում օր գա նա կան (օ րի նակ, ցիտ րատ նե րի) և  ա նօր գա նա կան (օ րի նակ, քլո-
րիդ նե րի, ֆոս ֆա տիդ նե րի) թթու նե րի ա ղե րի տես քով են։ Դ րանց գե րակ շիռ 
մա սը պահ պան վում է կա թի մոխ րում մնա ցորդ նե րի ձևով։ Սա կայն, հան քա-
յին նյու թեր, ա ղեր և մո խիր հաս կա ցութ յուն նե րը չպետք է շփո թել միմ յանց 
հետ և  անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել։ Մաս նա վո րա պես, կա թի մո խի րը բարձր 
ջեր մութ յան պայ ման նե րում ջրի և  օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի հե ռա ցու-
մից հե տո մնա ցած հան քա յին նյու թե րի ա նօր գա նա կան զանգ վածն է, ո րի 
մաս նա բա ժի նը կա թում շուրջ 0,7% է: Մ յուս կող մից, կա թի ա ղե րի մաս նա բա-
ժի նը 0,9% է, ո րը պայ մա նա վոր ված է այն բա նով, որ բա ցի մե տաղ նե րի իոն նե-
րից ու ա նօր գա նա կան ա ղե րից, դրանց մեջ են մտնում նաև կա թի օր գա նա-
կան միա ցութ յուն նե րը (օ րի նակ, ցիտ րա տա յին ա ղե րը), ո րոնք բա ցա կա յում 
են կա թի մոխ րում։ 
Աղ  յու սակ 14‒6։ Կա թի ա զատ իոն նե րի և կոմպ լեքս նե րի կոն ցենտ րա ցիա նե րը 

(մմոլ/լ)40,41. 

* 0,005 մմոլ/լ‒ից ցածր կոնցենտրացիաները նշանակված են (+) և տվյալներ չկան՝ (‒)։ 
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Կա թում մե տաղ նե րի իոն նե րը դի ֆու զիոն (լու ծե լի) և կո լոի դա յին ֆա զա-
նե րում են՝ բա լան սա վոր ված վի ճա կում, որ տեղ դի ֆու զիոն ֆա զան կա թի շի-
ճուկն է, իսկ կո լոի դա յին ֆա զան՝ կալ ցիում‒ֆոս ֆա տա յին կոմպ լեք սից բաղ-
կա ցած մի ցել նե րից է (տրա մա գի ծը՝ 20‒600 նա նո մետր) (Աղ  յու սակ 14‒6)42։ 
Մե տաղ նե րի մի շարք իոն ներ, ինչ պես նատ րիու մը, կա լիու մը և ք լո րը, լու ծե լի 
են և գտն վում են ա զատ վի ճա կում, մինչ դեռ կալ ցիու մը, ա նօր գա նա կան ֆոս-
ֆո րը և մագ նե զիու մը կապ ված են կա զեի նի մի ցել նե րին (Աղ  յու սակ 14‒7)։ 
Նատ րիու մի և կա լիու մի ա ղե րը իո նա մո լե կուլ  յար վի ճա կում գտնվում են դի-
սոց վող քլո րիդ նե րի, ֆոս ֆատ նե րի և ցիտ րատ նե րի ձևով: Կալ ցիու մը հան դի-
պում է ե րեք ձևով՝ ա զատ կամ իո նա յին կալ ցիու մի տես քով, ո րը ընդ հա նուր 
կալ ցիու մի 10%‒ն  է, ֆոս ֆո րա կան և կիտ րո նաթթ վա յին ա ղե րի տես քով, ո րը 
շուրջ 68% է և կա զեի նի հետ կապ ված վի ճա կում հան դի պող կալ ցիու մի տես-
քով է, ո րը կազ մում է շուրջ 22%: Ֆոս ֆո րը կա թում հան դի պում է օր գա նա կան 
և  ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի ձևով: Ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը 
ներ կա յաց ված են կալ ցիու մի ֆոս ֆատ նե րի և  այլ տար րե րի հետ ֆոս ֆատ նե-
րի ձևով, ո րը կազ մում է ընդ հա նուր P‒ի 63…66%‒ը և  օր գա նա կան միա ցու-
թ յուն նե րը, ո րոն ցում P‒ը մտնում է կա զեի նի ֆոս ֆոպ րո տեիդ նե րի, ֆոս ֆա-
տիդ նե րի, նուկ լեի նաթ թու նե րի բա ղադ րութ յան մեջ:
Աղ  յու սակ 14‒7։ Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի հիմ նա կան հան քա յին նյու թե-

րի բաշխ վա ծութ յու նը կա թի կո լոի դա յին և ջ րա յին ֆա զա նե րում24. 

Հանքային նյութ Կոնցենտրացիա
(մոլ/լ)

Կոլոիդային 
ֆազա (%)

Ջրային 
ֆազա (%)

Կալցիում (Ca) 30,1 69 31

Մագնեզիում (Mg) 5,1 47 53

Ֆոսֆոր` 
անօրգանական 

(Pi)
20,9 53 47

Նատրիում (Na) 25,5 5 95

Կալիում (K) 36,8 6 94

Քլոր (Cl) 30,3 5 95

Ցիտրատային 
աղեր 9,8 14 86

Կա թի բա լան սա վոր ված վի ճա կը զգա յուն է ֆի զի կո քի միա կան ցու ցա նիշ-
նե րի փո փո խութ յան նկատ մամբ, ինչ պի սիք են ակ տիվ թթվութ յու նը, ջեր-
մամ շա կու մը, պա ղե ցու մը և տար բեր ա ղե րի ա վե լա ցու մը43 (Ն կար 14‒9)։ 
Օ րի նակ, թթվե ցու մը, պա ղե ցու մը և  ա ղե րի ա վե լա ցու մը հան գեց նում են կա-
զեի նա յին մի ցել նե րի դե մի նե րա լի զաց ման։ Մ յուս կող մից, ջեր մամ շա կու մը 
և կալ ցիու մա կան ա ղե րի ա վե լա ցու մը հան գեց նում են կա թի ջրա յին ֆա զա-
յից կալ ցիու մի և  ա նօր գա նա կան ֆոս ֆա տի փո խադր մա նը դե պի մի ցե լա յին 
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ֆա զա։ Կա թի հիմ նա կան ա ղերն ընդգր կում են կա լիու մի, նատ րիու մի, կալ-
ցիու մի և մագ նե զիու մի մաս նակ ցութ յամբ ա ռա ջա ցած ֆոս ֆա տա յին, քլո րի-
դա յին, կար բո նի տա յին և ցիտ րա տա յին ա ղե րը։ Պան րա գոր ծութ յան հա մար 
հատ կա պես կար ևոր են կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի ֆոս ֆա տա յին և ցիտ րա-
տա յին ա ղե րը։    
Ն կար 14‒9: Կա թի ա ղա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը ջրա յին և մի ցե լա յին ֆա զա-

նե րի միջև՝ pH=6,75 ակ տիվ թթվութ յան դեպ քում43. 

14.1.2.5. ԿԱԹԻ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԸ
Վի տա մին նե րը օր գա նա կան միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք ըստ ի րենց լու ծե-

լիութ յան դա սա կարգ վում են եր կու խմբի՝ ճար պա լույծ և ջ րա լույծ վի տա մին-
նե րի։ Ճար պա լույծ վի տա մին նե րի մեջ են մտնում A, D, E և K վի տա մին նե րը, 
մինչ դեռ ջրա լույծ վի տա մին ներ են B խմբի (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) և C 
վի տա մին նե րը39 (Աղ  յու սակ 14‒8)։ Ցած րա յուղ և  ան յուղ կա թի ար տա դրու-
թ յան ժա մա նակ ճար պա լույծ վի տա մին նե րի կոն ցենտ րա ցիան կաթ նա սե րի 
կազ մում զգա լիո րեն մե ծա նում է։ Ա նա րատ կա թը վի տա մին A‒ի աղբ յուր 
է, սա կայն սեր զատ ման դեպ քում դրա քա նա կութ յու նը ցած րա յուղ կա թում 
նվա զում է։ Կա թի վե րամ շակ ման պրո ցես նե րը թող նում են փոքր ազ դե ցու-
թ յուն վի տա մին A‒ի քա նա կութ յան վրա, սա կայն եր կա րատև ջեր մամ շա կու-
մը թթված նի առ կա յութ յան պայ ման նե րում բե րում է դրա նվա զեց ման։ Կա թի 
հարս տա ցու մը վի տա մին A‒ով չի հա մար վում արդ յու նա վետ ե ղա նակ, քա նի 
որ դրա ա վե լաց ման դեպ քում այն կաթ նա յու ղի բաղ կա ցու ցիչ մաս չէ և տար-
բեր ազ դե ցութ յուն նե րի ներ քո հեշ տո րեն քայ քայ վում է։ 
Վի տա մին D‒ի քա նա կութ յու նը կա թում հա մե մա տա բար քիչ է, ո րի քա նա-

կութ յու նը կախ ված է կաթ նա յու ղի մաս նա բաժ նից, կե րա յին ռա ցիո նից և կեն-
դա նի նե րի ար ևա յին ճա ռա գայթ նե րի ներ քո գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծից։ 
Կա թում հան դի պում են վի տա մին D‒ի եր կու տե սակ՝ վի տա մին D2‒ը (էր գո-
կալ ցի ֆե րոլ) և վի տա մին D3‒ը (խո լե կալ ցի ֆե րոլ)։ Ինչ պես վի տա մին A‒ն, այն-
պես էլ վի տա մին D‒ն գտն վե լով կաթ նա յու ղի կազ մում՝ կա յուն են ար տա քին 
գոր ծոն նե րի նկատ մամբ։ Կա թում փոքր է նաև վի տա մին K‒ի քա նա կութ յու նը, 
սա կայն այն բա վա րար չա փով սին թեզ վում է ա ղի նե րի միկ րոֆ լո րա յում։ 
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Աղ  յու սակ 14‒8։ Կա թի տար բեր տե սակ նե րի վի տա մի նա յին կազ մը 
(մկգ/100մլ)44. 

Վիտամին Այծի
կաթ

Ոչխարի 
կաթ

Կովի
Կաթ

Կնոջ 
կաթ

Ճարպալույծ 
վիտամիններ

Վիտամին A (ռետինոլ) 50‒68 41‒50 17‒50 30‒200

Վիտամին D (կալցիֆերոլ) 0,25 0,18‒1,18 0,3 0,04‒0,1

Վիտամին E (տոկոֆերոլ) 120 20‒184 300‒800

Վիտամին K (ֆիլոխինոն) 1,1‒3,2 0,2‒1,5

Ջրալույծ վիտամիններ

Վիտամին B1 (թիամին) 40‒68 28‒80 28‒90 14‒17

Վիտամին B2 
(ռիբոֆլավին) 110‒210 160‒429 116‒202 20‒60

Վիտամին B3 
(նիկոտինաթթու) 187‒370 300‒500 50‒120 147‒178

Վիտամին B5 
(պանտոտենաթթու) 310 350‒408 260‒490 184‒270

Վիտամին B6 
(պիրիդօքսին) 7‒48 27‒80 30‒70 11‒14

Վիտամին B7 (բիոտին) 1,5‒3,9 0,9‒9,3 2‒4 0,4‒0,6

Վիտամին B9 (ֆոլաթթու) 0,24‒1 0,24‒5,6 1‒18 5,2‒16

Վիտամին B12 
(ցիանկոբալամին) 0,06‒0,07 0,30‒0,71 0,27‒0,7 0,03‒0,05

Վիտամին C 
(ասկորբինաթթու) 900‒1500 425‒6000 300‒2300 3500‒10000

Վի տա մին E‒ն հան դի պում է տար բեր տո կո ֆե րոլ նե րի ձևով, սա կայն կա թում 
հիմ նա կա նում α‒տո կո ֆե րո լի տես քով է։ Կա թում դրա քա նա կութ յան վրա զգա-
լիո րեն ազ դում է կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը։ Մաս նա վո րա պես, հա մե մա-
տած կե րա յին ռա ցիո նում չոր կե րե րի առ կա յութ յան հետ, կա թում α‒տո կո ֆե րո լի 
քա նա կութ յու նը շուրջ եր կու ան գամ բարձր է, երբ կեն դա նի նե րին կե րակ րում են 
կա նաչ խո տով։ Միև նույն ժա մա նակ, օք սի դաց ման պրո ցես նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում α‒տո կո ֆե րո լի կո րուստ, իսկ կա թը կա րող է ձեռք 
բե րել մե տա ղա կան համ կամ ձկնա համ։ Կա թում առ կա են ջրա լույծ բո լոր վի տա-
մին նե րը, սա կայն վի տա մին C‒ն քայ քայ վում է կա թի ջեր մամ շակ ման ժա մա նակ։ 
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Օր գա նիզ մում ճար պա լույծ և ջ րա լույծ վի տա մին ներն ի րա կա նաց նում են 
տար բեր ֆունկ ցիա ներ45։ Վի տա մին A‒ն մաս նակ ցում է տե սո ղութ յան պահ-
պան ման, ի մու նա յին և վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիա նե րի ի րա կա նաց ման, 
բջիջ նե րի ա ճի և զար գաց ման պրո ցես նե րին։ Վի տա մին B1‒ն  օ ժան դա կում 
է ճյու ղա վոր ված ա մի նաթ թու նե րի, ած խաջ րե րի և ճար պաթ թու նե րի կեն սա-
սին թե զի պրո ցես նե րին։ Վի տա մին B2‒ն  ընդգրկ ված է ած խաջ րե րի, ճար պե-
րի և ս պի տա կուց նե րի կեն սա սին թե զի պրո ցես նե րին։ Վի տա մին B3‒ը հան-
դես է գա լիս որ պես կո ֆեր մենտ ա ռան ձին ֆեր մենտ նե րի կազ մում, ո րոնք 
մաս նակ ցում են սպիր տա յին, ած խաջ րա յին, ճար պա յին և ս պի տա կու ցա յին 
միա ցու թ յուն նե րի կա տա բո լիզ մին, ինչ պես նաև մակ րո մո լե կուլ նե րի կեն-
սա սին թե զի պրո ցես նե րին։ Վի տա մին B6‒ը մաս նակ ցում է ֆեր մենտ նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցող ա վե լի քան 100 ռեակ ցիա յի կա տար մա նը, 
ո րոնք մե ծա մա սամբ կապ ված են սպի տա կուց նե րի մե տա բո լիզ մի հետ, ինչ-
պես նաև ընդգրկ ված են մտա վոր զար գաց ման և  ի մու նա յին ֆունկ ցիա նե րի 
ի րա կա նաց ման պրո ցես նե րում։ Վի տա մին B9‒ը մաս նակ ցում է դե զօք սի ռի բո-
նուկ լեի նաթթ վի (ԴՆԹ), ռի բո նուկ լեի նաթթ վի (ՌՆԹ) և  ա մի նաթ թու նե րի կեն-
սա սին թե զին։ Վի տա մին B12‒ը օ ժան դա կում է դե զօք սի ռի բո նուկ լեի նաթթ վի 
(ԴՆԹ) և  ար յան հե մոգ լո բի նի կեն սա սին թե զին, ինչ պես նաև նյար դա յին բջիջ-
նե րի պահ պան մա նը։ Վի տա մին D‒ն մաս նակ ցում է օր գա նիզ մում կալ ցիու մի 
և ֆոս ֆո րի աբ սորբց մա նը, իսկ վի տա մին E‒ն հան դես է գա լիս որ պես հա-
կաօք սի դանտ ու պաշտ պա նում է բջջին վնաս վե լուց։ 

14.1.3. ԿԱԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Սնն դա յին տե սանկ յու նից սպի տա կուց նե րը հա մար ժեք չեն և տար բեր վում 

են ըստ ի րենց ծագ ման, ա մի նաթթ վա յին կազ մի և կեն սա մատ չե լիութ յան47։ 
Դ րանք ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն մար դու ա ռող ջութ յան և բա րօ րու-
թյան հա մար, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ սպի տա կուց նե րի ո րա կի գնա հատ ման 
մե թոդ նե րը, վե րամ շակ ման արդ յուն քում կրած փո փո խութ յուն նե րի ազ դե-
ցութ յու նը և սնն դա կար գում ա ռա ջարկ վող չա փա բա ժին նե րը պար բե րա բար 
վե րա նայ վում են23։ Ս պի տա կու ցի ո րա կի գնա հա տու մը չա փում է դրա կեն-
սա մատ չե լիութ յու նը, այ սինքն, սպի տա կու ցի մաս կազ մող ա մի նաթ թու նե րի 
այն մաս նա բա ժի նը, ո րոնք սննդա կար գի մի ջո ցով փո խանց վել և յու րաց վել 
են օր գա նիզ մում։ Այն հա րա բե րա կան ցու ցա նիշ է, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր 
է կան խա տե սել սպի տա կուց նե րի կա րո ղութ յու նը բա վա րա րե լու օր գա նիզ-
մին անհ րա ժեշտ ա մի նաթ թու նե րի և  ա զո տի պա հանջ նե րը։ Բա ցի դա, սպի-
տա կու ցի ո րա կի գնա հատ ման ժա մա նակ հաշ վի են առն վում լրա ցու ցիչ կա-
րիք նե րի հետ կապ ված պա հանջ նե րը, այդ թվում՝ հղիութ յան, լակ տա ցիա յի, 
հի վան դութ յուն նե րի, օր գա նիզ մի վե րա կանգն ման, ե րե խա նե րի ա ճի ժա մա-
նակ, ինչ պես նաև մար դու սննդա կար գում առ կա և  օր գա նիզ մի պա հանջ նե րի 
բա վա րար ման հա մար անհ րա ժեշտ սպի տա կուց նե րի հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը, ո րոնք ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն ա ռող ջութ յան և բա րօ րութ յան 
պահ պան ման հա մար։ Ա վե լին, հե տա գա յում նա խա տես ված է հաշ վի առ նել 
այլ լրա ցու ցիչ գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են ծե րա ցու մը, օպ տի մալ ա ռող ջութ յան 
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պահ պա նու մը, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յու նը և քա շի նվա զեց ման կա ռա վա-
րու մը47։ 
Ս պի տա կու ցի ո րա կի գնա հատ ման մե թոդ նե րը մշակ վել և թար մաց վել են 

դեռևս 1950‒ա կան թվա կան նե րից՝ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան 
(ՄԱԿ‒UN) Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յան (ՊԳՀԿ‒FAO) նա խա ձեռ նութ յամբ23։ Այն նպա տակ ու նի հա մե մա տե-
լու սննդա կար գի մեջ մտնող մթերք նե րում առ կա սպի տա կուց նե րը, որ պես-
զի ա պա հով վեն օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ սպի տա կուց նե րի պա հանջ նե րը։ 
Երբ սպի տա կու ցի ո րա կի գնա հատ ման միա վո րը բարձր է, ա պա դրա կա րո-
ղութ յու նը ևս բարձր է՝ օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ ա մի նաթ թու նե րով մա տա-
կա րա րե լու գոր ծում։ Գո յութ յուն ու նեն սպի տա կու ցի ո րա կի գնա հատ ման 
տար բեր մե թոդ ներ (Ս պի տա կու ցի բա լա յին գնա հա տու մը‒Protein rating 
scales; Ս պի տա կու ցի յու րաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը‒Protein eff iciency 
ratio; Կեն սա բա նա կան ար ժե քը‒Biological value; Յու րաց ված սպի տա կու ցի 
ցու ցա նի շը‒Net protein utilization; Ս պի տա կու ցի յու րաց ման ա մի նաթթ վա-
յին գոր ծա կի ցը‒Protein digestibility corrected amino acid score), ո րոն ցից յու-
րա քանչ յուրն ու նի ի րեն բնո րոշ սահ մա նա փա կում նե րը։ Դ րանք սո վո րա բար 
հաշ վի են առ նում սպի տա կու ցի ա մի նաթթ վա յին կազ մը, յու րաց ման աս տի-
ճա նը և  ա ռան ձին ա մի նաթ թու նե րի կեն սա մատ չե լիութ յու նը48։ 
Ս պի տա կու ցի յու րաց ման ա մի նաթթ վա յին գոր ծա կի ցը որ պես սպի-

տա կու ցի ո րա կի գնա հատ ման նա խընտ րե լի ե ղա նակ ա ռա ջարկ վել է կի րա-
ռե լու դեռևս 1991 թվա կա նին, երբ կազ մա կերպ վել են ՊԳՀԿ‒FAO և Ա ռող-
ջա պա հոթ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ‒WHO) հա մա տեղ 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը հեր թա կան վե րա նայ ման ժա մա նակ։ Այն 
հա վա նութ յան է ար ժա նա ցել նաև ԱՄՆ Սնն դամ թեր քի և դե ղո րայ քի վե րահս-
կո ղութ յան վար չութ յան (Food and Drug Administration‒FDA) կող մից։ Ան ցած 
20 տա րի նե րի ըն թաց քում այս ե ղա նա կը ստա ցել է լայն կի րա ռութ յուն, սա-
կայն ար ժա նա ցել է նաև մի շարք քննա դա տութ յուն նե րի՝ տեխ նի կա կան սահ-
մա նա փա կում նե րի առ կա յութ յան պատ ճա ռով։ Սա կայն դրանց քննար կու մը 
ա ռան ձին թե մա է, ո րի հա մար կներ կա յաց վի միայն դրա բնու թա գի րը։ 
Այս պի սով, սպի տա կու ցի յու րաց ման ա մի նաթթ վա յին գոր ծա կի ցը հաշ վի է 

առ նում եր կու գոր ծոն՝ սննդամ թեր քի ա մի նաթթ վա յին կազ մը և ս պի տա կու-
ցի յու րա ցու մը49։ Այն քի միա կան միա վո րի և ս պի տա կու ցի յու րաց ման արդ-
յունքն է, ո րի տի րույ թը 0‒1 մի ջա կայ քում է։ Քի միա կան միա վորն իր հեր թին 
ար տա հայտ վում է սննդամ թեր քում պա րու նակ վող ա մի նաթթ վա յին կազ մի և 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ 
ա մի նաթ թու նե րի հա րա բե րութ յամբ։ Երբ սննդամ թեր քի սպի տա կուց նե րը 
բա վա րա րում են ա ճող օր գա նիզ մի ա մի նաթթ վա յին պա հանջ նե րը, ա պա հա-
մար վում է, որ այն բա վա րա րում է նաև բնակ չութ յան մյուս տա րի քա յին խմբե-
րի պա հանջ նե րը։ Օ րի նակ, երբ սննդամ թեր քը պա րու նա կում է օր գա նիզ մին 
անհ րա ժեշտ լի զին ա մի նաթթ վի 70 %‒ը, ա պա դրա քի միա կան միա վո րը հա-
վա սար է 0.70‒ի։ Այ նու հետև, ե թե սպի տա կու ցի յու րաց ման աս տի ճա նը 80% 
է, ա պա սպի տա կու ցի յու րաց ման ա մի նաթթ վա յին գոր ծա կի ցը կկազ մի (0,70 
* 80%)/100%=0.56: Այս ա ռու մով, կա թի սպի տա կու ցը և ձ վի սպի տա կու ցը 
պա րու նա կում են նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար անհ րա-
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ժեշտ բո լոր ա մի նաթ թու նե րը, ո րոնք ամ բող ջութ յամբ յու րաց վում են օր գա-
նիզ մի կող մից, և դ րանց գոր ծա կի ցը 0,99‒1,00 է։       

14.1.4. ԿԱԹԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ս նն դակ արգի կ ազմը պ այ մա նա վորում է բ ազ մաթիվ ֆիզ իո լոգ իական ֆունկ-

ցա ների  ի րա կա նացումն օր գան իզմում,  որը կարող է ու նենալ ի նչպես վ նա սակար, 
ա յնպես էլ  առ ող ջարար ազ դեցո ւթյո ւններ մի շարք հիվ անդո ւթյո ւն ների կ ան-
խարգ ելման համար50։ Ն ման ֆի զիո լո գիա կան ֆունկ ցիա ներ են հա կաօք սի դան-
դա յին ակ տի վութ յու նը, խո լես տե րո լի նվա զե ցու մը, ի մու նա յին կար գա վո րու մը և  
ար յան ճնշման ի ջե ցու մը51։ Սնն դա գի տութ յան ժա մա նա կա կից մի տում նե րը ներ-
կա յումս ուղղ ված են այն պի սի սննդամ թերք նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ-
մա նը, ին չը կխթա նի մարդ կանց բա րօ րութ յու նը, կբա րե լա վի ա ռող ջութ յու նը և 
կն վա զեց նի ա ռան ձին հի վան դութ յուն նե րի ի հայտ գա լու ռիս կե րը52։ Այս դրույթ-
նե րը հատ կա պես կար ևոր են ա ռող ջա պա հա կան ա ճող ծախ սե րի և մարդ կանց 
եր կա րա կե ցութ յան շա րու նա կա կան ա վե լաց ման հա մա տեքս տում։ Պատ մա կա-
նո րեն մարդ կանց սննդա կար գը սո վո րա բար հա րուստ է շա քար նե րի, ա ղի, հա-
գե ցած և տ րանս ճար պաթ թու նե րի ա ռա վել բարձր քա նա կութ յուն նե րով և ման-
րա թե լե րի, վի տա մին նե րի ու կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ մե տաղ նե րի ցածր 
մաս նա բա ժին նե րով։ Այս սո վո րութ յուն նե րը ոչ վա րա կիչ քրո նիկ‒դե գե նե րա տիվ 
հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման գլխա վոր ռիս կա յին գոր ծոն ներն են50։ Ն ման հի-
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար մշակ վում են նոր 
կազ մով սննդամ թերք ներ, այդ թվում՝ կաթ նամ թերք ներ, ո րոնք պա րու նա կում 
են կեն սա բա նո րեն ակ տիվ հա վել  յալ միա ցութ յուն ներ։ Ն ման կազ մով սննդամ-
թերք նե րը ֆունկ ցիո նալ սննդամ թերք ներ են։ Պետք է նշել, որ կաթ նամ թերք ներն 
օժտ ված են բնա կան ծագ ման ո րո շա կի ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րով՝ ի րենց 
սննդա յին և կեն սա բա նա կան ակ տիվ միա ցութ յուն նե րի շնոր հիվ։ Սա կայն ֆունկ-
ցիո նալ կաթ նամ թերք ներն օր գա նիզ մի հա մար ա պա հո վում են լրա ցու ցիչ ա ռող-
ջա կան օ գուտ ներ, ո րոնք կա րող են նվա զեց նել ա ռան ձին հի վան դութ յուն նե րի 
ա ռա ջաց ման ռիս կե րը և/ կամ բա րե լա վել մար դու ա ռող ջու թյու նը։ Դ րա նով պայ-
մա նա վոր ված՝ տար բե րում են կաթ նամ թերք նե րի չորս հիմ նա կան խումբ, ո րոնք 
նե րա ռում են ա վան դա կան ֆունկ ցիո նալ կաթ նամ թերք նե րը, ձևա փոխ ված 
(հարս տաց ված) կաթ նամ թերք նե րը, բու ժա կան նշա նա կութ յան կաթ նամ թերք նե-
րը և հա տուկ նշա նա կութ յան կաթ նամ թերք նե րը53։  
Հա մա ձայն Կո դեքս Ա լի մե տա րիու սի դրույթ նե րի, « Կա թի հարս տա ցում» 

տեր մի նը սահ ման ված է որ պես կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ մեկ կամ ա վե լի 
տե սա կի սննդան յու թե րի ա վե լա ցու մը կա թին, ո րը նպա տակ ու նի կան խար-
գե լե լու կամ կար գա վո րե լու ա ռան ձին միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րութ յու նը 
բնակ չութ յան թի րա խա յին խմբե րի մոտ՝ ան կախ այն բա նից, կա թում տվյալ 
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սննդան յու թը բա ցա կա յում է, թե առ կա են ո րո շա կի քա նա կութ յուն ներ54։ Կա-
թի հարս տա ցու մը սո վո րա բար ի րա գործ վում է ար տադ րա կան մա կար դա կով, 
սա կայն այն կա րող է ի րա կա նաց վել նաև հա մայն քա յին կամ տնա յին մա կար-
դակ նե րով։ Օ րի նակ, կնոջ կա թը մինչև վեց ամ սա կան նո րա ծին ե րե խա յի հա-
մար ա մե նա ցան կա լի սնունդն է, քա նի որ պա րու նա կում է ինչ պես սննդա րար, 
այն պես էլ կեն սա բա նա կան այն պի սի նյու թեր, ինչ պի սիք են ի մու նոգ լո բու-
լին նե րը, հոր մոն նե րը, ա ճի խթան ման միա ցութ յուն նե րը և մար սո ղա կան 
ֆեր մենտ նե րը։ Սա կայն, երբ նո րա ծի նը ծնվում է ան հաս (<2500 գրամ), նրա 
մոտ առ կա են լի նում լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ, ո րի դեպ քում միայն կնոջ կա-
թը սո վո րա բար չի կա րող ամ բող ջո վին բա վա րա րել այդ պա հանջ նե րը։ Այս 
ա ռու մով, « Ման կա բու ժութ յան ա մե րիկ յան ա կա դե միան» ա ռա ջար կում է 
հարս տաց նել կնոջ կա թը հա մա պա տաս խան սննդան յու թե րով, երբ նո րա ծի-
նը ծնվել է <1500 գրամ ծննդյան քա շով, որն ի րա կա նաց նում են ան հա տա կան 
կար գով միայն տվյալ թի րա խա յին խմբի հա մար։ 
Միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րութ յու նը հան րա յին ա ռող ջութ յան հիմ-

նախն դիր է տար բեր երկր նե րում55։ Այն ա ռա վել շատ է ար տա հայտ ված ցածր 
և մի ջին ե կամ տա բե րութ յամբ երկր նե րում, որ տեղ սննդա կար գի քա նա կա-
կան և  ո րա կա կան կազ մը հա ճախ չի բա վա րա րում մար դու ա ճի ու զար գաց-
ման հա մար անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րը, քան բարձր ե կամ տա բե րութ յամբ 
երկր նե րում, սա կայն այս հիմ նախն դի րը տար բեր դրսևո րում նե րով առ կա է 
ա մե նու րեք։ Միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րութ յան ա ռա վել տա րած ված ձևե-
րը պայ մա նա վոր ված են սննդա կար գում եր կա թի, վի տա մին A‒ի և յո դի պա-
կա սի հետ55։ Հան րա յին ա ռող ջութ յան տե սանկ յու նից, միկ րո տար րե րի ան բա-
վա րա րութ յու նը ոչ միայն հիմ նախն դիր է ե րե խա նե րի և վե րար տադ րո ղա կան 
տա րի քում գտնվող կա նանց հա մար, այլև երկ րի տնտե սութ յան հա մար՝ պայ-
մա նա վոր ված մարդ կանց ֆի զի կա կան և մ տա վոր կա րո ղութ յուն նե րի վրա 
թո ղած ան բա րեն պաստ ազ դե ցութ յուն նե րով, ին չի արդ յուն քում նվա զում է 
նրանց աշ խա տու նա կութ յու նը56։ 
Գո յութ յուն ու նեն միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րութ յան հաղ թա հար ման 

արդ յու նա վետ ե ղա նակ ներ, ո րոնց հա ջող ի րա գոր ծու մը պա հան ջում է եր-
կրնե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի օ ժան դա կութ յու նը։ Մի շարք երկր ներ ներդ րել 
են միկ րո տար րե րի ան բա վա րա րութ յան հաղ թա հար ման ազ գա յին ծրագ րեր, 
նե րառ յալ հա մա պա տաս խան սննդան յու թե րի բաշ խու մը բնակ չութ յան թի-
րա խա յին խմբե րին։ Ն ման ծրագ րե րը սո վո րա բար լի նում են հա ջո ղակ, հատ-
կա պես, երբ բնակ չութ յան թի րա խա յին խմբե րը հա մար վում են բարձր ռիս-
կի խմբեր, սա կայն դրանք լի նում են կար ճա ժամ կետ։ Այս հա մա տեքս տում, 
սննդամ թերք նե րի հարս տա ցու մը հա մար վում է տնտե սա պես արդ յու նա վետ 
և հա մե մա տա բար ա ռա վել կա յուն մի ջո ցա ռում՝ միկ րո տար րե րի ան բա վա-
րա րութ յան կան խար գել ման ու վե րահսկ ման հա մար։ Մաս նա վո րա պես, կա-
թը և կաթ նամ թերք նե րը մի շարք միկ րո տար րե րի հարս տաց ման աղբ յուր են, 
ո րոնց մեջ մտնում են եր կա թը, A վի տա մի նը, D վի տա մի նը և  այլ սննդան-
յու թեր57։ Միա ժա մա նակ կար ևոր է նշել, որ ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րի 
բարձ րաց ման նպա տա կով ցան կա ցած սննդան յու թի ա վե լա ցու մը կա թին ու 
կաթ նա մթեր քին պետք է ու նե նա ա պա ցու ցո ղա կան հիմ քեր և կ լի նի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի այն պի սի եզ րա հան գում ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս 
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մար դու ա ռող ջութ յան վրա տվյալ սննդան յու թի ու նե ցած դրա կան ազ դե-
ցութ յուն նե րը51։ Օ րի նակ, պրո բիո տիկ կաթ նամ թերք ներն օժտ ված են ա ռող-
ջա րար հատ կութ յուն նե րով, ո րը փաս տաթղ թա վոր ված է բազ մա թիվ կլի նի-
կա կան հե տա զո տութ յուն նե րով։ Սա կայն տվյալ կաթ նամ թերք նե րը պետք է 
պա րու նա կեն միկ րոօր գա նիզմ նե րի նվա զա գույն քա նա կութ յուն ներ, ո րի առ-
կա յութ յունն ա պա հո վում է դրա կան ազ դե ցութ յուն մար դու ա ռող ջութ յան 
հա մար։ Ընդ հա նուր առ մամբ, սննդամ թեր քի ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն նե րը 
պայ մա նա վոր վում են մեկ կամ ա վե լի կեն սա բա նա կան ակ տիվ միա ցութ յուն-
նե րի ա վե լաց մամբ, ինչ պի սիք են պրո բիո տիկ նե րը, պրե բիո տիկ նե րը, սիմ բիո-
տիկ նե րը (պրո բիո տիկ ներ+պրե բիո տիկ ներ), հա կաօք սի դանտ պո լի ֆե նոլ նե-
րը և ս տե րոլ նե րը, կա րո տի նոիդ նե րը և  այլն50,58։  
Ն կար 14‒10։ Կա թի հարս տա ցու մը կեն դա նի նե րի կե րե րի բիո հարս տաց ման մի-

ջո ցով. 

Կա թի ա ռող ջա րար հատ կութ յուն նե րը կա րե լի է բարձ րաց նել նաև դրա 
ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի մաս նա բա ժին նե րի փո փոխ մամբ։ Օ րի նակ, կա թի 
յու ղայ նութ յան ստան դար տաց ման հետ ևան քով ար տադր վում է ա նա րատ 
կաթ, ցածր յու ղայ նութ յամբ կաթ և  ան յուղ կաթ, ին չը ստեղ ծում է ընտ րու թյան 
ա ռա վել լայն հնա րա վո րութ յուն ներ սպա ռող նե րի հա մար։ Սա կայն պետք է 
հաշ վի առ նել, որ կաթ նա յու ղի հետ հե ռաց վում է նաև ճար պա լույծ վի տա-
մին նե րի գե րակշ ռող մա սը, ո րի հա մար եր բեմն ան յուղ կա թը հարս տաց նում 
են վիա մին ներ A‒ով և D‒ով59։ Կա թի ա ռող ջա րար հատ կութ յուն նե րը բարձ-
րաց նե լու նպա տա կով կա րե լի է փո փո խել նաև կաթ նա շա քա րի և ճար պաթ-
թու նե րի կազ մը տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Բա ցի դա, հնա րա վոր է նվա զեց նել 
կա թում առ կա նատ րիու մա կան ա ղե րի առ կա յութ յու նը, ո րը հա մար վում է 
հա տուկ նշա նա կութ յան կաթ նամ թերք և նա խա տես ված է սպա ռող նե րի թի-
րա խա յին խմբի հա մար։ Օր գա նիկ կա թի ար տադ րութ յան դեպ քում կեն դա-
նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը խիստ կար գա վոր ված է, և դե ղա մի ջոց նե րի ա վան-
դա կան նե րար կում ներ չեն կա տար վում։ Այս դեպ քում օր գա նա կան ա նա րատ 
կաթն ունե նում է օ մե գա‒3 ճար պաթ թու նե րի և հա կաօք սի դանտ նե րի ա ռա-
վել բարձր պա րու նա կութ յուն, ո րը բարձ րաց նում է մար դու ա ռող ջութ յան 
վրա ու նե ցած դրա կան ազ դե ցութ յուն նե րը60 (Նկար 14‒10)։   
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14.2. ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՂԵՑՄԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

14.2.1. ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Թարմ բնա կան կա թը, ո րը ստաց վել է ա ռողջ կեն դա նի նե րից, բնու թա -

գրվում է քի միա կան, ֆի զի կա կան, զգա յա բա նա կան և տեխ նո լո գիա կան 
ցու ցա նիշ նե րով: Այդ ցու ցա նիշ նե րը հաս տա տուն չեն և կա րող են կտրուկ 
տար բեր վել լակ տա ցիա յի սկզբում և վեր ջում, փոխ վել հի վանդ կեն դա նի նե-
րից ստաց վե լու դեպ քում, մի շարք կե րե րի օգ տա գործ ման հետ ևան քով, պա-
ղեց ման ռե ժիմ նե րը խախ տե լու և  եր կա րատև պահ պա նե լու, ինչ պես նաև կա-
թի խար դա խում նե րի դեպ քում: Դ րա հա մար էլ կա թի ճիշտ նմու շա ռու մը և  
օր գա նո լեպ տիկ հատ կութ յուն նե րի վի զո ւալ գնա հա տու մը կար ևոր են կա թի 
ըն դուն ման ժա մա նակ դրա թար մութ յան և  ո րա կի նախ նա կան ո րոշ ման հա-
մար։ Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա պետք է կազ մա կերպ վի 
դրա վե րա բաշ խումն ըստ կաթ նամ թերք նե րի տե սա կի, և  ընտր վեն տեխ նո լո-
գիա կան վե րամ շակ ման ռե ժիմ նե րը։ 
Կա թի տե ղա փոխ ման մե քե նա ներն ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն ժա մա-

նե լիս մո տե նում են կա թի ըն դուն ման ար տադ րա մա սի հա մար նա խա տես ված 
տա ղա վար (Ն կար 14‒11) և  ար տադ րա մա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին են հանձ-
նում կա թի բեռ նա գի րը, որ տեղ կա թի տե ղա փո խու մից ան մի ջա պես ա ռաջ 
գրանց ված են դրա քա նա կութ յու նը, ջեր մաս տի ճա նը և ֆի զի կո քի միա կան 
մի շարք ցու ցա նիշ նե րը։ Կա թի ըն դուն ման ար տադ րա մա սի աշ խա տա կի ցը 
լա բո րա տո րիա յի ներ կա յա ցուց չի հետ միա սին ստու գում է կա թի ջեր մաս տի-
ճա նը և վերց նում է կա թի նմուշ։ Այդ ըն թաց քում ստուգ վում է նաև կա թում 
առ կա հնա րա վոր կողմ նա կի հա մե րի, հո տե րի, կողմ նա կի աղ տոտ վա ծութ յան 
առ կա յութ յու նը կա թում։ 
Ն կար 14‒11։ Ա նա րատ կա թի ըն դուն ման տա ղա վար ար տադ րա կան ձեռ նար-

կութ յու նում61.

Կա թի նմու շա ռու մը կա րող է կա տար վել ինչ պես ավ տո ցիս տեռ նե րի սեկ-
ցիա նե րից, այն պես էլ ֆլյա գա նե րից։ Նախ քան նմուշ վերց նե լը կաթն անհ րա-
ժեշտ է լավ խառ նել, քա նի որ ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րից տե ղա փոխ-
վե լու ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում կաթ նա յու ղի սե րա կա լում։ Կա թը խառ նում 
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են հա տուկ գոր ծի քով, ո րը կոչ վում է մու տով կա։ Խառ նե լուց հե տո կա թի 
նմու շը վերց նում են շուրջ 1 սմ տ րա մա գիծ ու նե ցող խո ղո վա կով։ Այն ուղ ղա-
հա յաց դիր քով ընկղ մում են կա թի մեջ և թող նում, որ դրա մի ջին մա կար դա կը 
հա վա սար վի կա թի ընդ հա նուր մա կար դա կին, ա պա բութ մա տով փա կում են 
խո ղո վա կի վե րին մա սը և  ուղ ղա հա յաց դիր քով տե ղա փո խում են հա մա պա-
տաս խան տա րա յի մեջ։ Բո լոր ա նա լիզ նե րը կա տա րե լու հա մար փոր ձան մու շի 
ծա վա լը պետք է կազ մի 100‒250 մլ՝ կախ ված ա նա լի զա տո րի առ կա յու թյու-
նից և  ա նա լիզ նե րի բնույ թից, իսկ միայն յու ղայ նութ յու նը և թթ վութ յու նը 
ո րո շե լու հա մար՝ 50 մլ։ Օ րի նակ, երբ ավ տո ցիս տեռ նի եր կու սեկ ցիան պա-
րու նա կում են, հա մա պա տաս խա նա բար, 600 լ և 1200 լ կաթ, և  անհ րա ժեշտ 
է վերց նել մեկ փոր ձան մուշ 250 մլ ծա վա լով, ա պա նախ հաշ վում են կա թի 
ընդ հա նուր ծա վա լը, ո րը 1800 լ  է։ Ս տաց ված քա նա կութ յան և փոր ձան մու շի 
անհ րա ժեշտ ծա վա լի հա րա բե րութ յան գոր ծա կի ցը 0,138 է (250/1800)։ Այ նու-
հետև հաշ վար կում ենք յու րա քանչ յուր սեկ ցիա յից անհ րա ժեշտ փոր ձան մու-
շի ծա վա լը, ո րը 83 է (600*0,138) + 167(1200*0,138)= 250 մլ։ Այս պի սով, 600 լ 
ծա վա լով սեկ ցիա յից վերց նում ենք 83 մլ, իսկ 1200 լ ծա վա լով սեկ ցիա յից՝ 167 
մլ կա թի փոր ձան մուշ։  
Կա թի նմու շը մինչ ա նա լիզ ներն ի րա կա նաց նե լը բե րում են 20‒220C ջեր-

մաս տի ճա նի։ Ե թե կա թի նմու շը վերց ված է ե ղել պոմ պով վե րամ շա կու մից հե-
տո, ա պա այն անհ րա ժեշտ է օ դից ա զա տել, քա նի որ ազ դում է կա թի խտու-
թյան ճշգրիտ ո րոշ ման վրա։ Այդ նպա տա կով կա թը տա քաց նում են մինչև 
350C, խառ նում են ու նո րից պա ղեց նում են մինչև 200C ջեր մաս տի ճան։ Գոր-
ծա րա նում ըն դուն ված կա թը վե րա հաշ վար կում են կա թի բա զի սա յին ցու ցա-
նի շի հի ման վրա, ո րը Հա յաս տա նում 3,6% է։ 

Այս տեղ՝ Ք կաթ.բազ. ‒ կա թի բա զի սա յին քա նակն է, կգ,
 Քկ.‒ ըն դուն վող կա թի փաս տա ցի քա նակն է, %, 
 Յբ.‒ կա թի բա զի սա յին յու ղայ նութ յունն է, %,
 Յկ.‒ ըն դուն վող կա թի յու ղայ նութ յունն է, %։ 
Օ րի նակ, ե թե ըն դու նող կա թի քա նա կը 1200 կգ  է, իսկ յու ղայ նութ յու նը՝ 

4,2 %, ա պա հա մա ձայն տվյալ բա նաձ ևի՝ կա թի բա զի սա յին քա նա կը կկազ մի 
1400 կգ (1200*4,2/3,6), ո րի հի ման վրա ֆեր մե րը ստա նում է հա մա պա տաս-
խան վար ձատ րութ յուն։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, կա թի փոր ձան մու շը կա րող է օգ տա գործ վել ֆի զի-

կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի, հա կա բիո տիկ նե րի, սո մա տիկ բջիջ նե րի և բակ-
տե րիա նե րի ընդ հա նուր քա նա կի ո րոշ ման հա մար։ Ընդ ո րում, ման րէա բա-
նա կան պատ րաս տի ցու ցա նիշ նե րի ստաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը շուրջ 
24‒48 ժամ է, իսկ քի միա կան ա նա լիզ նե րի դեպ քում՝ 15‒20 րո պե։ Երբ ան-
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հ րա ժեշտ ցու ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նում են ստան դար տա յին ցու ցա-
նիշ նե րին, ա պա քի միա կան լա բո րա տո րիան թույ լատ րում է ըն դու նել կա թը 
(Աղ  յու սակ 14‒9)։ Կա թի պատ րաս տի ցու ցա նիշ նե րը լրաց վում են բեռ նա-
գրում և լա բո րա տո րիա յի հա մա կարգ չա յին բա զա յում։ Ըն դուն ված կա թը դա-
սա կար գում են ըստ կար գե րի՝ ել նե լով ցու ցա նիշ նե րի ընդ հա նուր բնու թա-
գրից։ Ցածր կար գի կա թը, տար բեր ա րատ նե րի առ կա յութ յամբ կա թը, ինչ պես 
նաև այն կա թը, ո րը ստաց վել է ծնի ժամ կե տից նվա զա գույ նը 15 օր ա ռաջ 
և 5 օր հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, չեն ըն դուն վում կա թի ար տա-
դրութ յուն նե րում։ 
Աղ  յու սակ 14‒9: Ա նա րատ կա թին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը կա թի ըն դուն ման 

ժա մա նակ.

Ցուցանիշ
Կաթի կարգը

Բարձր Առաջին Երկրորդ Կարգ չունեցող

Կոնսիստենցիա

Միատարր հեղուկ առանց 
նստվածքի և փաթիլների, իսկ 
ձմռան ժամանակահատվածում 
առանց սառցաբյուրեղների

Նստվածքի, 
փաթիլ ների, 

մեխանի կական 
մասնիկ ների 
առկայու թյուն

Համ և հոտ

Մաքուր, թարմ, 
անարատ կաթին 
բնորոշ, առանց 
կողմնակի համի և 

հոտի

Թույլ 
ար տա-
հայտ ված 
կերա յին 
համ և 
հոտ

Խիստ ար տա-
հայտ ված կե րա-
յին համ և հոտ

Գույն Սպիտակից բաց դեղնավուն
Արտահայտված 
դեղնավուն 
երանգ, գորշ 
երանգ 

Թթվությունը, 0Թ 16‒18 16‒20 <16 կամ >20
Մեխանիկական
աղտոտվածություն I II III

Խտություն, կգ/մ3 >1028,0 >1027,0 >1027,0 <1026,9

Սառեցման կետ, 0C ≤ ‒0.520 >0.520

Մանրէաբանական
Աղտոտվածություն,
հազ./սմ3

<300 300‒500 500-4000 >4000

Սոմատիկ բջիջների 
քանակը, հազ./սմ3 <500 <1000 <1000 >1000

 



‒ 507‒

Կա թի ըն դուն ման ժա մա նակ նշված ա նա լիզ նե րի ի րա կա նա ցումն ու նի 
մի շարք նպա տակ ներ։ Մաս նա վո րա պես, մե խա նի կա կան աղ տոտ վա ծու թյան 
ո րոշ ման մի ջո ցով կա րե լի է դա տել ֆեր մե րա յին տնտե սութ յու նում կա թի 
ստաց ման ո րա կի վե րա բեր յալ։ Իսկ կա թում դե ղա մի ջոց նե րի հետ քե րի ո րոշ-
ման ա նա լիզ նե րը օգ նում են ո րո շե լու, թե, արդ յոք, հա կա բիո տի կա յին բու ժում 
ստա ցած կեն դա նի նե րի կա թը խառն վել է ա ռողջ կեն դա նի նե րից ստաց ված 
կա թի հետ։ Երբ այս ա նա լի զի արդ յուն քը լի նում է դրա կան, ա պա նման կա թը 
չի ըն դուն վում ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն եր կու հիմ նա կան պատ ճա-
ռով. ա ռա ջին՝ նման կա թի և դ րա նից պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րի օգ-
տա գոր ծու մը սննդա կար գում կա րող է ա ռաջ բե րել ա ռող ջա կան խնդիր ներ 
մարդ կանց շրջա նում, և  երկ րորդ՝ հա կա բիո տիկ նե րի առ կա յութ յու նը կա թի 
միկ րոֆ լո րա յում խո չըն դո տում է մա կարդ նե րի կազ մի մեջ մտնող կաթ նա-
թթ վա յին բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, ո րի արդ յուն քում կա րող 
է խո տան վել տվյալ ար տադ րութ յան ամ բողջ խմբա քա նա կը։ Կա թում սո մա-
տիկ բջիջ նե րի առ կա յութ յամբ կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել կեն դա նի նե րի 
ընդ հա նուր ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ։ Երբ սո մա տիկ բջիջ նե րի քա նա կը կա-
թի 1 սմ3 ծա վա լում <500,000 է, ա պա հա մար վում է, որ կեն դա նի նե րի ա ռող-
ջութ յու նը լավ վի ճա կում է։ Մ յուս կող մից, երբ սո մա տիկ բջիջ նե րի քա նա կը 
կա թի 1 սմ3 ծա վա լում գե րա զան ցում է 1,000,000 քա նա կութ յու նը, ա պա դա 
հու շում է, որ կեն դա նի նե րի խմբա քա նա կում առ կա են մաս տի տով հի վանդ 
մեկ կամ ա վե լի կեն դա նի ներ։ Մաս տի տով հի վանդ կեն դա նի ներն ա ռանձ նաց-
նում են և ն շա նա կում են հա կա բիո տի կա յին բու ժում։ Բուժ ման ըն թաց քում 
և դ րան հա ջոր դող ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում կեն դա նի նե րի կա թը չի 
հա վաք վում՝ դե ղա մի ջոց նե րի հետ քե րի հե ռաց ման նպա տա կով։ Այ նու հետև, 
բակ տե րիա նե րի ընդ հա նուր քա նա կութ յան և  ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի քա նա-
կութ յան ո րո շու մը կա տար վում է կա թի հի գիե նիկ ո րա կը ստու գե լու հա մար։ 
Եվ վեր ջա պես, կա թի սա ռեց ման կե տի ո րո շու մը մեկ այլ կար ևոր ցու ցա նիշ է 
կա թի ըն դուն ման ժա մա նակ, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու կա թի 
խար դախ վա ծութ յու նը։ 
Կա թի օր գա նո լեպ տիկ ցու ցա նիշ նե րը գնա հա տե լու հա մար ո րո շում են 

դրա գույ նը, հա մը, հո տը, կոն սիս տեն ցիան։ Դ րանց օգ նութ յամբ հայտ նա-
բե րում են կա թի ա րատ նե րը և ձեռ նար կում կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-
ներ։ Ա ռողջ կո վե րից ստաց ված կա թի գույ նը սպի տակ է և  ու նի բաց դեղ-
նա վուն ե րանգ։ Կաթն ու նի հա ճե լի յու րա հա տուկ հոտ, ո րի նախ նա կան 
առ կա յութ յու նը ո րո շում են հա մա պա տաս խան տա րո ղութ յան կա փա րի-
չը բա ցե լու ժա մա նակ։ Կա թին բնո րոշ է քաղց րա վուն հա մը, ո րը ո րո շում 
են սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում՝ կա թը ե ռաց նե լուց հե-
տո։ Ա ռողջ կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի կոն սիս տեն ցիան հա մա սեռ 
է, ա ռանց սպի տա կու ցա յին փա թիլ նե րի և նստ վածք նե րի առ կա յութ յան։
 

14.2.2. ԿԱԹԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ
Վե րա հաշ վարկն ի րա կա նաց նում են կա թի բա ղադ րիչ նե րի մաս նա բա ժին-

նե րը ստան դար տա յին ցու ցա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար։ 
Երբ ստան դար տաց ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է բարձր յու ղայ նութ յամբ 
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կա թին ա վե լաց նել ցածր յու ղայ նութ յամբ կաթ, ա պա անհ րա ժեշտ է հաշ վար-
կել դրան ցից յու րա քանչ յու րի քա նա կութ յու նը։ Այս նպա տա կի հա մար կի րառ-
վում է Պիր սո նի քա ռա կու սու մե թո դը։ Օ րի նակ, են թադ րենք ու նենք 3,85% 
յու ղայ նութ յամբ ա նա րատ կաթ և 0,05% յու ղայ նութ յամբ յու ղազրկ ված կաթ։ 
Անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել 3,25% յու ղայ նութ յամբ 1000 կգ խառ նուր դի պատ-
րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ ա նա րատ և յու ղազրկ ված կա թի մաս նա բա-
ժին նե րը։ Այդ նպա տա կի հա մար ի րա կա նաց վող քայ լերն ու նեն հետև յալ հա-
ջոր դա կա նութ յու նը (Ն կար 14‒12).

1. Ն կա րել քա ռա կու սի և դ րա կենտ րո նում տե ղադ րել ստան դար տաց ված 
կա թի յու ղայ նութ յան ցու ցա նի շը, որն անհ րա ժեշտ է ստա նալ խառ նուր դի 
պատ րաս տու մից հե տո։ Այ նու հետև քա ռա կու սու ձախ կող մի եր կու անկ յու-
նում ա վե լաց նել ա նա րատ և յու ղազրկ ված կա թի յու ղայ նութ յան ցու ցա նիշ-
նե րը։ 

2. Քա ռա կու սու աջ կող մի վեր ևի անկ յու նում գրել նոր մա լի զաց ված կա-
թի և յու ղազրկ ված կա թի յու ղայ նութ յան տար բե րութ յու նը, իսկ աջ կող մի 
ներք ևի անկ յու նում՝ ա նա րատ կա թի և նոր մա լի զաց ված կա թի յու ղայ նու-
թյան տար բե րութ յու նը։ 

3. Քա ռա կու սու աջ կող մում ստաց ված թվերն ար տա հայ տում են ա նա-
րատ և յու ղա զուրկ կա թի այն մաս նա բա ժին նե րը (ընդ հա նուր մաս նա բա ժի-
նը՝ 3,2+0,6=3,8), ո րոնք անհ րա ժեշտ են 3,2% յու ղայ նութ յամբ նոր մա լի զաց-
ված կա թի ար տադ րութ յան հա մար։ Հետ ևա բար, դրանց քա նա կութ յուն նե րը 
կկազ մեն՝

1000 / 3,8 ∙ 3,2 = 842 կգ  ա նա րատ կաթ՝ 3,85% յու ղայ նութ յամբ,
1000 / 3.8 ∙ 0.6 = 158 կգ յու ղա զուրկ կաթ՝ 0,05% յու ղայ նութ յամբ։  
Ն կար 14‒12։ Պիր սո նի քա ռա կու սու մե թո դի կի րա ռու մը կա թի վե րա հաշ վար կի 

ժա մա նակ. 

Նշ ված սկզբունք նե րը պահ պան վում են նաև այն դեպ քե րում, երբ բա ղա-
դ րիչ նե րից մե կի քա նա կութ յու նը նա խա պես հայտ նի է, և նոր մա լի զաց ված 
խառ նուրդ պատ րաս տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել միայն երկ-
րորդ բա ղադ րի չի քա նա կութ յու նը (Ն կար 14‒13)։ Օ րի նակ, առ կա է 1000 կգ 
40%‒ոց կաթ նա սեր, որն անհ րա ժեշտ է խառ նել 3,7% յու ղայ նութ յամբ ա նա-
րատ կա թի հետ՝ 10,5% յու ղայ նութ յամբ խառ նուրդ պատ րաս տե լու հա մար։ 



‒ 509‒

Ն կար 14‒13։ Պիր սո նի քա ռա կու սու կի րա ռու մը. 

Կաթ նա սե րի մասն ընդ հա նուր մաս նա բաժ նում 6,8։36,3 է։ Նոր մա լի զաց-
ված կա թի քա նա կութ յու նը ո րո շե լու հա մար պետք է ո րո շել X փո փո խա կա նը 
հետև յալ հա վա սա րու մից՝

Տվ  յալ հա վա սա րու մը ստու գե լու հա մար, կա տա րել հետև յալ քայ լե րը՝
1. Հաշ վել կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը կաթ նա սե րում.

1000 X 0,40 = 400 կգ կաթ նա յուղ
2. Հաշ վել կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը ա նա րատ կա թում.

4338 X 0,037 = 160,51 կգ կաթ նա յուղ
3. Գու մա րել ստաց ված կաթ նա յու ղի քա նա կութ յուն նե րը.

400 + 160,51 = 560,41 կգ
4. Հա մե մա տել ստաց ված կաթ նա յու ղի քա նա կը նոր մա լի զաց ված կա թի 

կաթ նա յու ղի քա նա կի հետ.
5338 X 0,105 = 560,41 կգ

Ս տաց ված քա նա կութ յուն նե րի նմա նութ յու նը հու շում է, որ հաշ վար կը կա-
տար վել է ճիշտ։
Նոր մա լի զաց վող կաթ նա յին խառ նուր դի բա ղադ րիչ նե րը կա րե լի է հաշ-

վար կել նաև ե ռանկ յան ե ղա նա կի մի ջո ցով։ Այդ նպա տա կով պատ կեր ված 
ե ռանկ յան անկ յուն‒նե րում նշում են բա ղադ րիչ նե րի յու ղա յին մաս նա բա ժին-
նե րը։ Մաս նա վո րա պես, ան յուղ կա թով նոր մա լի զաց նե լու դեպ քում ե ռանկ-
յան անկ յուն նե րում տե ղադ րում են Յ կաթ, Յ նոր մա լի զաց ված կաթ և Յան յուղ կաթ մե ծու-
թ յուն նե րը, իսկ կաթ նա սե րով նոր մա լի զա ցիա յի դեպ քում՝ Յ կաթ, Յ կաթ նա սեր և 
Յան յուղ կաթ մե ծութ յուն նե րը։ Ե ռանկ յան ներ քին հատ վա ծում ներ կա յաց նում են 
կաթ նա յու ղի մեծ և փոքր մաս նա բա ժին ներ ու նե ցող մե ծութ յուն նե րի տար-
բե րութ յու նը։ Այդ դեպ քում ե ռանկ յան յու րա քանչ յուր անկ յու նում ստաց ված 
մե ծութ յուն նե րի հի ման վրա կա տա րում են հաշ վար կա յին բա նաձ ևե րի դուրս-
բե րու մը։ 
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Օ րի նակ, երբ Յ նոր մա լի զաց ված կաթ<Յ կաթ, ա պա Ք նոր մա լի զաց ված կաթ=Ք կաթ+ Քան յուղ կաթ, 
ո րի ժա մա նակ ե ռանկ յու նը լրաց վում է ներ քո հիշ յալ ձևով. 

Ե ռանկ յան ե ղա նա կի հա մար նա խա տես ված նյու թա կան բա լան սի հա վա-
սա րու մից ո րո շում են անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րի քա նա կութ յուն նե րը:

14.3. ԿԱԹԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
14.3.1. ԿԱԹԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Կա թի մե խա նի կա կան մշա կու մը բաղ կա ցած է ե րեք պրո ցե սից, ո րոնց 

մեջ են մտնում կեղ տա մաք րու մը, սեր զա տու մը և հո մո գե նի զա ցու մը (Ն կար 
14‒14)։ Կա թի վե րամ շա կու մը սկսե լու հա մար կա տար վում է կա թի ըն դու-
նում՝ զգա յա բա նա կան և ֆի զի կա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա: Կա-
թը պետք է լի նի բարձ րո րակ, ստաց ված լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից, ա ռանց 
կողմ նա կի հա մի և հո տի, գույ նը պետք է լի նի սպի տակ̀  դեղ նա վուն ե րան գով, 
հա ճե լի հո տով։ Ա ռա ջին դա սի կա թը պետք է ու նե նա 16‒180Թ թթվութ յուն, 
խտութ յու նը լի նի 1027‒1033կգ/մ3, ջեր մաս տի ճանն ըն դուն ման ժա մա նակ լի-
նի մինչև 100C, մե խա նի կա կան աղ տոտ վա ծութ յու նը կազ մի 1լ ‒ում 0,3‒3մլ, և 
բակ տե րիալ աղ տոտ վա ծութ յու նը 1 մլ ‒ում լի նի 200‒500 հա զար:
Ն կար 14‒14։ Կա թի ըն դուն ման և վե րամ շակ ման հա մար նա խա տես ված 

հիմ նա կան սար քա վո րում նե րի և  օ ժան դա կող մի ջոց նե րի առ կա յութ յու նը, 
ո րոնց մեջ մտնում են կա թի մա տուց ման տա րո ղութ յու նը (1), մա տու ցող պոմ-
պը (2), հոս քի կար գա վո րի չը (3), դեաէ րա տո րը (4), սեր զատ‒կեղ տա մաք րի չը (5), 
հաս տա տուն ճնշման կլա պա նը (6), խտութ յան տվյալ նե րի փո խանց ման հաշ վի-
չը (7), հոս քի տվյալ նե րի փո խանց ման հաշ վի չը (8), կար գա վո րող կլա պան նե րը 
(9), փակ ման կլա պա նը (10), տվյալ նե րի ստուգ ման կլա պա նը (11), հո մո գե նի-
զա տո րը (12), մա տուց ման օ ժան դա կող պոմ պը (13), խո ղո վա կա վոր սա ռեց-
ման հա մա կար գը (14), հոս քի հե տա դարձ բաշխ ման կլա պա նը (15), թի թե ղա վոր 
պաս տե րի զա տո րը (16), պրո ցես նե րի կա ռա վար ման վա հա նա կը (17)62։ 
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14.3.1.1. ԿԱԹԻ ԿԵՂՏԱՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՖԻԼՏՐՈՒՄ
Կեղ տա մաք րու մը կա թի մե խա նի կա կան մշակ ման ա ռա ջին փուլն է, որն 

ի րա կա նաց վում է 40‒450C ջեր մաս տի ճան նե րի պայ ման նե րում՝ կա թից մե-
խա նի կա կան մաս նիկ նե րի հե ռաց ման և միկ րոօր գա նիզմ նե րի նվա զեց ման 
հա մար։ Նշ ված տի րույ թից ցածր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում նվա զում է կա թի 
կեղ տա մաքր ման արդ յու նա վե տութ յու նը, քա նի որ մե ծա նում է կա թի մա ծու-
ցի կութ յու նը, ո րի պատ ճա ռով էլ մե խա նի կա կան մաս նիկ նե րը վատ են ան-
ջատ վում, իսկ բարձր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում մե խա նի կա կան մաս նիկ նե րի 
հետ սկսում է ան ջատ վել նաև կաթ նա յու ղը։ Կեղ տա մաքր ման ժա մա նակ սպի-
տա կուց նե րը կա թից չեն ան ջատ վում ի րենց փոքր չափ սե րի պատ ճա ռով։ Օ րի-
նակ, մինչ դեռ կա թում ման րէ նե րի տրա մա գի ծը 0,8‒6 մկմ  է, կա զեի նի մաս-
նիկ նե րի տրա մա գի ծը տա տան վում է 0,1‒0,3 մկմ մե ծութ յան սահ ման նե րում։ 
Ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում կեղ տա մաք րու մը ի րա կա նաց նում են 
սեր զատ‒կեղ տա մաք րիչ նե րի օգ նութ յամբ։ Ն կար 14‒15ա‒ում պատ կեր ված 
են ինք նա թափ կեղ տա մաք րի չի ափ սե նե րը, որ տեղ տե ղի է ու նե նում մե խա նի-
կա կան մաս նիկ նե րի ան ջա տու մը կա թից։ Փոքր ձեռ նար կութ յուն նե րը հա ճախ 
կի րա ռում են կա թի ֆիլտ րա ցու մը՝ քա ռա տակ ծա լած մառլ  յա յի օգ նու թյամբ։ 
Սա կայն այս մե թո դը հա մար վում է բա վա կան աշ խա տա տար և պա կաս արդ-
յու նա վետ ե ղա նակ, քա նի որ փոքր չա փե րի մաս նիկ նե րը կա րո ղա նում են 
անց նել մառլ  յա յի հա մե մա տա բար մեծ չա փե րի անց քե րով։ Կա թից ման րէ նե-
րի գրե թե ամ բող ջա կան հե ռա ցու մը ժա մա նա կա կից ար տադ րա կան ձեռ նար-
կութ յուն նե րում կա տա րում են բակ տո ֆու գե րի մի ջո ցով, ո րոնց կի րառ ման 
դեպ քում միկ րոօր գա նիզմ նե րի ան ջատ ման արդ յու նա վե տութ յու նը կա րող է 
հաս նել մինչև 98%:
Ն կար 14‒15։ Ինք նա թափ կեղ տա մաք րի չի (ա) և սեր զատ նե րի (բ, գ) ափ սե նե րում 

կա թի մե խա նի կա կան մաս նիկ նե րի և կաթ նա յու ղի ան ջատ ման պրո ցես նե րը62. 
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14.3.1.2. ԿԱԹԻ ՍԵՐԶԱՏՈՒՄ
Կաթ նա սե րի ան ջա տու մը նստված քա յին և սեր զատ ման ե ղա նակ նե րի մի-

ջո ցով կա թի մե խա նի կա կան մշակ ման հա ջորդ փուլն է, ո րի ըն թաց քում կա թը 
բա ժան վում է տար բեր խտութ յուն ներ ու նե ցող եր կու ֆրակ ցիա յի՝ կաթ նա սե-
րի և յու ղա զուրկ կա թի (Ն կար 14‒15բ,գ)։ Այս պրո ցե սը կա թի յու ղայ նութ յու-
նը կար գա վո րող ե ղա նակ է, որն ի րա կա նաց վում է սեր զա տի մի ջո ցով (Ն կար 
14‒16)։ Սեր զատ ման հա մար օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան նե րը 40‒450C տի րույ-
թում են։ Կա թի սեր զա տու մը տե ղի է ո նե նում Ս տոք սի օ րեն քի հա մա ձայն63՝  

Այս տեղ՝ V‒ կա թի յու ղագն դիկ նե րի ան ջատ ման ա րա գութ յունն է, սմ/վ,
 R‒ սեր զա տի ափ սե նե րի աշ խա տան քա յին մա սի մի ջին շա ռա վիղն է, սմ, 
 r‒ կա թի յու ղագն դիկ նե րի մի ջին տրա մա գիծն է, սմ, 
 n‒ թմբու կի պտտման ա րա գութ յունն է, վ‒1,
 ρ և ρ1‒ կա թի պլազ մա յի և կաթ նա յու ղի խտութ յուն ներն են, կգ/մ3, 
 μ‒ն մա ծու ցի կութ յունն է, Պավ:

Ն կար 14‒16։ Հեր մե տիկ սեր զա տի 
տե ղա կայ ման օ րի նակ կա թի վե րամ շակ-
ման ար տադ րա մա սում64. 
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Ինչ պես հետ ևում է բա նաձ ևից, կաթ նա յու ղի ան ջատ ման ա րա գութ յու նը 
ու ղիղ հա մե մա տա կա նո րեն կախ ված է յու ղագն դիկ նե րի մե ծութ յու նից, կա թի 
պլազ մա յի խտութ յու նից, թմբու կի պտտման ա րա գութ յու նից և չափ սե րից, 
կա թի մա ծու ցի կութ յու նից։ Յու ղագն դիկ նե րի չա փե րի մե ծաց մա նը և կա թի 
պլազ մա յի ա վե լաց մա նը զու գա հեռ ա րա գա նում է կա թի սեր զատ ման պրո-
ցե սը։ Որ քան բարձր է չոր ան յուղ նյու թե րի քա նա կը, այն քան բարձր է կա թի 
և ն րա պլազ մա յի խտութ յու նը։ Հետ ևա բար, բարձր խտութ յամբ կա թը հեշ-
տաց նում է սեր զատ ման գոր ծըն թա ցը, մինչ դեռ հա վել  յալ մա ծու ցի կու թյու-
նը խո չըն դո տում է կաթ նա յու ղի ան ջատ մա նը։ Սեր զատ ման վրա ազ դում են 
նաև կա թի թթվութ յու նը և ջեր մաս տի ճա նը։ Բարձր թթվութ յու նը բե րում է 
կա թի սպի տա կուց նե րի կո լոիդ հատ կութ յուն նե րի փո փոխ ման, որն եր բեմն 
ու ղեկց վում է սպի տա կու ցա յին հա տիկ նե րի գո յաց մամբ, ինչն էլ բա ցա սա-
բար է անդ րա դառ նում սեր զատ ման գոր ծըն թա ցի վրա։ Մ յուս կող մից, բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը կաթ նա յու ղին բե րում է հե ղուկ վի ճա կի, որն էլ նպաս տում է 
կաթ նա յու ղի ան ջատ մա նը սեր զատ ման ժա մա նակ։ 

14.3.1.3. ԿԱԹԻ ՀՈՄՈԳԵՆԻԶԱՑՈՒՄ
Կա թի դյու րա մար սե լիութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով կա տա րում են 

հո մո գե նի զա ցում, ո րը կա թի մե խա նի կա կան մշակ ման մեկ այլ պրո ցես63 է: 
Այն ի րա կա նաց վում է 12‒15Մ Պա ճնշման և 60‒650C ջեր մաս տի ճան նե րի պայ-
ման նե րում, ո րի արդ յուն քում փոք րա նում է յու ղագն դիկ նե րի տրա մա գի ծը։ 
Բա ցի դա, հո մո գե նի զաց ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում յու ղագն դիկ նե րի 
թա ղան թա յին միա ցութ յուն նե րի վե րա դա սա վո րում: Մաս նա վո րա պես, նոր 
ձևա վոր ված փոքր տրա մագ ծով յու ղագն դիկ նե րի թա ղանթ նե րի ձևա վոր մա-
նը մաս նակ ցում են կա թի պլազ մա յի սպի տա կուց նե րը, իսկ թա ղան թա յին 
ֆոս ֆա տիդ նե րի մի մա սը անց նում է կա թի պլազ մա: Այս գոր ծըն թա ցը նպաս-
տում է հո մո գե նի զաց ված կա թում է մուլ սիոն ֆա զա յի կա յու նաց մա նը, որն էլ 
կան խար գե լում է հո մո գե նի զաց ված կա թում սե րա կալ ման դրսևո րու մը։ 
Ն կար 14‒17։ Կա թի հո մո գե նի զաց ման պրո ցե սը հո մո գե նի զա տո րի մխոց նե րից 

մե կում. 

Հո մո գե նի զա ցու մը տե ղի է ու նե նում հո մո գե նի զա տոր նե րում (Ն կար 
14‒18), ո րի կազ մի մեջ մտնող մխո ցի աշ խա տան քի սկզբուն քը ներ կա յաց ված 
է Ն կար 14‒17‒ում։ Մ խո ցը կա րող է լի նել միաս տի ճան (բարձր ճնշում) և  եր-
կաս տի ճան (ցածր ճնշում)՝ ի րենց բնո րոշ յու ղագն դիկ նե րի չա փե րով։ Հո մո գե-
նի զաց ման ժա մա նակ յու ղագն դիկ նե րի տրա մա գի ծը փոք րա նում է շուրջ 10 
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ան գամ (մի ջի նը՝ շուրջ 1 մկմ), և դ րանց ան ջատ ման ա րա գութ յունն իր հեր թին 
նվա զում է շուրջ 100 ան գամ: Թարմ կա թի պահ պան ման ժա մա նակ կաթ նա-
յու ղի և շի ճու կի խտութ յուն նե րի տար բե րութ յան հետ ևան քով կա թի յու ղա-
յին ֆրակ ցիան բարձ րա նում է կա թի ե րես, ո րի արդ յուն քում տե ղի է ունե նում 
կա թի սե րա կա լում: Ընդ հա նուր առ մամբ, սե րա կալ ման ա րա գութ յու նը կախ-
ված է յու ղագն դիկ նե րի չա փե րից, խտութ յու նից, միմ յանց միա նա լու հնա րա-
վո րութ յու նից: Հա մա ձայն Ս տոք սի բա նաձ ևի, յու ղագն դիկ նե րի ան ջատ ման 
ա րա գութ յու նը ու ղիղ հա մե մա տա կան է դրանց տրա մագ ծին:
Հո մո գե նի զաց ման ին տեն սի վութ յու նը մե ծա նում է ջեր մաս տի ճա նի բարձ-

րաց ման հետ մեկ տեղ, քա նի որ կաթ նա յու ղը ամ բող ջութ յամբ անց նում է 
հե ղուկ վի ճա կի և փոք րա նում է խառ նուր դի մա ծու ցի կութ յու նը: Ջեր մաս-
տի ճա նի բարձ րաց մա նը զու գըն թաց նվա զում է նաև կաթ նա յու ղի սե րա կալ-
ման ա րա գութ յու նը: Միև նույն ժա մա նակ, 
500C‒ից ցածր ջեր մաս տի ճա նում սե րա կա-
լու մը ա րա գա նում է, իսկ 60‒650C‒ից բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում շի ճու կա յին 
սպի տա կուց նե րը կա րող են նստել հո մո գե-
նի զա տո րի կլա պան նե րի պա տե րին: 
Ն կար 14‒18։ Հո մո գե նի զա տո րի տե ղա կայ-

ման օ րի նակ վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սում64. 

Հո մո գե նի զաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է նաև կա թի հատ-
կութ յուն նե րից և կազ մից (մա ծու ցի կութ յուն, խտութ յուն, թթվութ յուն, յու ղի 
և չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յուն): Յու ղի և չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յան 
ա վե լաց ման դեպ քում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հո մո գե նի զաց ման ա վե լի բարձր 
ջեր մաս տի ճան, ին չը պայ մա նա վոր ված է մա ծու ցի կութ յան ա վե լաց ման հետ: 
Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հո մո գե նի զաց ման ցածր ճնշում ներ, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է է ներ գախ նա յո ղութ յան հետ: Կա թի բարձր թթվու-
թյու նը հան գեց նում է հո մո գե նի զաց ման արդ յու նա վե տութ յան ի ջեց ման, քա-
նի որ թթու կա թում սպի տա կուց նե րի կա յու նութ յու նը ցածր է, և ձ ևա վոր-
վում են սպի տա կուց նե րի մի ցել ներ, ին չը խո չըն դո տում է հո մո գե նի զաց ման 
պրո ցե սը։ Կա թի մա ծու ցի կութ յան և խ տութ յան ա վե լա ցու մը ևս  ի ջեց նում է 
հո մո գե նի զաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը: 

14.3.1.4. ԿԱԹԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ (ՆՈՐՄԱԼԻԶԱՑՈՒՄ)
Ս տան դար տա ցու մը կա թի բա ղադ րա մա սե րի պա րու նա կութ յան և/ կամ 

դրանց հա րա բե րակ ցութ յան հա մա պա տաս խա նե ցումն է պատ րաս տի կաթ-
նամ թեր քի հա մար սահ ման ված ցու ցա նիշ նե րին։ Այս ա ռու մով, կաթ նա յու ղի 
պա րու նա կութ յան հա մա պա տաս խա նե ցու մը հա մար վում է ա ռա վել կի րառ վող 
ե ղա նակն ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում։ Կա թի ստան դար տա ցու մը 
(նոր մա լի զա ցիա) կա տար վում է ե րեք հիմ նա կան ե ղա նա կով, նե րառ յալ՝
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1. Խառ նե լու ճա նա պար հով՝

ա) երբ Յկ․>Յն.կ․, ա պա ներ քո հիշ յալ հա մա կար գից կա րե լի է ո րո շել յու ղա զուրկ 
կա թի այն քա նա կութ յու նը, ո րը անհ րա ժեշտ է նոր մա լի զա ցիա յի հա մար։  

որ տե ղից՝

բ) երբ Յկ․<Յն.կ․, ա պա այս դեպ քում ա վե լաց նում են կաթ նա սեր, ո րի քա նա-
կը կա րե լի է ո րո շել հետև յալ հա մա կար գից՝ 

որ տե ղից՝

2. Նոր մա լի զա ցիա հոս քում, ո րի ժա մա նակ հնա րա վոր է եր կու դեպք՝
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ա) երբ Յկ.>Յն.կ., ա պա՝ 

բ) երբ Յն.կ.>Յկ., ա պա՝

3. Ար տադ րա կան մեծ ձեռ նար կութ յուն նե րում արդ յու նա վետ է կա թի մաս-
նա կի սեր զատ ման ի րա կա նա ցու մը՝

 
14.3.2. ԿԱԹԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Կա թի ջեր մա յին մշա կումն ի րա կա նաց վում է ջեր մա յին տար բեր տե ղա կա-

յանք նե րի օգ նութ յամբ՝ կա թի միկ րոֆ լո րա յում պա րու նակ վող ման րէ նե րի վե-
գե տա տիվ և  ախ տա ծին ձևե րի ոչն չաց ման նպա տա կով (Ն կար ներ 14‒19 և 
14‒20)։ Այն ոչ միայն պետք է ա պա հո վի միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յան և բազ մաց ման հու սա լի կա սե ցու մը, այլև ա ռա վե լա գույնս պահ պա-
նի կա թի ե լա կե տա յին սննդա յին ար ժե քը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա թը ջեր մա յին 
մշակ ման հետ ևան քով կրում է մի շարք փո փո խութ յուն ներ, ո րի աս տի ճա նը 
կախ ված է պաս տե րաց ման ջեր մաս տի ճա նից և տ ևո ղութ յու նից։ Պան րա գոր-
ծութ յան և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար ցան կա լի է 
կի րա ռել հա մե մա տա բար ցածր ջեր մա յին ռե ժիմ ներ, սա կայն դա կապ ված է 
տար բեր գոր ծոն նե րի հետ։ Ջեր մա յին մշակ ման արդ յու նա վե տութ յու նը պայ-
մա նա վոր ված է ախ տա ծին միկ րոֆ լո րա յի ոչն չաց ման աս տի ճա նով։ Այս ա ռու-
մով, ջեր մա յին մշակ ման նկատ մամբ ա ռա վել կա յուն ախ տա ծին ման րէ ներ են 
տու բեր կուլ  յո զի բակ տե րիա նե րը։ Սա կայն, քա նի որ այս ման րէ նե րի ո րո շու-
մը բա վա կան բարդ է, ջեր մա յին մշակ ման արդ յու նա վե տութ յու նը ո րո շում են 
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ջեր մա յին մշակ ման նկատ մամբ կա յու նութ յուն ցու ցա բե րող մեկ այլ տե սա կի 
պատ կա նող ախ տա ծին ման րէ նե րի՝ ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի ոչն չաց ման աս-
տի ճա նով։ Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա թի ջեր մա յին մշակ ման 
հա մե մա տա բար ցածր ջեր մաս տի ճա նի ցու ցա նիշ է ֆոս ֆա տա զա ֆեր մեն տի 
առ կա յութ յու նը, քա նի որ այն քայ քայ վում է 72‒740 C‒ում։ Կախ ված ջեր մաս-
տի ճա նից և տ ևո ղութ յու նից, տար բե րում են ջեր մա յին մշակ ման (պաս տե-
րաց ման) ե րեք ռե ժիմ՝

1. Եր կա րատև պաս տե րի զա ցիա՝ 63‒650 C‒ում 30 րո պե տևո ղութ յամբ 
2. Կար ճատև պաս տե րի զա ցիա՝ 74‒780 C‒ում 15‒20 վայրկ յան տևո ղու-

թյամբ
3. Ակն թար թա յին պաս տե րի զա ցիա՝ 85‒870 C‒ում ա ռանց տևո ղութ յան։
Կա թի ջեր մա յին մշակ ման ա ռան ձին ե ղա նակ ներ են նաև ուլտ րա պաս տե-

րի զա ցու մը և ս տե րի լի զա ցու մը՝ ջեր մա յին մշակ ման ա ռա վել բարձր ռե ժիմ-
նե րի կի րառ մամբ։ Ուլտ րա պաս տե րի զա ցումն ի րա կա նաց նում են 135‒1500C 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում՝ 2‒20 վայրկ յան տևո ղութ յամբ, մինչ դեռ 
ստե րի լի զա ցու մը կա տար վում է 105‒1200C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե-
րում՝ 10‒40 րո պե տևո ղութ յամբ65։ 
Ն կար 14‒19։ Պաս տե րի զա ցիոն տե ղա կա յան քի ամ բող ջա կան կազ մը, ո րը նե րա-

ռում է կա թի մա տուց ման տա րո ղութ յու նը (1), մա տու ցող պոմ պը (2), հոս քի կար գա-
վո րի չը (3), տա քաց ման ռե գե նե րա ցիոն սեկ ցիան (4), սեր զատ‒կեղ տա մաք րի չը (5), 
տա քաց ման սեկ ցիան (6), մա տուց ման օ ժան դա կող պոմ պը (7), խո ղո վա կա վոր սա-
ռեց ման հա մա կար գը (8), տաք ջրի մա տուց ման հա մա կար գը (9), պա ղեց ման ռե գե-
նե րա ցիոն սեկ ցիան (10), պա ղեց ման սեկ ցիա նե րը (11), հոս քի հե տա դարձ բաշխ ման 
կլա պա նը (12), կա ռա վար ման վա հա նա կը (13), ինչ պես նաև ջեր մա յին տվյալ նե րի փո-
խանց ման հաշ վի չը (Ա) և ճնշ ման հաշ վի չը (Բ)62։  
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Նկար 14‒20։ Կաթի թիթեղավոր պաստերիզատոր. 

14.3.3. ԿԱԹԻ ՊԱՂԵՑՈՒՄ
Կա թի ո րա կը և դ րա բակ տե րիո ցիդ հատ կութ յուն նե րի պահ պա նու մը զգա-

լիո րեն կախ ված են պահ պան ման տևո ղութ յու նից և ջեր մաս տի ճա նից։ Կա թի 
բակ տե րիո ցիդ նյու թերն օժտ ված են ման րէաս պան հատ կութ յուն նե րով, ո րը 
կան խար գե լում է ման րէ նե րի ա ճը և զար գա ցու մը կա թի միկ րոֆ լո րա յում։ 
Միև նույն ժա մա նակ, կա թի պահ պան ման բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա-
յութ յու նը նպաս տում է ման րէ նե րի բազ մաց մա նը։ Այդ նպա տա կով կա թը պա-
ղեց նում են 2‒80C և պահ պա նում են այդ նպա տա կի հա մար նա խա տես ված 
տա րո ղութ յուն նե րում մինչև 10‒12 ժամ՝ հե տա գա վե րամ շակ ման հա մար։ Այդ 
ջեր մաս տի ճան նե րում կա թի ո րա կի վրա ազ դող խոր քա յին փո փո խու թյուն-
ներ չեն կա տար վում, քա նի որ զգա լիո րեն դան դա ղում է քի միա կան ռեակ-
ցիա նե րի ա րա գութ յու նը։ Ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող 
ռեակ ցիա նե րը, մաս նա վո րա պես, սպի տա կու ցի և կաթ նա յու ղի հիդ րո լի զը, 
զգա յուն են ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ։ Իսկ բակ տե-
րիա ներն ի րենց ա ճի և զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ներ գիան ստա նում 
են ջեր մաս տի ճա նից կա խում ու նե ցող նման կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե-
րի կա տար մամբ։ Հարկ է նշել, որ ֆեր մենտ նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար 
օպ տի մալ ջեր մաս տի ճան է 370C‒ը, ո րոնց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը ո րո շա-
կիո րեն նվա զում է 250C‒ում և հաս նում է նվա զա գույ նի 0‒40C‒ում։ Սա կայն 
ֆեր մենտ նե րի մի շարք տե սակ ներ կա րող են գոր ծել նաև ցածր ջեր մաս տի ճա-
նա յին պայ ման նե րում։ Օ րի նակ, փսիխ րո ֆիլ ֆեր մենտ նե րը կեն սա գոր ծում են 
7‒150C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։  
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ՄՈԴՈՒԼ 1
ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ
1. Ջեր մամ շակ ված կա թի և կաթ նա սե րի դա սա կար գու մը, 
    դրանց ար տա դրութ յան ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիա նե րը
2. Ջեր մամ շակ ված կա թի և կաթ նա սե րի պատ րաս տու մը
3. Ջեր մամ շակ ված կա թի և սե րի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման 
    պատ ճառ նե րը և կան խար գել ման մե թոդ նե րը

1.1. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

1.1.1. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ջեր մամ շակ ված կաթն ու կաթ նա սե րը նոր մա լի զաց ված կաթ նա յին խառ-

նուրդ ներ են ըստ կաթ նա յու ղի (և չոր նյու թե րի), ո րոնց ջեր մա յին մշա կումն 
ի րա կա նաց նում են տար բեր ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ նե րով1։ Ըստ ջեր մա յին 
մշակ ման, խմե լու կա թը և կաթ նա սե րը լի նում են ինչ պես պաս տե րի զաց ված, 
այն պես էլ ստե րի լի զաց ված վի ճա կում, ո րոնց պատ րաստ ման հա մար հիմ նա-
կան հումք է բնա կան և/ կամ չոր ա նա րատ կա թը։ Կա թը պետք է ստաց ված 
լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից և լի նի ա ռանց կողմ նա կի հա մի և հո տի։ Ըն դուն-
վող կա թը պետք է լի նի բարձ րո րակ, թթվութ յու նը 16-180Թ, խտութ յու նը նվա-
զա գույ նը 1027 կգ/մ3, ըստ մե խա նի կա կան և բակ տե րիալ աղ տոտ վա ծութ յան 
պատ կա նի ա ռա ջին դա սին2,3,։ Աղ  յու սակ 1-1-ում ներ կա յաց ված են ջեր մա-
մշակ ված կա թի և կաթ նա սե րի հիմ նա կան տե սակ ներն ըստ ա ռան ձին ցու ցա-
նիշ նե րի4։

Աղ  յու սակ 1-1: Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի տե սակ ներն ըստ ֆի զի կա քի միա կան 
ցու ցա նիշ նե րի և կեն սա բա նա կան ար ժե քի.  

Ջեր մա-
մշակ ված 
կաթի և 

կաթնա սերի 
տեսակները

Չոր 
նյութերի 
պա րու-
նակու-
թյունը

Սպիտա-
կուցներ

Կաթ-
նա-

շաքար

Օրգանա-
կան 

թթուներ

Էներգե-
տիկ 

արժեքը

Պաստերի-
զաց ված կաթ

6% յու ղայ նու-
թյամբ 14,5 3,00 4,70 0,12 84
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3,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 11,8 2,80 4,70 0,14 61

3,2 % յու ղայ-
նու թյամբ 11,5 2,80 4,70 0,14 58

2,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 10,9 2,82 4,73 0,14 52

1,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 10,0 2,85 4,78 0,14 44

Անյուղ 8,6 3,00 4,70 0,14 31

Հալած կաթ

6 % յու ղայ-
նու թյամբ 14,5 3,00 4,70 0,12 84

4 % յու ղայ-
նու թյամբ 12,6 2,80 4,70 0,12 67

1 % յու ղայ-
նու թյամբ 9,1 - - - -

Անյուղ 8,1 - - - -

Սպի տա կու-
ցային կաթ

2,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 14,1 4,30 6,40 0,14 64

1 % յու ղայ-
նու թյամբ 12,6 4,30 6,40 0,14 51

Ստերի լի զաց-
ված կաթ

3,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 11,8 2,80 4,70 0,14 61

3,2 % յու ղայ-
նու թյամբ 11,5 2,80 4,70 0,14 58

2,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 10,9 2,82 4,73 0,14 52

1,5 % յու ղայ-
նու թյամբ 10,0 2,84 4,78 0,14 44
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Պաս տե րի-
զաց ված 
կաթնասեր

35 % յու ղայ-
նու թյամբ 41,0 2,50 3,00 0,14 337

20 % յու ղայ-
նու թյամբ 27,2 2,80 3,70 0,17 206

15 % յու ղայ-
նու թյամբ 22,8 2,90 3,70 - 161

10 % յու ղայ-
նու թյամբ 17,8 3,00 4,00 0,17 118

8 % յու ղայ-
նու թյամբ 15,8 3,00 4,00 0,17 100

Ստե րի լի զաց-
ված կաթ նա-

սեր

10 % յու ղայ-
նու թյամբ 17,8 3,00 4,00 0,17 102

25 % յու ղայ-
նու թյամբ 32,0 - - - -

1.1.2. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Ջեր մամ շակ ված կա թի ընդ հա նուր տեխ նո լո գիան բաղ կա ցած է մի շարք 

տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րից, ո րոնց մեջ են մտնում կա թի ըն դու նու-
մը, գնա հա տու մը, տե սա կա վո րու մը, կեղ տա մաք րու մը, պա ղե ցու մը, ստան-
դար տա-ցու մը (նոր մա լա ցում), հո մո գե նի զա ցու մը, ջեր մա յին մշա կու մը, պա-
ղե ցու մը, փա թե թա վո րու մը, պահ պա նու մը և  ի րա ցու մը5,6 (Նկար 1-1 և 1-2)։ 
Կա թի ըն դու նու մը և տե սա կա վո րու մը կազ մա կերպ վում է լա բո րա տոր 

փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա։ Կա թի տե ղա փո խու մը դե-
պի ըն դուն ման և վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս ի րա կա նաց վում է կենտ րո-
նա խույս պոմ պի մի ջո ցով, ո րի օգ նութ յամբ կա թը մա տուց վում է կշեռ քին։ 
Կա թի կշռումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո այն ինք նա հոս դա տարկ վում է կա-
թի հա վաք ման վան նա յի մեջ, որ տե ղից մեկ այլ կենտ րո նա խույս պոմ պի օգ-
նու թյամբ կա տար վում է կա թի կեղ տա մաք րու մը 40-450C-ում։ Կա թը կեղ տա-
մաքր ման են թար կե լուց հե տո այն պա ղեց նում են 4-60C-ում՝ այդ պրո ցե սի 
հա մար նա խա տես ված պա ղե ցու ցիչ նե րի օգ նութ յամբ։ Կաթ նա յին խառ նուրդ-
նե րի պատ րաստ ման բա ղադ րագ րե րի հի ման վրա կազ մա կերպ վում է պաս-
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տե րի զաց ված կամ ստե րի լի զաց ված 
կա թի խառ նուր դի պատ րաս տու մը, 
ո րի հա մար կա տա րում են ստան-
դար տա ցում ըստ կաթ նա յու ղի կամ 
չոր նյու թե րի ցու ցա նիշ նե րի2։ 

Ն կար 1-1։ Պաս տե րի զաց ված կամ 
ստե րի լի զաց ված կա թի ար տադ րութ-
յան տեխ նո լո գիա կան սխե ման7. 

 Կաթ նա յին խառ նուր դի նոր մա-
լի զա ցիան ի րա կա նաց նե լուց հե տո 
կա տա րում են բարձ րա յուղ կաթ-
նա յին խառ նուրդ նե րի հո մո գե նի-
զա ցում 60-650C-ում 12-15 Մ պա 
ճնշման պայ ման նե րում։ Պաս տե-
րի զաց ված կա թի ար տադ րութ յան 
դեպ քում կաթ նա յին խառ նուր դը 
են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 
76 ± 20C-ում 20 վայ րկյան տ ևողու-
թյամբ, իսկ ս տե րի լիզ ացված կաթի 
դ եպքում՝ 116 ± 10C-ում 20-3 0 րոպե  
տևո ղությամբ կամ 120 ± 10C-ում  
15 րո պե տ ևողութ յա մբ։ Կ աթի  մա-
տուցու մը  պ աստ երիզա ցմ ան  ապա-
րա տ ին  կա րգավորվու մ է հավա-
սարա կշռող բ աքի  և  կ արգավո րո ղ 
փակ ան ի միջո ցով, որ ը ն ախատեսվ-
ած  է  ապարատո ւմ խ առնուր դի հի-
դրոստատիկ ճնշու մն  ա պահովե լու 
համ ար, քանի  որ  հավել  յա լ քա-
նակու թ յունների բ աց թողմ ան դեպ-
քում նվազում  է  պ աստ երիզացման 
կ ամ  ս տեր իլիզացմ ան ար դյ ունա վե տությունը , մինչ դեռ պա կա ս քա նա կու -
թյուննե րի դեպ քո ւմ  ապարատում գտն վող կ աթը կարո ղ է ենթարկվ ել հա-
լմա ն։  Պ աս տերիզացի ոն սեկցիա յից կ աթ ը տ եղափոխվում  է  պ աս տե րիզատ-
որ ի ռե գեներացի ոն սեկցի ան, որ տեղ ս առը կ աթ ը տաքանում է՝   շնոր հի վ 
հա կառ ակ կո ղմից եկող տաք կաթի։ Մինչև 2-4 0C ջե րմաստի ճան  պաղեցված 
կ աթն ուղարկվու մ է  սառեցմ ան  հ նարա վորությա մբ պահպան մա ն տա րողու-
թյուն ներ՝ կ աթ ի հետ ագ ա տա րայ ավորո ւմը և/ կա մ փա թեթ ավորու մը  կա զ-
մակերպե լու համ ար։ 
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Նկար  1- 2։ Ջեր մամշակ ված կ աթի  արտ ադրությ ան  տ եխնոլոգիա ն. 

Կ աթնաս երի  արտ ադրութ յան հ ամ ար  իր ականացվում  է  պ աստ երիզաց-
ված կա թի  սերզատում ա յդ  պրոց եսի հա մա ր ն ախատեսվ ած սե րզատն երի 
օգնութ յամ բ։  Կ աթնաս երի  արտ ադրությ ան  տ եխն ոլոգիակ ան գոր ծը նթացների 
մեջ են մտն ում կ աթի  ըն դունում ը,  գն ահատու մը , տե սակ ավորում ը,  կե ղտա-
մաքրու մը , պ աղեցում ը,  սե րզատու մը , հո մո գեն իզացում ը,  ջերմայ ին մշակու-
մը , պ աղեցու մը , փա թեթ ավորում ը,  պա հպան ու մը  և իրացումը4,5 (Նկար 1-2)։ 
Կաթ նա սե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա տա րում են հո մո գե նի զա ցիա յի և 
ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յուն՝ կախ ված խառ նուր դի յու ղայ նութ յու նից։     
Հա մե մա տա բար ցածր յու ղայ նութ յամբ (10-20%) կաթ նա սե րի խառ նուր-

դը հո մո գե նի զաց նում են 50-750C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում՝ 12-
15 Մ պա ճնշման առ կա յութ յամբ, իսկ ա ռա վել բարձր յու ղայ նութ յամբ խառ-
նուրդ նե րի դեպ քում կի րա ռում են 5-7,5 Մ պա ճնշման պայ ման նե րը։ Ջեր մա յին 
մշակ ման ռե ժիմ նե րը տար բեր վում են՝ ել նե լով խառ նուր դի յու ղայ նութ յու նից։ 
Մաս նա վո րա պես, 8-10% յու ղայ նութ յամբ կաթ նա սե րի խառ նուր դի դեպ քում 
կի րա ռում են 15-20 վայրկ յան տևո ղութ յամբ 80 ± 20C ջ երմ աս տի ճա նային ռե-
ժ իմ ները, մի նչդեռ  ա ռավել բարձր յ ուղ այնո ւթյամբ խ առնու րդ ների դ եպքում 
կի րառում են 15-30 վայ րկյան տ ևողո ւթյամբ  և  ա վելի բարձր ջ երմ աս տի ճա-
նային ռեժ իմներ՝ 87 ± 20 C։  Ս տե րիլ իզացված  կ աթ նասեր ի ա րտադ րության  
դեպքում  խառ նուրդ ը ե նթարկում են  ջ երմային մշակման 120-1250C-ում 15-
20 վ այրկյան  տևո ղությա մբ։  Ջ երմային մշակմա ն ե նթ արկելու ց հետո  կ աթ-
նասերի  խառ նուրդ ը ե նթարկում ե ն պ աղեցման 4-60C-ում ՝ հետագ ա տա րա-
յավորման  ն պատակով։   
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Նկար 1 -3։  Պ աս տեր իզացված կամ  
ս տե րիլ իզացված  կ աթ նասեր ի ա րտա-
դրության  տ եխ նոլ ոգիական  սխեման7,8 .

1.2. ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
Ջեր մամ շակ ված կա թի և կաթ նա սե րի ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վող 

հիմ նա կան հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վոր վում է 
ՀՀ օ րենք նե րով, կա նո նա կար գե րով և/ կամ չա փո րո շիչ նե րով։ Ար տադ րութ յու-
նում կի րառ վող հիմ նա կան և  օ ժան դակ նյու թե րի մեջ են մտնում.

o գյու ղատն տե սա կան տար բեր կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թը
o ան յուղ կա թը
o կաթ նա սե րը
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o խտաց րած և/ կամ չոր կա թը
o խմե լու ջու րը
o փա թե թա վոր ման և տա րա յա վոր ման նյու թե րը։ 
Ջեր մա յին մշա կու մը խմե լու կա թի և կաթ նա սե րի ար տադ րութ յան կա-

րևո րա գույն տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րից մեկն է։ Ջեր մա յին մշակ-
ման արդ յու նա վե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է կա թի ջեր մա կա յու նութ յամբ, 
ո րը հիմն ված է կա թի սպի տա կու ցա յին և  ա ղա յին կազ մի վրա, ինչ պես նաև 
թթվութ յամբ, որն իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է սե զո նայ նութ յամբ, լակ տա-
ցիա յի շրջա նով, կեն դա նի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կով և ցե ղա տե սա կով, կե րա-
յին ռա ցիո նով և ռե ժիմ նե րով։ Արդ յու նա վե տութ յան վրա զգա լիո րեն ազ դում 
է նաև կա թի ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յու նը, ո րի բարձր ցու ցա նիշ նե-
րի դեպ քում նվա զում են ջեր մա յին մշակ ման ցան կա լի ազ դե ցութ յուն նե րը։ 
Ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ կա թի կազ մը կրում է խոր կեն սա քի միա-

կան և ֆի զի կա քի միա կան փո փո խութ յուն ներ։ Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի 
կի րառ ման արդ յուն քում կտրուկ նվա զում է միկ րոօր գա նիզմ նե րի քա նա կը, 
ի նակ տի վա նում է ֆեր մենտ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, իսկ պատ րաս տի մթեր-
քը ձեռք է բե րում սպե ցի ֆիկ համ, հոտ, գույն և կոն սիս տեն ցիա։   
Ջեր մա յին մշակ ման կա թի թթվութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 220Թ-ից, քա-

նի որ թթվութ յան բարձր ար ժեք նե րի դեպ քում կա թի սպի տա կուց նե րը են-
թարկ վում են դե նա տու րաց ման և նս տում են ջեր մա փո խա նա կա յին ա պա-
րա տի ներ քին պա տե րի մա կեր ևույ թին։ Երբ կա թի թթվութ յու նը կազ մում է 
270Թ և  ա վե լի, ա պա ջեր մա յին մշա կու մը հան գեց նում է կա թի ամ բող ջա կան 
մա կարդ ման։ 
Հա լած կա թի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն 

այն է, որ նոր մա լի զաց ված կա թը տա քաց նում են մինչև 95-980C և պա հում են 
այդ ջեր մաս տի ճա նում 3-4 ժամ4։ Այդ ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում սպի տա-
կուց նե րի և կաթ նա շա քա րի քայ քա յում՝ կա րա մե լի զա ցիա։ Դ րա հետ ևան քով 
ա ռա ջա նում են մե լա նոիդ ներ, ո րոնք կաթ նա յին խառ նուր դին հա ղոր դում են 
գորշ գու նա վո րում։ Այդ պրո ցե սի ըն թաց քում ձևա վոր վում են նաև սուլ ֆի-
դա յին միա ցութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց հեր թին կաթ նա յին խառ նուր դին տա-
լիս են յու րա հա տուկ համ և հոտ։ Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում կաթ նա յին 
խառ նուր դի պահ պան ման ժա մա նակ միաց նում են տա րո ղութ յան խառ նի չը 
2-3 րո պե տևո ղութ յամբ՝ կա թի մա կեր ևույ թին սպի տա կուց նե րից ու կաթ նա-
յու ղից կազմ ված շեր տի ա ռա ջա ցու մը կան խար գե լե լու հա մար։ Հա լած կա թի 
ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա տա րում են վե րա հաշ վարկ նոր մա լի զա ցիա յի 
ժա մա նակ՝ հաշ վի առ նե լով կա թի կազ մի մեջ մտնող ջրի մաս նա բաժ նի հնա-
րա վոր կո րուս տը։ Հա լե ցու մից հե տո կաթ նա յին խառ նուր դի ջեր մաս տի ճա-
նը տա րո ղութ յու նում նվա զեց նում են մինչև 400C, ո րից հե տո մա տու ցում են 
պա ղե ցու ցի չին մինչև 4-60C պա ղեց նե լու հա մար։ 
Ս պի տա կու ցա յին կա թի տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու-

թյունն այն է, որ կաթ նա յին խառ նուրդ նե րը բնո րոշ վում են կաթ նա յու-
ղի ցածր և յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի բարձր մաս նա բա ժին նե րով4։ Այս 
դեպ քում պատ րաս տի կաթ նա յին խառ նուր դի թթվութ յու նը չպետք է գե-
րա զան ցի 250Թ։ Յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի մաս նա բա ժինն ա վե լաց նե-
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լու նպա տա կով նոր մա լի զա ցիա յի ժա մա նակ կաթ նա յին խառ նուր դին 
ա վե լաց նում են չոր յու ղա զուրկ կաթ կամ խտաց րած յու ղա զուրկ կաթ։

1.3 ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Կաթն օժտ ված է բարձր ադ սորբ ցիոն (կլա նիչ) հատ կութ յուն նե րով, ո րի 

հետ ևան քով կա րող է փո խել իր հա մա յին և հո տա յին հատ կութ յուն նե րը՝ 
ա ռա ջաց նե լով ա րատ նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ9,10,11։ Կա թին բնո րոշ հա մա յին 
և հո տա յին ա րատ նե րը սո վո րա բար ա ռա վել վառ են ար տա հայտ վում կաթ-
նա սե րում, ո րը պայ մա նա վոր ված է դրա նում առ կա յու ղի բարձր պա րու նա-
կութ յամբ։ Ներք ևում քննարկ ված են կա թի ա ռա վել ընդ հա նուր ա րատ նե րի 
տե սակ նե րը, ո րոնք կա րող են փո խանց վել ինչ պես կաթ նա սե րին, այն պես էլ 
կա թից պատ րաստ վող այլ կաթ նամ թերք նե րի։  
Կեն դա նու օր գա նիզ մից կա թին փո խանց վող ա րատ ներ։ Կա թի 

կողմ նա կի հա մե րը և հո տե րը կա րող են փո խանց վել կա թին կե րե րում և/ կամ 
շրջա կա մի ջա վայ րում առ կա սպե ցի ֆիկ միա ցութ յուն նե րի շնոր հիվ՝ կեն դա-
նու օր գա նիզ մի մի ջո ցով։ Այդ միա ցութ յուն նե րի փո խան ցու մը կա թին կա րող 
է տե ղի ու նե նալ շնչա ռա կան և ս տա մոք սա ղի քա յին հա մա կար գե րի մի ջո ցով՝ 
ար յան շրջա նա ռութ յան շնոր հիվ։ Ցն դող միա ցութ յուն ներն ար տա քին մի-
ջա վայ րից ներ թա փան ցե լով օր գա նիզմ, գան ձա կի (ո րո ճող նե րի ստա մոք սի 
ա ռա ջին բա ժին) գա զա յին ֆա զա յից կեն դա նու շնչա ռա կան օր գան նե րի մի-
ջո ցով հեշ տութ յամբ անց նում են կա թի բա ղադ րութ յան մեջ։ Կե րե րում առ-
կա ցնդող և չցն դող միա ցութ յուն նե րը ստա մոք սա ղի քա յին հա մա կար գի մի-
ջո ցով ա ռա վել դան դաղ են փո խանց վում կա թին։ Ցն դող միա ցութ յուն նե րից 
զերծ օ դի առ կա յութ յան դեպ քում կեն դա նու օր գա նիզ մում սկսվում է հա-
կա ռակ գոր ծըն թա ցը, ո րի ըն թաց քում դրանք հե ռաց վում են կա թից ար յան 
շրջա նա ռութ յան և շն չա ռա կան օր գան նե րի մի ջո ցով։ Այս տե ղից բխում է այն 
սկզբուն քը, որ կա թում կե րա յին հա մե րի առ կա յութ յու նից խու սա փե լու հա-
մար, մաս նա վո րա պես, սի լո սի, սի լո սա յին կամ այլ կե րե րի, ո րոնք հա րուստ 
են ցնդող միա ցութ յուն նե րով, անհ րա ժեշտ է կե րակ րել կեն դա նի նե րին կի թը 
կազ մա կեր պե լուց նվա զա գույ նը չորս ժամ ա ռաջ։ Կե րա յին հա մե րը և հո տե-
րը հա ճախ ա ռա ջա նում են մսու րա յին շրջա նից ա րո տա յին շրջա նի անց նե լիս, 
կեն դա նի նե րին ցած րո րակ կե րե րով կե րակ րե լիս (բոր բոս նած, դառ նա ցած, նե-
խած) կամ կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նում որ ևէ կե րի մեծ քա նա կու թյուն-
ներ օգ տա գոր ծե լիս (կա ղամբ, ճակն դեղ, կար տո ֆիլ և  այլն)։ Գ րա կա նու թյան 
մեջ կե րա յին հա մե րի ա րատ նե րից ա ռանձ նաց վում են մի շարք բույ սե րի, նե-
րառ յալ՝ վայ րի սո խի, սխտո րու կի և  այլ բույ սե րից ա ռա ջա ցած կե րա յին հա-
մե րը։ Ա ռա ջա ցող ա րատ նե րի բնույ թը կախ ված է բույ սե րի տե սա կից, ո րոն-
ցով կե րակր վում են կեն դա նի նե րը։ Այս բույ սերն ու նեն սպե ցի ֆիկ հա մա յին 
բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք ու նեն ցնդո ղութ յան ցածր աս տի ճան և շն չա ռա կան 
օր գան նե րի մի ջո ցով դան դաղ են հե ռաց վում կա թի բա ղադ րութ յու նից՝ շա-
րու նակ վե լով մոտ 12 ժամ։ Ն ման ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մը կան խար գե լե լու 
հա մար, ո րոնք դարձ նում են կա թը ոչ պի տա նի, անհ րա ժեշտ է մաք րել ա րո-
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տա յին և խոտ հար քա յին հան դա վայ րե րը մո լա խո տե րից։ Բա ցի դա, կե րե րի 
տար բեր տե սակ նե րը, հատ կա պես սի լո սա յին կե րե րը, անհ րա ժեշտ է պահ պա-
նել կաթ նա սուն կեն դա նի նե րի տե ղա մա սից դուրս տա րածք նե րում։
Գո մի հոտ և համ։ Օ դա փո խութ յան հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան կամ 

ոչ լիար ժեք օ դա փո խութ յան դեպ քում, ա նաս նա նո ցում առ կա հո տե րը կեն-
դա նու շնչա ռա կան հա մա կա գի մի ջո ցով փո խանց վում են կա թին, սա կայն 
հայտ նի չէ, արդ յոք, դրանք փո խանց վում են կաթ նամ թեր քի ա ռան ձին տե-
սակ նե րի։ 
Կո վի համ և հոտ։ Այս ա րատ ներն ա ռա ջա նում են, երբ կեն դա նի նե րը հի-

վան դա նում են կե տոզ նե րով կամ ա ցե տո նե միա յով՝ սի լո սում ա ցե տո նա յին 
միա ցութ յան բարձր կոն ցենտ րա ցիա յի հետ ևան քով։ Հի վանդ կեն դա նի նե րի 
շնչա ռութ յան ժա մա նակ նման հո տը կա րող է ար տա հայտ վել այն քան ուժ գին, 
որ հար ևան կեն դա նի նե րի կա թում ևս կա րող է ա ռա ջա նալ նման ա րատ, երբ 
ա նաս նա նո ցում առ կա է օ դա փո խութ յան ան բա վա րար մա կար դակ։ 
Կ լան վող հո տեր (դե ղեր, քի միա կան նյու թեր, նավ թամ թերք ներ)։ 

Օ դում առ կա այս տե սա կի հո տա յին միա ցութ յուն նե րը կա րող են ան մի ջա պես 
կլան վել կա թի կող մից, երբ այն գտնվում է ոչ հեր մե տիկ տա րո ղութ յու նում այս 
նյու թե րի հետ միև նույն տա րած քում բա վա կան տևա կան ժա մա նա կա հատ ված։ 
Հո տե րը կլան վում են գլխա վո րա պես կա թում առ կա ճար պա յին ֆա զա յի կող-
մից, ո րի պատ ճա ռով էլ կա թից ան ջատ ված կաթ նա յու ղի կլան ման հատ կու-
թ յուն ներն ա ռա վել ար տա հայտ ված են։ Ն ման ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մը կան-
խար գե լե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել կա թը այն պի սի ար տադ րա կան 
տա րածք նե րում, որ տեղ նման հո տեր ան ջա տող նյու թե րը բա ցա կա յում են։ 
Քի միա կան նյու թե րից ան ջատ ված հո տե րի կլան ման դեպ քում, կա թը կա-

րող է ձեռք բե րել սա նի տա րա կան մշա կու մից հե տո թե րի լվաց ված և  ախ տա-
հան ված նյու թե րի մնա ցորդ նե րի հո տե րի նման հատ կութ յուն ներ։ Սա հատ-
կա պես վտան գա վոր է պան րա պի տա նի կա թի գնա հատ ման դեպ քում, երբ 
դրանց առ կա յութ յու նը կա թում նվա զեց նում է կա թի մա կարդ ման հատ կու-
թյուն նե րը։ Նավ թամ թերք նե րից ան ջատ ված հո տե րի փո խան ցու մը կա թին 
կա րող է տե ղի ու նե նալ կա թի տե ղա փոխ ման ըն թաց քում։ 
Դա ռը համ։ Այս ա րա տը կա րող է ա ռա ջա նալ ա ռան ձին միկ րոօր գա նիզմ-

նե րի կող մից (փսիխ րո ֆիլ ներ, Enterococcus faecalis subsp. Liquefaciens և  
այլն) կա թի սպի տա կուց նե րի տրոհ ման կամ կեն դա նի նե րի կող մից դառ նա-
համ կե րե րի օգ տա գործ ման դեպ քում, ո րոնք պա րու նա կում են ալ կա լոիդ-
ներ։ Ման րէա բա նա կան ծագ ման դառ նութ յու նը կա թում կա րող է ա ռա ջա նալ 
կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի բարձր աս տի ճա նի զար գաց ման հետ ևան քով, ո րի 
դեպ քում կա թը հա մար վում է ոչ պան րա պի տա նի այլ ան հա մա պա տաս խան 
ցու ցա նիշ նե րի զու գակ ցութ յամբ։ Ն ման միկ րոֆ լո րա յի զար գաց ման վտան-
գը այն է, որ կա թում ջեր մա կա յուն պրո տեո լի տիկ ֆեր մենտ նե րի և դ րանց 
բջիջ նե րի կու տա կու մը հե տա գա յում ա ռա ջաց նում է ան ցան կա լի հետ ևանք-
ներ հատ կա պես պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Այս ա րա տի առ կա-
յութ յան դեպ քում անհ րա ժեշտ է հնա րա վո րինս նվա զեց նել կա թի մշակ ման 
ըն թաց քում դրա վրա ե ղած մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նը։  
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Կծ վա համ, յու ղա յին համ։ Այս ա րա տը հա ճախ շփոթ վում է դա ռը հա-
մի ա րա տի հետ, սա կայն կծվա հա մութ յան ա րա տը մշտա պես ու ղեկց վում է 
հա մա պա տաս խան հո տով, ի տար բե րութ յուն դա ռը հա մի ա րա տի։ Կծ վա հա-
մութ յան պատ ճառ են դառ նում լի պա զա ֆեր մենտ նե րի ներ գոր ծութ յամբ ան-
ջատ ված ար գա սիք նե րը կամ դրանց բարձր կոն ցենտ րա ցիան կա թում, որն 
ար տա հայտ վում է լակ տա ցիա յի վեր ջին շրջա նում և մաս տի տով հի վանդ կեն-
դա նի նե րից կա թի ստաց ման դեպ քում։ Լի պո լի զի բարձր աս տի ճա նը կա թում 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև լի պիդ նե րի օք սի դաց ման հետ ևան քով, 
ո րին նպաս տում է կա թի վրա մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յու նը, պղնձի բարձր 
քա նա կութ յու նը, կա թի օ դա հա գեց վա ծութ յու նը, կա թի պահ պա նու մը լույ սի 
ներ քո։ Լի պո լի զի բարձր աս տի ճա նը կա թում հնա րա վոր է չնկա տել, սա կայն 
այն կար տա հայտ վի պան րում, քա նի որ մաս նա կի լի պո լի զի ար գա սիք նե րը 
ա ռա վել ա րագ են քայ քայ վում պան րում, իսկ լի պա զա և լի պոպ րո տեի նա զա 
ֆեր մենտ նե րը մնում են կեն սու նակ կա թի պաս տե րա ցու մից հե տո։ 
Ա ծի կա յին համ և հոտ (խան ձա համ, կա րա մե լա յին, խո հա նո ցա յին)։ 

Այս ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում Lc. maltigenes միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի բազ մա ցու մը կա թում, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 3-մե թիլ բու թա նոլ։ 
Կա թում այս ա րա տը ար տա հայտ վում է, երբ դրա հա րուց չի քա նա կութ յու նը 
տա տան վում է 10-100մլն/մլ, ո րի դեպ քում միկ րոօր գա նիզմ նե րի բարձր քա-
նա կութ յան պատ ճա ռով կա թը հա մար վում է ոչ պան րա պի տա նի։ Միև նույն 
ժա մա նակ, այս ա րա տը հա ճախ դրսևոր վում է նաև պան րում, ո րի պատ ճառ 
կա րող է լի նել հա րուց չի ան մի ջա կան բազ մա ցու մը պան րում։ Կա թի այս հա-
րուց չով վա րակ ման հիմ նա կան աղբ յուր ներ են վատ լվաց ված ու ախ տա հան-
ված սար քա վո րում նե րը և կա թի ան հա մա պա տաս խան պա ղե ցու մը։     
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ՄՈԴՈՒԼ 2
ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ

1. Թ թու կաթ նամ թերք նե րի (նաև դիե տիկ) դա սա կար գու մը, 
 դրանց ար տադ րութ յան ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիան
2. Թ թու կաթ նամ թերք նե րի պատ րաս տումն ըստ տե սա կի
3. Թ թու կաթ նամ թերք նե րի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման 
 պատ ճառ նե րը և կան խար գել ման մե թոդ նե րը:

1.1. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ (ՆԱԵՎ ԴԻԵՏԻԿ) ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

2.1.1. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ (ՆԱԵՎ ԴԻԵՏԻԿ) ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Թ թու կաթ նամ թեր քը թթվեց րած կաթ նա յին, կաթ նա յին բա ղադր յալ, կաթ 
պա րու նա կող մթերք է, ո րը պատ րաստ վում է տվյալ կաթ նաթթ վա յին մթեր-
քին բնո րոշ տեխ նո լո գիա յով։ Թ թու կաթ նամ թերք նե րը բա ժան վում են ե րեք 
հիմ նա կան խմբի1, որոնց մեջ են մտնում՝

1. Կաթնաթթվային խմիչքները
2. Թթվասերը և թթվասերային մթերքները
3. Կաթնաշոռը և կաթնաշոռային մթերքները

Ըստ կոն սիս տեն ցիա յի, թթու կաթ նամ թերք նե րը լի նում են հե ղուկ կամ 
կի սա հե ղուկ (օ րի նակ՝ կու մի սը, կե ֆի րը, պրոս տոկ վա շան), կի սա թանձր (օ րի-
նակ՝ թթվա սե րը) և թանձր (օ րի նակ՝ կաթ նա շո ռը)2։ Ըստ մա կարդ ման ե ղա-
նա կի, թթու կաթ նամ թերք նե րը բա ժան վում են հո մո ֆեր մեն տա տիվ (կաթ-
նաթթ վա յին) և հե տե րո ֆեր մեն տա տիվ (կաթ նաթթ վա յին և ս պիր տա յին կամ 
խա ռը) խմոր մամբ պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րի3։ Բա ցի դա, թթու կաթ-
նամ թերք նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ըստ պատ րաստ ման ե ղա նա կի, ո րին 
պատ կա նում են թեր մոս տա տա յին և ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նակ նե րը։ Թ թու 
կաթ նամ թերք նե րը կա րող են դա սա կարգ վել նաև ըստ յու ղայ նութ յան և 
թթվութ յան ցու ցա նիշ նե րի։ 

Ըստ մա կար դի կազ մի, դիե տիկ կաթ նամ թերք նե րը կա րե լի է բա ժա նել չորս 
հիմ նա կան խմբի4.
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1. Ա ցի դո ֆի լա յին ցու պիկ նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված կաթ-
նամ թերք ներ (օ րի նակ՝ ա ցի դո ֆի լա յին կաթ, ա ցի դո ֆի լին, ա ցի դո ֆի լա յին 
պրոս տոկ վա շա)

2. Թեր մո ֆիլ և մե զո ֆիլ կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կե րի ու բուլ ղա-
րա կան ցու պիկ նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված կաթ նամ թերք ներ (օ րի-
նակ՝ ռյա ժեն կա, յո գուրտ)

3. Մե զո ֆիլ կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կե րի օգ տա գործ մամբ պատ-
րաստ ված կաթ նամ թերք ներ (օ րի նակ՝ սո վո րա կան պրոս տոկ վա շա, կաթ նա-
շոռ, թթվա սեր)

4. Կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի և խ մո րասն կե րի օգ տա գործ մամբ 
պատ րաստ ված կաթ նամ թերք ներ (օ րի նակ՝ կու միս, կե ֆիր)։
Թ թու կաթ նամ թերք նե րը պատ րաս տում են նաև կաթ նաթթ վա յին բակ տե-

րիա ներ և բի ֆի դո բակ տե րիա ներ պա րու նա կող մա կարդ նե րի օգ տա գործ ման 
մի ջո ցով, ո րի դեպ քում պատ րաստ ված կաթ նամ թերք նե րը ձեռք են բե րում 
ֆունկ ցիո նալ հատ կութ յուն ներ, ին չը թող նում է բա րե րար ազ դե ցութ յուն 
մար դու ա ռող ջութ յան վրա։ 

2.1.2. ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վող հիմ նա կան 

հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րենք-
նե րով, կա նո նա կար գե րով և/ կամ չա փո րո շիչ նե րով։ Ար տադ րութ յու նում կի-
րառ վող հիմ նա կան և  օ ժան դակ նյու թե րի մեջ են մտնում․

o գյու ղատն տե սա կան տար բեր կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թը
o խտաց րած/չոր կա թը և կաթ նա սե րը
o ա նա լի սե րուց քա յին կա րա գը
o բակ տե րիալ մա կար դը
o գու նան յու թե րը և հա մա յին հա վե լում նե րը
o այլ հա վե լում ներ, այդ թվում՝ մրգե րը, հա տապ տուղ նե րը և  այլն
o խմե լու ջու րը
o փա թե թա վոր ման և տա րա յա վոր ման նյու թե րը։ 
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման հա մար հիմ նա կան հումք հան դի-

սա ցող ա նա րատ կա թը պետք է լի նի բարձ րո րակ, ա ռանց կողմ նա կի հա մե-
րի և հո տե րի, ստաց ված լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից, տիտր վող թթվութ յու նը 
լի նի ոչ բարձր 190Թ-ից, իսկ խտութ յու նը լի նի ոչ ցածր 1027 կգ/մ3-ից։ Ման-
րէ նե րի պա րու նա կութ յու նը 1 մլ կա թում պետք է լի նի ոչ ա վե լի 500 հա զա-
րից։ Կա թը նաև չպետք է պա րու նա կի մնա ցոր դա յին կոն սեր վաց նող նյու թեր, 
ո րոնք չեն են թարկ վում ամ բող ջա կան քայ քայ ման ջեր մամ շակ ման ժա մա նակ, 
խո չըն դո տում են մա կարդ ման պրո ցե սը և բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում 
պատ րաս տի մթեր քի անվ տան գութ յան ցու ցա նիշ նե րի վրա։ Այդ պի սի նյու-
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թեր են հա կա բիո տիկ նե րը, պես տի ցիդ նե րը, լվա ցող և  ախ տա հա նող նյու թե-
րը, ռա դիոակ տիվ միա ցութ յուն նե րը, բակ տե րիո ֆա գե րը (վի րուս նե րը), մաս-
տի տա յին կա թը5։ 

2.1.3. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կաթ նաթթ վա յին խմիչք նե րը ա մե նօր յա սպառ ման մթերք ներ են, ո րոնք ար-

տադ րում են նոր մա լի զաց ված պաս տե րի զաց ված կա թից՝ կի րա ռե լով տվյալ 
կաթ նամ թեր քին բնո րոշ մա կարդ ներ3։ Դ րանք օժտ ված են դիե տիկ և բու ժիչ 
հատ կութ յուն նե րով, ո րոնք ձևա վոր վում են կա թի մա կարդ ման ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցող կեն սա քի միա կան պրո ցես նե րի ըն թաց քում։ Բա ցի դա, կաթ-
նաթթ վա յին խմիչք ներն ու նեն ա ռա վել բարձր մար սե լիութ յուն, քան խմե լու 
կա թը, ին չը գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է կաթ նա շա քա րի խմոր մամբ և 
ս պի տա կուց նե րի մաս նա կի քայ քայ մամբ, ո րի արդ յուն քում ա ռա ջա նում են 
ա ռա վել դյու րա մարս միա ցութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ա մի նաթ թու ներ6,7։ 
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան ընդ հա նուր 

գոր ծըն թաց նե րի մեջ են մտնում կա թի ըն դու նու մը, գնա հա տու մը, տե սա կա-
վո րու մը, նոր մա լա ցու մը, հո մո գե նի զա ցու մը, ջեր մա յին մշա կու մը, մա կար-
դու մը, պա ղե ցու մը, փա թե թա վո րու մը և/ կամ տա րա յա վո րու մը, ի րա ցու մը, 
ո րոնց ի րա գործ ման պայ ման նե րը ներ կա յաց ված են հա ջորդ բաժ նում։ Կաթ-
նաթթ վա յին խմիչք նե րը բա ժան վում են բազ մա թիվ տե սակ նե րի, ո րոնք բնո-
րոշ վում են պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով7։ 
Սո վո րա կան պրոս տոկ վա շան պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված պաս-

տե րի զաց ված կա թից, ո րը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին մե զո ֆիլ ստրեպ-
տո կո կե րից պատ րաստ ված մա կարդ նե րով։ 
Մա ծու նը պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված պաս տե րի զաց ված կա թից, 

ո րը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րից և խ մո րասն կե րից պատ-
րաստ ված մա կարդ նե րով1։ 
Վա րե նե ցը պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված ստե րի լի զաց ված կա թից, 

ո րը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րից պատ-
րաստ ված մա կարդ նե րով։ Մա կար դի կազ մի մեջ կա րող է նե րառ վել նաև բուլ-
ղա րա կան ցու պի կը։   
Ռ յա ժեն կան պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված հա լած կա թից, ո րը մա-

կար դում են կաթ նաթթ վա յին թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րից պատ րաստ ված 
մա կարդ նե րով։ Ինչ պես վա րե նե ցի դեպ քում, մա կար դի կազ մի մեջ կա րող է 
նե րառ վել նաև բուլ ղա րա կան ցու պի կը։    
Յո գուր տը պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված պաս տե րի զաց ված կա թից, 

ո րը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րից և բուլ ղա-
րա կան ցու պի կից պատ րաստ ված մա կարդ նե րով։ 
Կե ֆի րը պատ րաստ վում է նոր մա լի զաց ված պաս տե րի զաց ված կա թից, 

ո րը մա կար դում են կե ֆի րա յին սնկե րից պատ րաստ ված մա կարդ նե րով։   
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2.1.4. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ` 
ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՄԲ
Թ թու կաթ նամ թերք նե րը կա րե լի է պատ րաս տել եր կու ե ղա նա կով7, այդ 

թվում՝ ռե զեր վո ւա րա յին և թեր մոս տա տա յին ե ղա նակ նե րով։ 
Ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կի դեպ քում թթու կաթ նամ թերք նե րի ար տա-

դրութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը բաղ կա ցած են կա թի ըն դու նու-
մից, գնա հա տու մից և տե սա կա վո րու մից, կեղ տա մաք րու մից, պա ղե ցու մից, 
հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի նա խա պատ րաս տու մից, նոր մա լա ցու մից, հո-
մո գե նի զա ցու մից, ջեր մա յին մշա կու մից, մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան 
պա ղե ցու մից, ռե զեր վո ւար նե րում մա կար դու մից, մա կարդ ված քի պա ղե ցու-
մից, մա կարդ ված քի հա սու նա ցու մից (մաս նա վո րա պես, կե ֆի րի և կու մի սի 
դեպ քում), լցո նու մից և պահ պա նու մից (Ն կար ներ 2-1 և 2-2):
Թ թու կաթ նամ թերք ներն ար տադ րում են յու ղի և յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի 

տար բեր մաս նա բա ժին նե րով, ո րի նպա տա կով ե լա կե տա յին կա թը նոր մա լաց-
նում են ըստ յու ղի և յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի։ Նոր մա լի զա ցիան ի րա կա նաց-
վում է հոս քա յին կամ խառն ման ե ղա նա կով: Նոր մա լի զաց ված խառ նուր դը 
են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման, ո րի հետ ևան քով կա թում ոչն չա նում է 
կողմ նա կի միկ րոֆ լո րան, և ս տեղծ վում է բա րեն պաստ մի ջա վայր մա կար դի 
միկ րոֆ լո րա յի զար գաց ման հա մար: Նոր մա լի զաց ված խառ նուր դը են թար-
կում են հո մո գե նի զաց ման 60...650C-ում 15-17 Մ Պա ճնշման պայ ման նե րում 
և պաս տե րի զաց նում են 85-870C ջեր մաս տի ճան նե րում 10-15ր տ ևո ղութ յամբ 
կամ 92-950C ջեր մաս տի ճան նե րում 2-8ր տ ևո ղութ յամբ: Ռ յա ժեն կա յի և վա րե-
նե ցի ար տադ րութ յան ժա մա նակ խառ նուր դը պաս տե րի զաց նում են 95...980C 
ջեր մաս տի ճան նե րում 2-3ժ տ ևո ղութ յամբ: Բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին ռե-
ժիմ նե րը հան գեց նում են սպի տա կուց նե րի դե նա տու րաց ման՝ հան գեց նե լով 
դրանց հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րի մե ծաց ման: Այդ հատ կութ յուն նե րի ձևա-
վո րու մը նպաս տում է ա ռա վել պինդ մա կարդ ված քի ստաց մա նը, ո րի դեպ-
քում կան խար գել վում է կաթ նաթթ վա յին խմիչք նե րից շի ճու կի ան ջատ ման 
պրո ցե սը: 
Հո մո գե նի զաց ված և պաս տե րի զաց ված խառ նուր դը պա ղեց նում են մինչև 

մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան և կենտ րո նա խույս պոմ պե րի օգ նութ յամբ տե-
ղա փո խում են մա կարդ ման տա րո ղութ յուն ներ: Խառ նուր դին ա վե լաց նում 
են տվյալ կաթ նամ թեր քին բնո րոշ բակ տե րիալ մա կարդ, ո րի մաս նա բա ժի նը 
մի ջի նը 5% է: Կե ֆի րի և կու մի սի հա մար նա խա տես ված սիմ բիոզ մա կարդ նե-
րը ա վե լաց նում են 1-3%-ի չա փով: Մա կարդ ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում 
մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի աճ և զար գա ցում, ին չը հան գեց նում է թթվութ յան 
ցու ցա նի շի բարձ րաց ման: Երբ կա թի ակ տիվ թթվութ յու նը դառ նում է 4,6-
4,7, կա զեի նը կորց նում է իր լու ծե լիութ յու նը, են թարկ վում է կոա գու լաց ման՝ 
ա ռա ջաց նե լով կաթ նաթթ վա յին մա կարդ վածք: 
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Ն կար 2-1։ Թ թու կաթ նամ թերք-
նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րի սխե ման՝ ռե-
զեր վո ւա րա յին և թեր մոս տա տա յին 
ե ղա նակ նե րի դեպ քում. 

Մա կարդ ման ա վար տը ստու-
գում են մա կարդ ված քի պնդու-
թյամբ և սահ ման ված թթվու թյան 
ցու ցա նի շի առ կա յութ յամբ, ո րի 
ար ժեք նե րը տա տան վում են 65-
900Թ մի ջա կայ քում8։ Մա կարդ-
ման ա վար տից հե տո մթերքն 
ան մի ջա պես պա ղեց նում են, 
այ նու հետև խառ նում են մինչև 
հա մա սեռ կոն սիս տեն ցիա յով 
խառ նուր դի ձևա վո րու մը։ Մաս-
նա կի (25-300C) կամ ամ բող ջա-
կան (4-60C) պա ղե ցու մից հե-
տո խառ նուր դին ա վե լաց նում 
են տար բեր հա վե լում ներ՝ ըստ 
բա ղադ րագ րի, խառ նում են 
և պատ րաս տում են լցոն ման։ 
Հա սու նա ցու մով ար տադր վող 
կե ֆի րի դեպ քում, մա կար դու-
մից հե տո այն պա ղեց նում են 
14...160C և թող նում այդ ջեր-
մաս տի ճա նում հա սու նաց ման 
նպա տա կով: Հա սու նաց ման 
տևո ղութ յու նը 12-14ժ  է: Հա սու-
նաց ման ժա մա նակ ակ տի վա-
նում են խմո րասն կե րը, տե ղի է 
ու նե նում սպիր տա յին խմո րում, 
ո րի ժա մա նակ սին թեզ վում 
են սպիրտ, ած խաթ թու գազ և  
այլ միա ցութ յուն ներ, ո րոնք կե ֆի րին տա լիս են սպե ցի ֆիկ համ և հոտ: Այ-
նու հետև թթու կաթ նամ թերք նե րը փա թե թա վո րում են և պա հում 2-40C-ում 
մինչև հա սու նաց ման ա վար տը և  ի րաց ման կազ մա կեր պու մը:
Թեր մոս տա տա յին ե ղա նա կով ար տադ րութ յան ժա մա նակ տեխ նո լո-

գիա կան գոր ծըն թաց նե րը նման են ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կին բնո րոշ գոր-
ծըն թաց նե րին։ Մաս նա վո րա պես, տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը նման են 
մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան կաթ նա յին խառ նուր դի պա ղե ցու մը, սա-
կայն թեր մոս տա տա յին ե ղա նա կի դեպ քում խառ նուր դի մա կար դու մից հե-
տո այն չեն թող նում ռե զեր վո ւար նե րում, այլ ան մի ջա պես տե ղա փո խում են 
լցոն ման, ին չից հե տո տա րա յա վոր ված մթերքն ու ղար կում են թեր մոս տատ 
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(Ն կար ներ 2-1 և 1-2)։ Այս տեղ նա խա պես ստեղծ ված են ջեր մաս տի ճա նա-
յին այն պայ ման նե րը, ո րոնք նպաս տա վոր են մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի զար-
գաց ման հա մար: Մա կարդ ման ա վար տի մա սին դա տում են մթեր քի ու նե ցած 
թթվութ յան ար ժե քից և պն դութ յան աս տի ճա նից: Մա կարդ ման ա վար տից 
հե տո մթեր քը ու ղար կում են սա ռը խուց՝ պա ղեց ման և հե տա գա ի րաց ման 
նպա տա կով:
Այս պի սով, թթու կաթ նամ թերք նե րը կա րե լի է ար տադ րել եր կու ե ղա նա-

կով՝ ռե զեր վո ւա րա յին և թեր մոս տա տա յին: Ի տար բե րութ յուն թեր մոս տա-
տա յին ե ղա նա կի, ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նակն ու նի մի շարք ա ռա վե լութ յուն-
ներ, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ այն ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող պատ րաստ ման 
ե ղա նակ է կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րութ յուն նե րում: Հիմ նա կան ա ռա-
վե լութ յու նը այն է, որ ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս 
կրճա տել ար տադ րա կան տա րածք նե րը՝ ի հա շիվ հա վել  յալ թեր մոս տատ նե րի 
բա ցա կա յութ յան: Բա ցի դա, կրճատ վում են ջեր մութ յան և սառ նութ յան ծախ-
սե րը7:
Մ յուս ա ռա վե լութ յու նը այն է, որ ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կը թույլ է տա-

լիս ի րա կա նաց նել տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ռա վել լիար ժեք մե-
խա նի զա ցու մը և  ավ տո մա տա ցու մը, ին չի արդ յուն քում ձեռ քի աշ խա տան քը 
կրճատ վում է մինչև 25%, իսկ աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը մե ծա-
նում է  մինչև 35%7:
Ն կար 2-2։ Թ թու կաթ նամ թերք նե րի (յո գուր տի) ար տադ րութ յան տեխ նո-

լո գիա կան սխե ման՝ ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կով պատ րաստ ման դեպ քում9.
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Նկար 2-3։ Թ թու կաթ նամ թերք նե րի (յո գուր տի) ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա-
կան սխե ման՝ թեր մոս տա տա յին ե ղա նա կով պատ րաստ ման դեպ քում9. 

2.1.5. ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԽՄՈՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ԸՍՏ ԹԹՈՒ 
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՍԱԿԻ
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յու նում կի րառ վող բակ տե րիալ մա-

կարդ նե րի կազ մի մեջ մտնող միկ րոօր գա նիզմ ներն ա ռա ջաց նում են կաթ-
նա շա քա րի խմո րում, ո րի հետ ևան քով տե ղի է ու նե նում կաթ նա շա քա րի 
տրո հում, ինչն ու ղեկց վում է թթու նե րի, սպիրտ նե րի, ած խաթ թու գա զի և 
ցած րա կարգ այլ միա ցութ յուն նե րի ձևա վոր մամբ10։ Խ մոր ման արդ յուն քում 
ան ջատ վող է ներ գիան անհ րա ժեշտ է միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յան հա մար: Խ մոր ման բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ թթու կաթ նամ-
թերք նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի։ Ա ռա ջին խմբին են պատ կա նում 
այն թթու կաթ նամ թերք նե րը, ո րոնց ար տադ րութ յան հիմ քում ըն կած է կաթ-
նաթթ վա յին (հո մո ֆեր մեն տա տիվ) խմո րու մը։ Այդ պի սի կաթ նամ թերք ներ են 
մա ծու նը, պրոս տոկ վա շան, յո գուր տը, ա ցի դո ֆի լի նը, կաթ նա շո ռը, թթվա-
սե րը։ Երկ րորդ խմբին են պատ կա նում այն թթու կաթ նամ թերք նե րը, ո րոնց 
ար տադ րութ յան հիմ քում ըն կած են կաթ նաթթ վա յին և ս պիր տա յին (հե տե րո-
ֆեր մեն տա տիվ) խմո րում նե րը։ Ն ման կաթ նամ թերք ներ են կե ֆի րը, կու մի սը, 
ա ցի դո ֆի լա յին-խմո րասն կա յին կա թը։ Բա ցի կաթ նաթթ վա յին և ս պիր տա յին 
խմո րում նե րից, գո յութ յուն ու նեն նաև խմոր ման այլ տե սակ ներ, այդ թվում՝ 
պրո պիո նաթթ վա յին, կա րա գաթթ վա յին, ած խաթթ վա յին և կիտ րո նաթթ վա-
յին խմո րում նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում այլ տե սա կի կաթ նամ թերք նե րի 
ար տադ րութ յան ժա մա նակ։
Կաթ նաթթ վա յին խմո րու մը տե ղի է ու նե նում թթու կաթ նամ թերք նե-

րի բո լոր տե սակ նե րում։ Խ մոր ման ըն թաց քում կաթ նա շա քա րի տրո հու մից 
ա ռա ջա նում է եր կու հեք սոզ՝ գլյու կո զի և գա լակ տո զի մո լե կուլ ներ։ Դ րանց 
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փո խա կեր պու մից ա ռա ջա նում է պի րո խա ղո ղաթ թու, ո րը լակ տո դե հիդ րա-
զա ֆեր մեն տի մի ջո ցով փո խա կերպ վում է կաթ նաթթ վի։ Արդ յուն քում, մեկ 
մո լե կուլ կաթ նա շա քա րից ա ռա ջա նում է չորս մո լե կուլ կաթ նաթ թու։ 

C12H22O11 + H2O → 4 CH3CHOHCOOH

Բա ցի կաթ նաթթ վի գո յա ցու մից, կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ ա ռա ջա նում են նաև այլ միա ցութ յուն ներ, ո րոնք հա ղոր դում 
են տվյալ կաթ նամ թեր քին սպե ցի ֆիկ համ և հոտ։     
Ս պիր տա յին խմոր ման դեպ քում, բա ցի կաթ նաթթ վից, ա ռա ջա նում են 

նաև է թիլ սպիր տի և  ած խաթ թու գա զի մեծ քա նա կութ յուն ներ։ Ս պիր տա-
յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման հա րու ցիչ ներ են խմո րասն կե րը։ Պի րու-
վատ դե կար բօք սի լա զա ֆեր մեն տի մաս նակ ցութ յամբ պի րո խա ղո ղաթ թուն 
փո խա կերպ վում է քա ցա խաթթ վի և  ած խաթ թու գա զի, իսկ քա ցա խաթ թուն 
ալ կո հոլ դե հիդ րո գե նա զա ֆեր մեն տի մաս նակ ցութ յամբ վե րած վում է է թիլ 
սպիր տի։ Արդ յուն քում, կաթ նաթթ վից ա ռա ջա նում են է թիլ սպիրտ և  ած-
խաթ թու գազ։   

C12H22O11 + H2O → 4 CH3CH2OH + 4CO2

2.2. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ
Մա ծու նի և պ րոս տոկ վա շա յի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։ Պ րոս-

տոկ վա շա նե րի տար բեր տե սակ ներ և մա ծու նը պատ րաս տում են նոր մա լի-
զաց ված պաս տե րի զաց ված կաթ նա յին խառ նուր դի մա կարդ ման մի ջո ցով8,11։ 
Որ պես հիմ նա կան հումք օգ տա գոր ծում են ա նա րատ և յու ղա զուրկ կա թը, 
իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև խտաց րած և չոր կա թը/կաթ նա սե րը։ Պ րոս-
տոկ վա շա յի և մա ծու նի պատ րաստ ման հիմ քում ըն կած են ընդ հա նուր տեխ-
նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնց մեջ են մտնում կա թի ըն դու նու մը, 
գնա հա տու մը և տե սա կա վո րու մը, կեղ տա մաք րու մը, սեր զա տու մը, նոր մա լի-
զա ցու մը, հո մո գե նի զա ցու մը, պաս տե րի զա ցու մը, պա ղե ցու մը, փա թե թա վո-
րու մը, տա րա յա վո րու մը, պահ պա նու մը և  ի րա ցու մը:
Կաթն ըն դու նե լուց, տե սա կա վո րե լուց հե տո կա տա րում են կեղ տա մաք-

րում, ո րից հե տո պահ պան ման նպա տա կով պա ղեց նում են մինչև 4-60C: 
Կաթ նա յին խառ նուր դի պատ րաստ ման ժա մա նակ կա տա րում են կա թի նոր-
մա լի զա ցում, ո րից հե տո այն են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 92-950C-ում 
2-8 րո պե տևո ղութ յամբ և հո մո գե նի զաց ման 60-650C-ում 12-20 Մ Պա ճնշման 
պայ ման նե րում։ Այ նու հետև կա թը պա ղեց նում են մինչև մա կարդ ման ջեր-
մաս տի ճան 41-450C: Պ րոս տոկ վա շա յի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա թին 
ա վե լաց նում են թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րից և բուլ ղա րա կան ցու պիկ նե-
րից պատ րաստ ված մա քուր կուլ տու րա ներ 3-5%-ի չա փով: Մա ծու նի ար տա-
դրութ յան ժա մա նակ կա թին ա վե լաց նում են կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րից 
և խ մո րասն կե րից պատ րաստ ված մա կարդ 3-5%-ի չա փով: Պ րոս տոկ վա շան 
և մա ծու նը կա րե լի է պատ րաս տել ինչ պես ռե զեր վո ւա րա յին, այն պես էլ թեր-
մոս տա տա յին ե ղա նակ նե րով։ Մա կարդ ման ընդ հա նուր պրո ցե սը տևում է 
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3-5 ժամ։ Ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա նա կի դեպ քում կա տա րում են մա կարդ ված-
քի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան պա ղե ցում, լցո նում, փա թե թա վո րում, տա-
րա յա վո րում։ Դ րա նից հե տո տա րա յա վոր ված կաթ նամ թերքն ու ղարկ վում է 
պա հեստ հե տա գա պա ղեց ման և պահ պան ման նպա տա կով՝ մինչև ի րաց ման 
կազ մա կեր պու մը։ Թեր մոս տա տա յին ե ղա նա կի դեպ քում նա խօ րոք տա րա յա-
վոր ված կաթ նա յին խառ նուրդն ան մի ջա պես տե ղա փոխ վում է թեր մոս տատ, 
որ տեղ տե ղի է ու նե նում մա կարդ ված քի հա սու նա ցու մը, ին չից հե տո այն 
նույն պես ու ղար կում են պա հեստ։   
Ռ յա ժեն կա յի և վա րե նե ցի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։ Վա րե նե-

ցի տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը այն է, որ այն պատ րաս տում 
են ստե րի լի զաց ված կա թից, իսկ ռյա ժեն կան՝ հա լած կա թից: Ռ յա ժեն կա յի և 
վա րե նե ցի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը բաղ կա ցած են 
կա թի ըն դու նու մից, գնա հա տու մից, տե սա կա վո րու մից, կեղ տա մաք րու մից, 
սեր զա տու մից, նոր մա լի զա ցու մից, հո մո գե նի զա ցու մից, պաս տե րի զա ցու-
մից, մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան պա ղե ցու մից, մա կար դու մից, մա-
կարդ ված քի կտրա տու մից, տա րա յա վո րու մից, պահ պա նու մից8:
Կաթ նա յին խառ նուր դը նոր մա լի զաց նե լուց հե տո կա տա րում են հո մո գե-

նի զա ցում և ջեր մա յին մշա կում։ Ռ յա ժեն կա յի ար տադ րութ յան դեպ քում կաթ-
նա յին խառ նուր դը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 95-990C ջեր մաս տի ճա-
նա յին պայ ման նե րում 3-5 ժամ տևո ղութ յամբ, ո րի ըն թաց քում խառ նուր դը 
ձեռք է բե րում կա րա մե լի գույն։ Հալ ման արդ յուն քում, բա ցի գոր շա վուն 
ե րան գից, կաթ նա յին խառ նուր դը ձեռք է բե րում նաև ըն կու զա համ: Վա րե նե-
ցի պատ րաստ ման դեպ քում կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են ջեր մա յին 
մշակ ման 95-990C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում 40-80 րո պե տևո ղու-
թյամբ։ Ջեր մա յին մշա կու մից հե տո կաթ նա յին խառ նուրդ նե րը պա ղեց նում 
են մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան՝ 41-450C, կա տա րում են մա կար դի ա վե-
լա ցում։ Մա կարդ ված քի ստա ցու մից, տա րա յա վո րու մից հե տո, պատ րաս տի 
մթեր քը պահ պա նում են 4-60C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում՝ մինչև 
ի րա ցու մը։ 
Յո գուր տի տեխ նո լո գիան: Յո գուր տի ար տադ րութ յան ժա մա նակ որ-

պես հիմ նա կան հումք օգ տա գոր ծում են ա նա րատ և յու ղա զուրկ կա թը, չոր 
կա թը և սե րը, խտաց րած կա թը, սե րա կա րա գը, իսկ օ ժան դակ նյու թե րից կի-
րա ռում են կա յու նա ցու ցիչ նե րը, շա քա րա վա զը, սննդա յին բու րա վե տիչ նե րը, 
ներ կան յու թե րը, վի տա մին նե րը, մրգա յին հա վե լում նե րը, օ շա րակ նե րը, խմե-
լու ջու րը և  այլ նյու թեր ըստ բա ղադ րագ րի8։
Կաթն ըն դու նե լուց, տե սա կա վո րե լուց հե տո այն կեղ տա մաք րում են և նոր-

մա լի զաց նում։ Դ րա նից հե տո կաթ նա յին խառ նուր դը հո մո գե նի զաց նում են 
60-650C-ում 12-17 Մ Պա ճնշման պայ ման նե րում և պաս տե րի զաց նում են 85-
870C-ում 5-10 րո պե տևո ղութ յամբ: Դ րա նից հե տո խառ նուր դը պա ղեց նում 
են մինչև 40-450C, ա վե լաց նում 2-5%-ի չա փով կաթ նաթթ վա յին թեր մո ֆիլ 
ստրեպ տո կո կե րից և բուլ ղա րա կան ցու պիկ ներց կազմ ված մա կարդ: Մա կար-
դու մը տևում է 3-4 ժ, մինչև մա կարդ ված քը ձեռք բե րի անհ րա ժեշտ պնդու-
թյուն, իսկ տիտր վող թթվութ յան ար ժե քը կազ մի 75-850Թ: Յո գուր տը կա րե լի 
է պատ րաս տել ինչ պես թեր մոս տա տա յին, այն պես էլ ռե զեր վո ւա րա յին ե ղա-
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նակ նե րով։ Պատ րաս տի յո գուր տը տե ղա փո խում են 2-400C ջեր մաս տի ճա նով 
պա հեստ, որ տեղ պահ պա նում են մինչև ի րաց ման կազ մա կեր պու մը։
Թթ վա սե րի տեխ նո լո գիան։ Թթ վա սե րի պատ րաստ ման հա մար կաթն 

ըն դու նե լուց, գնա հա տե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո են թար կում են սեր-
զատ ման 40-450 ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում8։ Սեր զատ ման ժա մա-
նակ յու ղի մաս նա բա ժի նը կար գա վո րում են՝ ել նե լով բա ղադ րագ րով պատ-
րաստ վող թթվա սե րի յու ղայ նութ յան ցու ցա նի շից։ Սեր զա տու մից հե տո 
կաթ նա սե րը պա ղեց նում են մինչև 2-60C՝ տիտր վող թթվութ յան ա ճը կան-
խար գե լե լու հա մար կամ ան մի ջա պես ու ղար կում են թթվա սե րի խառ նուր-
դի պատ րաստ ման տա րո ղութ յուն, որ տեղ կա տա րում են նոր մա լի զա ցում։ 
Նոր մա լի զաց ված խառ նուր դը են թար կում են պաս տե րի զաց ման 85-870C-ում 
2-10 րո պե տևո ղութ յամբ և  այ նու հետև հո մո գե նի զաց ման 65-700C-ում 10-15 
Մ պա ճնշման պայ ման նե րում։ Ս տաց ված խառ նուր դը պա ղեց նում են մինչև 
մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան՝ 25-270C, ա վե լաց նում են բակ տե րիալ մա կար դը 
և թող նում են մինչև 10 ժամ՝ անհ րա ժեշտ պնդութ յամբ և թթ վութ յամբ մա-
կարդ վածք ստա նա լու հա մար։ Մա կարդ ված քը ստա նա լուց հե տո այն խառ-
նում են հա մա սեռ կոն սիս տեն ցիա յի ստաց ման հա մար և կազ մա կեր պում են 
դրա հե տա գա տա րա յա վո րու մը։ Պատ րաս տի մթեր քը պահ պա նում են 2-60C 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում մինչև ի րաց ման կազ մա կեր պու մը։
Կե ֆի րը պատ կա նում է խա ռը խմոր ման թթու կաթ նամ թերք նե րի շար քին, 

քա նի որ դրա նում ըն թա նում է միա ժա մա նակ եր կու խմո րում` կաթ նա թթվա-
յին և ս պիր տա յին: Կե ֆի րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը այն է, որ նոր մա լի զաց ված, հո մո գե նի զաց ված և պաս տե րի զաց ված 
կաթ նա յին խառ նուր դը մա կար դում են ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում` 20-250C-
ում, և  որ պես մա կարդ ա վե լաց նում կե ֆի րա յին սնկե րից պատ րաստ ված մա-
կարդ 3-5%-ի չա փով8: 
Կե ֆի րա յին սուն կը կամ հա տի կը պա րու նա կում է հա րուստ և բազ մա զան, 

բայց միա ժա մա նակ կա յուն սիմ բիո տիկ միկ րոֆ լո րա: Մա կարդ ներն օգ տա-
գոր ծում են հե ղուկ կամ չոր վի ճա կում: Հե ղուկ մա կարդ նե րում միկ րոօր գա-
նիզմ նե րը գտնվում են ակ տի վաց ված վի ճա կում: Իսկ չոր մա կար դից կե ֆիր 
պատ րաս տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նա խօ րոք ակ տի վաց նել միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու-թյու նը: Չոր մա կար դից սկզբում պատ րաս տում 
են ա ռաջ նա յին կամ մայ րա կան մա կարդ, իսկ այ նու հետև երկ րոր դա յին կամ 
բան վո րա կան մա կարդ, որն էլ կի րառ վում է կա թը մա կար դե լու հա մար: Մա-
կար դը պետք է լի նի հա մա սեռ, ա ռանց գա զի պղպջակ նե րի և շի ճու կի ան-
ջատ ման առ կա յութ յան։ 
Կե ֆի րա յին սնկե րից պատ րաստ ված մա կար դը խառ նուր դին ա վե լաց նե-

լուց հե տո այն խառ նում են 10-15ր տ ևո ղութ յամբ և թող նում են հան գիստ 
վի ճա կում մինչև մա կարդ վե լը, ո րը տևում է 8…12ժ։ Մա կարդ ման ա վար տին 
մա կարդ ված քը ձեռք է բե րում անհ րա ժեշտ կոն սիս տե նի ցա, իսկ տիտր վող 
թթվութ յան ար ժե քը կազ մում է 80…1000Թ: Մր գա յին կե ֆի րի ար տադ րութ յան 
ժա մա նակ մրգե րը կամ մրգահ յու թե րը կա րող են ա վե լաց նել մա կար դու մից 
ա ռաջ և դ րա նից հե տո: Մա կար դու մից ա ռաջ ա վե լաց նե լու դեպ քում խառ-
նուր դի հա սու նաց ման տևո ղութ յունն ա վե լա նում է 1-3 ժա մով։ Ռե զեր վո ւա-
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րա յին կամ թեր մոս տա տա յին ե ղա նա կով պատ րաս տե լուց հե տո տա րա յա-
վոր ված կե ֆի րը   տե ղա փո խում են 2-60C ջեր մաս տի ճա նով պա հեստ՝ մինչև 
ի րաց ման կազ մա կեր պու մը։

2.3. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Թ թու կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ ա ռա վել հա ճախ հան-

դի պող ա րատ նե րը կապ ված են մա կարդ ված քի կոն սիս տեն ցիա յի հետ, ո րը 
սո վո րա բար կապ ված է տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի խախտ ման և/ կամ 
կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի զար գաց ման հետ։ Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ նե րին 
են պատ կա նում շի ճու կի ան ջա տու մը մա կարդ ված քից և մա կարդ ված քի հե-
ղուկ կոն սիս տեն ցիան (Ն կար 2-4)10։ Դ րա պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է լի-
նել 1027 կգ/մ3-ից ցածր խտութ յամբ կաթ նա յին խառ նուր դի օգ տա գոր ծու մը 
թթու կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ, ո րը կե ֆի րի դեպ քում 
պետք է լի նի նվա զա գույ նը 1028 կգ/մ3։ Այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ա վե-
լաց նել չոր կամ խտաց րած կաթ՝ յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի մաս նա բա ժի նը 
խառ նուր դում բարձ րաց նե լու նպա տա կով։ Կոն սիս տեն ցիա յի հետ կապ ված 
ա րատ նե րի պատ ճառ կա րող է դառ նալ նաև ջեր մա յին մշակ ման թե րի ի րա-
կա նա ցու մը, ո րի արդ յուն քում շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը չեն են թարկ վում 
դե նա տու րաց ման, մինչ դեռ դե նա տու րաց ված սպի տա կուց նե րը մե ծաց նում 
են մա կարդ ված քի հիդ րո ֆիլ հատ կութ յուն նե րը։ Դ րա նից խու սա փե լու հա-
մար թթու կաթ նամ թերք նե րի խառ նուրդ նե րը են թար կում են ջեր մա յին մշակ-
ման 85-870C-ում 5-10 րո պե տևո ղութ յամբ կամ 92-950C-ում 2-8 րո պե տևո ղու-
թյամբ։ Այդ ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում սպի տա կուց նե րի դե նա տու րա ցում, 
ո րոնք նպաս տում են պինդ կոն սիս տեն ցիա յով մա կարդ ված քի ա ռա ջաց մա նը։ 
Հա ջորդ պատ ճա ռը կա րող է կապ ված լի-
նել հո մո գե նի զա ցիա յի ռե ժիմ նե րի թե րի 
պահ պան ման հետ, ո րի կան խար գել ման 
հա մար կաթ նա յին խառ նուրդն անհ-
րա ժեշտ է հո մո գե նի զաց նել 12-17 Մ պա 
ճնշման և 60-700C ջեր մաս տի ճա նա յին 
պայ ման նե րում։ Բա ցի դա, կոն սիս տեն-
ցիա յի ա րատ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ 
մա կարդ ված քի խառն ման ռե ժիմ նե րի 
խախտ ման հետ ևան քով։ 
Ն կար 2-4։ Շի ճու կի ան ջատ ման հետ ևան-

քով ա ռա ջա ցող կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ. 

Մա կարդ ված քը խառ նե լիս անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել խառ նի չի կա ռուց ված քը և մա կարդ ված քի պնդութ յու-
նը։ Եվ վեր ջա պես, պատ րաս տի մա կարդ ված քը տա րա յա վոր ման ու ղար կե լու 
հա մար կի րա ռում են հա մա պա տաս խան պոմ պեր, ո րոնց դեպ քում պտտման 
հա ճա խա կա նութ յու նը պետք է գտնվի 100-200պտ/ րո պե մի ջա կայ քում։ Թ թու 
կաթ նամ թերք նե րի մա կարդ ված քը կա րող է ու նե նալ նաև փա թի լա յին կոն սիս-
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տեն ցիա։ Այն կա րող է կապ ված լի նել կա թի սպի տա կուց նե րի ցածր ջեր մա-
կա յու նութ յան հետ, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել ալ կո հո լա յին փորձ։ 
Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ նե րը ա ռա ջա նում են նաև, երբ մա կարդ ված քի միկ-
րոֆ լո րա յում առ կա են ա ղի քա յին ցու պիկ ներ, ին չը ար տադ րութ յան սա նի-
տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի խախտ ման հետ ևանք է։    
Թ թու կաթ նամ թերք նե րին բնո րոշ են նաև հա մա յին մի շարք ա րատ ներ։ 

Դառ նա հա մը պայ մա նա վոր ված է թթու կաթ նամ թերք նե րի պահ պան ման ըն-
թաց քում տե ղի ու նե ցող կաթ նա յու ղի քայ քայ մամբ, ո րը տե ղի է ու նե նում 
լի պա զա ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցութ յամբ։ Մ յուս ա րա տը կապ ված է տվյալ 
կաթ նամ թեր քին բնո րոշ ոչ սպե ցի ֆիկ հա մի առ կա յութ յան հետ, ո րը կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի ան բա վա րար զար գաց մամբ։ 
Դա ար տա հայտ վում է մա կարդ ված քի թթվութ յան ցածր ար ժեք նե րի և թույլ 
ար տա հայտ ված բուր մուն քի հետ։ Ն ման դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է կա տա-
րել մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան նե րի կար գա վո րում՝ ել նե լով մա կար դի հատ-
կութ յուն նե րից, կամ մա կար դի փո խա րի նում։ Ոչ սպե ցի ֆիկ հա մա յին ա րատ-
նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ նաև կողմ նա կի հա մե րով կա թի օգ տա գործ ման 
դեպ քում, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել բարձ րո րակ հումք։ Մ յուս 
կող մից, մա կարդ ված քը կա րող է ու նե նալ խիստ ար տա հայտ ված թթվա համ, 
ին չը սո վո րա բար պայ մա նա վոր ված է մա կարդ ված քի ստա ցու մից հե տո այն 
ուշ պա ղեց նե լու հետ։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 3
ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կաթ նա շո ռի և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի դա սա կար գու մը, 
 դրանց ար տադ րութ յան ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիան
2. Կաթ նա շո ռի և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի խառ նուրդ նե րի 
 պատ րաս տում, մա կար դում և մ շա կում ըստ տեխ նո լո գիա կան 
 ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի
3. Կաթ նա շո ռի և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի մշա կում, տա րա յա վո րում 
 և/ կամ փա թե թա վո րում
4. Կաթ նա շո ռի և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի ա րատ նե րը, դրանց 
 ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և կան խար գել ման մե թոդ նե րը

3.1. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ 
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

3.1.1. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ՆԱԵՎ 
ԴԻԵՏԻԿ) ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Կաթ նա շո ռը սպի տա կու ցի բարձր մաս նա բաժ նով կաթ նաթթ վա յին մթերք 

է, ո րը պատ րաս տում են պաս տե րի զաց ված նոր մա լի զաց ված կա թը կամ ան-
յուղ կա թը մա քուր կուլ տու րա նե րով մա կար դե լու մի ջո ցով՝ կի րա ռե լով սպի-
տա կուց նե րի թթվա յին, շրդա նաթթ վա յին կամ ջեր մաթթ վա յին մա կարդ ման 
ե ղա նակ նե րը, ինչ պես նաև շի ճու կի հե ռաց ման հա մար նա խա տես ված ինք-
նա մամլ ման և/ կամ մամլ ման ե ղա նակ նե րը։ Կա թի մա կարդ ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծում են լակ տո կո կե րի և թեր մո ֆիլ կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո-
կե րի մա քուր կուլ տու րա ներ՝ (1,5 - 2,5):1 հա րա բե րակ ցութ յամբ։ Ըստ յու ղայ-
նութ յան ցու ցա նի շի, տար բե րում են կաթ նա շո ռի հետև յալ տե սակ նե րը1,2,3.

o 18 % յու ղայ նութ յամբ կաթ նա շոռ (չոր նյու թե րը՝ 35,0 %; խո նա-
վութ յու նը՝ 65 %; թթվութ յու նը՝ 170-2100Թ; է ներ գե տիկ ար ժե քը՝ 232 կկալ),

o 9 % յու ղայ նութ յամբ կաթ նա շոռ (չոր նյու թե րը՝ 27,0 %; խո նա վու-
թյու նը՝ 73 %; թթվութ յու նը՝ 170-2200Թ; է ներ գե տիկ ար ժե քը՝ 159 կկալ),

o ան յուղ կաթ նա շոռ (չոր նյու թե րը՝ 20,0 %; խո նա վութ յու նը՝ 80 %; 
թթվութ յու նը՝ 170-2400Թ; է ներ գե տիկ ար ժե քը՝ 88 կկալ),

o դիե տիկ կաթ նա շոռ յու ղայ նութ յան տար բեր ցու ցա նիշ նե րով՝ մրգե-
րով և  ա ռանց մրգե րի։
Կաթ նա շո ռա յին մթեր քը պատ րաստ վում է կաթ նա շո ռից̀  մրգե րի, բան-

ջա րե ղե նի, քաղց րա ցու ցիչ նյու թե րի, ըն կու զե ղե նի և/ կամ ոչ կաթ նա յին ծա-
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գում ու նե ցող այլ բա ղադ րա մա սե րի ա վե լաց ման մի ջո ցով։ Տար բե րում են 
կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի հետև յալ տե սակ նե րը.

o Քաղցր կաթնաշոռային պանրիկներ,
o Ջնարակված պանրիկներ,
o Քաղցր կաթնաշոռային զանգված,
o Կաթնաշոռային կրեմներ,
o Կաթնաշոռային պաստաներ։

3.1.2. ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
Կաթ նա շո ռի և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի ար տադ րութ յու նում օգ տա-

գործ վող հիմ նա կան հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վոր-
վում է ՀՀ օ րենք նե րով, կա նո նա կար գե րով և/ կամ չա փո րո շիչ նե րով։ Ար տադ-
րութ յու նում կի րառ վող հիմ նա կան և  օ ժան դակ նյու թե րի մեջ են մտնում4.

o կովի անարատ կաթը,
o խտացրած կաթը,
o չոր կաթը, 
o չոր կաթնասերը,
o անալի սերուցքային կարագը,
o կալցիումի քլորիդը,
o բակտերիալ մակարդը,
o խմելու ջուրը,
o այլ հավելումներ, այդ թվում՝ մրգերը, հատապտուղները և այլն,
o փաթեթավորման և տարայավորման նյութերը։ 

3.1.3. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ 
ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՈՒ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՄԱԿԱՐԴՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 
Կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիան բաղ կա ցած է մի շարք գոր-

ծըն թաց նե րից, ո րոնց մեջ են մտնում կա թի ըն դու նու մը, գնա հա տու մը և 
տե սա կա վո րու մը, խառ նուր դի պատ րաստ ման հա մար հում քի և  օ ժան դակ 
նյու թե րի նա խա պատ րաս տու մը, նոր մա լի զա ցու մը, պաս տեր զիա ցու մը, պա-
ղե ցու մը մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան, մա կար դու մը, մա կարդ ված քի 
մշա կու մը, կաթ նա յին շի ճու կի ան ջա տու մը, մա կարդ ված քի մամ լու մը, կաթ-
նա շո ռի պա ղե ցու մը, կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի դեպ քում հա վե լում նե րի 
ա վե լա ցու մը, փա թե թա վո րու մը և/ կամ տա րա յա վո րու մը, ի րա ցու մը5–7 (Նկար 
3-1)։  
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Նկար 3-1։ Կաթնաշոռի արտադրության 
ընդհանուր տեխնոլոգիական գոր ծըն թաց-
ները8.  

Կաթն ըն դու նե լուց, գնա հա տե լուց և 
տե սա կա վո րե լուց հե տո կա տա րում են 
կա թի կեղ տա մաք րում 40-450C-ում, ո րից 
հե տո այն պա ղեց նում են մինչև 4-60C՝ 
մի ջանկ յալ պահ պան ման նպա տա կով9։ 
Նոր մա լի զա ցիա յի նպա տա կով օգ տա-
գործ վող չոր կա թը վե րա կա կանգ նում 
են 45-500C ջրով։ Կաթ նա յին խառ նուր դը 
պատ րաս տե լուց հե տո այն են թար կում 
են ջեր մա յին մշակ ման 78-800C-ում 20-30 
վայրկ յան տևո ղութ յամբ, ո րի ըն թաց քում 
ոչն չա նում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի վե գե-
տա տիվ ձևե րը։ Պաս տե րի զա ցիա յի է ֆեկ-
տի վութ յու նը պետք է գտնվի 98,9-99,4% 
մի ջա կայ քում։ Ջեր մա յին մշա կու մից հե-
տո կա թը պա ղեց նում են մինչև մա կարդ-
ման ջեր մաս տի ճան, ո րը տար վա տաք 
ա միս նե րին կազ մում է 28-300C, իսկ հա-
մե մա տա բար պաղ ա միս նե րին՝ 30-320C: 
Երբ կա թը մա կար դում են շրդա նաթթ վա-
յին ե ղա նա կով, ա պա կա թի մա կարդ ման 
նպա տա կով ա վե լաց նում են կալ ցիու մի 
քլո րիդ, մա կարդ և շր դա նա ֆեր մենտ, 
մինչ դեռ թթվա յին ե ղա նա կի դեպ քում 
ա վե լաց նում են միայն մա կարդ։ Որ պես 
մա կարդ օգ տա գոր ծում են մե զո ֆիլ լակ-
տո կո կե րի մա քուր կուլ տու րա նե րը։ Բա ցի 
դա, գո յութ յուն ու նի կա թի մա կարդ ման 
ա րա գաց ված ե ղա նա կը, ո րի դեպ քում 
օգ տա գոր ծում են մե զո ֆիլ և թեր մո ֆիլ 
կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կե րի մա-
քուր կուլ տու րա նե րից պատ րաստ ված 
սիմ բիո տիկ մա կարդ նե րը։ 
Շր դա նաթթ վա յին ե ղա նա կի դեպ քում 

կա թի ա ղա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը 
վե րա կանգ նե լու հա մար ա վե լաց նում են 
կալ ցիու մի քլո րի դի 40%-ոց ջրա յին լու-
ծույթ՝ 1 տոն նա կա թի հաշ վով 400 գրամ։ 
Շր դա նա յին ֆեր մեն տը կամ պեպ սինն 
ա վե լաց նում են 1 տոն նա կա թի հաշ-
վով 1 գրամ։ Կա թը խառ նե լուց հե տո այն թող նում են հան գիստ վի ճա կում 
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մինչև մա կարդ ված քի ստա ցու մը։ Մա կարդ ված քի պատ րաստ լի նե լը ստու-
գում են դրա թթվութ յամբ և պն դութ յամբ։ Դ րա նից հե տո այն կտրա տում են 
հա տուկ դա նակ նե րի օգ նութ յամբ՝ խո րա նար դիկ նե րի մի ջի նը 2 սմ չա փե րով։ 
Կտրտված մա կարդ ված քը թող նում են 40-60 րո պե հան գիստ վի ճա կում՝ շի-
ճու կի ան ջատ ման և ցան կա լի թթվութ յան ձևա վոր ման նպա տա կով։ 
Ան յուղ կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րա ռում են կա թի մա-

կարդ ման թթվա յին ե ղա նա կը։ Այդ դեպ քում ստաց ված մա կարդ վածքն ու նե-
նում է ա ռա վել պա կաս ամ րութ յուն, քան շրդա նաթթ վա յին ե ղա նա կով ստաց-
ված մա կարդ ված քը։ Բա ցի դա, շի ճու կի ան ջա տումն ըն թա նում է ա ռա վել 
դժվար կեր պով։ Այդ նպա տա կով շիճ կան ջա տումն ա րա գաց նե լու նպա տա կով 
մա կարդ ված քը տա քաց նում են մինչև 36-380C 15-20 րո պե տևո ղութ յամբ։ 
Ան ջատ ված շի ճու կը հե ռաց նե լուց հե տո պատ րաս տի մա կարդ ված քը 

լցնում են լավ սա նի տոպ րակ նե րի մեջ՝ 7-9 կգ  ընդ հա նուր զանգ վա ծով, ո րից 
հե տո կա տա րում են մամլ ման և/ կամ ինք նա մամլ ման գոր ծըն թաց նե րը։ Դ րա-
նից հե տո կա տա րում են կաթ նա շո ռի պա ղե ցու մը մինչև 3-80C, ո րի արդ յուն-
քում գրե թե դա դա րում են կաթ նաթթ վա յին խմոր ման և թթ վութ յան բարձ-
րաց ման գոր ծըն թաց նե րը։ Պատ րաս տի կաթ նա շո ռը տա րա յա վո րե լուց և/ կամ 
փա թե թա վո րե լուց հե տո ու ղար կում են սառ նա րա նա յին պա հեստ՝ պահ պան-
ման և  ի րաց ման նպա տա կով։ 

3.1.4. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ` ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՄԲ

Գո յութ յուն ու նի կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան եր կու հիմ նա կան ե ղա նակ, 
այդ թվում՝ ա վան դա կան և  ան ջատ ե ղա նակ նե րը։ Ն կար 3-1-ում ներ կա յաց-
ված են ա վան դա կան ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րը։ Ան ջատ ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան տեխ-
նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը ներ կա յաց ված են Ն կար 3-2-ում։ Այդ ե ղա նա կի 
դեպ քում ըն դուն ված կա թը մի ջանկ յալ պահ պան ման նպա տա կով են թար կում 
են կեղ տա մաքր ման և պա ղեց ման։ Այ նու հետև կաթ նա շո ռի հա մար նա խա-
տես ված կաթ նա յին խառ նուրդն ա մող ջութ յամբ են թար կում են սեր զատ ման 
40-450C-ում, ո րի արդ յուն քում ստաց ված կաթ նա սե րի յու ղայ նութ յու նը պետք 
է կազ մի 50-55%։ Ս տաց ված կաթ նա սե րը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 
դրա հա մար նա խա տես ված թի թե ղա վոր պաս տե րի զաց նող-պա ղեց նող տե-
ղա կա յան քում, ո րից հե տո պա ղեց նում են մինչև 2-40C՝ մի ջանկ յալ պահ պան-
ման նպա տա կով։ Սեր զա տու մից ստաց ված կա թը են թար կում են ջեր մա յին 
մշակ ման, ո րից հե տո պա ղեց նում են մինչև մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան։ 
Շրդա նաթթ վա յին ե ղա նա կով մա կարդ ման դեպ քում խառ նուր դին ա վե լաց-
նում են կալ ցիու մի քլո րիդ, բակ տե րիալ մա կարդ և շր դա նա ֆեր մենտ, ո րից 
հե տո թող նում են 6-12 ժամ մա կարդ վա ծի ստաց ման հա մար։
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Ն կար 3-2։ Ան ջատ ե ղա նա կով պատ րաստ վող կաթ նա շո ռի տեխ նո լո գիա կան գոր-
ծըն թաց նե րի սխե ման. 

Ն կար 3-3։ Կաթ նա շո ռի պա ղեց-
ման հա մար նա խա տես ված տե ղա-
կա յանք։ 

 Մա կարդ ված քի մշա կու մից 
և շի ճու կի մաս նա կի ան ջա տու-
մից հե տո կա տա րում են մամ-
լում և պա ղե ցում (Ն կար 3-3)։ 
Ան ջատ ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի 
պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը 
այն է, որ ան յուղ կա թի մա կարդ-
ման մի ջո ցով ստաց ված մա կարդ ված քին ա վե լաց նում են կաթ նա սեր ըստ 
բա ղադ րագ րի, մինչ դեռ ա վան դա կան ե ղա նա կի դեպ քում ցան կա լի յու ղայ-
նութ յամբ կաթ նա շո ռի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր ծում են նա խա պես 
նոր մա լի զաց ված կաթ նա յին խառ նուրդ։ Կաթ նա շո ռը կա րե լի է պատ րաս տել 
նաև հոս քա յին ե ղա նա կով, ո րի դեպ քում կի րառ վում են ա նընդ հատ գոր ծող 
շո ռա պատ րաս տիչ ներ։ Կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի ար տադ րութ յան տեխ-
նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի մեջ են մտնում հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի 
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ըն դու նումն ու նա խա պատ րաս-
տու մը, խառ նուր դի պատ րաս տու-
մը, փա թե թա վո րու մը և/ կամ տա-
րա յա վո րու մը, պա ղե ցու մը։ Ն կար 
3-4-ում պատ կեր ված է կաթ նա շո-
ռա յին պան րիկ նե րի ջնա րակ ման 
գոր ծըն թա ցը։   
Ն կար 3-4։ Ջ նա րակ ված պան րիկ-

նե րի ար տադ րութ յու նը. 

3.2. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՄԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄ ԸՍՏ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ որ պես հիմ նա կան հումք օգ տա-

գոր ծում են երկ րորդ կար գից ոչ պա կաս կո վի թարմ կաթ, ո րի թթվութ յու նը 
չպետք է բարձր լի նի 200Թ-ից։ Ըն դուն ված կա թը են թար կում են կեղ տա մա-
քր ման՝ մե խա նի կա կան մաս նիկ ներն ան ջա տե լու նպա տա կով։ Ա վան դա կան 
ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի պատ րաստ ման ժա մա նակ կաթ նա յին խառ նուր դը 
նոր մա լի զաց նում են ըստ կաթ նա յու ղի և ս պի տա կու ցի պա րու նա կութ յան՝ 
դրանց ճիշտ հա րա բե րակ ցութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով10,7,6։ Պաս տե-
րի զաց ված կաթ նա յին խառ նուր դը պա ղեց նում են մինչև մա կարդ ման ջեր-
մաս տի ճան, ո րին ա վե լաց վող մա կար դի քա նա կը կազ մում է 1-5%: Ա րագ 
ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ մա կարդ ման ջեր մաս տի-
ճա նը տաք ա միս նե րին կազ մում է շուրջ 350C, իսկ պաղ ա միս նե րին՝ 380C: 
Մա կարդ ման ընդ հա նուր տևո ղութ յու նը կրճատ վում է 2,0-3,5 ժա մով։ Բա-
ցի դա, շի ճու կի ան ջատ ման գոր ծըն թա ցը կա տար վում է ա վե լի ա րագ տեմ-
պե րով։ Շր դա նա ֆեր մեն տա յին ե ղա նա կով կա թի մա կարդ ման ժա մա նակ 
ստաց վող մա կարդ ված քի թթվութ յու նը 18% և 9% յու ղայ նութ յամբ կաթ նա-
շո ռի հա մար կազ մում է 55-650Թ, իսկ ան յուղ կաթ նա շո ռի դեպ քում՝ 60-700Թ։ 
Թթ վա յին ե ղա նա կով կա թի մա կարդ ման դեպ քում, ստաց ված մա կարդ ված քի 
թթվու թյու նը կազ մում է 70-800Թ՝ կաթ նա շո ռի 9% յու ղայ նութ յան դեպ քում, 
80-900Թ՝ ան յուղ կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան դեպ քում։ Վե րա կանգն ված 
կա թից կաթ նա շո ռի պատ րաստ ման դեպ քում մա կարդ ված քի թթվութ յու նը 
կազ մում է 60-700Թ։ Մա կարդ ված քի պատ րաստ լի նե լը ստու գում են դրա 
ամ րութ յան և թթ վութ յան ցու ցա նի շի ստուգ ման մի ջո ցով, ո րից հե տո այն 
կտրա տում են 2 սմ մե ծութ յամբ խո րա նար դիկ նե րի (Ն կար 3-5)։ Ջեր մա յին 
ռե ժիմ նե րի կար գա վոր ման, մա կարդ ված քի մշակ ման և տա րա յա վոր ման գոր-
ծըն թաց նե րը ներ կա յաց ված են հա ջորդ բաժ նում։    
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Նկար 3-5։ Մակարդվածքի կտրատումը խորանարդիկների և շիճուկի ան ջա տու մը. 

3.3. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ, 
ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ/ԿԱՄ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ
Մա կարդ ված քի կտրա տումն ի րա կա նաց նում են լի րա նե րի օգ նութ յամբ, 

ո րից հե տո կտրտված մա կարդ ված քը թող նում են 40-60 րո պե շի ճու կի ան ջատ-
ման նպա տա կով10,7,6։ Բարձր յու ղայ նութ յամբ (9%; 18%) մա կարդ ված քի դեպ-
քում կա տա րում են տա քա ցում մինչև 38-400C` 30-40 րո պե տևո ղութ յամբ, 
իսկ ցածր յու ղայ նութ յամբ կաթ նա շո ռի դեպ քում տա քա ցու մը կա տա րում են 
36-380C՝ 20-30 րո պե տևո ղութ յամբ։ Շի ճու կի մաս նա կի հե ռա ցու մը կա տա-
րե լուց հե տո մա կարդ ված քը լցնում են լավ սա նե տոպ րակ նե րի մեջ՝ դրանց 
ծա վա լի 3/4 չա փով, ին չը կազ մում է շուրջ 7-9 կգ կաթ նա շոռ։ Տոպ րակ նե րը 
կապ ված վի ճա կում տե ղադ րում են ինք նա մամլ ման հա մար նա խա տես ված 
վան նա նե րում կամ ա րագ 
մամլ ման նպա տա կով տե-
ղադ րում են դրանց հա մար 
նա խա տես ված ա պա րատ նե-
րում (Ն կար 3-6)։ 
Ն կար 3-6։ Կա թի մա կարդ-

ման վան նա նե րը և պատ րաս տի 
մա կարդ ված քի ա րագ շիճ կան-
ջատ ման հա մար նա խա տես ված 
տե ղա կա յան քը.

Հա տի կա վոր կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա տա րում են ձևա-
վոր ված հա տիկ նե րի լվա ցում եր կու փու լով։ Ա ռա ջին փու լում ա վե լաց նում 
են ընդ հա նուր ծա վա լի 40-50%-ի չա փով ջուր՝ 15-170C ջեր մաս տի ճան նե րով, 
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և խառ նում են 15-20 րո պե տևո ղութ յամբ, ին չից հե տո հե ռաց նում են։ Երկ-
րորդ փու լում ա վե լաց նում են մա կարդ ված քի ընդ հա նուր ծա վա լի 30-40% 
չա փով ջուր, որն ու նի 8-100C ջեր մաս տի ճան, և խառ նում են այն շուրջ 15 
րո պե, ին չից հե տո հե ռաց նում են ա վե լաց ված ջու րը և կա տա րում են չո րա-
ցում։ Ինք նա մամ լու մից և/ կամ մամ լու մից հե տո ի րա կա նաց նում են կաթ նա-
շո ռի պա ղե ցում՝ թթվութ յան հե տա գա ա ճի կան խար գել ման նպա տա կով։ 
Կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րի դեպ քում ա վե լաց նում են հա վե լում ներ ըստ բա-
ղադ րագ րի։ Հա ջոր դիվ, պա ղեց ված կաթ նա շո ռը փա թե թա վո րում են և/ կամ 
տա րա յա վո րում, ո րից հե տո ու ղար կում են պա ղեց վող պա հեստ՝ հե տա գա 
պահ պան ման և  ի րաց ման հա մար։ 

3.4. ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Կե րա հա մը փո խանց վում է կաթ նա շո ռին և կաթ նա շո ռա յին մթերք նե րին 
ե լա կե տա յին կա թի մի ջո ցով, ո րից պատ րաստ վել է կաթ նա յին խառ նուր դը։ 
Այս բնույ թի ա րատ նե րի կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ է խստո րեն վե-
րահս կել հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի հա մա պա-
տաս խա նու-թյու նը սահ ման ված պա հանջ նե րին1։ 
Ոչ մա քուր հա մը և հո տը սո վո րա բար պայ մա նա վոր ված են տա րա նե-

րի ու սար քա վո րում նե րի ոչ պատ շաճ լվաց ման, պատ րաս տի մթեր քի պահ-
պան ման հա մար նա խա տես ված պա հես տում ան բա վա րար օ դա փո խութ յան 
պայ ման նե րի առ կա յութ յամբ, ինչ պես նաև մթեր քում նե խող բակ տե րիա նե րի 
կեն սա գոր ծու նեութ յամբ1։ Ն ման բնույ թի ա րատ նե րի կան խար գել ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է պահ պա նել սա նի տա րա հի գիե նիկ պա հանջ նե րը, օգ տա գոր ծել 
միայն լավ լվաց ված տա րա ներ և սար քա վո րում ներ, ինչ պես նաև կի րա ռել 
մա քուր միկ րոֆ լո րա յով բակ տե րիալ մա կարդ ներ։ 
Ար տա հայտ ված թթվա հա մը ձևա վոր վում է, երբ տե ղի են ու նե նում 

տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի պահ պան ման խախ տում ներ, ին չի հետ ևան քով 
մա կարդ ված քում ին տեն սի վա նում են կաթ նաթթ վա յին խմո րում նե րը1։ Այդ-
պի սի տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց ներ են եր կա րաձգ ված ինք նա մամ լու մը 
և կաթ նա շո ռի ան բա վա րար պա ղե ցու մը տա րա յա վո րու մից ա ռաջ։ Ա րա տի 
ա ռա ջա ցու մից խու սա փե լու հա մար պետք է պահ պա նել տեխ նո լո գիա կան 
ռե ժիմ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը։ 
Քա ցա խաթթ վա յին հա մը և հո տը գո յա նում են քա ցա խաթթ վա յին բակ-

տե րիա նե րի ա ճի և զար գաց ման շնոր հիվ, ո րոնք բազ մա նում են պատ րաս տի 
մթեր քում, երբ այն պահ պա նում են նա խա տես ված պա ղեց ման ջեր մաս տի-
ճան նե րից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում։ 
Կծ վա համն ա ռա ջա նում է կա թի վե րամ շա կու մը հա մե մա տա բար ցածր 

ջեր մաս տի ճան նե րում ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում, ո րի հիմ քում ըն կած է 
բոր բոս նե րի և բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Սա նի տա րա կան 
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պայ ման նե րի և կա թի վե րամ շակ ման ռե ժիմ նե րի պահ պա նու մը կան խար գե-
լում է նման բնույ թի ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մը։  
Դառ նա հա մը ձևա վոր վում է կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նում մի շարք 

բույ սե րի առ կա յութ յան շնոր հիվ, ինչ պես նաև նե խող բակ տե րիա նե րի կեն-
սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, ո րոնք տրո հում են սպի տա կու ցա յին 
միա ցութ յուն նե րը դառ նա համ գո յաց նող միա ցութ յուն նե րի։ Այս ա րա տի 
կան խար գել ման հա մար խստո րեն պահ պա նում են կա թի ըն դուն ման պա-
հանջ նե րը, կար գա վո րում են կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը և պահ պա նում 
են սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րը։     
Դ րո ժա յին հա մը բնո րոշ է գլխա վո րա պես կաթ նա շո ռա յին պան րիկ նե րի 

ար տադ րութ յա նը, որն ա ռա ջա նում է կաթ նա շո ռա յին զանգ վա ծը նա խա տես-
վա ծից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում պահ պա նե լու հետ ևան քով։ Բա ցի դա, 
սա նի տա րա հի գիե նիկ պա հանջ նե րի խախ տում նե րը ևս կա րող են նպաս տել 
դրո ժա յին հա մի ա ռա ջաց մա նը, ո րի հա մար պետք է պահ պա նել անհ րա ժեշտ 
պա հանջ նե րը։ 
Կո պիտ, չոր կոն սիս տե նի ցան պայ մա նա վոր ված է կաթ նա շո ռա յին հա-

տիկ նե րի տա քաց ման բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի կի րառ մամբ և մա կարդ ված-
քի փոքր խո րա նար դիկ նե րի ա ռա ջաց մամբ, երբ կաթ նա շո ռը պատ րաս տում 
են թթվա յին ե ղա նա կով։ Տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի պահ պա նու մը թույլ է 
տա լիս խու սա փե լու այս ա րա տի ա ռա ջա ցու մից։ 
Ռե զի նա յին կոն սիս տեն ցիան ձևա վոր վում է այն դեպ քում, երբ շրդա նա-

ֆեր մեն տա յին ե ղա նա կով կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գոր-
ծում են նա խա տես վա ծից ա վե լի շրդա նա ֆեր մենտ։ Հետ ևա բար, կա թի մա-
կարդ ման հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ա վե լաց վող շրդա նա ֆեր մեն տի 
քա նա կը՝ ել նե լով տվյալ կաթ նա յին խառ նուր դին բնո րոշ հատ կութ յուն նե րից 
և նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան պա հանջ նե րից։ 
Փք վա ծութ յունն ա ռա ջա նում է, երբ փա թե թա վոր ված կաթ նա շո ռում առ-

կա խմո րասն կե րը բազ մա նում են բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի առ կա յութ յան 
հետ ևան քով։ Պահ պան ման ռե ժիմ նե րի առ կա յութ յունն անհ րա ժեշտ է տվյալ 
ա րա տից խու սա փե լու հա մար։ 
Շիճ կան ջա տու մը նկատ վում է ան բա վա րար մամլ ված կաթ նա շո ռի դեպ-

քում, ին չը կան խար գե լե լու հա մար պետք է պահ պա նել մամլ ման ռե ժիմ նե րը։ 
Լոր ձուն քոտ և բոր բոս նած կաթ նա շո ռի ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած 

են սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի խախ տում նե րը, ինչ պես նաև շրջա-
կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծութ յու նը, երբ կաթ նա շո ռի փա թե թա վո րու մը կամ 
տա րա յա վո րու մը կա տար վել է թե րի կեր պով։ Պահ պան ման պայ ման նե րի և 
փա թե թա վոր ման պա հանջ նե րի ի րա կա նա ցու մը կան խար գե լում են նման 
ա րատ նե րի ձևա վո րու մը։   
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ՄՈԴՈՒԼ 4
ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Պա նիր նե րի դա սա կար գու մը, հում քին և  օ ժան դակ նյու թե րին 
 ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը
2. Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիան
3. Կաթ նա յին խառ նուր դի պատ րաս տում և մա կար դում
4. Պա նիր նե րի պատ րաս տում ըստ տե սակ նե րի
5. Պա նիր նե րի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և 
 կան խար գել ման մե թոդ նե րը:

4.1. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 
ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

4.1.1. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
Պա նի րը սննդա յին, է ներ գե տիկ և կեն սա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րով բարձ-

րար ժեք սննդամ թերք է։ Այն պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ յամբ դյու րա մարս 
սպի տա կուց ներ, կաթ նա յուղ, հան քա յին նյու թեր, ջրա լույծ և ճար պա լույծ վի-
տա մին ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում լավ են յու րաց վում օր գա նիզ մի կող մից։ 
Ս պի տա կուց նե րը ցան կա ցած պան րի հա մար անհ րա ժեշտ և  ա ռա վել ար ժե-

քա վոր բա ղադ րիչն են։ Կախ ված չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նից, դրանց 
քա նա կութ յու նը պան րում տա տան վում է 3-40% սահ ման նե րում։ Պինդ պան-
րին բնո րոշ կոն սիս տեն ցիա յի ստաց ման հա մար սպի տա կու ցի պա րու նա կու-
թ յու նը չպետք է լի նի 24%-ից ցածր։ Ա վան դա կան տեխ նո լո գիա յով պատ րաստ-
վող պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի 
մեծ մասն անց նում է շի ճու կի մեջ, ո րի հետ ևան քով դրանց պա րու նա կութ յու-
նը պան րում կազ մում է ընդ հա նուր սպի տա կուց նե րի միայն 2-3%-ը, իսկ մնա-
ցած մա սը կազ մում է կա զեին սպի տա կու ցը։ Պան րի սպի տա կուց նե րը գրե թե 
100%-ով դյու րա մարս են, քա նի որ դրա հա սու նաց ման ըն թաց քում կա զեի նի 
տրոհ ման արդ յուն քում ա ռա ջա նում են ջրա լույծ պեպ տիդ ներ և  ա զատ ա մի-
նաթ թու ներ։ 
Կաթ նա շա քա րի մեծ մա սը, ո րը կա թի հիմ նա կան ած խա ջուրն է, պան րա-

զանգ վա ծի մշակ ման ժա մա նակ գրե թե ամ բող ջութ յամբ անց նում է շի ճու կի 
մեջ, ո րի հետ ևան քով շատ պան րա տե սակ նե րում առ կա են ած խաջ րե րի հետ-
քա յին մնա ցորդ նե րը։ Այ նու հետև, կաթ նա շա քա րի մնա ցած քա նա կութ յուն-
նե րը, մա կար դի ման րէ նե րի ներ գոր ծութ յան շնոր հիվ, փո խա կերպ վում են 
կաթ նաթթ վի1։ Այս հատ կութ յան շնոր հիվ, պա նիր նե րը կա րող են սպառ վել 
նաև այն մարդ կանց կող մից, ով քեր ու նեն կաթ նա շա քա րի նկատ մամբ ան հա-
տա կան ան տա նե լիութ յուն։ Սա հա մար վում է կար ևոր գոր ծոն՝ հաշ վի առ նե-
լով, որ հաշ վար կա յին տվյալ նե րով չա փա հաս բնակ չութ յան մոտ 70%-ն  ու նի 
նման հա մախ տա նիշ:      
Պան րում ճար պի բա ղադ րութ յու նը տա տան վում է՝ կախ ված օգ տա գործ-

ված կա թից և պան րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա յից։ Սնն դա յին տե սան-
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կ յու նից, պան րում առ կա ճար պի դյու րա մար սե լիութ յու նը տա տան վոմ է 
88-94% մի ջա կայ քում։ Պան րի ճար պը սո վո րա բար պա րու նա կում է 66% հա-
գե ցած, 30% մո նո հա գե ցած և 4% պո լի հա գե ցած ճար պաթ թու ներ: Պան րում 
խո լես տե րո լի բա ղադ րութ յու նը կախ ված է ճար պի բա ղադ րութ յու նից, ո րի 
պա րու նա կութ յու նը տա տան վում է 10-100մգ/100գ հաշ վով, կախ ված պան րա-
տե սա կից։ Ա ռող ջա կան տե սանկ յու նից, սննդա յին խո լես տե րոլն ու նի ա ռա վել 
քիչ ազ դե ցութ յուն ար յան խո լես տե րո լի վրա, քան սննդա յին հա գե ցած ճար-
պաթ թու նե րը։ 
Ճար պա լույծ վի տա մին նե րի կոն ցենտ րա ցու մը պան րում պայ մա նա վոր-

ված է նույն գոր ծոն նե րով, ինչ որ ճար պի բա ղադ րութ յան դեպ քում։ Դ րանց 
մեծ մա սը պահ պան վում են պան րի ճար պում։ Մ յուս կող մից, ջրա լույծ վի տա-
մին նե րի պա րու նա կութ յու նը հիմ նա կա նում ա ռա վել ցածր է, քան կա թում, 
քա նի որ դրանք անց նում են շի ճու կի մեջ պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն-
թաց քում։ Ըն հա նուր առ մամբ, շատ պան րա տե սակ ներ վի տա մին A-ի, B2-ի, 
B12-ի և, ա ռա վել քիչ, B9-ի աղբ յուր են։ Պա նի րը պա րու նա կում է վի տա մին C-ի 
անն շան քա նակ ներ։ Պա նի րը նաև մի շարք հան քա յին նյու թե րի, մաս նա վո-
րա պես, կալ ցիու մի, ֆոս ֆո րի և մագ նե զիու մի սննդա յին աղբ յուր է։ Օ րի նակ, 
100գ պինդ պա նի րը պա րու նա կում է 800մգ կալ ցիում։ 
Գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ պան րա տե սակ ներ և դ րանց դա սա կարգ ման 

տար բեր մո տե ցում ներ։ Ս տորև ներ կա յաց ված է գիտ նա կան Դի լան յա նի դա-
սա կարգ ման սխե ման պա նիր նե րի վե րա բեր յալ. 

1. շրդա նա ֆեր մեն տա յին պա նիր ներ,
1.1 պինդ պա նիր ներ (կաթ նաթթ վա յին և պ րո պիո նաթթ վա յին միկ-

րո-օր գա նիզմ նե րի օգ տա գոր ծում),
1.0.1. պան րա զանգ վա ծի բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին մշակ մամբ 

պա նիր ներ,
1.1.1.1 մամլ վող պա նիր ներ՝ հարթ, կա ղա պար ված մա կե-

րե սով (օ րի նակ՝ շվեյ ցա րա կան, սո վե տա կան, էմ մեն-
տալ, գոռ նի)

1.1.1.2 ինք նա մամլ վող պա նիր ներ՝ պան րա զանգ վա ծի չեդ-
դե րա ցու մով և հա լու մով (օ րի նակ՝ պար մե զան, 
սբրինց):

1.0.2. պան րա զանգ վա ծի ցածր ջեր մաս տի ճա նա յին մշակ մամբ 
պա նիր ներ

1.1.1.1 մամլ վող պա նիր ներ՝ հարթ, կա ղա պար ված մա-
կե րե սով (օ րի նակ՝ հո լան դա կան, կոստ րոմ յան, 
պո շե խոն յան, յա րոս լավ յան), 

1.1.1.2 մամլ վող պա նիր ներ՝ պան րա զանգ վա ծի լրիվ կամ 
մաս նա կի չեդ դե րա ցու մով (օ րի նակ՝ չեդ դեր, ռու-
սա կան),

1.1.1.3 ինք նա մամլ վող պա նիր ներ՝ ան հարթ, չկա ղա-
պար ված մա կե րե սով (օ րի նակ՝ լատ վիա կան, պի-
կանտ),
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1.1.1.4 ինք նա մամլ վող պա նիր ներ՝ թարմ վի ճա կով 
սպառ ման հա մար (օ րի նակ՝ սի րո ղա կան, մոլ դո-
վա կան, տնա կան),

1.1.1.5 ա ղաջ րա յին պա նիր ներ
ա. ա ռանց չեդ դե րի զաց ման (օ րի նակ՝ ֆե տա, օ սե թա-
կան, վրա ցա կան, ի մե րե թա կան, չա նախ), 
բ. չեդ դե րի զա ցու մով (օ րի նակ՝ բրին զա, սու լու գու նի, 
չե չիլ, մո ցա րել լա),
գ. ա ռանց կեղ ևի պա նիր ներ (օ րի նակ՝ հայ կա կան, լո-
ռի)։

1.1 կի սա պինդ պա նիր ներ (կաթ նաթթ վա յին և լոր ձի ձևա վոր ման 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի օգ տա գոր ծում),

1.2 փա փուկ պա նիր ներ (կաթ նաթթ վա յին, լոր ձի և բոր բոս նե րի ձևա-
վոր ման միկ րոօր գա նիզմ նե րի օգ տա գոր ծում)

1.1.1 կաթ նաթթ վա յին և լոր ձի ձևա վոր ման միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված պա նիր-
ներ (օ րի նակ՝ ա րա գած յան, դո ռո գո բուժ յան, պյա տի-
գորսկ),

1.1.2 կաթ նաթթ վա յին, լոր ձի և բոր բոս նե րի ձևա վոր ման 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ-
ված պա նիր ներ (օ րի նակ՝ լիմ բուրգ յան, մյունս տեր),

1.1.3 կաթ նաթթ վա յին և բոր բոս նե րի ձևա վոր ման միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված 
պա նիր ներ

1.3.3.1 Բոր բո սի ձևա վո րու մը պան րի ամ բողջ զանգ վա ծում 
(օ րի նակ՝ ռոկ ֆոր, կա պույտ բոր բոս նե րով պա նիր, գոր գոն-
զո լա, ստիլ տոն),
1.3.3.2 Բոր բո սի ձևա վո րու մը պան րի ար տա քին մա կե րե սին 
(օ րի նակ՝ բրի, կա մամ բեր): 

2. կաթ նաթթ վա յին պա նիր ներ
1.1 թարմ պա նիր ներ` կար ճա ժամ կետ հա սու նաց մամբ (օ րի նակ՝ 

ա դի գե յա կան),
1.2 թարմ պա նիր ներ՝ հա մե մա տա բար եր կա րատև հա սու նաց-

մամբ (օ րի նակ՝ կա նաչ պա նիր և  այլն), 
3. վե րամ շակ ված պա նիր ներ
1.1 հա լած պա նիր ներ (օ րի նակ՝ պրե զի դենտ, վիո լա, յան տար, դռուժ բա),
1.2 կճու ճա յին (օ րի նակ՝ ե ղեգ նա ձոր, հո րած և  այլն) և տ կի (օ րի նակ՝ մո-

թալ) պա նիր ներ։

4.1.2. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Պան րա գոր ծութ յու նում օգ տա գործ վող հիմ նա կան հում քի և  օ ժան դակ 

նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րենք նե րով, կա նո նա կար գե-
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րով և/ կամ չա փո րո շիչ նե րով։ Ար տադ րութ յու նում կի րառ վող հիմ նա կան և  
օ ժան դակ նյու թե րի մեջ են մտնում.

1) գյու ղատն տե սա կան տար բեր կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թը, ո րին 
բնո րոշ են պան րա պի տա նի կա թի հատ կութ յուն նե րը

2) կա թի սեր զա տու մից ստաց ված կաթ նա սե րը և  ան յուղ կա թը
3) պան րի շի ճու կից ան ջատ ված շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րը՝ չոր նյու-

թե րի առն վազն 20% մաս նա բաժ նով
4) պան րի շի ճու կի սեր զա տու մից ստաց ված շիճ կա սե րը
5) քաղցր սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ յու նից ստաց ված թա նը
6) բակ տե րիալ մա կարդ նե րը
7) կա թը մա կար դող և  այլ հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ֆեր մենտ նե րը
8) ա ղե րը, ո րոնք վե րա կանգ նում են կա թում կալ ցիու մի բա լան սը
9) ա ղե րը, ո րոնք կան խար գե լում են ան ցան կա լի միկ րոօր գա նիզմ նե րի 

կեն սա գոր ծու նեութ յու նը
10) թթու նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են ա ռան ձին կամ կաթ նաթթ վի հետ 

հա մա տեղ
11) գու նան յու թե րը և ս պի տա կեց նող միա ցութ յուն նե րը
12) հա մե մունք նե րը և խո տա բույ սե րը
13) ապխ տող բու րա վե տիչ նե րը
14) ալ կո հո լա յին հա վե լում նե րը, այդ թվում՝ գա րե ջու րը, գի նին, լիկ յո րը և  

այլն
15) այլ հա վե լում ներ, այդ թվում՝ մրգե րը, վետ չի նան և  այլն
16) խմե լու ջու րը
17) պան րի փա թե թա վոր ման նյու թե րը և տա րա նե րը։
Կա թում կալ ցիու մը գտնվում է ջրա լույծ, կո լոի դա յին և կապ ված վի ճակ-

նե րում, ո րոնց միջև առ կա հա վա սա րակշ ռութ յու նը կրում է բա վա կան ան-
կա յուն բնույթ, մինչ դեռ դրա նից կախ ված է հա ջող ված մա կարդ ման գոր-
ծըն թա ցը։ Երբ կա թի կալ ցիու մա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը խախտ վում է 
ջեր մա յին մշակ ման, պա ղեց ման և/ կամ կա թի կազ մի շե ղում նե րի հետ ևան-
քով, ա պա այն սո վո րա բար վե րա կանգ նում են կալ ցիու մա կան ա ղե րի ա վե-
լաց մամբ, ո րի արդ յուն քում կրճատ վում է կա թի մա կարդ ման տևո ղութ յու նը։ 
Կալ ցիու մա կան ա ղի անհ րա ժեշտ հաշ վար կը և դ րա ա վե լա ցու մը կաթ նա յին 
խառ նուր դին պետք է կա տա րել ճշգրտո րեն, քա նի որ դրա հա վել  յալ ա վե լա-
ցու մը կա րող է հան գեց նել αs- և κ-կա զեի նա յին կոմպ լեք սի քայ քայ ման։ Այդ 
դեպ քում, αs-կա զեի նը այլևս պաշտ պան ված չի լի նում κ-կա զեի նի մի ջո ցով ու 
անց նում է նստվածք։ Մ յուս կող մից, կալ ցիու մի քլո րի դի ան բա վա րար ա վե լա-
ցու մը կա թին հան գեց նում է կո պիտ, ոչ է լաս տիկ կոն սիս տեն ցիա յով մա կարդ-
ված քի ձևա վոր ման։ Մա կարդ ման ցան կա լի ըն թաց քի ա պա հով ման հա մար 
կա թին 0,02%-ից ա վե լի կալ ցիու մի քլո րիդ ա վե լաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նը հազ վա դեպ է կի րառ վում, ան գամ երբ ըն դուն ված կա թը են թարկ վում է 
ին տեն սիվ ջեր մա յին մշակ ման։ Պեպ սի նի օգ տա գործ ման դեպ քում կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել կալ ցիու մի երկ հիդ րո ֆոս ֆատ [Ca(H2PO4)2], ո րի 0,01% ա վե լա-
ցու մը կա թին կրճա տում է մա կարդ ման տևո ղութ յու նը 18-30 րո պեով, իսկ 
0,04%-ի ա վե լա ցու մը՝ մինչև 9 րո պեով։ 



‒ 563 ‒

Պա ղեց ված կա թի (4-50C) եր կա րատև պահ պան ման ըն թաց քում լու ծե լի 
կա զեի նի պա րու նա կութ յու նը կա թում կա րող է հաս նել մինչև 15%, սա կայն 
կալ ցիու մա կան ա ղե րի ա վե լա ցու մը թույլ է տա լիս մե ծաց նե լու կա զեի նա յին 
կոմպ լեքս նե րի չա փե րը։ Կո վի կա թում սո վո րա բար առ կա է լի նում 0,123% 
կալ ցիում, մինչ դեռ կա թի ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վե տութ յամբ մա կարդ-
ման հա մար անհ րա ժեշտ է կալ ցիու մի 0,142% պա րու նա կութ յուն, ո րի պատ-
ճա ռով սո վո րա բար ա վե լաց նում են 0,02% կալ ցիու մի քլո րիդ՝ կա թի ցան կա լի 
շրդա նա յին մա կար դումն ա պա հո վե լու հա մար։    
Մի շարք պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ դրանց հա սու նաց ման 

ըն թաց քում գա զա գո յաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը 
կան խար գե լե լու հա մար կի րա ռում են նատ րիու մի նիտ րատ (սե լիտ րա), ո րի 
քա նա կութ յու նը 100 կգ կա թի հաշ վով սո վո րա բար կազ մում է 20-30 գրամ։ 
Սա կայն, նիտ րա տի վե րա ծու մը նիտ րի տի կա րող է պան րում ա ռա ջաց նել 
գույ նի հետ կապ ված ա րատ ներ, ո րը տե ղի է ու նե նում սե լիտ րա յի և  ո րո շա-
կի ա մի նաթ թու նե րի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի հետ ևան քով։ Այս 
հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ մի շարք երկր նե րում առ կա են սե լիտ րա յի 
կի րառ ման սահ մա նա փա կում ներ։ Բա ցի դա, նիտ րիտ նե րի հնա րա վոր ա ռա-
ջաց ման հետ կապ ված են թադր յալ քաղց կե ղա ծին հատ կութ յուն նե րի ի հայտ 
գա լը հան գեց րել է լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կում նե րի կի րառ մանն ա ռան ձին 
երկր նե րում։ 
Ս պա ռող նե րի հա մար մրցու նակ ար տադ րանք թո ղար կե լու հա մար կա-

րևոր գոր ծոն է կա թի և պան րի գույ նը։ Կա թի գույ նը ձևա վոր վում է ռի բո-
ֆ լա վի նի և կա րո տի նա յին պիգ մեն տի շնոր հիվ, ո րոնց քա նա կութ յուն նե րը 
տա տան վում են՝ կախ ված սե զո նայ նութ յու նից։ Միև նույն ժա մա նակ, պան-
րի ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն ներն աշ խա տում են թո ղար կել միև նույն 
գույ նի առ կա յութ յամբ պա նիր ողջ տար վա ըն թաց քում, ո րի հա մար բնա կան 
ծա գում ու նե ցող գու նան յու թե րի ա վե լա ցու մը կի րառ վում է պա նիր նե րի թույլ 
ար տա հայտ ված գույ նի ամ բող ջա կան ա պա հով ման հա մար։ Այդ նպա տա կով 
պինդ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան հա մար կա րող է օգ տա գործ վել կա րո տին 
գու նան յու թը, որն ու նի բնա կան ծա գում, սա կայն դրա պա րու նա կութ յու նը 
չպետք է հան գեց նի պան րի խիստ ար տա հայտ ված գույ նի ա ռա ջաց ման։      

4.1.3. ԿԱԹԻ ՊԱՆՐԱՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Պան րա գոր ծութ յան հա մար օգ տա գործ վող կա թի ցու ցա նիշ նե րին ներ կա-

յաց վում են ո րո շա կի պա հանջ ներ, ո րոնք ա սո ցաց վում են «պան րա պի տա նի 
կաթ» հաս կա ցութ յան հետ։ Կա թը հա մար վում է պան րա պի տա նի, ե թե դրա-
նից հնա րա վոր է պատ րաս տել անհ րա ժեշտ քի միա կան, օր գա նո լեպ տիկ և հի-
գիե նիկ ցու ցա նիշ նե րով ու սահ ման ված ել քով պա նիր՝ պահ պա նե լով կեն սա-
տեխ նո լո գիա կան և հի գիե նիկ նոր մե րի պա հանջ նե րը։ Պան րա պի տա նի կա թը 
պետք է զերծ լի նի քի միա կան և ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յու նից, 
ո րոնք կա րող են վտանգ ներ կա յաց նել մար դու ա ռող ջութ յա նը և բա ցա սա-
բար ազ դել պա նիր նե րի օր գա նո լեպ տիկ ցու ցա նիշ նե րի ձևա վոր ման վրա։ 
Պան րա պի տա նի կա թին բնո րոշ է եր կու հիմ նա կան հատ կա նիշ, նե րառ յալ.



‒ 564 ‒

1. կա թի ա րագ մա կարդ ման ու նա կութ յու նը՝ կաթ նախ մո րիչ ման-
րէ նե րի ազ դե ցութ յամբ, ո րի արդ յուն քում պետք է ձևա վոր վի պան րի պինդ 
մա կարդ վածք՝ շի ճու կի հեշտ ան ջատ ման և կաթ նա յու ղի պահ պան ման հատ-
կութ յուն նե րով,

2. կա թի բա րեն պաստ միկ րոֆ լո րա յի առ կա յութ յու նը՝ ման րէ նե րի 
ա ճի և զար գաց ման հա մար, որն անհ րա ժեշտ է պա նիր նե րի օր գա նո լեպ տիկ 
ցու ցա նիշ նե րի ձևա վոր ման հա մար։ 
Պան րա պի տա նիութ յու նը կախ ված է ոչ միայն կա թի կազ մից և հատ-

կա նիշ նե րից, այլև պա նիր նե րի ար տադ րութ յան կեն սա տեխ նո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րից։ Օ րի նակ, կաթ նաթթ վա յին և պինդ պա նիր նե-
րին ներ կա յաց վող կա թի պա հանջ նե րը խիստ տար բեր վում են միմ յան ցից։ 
Մաս նա վո րա պես, պինդ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող պան րա պի տա նի կա թին ներ կա յաց վող կար ևո րա գույն ցու ցա նիշ ներ են 
հա մար վում կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րի սպոր նե րով աղ տոտ վա ծութ յու նը 
և շր դա նա ֆեր մեն տի մա կար դու նակութ յու նը, մինչ դեռ կաթ նաթթ վա յին պա-
նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ դրանք էա կան դեր չեն խա ղում։ 
Գ րա կա նութ յան մեջ կի րառ վում են «կա թի նոր մալ կազմ» և «կա թի ոչ 

նոր մալ կազմ» հաս կա ցութ յուն նե րը։ Կա թի նոր մալ կազ մը բնո րոշ է ա ռողջ, 
լիար ժեք կե րակր մամբ ա պա հով ված կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թին, ո րը 
հա վաք վել է ծնի ժամ կե տից նվա զա գույ նը յոթ օր հե տո և ցա մա քի շրջա նից ոչ 
ուշ, քան 10 օր ա ռաջ։ Տն տե սութ յուն նե րից հա վաք ված կա թի նոր մալ կազ մը 
և հատ կա նիշ նե րը տա տան վում են՝ կախ ված կո վե րի ցե ղա տե սա կից, լակ տա-
ցիա յի շրջա նից, կե րակ րու մից և  այլ գոր ծոն նե րից, ո րը սո վո րա բար հա մար-
վում է պան րա պի տա նի կաթ։ Պան րա գոր ծութ յան հիմ նա կան խնդիր նե րից 
մե կը տնտե սութ յուն նե րից հա վաք ված կա թի կազ մի և հատ կա նիշ նե րի պահ-
պա նումն է մինչև դրա տե ղա փո խու մը պան րի մա կարդ ման հա մար նա խա-
տես ված տա րո ղութ յուն ներ։ Դա հա մար վում է բարդ ա ռա ջադ րանք, քա նի որ 
կա թը հա մար վում է ա րագ փչա ցող սննդամ թերք, սա կայն դրա ի րա կա նա ցու-
մը բարձ րո րակ պան րի ար տադ րութ յան նա խա պայ ման նե րից մեկն է։ 
Ոչ նոր մալ կազ մով կա թը բնո րոշ վում է մի շարք միա ցութ յուն նե րի առ կա-

յութ յամբ, ո րոնք բա ցա կա յում են նոր մալ կազ մով կա թում։ Դ րանք կա րող են 
փո խանց վել ինչ պես կա թի սին թեզ ման կամ կթի կազ մա կերպ ման ըն թաց-
քում, այն պես էլ հի վանդ կեն դա նի նե րից կա թի ստաց ման կամ վատ կե րակր-
ման ժա մա նակ։ Պան րի ար տադ րութ յան նպա տա կով ոչ նոր մալ կազ մով կա թի 
օգ տա գոր ծու մը կախ ված է կա թի կազ մի ու հատ կա նիշ նե րի փո փո խութ յան 
աս տի ճա նից և բ նույ թից, ինչ պես նաև պան րի տե սա կից։ Օ րի նակ, պինդ պա-
նիր նե րի ար տադ րութ յու նում սո վո րա բար չեն օգ տա գոր ծում ցածր կար գին 
բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով կաթ։ Ոչ նոր մալ կազ մով կա թին բնո րոշ հատ կու-
թյուն նե րը հիմ նա կա նում հնա րա վոր չի լի նում վե րաց նել կա թի վե րամ շակ-
ման ըն թաց քում։ 
Կա թի պան րա պի տա նիութ յան և պինդ պա նիր նե րի ել քի ա պա հով ման 

գլխա վոր գոր ծոն է կա զեի նի պա րու նա կութ յու նը կա թում, ո րի մաս նա բա ժի-
նը նոր մալ բա ղադ րութ յամբ կա թում կազ մում է ընդ հա նուր սպի տա կուց նե րի 
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պա րու նա կութ յան 75-85%-ը: Կա զեի նի բարձր պա րու նա կութ յամբ կա թում 
առ կա են կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի բարձր քա նա կութ յուն ներ, ին չը հան գեց նում 
է հա մե մա տա բար բարձր տիտր վող թթվութ յան և խ տութ յան ցու ցա նիշ նե րի 
ձևա վոր ման, շրդա նա յին մա կարդ ման ու շիճ կան ջատ ման գոր ծըն թաց նե րի 
ա րա գաց մա նը, կաթ նա յու ղի և ս պի տա կուց նե րի ար տադ րա կան կո րուստ-
նե րի նվա զեց ման, կա թի ֆի զի կա քի մի կա կան հատ կա նիշ նե րի լա վաց ման։ 
Քա նի որ կա զեի նի պա րու նա կութ յու նը կա թում ո րո շե լու հա մար կապ ված 
է ա ռան ձին դժվա րութ յուն նե րի հետ, ար տադ րութ յուն նե րում հա ճախ կի-
րառ վում է կա թի ընդ հա նուր սպի տա կուց նե րի ցու ցա նի շը (ո րը չպետք է լի-
նի ցածր 3,2%-ից պան րա պի տա նի կա թի դեպ քում) կամ կա թի չոր նյու թե րի 
մաս նա բա ժի նը (ո րը չպետք է լի նի ցածր 8,3%-ից պան րա պի տա նի կա թի դեպ-
քում): Պինդ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան հա մար կա թի օպ տի մալ տիտր վող 
թթվութ յու նը կազ մում է 18-190Թ, իսկ ակ տիվ թթվութ յու նը՝ 6.6: Կա թի ցածր 
տիտր վող թթվութ յու նը վկա յում է դրա ան հա սութ յան կամ ոչ նոր մալ կազ մի 
առ կա յութ յան մա սին։ Ոչ նոր մալ կազ մով կա թի կար գա վո րու մը սո վո րա բար 
հնա րա վոր չի լի նում ի րա կա նաց նել, ո րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է կեն-
դա նի նե րի ան բա վա րար կե րակր ման կամ կեն դա նի նե րի մոտ ա ռան ձին հի-
վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում։ Ոչ հա սուն կա թի կար գա վոր ման 
հա մար կազ մա կեր պում են դրա հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցը կամ այն խառ-
նում են հա սուն կա թի հետ։ Ոչ պան րա պի տա նի կա թի կար գա վոր ման հա մար 
կի րա ռում են մի շարք ե ղա նակ ներ.

1. Կաթ նաթթ վա յին մա կարդ նե րի ա վե լա ցում 0,1-1%-ի չա փով, 
2. Կա թի ջեր մա յին մշա կում 72-740C-ում,
3. Լու ծույ թի ձևով սե լիտ րա յի ա վե լա ցում՝ 10-30 մլ 100 կգ կա թի հաշ վով,
4. Կալ ցիու մա կան ա ղե րի ա վե լա ցում՝ 20-40 գրամ 100 կգ կա թի հաշ վով։ 

4.2. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

4.2.1. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան մի շարք տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց ներ 

ընդ հա նուր են պա նիր նե րի հա մար, ո րոնք նե րա ռում են կա թի հա սու նա ցու-
մը, կա թի մա կար դու մը, մա կարդ ված քի կտրա տու մը/պան րա հա տի կի ստա-
ցու մը, պան րա զանգ վա ծի երկ րորդ տա քա ցու մը, մա կարդ ված քի մշա կու մը, 
ա ղադ րու մը և մամ լու մը2 (Նկարներ 1-1 և 1-2)։
Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում ար տադր ված կա թը հա վաք վում է կա-

թի ըն դուն ման կե տե րում, որ տեղ այն են թարկ վում է նախ նա կան պա ղեց ման՝ 
մինչև դրա տե ղա փոխ ման կազ մա կեր պումն ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն-
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ներ։ Կա թի հա վաք ման և պահ պան ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է հնա րա վո-
րինս կան խար գե լել կա թում կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը և դ րա-
նում քի միա կան կազ մի փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են ազ դել պան րի 
ո րա կի և  ել քի վրա։ Կա թը նախ նա կան ֆիլտր ման են թար կե լիս անհ րա ժեշտ 
է հետ ևել ֆիլտ րե րի մաք րութ յա նը՝ կա թի վա րակ վա ծութ յան տա րա ծու մից 
խու սա փե լու հա մար։ Կա թի պահ պան ման և տե ղա փոխ ման ըն թաց քում կա-
թը վա րակ վում է կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յով, ո րը կա րող է զար գա նալ ա րագ 
տեմ պե րով՝ ա ռաջ բե րե լով ան ցան կա լի փո փո խութ յուն ներ կա թի կազ մում։ 
Կա թի ըն դու նու մից, գնա հա տու մից և տե սա կա վո րու մից հե տո այն են-

թար կում են կեղ տա մաքր ման կենտ րո նա խույս կեղ տամք րիչ նե րի մի ջո ցով։ 
Ան ցան կա լի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը կա սեց նե լու հա մար կա թը են թար-
կում են ա ռաջ նա յին ջեր մա յին մշակ ման։ Ման րէ նե րի բազ մա ցու մը կրի տի-
կա կան աս տի ճա նի չհասց նե լու հա մար, կա թը պա ղեց նում և պահ պա նում են 
2-80C-ում։ Կա թի պահ պա նու մը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում պան րա պի տա նի 
կա թի ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ քայլ է, սա կայն դա ո րո շա կիո րեն վա-
տաց նում է կա թի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րը։ Պա ղեց ված կա թի 
պահ պան ման հա մար ա ռա վել վտան գա վոր է փսիխ րո ֆիլ ման րէ նե րի հնա-
րա վոր բազ մա ցու մը։ Դ րանք բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում պան րի ո րա կի 
և  ել քի վրա եր կու ճա նա պար հով։ Ա ռա ջի նի ճա նա պար հով տե ղի է ու նե նում 
սպի տա կուց նե րի և լի պիդ նե րի տրո հում, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են 
այն պի սի միա ցութ յուն ներ, ո րոնք պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում 
անց նում են շի ճու կի կազ մի մեջ՝ նվա զեց նե լով չոր նյու թե րի փո խան ցու մը 
պա նիր։ Երկ րորդ ճա նա պար հով փսիխ րո ֆիլ ման րէ նե րը մաս նակ ցում են 
ջեր մա կա յուն պրո տեի նազ և լի պազ ֆեր մենտ նե րի ձևա վոր մա նը, ո րոնք 
պահ պա նում են ի րենց կեն սու նա կութ յու նը կա թի ջեր մա յին մշա կու մից հե-
տո՝ ա ռաջ բե րե լով պրո տեո լի զի և լի պո լի զի պրո ցես նե րի, ին չի արդ յուն քում 
ձևա վոր վում են պան րի ար տադ րութ յան հա մար ան ցան կա լի ար գա սիք ներ։  
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 Թարմ կա թը պան րի ար տադ րութ յան հա մար ոչ պան րա պի տա նի է, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է դրա բա ղադ րութ յան մեջ բնա կան հա կաօք սի դանտ նե րի 
առ կա յութ յամբ, ո րոնք սահ մա նա փա կում կամ ճնշում են պան րի մա կարդ-
ման ըն թաց քում ցան կա լի միկ րոֆ լո րա յի ա ճը և զար գա ցու մը։ Բա ցի դա, նոր 
կթված կա թը բնո րոշ վում է օք սի դա վե րա կանգ նող պո տեն ցիա լի բարձր ցու-
ցա նի շով, ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է կա թի ստաց ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ ված սար քա վո րում նե րի կի րառ մամբ, ո րը ևս սահ մա նա փա կում է 
մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի օպ տի մալ զար գա ցու մը։ 
Կա թի հա սու նաց ման նպա տա կը ա վե լաց վող մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի 

զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ա պա հո վումն է։ Կա թի հա-
սու նաց ման ըն թաց քում պետք է կա սեց վի կա թի հա կաօք սի դանտ մար մին նե-
րի ակ տի վութ յու նը, սին թեզ վեն ո րո շա կի քա նա կութ յամբ ա զո տա կան միա-
ցութ յուն ներ կա թի սպի տա կուց նե րից՝ հա սա նե լի մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի 
զար գաց ման հա մար, նվա զեց վի կա թի օք սի դա վե րա կանգն ման ցու ցա նի-
շի ար ժե քը, ինչ պես նաև մաս նա կիո րեն վե րա կանգն վեն կա զեի նի մի ցել նե-
րի կա ռուց վածքն ու կազ մը, ո րոնց փո փո խութ յուն նե րը հնա րա վոր է տե ղի 
ունե նան պա ղեց ված կա թի պահ պան ման ըն թաց քում։ Կա թի հա սու նաց ման 
նպա տա կով կա րող են օգ տա գործ վել տար բեր ման րէ ներ, սա կայն խիստ ցան-
կա լի է կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնց ներ գոր ծութ յու-
նը ու նե նում է դրա կան ազ դե ցութ յուն կա թի հա սու նաց ման նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար։ Կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի ներ գոր ծութ յու նը կա թում 
մինչև ո րո շա կի աս տի ճան չի ա ռա ջաց նում կողմ նա կի այն պի սի ազ դե ցու-
թյուն ներ, ո րոնք կա րող են վնա սա կար լի նել պան րի պատ րաստ ման հա մար։ 
Դ րանց բազ մաց ման թույ լատ րե լի սահ մա նը պինդ պա նիր նե րի պատ րաստ-
ման հա մար նա խա տես ված կա թում  տիտր վող թթվութ յունն է, ո րը չպետք 
է լի նի բարձր 190Թ-ից, քա նի որ ա վե լի բարձր թթվութ յամբ կա թը հիմ նա կա-
նում հա մար վում է ոչ պան րա պի տա նի պինդ պան րա տե սակ նե րից շա տե րի 
ար տադ րութ յան դեպ քում։ Պինդ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան հա մար կա թի 
օպ տի մալ տիտր վող թթվութ յու նը կազ մում է 18-18,50Թ։ Մ յուս կող մից, փա-
փուկ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան հա մար տիտր վող թթվութ յու նը կա րող 
է կազ մել 20-250Թ, ո րի ժա մա նակ հա սու նաց ման սահ մա նա յին աս տի ճա նը 
ո րո շում են պաս տե րի զաց ման ըն թաց քում սպի տա կուց նե րի կա յու նութ յան 
պահ պան մամբ։ 
Ըստ ման րէա բա նա կան և  օր գա նո լեպ տիկ հատ կութ յուն նե րի, կա թը պետք 

է լի նի բարձ րո րակ, քաղց րա վուն, ա ռանց կողմ նա կի հա մի և հո տի, ստաց ված 
լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից, պատ կա նի ա ռա ջին դա սին։ Երբ կա թի տիտր վող 
թթվութ յու նը 16-170Թ է, ա պա անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կա թի հա սու նա-
ցում, ո րը սա կայն չպետք է պայ մա նա վոր ված լի նի մաս տի տա յին կա թի առ կա-
յութ յան կամ սպի տա կու ցի և կա զեի նի ցածր պա րու նա կութ յան հետ ևանք։ 
Ման րէա բա նա կան ցածր աս տի ճա նի աղ տոտ վա ծութ յան դեպ քում կա թը կա-
րող է են թարկ վել հա սու նաց ման հում վի ճա կում։ Մի ջին և բարձր աս տի ճա նի 
ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յան դեպ քում անհ րա ժեշտ է կան խար գե լել 
կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը մինչև կրի տի կա կան աս տի ճա նի հաս-
նե լը։
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Նկար 1-2։ Պանրի արտադրության 
կազմակերպման ընդհանուր տեխ նո լո-
գիական գործընթացների սխեման4.

Այդ նպա տա կով կա թը հա սու նա ցու-
մից ա ռաջ են թար կում են ջեր մա յին մշակ-
ման ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում (թեր-
մի զա ցիա) կամ պաս տե րի զաց ման, ո րից 
հե տո կա րե լի է ա վե լաց նել սո վո րա կան 
լակ տո կո կեր կամ հա տուկ ընտր ված, 
ան տա գո նիստ հատ կութ յուն նե րով օժտ-
ված սպե ցի ֆիկ մա կարդ 0,1-0,3%-ի չա-
փով՝ փսիխ րո ֆիլ ման րէ նե րի հնա րա վոր 
բազ մա ցու մը կա սեց նե լու նպա տա կով։ 
Պաս տե րաց ման հետ ևան քով կա թում 
պա կա սում է կալ ցիու մի իոն նե րի քա նա-
կութ յու նը, ո րը զգա լիո րեն բա ցա սա բար 
է անդ րա դառ նում կա թի մա կար դե լիու-
թյան վրա։ Մա կար դե լիութ յան հատ կու-
թյուն նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով պաս-
տե րա ցու մից հե տո կա թին ա վե լաց նում 
են կալ ցիու մի քլո րիդ (CaCl2)՝ ըստ տեխ-
նո լո գիա կան ցու ցում նե րի։ Այս պի սով, 
կաթ նա յին խառ նուր դը պա ղեց նում են 
մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան ըստ պան րի 
տե սա կի, ա վե լաց նում են կալ ցիու մա կան 
աղ, բակ տե րիալ մա կարդ և շր դա նա ֆեր-
մենտ, ո րից հե տո թող նում են հան գիստ 
վի ճա կում՝ մինչև մա-
կարդ ված քի ձևա վոր-
ման ա վար տը։    
Նկար 1-3։ Պան րա հա-

տիկի ստա ցու մը.  

Պան րի մա կարդ ված-
քի ստա ցու մից հե տո, 
այն են թարկ վում է հե տա գա մշակ ման՝ շի ճու կի ան ջատ ման և մա կարդ ված-
քի մշակ ման հա մար։ Մա կարդ ված քի մշա կու մը նե րա ռում է մա կարդ ված քի 
կտրա տու մը, պան րա հա տի կի ձևա վո րու մը, հա տիկ նե րի խառ նու մը՝ շի ճու կի 
պար բե րա կան ան ջատ մամբ, պան րա զանգ վա ծի տա քա ցու մը մինչև սահ ման-
ված ջեր մաս տի ճան (երկ րորդ տա քա ցում), ո րո շա կի քա նա կով ա ղի ա վե լա-
ցու մը (պան րա հա տի կի ա ղադ րում)՝ շի ճու կի զգա լի մա սի հե ռա ցու մից հե տո, 
շի ճու կի հե ռա ցու մը (Ն կար 1-3)։ Մա կարդ ված քի մշակ ման ըն թաց քում տե ղի 
ու նե ցող հիմ նա կան գոր ծըն թա ցը սի նե րե զիսն է (շիճ կան ջա տում)։ Երկ րորդ 
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կար ևոր գոր ծըն թա ցը պան րի կեն սա զանգ վա ծի ձևա վո րումն է մա կար դի 
միկ րոֆ լո րա յի մաս նակ ցութ յամբ, ո րը փո խա կեր պում է կա թի հիմ նա կան բա-
ղադ րիչ նե րը պան րի բա ղադ րիչ նե րի։ Մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցումն 
ու ղեկց վում է թթվա գո յաց ման ին տեն սիվ ըն թաց քով, որն ու նի զգա լի դեր սի-
նե րե զի սի, ինչ պես նաև ան ջատ վող շի ճու կի քի միա կան կազ մի վրա, մաս նա-
վո րա պես, պան րա զանգ վա ծում կաթ նա շա քա րի, կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի պա-
րու նա կութ յան, խի մո զի նի և պեպ սին նե րի շի ճուկ փո խանց վե լու աս տի ճա նի 
վրա։ Պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում կա տա րում են պան րա հա տի կի 
ա ղադ րում, ձևա վո րում, մամ լում և տե ղա փո խում հա սու նաց ման պա հեստ։ 

4.2.2. ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՄԱԿԱՐԴՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Բակ տե րիալ մա կար դը կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի տե սակ նե րի և շ տամ-

նե րի ամ բող ջութ յունն է, որն օգ տա գործ վում է պա նիր նե րի, թթու սե րուց քա-
յին կա րա գի և թ թու կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար։ Շր դա նա-
յին պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ մա կարդ ված քը ձևա վոր վում է 
կաթ նախ մո րիչ ման րէ նե րի ներ գոր ծութ յամբ։ Միև նույն ժա մա նակ, մա կար-
դի միկ րոֆ լո րա յի գլխա վոր ֆունկ ցիա նե րից մե կը կաթ նա շա քա րի փո խա կեր-
պումն է օր գա նա կան թթու նե րի, ո րոնց ա ռա ջա ցու մը տե ղի է ու նե նում հիմ-
նա կա նում կա թի մա կար դու մից հե տո՝ պան րա զանգ վա ծի մշակ ման և պան րի 
հա սու նաց ման ըն թաց քում։ Շր դա նա յին պա նիր նե րի ար տադ րութ յան դեպ-
քում շրդա նա յին մա կար դու մը պետք է տե ղի ու նե նա մինչև մա կար դի ակ տիվ 
միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը։ Մա կար դի միկ րոֆ լո րան բաղ կա ցած է հա տուկ 
ընտր ված կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի տե սակ նե րից և շ տամ նե րից, ո րոնք 
ա վե լաց վում են կա թին դրա ջեր մա յին մշա կու մից հե տո, ո րը ոչն չաց նում է 
հում կա թում առ կա կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի մեծ մա սը։ Ըստ միկ րոֆ լո րա յի 
ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կի, մա կարդ նե րը լի նում են՝

1. Կոն սեր վաց ված (ման րէ նե րը գտնվում են ա նա բիոզ վի ճա կում),
2. Ակ տիվ (աշ խա տան քա յին)։
Կախ ված կոն սեր վաց ման ե ղա նա կից, մա կարդ նե րը լի նում են չոր, սա ռեց-

ված և հե ղուկ: Չոր մա կարդ նե րում ման րէ ներն ու նեն բարձր կա յու նութ յուն, 
ո րը թույլ է տա լիս դրանց պահ պան ման ժամ կե տը հասց նե լու ե րեք և  ա վե լի 
ա միս։ Հե ղուկ մա կարդ նե րում որ պես կոն սեր վաց նող նյու թեր օգ տա գոր ծում 
են գլի ցե րո լի 10-20% լու ծույ թը և կա թի բարձր կոն ցենտ րա ցիա յով չոր նյու թե-
րը, սա կայն այս մա կարդ նե րի դեպ քում պահ պան ման ժամ կետ նե րը ա ռա վել 
կար ճատև են։ Աշ խա տան քա յին մա կարդ նե րը պատ րաս տում են կոն սեր վաց-
ված մա կարդ նե րի միկ րոֆ լո րա յի պա հանջ վող ակ տի վաց մամբ և  ա ճի զար-
գաց մամբ։ Ակ տի վա ցումն ի րա կա նաց նում են կա թում կամ ման րէ նե րի զար-
գաց ման հա մար բա րեն պաստ այլ մի ջա վայ րում։ 
Պան րի ար տադ րութ յու նում մա կարդ նե րի միկ րոֆ լո րան կա տա րում է 

հետև յալ չորս հիմ նա կան ֆունկ ցիան, նե րառ յալ՝
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1. Կաթ նախ մո րիչ ման րէ նե րի հետ հա մա տեղ փո խա կեր պում է կա թի 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը միա ցութ յուն նե րի, ո րոնք էլ պայ մա նա վո րում են 
պան րի օր գա նո լեպ տիկ հատ կա նիշ նե րը, 

2. Սահ մա նա փա կում կամ խո չըն դո տում է պան րում կողմ նա կի միկ րոֆ լո-
րա յի զար գա ցու մը, ո րը կա րող է վա տաց նել պան րի սպառ ման հատ կութ յուն-
նե րը, նե րառ յալ դրա անվ տան գութ յու նը, 

3. Ս տեղ ծում է պայ ման ներ պան րում, ո րոնք ա պա հո վում են կա թի հիմ-
նա կան բա ղադ րիչ նե րի փո խա կերպ ման ռեակ ցիա նե րը անհ րա ժեշտ ուղ ղու-
թ յամբ, 

4. Ա րա գաց նում է մա կարդ ված քից շի ճու կի հե ռա ցու մը և բարձ րաց նում է 
դրա թթվայ նութ յու նը։ 
Մա կար դի միկ րոֆ լո րան պետք է՝
• նպաս տի կա թի ած խաջ րե րի ու ցիտ րատ նե րի խմոր մա նը՝ օպ տի մալ ա րա-

գութ յամբ, և ցան կա լի ար գա սիք նե րի ձևա վոր մա նը,
• ու նե նա ո րո շա կի պրո տեո լի տիկ և լի պո լի տիկ ակ տի վութ յուն, քա նի որ 

պան րի հա մա յին ու ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րը ա ռա ջա նում են կա թի սպի-
տա կուց նե րի և լի պիդ նե րի ֆեր մեն տա տիվ տրոհ ման արդ յուն քում,

• չա ռա ջաց նի պան րի ա րատ ներ, 
• պահ պա նի իր ակ տիվ հատ կութ յուն նե րը պահ պան ման ըն թաց քում և  

ու նե նա տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով հաս տատ ված կի րառ ման հատ կու-
թյուն ներ, 

• չպա րու նա կի կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա և բակ տե րիո ֆա գեր, ո րոնք կա րող 
են ու նակ լի նել քայ քա յե լու դրա մա կար դի կազ մի մեջ մտնող ման րէ նե րը։ 
Կախ ված միկ րոֆ լո րա յի զար գաց ման օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նից, մա-

կարդ նե րը լի նում են՝ մե զո ֆիլ (30-370C) և թեր մո ֆիլ (38-420C): Մա կարդ նե րի 
թթվա գո յաց նող ակ տի վութ յու նը մա կարդ նե րի կար ևո րա գույն ցու ցա նիշն է, 
քա նի որ պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում դրա շե ղում նե րը օպ տի մալ 
ըն թաց քից զգա լիո րեն վա տաց նում են պան րի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը։ 

4.2.3. ԿԱԹԻ ՄԱԿԱՐԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան կար ևո րա գույն տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-

թաց նե րից է կա թի մա կար դու մը, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ե րեք հիմ նա-
կան ե ղա նա կով5, այդ թվում՝

o շրդա նա ֆեր մեն տա յին մա կարդ ման մի ջո ցով
o թթվա յին մա կարդ ման մի ջո ցով՝ կա թի ակ տիվ թթվութ յու նը հասց նե-

լով 4,6 ար ժե քի
o թթվա յին մա կարդ ման և տա քաց ման մի ջո ցով՝ կա թի ակ տիվ թթվու-

թյու նը հասց նե լով 5,2 ար ժե քի, իսկ ջեր մաս տի ճա նը 900C ար ժե քի։    
Պան րա տե սակ նե րի մե ծա մաս նութ յունն ար տադր վում է կա թի ֆեր մեն-

տա յին (շրդա նա ֆեր մենտ) կոա գու լաց ման մի ջո ցով6։ Շր դա նա ֆեր մենտն ան-
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ջատ վում է ո րո ճող կեն դա նի նե րի ստա մոք սի չոր րորդ բաժ նի շրդա նի գեղ ձա-
յին բջիջ նե րի կող մից։ Այն հատ կա պես մեծ քա նա կութ յուն նե րով ա ռա ջա նում 
է հոր թե րի, գառ նե րի մոտ՝ կաթ նա յին կե րակր ման շրջա նում։ Քա նի որ կեն-
դա նու հա սա կի ա ճի հետ զու գա հեռ նվա զում է սին թեզ վող շրդա նա ֆեր մեն-
տի քա նա կութ յու նը, դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ շրդա նա փո շի ստա նա լու 
նպա տա կով օգ տա գոր ծում են միայն ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րից ստաց ված 
շրդան նե րը։ Շր դա նա ֆեր մեն տի ակ տի վութ յունն ար տա հայ տում է կա թի մա-
սե րի այն քա նա կը, երբ դրանց մեկ մա սը 40 րո պեի ըն թաց քում 350C ջեր մաս-
տի ճա նա յին պայ ման նե րում մա կար դում է մինչև 100,000 մաս կաթ։ Շր դա-
նա ֆեր մեն տի օպ տի մալ կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար ակ տիվ թթվութ յան 
մի ջա կայ քը տա տան վում է 5,2-6,3 սահ ման նե րում։ Ակ տիվ թթվութ յան բարձ-
րաց մա նը զու գըն թաց ա րա գա նում է մա կարդ ման գոր ծըն թա ցը, սա կայն դրա 
հե տա գա բարձ րա ցու մը (>6,3) կա րող է հան գեց նել կա թի մա կարդ ման ար գե-
լակ ման։ Շր դա նա ֆեր մեն տի մա կար դու նա կութ յու նը կախ ված է ֆեր մեն տի 
քա նա կից, մա կարդ ման ջեր մաս տի ճա նից, կա թի թթվութ յու նից, կալ ցիու մա-
կան ա ղե րի պա րու նա կութ յու նից։ Շր դա նա ֆեր մեն տի հիմ նա կան կազ մի մեջ 
են մտնում խի մո զի նը և պեպ սի նը։   
Պա նիր նե րի ար տադ րութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են տար բեր տե սա կի 

ման րէ ներ, նե րառ յալ՝ կաթ նաթթ վա յին ման րէ ներ, պրո պիո նաթթ վա յին ման-
րէ ներ, պան րի լոր ձունք և բոր բոս ներ, ո րոն ցից ա ռաջ նա յին դե րը պատ կա նում 
է կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րին։ Բարձր ջեր մաս տի ճա նում պան րա զանգ վա ծի 
մշակ մամբ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են մե զո-
ֆիլ կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կեր և ցու պիկ ներ մա կար դի տես քով։

4.2.4. ՄԱԿԱՐԴՎԱԾՔԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 
Շր դա նա յին մա կարդ ված քի կա ռուց ված քա յին-մե խա նի կա կան հատ կու-

թյուն նե րին են պատ կա նում մա կարդ ված քի պնդութ յու նը, ա ռաձ գա կա նու-
թյու նը, է լաս տի կությու նը, պլաս տի կութ յու նը, մա ծու ցի կութ յու նը7,8։ Պն դու-
թյու նը բնո րո շում է մարմ նի դի մադ րութ յան այն հատ կութ յու նը, երբ մար մի նը 
են թարկ վում է սեղմ ման։ Ա ռաձ գա կա նութ յու նը մարմ նի հատ կու թյունն է 
վե րա դառ նա լու իր նախ նա կան վի ճա կին, երբ հե ռաց վում է ծան րութ յան 
ազ դե ցութ յու նը։ Է լաս տի կութ յու նը ար տա քին ազ դե ցութ յամբ մարմ նին դե-
ֆոր մա ցիա յի են թար կե լու հատ կութ յունն է, ո րի դեպ քում մնա ցոր դա յին դե-
ֆոր մա ցիա ներն ան հե տա նում են բա վա կան եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
երբ հե ռաց նում են ար տա քին ազ դե ցութ յուն նե րը։ Պ լաս տի կութ յու նը բնո-
րո շում է մարմ նի հատ կութ յունն ան դառ նա լի դե ֆոր մա ցիա նե րի հան դեպ, 
ո րոնք մնում են ծան րութ յան ազ դե ցութ յու նը հե ռաց նե լուց հե տո։ Մա ծու ցի-
կութ յու նը պինդ և հե ղուկ մար մին նե րի հատ կութ յունն է ի րենց շեր տե րի միջև 
փո խա դարձ տե ղա շար ժում նե րին դի մադ րութ յուն ցույց տա լու հա մար։ Մա-
կարդ ված քի ձևա վոր ման վրա ազ դող գոր ծոն ներն են7.

o Ա վե լաց վող ֆեր մեն տի քա նա կը, ո րի դեպ քում հաշ վար կը կա տա-
րում են այն սկզբուն քով, որ մա կարդ ման տևո ղութ յու նը կազ մի մի ջի նը 30 
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րո պե։ Բա ցի դա, մա կար դի քա նա կութ յու նը ո րո շե լիս հաշ վի են առ նում կա-
թի ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ըն դուն ված 
է 100 կգ կա թի հաշ վով ա վե լաց նել 2,5գ շր դա նա ֆեր մենտ, ո րը պայ մա նա վոր-
ված է եր կու հիմ նա կան պատ ճա ռով։ Ա ռա ջին պատ ճա ռը այն է, որ շրդա նա-
ֆեր մեն տի հա վել  յալ ա վե լաց ման դեպ քում մե ծա նում է մնա ցոր դա յին խի մո-
զի նի քա նա կութ յու նը պան րում, ո րը նպաս տում է ոչ սպե ցի ֆիկ պրո տեո լի զի 
պրո ցե սին, ին չի հետ ևան քով պա նի րը կա րող է ձեռք բե րել դառ նա հա մու-
թյուն։ Հետ ևա բար, կա թի մա կարդ ման ա րա գութ յու նը կա րե լի է մե ծաց նել կա-
թի հա սու նութ յան ա վե լաց ման, մա կարդ ման ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման, 
մա կար դի և կալ ցիու մի քլո րի դի մաս նա բա ժին նե րի ա վե լաց ման մի ջո ցով։ Եվ 
վեր ջա պես, նա խա տես վա ծից պա կաս շրդա նա ֆեր մեն տի ա վե լաց ման դեպ-
քում դժվա րա նում է ման րէա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի կար գա վո րու մը։ 

o Մա կարդ ման ջեր մաս տի ճա նը, ո րի բարձ րա ցումն ա րա գաց նում է 
կա թի մա կարդ ման ընդ հա նուր գոր ծըն թա ցը։ Պան րի ար տադ րութ յան հա մար 
մա կարդ ման օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը տա տան վում է 28-420C մի ջա կայ քում, 
ո րից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում տե ղի է ու նե նում մա կարդ ման 
պրո ցե սի դան դա ղում։ Դա պայ մա նա վոր ված է ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յան ա պաակ տի վաց մամբ։ Ա ռա վել ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում ևս տե-
ղի է ու նե նում կա թի մա կարդ ման գոր ծըն թա ցը, սա կայն զգա լիո րեն դան դաղ 
տեմ պե րով։ 

o Հան քա յին ա ղե րի քա նա կը կա թում, ո րոնց անհ րա ժեշտ մաս նա-
բա ժինն ա պա հո վե լու հա մար կա թին ա վե լաց նում են 10-40 գրամ կալ ցիու մի 
քլո րիդ 100 կգ կա թի հաշ վով։ Բա ցի դա, կա թի ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ 
տե ղի է ու նե նում նաև կալ ցիու մի ֆոս ֆա տի նստե ցում, ո րի վե րա կանգն ման 
հա մար մա կար դու մից 30 րո պե ա ռաջ կա թին ա վե լաց նում են կալ ցիու մի ֆոս-
ֆատ՝ մաս նա կիո րեն փո խա րի նե լով կալ ցիու մի քլո րի դին։   

o Կա թի ակ տիվ և տիտր վող թթվութ յու նը, ո րոնք հա մա պա տաս խա-
նա բար լի նում են 6,5-6,7 և 17-200Թ մի ջա կայ քում։ Ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քի 
բարձ րաց մա նը զու գա հեռ նվա զում են կա թի կոա գու լաց ման ֆեր մեն տա տիվ և  
ոչ ֆեր մեն տա տիվ պրո ցես նե րը։ Կա թի տիտր վող թթվութ յան մե ծա ցու մը նվա-
զեց նում է շրդա նա ֆեր մեն տի հա վել  յալ օգ տա գործ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

o Ջեր մա յին մշակ ման ջեր մաս տի ճա նը, ո րը պա նիր նե րի ար տա-
դրութ յան ժա մա նակ սո վո րա բար կազ մում է 72-740C՝ 15-20 վայրկ յան տևո-
ղութ յամբ։ Ջեր մա յին մշակ ման հետ ևան քով կա թում նվա զում են կալ ցիու մի 
իոն նե րը, ին չը բա ցա սա բար ազ դե ցութ յուն է ու նե նում մա կարդ ման գոր ծըն-
թա ցի վրա։ Այն կար գա վո րե լու հա մար կա թին ա վե լաց նում են կալ ցիու մի քլո-
րիդ։ 

o Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կա թի եր կա րատև պահ պա նու մը 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում ոչ միայն 
մա կարդ ման գոր ծըն թա ցի վրա, այլև պան րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի ու 
պան րի ել քի վրա։
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4.2.5. ՊԱՆՐԱԶԱՆԳՎԱԾԻՑ ՇԻՃՈՒԿԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Շր դա նա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ կա թը են թարկ վում է կոա գու լաց ման, 

ո րի արդ յուն քում ա ռա ջա նում է մա կարդ վածք։ Պան րա զանգ ված ստա նա-
լիս անհ րա ժեշտ է մա կարդ ված քից հե ռաց նել ո րոշ քա նա կութ յամբ շի ճուկ։ 
Շիճկան ջատ ման վրա ազ դում են մի շարք հիմ նա կան գոր ծոն ներ, այդ թվում7.

o Մա կարդ ված քի ջեր մաս տի ճա նը, ո րի օպ տի մալ ար ժեք նե րը 
գտնվում են 25-420C մի ջա կայ քում։ Շիճ կան ջատ ման և պան րա զանգ վա ծի 
վերջ նա կան խո նա վութ յան ձևա վոր ման վրա հատ կա պես ազ դում է երկ րորդ 
տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը, ո րը կազ մում է 38-420C։ 

o Մա կարդ ված քի ակ տիվ թթվութ յու նը, ո րի բարձր ար ժեք նե րի դեպ-
քում նվա զում է շիճ կան ջատ ման ա րա գութ յու նը։ Մա կարդ ված քի շիճ կան ջա-
տումն ա ռա վել ա րագ է ըն թա նում, երբ կաթ նա յին խառ նուր դին նա խա պես 
ա վե լաց նում են բակ տե րիալ մա կարդ և  այ նու հետև շրդա նա ֆեր մենտ, ո րի 
դեպ քում նվա զում է ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քը։ Միև նույն ժա մա նակ մա-
կարդ ված քի թթվութ յունն ազ դում է նաև շի ճու կի և պան րա զանգ վա ծի կազ-
մի վրա, գլխա վո րա պես կալ ցիու մի պա րու նա կութ յան տե սանկ յու նից։ 

o Մա կարդ ված քի յու ղայ նութ յու նը, ո րի հա մե մա տա բար բարձր ար-
ժեք նե րը շիճ կան ջատ ման պրո ցեսն ար գե լա կող գոր ծոն են։ Այդ ա ռու մով, 
երբ պան րա զանգ վա ծի ստաց ման հա մար մշակ վում է բարձր յու ղայ նութ յամբ 
կաթ նա յին խառ նուրդ, անհ րա ժեշտ է նպաս տել շիճ կան ջատ մա նը նպաս տող 
այլ գոր ծոն նե րի ակ տի վութ յա նը։ 

o Պան րա հա տի կի մե ծութ յու նը, ո րի փոքր չա փե րը նպաս տում են 
շիճ կան ջատ ման ա ռա վել ա րագ ի րա կա նաց մա նը։ Մա կարդ ված քից շի ճու կի 
ան ջատ ման ժա մա նակ հե ղու կի շար ժու մը տե ղի է ու նե նում հա տիկ նե րի ներ-
քին մա սե րից դե պի ար տա քին մա կեր ևույ թը, ո րի հետ ևան քով մեծ չա փե րի 
պան րա հա տիկ նե րի դեպ քում շիճ կան ջա տումն ըն թա նում է ա ռա վել դան-
դաղ։ Խո շոր պինդ պա նիր նե րը բնու թագր վում են պան րա հա տիկ նե րի հա մե-
մա տա բար փոքր չա փե րով, ի տար բե րութ յուն փա փուկ պա նիր նե րի, ո րոնց 
դեպ քում պան րա հա տիկ ներն ու նեն ա ռա վել մեծ չա փեր։

o Մա կարդ ված քի խառն ման և մ շակ ման գոր ծըն թա ցը, ո րոնց 
ա րագ ի րա կա նա ցու մը նպաս տում է շիճ կան ջատ ման ա րա գութ յան մե ծաց-
մա նը և հա կա ռա կը։

o Մամ լու մը և  ինք նա մամ լու մը, ո րոնք կա րող են ու նե նալ տար բեր 
ազ դե ցութ յուն ներ շիճ կան ջատ ման ա րա գութ յան վրա։ Մաս նա վո րա պես, ան-
մի ջա պես մամլ ման դեպ քում շի ճու կի ան ջատ ման ա րա գութ յու նը մե ծա նում 
է, սա կայն դրա կազ մի մեջ կա րող է մե ծա նալ սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն-
նե րի մաս նա բա ժի նը։ Պան րա զանգ վա ծի ար տա քին մա կեր ևույ թին ա ռա վել 
բարձր ճնշում նե րի դեպ քում խախտ վում է մա զա կա նութ յու նը, ին չը բա ցա-
սա բար է անդ րա դառ նում շիճ կան ջատ ման պրո ցե սի վրա։
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4.2.6. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՂՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, 
ԱՂԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ
Պա նիր նե րի ա ղու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել եր կու ե ղա նա կով, այդ թվում 

բյու րե ղա յին ա ղով և  ա ղաջ րով9 (Ն կար 1-4)։ Ա ղումն ի րա կա նաց վում է պա-
նիր նե րի հա մա յին հատ կութ յուն նե րի ձևա վոր ման, ման րէա բա նա կան ու կեն-
սա քի միա կան պրո ցես նե րի կար գա վոր ման հա մար։ Ա ղի պա րու նա կութ յու նը 
պան րում պայ մա նա վոր ված է աղ ման ե ղա նա կից և տ ևո ղութ յու նից, կոն ցենտ-
րա ցիա յից, ա ղաջ րի ջեր մաս տի ճա նից ու պան րի չա փե րից3։ Երբ պա նիր նե րի 
ա ղումն ի րա կա նաց վում է ա ղաջ րում, ա ղի դի ֆու զիան ըն թա նում է դան դաղ, 
և դ րա հա վա սա րա չափ բաշ խու մը պան րի ամ բողջ զանգ վա ծով կա րող է տևել 
մի ջի նը 1,5-3 ա միս՝ կախ ված պան րի տե սա կից։ Ա ղի ա ռա վե լա գույն պա րու-
նա կութ յու նը պան րում տե ղի է ու նե նում կաթ նա շա քա րի ամ բող ջա կան խմո-
րու մից հե տո։ Սա կայն տևա կան ա ղադ րու մը կա րող է խո չըն դո տել պրո պիո-
նաթթ վա յին ման րէ նե րի զար գա ցու մը, ցնդող ճար պաթ թու նե րի ձևա վո րու մը, 
ինչ պես նաև կա րող է նպաս տել պան րի նկա րի և կոն սիս տեն ցիա յի վա տաց-
մա նը։ 
Ն կար 1-4: Պան րի ա ղու մը պան րա հա տի կում և  ա ղաջ րում. 

Ա ղու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել նաև բյու րե ղաց ված ա ղի մի ջո ցով՝ ինչ պես 
պան րա հա տի կի, այն պես էլ ձևա վոր ված պան րի աղ ման նպա տա կով9։ Ընդ ո րում, 
պան րա հա տի կի ա ղու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան 
ե ղա նակ նե րով, ո րի դեպ քում ա ղի բաշ խու մը պան րի զանգ վա ծով կա տար վում 
է հա վա սա րա չափ՝ մամ լու մից ան մի ջա պես հե տո։ Սա կայն պան րա հա տի կի ամ-
բող ջա կան ա ղու մը հան գեց նում է պան րի զանգ վա ծում ա ղի բարձր կոն ցենտ-
րա ցիա յի ձևա վոր ման, ին չը նվա զեց նում է կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի 
կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Բա ցի դա, ամ բող ջա կան աղ ման դեպ քում տե ղի 
է ու նե նում ակ տիվ թթվութ յան ար ժե քի բարձ րա ցում, ին չը կա րող է ստեղ ծել 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստա ֆի լա կո կա յին հա րու ցիչ նե րի զար գաց ման հա-
մար։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ պան րա հա տի կի ամ բող ջա կան ա ղումն ու նի 
շատ քիչ կի րա ռութ յուն պան րա գոր ծութ յու նում։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում 
երկ րորդ տա քաց մամբ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ թույ լատր վում է 
պան րա հա տի կի մաս նա կի ա ղու մը, ո րի դեպ քում ա վե լաց նում են 200-300 գրամ 
բյու րե ղաց ված աղ 100 կգ կաթ նա յին խառ նուր դի հաշ վով։  
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4.3. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՄԱԿԱՐԴՈՒՄ
Կաթ նա յին խառ նուր դի պատ րաս տու մը կա տար վում է բա ղադ րագ րի հի-

ման վրա՝ հա մա ձայն տվյալ պան րա տե սա կին բնո րոշ տեխ նո լո գիա կան և 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի։ Խառ նուր դի պատ րաստ ման պա տաս խա նա-
տու նե րը պետք է ստու գեն բա ղադ րագ րի մեջ մտնող հում քի և  օ ժան դակ 
նյու թե րի օգ տա գործ ման հա մար քի միա կան և/ կամ ման րէա բա նա կան լա-
բո րա տո րիա նե րի կող մից տրվող թույլտ վութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը։ Երբ 
խառ նուր դը պատ րաս տում են մնա ցոր դա յին կա թից, որն ըն դուն վել և տե-
սա կա վոր վել է տվյալ հեր թա փո խից ա ռաջ, ա պա կա տա րում են նմու շա ռում 
լա բո րա տոր ա նա լիզ նե րի հա մար։ Երբ բա ղադ րագ րի մեջ առ կա հում քը հա-
մա պա տաս խա նում է անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րին, ա պա ի րա կա նաց նում են 
կա թի ստան դար տաց նում ըստ յու ղի և յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի։ Դ րա նից 
հե տո կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման և  այն պա-
ղեց նե լով մինչև տվյալ պան րին բնո րոշ մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան՝ տե ղա-
փո խում են պան րի վան նա նե րի մեջ։ Պան րա գոր ծութ յու նում ա ռա վել տա-
րած ված է հա մար վում կա թի ջեր մա յին մշա կու մը 72-740C-ում՝ 15-20 վայրկ յան 
տևո ղութ յամբ։ Ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի վե րահս կո ղութ յու նը և կար գա վո րումն 
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կա ռա վար ման վա հա նակ նե րի մի ջո ցով, որ տեղ 
առ կա են ի րա կա նաց վող պրո ցես նե րի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ ցու ցա նիշ նե-
րը։ Երբ տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ հայտ-
նա բեր վում են շե ղում ներ և սար քա վո րում նե րի աշ խա տան քի հետ կապ ված 
ան սար քութ յուն ներ, ա պա անհ րա ժեշտ է ան մի ջա պես տեղ  յակ պա հել մե խա-
նի կա կան ար տադ րա մա սի ին ժե ներ նե րին, ան մի ջա կան ղե կա վա րին և/ կամ 
ար տադ րութ յան ղե կա վա րին։ 

Ն կար 1-7: Կաթ նա յին խառ նուր դի տե-
ղա փո խու մը պան րա վան նա և շր դա նա-
ֆեր մեն տի ա վե լա ցու մը10. 

Պաս տե րաց ված կա թը չի պա րու-
նա կում բա վա րար քա նա կութ յամբ 
կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա ներ, կալ-
ցիու մա կան և ֆոս ֆո րա կան ա ղեր, ո րի հա մար կա տա րում են բակ տե րիալ 
մա կար դի և կալ ցիու մի քլո րի դի ա վե լա ցում։ Մա կարդ ման ջեր մաս տի ճա նի 
պահ պա նու մը կար ևոր է մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի օպ տի մալ զար գաց ման և 
մա կադ ված քի ստաց ման հա մար։ Աշ խա տան քա յին մա կարդն ա վե լաց նում են 
հա մա ձայն բա ղադ րագ րի՝ խառ նուր դի 0,05-4%-ի չա փով։ Մա կար դի քա նա-
կը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է դրա ակ տի վութ յամբ և տե սա կով։ Հա վել  յալ 
մա կար դի ա վե լա ցու մը կա րող է ին տեն սի վաց նել թթվա գո յաց ման գոր ծըն թա-
ցը՝ ա ռա ջաց նե լով թթու նե րի հա վել  յալ քա նա կութ յուն։ Այս գոր ծըն թաց նե րին 
հա ջոր դում է շրդա նա ֆեր մեն տի ա վե լա ցու մը կա թին, ո րից հե տո կաթ նա յին 
խառ նուր դը թող նում են հան գիստ վի ճա կում մինչև մա կարդ ված քի ձևա վոր-
ման ա վար տը (Ն կար 1-7)։     
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Շր դա նա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ կա թի մա կար դու մը տե ղի է ու նե նում 
եր կու փու լով3։ Ա ռա ջին փու լի ժա մա նակ կա թի կա զեի նը փո խա կերպ վում 
է պա րա կա զեի նի, ո րը մա կարդ ման ֆեր մեն տա տիվ պրո ցեսն է, իսկ երկ րորդ 
փու լի ժա մա նակ կալ ցիու մի իոն նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի է ու նե նում 
պա րա կա զեի նի կոա գու լա ցում, որն էլ իր հեր թին մա կարդ ման կո լոի դա յին-
քի միա կան պրո ցեսն է։ Թույլ կամ ան հա մա չափ մա կարդ ման պատ ճառ նե րի 
մեջ են մտնում3՝

o շրդա նա ֆեր մեն տի և կալ ցիու մի քլո րի դի ան բա վա րար քա նա կութ յու նը 
կամ ան հա մա չափ բաշ խու մը կաթ նա յին խառ նուր դում

o կա զեի նի ցածր պա րու նա կութ յու նը
o կա թի ան բա վա րար հա սու նութ յու նը և թթ վութ յան ցու ցա նի շը
o մա կարդ ման ցածր ջեր մաս տի ճա նը
o հա վել  յալ ջրի խառ նու մը կաթ նա յին խառ նուր դին
o կոն սեր վաց նող, լվա ցող մի ջոց նե րի առ կա յութ յու նը կաթ նա յին խառ-

նուր դում
o մա կար դու մից հե տո խառ նուր դի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը
o կաթ նա յին խառ նուր դի տե ղա շար ժը մա կար դու մը սկսե լուց հե տո։ 
Շր դա նա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած մա կարդ ված քը պետք է լի-

նի հարթ, ա ռաձ գա կան, հա մա չափ գույ նով՝ զերծ շի ճու կի և յու ղի ան ջա տու-
մից3,9։ Մա կարդ ված քը ստա նա լուց հե տո ո րո շում են դրա պնդաց ման-խտաց-
ման աս տի ճա նը, ո րի հա մար շրջում են մա կարդ ված քի վե րին շեր տը 3-5 սմ 
խո րութ յամբ։ Ե թե կտրված քը լի նում է սուր և  ան ջատ վում է բաց դեղ նա վուն 
գույ նի շի ճուկ ա ռանց սպի տա կու ցա յին փա թիլ նե րի, ա պա մա կարդ ված քը 
պատ րաստ է հե տա գա մշակ ման հա մար։ Մինչ դեռ ան հա վա սար ճեղք ված քի 
գո յա ցու մը վե րին շեր տում և ս պի տա կու ցա յին փա թիլ նե րի առ կա յութ յունն 
ան ջատ ված շի ճու կում վկա յում են թույլ մա կարդ ված քի ձևա վոր ման մա սին։ 
Միև նույն չա փե րի պան րա հա տիկ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է խու սա-
փել շատ թույլ կամ շատ պինդ մա կարդ ված քի ձևա վո րու մից։      

4.4. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
Լոռի պանրի պատրաստման տեխնոլոգիան9,11։ Կո վի պաս տե րի զաց-

ված կա թից պատ րաստ ված Լո ռի պա նի րը բնու թագր վում է մի շարք հիմ-
նա կան ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ յու ղայ նութ յու նը չոր նյու թե րում 50%, 
խո նա վութ յու նը՝ 42-44%, կե րակ րի ա ղի քա նա կը՝ 3,5-4,5%, ու նի ուղ ղանկ-
յան տեսք12։ Կաթն ըն դու նե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո 35-450C-ում կա-
տա րում են կեղ տա մաք րում և նոր մա լա ցում։ Պաս տե րա ցու մը կա տա րում են 
72-740C-ում 15-20վ տ ևո ղութ յամբ, ո րից հե տո խառ նուր դը պա ղեց նում են 
մա կարդ ման ջեր մաս տի ճան՝ 33-340C, և  ա վե լաց նում են 10-40գ կալ ցիու մա-
կան աղ 100 կգ կա թի հաշ վով, 0,6-0,8% մա կարդ և 2-2,5գ շր դա նա ֆեր մենտ 
100 կգ կա թի հաշ վով՝ թող նե լով հան գիստ 30-35ր։ Մա կարդ ված քը կտրա տում 
են 8-10մմ չափ սե րի խո րա նար դիկ նե րի, խառ նում են 15-20ր՝ հե ռաց նե լով շի-
ճու կի 30-40%-ը։ Դ րա նից հե տո կա տար վում է պան րա զանգ վա ծի երկ րորդ 
տա քա ցում 5-10ր՝ հասց նե լով ջեր մաս տի ճա նը 37-380C: Տա քա ցու մից հե տո 
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կա տա րում են պան րա զանգ վա ծի ևս 15-20ր խառ նում՝ հե ռաց նե լով շի ճու-
կի մնա ցած մա սը, ո րի թթվութ յու նը կազ մում է 15-160Թ։ Պան րա զանգ վա ծը 
ձևա վո րում են լցման ե ղա նա կով կամ շեր տա վո րում են պան րա վան նա յի կամ 
հա տուկ ա պա րա տի մեջ 1։1 ճնշման տակ 15-20ր տ ևո ղութ յամբ։ Մամ լու մից 
հե տո պան րա զանգ վա ծը տե ղա փո խում են ցան ցակ տա վի վրա դրված կա ղա-
պար նե րի մեջ և թող նում են ինք նա մամլ ման հա մար՝ 3-5ժ տ ևո ղութ յամբ և 
16-200C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում (ա մա ռա յին սե զո նին ջեր մաս տի-
ճա նը պետք է լի նի 16-180C, իսկ ձմե ռա յին սե զո նին՝ 18-200C)։ Ինք նա մամլ ման 
ըն թաց քում պա նիր նե րը 15-20 րո պե պար բե րա կա նութ յամբ վե րա մամ լում են 
3-4 ան գամ, իսկ այ նու հետև վե րա մամ լու մը շա րու նա կում են 1-1,5 ժամ պար-
բե րա կա նութ յամբ։  

Ն կար 1-5: Լո ռի պան րի ա ղու մը և փա թե թա վո րու մը.

Ինք նա մամ լու մից հե տո պան րագ լուխ նե րը տե ղա փո խում են ա ղաջ րի 
մեջ և պա հում 14-15 օր։ Սկզբ նա կան շրջա նում (ա ռա ջին 5-6 օ րե րը) թարմ 
պա նի րը ա ղում են 14-16% կոն ցենտ րա ցիա յով և 12-140C ջեր մաս տի ճա նով 
ա ղաջ րում։ Դ րա նից հե տո պան րագ լուխ նե րը տե ղա փո խում են 16-18% կոն-
ցենտ րա ցիա յով ա ղա ջուր՝ 8-100C ջեր մաս տի ճա նում՝ 10-12 օր տևո ղութ յամբ։ 
Ա ղու մից հե տո պա նի րը հա նում են ա ղաջ րից և տե ղա փո խում չո րաց ման և 
վերջ նա կան փա թե թա վոր ման̀  պո լիէ թի լե նա յին թա ղանթ նե րի մեջ։ Պահ պա-
նու մը կա տա րում են 8-100C ջեր մաս տի ճա նի և 75-80% հա րա բե րա կան խո նա-
վութ յան պայ ման նե րում՝ 60 օր տևո ղութ յամբ։ 
Չա նախ պան րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։ Չա նախ պա նի րը 

բնու թագր վում է մի շարք հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ յու ղայ-
նութ յու նը չոր նյու թե րում 40%, 50%, խո նա վութ յու նը՝ 47-49%, կե րակ րի ա ղի 
քա նա կը՝ 3,5-4%, ու նի ուղ ղանկ յան կամ հա տած կո նի տեսք12։ 
Կաթն ըն դու նե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո 35-450C-ում կա տա րում են 

կեղ տա մաք րում և նոր մա լա ցում։ Պաս տե րա ցու մը կա տա րում են 70-720C-
ում 15-20վ տ ևո ղութ յամբ, ո րից հե տո խառ նուր դը պա ղեց նում են մա կարդ-
ման ջեր մաս տի ճան՝ 32-350C, և  ա վե լաց նում են 10-40գ կալ ցիու մա կան աղ 
100կգ կա թի հաշ վով, 0,6-1,0% մա կարդ և 2-2,5գ շր դա նա ֆեր մենտ 100կգ կա-
թի հաշ վով՝ թող նե լով հան գիստ 25-30ր։ Մա կարդ ված քը կտրա տում են 10-
12մմ չափ սե րի խո րա նար դիկ նե րի՝ 5-10ր տ ևո ղութ յամբ, խառ նում են 15-20ր 
և հե ռաց նում են շի ճու կի 30-40%-ը։ Դ րա նից հե տո կա տար վում է պան րա-
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զանգ վա ծի երկ րորդ տա քա ցում 5-10ր, ո րի ժա մա նակ ջեր մաս տի ճա նը պետք 
է կազ մի 35-370C: Տա քա ցու մից հե տո կա տա րում են պան րա զանգ վա ծի ևս 
20-30ր խառ նում՝ հե ռաց նե լով շի ճու կի մնա ցած մա սը։ Պան րա զանգ վա ծը 
ձևա վո րում են լցման ե ղա նա կով կամ շեր տա վո րում են պան րա վան նա յի կամ 
հա տուկ ա պա րա տի մեջ 1։1 ճնշման տակ 15-20ր տ ևո ղութ յամբ։ Մամ լու մից 
հե տո պան րա զանգ վա ծը տե ղա փո խում են ցան ցակ տա վի վրա դրված կա ղա-
պար նե րի մեջ և թող նում են ինք նա մամլ ման հա մար՝ 18-200C պայ ման նե րում։ 
Ինք նա մամլ ման ըն թաց քում պա նիր նե րը 15-20 րո պե պար բե րա կա նութ յամբ 
վե րա մամ լում են 6-8 ան գամ, իսկ այ նու հետև վե րա մամ լու մը շա րու նա կում 
են 1-1,5 ժամ պար բե րա կա նութ յամբ։ Ինք նա մամ լու մից հե տո պան րի գլուխ-
նե րը տե ղա փո խում են ա ղաջ րի մեջ և պա հում 12-15 օր, ո րի կոն ցենտ րա ցիան 
պետք է լի նի 13-14%, իսկ ջեր մաս տի ճա նը՝ 10-120C։ Ա ղու մից հե տո պա նի րը 
տե ղա փո խում են 16-18% կոն ցենտ րա ցիա յով, 8-100C ջեր մաս տի ճա նով ա ղա-
ջուր, որ տեղ էլ պա հում են ևս 15-25 օր։ Այ նու հետև, պատ րաս տի պա նիր նե րը 
պա հում են մինչև հա սու նաց ման ա վար տը, ո րը տևում է 60 օր։ 
Սու լու գու նի պան րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։ Սու լու գու նի 

պա նի րը բնու թագր վում է մի շարք հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ 
յու ղայ նութ յու նը չոր նյու թե րում 45%, խո նա վութ յու նը՝ 50%, կե րակ րի ա ղի 
քա նա կը՝ 1-5%, ու նի ցածր գլա նի տեսք12։ 
Սու լու գու նի պա նի րը պատ րաս տում են ա ղաջ րա յին պա նիր նե րի տեխ-

նո լո գիա կան պա հանջ նե րին հա մա ձայն։ Դ րա տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յու նը այն է,  որ այն պատ րաս տում են 20-210Թ հա սուն կա թից։ Հա-
սու նաց ման նպա տա կով կա թին ա վե լաց վում է կալ ցիու մի քլո րիդ և 0,7-1,5% 
մա կարդ։ Կա թի մա կար դումն ի րա կա նաց վում է 31-350C ջեր մաս տի ճա նում՝ 
30-35ր տ ևո ղութ յամբ։  
Մա կարդ ված քը կտրա տում են 6-10մմ չափ սե րի խո րա նար դիկ նե րի, թող-

նում են հան գիստ 5-10ր տ ևո ղութ յամբ, այ նու հետև խառ նում են 10-20ր։ 
Դ րա նից հե տո կա տար վում է պան րա զանգ վա ծի երկ րորդ տա քա ցում 10-15ր՝ 
հասց նե լով ջեր մաս տի ճա նը 34-370C: Երբ կա թի մա կար դու մը կա տա րում են 
36-370C ջեր մաս տի ճա նում, ա պա երկ րորդ տա քա ցում չեն ի րա կա նաց նում։ 
Այս պան րի մյուս տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը պան րա-

զանգ վա ծի չեդ դե րի զա ցիա յի ի րա կա նա ցումն է և դ րա հե տա գա հա լու մը։ 
Պան րա հա տի կի ստա ցու մից հե տո հե ռաց նում են շի ճու կի 70-80%-ը, և պան-
րա զանգ վա ծը ձևա վո րում են շեր տա վոր ման ե ղա նա կով։ Պան րա զանգ վա ծը 
պա հում են շի ճու կի շեր տի տակ մոտ 2-3ժ, 28-320C ջեր մաս տի ճա նում, մինչև 
պան րա զանգ վա ծի տիտր վող թթվութ յու նը հաս նի 140-1600Թ, իսկ ակ տիվ 
թթվութ յու նը՝ 4,9-5,1։ Շի ճու կի թթվութ յու նը կազ մում է 65-700Թ։
Չեդ դե րի զաց ված պան րա զանգ վա ծը կտրա տում են 5-10մմ չափ սե րի խո-

րա նար դիկ նե րի և հա լում 70-800C տաք ջրում կամ շի ճու կում՝ մինչև թե լան-
ման կոն սիս տեն ցիա յի ստա ցու մը։ Հա լած պա նի րը ձևա վո րում են կա ղա պար-
նե րի մեջ և կա տա րում ինք նա մամ լում 2-3ժ տ ևո ղութ յամբ։  
Ինք նա մամ լու մից հե տո կա ղա պար ված պան րա զանգ վա ծը տե ղա փո խում 

են 15-16% կոն ցենտ րա ցիա յով և 8-100C ջեր մաս տի ճա նով ա ղաջ րի մեջ ու պա-
հում են 12-18ժ՝ կախ ված զանգ վա ծից։ Ա ղու մից հե տո պա նի րը են թա կա է 
սպառ ման թարմ վի ճա կում կամ կա րող է պահ պան վել ա ղաջ րում ևս 3-5օր։ 
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Սու լու գու նի պա նի րը կա րող են են թար կել նաև ապխտ ման 16-200C ջեր մաս-
տի ճա նով՝ 2-4օր տևո ղութ յամբ։ 
Մո ցա րե լա պան րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։ Մո ցա րե լա պա-

նի րը բնու թագր վում է մի շարք հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ յու-
ղայ նութ յու նը չոր նյու թե րում 30, 40, 45%, խո նա վութ յու նը՝ 45-60%, կե րակ րի 
ա ղի քա նա կը՝ 1,3-1,8%, ու նի գլա նաձև կամ գնդաձև տեսք։ Այն կա րող է ու նե-
նալ պինդ կամ փա փուկ կոն սիս տեն ցիա՝ քսվող թանձ րութ յամբ12։ 
Կաթն ըն դու նե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո 35-450C-ում կա տա րում են 

կեղ տա մաք րում և նոր մա լա ցում։ Պաս տե րա ցու մը կա տա րում են 72-740C-ում 
15-20վ տ ևո ղութ յամբ, ո րից հե տո խառ նուր դը պա ղեց նում են 31-320C, ա վե-
լաց նում են 20-40գ կալ ցիու մա կան աղ, թեր մո ֆիլ ման րէ նե րից պատ րաստ-
ված մա կարդ 0,05-0,5%-ի չա փով և 1-1,5գ շր դա նա ֆեր մենտ 100կգ կա թի 
հաշ վով։ Մա կար դու մը տևում է 25-45ր, ո րի ըն թաց քում այն պետք է դառ նա 
պինդ և կտ րատ ման են թա կա։  Մա կարդ ված քը կտրա տում են 6-8մմ չափ սե-
րի խո րա նար դիկ նե րի, խառ նում են 15-20ր՝ հե ռաց նե լով շի ճու կի 40-50%-ը։ 
Դ րա նից հե տո կա տար վում է պան րա զանգ վա ծի երկ րորդ տա քա ցում 5-10ր՝ 
հասց նե լով ջեր մաս տի ճա նը 42-430C: 
Ն կար 1-6: Մո ցա րե լա պան րի հա մար անհ րա ժեշտ կոն սիս տեն ցիա յով մա կարդ-

ված քի ստա ցու մը և ձ ևա վո րու մը.   

Այս պան րի տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը ևս պան րա զանգ-
վա ծի չեդ դե րի զա ցիա յի ի րա կա նա ցումն է և դ րա հե տա գա հա լու մը (Ն կար 
1-6)։ Չեդ դե րի զա ցիա յի հետ ևան քով պան րա զանգ վա ծի տիտր վող թթվութ յու-
նը հաս նում է  95-1000Թ, իսկ ակ տիվ թթվութ յու նը՝ 5,0-5,1։ Չեդ դե րի զաց ված 
պան րա զանգ վա ծը հա լեց նում են 70-800C տաք ջրում 10-15ր՝ մինչև ձգվող 
թանձ րութ յամբ կոն սիս տեն ցիա յի ստա ցու մը։ Կա տա րում են ձևա վո րում 
տար բեր զանգ վա ծով և  այ նու հետև ան մի ջա պես պա ղեց նում մինչև 5-100C՝ 
թթվութ յան հե տա գա ա ճի կա սեց ման հա մար։ Ինք նա մամ լու մից հե տո տե-
ղա փո խում են 14-16% կոն ցենտ րա ցիա յով և 8-100C ջեր մաս տի ճա նով ա ղաջ րի 
մեջ, ո րի տևո ղութ յու նը կախ ված է պան րի զանգ վա ծից։  
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4.5. ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Պան րի ա րատ նե րը տեխ նի կա կան չա փո րո շիչ նե րով սահ ման ված հա մի, 

հո տի, նկա րի, գույ նի, կոն սիս տեն ցիա յի և  ար տա քին տես քի բնու թագ րե րի 
հա մե մատ նկատ ված շե ղում ներն են7,11։ Դ րանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը 
բազ մա թիվ են, ո րոնք կա րող են կապ ված լի նել կա թի ո րա կի, պան րի պատ-
րաստ ման գոր ծըն թա ցի, փա թե թա վոր ման, հա սու նաց ման և/ կամ պատ րաս-
տի մթեր քի բաշխ ման հետ։ Ա ռան ձին պայ ման նե րի առ կա յութ յու նը, ո րոնք 
բա ցա սա բար են ազ դում պան րի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա, նե րա ռում 
են ցած րո րակ կա թի և հում քի օգ տա գոր ծու մը, կա թի ստաց ման, վե րամ շակ-
ման և պան րի պատ րաստ ման ըն թաց քում ան բա վա րար սա նի տա րա կան պայ-
ման նե րի առ կա յութ յու նը, կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի առ կա յութ յու նը, կեն դա-
նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը և  ա ռող ջա կան վի ճա կը, պան րի քի միա կան կազ մի 
(pH, խո նա վութ յուն, կաթ նա յուղ և/ կամ աղ), ան հա մա պա տաս խա նութ յու-
նը, ինչ պես նաև պա նիր նե րի հա սու նաց ման ըն թաց քում սպի տա կուց նե րի և 
ճար պե րի քայ քայ ման արդ յուն քում կողմ նա կի ար գա սիք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ 
Կաթ նա շա քա րի խմո րու մը և պան րի հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցը հա մար-
վում են պան րի ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան գոր ծոն ներ, երբ դրանց 
ըն թաց քը չի հա մա պա տաս խա նում նա խա տես ված պա հանջ նե րին։ Պան րի 
քի միա կան կազ մի և ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար կար ևոր 
գոր ծոն ներ են ակ տիվ թթվութ յու նը, մա կարդ ման ջեր մաս տի ճանն ու տևո-
ղութ յու նը, պան րա զանգ վա ծի մշա կու մը տա րո ղութ յու նում, ո րոնք պայ մա-
նա վո րում են պատ րաս տի պան րի ո րա կա կան բնու թագ րե րը։    
Գո յութ յուն ու նեն պան րի ա րատ նե րի դա սա կարգ ման բազ մա թիվ չա փա-

նիշ ներ, նե րառ յալ՝
1. Ա րա տի պատ ճա ռի ա ռա ջաց ման ծագ մամբ (ման րէա բա նա կան բնույ-

թի ա րատ ներ, ինչ պի սիք են ա ղի քա յին ցու պի կի (coliform) խմբի ման րէ նե րով 
և պսև դո մո նաս (Pseudomonas) խմբի ման րէ նե րով վա րակ վա ծութ յու նը; ման-
րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան շե ղում նե րը, ինչ պի սիք են կծվա հա մութ յան 
կամ դառ նա հա մութ յան ա ռա ջա ցու մը), 

2. Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րով պայ մա նա վոր ված (թթվա յին 
բնույ թի ա րատ ներ, ինչ պի սիք են պան րի պինդ ներ քին զանգ վա ծը՝ պայ մա-
նա վոր ված թթվեց ման ոչ ճիշտ կար գա վոր մամբ և  արդ յուն քում խո նա վու-
թ յան ան հա մա պա տաս խան կորս տով; հա սու նաց ման ա րատ ներ, ինչ պի սիք 
են «կատ վի մազ» և «ան հարթ, ծալ քա վոր կեղև» ա րատ նե րը՝ պայ մա նա վոր-
ված հա մա պա տաս խա նա բար մու կոր (Mucor) և գեոտ րի ցում կան դի դում 
(Geotrichum candidum) խմբե րի ման րէ նե րի ան ցան կա լի վա րակ վա ծութ յամբ) 
(Ն կար 1-7),

3. Ա րա տով պան րի ա ռան ձին հատ կա նիշ նե րի բնու թագր մամբ (հա մի, 
հո տի, նկա րի, գույ նի, կոն սիս տեն ցիա յի և  ար տա քին տես քի ա րատ ներ)։ Պան-
րի ա րատ նե րի այս տար բե րա կու մը ու նի ա ռա վել լայն կի րա ռութ յուն, ինչ պես 
նաև տար բե րակ ման այս կա ռուց ված քը կի րառ վում է պա նիր նե րի ո րա կի 
գնա հատ ման ժա մա նակ։ 
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Ն կար 1-7: « Կատ վի մազ» և «ան հարթ, ծալ քա վոր» կեղև ա րատ նե րով պա նիր ներ.

Հա մի և հո տի ա րատ ներ։ Պան րի հա մա յին և հո տա յին հատ կութ յուն նե րը 
ձևա վոր վում են բարդ քի միա կան, ման րէա բա նա կան և ֆի զի կա կան փո փո-
խութ յուն նե րի արդ յուն քում, ո րը սկսվում է կա թի վե րամ շա կու մից և շա րու-
նակ վում կա թի մա կարդ ման, պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ու հա սու նաց ման 
ըն թաց քում։ Քա նի որ պան րի տե սակ նե րը բազ մա զան են, գո յութ յուն չու նի 
պան րի «ի դեա լա կան հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ ներ» հաս կա ցո ղու-
թյուն, ո րը կա րող էր ընդ հա նուր լի նել բո լոր պա նիր նե րի հա մար, քա նի որ 
որ ևէ հատ կա նի շի առ կա յութ յու նը մի պան րա տե սա կում կա րող է լի նել ցան-
կա լի, մինչ դեռ մեկ այլ պան րա տե սա կի հա մար՝ ան ցան կա լի։ Սա կայն, գո յու-
թ յուն ու նեն ընդ հա նուր հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ ներ, ո րոնք հա մար-
վում են պան րի ա րատ ներ։ 
Դա ռը համ։ Այս ա րա տը ա ռա վել տա րած ված է ցածր ջեր մաս տի ճա նում 

երկ րորդ տա քաց մամբ շրդա նա յին պա նիր նե րի մոտ։ Միա ցութ յուն նե րը, 
ո րոնք պան րին հա ղոր դում են դառ նա համ, կա րող են ներ թա փան ցել պա նիր 
կա թի, հան քա յին հա վե լում նե րի (NaCl, CaCl2, KNO3) մի ջո ցով կամ կա զեի նի 
տրոհ ման հետ ևան քով։ Դա ռը հա մի առ կա յութ յու նը թարմ կա թում հա ճախ 
պայ մա նա վոր ված է կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նում դա ռը վայ րի բույ սե-
րի առ կա յութ յամբ, այդ թվում՝ օ շինդ րի, յու ղա ծաղ կի, հլա ծու կի, ջրա կա րո սի, 
դաշ տա յին մա նա նե խի, վայ րի սո խի և սխ տո րի, ե րի ցու կի օգ տա գործ մամբ։ 
Դառ նութ յու նը այս խո տա բույ սե րում պայ մա նա վոր ված է գլյու կո զիդ նե րի, 
ե թե րա յին յու ղե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք չեն տրոհ վում կեն դա նու օր գա նիզ-
մում և փո խանց վում են կա թին։ Պան րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ այդ միա-
ցութ յուն նե րը կոն ցենտ րաց վում են պան րի սպի տա կու ցա յին և լի պի դա յին 
ֆա զա նե րում, ո րի հետ ևան քով դրանք ա վե լի ար տա հայտ ված են պան րում, 
քան ե լա կե տա յին կա թում։ Այս ա րա տի բա ցա կա յութ յու նը պան րում կա րե լի է 
ա պա հո վել՝ միայն պահ պա նե լով պան րի ար տադ րութ յան հա մար նա խա տես-
ված բո լոր պա հանջ նե րը։ 
Կա թում դա ռը համ կա րող է ա ռա ջաց նել նաև կեն դա նի նե րի ռա ցիո նում 

մեծ քա նա կութ յուն նե րով հում կար տո ֆի լի, շաղ գա մի, նե խած ճակն դե ղի, 
գոն գե ղի առ կա յութ յու նը, սա կայն ան հայտ է, թե, արդ յոք, դա ռը հա մը փո-
խանց վում է պա նիր նե րին նման դեպ քե րում։ Դա ռը հա մի առ կա յութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է կա թում դառ նա համ միա ցութ յուն նե րի առ կա յութ յամբ, 
ո րը հայտ նա բեր վում է կթից ան մի ջա պես հե տո և չի զար գա նում կա թի հա-
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սու նաց ման ըն թաց քում։ Այն չի ան հե տա նում տեխ նո լո գիա կան ե ղա նակ նե րի 
կի րառ մամբ։ 
Թ թու համ։ Թ թու համն ա ռա վել տա րած ված ա րատ նե րից է և հա ճախ հան-

դի պում է ինչ պես ցածր, ան պես էլ բարձր ջեր մաս տի ճա նով երկ րորդ տա քաց-
մամբ պան րա տե սակ նե րի մոտ։ Ցածր ջեր մաս տի ճա նով երկ րորդ տա քաց մամբ 
բո լոր տե սա կի պա նիր նե րին, հատ կա պես կաթ նաթթ վա յին խմոր ման բարձր 
աս տի ճա նի առ կա յութ յան դեպ քում, բնո րոշ է թեթև ար տա հայտ ված կաթ-
նաթթ վա յին հա մը։ Երբ կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու-
նը պատ շաճ չի վե րահսկ վում, պա նի րը ձեռք է բե րում ար տա հայտ ված թթվա-
համ: Թ թու հա մի ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը պան րում օր գա նա կան 
թթու նե րի բարձր պա րու նա կութ յունն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է մամ լու մից 
հե տո պան րում խո նա վութ յան և կաթ նա շա քա րի հա մե մա տա բար բարձր քա-
նա կութ յամբ։ Այս ա րա տի են թա տե սակ է շո ռի հա մով ա րա տը, ո րի դեպ քում 
պա նի րը ձեռք է բե րում փշրվող, շո ռա յին կոն սիս տեն ցիա։ Այն ա ռա ջա նում է 
թթու նե րի բարձր պա րու նա կութ յան և հա սու նաց ման ցածր ջեր մաս տի ճան-
նե րի դեպ քում, ո րոնք նվա զեց նում են պրո տեո լի զի ա րա գութ յու նը։ 
Խո նա վութ յան պա րու նա կութ յու նը պան րում զգա լիո րեն կախ ված է պան-

րա հա տի կի մշակ ման տևո ղութ յու նից։ Սա կայն, շիճ կան ջատ ման ցածր աս-
տի ճա նի և թթ վա գո յաց ման նոր մալ ըն թաց քի դեպ քում, պան րա զանգ վա ծի 
խառն ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մե ծա ցու մը կա րող է հան գեց նել կաթ նա-
թթ վի և կաթ նա շա քա րի պա րու նա կութ յան հա վել  յալ ա վե լաց մա նը պան րի 
ջրա յին ֆա զա յում, ո րը չե զո քաց նում կամ զգա լիո րեն նվա զեց նում է պան-
րի խո նա վութ յան պա րու նա կութ յան հետ կապ ված դրա կան է ֆեկ տը, ինչ պես 
նաև նվա զում է պան րա հա տի կի կպչո ղու նա կութ յու նը։ Իսկ պան րա զանգ վա-
ծի խառն ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մե ծա ցու մը նոր մալ ըն թաց քով շիճ կան-
ջատ ման դեպ քում կա րող է հան գեց նել պան րա հա տի կի հա վել  յալ չո րաց ման, 
պան րի ել քի նվա զեց ման և տար բեր ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման։  
Պան րի հա մար նա խա տես ված կա թի ե լա կե տա յին բարձր թթվութ յու նը, ո րը 

հան գեց նում է թթվա հա մի և դառ նա հա մի ա ռա ջաց մա նը պա նիր նե րում, ոչ 
միշտ է պայ մա նա վոր ված կա թի միկ րոֆ լո րա յի զար գաց ման հետ։ Թթվութ յու-
նը նաև բարձ րա նում է կա թում կա զեի նի բարձր պա րու նա կութ յան հետ ևան-
քով, ո րը կախ ված է կա զեի նի գե նո տի պից, կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան 
վի ճա կից և կե րա յին ռա ցիո նից։ Երբ ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը 
հա ճախ են ըն դու նում նման գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված բարձր թթվու-
թ յամբ կաթ, ա պա հա մա ձայն տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րի՝ հար կա վոր է 
ջուր խառ նել շի ճու կին պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում և/ կամ օգ-
տա գոր ծել լեյ կո նոս տոկ նե րի պա րու նա կութ յամբ մա կարդ ներ՝ գա զա գո յաց-
ման միկ րոֆ լո րա յի ձևա վոր ման հա մար այն պի սի հաշ վար կով, ո րի դեպ քում 
պա նի րը կու նե նա օպ տի մալ pH:   
Այս պի սով, թթու հա մի ա րա տի կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ է 

պան րի ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կեր պել այն պես, որ պան-
րա զանգ վա ծի մամ լու մից հե տո ձևա վոր վեն պան րի ակ տիվ թթվութ յան (pH) 
և խո նա վութ յան օպ տի մալ ցու ցա նիշ ներ, իսկ խո շոր պա նիր նե րի դեպ քում 
ա պա հո վել նաև պրո պիո նաթթ վա յին խմոր ման անհ րա ժեշտ ին տեն սի վու-
թյու նը։ Թթ վա գո յաց ման և խո նա վութ յան ցու ցա նիշ նե րի կար գա վոր ման 
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գլխա վոր գոր ծոն ներ են պան րա պի տա նի կա թի օգ տա գոր ծու մը, երկ րորդ 
տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը, շի ճու կի հետ ջրի խառն ման աս տի ճա նը, մա-
կար դի կազմն ու ակ տի վութ յու նը, պան րա հա տի կին ա վե լաց վող ա ղի քա նա-
կը։ Շատ կար ևոր է նաև պան րի պատ րաստ ման ռե ժիմ նե րի, ըն դուն ված կա-
թի կազ մի ու հատ կութ յուն նե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը։   
Թույլ ար տա հայտ ված և  ոչ բնո րոշ համ և հոտ։ Թույլ ար տա հայտ ված 

հա մը և հո տը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել մամ լու մից հե տո պան րա-
զանգ վա ծում խո նա վութ յան ցածր պա րու նա կութ յամբ (ո րի արդ յուն քում 
նվա զում է կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի քա նա կութ յու նը և դան դա ղում են 
քի միա կան ռեակ ցիա նե րից պան րում ա ռա ջա ցող հա մա յին ու հո տա յին ար-
գա սիք նե րը), ակ տիվ թթվութ յան ու հա սու նաց ման ջեր մաս տի ճա նի ցածր 
ցու ցա նիշ նե րով, ա ղադր ման բարձր աս տի ճա նով։ Խո նա վութ յան ցածր պա-
րու նա կութ յամբ պա նիր նե րում ակ տիվ թթվութ յան բարձր ցու ցա նի շը կա րող 
է պայ մա նա վոր ված լի նել բարձր թթվութ յամբ ըն դուն ված և վե րամ շակ ված 
կա թի օգ տա գործ ման, մա կարդ նե րի հա վել  յալ քա նակ նե րի ա վե լաց ման և 
փոքր չափ սե րով պա նիր նե րի դեպ քում մա կարդ նե րի աղ տոտ վա ծութ յու նը 
կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րով վա րակ վա ծութ յան հետ։ Վեր ջի նիս դեպ քում, 
դրանց առ կա յութ յու նը կա թում, կախ ված կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի տե-
սա կից և քա նա կից, պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում կա րող է հան-
գեց նել թթվա գո յաց ման ա րա գութ յան կտրուկ ա ճի։ Ար տադ րա կան ձեռ նար-
կութ յուն նե րում պան րա հա տի կի ա վե լորդ շիճ կազր կու մը և հա սու նաց ման 
ցածր ջեր մաս տի ճան նե րը հա ճախ ի րա կա նաց նում են նպա տա կա յին, որ պես-
զի կան խար գե լեն պան րի հնա րա վոր կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը, 
մաս նա վո րա պես, էն տե րո բակ տե րիա նե րը, կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րը և  
այլ վնա սա կար ու ախ տա ծին ման րէ նե րի տե սակ ներ։ Միև նույն ժա մա նակ, 
որ քան ցածր է հա սու նաց ման ջեր մաս տի ճա նը, այն քան եր կա րատև է տօք-
սիկ (թու նա յին) վա րակ նե րի հա րու ցիչ նե րի կեն սու նա կութ յու նը, ո րոնք հիմ-
նա կա նում բազ մա նում են պան րա զանգ վա ծի պատ րաստ ման ըն թաց քում և 
պան րի հա սու նաց ման վաղ փու լում։ Հետ ևա բար, հա սու նաց ման ցածր ջեր-
մաս տի ճան ներն ա վե լաց նում են տօք սիկ վա րակ նե րի հա վա նա կա նութ յու նը, 
ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել այլ մե թոդ ներ՝ կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի 
զար գա ցու մը կան խե լու հա մար։ 
Փոքր չափ սե րով պա նիր նե րում լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի ին տեն սիվ 

կեն սա գոր ծու նեութ յու նը կա րող է հան գեց նել սուր ար տա հայտ ված հա մի 
ա ռա ջաց ման, ո րը բնո րոշ է խո շոր պա նիր նե րին և պայ մա նա վոր ված է ա զատ 
ա մի նաթ թու նե րի ա ռա ջաց մամբ։ Դ րանք բնո րոշ վում են սուր (գլյու տա մի-
նաթ թու և  աս պար գի նաթ թու) կամ քաղց րա վուն (պրո լին, օք սիպ րո լին, ա լա-
նին, տրեո նին) հա մով, ո րոնց առ կա յութ յու նը փոքր չափ սե րով պա նիր նե-
րում հա մար վում է ոչ բնո րոշ կամ կողմ նա կի։ Փոքր չափ սե րով պա նիր նե րում 
կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի ին տեն սիվ կեն սա գոր ծու նեութ յու նը պայ մա-
նա վոր ված է լակ տո կո կա յին մա կարդ նե րի միկ րոֆ լո րա յի դան դաղ զար գաց-
մամբ։ Լակ տո կո կա յին ման րէ նե րը հա ճախ ա վե լաց վում են այս տե սա կի պա-
նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ՝ նպա տակ ու նե նա լով կան խար գե լե լու 
կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րի ա ճը, հա սու նաց ման ա րա գութ յու նը և դա ռը 
պեպ տիդ նե րի քայ քա յու մը։ Մա կարդ նե րում լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի օգ-
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տա գործ ման դեպ քում անհ րա ժեշտ է վե րահս կել թթվա գո յաց ման գոր ծըն-
թա ցը պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում՝ թույ լատ րե լի նոր մե րի պահ-
պան ման նպա տա կով։ Դ րան հաս նում են մա կար դի կազ մում թթվա գո յաց ման 
ցածր ա րա գութ յունն ա պա հո վող շտամ նե րի կի րառ մամբ, մա կարդ նե րի քա-
նակ նե րի կար գա վոր մամբ կամ հանգս տի վի ճա կում գտնվող լակ տո բա ցի լա-
յին ման րէ նե րի օգ տա գործ մամբ, ո րը սահ մա նա փա կում է դրանց թթվա գո-
յաց ման ակ տի վութ յու նը։ 
Խո շոր պա նիր նե րի զգա յա բա նա կան հատ կութ յուն նե րը գլխա վո րա պես 

պայ մա նա վոր ված են թեր մո ֆիլ կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի և պ րո պիո-
նաթթ վա յին ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ Այս պա նիր նե րում հան-
դի պող թույլ ար տա հայտ ված հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ նե րը հա ճախ 
պայ մա նա վոր ված են պրո պիո նաթթ վա յին ման րէ նե րի ան բա վա րար կեն սա-
գոր ծու նեութ յամբ։ Չ նա յած պան րի գլուխ նե րի մեծ չափ սե րին և  ա ղաջ րում 
պահ պան մա նը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ա ղի դան դաղ ներ քին տե ղա-
բաշ խու մը պան րում, ա ղադր ման աս տի ճա նը կար ևո րա գույն գոր ծոն է խո-
շոր պա նիր նե րում պրո պիո նաթթ վա յին ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ին տեն սի վութ յան հա մար։ Այս խմբի ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը 
խո չըն դո տող գոր ծոն է բարձր թթվութ յան առ կա յութ յու նը խո շոր պա նիր նե-
րում։ 
Թույլ ար տա հայտ ված հա մի առ կա յութ յու նը խո շոր պան րա տե սակ նե րում 

պայ մա նա վոր ված է ա ղի քա նա կութ յան բարձր պա րու նա կութ յամբ և  ակ տիվ 
թթվութ յան բա վա կան ցածր ար ժե քով։ Ո րո շա կի չա փով, հա վել  յալ ա ղադ րու-
մը և թթ վութ յու նը հար կադր ված քայլ են, ինչն ար տադ րա կան ձեռ նար կու-
թյուն ներն ի րա կա նաց նում են կա րա գաթթ վա յին հնա րա վոր խմո րու մից խու-
սա փե լու հա մար։ Օ րի նակ, դրա նից խու սա փե լու հա մար Շ վեյ ցա րիա յի այն 
շրջան նե րում, որ տեղ ար տադր վում է Էմ մեն թալ պան րա տե սա կը, կեն դա նի-
նե րին չեն կե րակ րում սի լո սա յին կե րե րով, մինչ դեռ Ֆին լան դիա յում Էմ մեն-
թալ պան րա տե սա կի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր ծում են քի միա կան 
կոն սեր վանտ նե րով սի լո սա յին կե րե րից ստաց ված կաթ, ո րը նվա զեց նում է 
կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րի սպոր նե րով վա րակ վա ծութ յան աս տի ճա նը։  
Ցան կա լի զգա յա բա նա կան բնու թագ րե րով խո շոր պա նիր նե րի ար տա-

դրութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է պատ շաճ ու շադ րութ յուն դարձ նել մա կարդ-
նե րի կազ մին, մաս նա վո րա պես, թույլ չտալ դրանց կազ մում լակ տո բա ցի լա-
յին ման րէ նե րի առ կա յութ յու նը, ո րոնք խո չըն դո տում են պրո պիո նաթթ վա յին 
ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Հա մի և հո տի ար տա հայտ վա ծութ յու-
նը կա րե լի է ա վե լաց նել պան րի հա սու նաց ման ժամ կե տի եր կա րաձգ մամբ։ 
Միև նույն ժա մա նակ, կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րի սպոր նե րով վա րակ ված 
կամ փսիխ րո ֆիլ նե րի (Psychrophiles; գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող ման րէ նե րի 
քա նա կը 1 մլ -ում 106 և  ա վե լի է) բարձր պա րու նա կութ յամբ կա թից ստաց-
ված պա նիր նե րի հա սու նաց ման ժամ կե տի եր կա րաձ գու մը կհան գեց նի պան-
րի զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի հե տա գա վա տաց ման։ Պան րա զանգ վա ծի 
ստա ցու մը և պան րի հա սու նաց ման տևո ղութ յու նը պետք է ի րա կա նաց վեն՝ 
հաշ վի առ նե լով ըն դուն ված կա թի կազ մը և հատ կութ յուն նե րը։ 
Ոչ մա քուր համ։ Ոչ մա քուր հա մի դեպ քում պա նի րը ու նե նում է ի րեն ոչ 

բնո րոշ համ, ո րը զգա լիո րեն վա տաց նում է դրա սպա ռո ղա կան հատ կա նիշ նե-
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րը կամ դարձ նում է պա նի րը սպառ ման ոչ են թա կա։ Ոչ մա քուր հա մը հա ճախ 
ու ղեկց վում է ոչ հա ճե լի հո տով։ Գ րա կա նութ յան մեջ առ կա են ոչ մա քուր հա-
մի բազ մա թիվ են թա տե սակ ներ, նե րառ յալ՝ մրգա յին (ոչ մա քուր), խան ձա համ 
(մա տու տա կի, կա րա մե լի), սուր (կա նա չե ղե նի, յո գուր տի), խմոր ման կամ 
դրո ժա յին բնույ թի, ֆե նո լա յին, նե խած, կծված, տաք դե ղի, ծծմբաջ րած նա յին, 
տհաճ, ծծմբա յին հա մեր։ Ի տար բե րութ յուն թթու և դա ռը հա մե րի, ոչ մա քուր 
հա մի ա րատ ներն ա ռա ջա նում են երկ րոր դա յին մե տա բո լիզ մի ար գա սիք նե-
րի հետ ևան քով, ո րոնք ձևա վոր վում են ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 
արդ յուն քում։ Ա ռա ջա ցող ար գա սիք նե րից են է թի լա յին ե թեր նե րի ցած րա-
մո լե կուլ  յար ճար պաթ թու նե րը (մրգա յին համ), քա ցա խաթթ վա յին ալ դե հի դը 
(սուր համ), լեյ ցի նից ա ռա ջա ցած 3-մե թիլ բու թա նո լը (խան ձա համ), ծծմբա-
ջրա ծի նը և 3-մե թիլ մեր կապ տա նը (ծծմբաջ րած նա յին, ծծմբա յին հա մեր), պա-
րակ րե զոլ նե րը, մե թիլ կե տոն նե րը (ֆե նո լա յին համ և հոտ)։ Այս միա ցութ յուն-
նե րից շա տե րը, օ րի նակ, 3-մե թիլ մեր կապ տա նը (մե թան թիոլ՝ H2S), ո րո շա կի 
քա նա կութ յուն նե րով պան րի հա մի և հո տի բաղ կա ցու ցիչ նե րի մի մասն են, 
սա կայն դրանց բարձր պա րու նա կութ յու նը կրի տի կա կան մա կար դա կում 
հան գեց նում է ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման։ 
Ոչ մա քուր հա մով ա րա տի ձևա վոր ման հիմ քում ե ղած միա ցութ յուն նե րը 

պրո տեո լի զի, լի պո լի զի և  ա վե լի նվազ՝ գլի կո լի զի և  այդ միա ցութ յուն նե րի հե-
տա գա փո խա կեր պում նե րի ար գա սիք ներ են։ Դ րանց ձևա վո րու մը ա րա գա նում 
է սո մա տիկ բջիջ նե րի բարձր պա րու նա կութ յամբ կա թի վե րամ շակ ման դեպ-
քում, ո րը պայ մա նա վոր ված է սո մա տիկ բջիջ նե րի պրո տեո լի տիկ և լի պո լի տիկ 
ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ Սա կայն, ան ցան կա լի հա մե րի ա ռա ջա-
ցու մը պան րում գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է կա թի և պան րի միկ րո-
ֆ լո րա յով։ Միև նույն ժա մա նակ, որ ևէ հա մա յին ա րա տի ա ռա ջա ցու մը կա րող 
է պայ մա նա վոր ված լի նել ինչ պես ման րէ նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի, այն պես 
էլ տար բեր տե սա կի ման րէ նե րի հա մա տեղ կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ Մե տա բո-
լիզ մի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ար գա սիք նե րը մաս նակ ցում են տար բեր ռեակ-
ցիա նե րի ի րա կա նաց մա նը՝ ա ռա ջաց նե լով նոր ար գա սիք ներ, ո րոնք վա տաց-
նում են պան րի զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը։ Օ րի նակ, պան րում մրգա յին 
հա մի և հո տի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է փսիխ րո ֆի լա յին Ps. fragi ման-
րէ նե րի, ա ռան ձին շտամ նե րի՝ Ent. Cloacae, Serratia rubidola, Kl. Pneumoniae 
կեն սա գոր ծու նեութ յամբ, ո րոնք մաս նակ ցում են կա թում ջեր մա կա յուն լի-
պա զա ֆեր մենտ նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Դ րանք ի րենց հեր թին մաս նակ ցում են 
պան րում ճար պե րի հիդ րո լի զին՝ գո յաց նե լով կա րա գաթ թու և կապ րո նաթ թու։ 
Այս ա րա տի ձևա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է է թիլ սպիր տի առ կա յութ յու-
նը, ո րը կա րող է սին թեզ վել խմո րասն կե րի, լեյ կո նոս տոկ նե րի, լակ տո կոկ կուս 
լակ տի սի (Lc. Lactis) և դիա ցե տի լակ տի սի (Lc. diacetylactis) մի ջո ցով։ Պան րի 
հա սու նաց ման ըն թաց քում ա րատ նե րը սկսում են դառ նալ ար տա հայ տիչ, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է լի պո լի զի մե ծա ցող մասշ տաբ նե րով և կա րա գաթթ վա յին 
ու պրո պիո նաթթ վա յին ման րէ նե րի մաս նակ ցութ յամբ կաթ նաթթ վա յին ա ղե-
րի (լակ տատ նե րի) տրոհ ման արդ յուն քում գո յա ցած ցած րա մո լե կուլ  յար կար-
բո նաթ թու նե րի ա ռա ջաց մամբ։ Մր գա յին հա մի և հո տի ա րա տից խու սա փե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է կան խել հում կա թում փսիխ րո ֆի լա յին ման րէ նե րի բազ-
մա ցու մը մինչև կրի տի կա կան աս տի ճա նի հաս նե լը, ո րի ժա մա նակ գա ղութ ներ 
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ա ռա ջաց նող ման րէ նե րի քա նա կը 1 մլ -ում 106 և  ա վե լի է։ Բա ցի դա, անհ րա ժեշտ 
է պահ պա նել պան րի ար տադ րութ յան սա նի տա րա կան նոր մե րը և  ա պա հո վել 
կա թում մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի զար գա ցու մը անհ րա ժեշտ ա րա գութ յամբ՝ 
կան խար գե լե լով կա թի վա րակ վա ծութ յու նը խմո րասն կե րով և  էն տե րո բակ-
տե րիա նե րով ջեր մա յին մշա կու մից հե տո։ Էն տե րո բակ տե րիա նե րից հա ճախ 
հան դի պում են փսիխ րո ֆի լա յին շտամ նե րը, ո րոնք պա նիր փո խանց վե լու դեպ-
քում և մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի ցածր ակ տի վութ յան պայ ման նե րում կա րող 
են բազ մա նալ մինչև կրի տի կիա կան աս տի ճա նի՝ ա ռաջ բե րե լով մրգա յին հա մի, 
հո տի և  այլ ա րատ ներ։ Մր գա յին հա մի և հո տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից 
մե կը կա րող է լի նել պան րում լեյ կո նոս տոկ նե րի բազ մա ցու մը մինչև կրի տի-
կա կան աս տի ճան (գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող ման րէ նե րի քա նա կը 1 գ -ում 4·108 
և  ա վե լի է), ո րից հե տո դրանք նպաս տում են այդ ա րատ նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Պան րում լեյ կո նոս տոկ նե րի ին տեն սիվ բազ մա ցու մը կա րող է ա ռա ջա նալ մա-
կար դում դրանց բարձր պա րու նա կութ յան կամ մա կար դի լեյ կո նոս տոկ նե րի 
լի զի սով՝ պայ մա նա վոր ված բակ տե րիո ֆա գե րով։ Պան րում ոչ մա քուր համ կա-
րող է ա ռա ջաց նել նաև դիա ցե տի լա յին լակ տո կո կը՝ մա կար դում դրա բարձր 
պա րու նա կութ յան հետ ևան քով։ 
Ոչ մա քուր հա մի ա րա տի մի շարք են թա տե սակ ներ ա ռա ջաց նում են կաթ-

նաթթ վա յին ցու պիկ նե րը, նե րառ յալ՝ խմոր ման բնույ թի, սուր, ֆե նո լա յին, 
նե խած, ծծմբաջ րած նա յին և ծծմ բա յին, կծված հա մեր։ Միև նույն ժա մա նակ, 
կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի հե տե րո ֆեր մեն տա տիվ տե սակ նե րը ա ռա վել 
հա ճախ են ա ռաջ բե րում ա րատ ներ, քան դրանց հո մո ֆեր մեն տա տիվ տե-
սակ նե րը։ Մաս նա վո րա պես, լակ տո բա ցի լուս բրևիս (Lactobacillus brevis) 
ման րէ նե րը ա ռա ջաց նում են դրո ժա յին համ, լակ տո բա ցի լուս պլան տա րում 
(Lactobacillus plantarum) և լակ տո բա ցի լուս կա սեի (Lactobacillus casei) ման-
րէ նե րը՝ ֆե նո լա յին համ և հոտ։ Կա թում սո վո րա բար առ կա են կաթ նաթթ-
վա յին ցու պիկ նե րի ոչ մեծ քա նա կութ յուն ներ (գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող ման-
րէ նե րի քա նա կը 1 մլ -ում մի քա նի տասն յակ է կամ հար յուր յակ)։ Դ րանց մի 
մա սի բջիջ նե րը, նե րառ յալ մե զո ֆի լա յին տե սակ նե րը, պահ պա նում են ի րենց 
կեն սու նա կութ յու նը կա թի ջեր մա յին մշա կու մից հե տո։ Միև նույն ժա մա նակ, 
պան րի լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րով վա րակ վա ծութ յան հիմ նա կան աղբ յու-
րը պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում շրջա պա տող մի ջա վայրն է, քա նի 
որ դրանք բազ մա նում են սար քա վո րում նե րում, հա տա կին և խո ղո վա կա շա-
րե րում առ կա կա թի մնա ցորդ նե րում։ Այս ման րէ նե րի ա ղա կա յուն տե սակ նե րը 
և շ տամ նե րը բազ մա նում են ա ղաջ րում, հատ կա պես ա ղի ցածր կոն ցենտ րա-
ցիա յով լու ծույթ նե րում, որ տե ղից էլ դրանք կա րող են ներ թա փան ցել պա նիր՝ 
կեղ ևի ճեղք վածք նե րի մի ջո ցով։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ա ղա կա յուն լակ տո բա-
ցի լա յին ման րէ նե րի բազ մա ցու մը կրի տի կա կան աս տի ճա նի դեպ քում ա ռաջ 
է բե րում ա րատ ներ։ Օ րի նակ՝ Նի դեր լանդ նե րում տեխ նի կա կան նոր մա տի վի 
հա մա ձայն սահ ման ված է ա ղաջ րում կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի կրի տի կա-
կան աս տի ճա նը, ո րի դեպ քում գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող ման րէ նե րի քա նա կը 
1 մլ -ում 5·103 է, այդ թվում՝ գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող գա զա գո յաց նող ման րէ-
նե րի քա նա կը 1 մլ -ում չպետք է գե րա զան ցի 103-ը։ Պա նիր նե րին նե խած համ 
և հոտ հա ղոր դող լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի աղբ յուր կա րող է լի նել նաև 
շրդա նա յին փո շին։ 
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Պան րում կաթ նաթթ վա յին ցու պիկ նե րի, ինչ պես նաև ցան կա ցած այլ տե-
սա կի ման րէ նե րի քա նա կութ յու նը կախ ված է ոչ այն քան դրանց ե լա կե տա յին 
պա րու նա կութ յու նից, որ քան դրանց բազ մաց ման տևո ղութ յու նից և  ա րա-
գութ յու նից, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին կախ ված են պան րում առ կա է ներ գիա յի 
աղբ յուր նե րից։ Որ քան ա րագ են ըն թա նում մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի զար գա-
ցու մը և կաթ նա շա քա րի քայ քա յու մը, այն քան փոք րա նում են լակ տո բա ցի լա-
յին ման րէ նե րի բազ մաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը մինչև կրի տի կա կան աս-
տի ճան։ Այդ պատ ճա ռով էլ, լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
ձևա վոր ված պան րի ա րատ նե րի հիմ քում առ կա է մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի 
դան դաղ զար գա ցում, ա ղաջ րի ման րէա բա նա կան ցածր ցու ցա նիշ նե րի առ-
կա յութ յուն՝ պան րի կեղ ևի վրա ճեղք վածք նե րի առ կա յութ յամբ։ 
Պան րում կողմ նա կի լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի զար գաց ման մյուս 

պատ ճա ռը կապ ված է թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րի հետ։ Փոքր չափ սե րի պա-
նիր նե րում դրանք կա րող են բազ մա նալ պան րա զանգ վա ծի մշակ ման և մամլ-
ման ըն թաց քում, երբ պան րա զանգ վա ծի ջեր մաս տի ճա նը բարձր է թեր մո ֆիլ 
ստրեպ տո կո կե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ նվա զա գույն 
ջեր մաս տի ճա նից (180C): Թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րի բջիջ նե րի մեծ մա սը 
մնում է կեն սու նակ ջեր մա յին մշակ ման են թարկ վե լուց հե տո, ո րի հետ ևան-
քով էլ դրանք միշտ առ կա են պա նիր նե րում։ Թեր մո ֆիլ ստրեպ տո կո կե րի 
զար գաց ման երկ րորդ աղբ յու րը ջեր մա յին մշակ ման հա մար նա խա տես ված 
տե ղա կա յանք ներն են, երբ դրանք աշ խա տում են 6 ժա մից ա վե լի՝ ա ռանց 
լվաց ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման։ Թեր մո ֆիլ 
ստրեպ տո կո կե րի բջիջ նե րը կպչում են ռե գե նե րա ցիոն սեկ ցիա յի թի թեղ նե րին 
և  ա րագ բազ մա նում են։ Գա ղութ ներ ա ռա ջաց նող այդ ման րէ նե րի քա նա կը 
թի թեղ նե րի 1 սմ2 վրա կա րող է հաս նել մինչև 107, իսկ կա թում՝ պաս տե րի զա-
տո րի ել քի մոտ, այն կա րող է հաս նել 106։
Ոչ մա քուր, խմո րա յին բնույ թի հա մը փոքր չափ սե րի պա նիր նե րում կա րող 

է պայ մա նա վոր ված լի նել ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի առ կա յութ յամբ, ե թե դրանց 
պա րու նա կութ յու նը պան րի 1 գ -ում գե րա զան ցի 105-ը։ Այս խմբի ման րէ նե-
րը խմո րում են կաթ նա շա քա րը՝ ա ռա ջաց նե լով կաթ նաթ թու, քա ցա խաթ թու, 
մրջնաթ թու, սո թաթ թու, է թիլ սպիտ, 2,3-բու թի լենգ լի կոլ, ջրա ծին և  ած խա-
թթու գազ։ Այս միա ցութ յուն նե րը կա րող են ոչ մա քուր հա մի և պան րի վա ղա-
ժամ փքման պատ ճառ դառ նալ, ինչ պես նաև մաս նակ ցել այլ միա ցութ յուն նե-
րի սին թեզ մա նը, ո րոնց ա ռա ջա ցու մը կա րող է վա տաց նել պան րի հա մա յին 
հատ կա նիշ նե րը և  ա ռաջ բե րել այլ տե սա կի ա րատ ներ։ Պան րում ա ղի քա յին 
ցու պիկ նե րի բազ մա ցու մը կան խար գե լե լու հա մար կա րող են ձեռ նարկ վել 
մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, այդ թվում՝ հում կա թի ջեր մա յին մշա կում, հա սու-
նա ցու մից հե տո կա թի ջեր մա յին մշա կում ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում՝ մա-
կար դու մից ա ռաջ, պան րի ար տադ րութ յան ըն թաց քում հի գիե նիկ նոր մե րի 
պահ պա նում, մաս նա վո րա պես, պան րի ար տադ րութ յան սար քա վո րում նե րի, 
տա րո ղութ յուն նե րի և գոր ծիք նե րի սա նի տա րա կան մշա կում պան րի յու րա-
քանչ յուր խմբա քա նա կի ար տադ րութ յու նից հե տո, պան րա զանգ վա ծում օպ-
տի մալ խո նա վութ յան և մա կար դի ակ տիվ միկ րոֆ լո րա յի պահ պա նում՝ պան-
րա զանգ վա ծի մշակ ման և պան րի վաղ հա սու նաց ման ըն թաց քում։ 
Սուր (կա նա չե ղե նի, յո գուր տի) հա մով ա րա տի ձևա վոր ման պատ ճառ է 
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ա ցե տալ դե հի դի առ կա յութ յու նը։ Դ րա ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը մա կար դի 
միկ րոֆ լո րա յի ոչ ճիշտ ընտ րութ յունն է։ Ճիշտ ընտր ված մա կար դում դիա ցե-
տիլ լակ տո կո կե րի և  ա ցե տոի նի հա րա բե րակ ցութ յու նը պետք է կազ մի նվա-
զա գույ նը 4։1։ Լեյ կո նոս տոկ նե րի ա վե լա ցու մը մա կար դին, ո րոնք մաս նակ-
ցում են ա ցե տալ դե հի դի տրոհ մա նը, կան խում է պան րի սուր հա մով ա րա տի 
ա ռա ջա ցու մը։ Դիա ցե տիլ լակ տո կո կե րի շտամ նե րը թթվա գո յաց ման ցածր 
ա րա գութ յան դեպ քում սո վո րա բար ա ռա ջաց նում են ա վե լի շատ դիա ցե տիլ, 
քան ա ցե տոն։ Լակ տո կոկ կուս լակ տի սի (Lc. Lactis) և դիա ցե տի լակ տի սի (Lc. 
diacetylactis) ա ռան ձին շտամ ներ ա ռա ջաց նում են խան ձա համ (մա տու տա-
կի համ) պան րում։ Այս ա րա տի կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ է զերծ 
մնալ մա կար դում այն պի սի շտամ նե րի ա վե լա ցու մից, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 
3-մե թիլ բու թա նոլ։ 
Պան րի մա կեր ևույ թին խմո րասն կե րի, միկ րո կո կուս նե րի, բոր բոս նե րի, 

կո րի նե բակ տե րիու մի զար գա ցու մը կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
ունե նալ ոչ միայն պան րի ար տա քին տես քի, այլև հա մա յին և հո տա յին հատ-
կա նիշ նե րի վրա, քա նի որ կեղ ևի վրա ձևա վոր վող միկ րոֆ լո րան կա րող է 
ներ թա փան ցել պան րի ներ քին մաս։ Խ մո րասն կե րը, բա ցի մրգա յին հա մից և 
հո տից, կա րող են խմոր ման բնույ թի հա մի, ինչ պես նաև պան րի վաղ փքման 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ նալ։ Պան րա գոր ծա րան նե րում խմո րասն կե րի 
հիմ նա կան աղբ յու րը կաթ նա շա քա րի ար տադ րութ յան ար տադ րա մասն է, ո րը 
պետք է ամ բող ջո վին ա ռանձ նաց ված լի նի պան րի ար տադ րա մա սից։ Խ մո-
րասն կե րը կա րող են բազ մա նալ նաև ա ղաջ րում։ Օ րի նակ՝ նի դեր լան դա կան 
չա փո րոշ չի հա մա ձայն, խմո րասն կե րի քա նա կը 1 մլ-1-ում չպետք է գե րա զան ցի 
5·105-ը։ 
Կծ ված համ և հոտ։ Կծ վա հա մը տար բեր վում է դառ նա հա մից ա ռա ջա ցած 

քի միա կան միա ցութ յուն նե րի բնույ թով և կծ ված հո տի առ կա յութ յամբ։ Դ րա 
ձևա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է ցած րա մո լե կուլ  յար ա զատ ճար պաթ թու նե-
րի, հատ կա պես կա րա գաթթ վի ա ռա ջաց մամբ։ Քա ցա խաթ թուն և պ րո պիո-
նաթ թուն այս ա րա տի ա ռա ջաց մա նը չեն մաս նակ ցում։ Սա կայն, հնա րա վոր է, 
որ կծված հա մի և հո տի ձևա վոր մա նը մաս նակ ցեն ճար պաթ թու նե րի հե տա-
գա տրո հու մից ա ռա ջա ցող ար գա սիք նե րը, օ րի նակ, ալ դե հիդ նե րը։ 
Կա րա գաթ թուն մշտա պես առ կա է պա նիր նե րում փոքր քա նա կութ յուն-

նե րով, և դ րանց հա մա յին ու հո տա յին բաղ կա ցու ցիչ նե րի մի մասն է։ Դ րա 
քա նա կութ յունն ա վե լա նում է պան րի հա սու նաց մա նը զու գա հեռ, ո րի ըն-
թաց քում պան րի հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ նե րը դառ նում են ա ռա վել 
ար տա հայ տիչ։ Սա կայն, երբ դրա քա նա կութ յու նը անց նում է կրի տի կա կան 
սահ մա նը, պան րում ա ռա ջա նում են կծված համ և հոտ։ Պինդ պա նիր նե րում 
ցած րա մո լե կուլ  յար ճար պաթ թու նե րը ձևա վոր վում են լի պո լի զի, կաթ նա շա-
քա րի, կաթ նաթթ վա յին ա ղե րի և  ա մի նաթ թու նե րի տրոհ ման արդ յուն քում։ 
Պա նիր նե րում որ պես լի պո լի զի կա տա լի զա տոր ներ կա րող են լի նել. 

1. Փ սիխ րո ֆիլ նե րի լի պա զա ֆեր մենտ նե րը, ո րոնք կա թում ձևա վոր վում 
են մինչև դրա պաս տե րա ցու մը և  ա ռա վել նվազ չա փով՝ պան րում էն տե րո-
բակ տե րիա նե րի փսիխ րո ֆի լա յին շտամ նե րի բազ մաց ման մի ջո ցով, 
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2. Մա կարդ նե րի միկ րոֆ լո րա յի և լակ տո բա ցի լա յին ման րէ նե րի լի պո լի-
տիկ հա մա կար գե րի մի ջո ցով, 

3. Պան րի ար տա քին մա կեր ևույ թում առ կա լի պա զա ֆեր մենտ նե րի մի-
ջո ցով (խմո րասն կեր, կո րի նե բակ տե րիում, միկ րո կո կուս ներ, բոր բոս ներ),

4. Կա թում առ կա լի պա զա ֆեր մենտ նե րի մի ջո ցով։ 
Մա կարդ նե րի լի պո լի տիկ հա մա կար գե րը բա վա կան թույլ են, որ պես զի 

ա ռաջ բե րեն կծված հա մի և հո տի ա րատ ներ։ Ար տա քին մա կեր ևույ թի միկ-
րոֆ լո րան կա րող է ա ռաջ բե րել պան րում հա վել  յալ լի պո լի զի միայն այն դեպ-
քում, երբ կոպ տո րեն խախտ վում են պա նիր նե րի խնամ քի պայ ման նե րը հա-
սու նաց ման ըն թաց քում։ Կա թի լի պա զա ֆեր մենտ նե րը դեակ տի վա նում են 
պաս տե րաց ման ժա մա նակ, սա կայն դրանք կա րող են մաս նակ ցել կա թում 
լի պո լի զի կա տար մա նը մինչև պաս տե րա ցում, մաս նա վո րա պես, սո մա տիկ 
բջիջ նե րի բարձր պա րու նա կութ յամբ կա թի դեպ քում, ո րոնք պա րու նա կում 
են լի պա զա ֆեր մենտ ներ։  
Փ սիխ րո ֆիլ նե րի ջեր մա կա յուն լի պա զա ֆեր մենտ նե րը պան րում ա ռա ջաց-

նում են կծված համ, երբ կա թը ու նե ցել է փսիխ րո ֆիլ նե րի բարձր պա րու նա-
կութ յուն, կա թի հա սու նաց ման եր կար տևո ղութ յուն և պան րի պահ պա նում 
80C բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։ Օ րի նակ, այն պա նիր նե րում, 
ո րոնց պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ ված կա թում գա ղութ ներ ա ռա-
ջաց նող փսիխ րո ֆիլ նե րի քա նա կը 1 մլ -ում ե ղել է 107-ից ա վե լի, ա զատ ճար-
պաթ թու նե րի քա նա կը ե ղել է 3-10 ան գամ ա վե լի՝ բնո րոշ կծված հա մով և հո-
տով, քան այն պա նիր նե րում, ո րոնց պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վել 
է փսիխ րո ֆիլ նե րի ցածր պա րու նա կութ յամբ կաթ։ Կաթ նաթթ վա յին ա ղե րի 
կա րա գաթթ վա յին խմո րու մը պինդ պա նիր նե րում կծված հա մի և հո տի ա ռա-
ջաց ման գլխա վոր պատ ճառն է։ Միև նույն ժա մա նակ, կա րա գաթթ վա յին ման-
րէ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել կծված հա մի և հո տի ա րատ՝ ա ռանց գա զա գո-
յաց ման։  
Կծ ված հա մի և հո տի ա ռա ջա ցու մը կան խար գե լե լու հա մար կա րող են 

ի րա կա նաց վել մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, նե րառ յալ՝ 
• Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կա թի պահ պան ման տևո ղութ յան կրճա-

տու մը, կա թի պահ պան ման տա րո ղութ յուն նե րի և խո ղո վա կա շա րե րի պատ-
շաճ սա նի տա րա կան մշա կու մը, 

• Սո մա տիկ բջիջ նե րի բարձր պա րու նա կութ յամբ կա թի օգ տա գործ ման 
ար գե լու մը պան րի ար տադ րութ յու նում,

• Խ մե լու ջրի ո րա կին հա մա պա տաս խա նող ջրի օգ տա գոր ծու մը տեխ նո-
լո գիա կան նպա տակ նե րի հա մար, 

• Պաս տե րաց ված կա թի հա սու նա ցում մա կար դի ա վե լա ցու մը (ցան կա լի 
է կա թի հա սու նաց ման հա մար նա խա տես ված մա կար դի օգ տա գոր ծում) և 
հա սու նա ցու մից հե տո/մա կար դու մից ա ռաջ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կա-
թի ջեր մա յին մշա կու մը,

• Պան րում կա րա գաթթ վա յին խմոր ման կան խար գել ման նպա տա կով հա-
մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը, 

• Պան րի ար տա քին մա կեր ևույ թին կողմ նա կի միկ րոֆ լո րա յի զար գաց-
ման կան խար գե լու մը։ 
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Նե խած համ և հոտ։ Պան րում նե խած հա մի և հո տի առ կա յութ յու նը պան-
րի զգա յա բա նա կան ցածր գնա հատ ման հիմք է, ինչ պես նաև սպառ ման ար-
գել ման պատ ճառ։ Այս ա րա տը ա ռա ջա նում է պան րում ցնդող ա զո տա կան 
միա ցութ յուն նե րի (2-մե թօք սի-3-ալ կիլ պի րա զին) ձևա վոր ման արդ յուն քում։ 
Դ րա կան խար գել ման հա մար կա րող են ձեռ նարկ վել մի շարք մի ջո ցա ռում-
ներ, նե րառ յալ՝ 

• Ա ղաջ րի ո րա կի խիստ վե րահս կութ յան ա պա հո վում, 
• Պա նիր նե րի հա սու նա ցու մը պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ նե րով, ո րոնք 

կան խում են թթված նի ներ թա փան ցու մը, 
• Պան րի պա րա ֆի նա ցու մը հա մա ձայն պա րա ֆի նաց ման տեխ նո լո գիա յի, 
• Օպ տի մալ խո նա վութ յամբ պա նիր նե րի ար տադ րութ յան կազ մա կեր-

պում, 
• Հա սու նաց ման տա րածք նե րում 83-84% հա րա բե րա կան խո նա վութ յան 

և կա յուն ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցա նիշ նե րի պահ պա նում։   
Ճար պի համ։ Այս ա րա տի ձևա վոր ման հա մար հիմք է բարձ րա մո լե կուլ-

յար ճար պաթ թու նե րի ա ռա ջա ցու մը, ո րոնք ձևա վոր վում են լի պո լի զի ար-
դյուն քում։ Ա րա տի հա րու ցիչ ներ են բոր բոս նե րը, ո րոնք կա րող են բազ մա-
նալ պան րի մա կեր ևույ թին և  այ նու հետև ներ թա փան ցել պան րի ներ քին մաս։ 
Ա ռա վել հա ճախ հայտ նա բեր վում են Պե նի ցի լիում (Penicillium), Գեոտ րի կում 
(Geotrichum) և Կան դի դա (Candida) ման րէ նե րի տե սակ նե րը։ Ա րա տի կան-
խար գել ման հա մար կի րառ վում են այն նույն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք կի-
րա ռում են պան րի ար տա քին մա կեր ևույ թին ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մը կան-
խար գե լե լու հա մար։  
Պան րի նկա րի ա րատ ներ։ Պան րի նկա րը բնո րոշ վում է պան րում առ կա 

բաց վածք նե րով, ո րոնք տար բեր վում են ի րենց չափ սե րով, ձևով և քա նա կով։ 
Այն չի անդ րա դառ նում պա նիր նե րի սպա ռո ղա կան հատ կա նիշ նե րի վրա, սա-
կայն տվյալ պան րի տե սա կին ոչ բնո րոշ նկա րի առ կա յութ յու նը ցույց է տա-
լիս, որ պան րի ար տադ րութ յու նը կազ մա կերպ վել է տեխ նո լո գիա կան և սա նի-
տա րա կան պա հանջ նե րի խախ տում նե րով։ Դա էլ պան րի ո րա կի բնո րոշ ման 
ցու ցա նիշ է, ո րը հեշտ ճա նա չե լի է սպա ռող նե րի հա մար։ 
Վա ղա ժամ փքվա ծութ յուն։ Փոքր չափ սե րի պա նիր նե րի վա ղա ժամ փքվա-

ծութ յան ա ռա ջա ցու մը հա սու նաց ման ա ռա ջին 5-10 օ րե րին պայ մա նա վոր-
ված է գա զա գո յաց ման միկ րոֆ լո րա յի ին տեն սիվ զար գաց ման հետ։ Դ րա 
հա րու ցիչ ներ են ա ղի քա յին ցու պիկ նե րը, եր բեմն նաև խմո րասն կե րը և լեյ կո-
նոս տոկ նե րը։ Ա ղի քա յին ցու պիկ նե րը կաթ նա շա քա րի տրոհ ման արդ յուն քում 
ա ռա ջաց նում են ած խաթ թու գազ (CO2) և ջ րա ծին (H2): Պան րի փքու մը տե ղի 
է ու նե նում պան րա զանգ վա ծի գա զե րով հա գեց վա ծութ յան դեպ քում։ Խ մո-
րասն կե րով պայ մա նա վոր ված փքման դեպ քում ա ռա ջա նում են նաև դրո ժա-
յին, խմոր ման բնույ թի, մրգա յին և  այլ հա մա յին ա րատ ներ։ Լեյ կո նոս տոկ նե րը 
կա րող են մաս նակ ցել նաև պան րում կողմ նա կի հա մե րի ձևա վոր մա նը, սա-
կայն կա րող են մաս նակ ցել նաև պան րի փքվա ծութ յան ա ռա ջաց մանն ա ռանց 
հա մա յին և հո տա յին հատ կա նիշ նե րի վա տաց ման։ 
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Վա ղա ժամ փքվա ծութ յան կան խար գել ման հա մար կա րող են կի րառ վել մի 
շարք մի ջո ցա ռում ներ, նե րառ յալ՝

• Մա կարդ նե րի պատ րաստ ման տա րածք նե րի ամ բող ջա կան ա ռանձ նա-
ցու մը շի ճու կի ստաց ման և վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սից, 

• Կա թի պաս տե րաց ման ռե ժիմ նե րի խիստ վե րահս կո ղութ յու նը և դ րա 
տե ղա կա յան քի սա նի տա րա կան նոր մե րի պահ պա նու մը, 

• Ար տադ րա կան մա կարդ նե րի և պան րի պատ րաստ ման գոր ծըն թաց նե րի 
սա նի տա րա կան նոր մե րի խիստ պահ պա նու մը, 

• Պան րա պի տա նի կա թի օգ տա գոր ծու մը պան րի ար տադ րութ յու նում, 
• Մա կարդ նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք ու նեն հա տուկ ան տա գո նիստ 

հատ կա նիշ ներ ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի նկատ մամբ։ 
Ուշ փքվա ծութ յուն։ Ուշ փքվա ծութ յամբ պա նիր նե րը սո վո րա բար բնո րոշ-

վում են ոչ դու րե կան, քաղց րա վուն, դա ռը հա մով՝ կա րա գաթթ վի ար տա-
հայտ ված հո տով, քսվող կոն սիս տեն ցիա յով և ս պի տակ գույ նով, ո րոնք կա-
րող են օգ տա գործ վել միայն կեն դա նի նե րի կե րակր ման նպա տա կով։ Ա րա տի 
ա ռա ջաց ման հա րու ցիչ է կա րա գաթթ վա յին ման րէ նե րի Կ լոստ րի դիում տի րո-
բի րի կում (Clostridium tyrobyricum) տե սա կը, ո րը տրո հում է կաթ նաթթ վա յին 
ա ղե րը՝ ա ռա ջաց նե լով կա րա գաթ թու, քա ցա խաթ թու և մեծ քա նակ նե րով ած-
խաթ թու գազ ու ջրա ծին։ 
Այս ա րա տի կան խար գել ման նպա տա կով կա րող են ձեռ նարկ վել մի շարք 

քայ լեր, նե րառ յալ՝ ցածր խո նա վութ յամբ պան րի պատ րաս տու մը, պատ րաս-
տե լուց հե տո պան րի գլուխ նե րի ա րագ պա ղե ցու մը՝ դրանք տե ղա փո խե լով 
5-60C ջեր մաս տի ճա նով ա ղա ջուր, պան րի ա ղադ րու մը՝ մինչև դրա պա րու-
նա կութ յու նը ջրա յին ֆա զա յում կազ մի 6%, հա սու նաց ման ա ռա ջին եր կու 
շա բաթ վա ըն թաց քում պան րի պահ պա նու մը 50C ջեր մաս տի ճա նի պայ ման-
նե րում։ 
Դա տարկ նկար։ Դա տարկ նկա րով փոքր չափ սե րի պա նիր նե րը հա ճախ 

բնո րոշ վում են թթու և դա ռը հա մե րով, փշրվող կոն սիս տեն ցիա յով, իսկ խո-
շոր չափ սե րի պա նիր նե րը՝ չար տա հայտ ված կամ թույլ ար տա հայտ ված հա-
մով։ Այս ա րա տի կան խար գել ման նպա տա կով կա րող են ի րա կա նաց վել մի 
շարք քայ լեր, նե րառ յալ՝ 

• Պան րա հա տի կին ա վե լաց նել 300 գրամ աղ՝ 100 կգ կա թի հաշ վով, պահ-
պա նել ա ղաջ րի և պան րի հա սու նաց ման ջեր մաս տի ճան նե րը, 

• Ա պա հո վել բակ տե րիալ մա կարդ նե րը բակ տե րիո ֆա գե րի ա ռա ջա ցու մից, 
• Խո շոր չափ սե րի պա նիր նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րա ռել պրո-

պիո նաթթ վա յին ման րէ նե րի շտամ ներ, ո րոնք կա յուն են ա ղի նա խա տես ված 
կոն ցենտ րա ցիա նե րի նկատ մամբ։  
Ցան ցան ման նկար։ Ցան ցան ման նկա րը բնո րոշ վում է պան րում բազ մա-

թիվ կա նո նա վոր և  ան կա նոն ձևե րով փոքր անց քե րի առ կա յութ յամբ։ Այս 
ա րա տի ա ռա ջաց ման վե րա բեր յալ տե սա կետ նե րը տար բեր են, ո րի հա մար էլ 
անհ րա ժետ են լրա ցու ցիչ հե տա զո տութ յուն ներ։ Ա րա տի կան խար գել ման հա-
մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել պաս տե րի զա ցիա յի տե ղա կա յան քի սա նի տա-
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րա կան նոր մե րը, ո րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում պա նիր նե րը վա րակ վում են 
թեր մո ֆի լա յին ստրեպ տո կո կե րով։ 
Ս պուն գան ման նկար։ Ս պուն գան ման նկա րը պայ մա նա վոր ված է պան րա-

զանգ վա ծում ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի ին տեն սիվ կեն սա գոր ծու նեութ յամբ։ 
Ա րա տի ա ռա ջաց ման հա րու ցիչ ներ են կա թի ցած րո րա կութ յու նը, պաս տե-
րաց ման ռե ժիմ նե րի ոչ պատ շաճ վե րահս կո ղութ յու նը, պան րի ար տադ րու-
թյան սա նի տա րա կան նոր մե րի ան բա վա րար պահ պա նու մը, բակ տե րիո-
ֆա գով պայ մա նա վոր ված մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի դան դաղ զար գա ցու մը, 
կա թում հա կաօք սի դանտ նե րի առ կա յութ յու նը։   
Մա կար դի ցածր ակ տի վութ յան դեպ քում եր բեմն պա տա հում է, որ մա-

կարդ ված քի մի մա սը բարձ րա նում է շի ճու կի մա կե րես, ո րը մի շարք հե ղի-
նակ ներ բա ցատ րում են պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում կապ տա-
թա րա խա ծին ցու պիկ նե րի (պսևդո մո նաս ներ) ա ճով։ Այս ա րա տը կա րող է 
ա ռա ջա նալ շրդա նա յին մա կարդ ման բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի կի րառ ման 
և պան րա գոր ծութ յան հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րի, տա րո ղու-
թյուն նե րի, գոր ծիք նե րի թե րի լվաց մամբ ու ախ տա հան մամբ։  
Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ ներ 
Պինդ, կո պիտ կոն սիս տեն ցիա։ Շիճ կան ջա տու մը կա րե լի է ա րա գաց նել 

կամ դան դա ղեց նել՝ փո փո խե լով թթվա գո յաց ման գոր ծըն թա ցը մա կար դի 
կազ մի կամ քա նա կի փո փոխ ման մի ջո ցով։ Միև նույն ժա մա նակ, թթվա-
գո յաց ման ա րա գաց մամբ փոխ վում է մա կարդ ված քի և շի ճու կի միջև տե-
ղի ու նե ցող նյու թա փո խա նա կութ յու նը, որն ազ դում է ոչ միայն հա մի, այլև 
կոն սիս տեն ցիա յի հատ կա նիշ նե րի վրա՝ պան րի կոն սիս տեն ցիան դարձ նե լով 
պինդ և կո պիտ։ Թթ վա գո յաց ման ցածր ա րա գութ յու նը նպաս տում է բարձր 
խո նա վութ յամբ պան րի ստաց մա նը, ո րը կա րող է ա ռա ջաց նել թթու, դա ռը 
հա մով և ման րէա բա նա կան ծագ մամբ ա րատ ներ։ Թթ վա գո յաց ման բարձր 
ա րա գութ յու նը նպաս տում է ցածր խո նա վութ յամբ պա նիր նե րի ստաց մա նը, 
ո րոնք բնո րոշ վում են պինդ և կո պիտ կոն սիս տեն ցիա յով, թույլ ար տա հայտ-
ված, թթու, դա ռը հա մով։ Կախ ված ըն դուն վող կա թի հատ կութ յուն նե րից և 
մա կարդ ված քի շիճ կան ջատ ման ու նա կութ յու նից, անհ րա ժեշտ է կար գա վո-
րել մա կար դի քա նակն այն պես, որ ա պա հով վի թթվա գո յաց ման օպ տի մալ 
ըն թաց քը պան րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում։ Մա կար դի քա նա կը ա վե-
լաց նում են ոչ հա սուն կա թի (16,5-17,00Թ) դեպ քում՝ գար նա նա յին սե զո նի ըն-
թաց քում, ինչ պես նաև սո մա տիկ բջիջ նե րի բարձր քա նա կութ յամբ կա թի և 
մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի ցածր ակ տի վութ յան դեպ քե րում։ Մա կար դի քա նա-
կի ա վե լա ցու մը հա մար վում է ժա մա նա կա վոր մի ջո ցա ռում։ Դ րան զու գա հեռ, 
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել մա կար դի ցածր ակ տի վութ յան պատ ճառ նե րի 
ու սում նա սի րութ յուն և դ րանց վե րա ցում։ Երբ պատ ճա ռը բակ տե րիո ֆագն 
է, ա պա պան րի տվյալ խմբա քա նա կի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու մից հե-
տո կա տա րում են մա կար դի փո փո խութ յուն և պան րա գոր ծութ յան հա մար 
նա խա տես ված սար քա վո րում նե րի, տա րո ղութ յուն նե րի ու գոր ծիք նե րի սա-
նի տա րա կան մշա կում։ Ա մա ռա յին և  աշ նա նա յին սե զոն նե րի ըն թաց քում, երբ 
կա թը պա րու նա կում է կա զեի նի բարձր քա նա կութ յուն ներ և բ նո րոշ վում է 
շիճ կան ջատ ման լավ ու նա կութ յամբ, անհ րա ժեշտ է պա կա սեց նել մա կար դի 
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քա նա կը և պան րա հա տի կի ա ղադ րու մը կա տա րել թույ լատ րե լի սահ ման նե-
րում, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ար տադ րե լու օպ տի մալ խո նա վութ յամբ 
և կոն սիս տեն ցիա յով պան րա տե սակ ներ։ 
Պան րի խո նա վութ յան կար գա վոր ման կար ևո րա գույն գոր ծոն է երկ րորդ 

տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը։ Շիճ կան ջատ ման լավ ու նա կութ յամբ օժտ ված 
կա թից պատ րաստ վող պան րա զանգ վա ծի մշակ ման դեպ քում երկ րորդ տա-
քաց ման ջեր մաս տի ճանն անհ րա ժեշտ է պահ պա նել 36-400C մի ջա կայ քում։ 
Այս տի րույ թի պահ պա նու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ստա նա լու պա նիր-
ներ օպ տի մալ խո նա վութ յամբ և  ա պա հո վում է մա կար դի ման րէ նե րի օպ տի-
մալ կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Դա ռը հա մի ա ռա ջաց ման վտան գի դեպ քում, 
երկ րորդ տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը հասց նում են 40-410C։ Պան րա հա տի կի 
դան դաղ ձևա վոր ման դեպ քում երկ րորդ տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը հասց-
նում են 41-420C։ Պան րա զանգ վա ծում ա րագ թթվա գո յաց ման դեպ քում ի րա-
կա նաց նում են շի ճու կի մի մա սի հե ռա ցում, իսկ մնա ցած շի ճու կին ա վե լաց-
նում են ջուր ըստ տեխ նո լո գիա կան ցու ցում նե րի։ Շի ճու կին՝ մա կարդ ման 
են թա կա կա թի քա նա կի 10-15% ջրի ա վե լաց ման դեպ քում, պան րում թթու-
նե րի պա րու նա կութ յու նը նվա զում է 0,17-0,34%, իսկ ակ տիվ թթվութ յու նը 
ա ճում է 0,17-0,21 միա վո րով։ Ջ րի ա վե լա ցու մը նաև մե ծաց նում է պան րի խո-
նա վութ յան ցու ցա նի շը։ 
Հա վել  յալ պինդ կոն սիս տեն ցիա յով պա նիր նե րի ստաց ման պատ ճառ կա-

րող են դառ նալ ա ղադր ման բարձր աս տի ճա նը և հա սու նաց ման ցածր ջեր-
մաս տի ճան նե րը, ո րոնք նվա զեց նում են պրո տեո լի զի ըն թաց քը։ Օ րի նակ, 
ա ղաջ րի ցածր թթվութ յու նը (250Թ) հան գեց նում է չոր, հա վել  յալ պինդ և յու-
ղան ջատ ված պան րի ստաց ման։ 
Ռե զի նան ման կոն սիս տեն ցիա։ Այս կոն սիս տեն ցիա յով պա նիր նե րը բնո-

րոշ վում են բարձր է լաս տի կութ յամբ և պն դութ յամբ։ Այն ա ռա ջա նում է պան-
րա զանգ վա ծի մշակ ման ըն թաց քում ցածր թթվա գո յաց ման դեպ քում, ո րի 
հետ ևան քով պան րա զանգ վա ծում մնում են մեծ քա նա կութ յամբ կալ ցիու մի 
և ֆոս ֆո րի իոն ներ։ Կա թին ա վե լաց վող կալ ցիու մի քլո րի դի (CaCl2) հա վել  յալ 
քա նակ նե րը ևս  ա ռա ջաց նում են պան րի պինդ կոն սիս տեն ցիա։ Այս ա րա տի 
կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել թթվա գո յաց ման օպ տի-
մալ ըն թաց քը, մա կար դի միկ րոֆ լո րա յում հա կաօք սի դանտ նե րի ա ճի ին տեն-
սի վութ յու նը, օգ տա գոր ծել հա սուն կաթ (180Թ), կի րա ռել բակ տե րիո ֆա գե րից 
զերծ, օպ տի մալ քա նա կութ յամբ մա կարդ ներ, պահ պա նել երկ րորդ տա քաց-
ման ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ նե րը և պան րա զանգ վա ծի մշակ ման տևո-
ղութ յու նը։ 
Քս վող կոն սիս տեն ցիա։ Այս կոն սիս տեն ցիա յով պա նիր նե րը բնո րոշ վում են 

ցածր է լաս տի կութ յամբ և պն դութ յամբ, ո րի սպառ ման ժա մա նակ դրա մաս-
նիկ նե րը կպչում են բե րա նի խո ռո չին։ Այս ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը 
պան րում տե ղի ու նե ցած հա վել  յալ պրո տեո լիզն է, ո րին նպաս տում են խո-
նա վութ յան բարձր պա րու նա կութ յու նը, ա ղադր ման ցածր աս տի ճա նը, կաթ-
նախ մո րիչ նե րի բարձր պա րու նա կութ յու նը պան րում, հա սու նաց ման բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը։ Ա ղաջ րում պահ պան վող նման պա նիր նե րի մոտ հա ճախ 
կոն սիս տեն ցիան տար բեր վում է տար բեր շեր տե րում, ո րի դեպ քում կոն սիս-
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տեն ցիան պան րի կենտ րո նա կան մա սում լի նում է քսվող և  եզ րա յին մա սե-
րում բա վա կան և  ան գամ հա վել  յալ պինդ։ Այս ա րա տը բնո րոշ է հատ կա պես 
հա սու նաց ման կարճ տևո ղութ յամբ պա նիր նե րին։ Կոն սիս տեն ցիա յի տար-
բե րութ յուն նե րը պան րում պայ մա նա վոր ված են ա ղի ան հա վա սար բաշխ-
վա ծութ յամբ, ո րը հան գեց նում է պրո տեո լի զի ըն թաց քի փո փոխ ման։ Քս վող 
կոն սիս տեն ցիա յի ա ռա ջա ցու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև բարձր 
թթվութ յամբ ա ղաջ րում (400Թ) պա նիր նե րի պահ պան մամբ։ 
Փշր վող, փխրուն կոն սիս տեն ցիա։ Այս ա րա տի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր-

ված է կալ ցիու մի ցածր պա րու նա կութ յան և ս պի տա կուց նե րի ան բա վա րար 
հիդ րա տա ցիա յի հետ ևան քով պան րախ մո րի ան բա վա րար կպչո ղու նա կու-
թ յամբ։ Փշր վող կոն սիս տեն ցիա յի հիմ նա կան պատ ճա ռը պան րա զանգ վա ծի 
բարձր թթվութ յունն է դրա մշակ ման և մամլ ման ըն թաց քում, ո րը մե ծաց նում 
է կալ ցիու մի, ֆոս ֆո րի փո խանց ման աս տի ճա նը դե պի շի ճուկ և պան րում 
պա հում է հա վել  յալ կաթ նա շա քար ու կաթ նաթ թու։ Մինչ դեռ կաթ նա շա քա-
րի և կաթ նաթթ վի հա վել  յալ առ կա յութ յու նը պան րում նվա զեց նում է դրա 
ակ տիվ թթվութ յու նը, որն էլ ա ռաջ է բե րում կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի իոն նե րի 
ան ջատ մա նը պա րա կա զեի նա յին մի ցել նե րից։ Ան ջատ ված կալ ցիու մը և ֆոս-
ֆո րը մնում են պան րում, սա կայն դրանք այլևս չեն մաս նակ ցում կո գե զիոն 
կա պե րի ձևա վոր մա նը պան րում։ Պան րա զանգ վա ծի բարձր թթվութ յու նը 
նպաս տում է պան րում պրո տեո լի զի դան դաղ ըն թաց քին և շո ռա յին կոն սիս-
տեն ցիա յի ա ռա ջաց մա նը։ 
Այս ա րա տի կան խար գել ման հա մար նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րը 

նույնն են, ինչ նա խա տես ված է թթու հա մի ա րա տի կանխ ման հա մար։ Տեխ-
նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը պետք է կազ մա կեր պել այն-
պես, որ պես զի ստաց վի օպ տի մալ խո նա վութ յամբ և պ րո տեո լի զի ըն թաց քով 
պա նիր՝ թթու նե րի անհ րա ժեշտ պա րու նա կութ յամբ և  ակ տիվ թթվութ յան 
ցան կա լի ցու ցա նի շով։ 
Ար տա քին տես քի ա րատ ներ 
Դե ֆոր մաց ված պան րագ լուխ։ Այս ա րատն ար տա հայտ վում է երկ րա չա-

փա կան տար բեր ձևեր ու նե ցող պա նիր նե րի ձևե րի խախ տում նե րով։ Ա րա տի 
ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը պան րա զանգ վա ծի մշակ ման և պա-
նիր նե րի հա սու նաց ման ըն թաց քում տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի խախ տում-
ներն են։ Այս ա րա տի ա ռա ջաց մա նը կա րող է նպաս տել նաև պան րագ լուխ-
նե րի ոչ պատ շաճ խնամ քով տե ղադ րու մը ա ղա ջուր։ Այս ա րա տի նկատ մամբ 
հատ կա պես զգա յուն են բարձր խո նա վութ յամբ պա նիր նե րը։ Դե ֆոր մաց ված 
պան րագլ խի ա րա տի հա տուկ են թա տե սակ է փքվա ծութ յու նը, որն ա ռա ջա-
նում է պան րում գա զա գո յաց նող միկ րոֆ լո րա յի ձևա վոր ման արդ յուն քում։
Պան րա կեղ ևի ճեղք վածք ներ։ Այս ա րա տը հա ճախ ա ռա ջա նում է պան րի 

ար տա քին մա կեր ևույ թի մշա կում նե րի ըն թաց քում, երբ նկատ վում է բոր բո-
սա յին սնկե րի աճ։ Այն կա րող է ա ռա ջա նալ նաև ա ղաջ րից հա նե լուց հե տո 
պան րագլ խի ա րագ չո րաց մամբ։ Մ յուս պատ ճառ նե րը կա րող են լի նել պան-
րա հա տի կի բարձր ա ղադր ման աս տի ճա նը և դ րա եր կա րատև մշա կու մը։ 
Վեր ջա պես, ճեղք վածք նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ նաև պան րա հա տի կի ցածր 
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կպչո ղու նա կութ յան պատ ճա ռով, ո րը պայ մա նա վոր ված է պան րա հա տի կի 
հա վել  յալ շիճ կան ջատ մամբ և բարձր թթվութ յամբ, ինչ պես նաև թե րի մամլ-
մամբ։
Են թա կեղ ևա յին բոր բոս։ Այս ա րա տով պա նիր նե րը չեն թույ լատր վում 

սպառ ման հա մար։ Բո լոր բոր բո սասն կե րը աէ րոբ ման րէ ներ են, ո րի պատ-
ճա ռով էլ դրանք բազ մա նում են կեղ ևի տակ՝ թթված նի առ կա յութ յան դեպ-
քում։ Այս ա րա տի կան խար գել ման հիմ նա կան ե ղա նա կը պան րա զանգ վա ծի 
մամլ ման պատ շաճ ի րա կա նա ցումն է։ Պան րի ար տա քին շեր տի ան բա վա րար 
կպչո ղու նա կութ յու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել պան րա հա տի կի հա-
վել  յալ շիճ կան ջատ մամբ, որն էլ հան գեց նում է կպչո ղու նա կութ յան թու լաց-
ման։ Բոր բո սասն կե րը հիմ նա կա նում զար գա նում են ար տա քին կեղ ևի տակ 
առ կա բաց վածք նե րում։ 
Գույ նի ա րատ ներ 
Պան րախ մո րի բաց սպի տակ գույն։ Այս ա րա տը հա ճախ նկատ վում է ձմե-

ռա յին սե զո նին ստաց ված կա թի կամ թթու կա թի օգ տա գործ մամբ պատ-
րաստ ված պա նիր նե րում, ինչ պես նաև ա ղաջ րա յին պա նիր նե րում։ Ա րա տի 
կան խար գել ման հի ման կան ե ղա նակ ներ են պան րի տեխ նո լո գիա կան պա-
հանջ նե րի պահ պա նու մը և սնն դա յին գու նան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը։ 
Շա գա նա կա գույն գու նա վո րում։ Այս ա րա տը ա ռա ջա նում է պան րում 

ա զատ գա լակ տո զի առ կա յութ յան դեպ քում, որն ա ռա ջա նում է թեր մո ֆիլ 
ստրեպ տո կո կե րի կող մից կաթ նա շա քա րի տրոհ ման արդ յուն քում։ Ա րա տի 
կան խար գել ման քայ լե րից են պաս տե րաց ման տե ղա կա յանք նե րի սա նի տա-
րա կան նոր մե րի պահ պա նու մը, մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի օպ տի մալ զար գա-
ցու մը, ա ղաջ րի ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցու մը պան րի ա րագ պա ղեց ման հա մար։ 
Կարմ րա գույն հետ քեր։ Այս ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ ներ են ար-

տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ սա նի տա րա կան նոր մե րի թե րի կա-
տա րու մը և մա կար դի միկ րոֆ լո րա յի ցածր ակ տի վութ յու նը։ Ա րա տի հա րու-
ցիչ ներն են Lbc. plantarum var. rudensis տե սա կի ման րէ նե րը։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 5
ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կա րա գի ար տադ րութ յան ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիա նե րը
2. Կաթ նա սե րի մշա կումն ըստ կա րա գի դա սի
3. Կա րա գի հա տի կի ստա ցու մը, մամ լու մը և պատ րաս տի կա րա գի 
 փա թե թա վո րու մը
4. Կա րա գի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և 
 կան խար գել ման մե թոդ նե րը։

5.1. ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

5.1.1. ԿԱՐԱԳԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Կա րա գը կաթ նա յու ղի խտաց րած կոն ցենտ րատ է, ո րը բնո րոշ վում է սննդա-

յին և  է ներ գե տիկ բարձր ար ժեք նե րով, հա գե ցած և չ հա գե ցած ճար պաթ թու նե-
րի, ֆոս ֆո լի պիդ նե րի, A, D և E վի տա մին նե րի աղբ յուր է, օժտ ված է սպե ցի ֆիկ 
հա մով, կոն սիս տեն ցիա յով, հա մե մա տա բար լավ դյու րա մար սե լիութ յամբ և  
եր կա րատև պահ պան ման  ժամ կետ նե րով1: Կախ ված յու ղի պա րու նա կու թյու-
նից, կաթ նա սե րից ստաց ված կա րագ նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի.

1. Սե րա կա րագ
2. Հա լած յուղ
Հա լած յու ղը ստաց վում է տար բեր կա րագ նե րի հա լու մից և  ու նի յու րա-

հա տուկ կոն սիս տեն ցիա, համ և հոտ: Այն պա րու նա կում է 98% յուղ, մինչև 1% 
ջուր և 1% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր:
Սե րա կա րա գը պատ րաստ վում է կո վի կա թից ստաց ված թարմ և պաս տե-

րաց ված կաթ նա սե րից̀  պար բե րա բար և  ընդ հատ աշ խա տող կա րա գա պատ-
րաս տիչ նե րում հա րե լու ճա նա պար հով: Սե րա կա րա գը ար տադ րում են ա նա լի 
և  ա ղի: Տար բեր տե սա կի սե րա կա րագ նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ թույ-
լատր վում է օգ տա գոր ծել կե րակ րի աղ, բակ տե րիալ մա կարդ ներ (մաս նա վո-
րա պես, թթու սե րա կա րա գի դեպ քում) և բ նա կան ներ կան յու թեր: Կախ ված 
ար տադր վող սե րա կա րա գի տե սա կից, այն կա րող է պա րու նա կել 30-82,5% 
կաթ նա յուղ, ո րին բնո րոշ են սե րուց քա յին հա մը և հո տը։ Սե րա կա րա գը 10-
120C-ում ու նի պինդ կոն սիս տեն ցիա և ս պի տա կից դե ղին գույ նի ե րանգ: Սե-
րա կա րագն ու նի հետև յալ տա րա տե սակ նե րը.

o Քաղցր սե րա կա րագ, ո րին բնո րոշ է սե րուց քա յին հա մը̀  պաս տե-
րի զա ցիա յի ժա մա նակ ձեռք բեր վող սպե ցի ֆիկ հա մով, ին չը փո խանց վում է 
կա րա գին:

o Թ թու սե րա կա րագ, ո րը նույն պես պատ րաստ վում է պաս տե րի զաց-
ված կաթ նա սե րից, սա կայն այս տե սա կի կա րա գին բնո րոշ է թթվա յին հա մը, 
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ին չը պայ մա նա վոր ված է կաթ նաթթ վի և մ յուս բուր մուն քա տու միա ցութ յուն-
նե րի̀  դիա ցե տի լի, ցնդող ճար պաթ թու նե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք ձևա վոր-
վում են, երբ կաթ նա սե րը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին մա քուր կուլ տու-
րա նե րով2: 
Կախ ված կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յու նից, տար բե րում են սե րա կա րա-

գի հետև յալ ե րեք տա րա տե սա կը.
1. Սե րա կա րագ ա վան դա կան քի միա կան կազ մով: Ա նա լի սե րա կա րա գի 

դեպ քում կաթ նա յու ղը կազ մում է 82,5%, խո նա վութ յու նը՝ 16%, յու ղա զուրկ 
չոր կա թի մնա ցոր դը̀ 1,5%: Ա ղի սե րա կա րա գը պա րու նա կում է 81,5% կաթ նա-
յուղ, 1% աղ: Այս խմբի մեջ են մտնում նաև ստե րի լի զաց ված և չոր սե րա կա-
րագ նե րը: Ա ռա ջի նի դեպ քում ցու ցա նիշ նե րը նույնն են, մինչ դեռ չոր սե րա-
կար գը պա րու նա կում է 80,0% կաթ նա յուղ, 16% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր և 4% 
խո նա վութ յուն:

2. Սե րա կա րագ 50-80% յու ղայ նութ յամբ, որն իր հեր թին բա ժան վում է 3 
խմբի.

1) Սե րա կա րագ 70-80% յու ղի պա րու նա կութ յամբ: Այս խմբի մեջ է մտնում 
քաղցր և թ թու սի րո ղա կան կա րա գը: Ա նա լի սի րո ղա կան կա րա գը պա րու նա-
կում է 78% կաթ նա յուղ, 20% խո նա վութ յուն և 2% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր: 
Ա ղի սի րո ղա կան կա րա գը պա րու նա կում է 77% կաթ նա յուղ: Պատ րաս տում 
են նաև ստե րի լի զաց ված սի րո ղա կան կա րագ հա ման ման ցու ցա նիշ նե րով: 
Այս խմբի մեջ է մտնում նաև քաղցր և թ թու գյու ղա ցիա կան կա րա գը։ Ընդ 
ո րում, ա նա լի գյու ղա ցիա կան կա րա գը պա րու նա կում է 72,5% կաթ նա յուղ, 
25% խո նա վութ յուն և 2,5% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր, իսկ ա ղի գյու ղա ցիա-
կան կա րա գի դեպ քում կաթ-նա յու ղը 71,5% է, յու ղա զուրկ չոր կա թի մնա ցոր-
դը̀ 2,5%, և  ա ղը̀  1%:

2) Սե րա կա րագ 60-70% յու ղի պա րու նա կութ յամբ: Այս խմբի մեջ է 
մտնում բու տերբ րո դա յին կա րա գը, ո րը պա րու նա կում է 61,5% կաթ նա յուղ, 
35% խո նա վութ յուն և 3,5% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր: Բա ցի դա, այս խմբի մեջ 
է մտնում նաև տար բեր հա վե լում նե րով պատ րաստ ված սե րա կա րա գը յու ղայ-
նութ յան տար բեր ցու ցա նիշ նե րով։ 

3) Սե րա կա րագ 50-60% յու ղայ նութ յամբ: Այս խմբի մեջ են մտնում դե-
սեր տա յին սե րա կա րագ նե րը յու ղայ նութ յան տար բեր ցու ցա նիշ նե րով և հա-
վե լում նե րով:

3. Ցած րա յուղ սե րա կա րագ ներ 30-50% յու ղայ նութ յամբ, այդ թվում.
1) Փա փուկ կոն սիս տեն ցիա յով կա րագ ներ̀40-50% յու ղայ նութ յամբ,
2) Մած կան ման կոն սիս տեն ցիա յով կա րագ ներ̀ 30-40% յու ղայ նութ յամբ:
Փա փուկ կա րագ ներն ու նեն թթվա սե րի կազ մին մոտ հատ կութ յուն ներ, 

սա կայն ի րենց զգա յա բա նա կան և ռեո լո գիա կան ցու ցա նիշ նե րով հա մա պա-
տաս խա նում են սե րա կա րա գին: Ար տադ րում են փա փուկ և մա ծու կան ման 
կա րագ նե րի դե սեր տա յին, դիե տիկ և դե լի կա տե սա յին տե սակ նե րը տար բեր 
հա վե լում նե րով:
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Գո յութ յուն ու նեն քաղցր սե րա կա րա գի ա ռան ձին տա րա տե սակ ներ, այդ 
թվում.

1. Վո լո գոդ յան կա րա գը, որն ա նա լի սե րա կա րագ է և պատ րաստ վում է 
95-980C ջեր մաս տի ճա նում պաս տե րի զաց ված քաղցր կաթ նա սե րից, ո րի յու-
ղայ նութ յու նը կազ մում է 82,5%, խո նա վութ յու նը՝ 16%, և յու ղա զուրկ չոր կա-
թի մնա ցոր դը՝ 1,5%: Այս կա րագն ու նի սպե ցի ֆիկ համ, ո րը նման է ըն կու զա-
հա մին:

2. Շիճ կա կա րա գը, ո րը պատ րաս տում են պան րի կամ կաթ նա շո ռի ար-
տադ րութ յու նից ստաց ված սե րի հա րու մից: Այն կի սա ֆաբ րի կատ է, որն օգ-
տա գործ վում է հա լած յու ղի ար տադ րութ յան հա մար: Շիճ կա կա րա գը պա րու-
նա կում է 83,5% կաթ նա յուղ, խո նա վութ յու նը 16% է, յու ղա զուրկ չոր կա թի 
մնա ցոր դը՝ 0,5%:

3. Վե րա կանգն ված կա րա գը, որն ար տադ րում են հա լած յու ղի և կաթ նա-
սե րի կամ կա թի խառ նու մից: Ա նա լի վե րա կանգն ված կա րա գը պա րու նա կում է 
72,5% կաթ նա յուղ, 25% խո նա վութ յուն և 2,5% յու ղա զուրկ չոր կա թի մնա ցորդ: 
Ա ղի տե սա կի վե րա կանգն ված կա րա գը պա րու նա կում է 71,5% կաթ նա յուղ:

4. Կոմ բի նաց ված կա րագ նե րը և կա րա գի յու ղա յին մա ծուկ նե րը, ո րոնք 
ան վա նում են նաև սպրեդ ներ: Կոմ բի նաց ված կա րա գը յու ղամ թերք է, ո րը 
պա րու նա կում է 50%-ից ոչ ցածր յուղ: Ար տադր վում է կո վի կա թի, նրա բա-
ղադ րիչ կաթ նա յու ղի և  ոչ կաթ նա յին ծա գում ու նե ցող բու սա կան յու ղե րի հա-
մակ ցու մից, ո րին կա րող են ա վե լաց վել հա մա յին տար բեր բա ղադ րիչ ներ ըստ 
բա ղադ րագ րի։ Ոչ կաթ նա յին ծա գում ու նե ցող բու սա կան յու ղե րում յու ղի 
պա րու նա կութ յու նը պետք է լի նի նվա զա գույ նը 85%: Կոմ բի նաց ված կա րագ-
նե րը բա ժան վում են 3 խմբի.

1) Խո հա նո ցա յին կա րագ, ո րը պա րու նա կում է 99% յուղ և 1% ջուր: Այս տե-
սա կի կա րա գին բնո րոշ է սպե ցի ֆիկ հա մը և հո տը, պինդ հո մո գեն կոն սիս տեն-
ցիան, բաց դեղ նա վու նից մինչև ար տա հայտ ված դե ղին գույ նի ե րանգ նե րը։ 

2) Քա ղա քա յին կա րագ, ո րը պա րու նա կում է 50-80% յուղ, 18,5-46% խո-
նա վութ յուն: Այս կա րա գին բնո րոշ են սե րուց քա յին հա մը և հո տը, սպի տա կից 
բաց դեղ նա վուն գույ նը։

3) Դե սեր տա յին կա րագ, ո րը պա րու նա կում է 52 և 57% յուղ, հա մա պա-
տաս խա նա բար, 29,5% և 27,5% խո նա վութ յան պա րու նա կութ յամբ:
Սպ րեդ նե րը կամ յու ղա յին մա ծուկ նե րը է մուլ սաց ված յու ղամ թերք ներ 

են̀  39-95% յու ղի պա րու նա կութ յամբ: Սպ րեդ նե րի ար տադ րութ յու նում օգ-
տա գործ վում է կաթ նա յին (կաթ նա յուղ, սեր ու սե րա կա րագ) և  ոչ կաթ նա յին 
(բու սա կան յու ղեր) ծագ ման հումք: Սպ րեդ նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում են սննդա յին հա վե լում ներ, բու րա վե տիչ ներ և վի տա մին ներ: 
Այս պի սով, կա րա գի տար բեր տե սակ նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են յու ղի, 
խո նա վութ յան, յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յամբ, զգա յա բա նա-
կան ցու ցա նիշ նե րով, ինչ պես նաև սննդա յին և կեն սա բա նա կան տար բեր ար-
ժեք նե րով: 
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5.1.2. ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ընդ հա նուր տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-

թաց նե րը նե րա ռում են կա թի ըն դու նու մը, գնա հա տու մը և տե սա կա վո րու մը, 
նախ նա կան մշա կու մը, սեր զա տու մը, ջեր մա յին մշա կու մը և վա կո ւու մա յին 
մշա կու մը (Ն կար 5-1)։ Կա թի ըն դու նու մը, գնա հա տու մը և տե սա կա վո րու-
մը կա տա րե լուց հե տո ի րա կա նաց նում են կա թի կեղ տա մաք րում 40-450C-ում 
և պա ղե ցում մինչև 4-60C՝ մի ջանկ յալ պահ պան ման նպա տա կով։ Կա րա գի 
պատ րաստ ման նպա տա կով կա թը են թար կում են սեր զատ ման 40-450C ջեր-
մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում, ո րի ըն թաց քում ի րա կա նաց նում են ստաց-
վող կաթ նա սե րի յու ղայ նութ յան կար գա վո րում՝ ել նե լով պատ րաստ վող կա-
րա գի տե սա կից։ Օ րի նակ, վո լո գոդ յան կա րա գի պատ րաստ ման նպա տա կով 
ստաց վող կաթ նա սե րի յու ղայ նութ յու նը պետք է կազ մի 25-28%, քաղցր և 
թ թու սե րա կա րա գի դեպ քում՝ 35-38%3։ 
Բարձ րո րակ կա րա գի պատ րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել 

կա թի ստաց ման, նախ նա կան մշակ ման, ինչ պես նաև տե ղա փոխ ման սա նի-
տա րա հի գիե նիկ պա հանջ նե րը։ Երբ այդ ըն թաց քում կա թը ձեռք է բե րում ո րո-
շա կի ա րատ ներ, դրանք 8-10 ան գամ ա վե լի շատ են ար տա հայտ վում կաթ նա-
սե րում և 20-25 ան գամ՝ կա րա գում3։ Երբ կաթ նա սե րը բնո րոշ վում է կա թից 
փո խանց ված ա րատ նե րով, ա պա կա րա գի պատ րաս տումն ի րա կա նաց նում 
են միայն կաթ նա սե րի ա րատ նե րի ուղ ղու մից հե տո։ Այդ նպա տա կով կի րա-
ռում են կաթ նա սե րի լվաց ման և/ կամ դե զո դո րա ցիա յի ե ղա նակ նե րը։ Լ վաց-
ման մի ջո ցով հե ռաց նում են կաթ նա սե րի կե րա յին հա մի, ոչ մա քուր հա մի, 
բարձր թթվութ յան և դ րո ժա յին ա րատ նե րը։ Այս գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է 
եր կու փու լից։ Ա ռա ջին փու լի ժա մա նակ կաթ նա սե րին ա վե լաց նում են այն-
քան ջուր, որ յու ղայ նութ յան ցու ցա նի շը դառ նա 5-8%, ին չից հե տո այն են թար-
կում են սեր զատ ման։ Դ րա նից հե տո, ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, ի րա կա նաց-
նում են երկ րորդ փու լը, ո րի ժա մա նակ կաթ նա սե րին ա վե լաց նում են այն քան 
յու ղա զուրկ կաթ, որ պես զի կրկին կաթ նա սե րի յու ղայ նութ յու նը կազ մի 5-8%, 
ին չից հե տո կա տա րում են կրկնա կի սեր զա տում։ Լ վաց ման հետ ևան քով զգա-
լիո րեն բարձ րա նում է կաթ նա սե րի ո րա կը, սա կայն տե ղի է ու նե նում յու ղի 
կո րուստ։ Դե զո դո րա ցիա յի մի ջո ցով հե ռաց նում են կաթ նա սե րի հա մա յին և 
հո տա յին ա րատ նե րը, ո րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ա րատ ներն ա ռա ջաց-
նող ցնդող միա ցութ յուն նե րի հե ռա ցում կաթ նա սե րի պլազ մա յից։ Լ վա ցու մը 
և նոս րա ցու մը ստեղ ծում են նպաս տա վոր պայ ման ներ միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
ա ճի և զար գաց ման հա մար, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել կաթ նա սե-
րի ջեր մա յին մշա կում։ Ջեր մա յին մշա կու մից ա ռաջ ստու գում են կաթ նա սե րի 
պլազ մա յի թթվութ յու նը, ո րը պետք է գտնվի 26-350Թ մի ջա կայ քում1։ Դ րա նից 
բարձր ար ժեք նե րի դեպ քում կաթ նա սե րի ջեր մա յին մշա կում չեն ի րա կա նաց-
նում, և վե րամ շակ ման հա մար ու ղարկ վում են ընդ հա տում նե րով աշ խա տող 
կա րա գա պատ րաս տիչ ներ։ Այս դեպ քում ստաց ված կա րա գը հե տա գա յում օգ-
տա գոր ծում են հա լած յու ղի ստաց ման հա մար։ 
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Ն կար 5-1: Կա րա գի ար տադ րու թյան 
տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը.

Պաս տե րի զա ցիա յի հիմ նա կան 
նպա տակ ներն են ախ տա ծին միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի ամ բող ջա կան 
ոչն չա ցու մը, մնա ցոր դա յին միկ-
րոֆ լո րա յի ա ռա վե լա գույն նվա զե-
ցու մը, ֆեր մենտ նե րի ա պաակ տի-
վա ցու մը, ո րոնք կա րող են ա ռաջ 
բե րել կա րա գի փչաց ման պրո-
ցես ներ4։ Բա ցի դա, պաս տե րի զա-
ցիան նաև նպաս տում է պատ րաս-
տի մթեր քի հա մի ձևա վոր մա նը5։ 
Կաթ նա սե րի պաս տե րի զա ցիան 
ա պա հո վում է լավ արդ յունք ներ 
միայն ճիշտ ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի 
ընտ րութ յան ժա մա նակ5: Այն ընտ-
րե լիս հաշ վի են առ նում նաև ջեր-
մա յին մշակ ման ոչն չաց նող ազ դե-
ցութ յունն այն պի սի ֆեր մենտ նե րի 
վրա, ինչ պի սիք են լի պա զան և 
պե րօք սի դա զան, ո րոնց ամ բող ջա-
կան ոչն չա ցու մը տե ղի է ու նե նում 
կաթ նա սե րը 850C-ում ջեր մա յին 
մշակ ման են թար կե լիս։ Երբ այդ 
ֆեր մենտ ներն ամ բող ջութ յամբ չեն 
ոչն չա նում, դրանց առ կա յու թյունն 
ա րա գաց նում է կա րա գում ըն թա-
ցող օք սի դաց ման գոր ծըն թաց նե-
րը, ին չը բե րում է կա րա գի ա րագ 
փչաց ման: Կաթ նա սե րի ջեր մա-
յին մշա կու մից հե տո այն կա րող 
են մշա կել տար բեր ե ղա նակ նե րով՝ կա րա գի գո յաց ման հա մար, ո րը նկա րա-
գրված է հա ջորդ բաժ նում։ 

5.1.3. ԿԱՐԱԳՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ՝ ԴՐԱՆՑ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՄԲ
Գո յութ յուն ու նի կա րա գի պատ րաստ ման եր կու հիմ նա կան ե ղա նակ 

(Ն կար ներ 5-1; 5-2 և 5-3), այդ թվում՝
1. Կա րա գի ստա ցու մը սե րի հար ման ե ղա նա կով,
2. Կա րա գի ստա ցու մը գեր յու ղա լի սե րի ստաց ման մի ջո ցով։ 
Գեր յու ղա լի սե րից կա րա գի ստաց ման ե ղա նակն ու նի ա ռա վել լայն կի-
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րա ռութ յուն մե ծա ծա վալ ար տադ րութ յուն նե րի դեպ քում և բ նո րոշ վում է մի 
շարք ա ռա վե լութ յուն նե րով՝ հա մե մա տած կաթ նա սե րի հար ման ե ղա նա կի։ 
Մաս նա վո րա պես, ար տադ րա կան ցիկ լի տևո ղութ յու նը 1-1,5 ժամ է, ո րը սե-
րա յին հար ման ե ղա նա կի դեպ քում կազ մում է մեկ օ րից ա վե լի։ Բա ցի դա, 
հա մե մա տա բար կրճատ վում են սառ նութ յան և ջ րի ծախ սե րը, իսկ ար տա-
դ րա կան տա րածք ներն օգ տա գործ վում են ա ռա վել արդ յու նա վետ։ Տեխ նո լո-
գիա կան տե սանկ յու նից, կաթ նա սե րի պլազ ման լի նում է ա ռա վել լավ դիս-
պեր զաց ված (1-3մկմ), նվա զում է մթեր քի բակ տե րիալ աղ տոտ վա ծութ յու նը, 
ին չը նպաս տում է պատ րաս տի մթեր քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի ա ռա վել 
եր կա րատև պահ պան մա նը։ Գեր յու ղա լի սե րա կա րա գի ար տադ րութ յու նը նե-
րա ռում է եր կու փուլ, այդ թվում՝ 

1. Գեր յու ղա լի կաթ նա սե րի ստա ցու մը՝ ել նե լով պատ րաստ վող կա րա գի 
յու ղայ նութ յու նից (61,5-82,5%),

2. Գեր յու ղա լի սե րի ջեր մա մե խա նի կա կան մշա կու մը կա րա գի գո յաց ման 
հա մար։  
Սե րի հար ման ե ղա նա կի դեպ քում կա րա գի պատ րաս տու մը նե րա ռում է 

ե րեք փուլ, այդ թվում՝
1. Կաթ նա սե րի մշա կու մը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում (4-200C)̀ 10 և  ա վե լի ժամ 

տևո ղութ յամբ, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան հա սու նա ցում,
2. Կաթ նա սե րի հար ման մի ջո ցով կա րա գի հա տի կի ստա ցու մը,
3. Կա րա գա հա տիկ նե րի մե խա նի կա կան մշա կու մը՝ կա րա գի գո յաց ման 

հա մար։ 
Գեր յու ղա լի կաթ նա սե րի ստաց ման հա մար կա թը նա խօ րոք սեր զա տում 

են, ո րի դեպ քում ա ռա ջա ցած կաթ նա սե րի յու ղայ նութ յու նը տա տան վում է 
32-37% մի ջա կայ քում։ Դ րա նից հե տո ստաց ված կաթ նա սե րը են թար կում են 
պաս տե րի զաց ման և տաք վի ճա կում (70-900C) կրկնա կի սեր զատ ման՝ հոս-
քա յին ե ղա նա կով։ Գեր յու ղա լի կաթ նա սե րում գտնվող յու ղագն դիկ նե րը մոտ 
հե ռա վո րութ յան վրա են, ո րի հետ ևան քով բախ վում են միմ յանց, ին չի ար-
դյուն քում յու ղագն դիկ նե րի թա ղանթ նե րից ան ջատ վում են տար բեր միա ցու-
թ յուն ներ, այդ թվում ֆոս ֆո լի պիդ ներ, ո րոնք հե ռա նում են պլազ մա յի հետ 
միա սին։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ գեր յու ղա լի կաթ նա սե րը բնո րոշ վում է 
թա ղան թա յին միա ցութ յուն նե րի ցածր պա րու նա կութ յամբ, հա մե մա տած 
ցածր յու ղայ նութ յան ար ժեք ու նե ցող կաթ նա սե րի հետ, ին չը բե րում է յու-
ղագն դիկ նե րի է լեկտ րա կան լից քի փո փոխ ման, յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի 
կա յու նութ յան նվա զեց ման և  ընդ հա նուր է մուլ սիա յի կա յու նութ յան ի ջեց ման։ 
Յու ղագն դիկ նե րի միջև ա ռա ջա նում են ադ սորբ ցիոն-հիդ րա տա յին նուրբ 
միջ նա շեր տեր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, յու ղագն դիկ նե րի թա ղան թի ինք նա քայ քա-
յում տե ղի չի ու նե նում, չնա յած այն հան գա ման քին, որ դրանց թա ղանթ նե րը 
խիստ հիդ րա տաց ված վի ճա կում են:
Սեր զա տու մից հե տո կա տա րում են նոր մա լի զա ցիա՝ ել նե լով պատ րաստ վող 

կա րա գի յու ղայ նութ յու նից: Կաթ նա սե րի հար ման ե ղա նա կի դեպ քում նոր մա-
լի զա ցիան ի րա կա նաց նում են ջեր մա յին մշա կու մից ան մի ջա պես ա ռաջ, ո րից 
հե տո պաս տե րի զաց ված կաթ նա սե րը պա ղեց նում են մինչև 40C: Ցածր ջեր-
մաս տի ճան նե րում յու ղագն դիկ նե րը ձեռք են բե րում ո րո շա կի ամ րութ յուն և  
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ա ռաձ գա կա նութ յուն։ Դ րանց թա ղան թա յին մա սում սկսում են տե ղի ու նե նալ 
փո փո խութ յուն ներ, ին չի հետ ևան քով բա րա կում է յու ղագն դի կը շրջա պա տող 
լի պոպ րո տեի նա յին ադ սորբ ցիոն շեր տը, ո րը նպաս տում է յու ղի ան ջատ մա-
նը։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում կաթ նա սե րի պահ պա նու մը և  այդ ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րը բնո րո շում են կաթ նա սե րի ֆի զի կա կան 
հա սու նա ցու մը, ո րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում յու ղի պնդա ցում ու բյու րե-
ղա ցում։ Կաթ նա յու ղի պնդաց ման աս տի ճա նը բնո րոշ վում է պնդա ցած կաթ-
նա յու ղի մաս նա բաժ նով, ին չը կախ ված է պա ղեց ման ա րա գութ յու նից և ջեր-
մաս տի ճա նից։ Տաք կաթ նա սե րը մինչև 30C, 60C, 90C և 120C ջեր մաս տի ճան ներ 
պա ղեց նե լիս, տե ղի է ու նե նում կաթ նա սե րի, հա մա պա տաս խա նա բար, 33,4%, 
26,6%, 19,5% և 15,2% 
պնդա ցում։ 

Ն կար 5-2: Թ թու սե-
րա կա րա գի ար տադ րու-
թ յան տեխ նո լո գիա կան 
սխե ման6.

Նկար 5-3: Ա ղի սե րա-
կա րա գի և սպ րեդ նե րի 
ար տադ րութ յան տեխ նո-
լո գիա կան սխե ման6. 
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Այս պի սով, կա րա գի ստաց ման եր կու ե ղա նա կի հիմ նա կան տար բե րու թյուն-
նե րից մեկն այն է, որ գեր յու ղա լի կաթ նա սե րի ստաց ման դեպ քում կաթ նա սե-
րի ջեր մա յին մշա կու մից հե տո կա տա րում են կրկնա կի սեր զա տում բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րում, ո րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում յու ղա յին ֆա զա յի 
կոն ցենտ րա ցում և  այ նու հետև նոր մա լի զա ցում, իսկ կաթ նա սե րի հար ման 
ե ղա նա կի դեպ քում նոր մա լի զա ցիան կա տա րում են ջեր մա յին մշա կու մից ան-
մի ջա պես ա ռաջ, ո րից հե տո այն պա ղեց նում են ու են թար կում ֆի զի կա կան 
հա սու նաց ման։ Այս ե ղա նա կի դեպ քում յու ղա յին ֆա զա յի կոն ցենտ րա ցու մը 
տե ղի է ու նե նում ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում։ Բա ցի դա, սե րի հար ման ե ղա-
նա կի դեպ քում որ պես մի ջանկ յալ մթերք է կա րա գա հա տի կը, իսկ գեր յու ղա լի 
կաթ նա սե րի ստաց ման դեպ քում՝ բարձր յու ղայ նութ յամբ կաթ նա սե րը։ Ե թե 
գեր յու ղա լի կաթ նա սե րի ստաց ման դեպ քում խո նա վութ յու նը կար գա վո րում 
են մինչև ջեր մա յին և մե խա նի կա կան մշակ ման են թար կե լը, ա պա կաթ նա սե-
րի հար ման ե ղա նա կի դեպ քում խո նա վութ յու նը կար գա վո րում են մե խա նի-
կա կան մշակ ման ըն թաց քում: Կաթ նա սե րի հար ման վե րա բեր յալ գո յութ յուն 
ու նեն տար բեր տե սութ յուն ներ, սա կայն այդ պրո ցե սի արդ յուն քում (30-60 
րո պե) տե ղի է ու նե նում յու ղագն դիկ նե րի թա ղանթ նե րի պատ ռում, ին չի հետ-
ևան քով աս տի ճա նա բար տե ղի է ու նե նում կա րա գա գուղ ձե րի գո յա ցում։ Մե-
խա նի կա կան և ջեր մա մե խա նի կա կան մշա կու մից գո յա ցած կա րա գը փա թե-
թա վո րում են և/ կամ տա րա յա վո րում, ին չից հե տո տե ղա փո խում են պա հեստ՝ 
հե տա գա պա ղեց ման և  ի րաց ման հա մար։  

5.1.4. ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Կա րա գի ար տադ րութ յու նում օգ տա գործ վող հիմ նա կան հում քի և  օ ժան-

դակ նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րենք նե րով, կա նո նա-
կար գե րով և/ կամ չա փո րո շիչ նե րով։ Ար տադ րութ յու նում կի րառ վող հիմ նա-
կան և  օ ժան դակ նյու թե րի մեջ են մտնում`

o կո վի ա նա րատ կա թը, կաթ նա սե րը և  ան յուղ կա թը,
o բակ տե րիալ մա կար դը,
o գու նան յու թե րը, հա մա յին հա վե լում նե րը, խմե լու ջու րը և  այլն,
o փա թե թա վոր ման և տա րա յա վոր ման նյու թե րը։
Բարձ րո րակ կա րա գի ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի կա թը 

ստաց ված լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից և  ըստ կար գի պատ կա նի ա ռա ջին դա-
սին։ Կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կար ևոր է ճար պաթ թու նե րի ո րակ-
յալ կազ մը, ո րը կախ ված է կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նից և կաթ նա յու ղի 
պահ պան ման հատ կութ յուն նե րից։ Կաթն ըն դու նե լիս պետք է կա տա րել տե-
սա կա վո րում։ Այն պետք է լի նի թարմ և չու նե նա ա րատ ներ։
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5.2. ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆ ԸՍՏ ԿԱՐԱԳԻ ԴԱՍԻ
5.2.1. ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՊԱՍՏԵՐԻԶԱՑՈՒՄԸ
Կաթ նա սե րի պաս տե րի զա ցու մը պար տա դիր գոր ծըն թաց է կա րա գի ար-

տադ րութ յան ըն թաց քում։ Ջեր մա յին ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յան ժա մա նակ հաշ-
վի են առ նում այն հան գա ման քը, որ կաթ նա յու ղի բարձր պա րու նա կութ յու նը 
կաթ նա սե րում նվա զեց նում է դրա ջեր մա հա ղոր դիչ հատ կութ յուն նե րը։ Դ րա 
հետ ևան քով տա քաց ման գոր ծըն թա ցը ըն թա նում է ա ռա վել դան դաղ, ին չի 
շնոր հիվ միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ կա րող են պահ պա նել 
ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը ջեր մա յին մշա կու մից հե տո։ Այդ նպա տա կով 
կաթ նա սե րի պաս տե րի զա ցիան ի րա կա նաց նում են հա մե մա տա բար բարձր 
ջեր մաս տի ճաննե րում։ Մաս նա վո րա պես, ա մա ռա յին սե զո նի ըն թաց քում ար-
տադր վող քացր սե րա կա րա գի դեպ քում ա ռա ջին կար գի կաթ նա սե րի պաս-
տեր զիա ցիան ի րա կա նաց նում են 85-900C-ում։ Ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճան-
նե րի կի րա ռու մը բե րում է յու ղա յին է մուլ սիա յի ա վե լորդ ան կա յու նաց ման և 
մե ծաց նում է հա լած յու ղի պա րու նա կութ յու նը կաթ նա սե րում, ո րը հե տա գա-
յում անց նե լով կա րա գի մեջ՝ ա ռաջ է բե րում կոն սիս տեն ցիա յի և հա մի տար բեր 
ա րատ ներ: Միև նույն ժա մա նակ, երկ րորդ կար գի կաթ նա սե րի պաս տե րի զա-
ցիան կա տա րում են 90-920C ջեր մաս տի ճան նե րում։ Սա կայն այս ջեր մաս տի-
ճան նե րի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի կաթ նա սե րի սպի տա-
կուց ներն օժտ ված լի նեն բարձր ջեր մա կա յու նութ յամբ: Բարձր թթվութ յու նը 
հան գեց նում է կա զեի նի կոա գու լաց ման, և ս պի տա կու ցա յին փա թիլ նե րը կա-
րող են վառ վել բարձր ջեր մա յին մշակ ման ժա մա նակ, ո րի հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցող հա մա յին ա րատ նե րը փո խանց վում են կա րա գին։ 
Երբ կաթ նա սե րում բարձր է ցնդող միա ցութ յուն նե րի պա րու նա կութ յու-

նը, ինչն ար տա հայտ վում է տար բեր հա մա յին ա րատ նե րով, ա պա ջեր մա յին 
մշա կումն ի րա կա նաց նում են ա ռա վել բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում՝ դե զո դո-
րա ցիա յի կի րառ մամբ։ Այդ դեպ քում երկ րորդ կար գի կաթ նա սե րը աշ նա նա-
յին և ձ մե ռա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 
103-1080C ջեր մաս տի ճան նե րում, իսկ գար նա նա յին և  ա մա ռա յին ժա մա նա-
կա հատ վա ծում՝ 100-1030C ջեր մաս տի ճան նե րում։ Այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ 
է երկ րորդ կար գի կաթ նա սե րի ջեր մա յին մշա կու մը 92-950C ջեր մաս տի ճան նե-
րում՝ դե զո դո րա ցիա յի կի րառ մամբ։    
Բարձ րաս տի ճան ջեր մա յին մշա կու մը նպաս տում է, որ պես զի կա րա գը 

ձեռք բե րի սպե ցի ֆիկ համ և հոտ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են բազ մա թիվ 
ցնդող միա ցութ յուն նե րի ձևա վոր մամբ։ Այդ պի սի միա ցութ յուն ներ են ծծումբ 
պա րու նա կող միա ցութ յուն նե րը, ցնդող յու ղաթ թու նե րը, լակ տոն նե րը, մե-
թիլ կե տոն նե րը և  այլն: Օ րի նակ, վո լո գոդ յան կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա-
նակ կար ևոր է սուլֆ հիդ րի լա յին խմբե րի (–SH) ձևա վո րու մը։ 

5.2.2. ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄԸ
Կաթ նա սե րի պաս տե րի զա ցիա յից հե տո դրա նում պա րու նակ վող կաթ նա-

յու ղը գտնվում է հալ ված վի ճա կում: Կա րա գի ար տադ րութ յանն այն նա խա-
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պատ րաս տե լու հա մար կաթ նա սե րը անհ րա ժեշտ է պա ղեց նել մինչև ցածր 
ջեր մաս տի ճան ներ (3-40C)՝ կաթ նա յու ղի պնդաց ման և հե տա գա մշակ ման 
հա մար։ Այդ գոր ծըն թացն ան վա նում են կաթ նա սե րի ֆի զի կա կան հա սու նա-
ցում, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի կաթ նա յու ղի շուրջ 30-35% մաս-
նա բա ժի նը լի նի պինդ վի ճա կում։ Կաթ նա սե րի ֆի զի կա կան հա սու նաց ման 
արդ յուն քում յու ղագն դիկ նե րում տե ղի է ու նե նում յու ղի բյու րե ղա ցում, 
ո րի արդ յուն քում փոխ վում են յու ղագն դիկ նե րը շրջա պա տող թա ղանթ նե րի 
կա ռուց ված քը և  արդ յուն քում կաթ նա սե րի հատ կութ յուն նե րը, ո րի մեջ են 
մտնում կաթ նա սե րի կա յու նութ յու նը, ա ռաձ գա կա նութ յու նը և կաթ նա յու ղի 
դիս պեր սայ նութ յու նը7:
Կաթ նա յու ղի պնդա ցու մը կաթ նա սե րը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում մշա-

կե լու հա մար կեն սա կան գոր ծըն թաց է: Այն ո րո շիչ դեր է խա ղում կա րա գա գո-
յաց ման գոր ծըն թա ցում, քա նի որ միայն բյու րե ղա ցած կաթ նա յու ղի հար ման 
դեպ քում է հնա րա վոր ստա նալ կա րա գա հա տի կը և բ նո րոշ կոն սիս տեն ցիա յով 
սե րա կա րա գը, ինչ պես նաև ա պա հո վել կաթ նա յու ղի չա փա վոր ան ցու մը թա-
նի մեջ: Կաթ նա յու ղը տար բեր հալ ման ու պնդաց ման ջեր մաս տի ճան ու նե-
ցող զա նա զան գլի ցե րիդ նե րի խառ նուրդ է, ո րի պատ ճա ռով էլ պնդաց ման 
գոր ծըն թա ցը ըն թա նում է ոչ հա վա սա րա չափ: Կաթ նա յու ղի պնդաց ման աս-
տի ճա նի վրա ազ դում են պա ղեց ման ջեր մաս տի ճա նը, դրա տևո ղութ յու նը, 
եռգ լի ցե րիդ նե րի յու ղաթթ վա յին կազ մը և  այլ գոր ծոն ներ: Տար բե րում են ֆի-
զի կա կան հա սու նաց ման եր կու ե ղա նակ.

1. Եր կա րաց ված,
2. Ա րա գաց ված:
Ընդ ո րում, ֆի զի կա կան հա սու նաց ման ռե ժիմ նե րը կա րող են լի նել.
1. Միաս տի ճան,
2. Բազ մաս տի ճան:
Աս տի ճան հաս կա ցութ յու նը վե րա բե րում է կաթ նա սե րի եր կա րատև պահ-

պան մա նը մշտա կան կամ փո փոխ վող ջեր մաս տի ճան նե րում: Կա րա գի ար-
տադ րութ յու նում հիմ նա կա նում կի րառ վում են կաթ նա սե րի եր կա րատև 
պա ղե ցու մը և ֆի զի կա կան հա սու նաց ման միաս տի ճան ռե ժիմ նե րը: Կաթ նա-
սե րի պա ղեց ման ըն թաց քում յու ղագն դիկ նե րում գո յա նում են բյու րե ղաց ման 
կենտ րոն ներ: Եր կա րատև պահ պան ման ըն թաց քում ա ռան ձին յու ղագն դիկ-
նե րի գլի ցե րիդ նե րի բյու րե ղա ցու մը շա րու նակ վում է: Դ րա հետ մեկ տեղ թա-
ղան թի կա յու նութ յան նվա զե ցու մը բե րում է ձևա վոր ված բյու րեղ նե րի միջև 
նոր կա պե րի գո յաց ման։ Տե ղի է ու նե նում յու ղագն դիկ նե րից ա զատ յու ղի ան-
ջա տում, և սկս վում է յու ղագն դիկ նե րի ագ րե գա ցու մը7: 
Ֆի զի կա կան հա սու նաց ման միաս տի ճան ռե ժիմ ներն ա վե լի պարզ են ու 

քիչ աշ խա տա տար՝ ի տար բե րութ յուն բազ մաս տի ճան ռե ժիմ նե րի: Սա կայն 
դրանք ոչ միշտ են ա պա հո վում անհ րա ժեշտ ֆա զա յին փո խար կում նե րը: Կա-
րա գի կոն սիս տեն ցիան կար գա վո րե լու հա մար կի րա ռում են եր կաս տի ճան 
կամ բազ մաս տի ճան ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ ներ՝ հաշ վի առ նե լով կաթ նա-
յու ղի քի միա կան կազմն ու հատ կութ յուն նե րը: Կաթ նա սե րի նա խա պատ րաս-
տու մը սե րի հար ման հա մար 15-17 ժամ է։ 
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5.2.3. ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴՈՒՄԸ
Կաթ նա սե րի կեն սա քի միա կան հա սու նաց ման հիմ քում ըն կած է կաթ նա-

շա քա րի ֆեր մեն տա ցիան, ո րը կա տար վում է բակ տե րիալ մա կարդ նե րի ա վե-
լաց ման մի ջո ցով8,9։ Մա կարդ ման հիմ նա կան նպա տակ ներն են կա րա գի դի-
մաց կու նութ յան բարձ րա ցու մը և կա րա գին բնո րոշ սպե ցի ֆիկ հա մա յին և 
հո տա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Կաթ նա սե րի մա կարդ ման աս տի-
ճա նը ո րո շում են՝ ել նե լով ար տադ րութ յան պայ ման նե րից, կա րա գի պահ պան-
ման տևո ղութ յու նից և ս պա ռող նե րի նա խա սի րութ յուն նե րից։ Կաթ նաթթ վի 
բարձր կոն ցենտ րա ցիա նե րը կա րող են բա ցա սա բար ազ դել կաթ նաթթ վա յին 
բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա և ն պաս տա վոր պայ ման ներ 
ստեղ ծել թթվա կա յուն խմո րասն կե րի ու բոր բոս նե րի զար գաց ման հա մար10։ 
Քաղցր սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են կաթ-

նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րից կազմ ված հո մո ֆեր մեն տա տիվ մա կարդ ներ, 
ո րոնց կազ մի մեջ են մտնում լակ տո կո կե րը՝ ա ռա ջաց նե լով կաթ նա շա քա րի 
խմո րում, և բուր մուն քա յին միա ցութ յուն ներ ձևա վո րող կաթ նաթթ վա յին 
բակ տե րիա նե րը։ Գո յութ յուն ու նի մա կարդ ման եր կու ե ղա նակ։ Ա ռա ջին ե ղա-
նա կի դեպ քում կաթ նա սե րին կամ գո յա ցած կա րա գին ա վե լաց նում են կաթ նա-
թ թու, մինչ դեռ երկ րորդ ե ղա նա կի դեպ քում ա վե լաց նում են կաթ նաթթ վա յին 
բակ տե րիա նե րի մա քուր կուլ տու րա ներ, ո րոնք խմո րում են կաթ նա շա քա րը 
և գո յաց նում են կաթ նաթ թու։ Երկ րորդ ե ղա նակն ու նի ա ռա վել լայն կի րա-
ռութ յուն կա րա գի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ար տադ րութ յուն նե րում, ո րի 
դեպ քում մա կարդն ա վե լաց նում են եր կա րատև կամ կար ճատև մա կարդ ման 
նպա տակ նե րով։ Եր կա րատև մա կարդ ման դեպ քում կաթ նա շա քա րի խմո րու-
մը տե ղի է ու նե նում ա ռա վել եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում, իսկ կար ճատև 
խմոր ման դեպ քում մա կարդն ա վե լաց նում են այն պի սի քա նա կութ յուն նե րով, 
որ պես զի սե րի հա րու մից ա ռաջ ստաց վի պլազ մա յի ցան կա լի թթվութ յան 
ցու ցա նի շը։ 
Կաթ նա սե րի մա կար դումն ի րա կա նաց նում են բարձր, մի ջին կամ ցածր 

ջեր մաս տի ճան նե րում։ Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում մա կարդն ա վե-
լաց նում են 18-200C-ում՝ 2-5%-ի չա փով, ո րի ժա մա նակ մա կար դու մը տևում 
է 4-6 ժամ։ Մի ջին ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում մա կարդն ա վե լաց նում են 
14-170C-ում՝ 5-7%-ի չա փով։ Այդ դեպ քում մա կարդ ման տևո ղութ յու նը 12-16 
ժամ է։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում մա կար դի ա վե լա ցու մը կա տար վում է 10-
120C-ում՝ 10%-ի չա փով, ո րի դեպ քում մա կար դու մը տե ղի է ու նե նում 10-12 
ժա մում։ Այս դեպ քում մա կարդն ա վե լաց նում են եր կու փու լով, այդ թվում, 
շուրջ 70%-ն  ա վե լաց նում են սե րի ֆի զի կա կան հա սու նա ցու մից ան մի ջա պես 
ա ռաջ, իսկ մնա ցած 30%-ը՝ սե րի հա րու մից ա ռաջ։   

5.2.4. ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ ՀԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՀԱՐՄԱՆ ՎՐԱ 
ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Կաթ նա սե րի հար ման հիմ քում ըն կած է դրա նում պա րու նակ վող յու ղա-

գնդիկ նե րի ագ րե գա ցու մը, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել եր կու ե ղա նա կով, 
այդ թվում՝ պար բե րա բար և  ա նընդ հատ գոր ծող կա րա գա պատ րաս տիչ նե րի 
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մի ջո ցով3։ Հար ման գոր ծըն թա ցը բարդ պրո ցես է, ո րը կախ ված է մի շարք 
գոր ծոն նե րից: Սե րի հար ման հիմ նա կան պա րա մետ րերն են մե խա նի կա կան 
ազ դե ցութ յան ին տեն սի վութ յու նը և սե րի հար ման ջեր մաս տի ճա նը: Պար բե-
րա բար և  ա նընդ հատ գոր ծող կա րա գա պատ րաս տիչ նե րում կաթ նա սե րի հար-
ման կար ևոր գոր ծոն ներ են կա րա գա պատ րաս տի չի լցման աս տի ճա նը և հար-
ման տևո ղութ յու նը: Կա րա գա հա տի կի ձևա վոր ման վրա ազ դում են սե րում 
յու ղի պա րու նա կութ յու նը և թթ վութ յու նը, կաթ նա յու ղի քի միա կան կազ մը և 
հատ կութ յուն նե րը, եռգ լի ցե րիդ նե րի պնդաց ման աս տի ճա նը: Նշ ված գոր ծոն-
նե րը սե րի հար ման վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն ներն են:

o Կա րա գա պատ րաս տի չի պտույտ նե րի թի վը ընտ րում են այն հաշ վար-
կով, որ պես զի պտտման ըն թաց քում ա ռա ջա ցած կենտ րո նա խույս ու ժի մե-
ծութ յու նը լի նի փոքր, քան ա զատ անկ ման ա րա գա ցու մը։ Հա կա ռակ դեպ-
քում մեծ ա րա գութ յու նը բե րում է կենտ րո նա խույս ու ժի մե ծաց ման, ո րի 
ազ դե ցութ յամբ կաթ նա սե րը սեղմ վում է կա րա գա պատ րաս տի չի պա տե րին, 
պտտվում նրա հետ միա սին, և հար ման գոր ծըն թաց նե րը եր կա րաձգ վում են:

o Կա րա գա պատ րաս տի չի օպ տի մալ լցման աս տի ճա նը 40-50% է (Ն կար 
5-4): Քիչ լցման դեպ քում կենտ րո նա խույս ու ժի ազ դե ցութ յան շնոր հիվ կաթ-
նա սե րը պտտվում է կա րա գա պատ րաս տի չի հետ, ին չի արդ յուն քում եր կա-
րում է հար ման գոր ծըն թա ցը, նվա զում է կա րա գի թանձ րութ յու նը, տե ղի է 
ու նե նում կաթ նա յու ղի կո րուստ: Լց ման նվա զա գույն աս տի ճա նը պետք է 
կազ մի 25%: Մ յուս կող մից, 50%-ից ա վե լի լցնե լու դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
կաթ նա սե րի զանգ վա ծի մե ծա ցում, ին չը փոք րաց նում է կենտ րո նա խույս ու-
ժը, և կաթ նա սե րը չի են թարկ վում մե խա նի կա կան մշակ ման։ Բա ցի դա, ա վե-
լա նում է յու ղի կո րուս տը թա նի մեջ, իսկ հար ման գոր ծըն թա ցը եր կա րում է:

o Կաթ նա սե րի հար ման ջեր մաս տի ճա նը հար ման պրո ցե սի հիմ նա կան 
պա րա մետ րե րից մեկն է: Այն կար գա վո րում են՝ հաշ վի առ նե լով կաթ նա սե-
րում յու ղի պա րու նա կութ յու նը, ֆի զի կա կան հա սու նաց ման ռե ժիմ նե րը, ինչ-
պես նաև կաթ նա յու ղի քի միա կան կազմն ու հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք փոխ-
վում են տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րին։ 

o Սե րի հար ման տևո ղութ յու նը տա տան վում է 40-60ր՝ կախ ված կաթ նա-
սե րի յու ղայ նութ յու նից, ֆի-
զի կա կան և կեն սա քի միա կան 
հա սու նաց ման աս տի ճա նից, 
տար վա ե ղա նա կից: Հար ման 
վեր ջում կա րա գա հա տի կի մե-
ծութ յու նը հաս նում է 3-5 մմ 
չա փե րի:

Ն կար 5-4: Կա րա գի ստա ցու-
մը կա րա գա պատ րաս տիչ նե րում.
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o Կաթ նա սե րի հար ման վրա ազ դում են նաև դրա յու ղայ նութ յու նը և 
յու ղի պնդեց ման աս տի ճա նը: Կաթ նա սե րի օպ տի մալ յու ղայ նութ յու նը տա-
տան վում է 35-45%: Բարձր յու ղայ նութ յամբ սե րից կա րա գը ստաց վում է 
ա ռա վել կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րի հա մար հար ման ջեր մաս տի ճանն 
ընտ րում են ա ռա վել ցածր՝ կա րա գա հա տիկ նե րի ա րագ գո յա ցու մից և կաթ-
նա յու ղի ա վե լորդ կորս տից խու սա փե լու հա մար։ Ցածր յու ղայ նութ յամբ կաթ-
նա սե րի դեպ քում կա տա րում են հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը, և հար ման ջեր մաս-
տի ճա նը վերց նում են ա վե լի բարձր:

o Կաթ նա սե րի թթվութ յու նը հար ման գոր ծըն թա ցի վրա ազ դող մեկ այլ 
գոր ծոն է: Կաթ նա սե րի մա կարդ ման դեպ քում ստաց վում է թթու կաթ նա սեր, 
ո րից կա րա գի ստա ցու մը կա տար վում է ա ռա վել ա րագ, իսկ կաթ նա յու ղի 
կո րուս տը նվա զում է։ Կեն սա քի միա կան հա սու նաց ման ժա մա նակ ակ տիվ 
թթվութ յունն իջ նում է և մո տե նում է ի զոէ լեկտ րիկ կե տին, ին չը նպաս տում է 
ադ սորբ ցիոն կա պի թու լաց մա նը յու ղագն դիկ նե րի և թա ղան թի միջև: Թ թու 
սե րա կա րա գը, հա մե մա տած քաղցր սե րա կա րա գի, ստաց վում է 10-15ր շուտ: 

5.3. ԿԱՐԱԳԻ ՀԱՏԻԿԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ, ՄԱՄԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ 
ԿԱՐԱԳԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ
Սե րա կա րա գի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։   Սե րա կա րա գը ար-

տադ րում են ա նա լի և  ա ղի ձևե րով, որն ու նի եր կու հիմ նա կան տա րա տե սակ՝ 
քաղցր և թ թու սե րա կա րագ ներ: Ա նա լի սե րա կա րա գը պա րու նա կում է 82,5% 
կաթ նա յուղ, 16% խո նա վութ յուն և 1,5% յու ղա զուրկ չոր նյու թեր: Ա ղի սե րա-
կա րա գի դեպ քում կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը 81,5% է, իսկ ա ղի քա նա կը՝ 
0,8-1,5%8,11:   
Կաթն ըն դու նե լուց, գնա հա տե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո կա տա րում 

են կեղ տա մաք րում և սեր զա տում, ո րից հե տո ստու գում են ստաց ված կաթ-
նա սե րի պլազ մա յի թթվութ յու նը։ Քաղցր սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ժա-
մա նակ սեր զա տու մից ստաց ված 32-40% յու ղայ նութ յամբ կաթ նա սե րը պաս-
տե րի զաց նում են 85-870C-ում, ո րից հե տո այն պա ղեց նում են ֆի զի կա կան 
հա սու նաց ման հա մար։ Ֆի զի կա կան հա սու նա ցու մից հե տո կաթ նա սե րի ջեր-
մաս տի ճա նը հասց նում են հար ման ջեր մաս տի ճա նին և լց նում են կա րա գա-
պատ րաս տիչ նե րի մեջ դրա ծա վա լի 40%-ի չա փով։ Հար ման վեր ջում կա րա գի 
հա տիկ նե րի մե ծութ յու նը հաս նում է 3-5մմ, իսկ ան ջատ ված թա նը հե ռաց վում 
է։ Դ րա նից հե տո կազ մա կեր պում են կա րա գի լվա ցու մը սա ռը ջրով, ո րի ջեր-
մաս տի ճա նը կախ ված է կա րա գի թանձ րութ յու նից (Ն կար 5-5): Լ վա նա լուց 
հե տո կա րա գը մշա կում են ջրի կա թիլ նե րի ման րաց ման և հա վա սա րա չափ 
բաշխ ման հա մար, ո րը բարձ րաց նում է կա րա գի կա յու նութ յու նը և  ո րա կը: 
Կա րա գը մշա կե լուց հե տո տա րա յա վո րում և/ կամ փա թե թա վո րում են և  ու-
ղար կում են պա հեստ -50C-ից մինչև -150C-ում պահ պա նե լու հա մար՝ մինչև 
ի րաց ման կազ մա կեր պու մը։ 
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Ն կար 5-5: Կա րա գի լվա ցու մը. 

Վո լո գոդ յան կա րա գի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան։  Այս տե սա կի 
կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ սեր զա տու մից ստաց ված 30-37% յու ղայ-
նութ յամբ կաթ նա սե րը պաս տե րի զաց նում են 93-980C-ում 15-30ր տ ևո ղութ-
յամբ: Ընդ ո րում, կաթ նա սե րի թթվութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 150Թ-ից։ 
Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում կաթ նա սե րը պաս տե րի զաց նե լիս գո յա նում են 
սուլֆ հիդ րի դա յին խմբեր, ո րոնք կա րա գին հա ղոր դում են ըն կու զա համ11։  
Վո լո գոդ յան կա րա գը կա րե լի է ար տադ րել ինչ պես հար ման, այն պես էլ 

հոս քա յին ե ղա նա կով: Կա րա գը ստա նում են ա նընդ հատ և պար բե րա բար 
գոր ծող կա րա գա պատ րաս տիչ նե րում: Հար ման ե ղա նա կով վո լո գոդ յան կա-
րա գի պատ րաստ ման ժա մա նակ, պաս տե րաց ված կաթ նա սե րը պա ղեց նում 
են 3-40C և  են թար կում ֆի զի կա կան հա սու նաց ման։ Այդ ըն թաց քում յու ղա-
գն դիկ նե րը բյու րե ղա նում են և  ըն դու նում են ան կա նոն պրիզ մա յի ձև, ին չը 
մի քա նի ան գամ մե ծաց նում է յու ղագն դի կի 
ար տա քին մա կեր ևույ թը և փոք րաց նում է մա-
կեր ևու թա յին լար վա ծութ յու նը, ո րի շնոր հիվ 
հեշ տա նում է կաթ նա սե րի հար ման գոր ծըն-
թա ցը։ Ս տաց ված կա րա գը փա թե թա վո րում 
են և  ու ղար կում են պա հեստ պահ պան ման 
հա մար (Ն կար 5-6)։ 
Ն կար 5-6: Կա րա գի փա թե թա վո րու մը.

Վո լո գոդ յան կա րա գի պատ րաստ ման ժա մա նակ մյուս տեխ նո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ կա րա գա հա տի կի ստա ցու մից հե տո այն 
չեն լվա նում ջրով, որ պես զի դրան բնո րոշ սպե ցի ֆիկ հա մը չան հե տա նա։ Այ-
լընտ րան քա յին ե ղա նակ է հա մար վում կա րա գա հա տի կի լվա ցու մը պաս տե րի-
զաց ված և պա ղեց ված յու ղա զուրկ կա թով:
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5.4. ԿԱՐԱԳԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Կա րա գի ա րատ նե րը մե ծա մա սամբ ի հայտ են գա լիս պահ պան ման ըն-

թաց քում: Ա րատ նե րը դա սա կարգ վում են ըստ օր գա նո լեպ տիկ ցու ցա նիշ նե-
րի̀ հա մի և հո տի, կոն սիս տեն ցիա յի և տա րա յա վոր ման1:
Հա մի և հո տի ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճա ռը կե րերն են, 

կա րա գի ստաց ման տեխ նո լո գիա կան պայ ման նե րը, պա հե լու ըն թաց քում տե-
ղի ու նե ցող ման րէա բա նա կան և քի միա կան պրո ցես նե րը10:
Ոչ ար տա հայտ ված հա մի և հո տի ա րա տը կա րող է ա ռա ջա նալ կա-

րա գում ցնդող և բուր մունք ա ռա ջաց նող նյու թե րի բա ցա կա յութ յամբ կամ 
նվազ ման հետ: Թ թու սե րա կա րա գում այդ ա րա տը ի հայտ է գա լիս մա կար-
դում քիչ քա նա կութ յամբ բուր մունք ա ռա ջաց նող նյու թե րի պա րու նա կու-
թյամբ կամ բարձր ջեր մաս տի ճա նում մա կար դե լու պատ ճա ռով դրանց ակ տի-
վաց ման թու լաց ման հետ ևան քով։ 
Կե րա հա մին բնո րոշ ա րատ նե րը ա ռա ջա նում են կեն դա նի նե րի կե րա-

յին ռա ցիո նի մեջ մտնող մի շարք կե րե րի օգ տա գործ ման հետ ևան քով։ Երբ 
կաթ նա սերն ու նե նում է սո խի, սխտո րու կի, շաղ գա նի համ և հոտ, ա պա դե-
զո դո րա ցիա յի պրո ցե սը սո վո րա բար չի օգ նում դրանց հետ ևան քով ձևա վոր-
ված ա րատ ներն ուղ ղե լու հա մար, ին չի արդ յուն քում կե րա յին հա մերն ի ջեց-
նում են կա րա գի ար ժե քը: Կե րա յին ա րատ նե րի այս տե սակ նե րը վե րաց նում 
են միայն կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նը կար գա վո րե լու ե ղա նա կով։ 
Դառ նա հա մը ձևա վոր վում է ման րէա բա նա կան, ֆեր մեն տա տիվ և քի-

միա կան պրո ցես նե րի ազ դե ցութ յուն նե րի հետ ևան քով, ո րը տե ղի է ու նե նում 
հիմ նա կա նում կաթ նա յու ղի պլազ մա յի և ս պի տա կուց նե րի կրած փո փո խու-
թ յուն նե րի արդ յուն քում:
Թթ վա համն ա ռա ջա նում է ան բա վա րար պաս տե րի զաց ման, կա րա գա-

հա տիկ նե րի վատ լվաց ման և պատ րաս տի կա րա գը բարձր ջեր մաս տի ճան նե-
րում պա հե լու հետ ևան քով: 
Ճար պա համն ու նե նում է քի միա կան ծա գում, ո րի դեպ քում ոչ հա գե ցած 

ճար պաթ թու նե րը են թարկ վում են մի շարք փո փո խութ յուն նե րի։ Կաթ նա-
յու ղի ճար պաց ման պատ ճառ կա րող է լի նել լույ սի, յու ղի մեջ մեծ քա նա կու-
թյամբ թթված նի և մե տաղ նե րի առ կա յութ յու նը:
Օ լեի նա յին համն ա ռա ջա նում է բու սա կան յու ղե րի օգ տա գործ ման հետ-

ևան քով։ Բա ցի դա, այն հա ճախ փո խա կերպ վում է ձկնա հա մի կամ մե տա-
ղա հա մի: Այն ա ռա ջա նում է լույ սի, թթված նի, թթվութ յան և ջեր մաս տի ճա նի 
ներ գոր ծութ յան պատ ճա ռով:
Պան րա հա մի ա ռա ջա ցումն ու նի ման րէա բա նա կան ծա գում, ո րի դեպ-

քում միկ րոր գա նիզմ նե րի ներ գոր ծութ յան հետ ևան քով կա րա գի մեջ ե ղած 
սպի տա կուց նե րը քայ քայ վում են նույն սկզբուն քով, ինչ պես պան րի ար տա-
դրութ յան ժա մա նակ: Այս ա րա տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ ներ են վատ պաս-
տե րի զա ցիան, կաթ նա սե րի աղ տո տու մը և շիճ կա րա գի վատ լվա ցու մը:
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Կա րա գի բոր բոս նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ ինչ պես կա րա գի վրա, 
այն պես էլ դրա ներ սում: Բոր բո սով վա րակ ված կա րա գը սկզբում ու նե նում 
է բոր բո սա համ, ո րին հա ջոր դում է կծվա հա մի ա ռա ջա ցու մը։ Բոր բոս ներն 
ա ռա ջա նում են, երբ կաթ նա սե րը վա րակ վում է բոր բո սի սպոր նե րով, վատ 
է պաս տե րի զաց ված, կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ չեն պահ պան-
վում սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րը, կա րա գը վատ է տա րա յա վոր ված, և 
խախտ վել են կաթ նա սե րի մշակ ման պայ ման նե րը։ Կա րա գի մա կե րե սին խո-
նա վութ յան առ կա յութ յու նը ևս ն պաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում բոր բո-
սի ա ռա ջաց ման հա մար: Ն ման ա րատ նե րով կա րա գը են թար կում են վե րա-
հալ ման՝ ա րա տի ուղղ ման նպա տա կով։
Կծ վա հա մութ յու նը բնո րոշ վում է յու րա հա տուկ հո տի և կծ վա հա մութ յան 

առ կա յութ յամբ: Յու ղաթ թու ներն ու գլի ցե րի նը ա ռա ջաց նում են ալ դե հիդ ներ 
և կե տոն ներ, օք սիթ թու ներ, ե թեր ներ, սպիրտ ներ և ցած րա մո լե կուլ  յար թթու-
ներ: Կծ վա հա մութ յունն ա ռա ջա նում է քի միա կան և ման րէա բա նա կան գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևան քով: Այս ա րա տի զար գաց մա նը նպաս տում 
են նաև մե տաղ նե րի ա ղերն ու թթվա ծի նը:
Շ տաֆն ա ռա ջա նում է կա րա գի եր կար պահ պան ման դեպ քում, ո րին բնո-

րոշ է կա րա գի վեր նա շեր տի գու նա փո խութ յու նը: Այս ա րա տի առ կա յութ յան 
դեպ քում կա րա գը ձեռք է բե րում բաց դեղ նա վուն գույն: Շ տա ֆը հե ռաց նե-
լուց հե տո կա րա գը թույ լատր վում է օգ տա գոր ծել հե տա գա վե րամ շակ ման 
հա մար: Ա րա տի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում է նաև կա րա գի պահ պա նու մը 
բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում։ 
Մե տա ղա հա մութ յու նը բնու թագր վում է մե տա ղի հա մով, որն ի հայտ է 

գա լիս, երբ օգ տա գործ վում են վնաս ված մե տա ղա կան մա կե րես նե րով սար-
քա վո րում ներ, ինչ պես նաև եր կա թի բարձր պա րու նա կութ յամբ ջուր:
Ձկ նա հա մութ յու նը սո վո րա բար բնո րոշ է ա ղած թթու սե րա կա րա գին: 

Կա րագն ու նե նում է ձկնա համ, երբ ա ղի կամ կաթ նաթթ վի ազ դե ցութ յու նից 
լե ցի տի նը քայ քայ վում է, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ճար պաթ թու ներ և 
խո լին, ո րոնք վե րած վում են տրի մե թի լա մի նի, ինչն էլ կա րա գին հա ղոր դում 
է ձկնա համ:
Կոն սիս տեն ցիա յի ա րատ նե րը  պայ մա նա վոր ված են ար տադ րութ յան տեխ-

նի կա կան թե րութ յուն նե րով: Կոն սիս տեն ցիան պետք է լի նի խիտ, ոչ շատ 
փշրվող և  ոչ շատ քսվող: 
Փա փուկ, թույլ կոն սիս տեն ցիան պայ մա նա վոր ված է դյու րա հալ թթու-

նե րի առ կա յութ յամբ, կաթ նա սե րի ոչ բա վա րար հա սու նաց ման և հար ման 
բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րի առ կա յութ յամբ: Այս ա րա տը կա րող 
է ա ռա ջա նալ նաև, երբ կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նի մեջ է մտնում քուս-
պով կե րակ րու մը: Այն պա րու նա կում է օ լեի նաթ թու, որն էլ նպաս տում է թույլ 
կոն սիս տեն ցիա յի ձևա վոր մա նը: 
Փշր վող կոն սիս տեն ցիա ու նե ցող կա րա գը կտրե լիս տե ղի է ու նե նում 

դրա փշրում: Դ րա պատ ճա ռը կա րա գի մեջ պա րու նակ վող դժվա րա հալ ճար-
պաթ թու նե րի առ կա յութ յունն է: Ա րա տը շատ հա ճախ հան դի պում է ձմռան 
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շրջա նում՝ կեն դա նի նե րին ոչ հյու թա լի կե րե րով կե րակ րե լիս: Այս ա րա տի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող են լի նել նաև եր կա րատև և խո րը պա ղե ցու մը, 
ինչ պես նաև ցածր ջեր մաս տի ճա նում սե րի հա րու մը և կա րա գի մշա կու մը:
Ջ րա հա մով կա րագ: Այս ա րա տի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է կա-

րա գում ջրի կամ ա ղաջ րի ան հա վա սա րա չափ բաշ խու մով: Հա ճախ այս ա րա-
տը պա տա հում է ա ղի կա րա գի մեջ: Ա րա տի ա ռա ջաց ման ժա մա նակ նկատ-
վում են պղտոր ջրի խո շոր կա թիլ ներ, ո րոնք ձևա վոր վում են կա րա գի վատ 
լվաց ման հետ ևան քով։ Այդ պի սի ա րա տով կա րա գը սո վո րա բար եր կար չի 
պահ պան վում, քա նի որ տե ղի է ու նե նում ա րագ փչա ցում։ Այս ա րա տից խու-
սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա րա գի լվա ցու մը կազ մա կեր պել ըստ տեխ-
նո լո գիա կան չա փա նիշ նե րի, որ պես զի ջրի բաշ խումն ի րա կա նաց վի հա վա-
սա րա չափ:
Կա րա գի գույ նի ա րատ նե րը հա ճախ ար տա հայտ վում են գար նան և  

ամ ռան ա միս նե րին, երբ ստաց ված կա րագն ու նե նում է ոս կե դեղ նա վուն գու-
նա վո րում: Այս գույ նը պայ մա նա վոր ված է կե րե րում գտնվող գու նա վոր պիգ-
մենտ նե րի, կա րո տի նի առ կա յութ յամբ, ո րոն ցով հա րուստ են կա նաչ կե րե րը: 
Մ սու րա յին շրջա նում ստաց ված կա րա գի գույ նը լի նում է սպի տա կա վուն: 
Ոչ միա պա ղաղ գույ նի կա րագն ու նե նում է մե ծա մա սամբ ա ղած կա րա գը, 

ո րը կախ ված է ա ղի ան հա վա սա րա չափ բաշ խու մից: Կա րա գի դե ղին ֆո նի 
վրա եր ևում են մանր ու խո շոր սպի տակ բծեր և շեր տեր, ո րոնք կա րա գին 
տա լիս են երփ նե րան գութ յուն: Դ րանք ա ռա ջա նում են ջրա յին կա թիլ նե րի 
կու տա կու մից, ո րոնք բե կում են և  անդ րա դարձ նում լույ սի ճա ռա գայթ նե րը:
Տա րա յա վոր ման ա րատ ներն ա ռա ջա նում են տա րա յա վոր ման և փա թե թա-

վոր ման թե րութ յուն նե րի հետ ևան քով, ինչ պես նաև սխալ դրոշ մա նիշ ման, կա-
րա գի ոչ խիտ լցման և մա գա ղա թի ան փույթ պատ րաստ ման հետ ևան քով: Ոչ 
խիտ լցնե լու դեպ քում պայ ման ներ են ստեղծ վում բոր բոս նե րի զար գաց ման 
հա մար։ Մա գա ղա թը ան փույթ փա թա թե լու դեպ քում կա րա գը կա րող է աղ-
տոտ վել, ին չի հետ ևան քով կա րող են ա ռա ջա նալ տար բեր բնույ թի ա րատ ներ: 
Տա րա յի ան փույթ հա վա քու մը ևս  ա րատ է, քա նի որ ճեղ քե րի առ կա յութ յու նը, 
տախ տակ նե րի ոչ մա քուր լի նե լը կա րա գին տա լիս են վատ տեսք: 
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ՄՈԴՈՒԼ 6։ 
ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Պաղ պա ղա կի դա սա կար գու մը, խառ նուրդ նե րի կազ մը և 
 հատ կու թյուն նե րը
2. Պաղ պա ղա կի խառ նուր դի պատ րաս տումն ըստ տե սա կի
3. Պաղ պա ղա կի պատ րաս տումն ըստ տե սա կի
4. Պաղ պա ղա կի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և 
 կան խար գել ման մե թոդ նե րը:

6.1. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 
ԵՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1.1. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Պաղ պա ղա կը ֆրի զե րաց ված և սա ռեց ված քաղցր կաթ նամ թերք է, ո րը 

պատ րաստ վում է տվյալ տե սա կին բնո րոշ բա ղադ րագ րի հի ման վրա։ Ըստ 
յու ղայ նութ յան, տար բե րում են պաղ պա ղա կի հետև յալ տե սակ նե րը1.

o Անյուղ,
o Ցածրայուղ,
o Միջին յուղայնության (դասական),
o Բարձրայուղ։
Ըստ պաղ պա ղա կի կազ մի, տար բե րում են հետև յալ տա րա տե սակ նե րը.
o Բա ցա ռա պես կաթ նա յու ղի և/ կամ կաթ նա յին սպի տա կուց նե րի հի ման 

վրա պատ րաստ ված պաղ պա ղակ, ո րի մեջ են մտնում կաթ նա յին, սե րուց քա-
յին, պլոմ բիր, շի ճու կա յին, կաթ նաթթ վա յին տե սա կի պաղ պա ղակ նե րը, ինչ-
պես նաև շեր բե թը։

o Կաթ նա յին և բու սա կան ծագ ման յու ղե րի և կաթ նա յին սպի տա կուց-
նե րի հի ման վրա պատ րաստ ված պաղ պա ղակ։ Այս խմբի մեջ են մտնում կաթ-
նա յին-բու սա կան, սե րուց քա յին-բու սա կան, բու սա կան-կաթ նա յին և բու սա-
կան-սե րուց քա յին տե սա կի պաղ պա ղակ նե րը։ 

o Բու սա կան յու ղի և կաթ նա յին սպի տա կու ցի հի ման վրա պատ րաստ-
ված պաղ պա ղակ, ո րի մեջ են մտնում բու սա կան յու ղով պատ րաստ ված պաղ-
պա ղա կը և բու սա կան յու ղով պատ րաստ ված շեր բե թը։

o Շա քա րա յին օ շա րակ նե րի հի ման վրա պատ րաստ ված պաղ պա ղակ։ 
Այս խմբի մեջ են մտնում մրգա յին, ա րո մա տիկ և սա ռույ ցով պաղ պա ղա կի 
տե սակ նե րը։ 
Ըստ սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նի, տար բե րում են պաղ պա ղա կի եր կու 

տե սակ.
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o Կոփ ված պաղ պա ղակ,
o Փա փուկ պաղ պա ղակ։
Ըստ հա մա յին և  ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ ման, 

տար բե րում են պաղ պա ղա կի հետև յալ տե սակ նե րը.
o Ա ռանց հա մա յին և  ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ ման պատ-

րաստ ված պաղ պա ղակ ներ,
o Հա մա յին միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված պաղ պա-

ղակ ներ,
o Ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ ված պաղ-

պա ղակ ներ
o Հա մա յին և  ա րո մա տիկ միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ պատ րաստ-

ված պաղ պա ղակ ներ։ 
Ըստ ար տա քին մա կե րե սի, պաղ պա ղա կը կա րող է լի նել.
o Դե կո րաց ված,
o Ջ նա րակ ված, ո րի մեջ մտնում է էս կի մո պաղ պա ղա կը,
o Ջ նա րակ ված դե կո րաց ված, ո րի մեջ ևս մտ նում է էս կի մո պաղ պա ղա կը,
o Վաֆ լե տա րո ղութ յուն նե րով,
o Թխ ված քաբ լիթ նե րով։ 

6.1.2. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ
Երբ ման րաց ված նյու թը հա մա հա վա սար տե ղա բաշխ վում է երկ րորդ նյու-

թի մեջ, ստաց վում է դիս պերս հա մա կարգ: Դիս պերս հա մա կար գե րը բաղ կա-
ցած են առն վազն եր կու ֆա զից, ո րոնք ի րար մեջ ան լու ծե լի են: Տար բե րում 
են դիս պերս մի ջա վայր և դիս պերս ված հաս կա ցութ յուն նե րը: Ման րաց ված 
նյու թը կոչ վում է դիս պերս ֆազ, իսկ այն նյու թը, ո րի մեջ կա տար վել է ման-
րաց ված նյու թի ցրու մը̀  դիս պերս մի ջա վայր: Որ քան մեծ է դիս պերս ման աս-
տի ճա նը, այն քան փոքր են մաս նիկ նե րը2:
Պաղ պա ղա կի խառ նուրդ նե րը պո լի դիս պերս հա մա կար գեր են, ո րում դիս-

պերս ֆա զի բա ղադ րիչ նե րը տար բեր վում են ի րենց մաս նիկ նե րի չա փե րով, 
ագ րե գա տա յին վի ճա կով և քի միա կան կազ մով: Կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի 
դեպ քում դիս պերս մի ջա վայ րում (ջուր) լուծ ված են ա նօր գա նա կան և  օր-
գա նա կան թթու նե րի ա ղե րը, օր գա նա կան թթու նե րը, կաթ նա շա քա րը, սպի-
տա կուց նե րը և կա յու նա ցու ցիչ նե րը, ո րի դեպ քում դիս պերս ման աս տի ճա նը 
10-1-ից մինչև 10-3 մկմ  է: Բա ցի դա, ջրա յին մի ջա վայ րը պա րու նա կում է յու ղի 
մաս նիկ ներ, իսկ հա վե լում նե րով պատ րաստ ված խառ նուրդ նե րի դեպ քում 
ա վե լա նում են նաև այդ մաս նիկ նե րը3: 
Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ պաղ պա ղա կի խառ նուր դը 

են թարկ վում է բարդ փո խար կում նե րի4,5: Դ րա արդ յուն քում տե ղի է ու նե-
նում ոչ միայն դիս պերս ֆա զում մաս նիկ նե րի չա փե րի փո փո խութ յուն, այլև 
նոր բա ղադ րիչ նե րի̀  օ դի բշտիկ նե րի, սա ռույ ցի բյու րեղ նե րի և կաթ նա շա-
քա րի ձևա վո րում: Յու ղի գնդիկ նե րի դիս պերս ման աս տի ճա նը մե ծա նում է 
հո մո գեն զիա ցու մից հե տո, ո րը կան խում է սե րա կա լու մը, մե ծա նում է յու-
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ղի գնդիկ նե րի միջև ե ղած տա րա ծութ յու նը, որն էլ նպաս տում է սա ռեց ման 
ժա մա նակ սա ռույ ցի մանր բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Այն հան գեց նում է 
պատ րաս տի պաղ պա ղա կի ո րա կի բարձ րաց ման: Պաղ պա ղա կի բարձր ո րա-
կը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն խառ նուր դի կազ մով, այլ նաև օգ տա գործ վող 
հում քով, խառ նուրդ նե րի պատ րաստ ման սա նի տա րա կան պայ ման նե րի մա-
կար դա կով, օգ տա գործ վող կա յու նա ցու ցիչ նե րի և  ա րո մա տիկ միա ցութ յուն-
նե րի կազ մով, տե սա կով և քա նա կով, խառ նուր դի սա ռեց ման գոր ծըն թա ցով, 
ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում ֆրի զե րա ցում, կո փում և մ թեր քի պահ պա-
նում: Փո խե լով խառ նուր դի չոր ան յուղ կա թի մնա ցոր դի, յու ղի, շա քա րի և 
կա յու նա ցու ցի չի քա նա կը, կա րե լի է ստա նալ մեծ պաղ պա ղա կի պատ րաստ-
ման տար բեր բա ղադ րա տոմ սեր: Սա կայն բարձր ո րա կի պաղ պա ղակ ստա-
նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է տի րա պե տել այն ընդ հա նուր սկզբունք նե րին ու 
չա փա նիշ նե րին, ո րոնց հա մա ձայն, ու նե ցած հում քին հա մա պա տաս խան կա-
րե լի է փո խել խառ նուր դի կազ մը՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով տվյալ պաղ-
պա ղա կին բնո րոշ ցու ցա նիշ նե րը։    
Ջու րը պաղ պա ղա կի հիմ նա կան բա ղադ րիչն է և կազ մում է 60...71%: 

Խառ նուր դում ջու րը ա զատ և կապ ված վի ճա կում է, իսկ ցածր ջեր մաս տի-
ճան նե րի դեպ քում՝ նաև բյու րե ղաջ րի տես քով3: Ա զատ ջու րը ա ղե րի, ած խաջ-
րե րի և  այլ բա ղադ րիչ նե րի հա մար լու ծիչ է, իսկ կապ ված ջու րը կապ վում է 
սպի տա կուց նե րի, կա յու նա ցու ցիչ նե րի, պո լի սա խա րիդ նե րի, կաթ նա շա քա-
րի մաս նիկ նե րի և սա խա րո զա յի հետ: Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում 
ա զատ ջու րը վե րած վում է սառ ցաբ յու րեղ նե րի: Այն սկսում է բյու րե ղա նալ 
կրիոս կո պիկ ջեր մաս տի ճա նից (խառ նուր դի սա ռեց ման սկզբնա կան ջեր մաս-
տի ճանն է, ո րը տա տան վում է -0,40C-ից մինչև -7,00C) ցածր ջեր մաս տի ճան նե-
րի դեպ քում: Կ րիոս կո պիկ ջեր մաս տի ճա նը կաթ նա յին խառ նուր դի դեպ քում 
-2,30C է, սե րուց քա յին խառ նուր դի դեպ քում՝ 2,50C, իսկ պլոմ բի րի խառ նուր-
դի դեպ քում -̀3,50C: Սա ռեց մա նը զու գըն թաց մե ծա նում է ցած րա մո լե կուլ  յար 
միա ցութ յուն նե րի կոն ցենտ րա ցիան հե ղուկ լու ծույ թում, ինչն ու ղեկց վում է 
լու ծույ թի սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նի նվազ մամբ: Կաթ նա յին պաղ պա ղա կի 
դեպ քում սառ ցաբ յու րեղ նե րի ին տեն սիվ ա ռա ջա ցու մը նկատ վում է   -60C-ից 
-70C մի ջա կայ քում, ընդ ո րում, բյու րե ղաց ված ջու րը խառ նուր դում 50-60% 
է: Այդ դեպ քում ստաց ված պաղ պա ղակն ան վա նում են «փա փուկ» պաղ պա-
ղակ, քա նի որ այն կա րե լի է ձևա վո րել ըստ տա րա յի տե սա կի։ Ջեր մաս տի ճա-
նի հե տա գա անկ ման դեպ քում, ո րը կազ մում է շուրջ -180C (կոփ ման նկուղ), 
սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր ման ին տեն սի վութ յու նը կտրուկ նվա զում է, իսկ 
ընդ հա նուր բյու րե ղաց ված ջու րը 71-79% է: Ընդ ո րում, սե րուց քա յին խառ-
նուրդ նե րի դեպ քում բյու րե ղաց ված ջրի մաս նա բա ժի նը սո վո րա բար լի նում 
է ա վե լի շատ, քան պլոմ բի րա յին խառ նուրդ նե րում: Դա բա ցատր վում է այն 
հան գա ման քով, որ պլոմ բի րա յին խառ նուրդ նե րը պա րու նա կում են ա վե լի 
շատ խո նա վա պա րու նա կիչ միա ցութ յուն ներ և  ա վե լի շատ կապ ված ջուր, 
ո րը չի կա րող վե րած վել սառ ցաբ յու րեղ նե րի: Մր գապտ ղա յին տե սա կի պաղ-
պա ղակ նե րում սա ռեց ված ջրի քա նա կը -180C-ում 70% է: Ջ րի սա ռեց ման 
ա րա գութ յու նը ազ դում է պատ րաս տի մթեր քում սառ ցաբ յու րեղ նե րի չա փե րի 
ձևա վոր ման ա րա գութ յան վրա: Դան դաղ սա ռեց ման դեպ քում ձևա վոր վում 
են խո շոր բյու րեղ ներ, իսկ բարձր ա րա գութ յան դեպ քում` մանր բյու րեղ ներ: 
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Հա մա սեռ կոն սիս տեն ցիա յով պաղ պա ղակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
մանր սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վո րու մը պաղ պա ղա կի ամ բողջ ծա վա լում։ 
Չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը պաղ պա ղա կում 29-40% է: Խառ նուր-

դի կազ մի մեջ մտնող հա վե լում նե րը (յուղ, շա քար, չոր յու ղա զուրկ կաթ նա յին 
մնա ցորդ ներ) պայ մա նա վո րում են չոր նյու թե րի բարձր պա րու նա կութ յու նը: 
Ն ման խառ նուրդ նե րի սա ռեց ման ժա մա նակ ձևա վոր վում են ա ռա վել քիչ քա-
նա կութ յամբ սառ ցաբ յու րեղ ներ: Բա ցի դա, չոր նյու թե րի մաս նիկ նե րը մե խա-
նի կա կան ար գելք են սառ ցաբ յու րեղ նե րի չա փե րի մե ծաց ման հա մար6: Չոր 
նյու թե րի բարձ րա ցու մը հան գեց նում է խառ նուր դի սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա-
նի ի ջեց ման, ինչն իր հեր թին բե րում է ձևա վոր վող բյու րեղ նե րի նվազ ման, քա-
նի որ տվյալ ջեր մաս տի ճա նում պինդ վի ճա կում գտնվում է ա վե լի քիչ քա նա կի 
ջուր: Այս դեպ քում իջ նում են պաղ պա ղա կի թար մաց նող հատ կութ յուն նե րը:
Միև նույն ժա մա նակ չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յան բարձ րա ցումն ունի 

ո րո շա կի սահ ման ներ, ո րից ա ռա վել բարձր ար ժեք նե րը հան գեց նում են 
մթեր քի ինք նար ժե քի բարձ րաց ման և  ո րա կա կան հատ կութ յուն նե րի ի ջեց-
ման։ Մաս նա վո րա պես, պաղ պա ղա կը ձեռք է բե րում չա փա զանց ա մուր կոն-
սիս տեն ցիա, դառ նում է ծանր, խմոր վող (փշրվող): Թույ լատ րե լի սահ մա նին 
բնո րոշ ար ժեք նե րը ո րոշ վում են յու րա քանչ յուր տե սա կի պաղ պա ղա կի հա-
մար նա խա տես ված նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րում, որ-
տեղ պետք է տրված լի նեն չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յան հա րա բե րա կան 
ցու ցա նիշ նե րը: Ցածր պա րու նա կութ յամբ չոր յու ղա զուրկ կա թի մնա ցոր-
դը խառ նուր դում կա րող է հան գեց նել «սառ ցա փա թի լա յին» ա րա տի ա ռա-
ջաց ման, ինչ պես նաև թույլ ար տա հայտ ված կաթ նա յին հա մի ձևա վոր ման։ 
Մ յուս կող մից բարձր ար ժեք նե րը նպաս տում են «ա վա զա հա մութ յուն, խիտ 
թանձ րութ յուն» ա րա տի ա ռա ջաց մա նը, որն ա ռա ջա նում է ան բա վա րար ֆրի-
զե րաց ման, կաթ նա շա քա րի բյու րե ղաց ման, ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ փո փո-
խութ յան, տար բեր մե ծութ յան պինդ մաս նիկ նե րի (մրգեր, ըն կույզ ներ) առ կա-
յութ յան հետ ևան քով։ 
Կաթ նա յու ղի քա նա կութ յու նը պաղ պա ղա կի խառ նուր դում 5-6% է: Այն 

մեծ դեր է խա ղում պաղ պա ղա կի պատ րաստ ման գոր ծում, մաս նա վո րա պես, 
(i) պայ մա նա վո րում է պաղ պա ղա կի լիար ժեք հա մի (սե րուց քա յին համ) ձևա-
վո րու մը, (ii) նպաս տում է մթեր քի նուրբ կոն սիս տեն ցիա յի ձևա վոր մա նը և (iii) 
մե ծաց նում է պաղ պա ղա կի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը հալ  չե լու նկատ մամբ։ 
Կաթ նա յու ղի ազ դե ցութ յու նը պաղ պա ղա կի ո րա կի վրա պայ մա նա վոր-

ված է ոչ միայն պաղ պա ղա կի տե սա կով ու խառ նուր դում յու ղի մաս նա-
բաժ նով, այլև յու ղագն դիկ նե րի մե ծութ յամբ: Բա ցի դա, օ դա հա գեց ման վրա 
կաթ նա յու ղի ու նե ցած ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ գո յութ յուն ու նեն մի շարք 
տե սութ յուն ներ: Կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յան բարձ րա ցու մը նպաս տում 
է խառ նուր դի օ դա հա գեց ման պրո ցե սի ի րա կա նաց մա նը, քա նի որ յու ղա-
գնդիկ նե րը կա յու նաց նում են օ դի բշտիկ նե րի քա նա կութ յու նը: 
Ս պի տա կուց նե րը ևս  ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն պաղ պա ղա կի ար-

տադ րութ յու նում, ո րոնց մաս նա բա ժի նը խառ նուր դում տա տան վում է 3,0-
6,7% մի ջա կայ քում6։ Դ րանք մե ծա մաս նութ յամբ ներ կա յաց ված են կաթ նա յին 
սպի տա կուց նե րով, ո րոնք ա վե լաց վում են խառ նուր դին ա նա րատ կա թի, յու-
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ղա զուրկ կա թի, խտաց րած կա թի, չոր կա թի և շի ճու կի, կաթ նաս պի տա կու-
ցա յին կոն ցենտ րատ նե րի (կա զեի նատ ներ, շի ճու կա յին-սպի տա կու ցա յին կոն-
ցենտ րատ-ներ և  այլն) մի ջո ցով։ Պաղ պա ղա կում սպի տա կու ցը ի րա գոր ծում է 
մի շարք ֆունկ ցիա ներ, այդ թվում՝ (i) հո մո գե նի զա ցիա յի ժա մա նակ յու ղա յին 
ֆա զում կա տա րում է է մուլ գա տո րի դեր, (ii) իսկ ֆրի զե րաց ման ժա մա նակ 
նպաս տում է օ դա հա գեց ման ի րա կա նաց մա նը7: Չ նա յած սպի տա կու ցի այդ 
հատ կութ յուն նե րին, է մուլ գա տոր նե րը ևս կա րող են կա տա րել նման ֆունկ-
ցիա ներ: Խառ նուր դի հա սու նաց ման և ֆ րի զե րաց ման ժա մա նակ սպի տա-
կու ցը դե սորբց վում է յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թից (ուռ չում է), դառ նում 
է ա վե լի հիդ րա տաց ված: Հա սու նա ցու մից հե տո բարձ րա նում է խառ նուր-
դի մա ծու ցի կութ յու նը, որն ու նե նում է կար ևոր նշա նա կութ յուն բարձ րո րակ 
պաղ պա ղա կի ստաց ման հա մար՝  մանր սառ ցաբ յու րեղ նե րի ա ռա ջաց ման, 
արդ յու նա վետ ֆրի զե րաց ման ա պա հով ման և ցան կա լի կոն սիս տեն ցիա յի 
ստաց ման հա մա տեքս տում: 

6.1.3. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, բա ցի ա նա րատ, խտաց րած և 

չոր կա թից, օգ տա գոր ծում են նաև կա յու նա ցու ցիչ ներ, է մուլ գա տոր ներ, կաթ-
նա յու ղի փո խա րի նիչ ներ, քաղց րա վուն ու ա րո մա տիկ նյու թեր և սնն դա յին 
գու նան յու թեր1,8։ 
Կա յու նա ցու ցիչ նե րը (ստա բի լի զա տոր ներ) օգ տա գոր ծում են պաղ պա-

ղա կի ստրուկ տու րա յի և կոն սիս տեն ցիա յի հատ կութ յուն նե րը լա վաց նե լու 
նպա տա կով1,8։ Պաղ պա ղա կի ստրուկ տու րան գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր-
ված է սառ ցա-բյու րեղ նե րի չա փե րով, օ դա յին բշտիկ նե րի պա րու նա կութ յամբ 
և չա փե րով, ինչ պես նաև պաղ պա ղա կում առ կա այլ պինդ նյու թե րի առ կա-
յութ յամբ և չա փե րով։ Որ քան փոքր են պաղ պա ղա կի կազ մի մեջ մտնող մաս-
նիկ նե րի չա փե րը, այն քան նուրբ է ստաց վում պաղ պա ղա կի ստրուկ տու րան։  
Կա յու նա ցու ցիչ նե րը սպի տա կուց նե րի կամ պո լի սա խա րիդ նե րի հիդ րո-

ֆիլ կո լոիդ ներ են, ո րոնք հեշ տո րեն կա պում են խառ նուր դում պա րու նակ վող 
ա զատ ջրի մո լե կուլ նե րը և բե րում են դրանք կապ ված վի ճա կի: Արդ յուն քում 
մե ծա նում են խառ նուր դի մա ծու ցի կութ յու նը, ֆրի զե րաց ման արդ յու նա վե-
տութ յու նը և  օ դի բշտիկ նե րի դիս պերս ման աս տի ճա նը, ինչն էլ հան գեց նում 
է մանր սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր ման, խառ նուր դի ե լա կե տա յին հատ կու-
թ յուն նե րի պահ պան ման և հալ  չե լու նկատ մամբ պաղ պա ղա կի կա յու նութ յան 
ա վե լաց ման։ Խառ նուր դի կա յու նաց ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են նաև 
է մուլ գա տոր ներ։       
Է մուլ գա տոր ներ են այն միա ցութ յուն նե րը, ո րոնց փոքր կոն ցենտ րա-

ցիա նե րը նպաս տում են է մուլ սիա նե րի ձևա վոր մա նը և կա յու նաց մա նը, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է դրանց մո լե կուլ նե րի հիդ րո ֆոբ և հիդ րո ֆիլ հատ կու-
թյուն նե րով1,8։ Որ պես է մուլ գա տոր ներ կա րող են օգ տա գործ վել լե ցի տի նը, մո-
նոգ լի ցե րիդ նե րը, պո լի սոր բատ նե րը։ 
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Պաղ պա ղա կի խառ նուրդ նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ յու ղագն դիկ-
նե րի մա կեր ևույ թի կա յու նաց մա նը մաս նակ ցում են թա ղան թա յին սպի տա-
կուց նե րը, ո րոնց կազ մի մեջ մտնող ակ տիվ քի միա կան խմբե րը պայ մա նա-
վո րում են յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թին է լեկտ րա կան լից քի ձևա վո րու մը 
և  արդ յուն քում յու ղագն դիկ նե րի միմ յան ցից հե ռա ցու մը1։ Է մուլ գա տոր նե րի 
օգ տա գործ ման դեպ քում նվա զում է յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թի է լեկտ-
րա կան լից քա վո րու մը, ին չը մե ծաց նում է դրանց միմ յանց հպվե լու հատ-
կութ յուն նե րը։ Այս գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում խառ նուր դի հա սու նաց-
ման ժա մա նակ՝ 2-40C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում և ն վա զա գույ նը 
չորս ժամ տևո ղութ յամբ, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում սպի տա կու ցա յին 
միա ցութ յուն նե րի դե սորբ ցիա յու ղագն դիկ նե րի մա կեր ևույ թից և  է մուլ գա-
տո րի մո լե կուլ նե րի ադ սորբ ցիա։ է մուլ գա տո րի մո լե կուլ նե րը հիդ րո ֆոբ հատ-
վա ծով միա նում են յու ղագն դի կի մա կեր ևույ թին, իսկ հիդ րո ֆիլ հատ վա ծով` 
պլազ մա յին: Ս պի տա կու ցի մո լե կուլ նե րը վե րա միա վոր վում են է մուլ գա տո րի 
հիդ րո ֆիլ բա ղադ րի չի հետ։ Արդ յուն քում նվա զում է յու ղագն դիկ նե րի թա-
ղանթ նե րի կա յու նութ յու նը մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն նե րի նկատ մամբ։ 
Ֆ րի զե րաց ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում յու ղագն դիկ նե րի թա ղանթ նե րի 
պատ ռում, ին չը նպաս տում է դրան ցում պա րու նակ վող կաթ նա յու ղի մաս նա-
կի բյու րե ղաց մա նը։ Բա ցի դա, թա ղան թի պատռ ման արդ յուն քում տե ղի է 
ու նե նում յու ղագն դի կում գտնվող ոչ պնդա ցած յու ղի ո րո շա կի ան ջա տում, 
ո րը ադ սորբց վում է օ դա յին բշտիկ նե րի մա կեր ևույ թին՝ մե ծաց նե լով օ դա յին 
ֆա զա յի կա յու նութ յու նը և մ թեր քի ֆրի զե րաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը։ 
Է մուլ գա տոր ներն ա պա կա յու նաց նում են յու ղա յին ֆա զան և կա յու նաց նում 
են օ դա յին ֆա զան, ին չը նպաս տում է պաղ պա ղա կի կրե մա յին կոն սիս տեն-
ցիա յի ձևա վոր մա նը, օ դա գա հեցմա նը և հալ ման նկատ մամբ պաղ պա ղա կի 
կա յու նութ յան բարձ րաց մա նը։
Կաթ նա յու ղի փո խա րի նիչ ներն օգ տա գործ վում են տվյալ տե սա կին 

բնո րոշ պաղ պա ղակ ար տադ րե լու հա մար, ինչ պես նաև կաթ նա յու ղի պա կա-
սոր դի և/ կամ պատ րաս տի պաղ պա ղա կի ինք նար ժե քի ի ջեց ման հա մար1,8։ 
Բու սա կան յու ղե րի օգ տա գործ ման դեպ քում պաղ պա ղա կի սե րուց քա յին հա-
մը և հո տը պետք է պահ պան վեն։ Դ րանք պետք է ու նե նան բյու րե ղաց ման 
ո րո շա կի հատ կութ յուն ներ: Որ քան ա րագ է բյու րե ղա նում օգ տա գործ վող 
յու ղը, այն քան բարձր է խառ նուր դի օ դա հա գե ցու մը, և մ թեր քը ձեռք է բե-
րում բնո րոշ կոն սիս տեն ցիա։ Բա ցի դա, բու սա կան յու ղե րի եռգ լի ցե րիդ նե-
րի կազ մում պետք է պա րու նակ վեն ա վե լի շատ չհա գե ցած, քան հա գե ցած 
ճար պաթ թու ներ։ Եվ վեր ջա պես, դրանք պետք է պա րու նա կեն խո լես տե րի նի 
ցածր քա նա կութ յուն և հա մա պա տաս խա նեն ման րէա կեն սա բա նա կան պա-
հանջ վող ցու ցա նիշ նե րին: 
Քաղց րա վուն միա ցութ յուն ներն օգ տա գործ վում են պաղ պա ղա կի 

խառ նուր դին քաղցր համ հա ղոր դե լու հա մար1,8։ Այդ նպա տա կով սո վո րա բար 
օգ տա գործ վել է շա քար̀ սա խա րո զա, սա կայն ներ կա յումս օգ տա գործ վում 
են նաև ինչ պես բու սա կան ծագ ման (գլյու կոզ, ֆրուկ տոզ, կաթ նա շա քար), 
այն պես էլ քի միա կան ծագ ման (աս պար տամ, սա խա րին) միա ցութ յուն ներ: 
Դ րանց քաղց րութ յու նը միան ման չէ, ո րի հա մար սո վո րա բար հա մե մա տում 
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են սա խա րո զի քաղց րութ յան հետ, ինչն ըն դու նում են 100%: Սա խա րո զան 
պաղ պա ղա կի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մեկն է: Այն ոչ միայն խառ նուր-
դին քաղցր հատ կութ յուն ներ է հա ղոր դում, այլև նպաս տում է ա վե լաց ված 
ա րո մա տիկ հա մա յին միա ցութ յուն նե րի ա ռա վել դրսևոր ված ար տա հայտ մա-
նը։ Սա խա րո զա յի շնոր հիվ բարձ րա նում է չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը 
խառ նուր դում, և մե ծա նում է խառ նուր դի մա ծու ցի կութ յու նը։ Սա կայն ա վե-
լորդ քա նա կութ յուն նե րը վա տաց նում են օ դա հա գեց ման գոր ծըն թա ցը։ 
Հա մա յին ու ա րո մա տիկ նյու թե րը և սնն դա յին գու նան յու թերն օգ-

տա գործ վում են տվյալ պաղ պա ղա կին բնո րոշ հա մա յին և գու նա յին ցու ցա-
նիշ նե րը ձևա վո րե լու հա մար1,8։ Պաղ պա ղա կին բնո րոշ սպե ցի ֆիկ համ տվող 
միա ցութ յուն նե րի շար քին են դաս վում ըն կու զե ղե նը, սուր ճը, շո կո լա դը, կա-
կաոն, օր գա նա կան թթու նե րը, հա մե մունք նե րը։ Պաղ պա ղա կին սպե ցի ֆիկ 
բուր մունք հա ղոր դե լու հա մար օգ տա գոր ծում են սննդա յին ա րո մա տի զա-
տոր ներ, ո րոնց պատ կա նում են ե թե րա յին յու ղե րը, մրգապտ ղա յին հյու թե-
րի կոն ցենտ րատ նե րը, օ շա րակ նե րը։    Պաղ պա ղա կի տվյալ տե սա կին բնո րոշ 
գու նա վո րում ստա նա լու հա մար օգ տա գոր ծում են սննդա յին գու նան յու թեր։ 
Այդ պի սի գու նան յու թեր են օ շինդ րից, սև հա ղար ջից, խա ղո ղից և  այլ բու սա-
կան ծագ ման մթերք նե րից ստաց ված գու նա յին խտան յու թե րը։ Գու նան յու-
թերն ա վե լաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել խառ նուր դի թթվութ յան աս տի ճա-
նը և ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րը: Դ րանք հիմ նա կա նում ա վե լաց նում են 
սա ռեց ված խառ նուր դին՝ ֆրի զե րա ցու մից ա ռաջ կամ ջեր մա յին մշա կու մից 
հե տո:

6.2. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ
Պաղ պա ղա կի խառ նուր դը պատ րաս տում են մշակ ված բա ղադ րագ րի հի-

ման վրա՝ դրա հա մար նա խա տես ված տա րո ղութ յուն նե րում (Ն կար 6-3)։ 
Հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով ո րո շում են յու րա քանչ յուր բա ղադ րի չի պա հանջ վող 
քա նա կութ յու նը, ո րոնց ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը պետք է հա մա պա տաս-
խա նեն գոր ծող նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին։ Խառ նուր դը 
պատ րաս տե լուց ա ռաջ կա տա րում են բա ղադ րիչ նե րի կշռում, ո րի հի ման վրա 
սկսում են պատ րաս տել խառ նուր դը։ Հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի մեծ մասն 
օգ տա գոր ծում են ա ռանց նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի, սա կայն 
ա ռան ձին դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել մի շարք նա խա պատ րաս-
տա կան քայ լեր։ Կաթ նա յին փո շու լուծ ման գոր ծըն թա ցը լա վաց նե լու հա մար 
դրան խառ նում են շա քա րա վա զի այն քա նա կութ յու նը, ո րը նա խա տես ված է 
ըստ բա ղադ րագ րի։  Սե րա կա րա գի ար տա քին շեր տը (շտաֆ) հե ռաց նում են 
և  այն վե րա ծում են մանր կտոր նե րի՝ խառ նուր դի պատ րաստ ման ժա մա նակ 
հա լումն ա րա գաց նե լու և խառ նի չի աշ խա տան քը կար գա վո րե լու նպա տա-
կով։ Կա յու նա ցու ցի չը պատ րաս տում են ա ռան ձին, և հեշտ լուծ վե լու հա մար 
այն աս տի ճա նա բար տա քաց նում են մինչև 55-600C, ո րից հե տո ա վե լաց նում 
են միև նույն ջեր մաս տի ճանն ու նե ցող խառ նուր դին՝ պաս տե րի զա ցու մից 
ա ռաջ1,8,9:
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Նկար 6-1։ Պաղպաղակի պատրաստման արտադրամաս. 

Խառ նուր դում չլուծ ված, ինչ պես նաև տար բեր մե խա նի կա կան մաս նիկ նե-
րի հե ռաց ման հա մար այն են թար կում են ֆիլտր ման՝ բա ղադ րիչ նե րի լու ծու-
մից և պաս տե րի զա ցու մից հե տո, ո րի հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել սկա վա-
ռա կա յին, թի թե ղա վոր ֆիլտ րեր: Է մուլ գա ցում կա տա րում են այն դեպ քում, 
երբ պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յու նում օգ տա գոր ծում են բու սա կան յու ղեր 
կամ կաթ նա յու ղի փո խա րի նիչ ներ, ո րի նպա տակն է յու ղագն դիկ նե րի հա վա-
սա րա չափ տե ղա բաշ խու մը 
պաղ պա ղա կի ամ բողջ ծա-
վա լում: Պաս տե րի զա ցիան 
ա պա հո վում է պատ րաս տի 
մթեր քի սա նի տա րա կան 
ցու ցա նիշ նե րը, խառ նուր դի 
բա ղադ րիչ նե րի լավ լու ծու-
մը և խառ նու մը10։ Պատ րաս-
տի խառ նուր դը մեծ մա սամբ 
պաս տե րի զաց նում են 65-
700C-ում 30ր տ ևո ղութ յամբ։ 
Ն կար 6-2։ Պաղ պա ղա կի 

ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րը11. 

Պաս տե րի զաց ված և 
ֆիլտր ված խառ նուր դը են-
թարկ վում է հո մո գե նի զա-
ցիա յի, ո րի հիմ նա կան նպա-
տակն է յու ղագն դիկ նե րի 
ման րա ցու մը։ Հո մո գե նի զա-
ցիան մե ծաց նում է խառ-
նուր դի պլաս տի կութ յու նը և 
սա ռեց ման ժա մա նակ նպաս-
տում է մանր սառ ցաբ յու րեղ-
նե րի գո յաց մա նը: Կախ ված 
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խառ նուր դի յու ղայ նութ յու նից, հո մո գե նի զա ցու մը կա տա րում են 7-15 Մ Պա 
ճնշման պայ ման նե րում։ Մաս նա վո րա պես, կաթ նա յին պաղ պա ղա կի հա մար 
կի րա ռում են 12-15 Մ Պա, սե րա յին պաղ պա ղա կի հա մար̀ 10-12Մ Պա և պ լոմ-
բի րի հա մար̀ 7-12Մ Պա ճնշման պայ ման նե րը։ Հո մո գե նի զաց ման ժա մա նակ 
փոխ վում է սպի տա կու ցա յին նյու թե րի ֆի զի կա կան վի ճա կը, այն է՝ կա զեի նի 
մաս նիկ նե րը ագ րե գաց վում են, մե ծա նում են դրանց չա փե րը, բարձ րա նում է 
խառ նուր դի մա ծու ցի կութ յու նը, ո րը նպաս տում է պաղ պա ղա կի արդ յու նա-
վետ ֆրի զե րաց մա նը և ցան կա լի կոն սիս տեն ցիա յի ձևա վոր մա նը։ 
Ն կար 6-3։ Պաղ պա ղա կի խառ նուր դի պատ րաստ ման տա րո ղութ յուն ներ. 

Հո մո գե նի զա ցու մից հե տո յու ղագն դիկ նե րում պա րու նակ վող կաթ նա յու-
ղը հե ղուկ վի ճա կում է, ին չի հա մար խառ նուր դը պա ղեց նում են 2-40C, ո րի 
դեպ քում յու ղի մեծ մա սը վե րած վում է պինդ վի ճա կի: Պա ղեց ված խառ նուր-
դը պահ պա նում են ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում 4-20 ժ, ո րի ըն թաց քում տե-
ղի է ո նե նում հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցը: Այն անհ րա ժեշտ է հե տա գա յում 
խառ նուր դի ֆրի զե րա ցու մը և պաղ պա ղա կի կոն սիս տեն ցիան լա վաց նե լու 
հա մար։ Պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի 
սխե ման ներ կա յաց ված է նկար 6-2-ում, իսկ խառ նուր դի ֆրի զե րաց ման, 
տա րա յա վոր ման, փա թե թա վոր ման, կոփ ման և պահ պան ման գոր ծըն թաց նե-
րը նկա րագր ված են հա ջորդ բաժ նում։  

6.3. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ
Խառ նուր դի սա ռե ցու մը և  օ դա հա գե ցու մը հա մար վում են պաղ պա ղա կի 

ար տադ րութ յան կար ևո րա գույն տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րից մե կը, 
ո րով պայ մա նա վոր վում է պաղ պա ղա կի ո րա կը9: Սա ռեց ման և  օ դա հա գեց ման 
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նպա տա կով կի րա ռում են այդ նպա տա կի հա-
մար նա խա տես ված սար քա վո րում ներ, ո րոնց 
ան վա նում են ֆրի զեր ներ։ Դ րանք կա րող են 
լի նել ա նընդ հատ և  ընդ հատ գոր ծո ղութ յան: 
Ֆ րի զե րի գլա նը մի կող մից փակ ված է չբաց-
վող կա փա րի չով, իսկ մյուս կող մից՝ բաց վող 
կա փա րի չով: Գ լա նի վրա տե ղադր ված է խառ-
նուր դի մա տուց ման հա մար նա խա տես ված 
հա վա սա րակշ ռող բա քը, որ տե ղից պա ղեց-
րած խառ նուր դը մա տուց վում է ֆրի զեր̀  սա-
ռեց ման և  օ դա հա գեց ման նպա տա կով1,8։ 

Ն կար 6-4։ Պաղ պա ղա կի խառ նուր դի և ֆ րի-
զե րաց ված պաղ պա ղա կի կազ մի մեջ մտնող բա-
ղադ րիչ նե րի մի ջին ցու ցա նիշ նե րը11. 

ֆրի զե րի մեջ պետք է տե ղի ու նե նա խառ նուր դի կազ մի մեջ մտնող ջրի 
ո րոշ մա սի սա ռե ցում և խառ նուր դի օ դա հա գե ցում (Ն կար 6-4)։ Երբ հա վա-
սա րակշ ռող բա քը լցվում է պա ղեց րած խառ նուր դի անհ րա ժեշտ ծա վա լով, 
ա պա գոր ծի է դրվում խառ նի չը, մա տուց վում է սառ ցա կի րը և  այ նու հետև 
խառ նուր դը։ Գ լա նը լցվում է խառ նուր դով իր տա րո ղութ յան շուրջ 50%-ի չա-
փով, որ տեղ շփվե լով սա ռը պա տե րի հետ՝ խառ նուր դը պա ղում է մինչև 2-40C, 
և սկ սում են ձևա վոր վել ա ռա ջին սառ ցաբ յու րեղ նե րը։ Դ րանց խո շո րա ցու-
մը կան խար գե լե լու հա մար 
խառ նիչն օժտ ված է քե րիչ նե-
րով, ո րոնք պա տե րից քե րում 
են ա ռա ջա ցած բյու րեղ նե րը։ 
Խառ նի չը պտտվե լով հա կա-
ռակ ուղ ղութ յամբ, ման րաց-
նում է սառ ցաբ յու րեղ նե րը՝ 
բաշ խե լով խառ նուր դի ամ-
բողջ ծա վա լով։ Միա ժա մանկ 
տե ղի է ու նե նում օ դա հա գե-
ցում (Ն կար 6-5)։ 
Ն կար 6-5։ Ֆ րի զե րաց ված 

պաղ պա ղա կի ստրուկ տու րան11. 

Սառ ցաբ յու րեղ ներն ա ռա ջա նում են յու ղագն դիկ նե րի միջև ըն կած տա րա-
ծութ յուն նե րում: Հո մո գե նի զաց ված խառ նուր դի դեպ քում սառ ցաբ յու րեղ-
նե րը լի նում են փոքր չա փե րի, այ սինքն, տե ղի է ու նե նում յու ղագն դիկ նե րի 
միջև ե ղած տա րա ծութ յան փոք րա ցում՝ ի հա շիվ դրանց քա նա կի ա վե լաց-
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ման: Սա ռե ցումն ա վարտ վում է, երբ խառ նուր դի ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 
-30C-ից մինչև -50C՝ 7-12 րո պե նե րի ըն թաց քում։ Խառ նուր դի բա ղադ րիչ նե րից 
կա թի յու ղա զուրկ չոր նյու թե րը և կա յու նա ցու ցիչ նե րը մե ծաց նում են օ դա-
հա գեց ման արդ յու նա վե տութ յու նը։ Օ դա հա գեց ման դեպ քում տե ղի է ու նե-
նում պաղ պա ղա կի խառ նուր դի ծա վա լի ա վե լա ցում 25-100%-ով` կախ ված 
պաղ պա ղա կի տե սա կից (Ն կար 6-4): Ընդ հա նուր առ մամբ, օ դա հա գե ցումն 
ու նի վճռո րոշ նշա նա կութ յուն պաղ պա ղա կի ցան կա լի կոն սիս տեն ցիա յի ձևա-
վոր ման հա մար։ Ձ ևա վոր ված օ դի բշտիկ նե րը մե ծաց նում են պաղ պա ղա կի 
կա յու նութ յու նը հալ  չե լու նկատ մամբ։ Սա ռե ցու մից և  օ դա հա գե ցու մից հե-
տո սառ չում է պաղ պա ղա կի կազ մի մեջ մտնող ամ բողջ ջրի միայն 20-40%-ը: 
Ֆ րի զե րաց ված խառ նուր դը փա թե թա վոր վում և/ կամ տա րա յա վոր վում է 
տար բեր հոս քագ ծե րում ըստ պաղ պա ղա կի տե սա կի։ Դ րանց մի մա սը տա-
րա յա վոր ված վի ճա կում ու ղարկ վում է կոփ ման հա մար նա խա տես ված տե-
ղա կա յան քեր, որ տեղ տե ղի է ու նե նում ջրի մյուս մա սի բյու րե ղա ցու մը -180C-
ից մինչև -300C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։ Դ րա նից հե տո կոփ ված 
և տա րա յա վոր ված պաղ պա ղակ նե րը փա թե թա վո րում են թղթե արկ ղե րում 
և  ու ղար կում են սառ ցախ ցեր՝ հե տա գա սա ռեց ման և պահ պան ման հա մար։ 
Կոփ ված պաղ պա ղա կը կա րե լի է պահ պա նել 0-9 ա միս նե րի ըն թաց քում։ 
Դ րա ի րա ցումն անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կարճ ժամ կետ նե րում` մթեր-
քի ե լա կե տա յին ցու ցա նիշ նե րը պահ պա նե լու հա մար: Եր կար պահ պան ման 
ըն թաց քում պատ րաս տի մթեր քում տե ղի է ու նե նում կաթ նա շա քա րի և սառ-
ցաբ յու րեղ նե րի խո շո րա ցում, ին չը նվա զեց նում է պաղ պա ղա կի ո րա կա կան 
հատ կութ յուն նե րը։ 

Ն կար 6-6։ Ֆ րի զե րաց ված 
պաղ պա ղա կի տա րա յա վո րու մը. 

Ն կար 6-7։ Ֆ րի զե րաց ված 
պաղ պա ղա կի կո նա վո րու մը.
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Ն կար 6-8։ Ֆ րի զե րաց ված և 
ձ ևա վոր ված պաղ պա ղա կի ջնա-
րա կու մը.

Ն կար 6-9։ Փա թե թա վոր ված 
պաղ պա ղա կի հա վա քու մը թղթե 
արկ ղե րում. 

6.4. ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Պաղ պա ղա կի ա րատ նե րը կա րող են լի նել հա մի, հո տի, ստրուկ տու րա յի 

և կոն սիս տեն ցիա յի, ինչ պես նաև գույ նի և փա թե թա վոր ման հետ կապ ված8։ 
Դ րանք հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են օգ տա գործ ված հում քի և  օ ժան-
դակ նյու թե րի ո րա կի, տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի և պահ պան ման պայ ման-
նե րի շե ղում նե րով։ Երբ տե ղի են ու նե նում նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան 
պա հանջ նե րից շե ղում ներ, ա պա դրանք կա րող են հիմք դառ նալ պաղ պա ղա-
կի տա րա տե սակ ա րատ նե րի զար գաց ման հա մար8։ 
Հա մի և հո տի ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից մե կը պաղ պա ղա կի 

ար տադ րութ յան ժա մա նակ ա րատ ներ ու նե ցող կա թի, կաթ նա յին ու սննդա յին 
հա վե լում նե րի օգ տա գոր ծումն է։ Ա րատ նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ կա րող են 
ա ռա ջա նալ նաև խառ նուրդ նե րի բա ղադ րագ րե րի սխալ կազմ ման հետ ևան-
քով։ Կա թի և կաթ նամ թերք նե րի հա մի ու հո տի ա րատ նե րը կա րող են դրսևոր-
վել լակ տա ցիոն շրջա նի ըն թաց քում կա թի կազ մի ու հատ կութ յուն նե րի փո-
փո խութ յան, կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նի շե ղում նե րի, կեն դա նի նե րի մոտ 
հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յան, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րին պա հե լու 
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պայ ման նե րի խախ տում նե րի, կա թի տե ղա փոխ ման ըն թաց քում սա նի տա րա-
կան ու տեխ նո լո գիա կան պա հանջ նե րի խախ տում նե րի հետ ևան քով։ 
Հա մի ու հո տի հիմ նա կան ա րատ ներ են դառ նա հա մութ յու նը, կծվա հա մու-

թյու նը, ոչ մա քուր հա մը, գո մա հա մը, կե րա հա մը, նե խա հա մը, մե տա ղա հա մը։ 
Դառ նա համն ա ռա ջա նում է կեն դա նի նե րին մի շարք բույ սե րով կե րակ րե-

լու դեպ քում, մաս նա վո րա պես, օ շինդ րի, յու ղա ծաղ կի և մի շարք այլ բույ սե րի 
օգ տա գործ ման ժա մա նակ, ինչ պես նաև մաս տի տով հի վանդ կեն դա նի նե րից 
կա թի օգ տա գործ ման ու նե խում ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յան դեպ քում, երբ կա թը պահ պա նում են ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում։ 
Կծ վա հա մը սո վո րա բար պայ մա նա վոր ված է կաթ նա յու ղի հիդ րո լի զով, 

ո րի արդ յուն քում ան ջատ վում են գլի ցե րի նի և յու ղաթ թու նե րի մո լե կուլ նե րը, 
ո րոնք հա ղոր դում են մթեր քին տհաճ համ։ Լակ տա ցիա յի շրջա նի վեր ջում, 
ինչ պես նաև կա թը ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում պա հե լու ժա մա նակ հա մե մա-
տա բար բարձր է լի պա զա ֆեր մենտ նե րի քա նա կութ յու նը, ո րոնք նպաս տում 
են կաթ նա յու ղի տրոհ մա նը։
Ոչ մա քուր հա մը, գո մա հա մը սո վո րա բար ձևա վոր վում է կա թում, երբ 

կա տար վում է ան բա վա րար օ դա փո խութ յուն կեն դա նի նե րի հա մար նա խա-
տես ված տե ղա մա սե րում, ինչ պես նաև, երբ կեն դա նի նե րի կե րակր ման ժա-
մա նակ տե ղի են ու նե նում շե ղում ներ ցան կա լի կե րա յին ռա ցիո նից։   
Կե րա համն ա ռա ջա նում է այն դեպ քե րում, երբ կեն դա նի նե րին կե րակ-

րում են մեծ քա նակ նե րով ճակն դե ղի, կա ղամ բի, ե գիպ տա ցո րե նից պատ-
րաստ ված սի լո սի կե րեր։   
Նե խա հա մը, պան րա հա մը ձևա վոր վում է, երբ կա թում տե ղի է ու նե նում 

նե խող բակ տե րիա նե րի բազ մա ցում, ինչ պես նաև, երբ առ կա է պեպ տո նա յին 
միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող միկ րոֆ լո րա։  
Մե տա ղա համն ա ռա ջա նում է, երբ պաղ պա ղա կի ար տադ րութ յան ժա-

մա նակ օգ տա գոր ծում են վնաս ված և քայ քայ ված մա կեր ևույ թով սար քա վո-
րում ներ ու տա րո ղութ յուն ներ։ 
Կո պիտ ստրուկ տու րան կամ սառ ցա յին ստրուկ տու րան պայ մա նա վոր-

ված է պաղ պա ղա կի կազ մի մեջ մտնող սառ ցաբ յու րեղ նե րի մեծ չա փե րով։ 
Դ րանց չա փե րը կախ ված են խառ նուր դի կազ մից, մա ծու ցի կութ յու նից և  օ դա-
յին բշտիկ նե րի չա փե րից։ Մանր սառ ցաբ յու րեղ նե րի ձևա վոր մա նը նպաս տում 
են խառ նուր դի չոր նյու թե րի բարձր քա նա կութ յուն նե րը և  օ դա յին բշտիկ նե-
րի դիս պեր սայ նութ յան բարձր աս տի ճա նը, ո րը հան գեց նում է պաղ պա ղա կի 
ցան կա լի ստրուկ տու րա յի ձևա վոր ման։  
Ա վա զան ման ստրուկ տու րան պայ մա նա վոր ված է պաղ պա ղա կի կազ-

մի մեջ մտնող կաթ նա շա քա րի խո շոր բյու րեղ նե րի ձևա վոր ման հետ ևան քով, 
ո րոնք նկատ վում են, երբ դրանց չա փե րը մե ծա նում են 10 մկմ -ից։ Այս ա րա-
տի կան խար գել ման հիմ նա կան ու ղին օգ տա գործ վող կաթ նա շա քա րի քա նա-
կութ յունն է։ 
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Յու ղա յին կոն սիս տեն ցիան նկատ վում է բարձր յու ղայ նութ յուն ու նե-
ցող պաղ պա ղա կի տե սակ նե րում։ Այս ա րա տի կան խար գե լու մը հնա րա վոր է 
հո մո գե նի զա ցիա յի ճիշտ ռե ժիմ նե րի պահ պան ման դեպ քում։ 
Հե ղուկ կոն սիս տեն ցիան պայ մա նա վոր ված է պաղ պա ղա կի խառ նուր-

դում յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի և կա յու նա ցու ցիչ նե րի ցածր պա րու նա կու-
թյամբ։ Բա ղադ րագ րի վե րա հաշ վար կի ի րա կա նաց ման դեպ քում հնա րա վոր է 
կան խար գե լել նմա նա տիպ ա րատ նե րի հե տա գա ա ռա ջա ցու մը։  
Կաթ նա շո ռա յին կոն սիս տեն ցիան ա ռա ջա նում է պաղ պա ղա կի խառ-

նուր դի հո մո գե նի զաց ման ժա մա նակ ճնշման բարձր ար ժեք նե րի կի րառ ման, 
խառ նուր դի թթվութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րի և կալ ցիու մի բարձր քա նա-
կութ յուն նե րի առ կա յութ յան դեպ քե րում։ 
Գու նա յին ա րատ նե րը սո վո րա բար նկատ վում են մրգա յին պաղ պա ղակ-

նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, ո րը պայ մա նա վոր ված է խառ նուր դում 
մրգա յին հա վե լում նե րի ան հա մա չափ բաշխ ման և խառ նուր դի ոչ միան ման 
գու նա վոր ման դեպ քե րում, ո րից խու սա փե լու հա մար հա ճախ կի րա ռում են 
սննդա յին գու նան յու թեր։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 7
ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի դա սա կար գու մը, դրանց ար տադ րութ յան 
 ընդ հա նուր և մաս նա վոր տեխ նո լո գիան
2. Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի պատ րաս տումն ըստ տե սա կի
3. Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ա րատ նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման 
 պատ ճառ նե րը և կան խար գել ման մե թոդ նե րը

7.1. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

7.1.1. ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Կաթ նա գոր ծութ յան կար ևոր ճյու ղե րից է կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ար-

տադ րութ յու նը։ Կա թը և կաթ նամ թերք նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ եր կար 
չեն պահ պան վում, ին չը պայ մա նա վոր ված է միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր-
ծու նեության արդ յուն քում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րով, ին չը հան-
գեց նում է դրանց փչաց ման1։ Այդ նպա տա կով պա հա ծո յաց ման հիմ քում ըն-
կած են այն պի սի քայ լեր, ո րոնք ուղղ ված են.

o միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճի կան խար գել ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի ձևա վոր մա նը,

o բո լոր տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չաց մա նը,
o ֆեր մենտ նե րի ի նակ տի վաց մա նը։
Կոն սեր վաց ման հիմ քում ըն կած է չորս հիմ նա կան սկզբունք1, այդ թվում.
o Բիո զը, ո րի հիմ քում ըն կած են կա թի բակ տե րիո ցիդ հատ կութ յուն-

նե րը։ Այդ հատ կութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րա նում է կա թը 
ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում պահ պա նե լու դեպ քում։ Մաս նա վո րա պես, կա թը 
իր սա ռեց ման կե տից ոչ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում պահ պա նե լիս չի կրում 
խոր փո փո խութ յուն ներ՝ շնոր հիվ ման րէաս պան նյու թե րի։ Կոն սեր վաց ման 
եր կա րատ ևութ յու նը կախ ված է պա ղեց ման աս տի ճա նից։ Որ քան այն մոտ է 
սա ռեց ման կե տին, այն քան արդ յու նա վետ է կա տար վում պահ պան ման գոր-
ծըն թա ցը։ 
Միև նույն ժա մա նակ կա թի պա ղեց ման ջեր մաս տի ճա նը չպետք է բարձր 

լի նի 8-100C-ից։ Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում փոխ վում են կա թի մի շարք ֆի-
զի կա կան հատ կութ յուն ներ, այդ թվում, յու ղագն դիկ նե րի մի մա սը հե ղուկ 
վի ճա կից անց նում է պինդ վի ճա կի, փոք րա նում է դրանց ծա վա լը, ո րոշ չա-
փով բարձ րա նում են կա թի խտութ յու նը և կա թի մա ծու ցի կութ յու նը, ինչ պես 
նաև վա տա նում է սե րա կալ ման պրո ցե սը։ Երբ կա թի պահ պան ման ջեր մաս-
տի ճան ներն ու նե նում են կա թի սա ռեց ման կե տից ցածր ար ժեք ներ, ա պա կա-
թը կրում է խոր քա յին փո փո խութ յուն ներ։ Ընդ ո րում, փո փո խութ յուն նե րը 
կա րող են լի նել դար ձե լի և  ոչ դար ձե լի՝ կախ ված սա ռեց ման ե ղա նա կից։ 
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Դան դաղ սա ռեց ման դեպ քում ջրի մի մա սը հե ղուկ վի ճա կից անց նում է 
պինդ վի ճա կի, իսկ մնա ցած մա սը վե րած վում է պինդ վի ճա կի ա ռա վել ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում։ Ն ման սա ռեց ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
կա թի շեր տա վո րում, ո րի դեպ քում գո յա ցած շեր տե րը տար բեր վում են ի րա-
րից ինչ պես կազ մով, այն պես էլ ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րով: Կա-
թի սա ռե ցու մը սկսվում է ար տա քին շեր տից և  անց նում դե պի ներ քին շեր տեր։ 
Դ րա հետ կապ ված ար տա քին շեր տերն ա վե լի աղ քատ են կա թի բաղ կա ցու-
ցիչ մա սե րով, քան ներ քին շեր տե րը, բա ցա ռութ յուն է կազ մում կաթ նա յու ղը, 
որն աս տի ճա նա բար կենտ րո նա նում է կա թի վե րին շեր տե րում։ Երբ բարձ-
րաց նում են կա թի պահ պան ման ջեր մաս տի ճան նե րը, ա պա սա ռեց ված կա թը 
հալ  չե լուց հե տո լավ չի մա կարդ վում շրդա նա ֆեր մեն տի ազ դե ցութ յամբ, իսկ 
եր բեմն գո յա նում են միայն սպի տա կու ցա յին փա թիլ ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կա թի ա ռա վել եր կա րատև պահ պան ման հա մար կի րա ռում են կոն սեր վաց-
ման այլ սկզբունք ներ։ 

o Ցե նոա նա բիո զը, ո րի հիմ քում ըն կած է կա թի հիմ նա կան միկ րոֆ լո-
րա յի փո խա րի նումն այլ միկ րոֆ լո րա յով՝ օգ տա կար ման րէ նե րի կեն սա գոր-
ծու նեութ յան շնոր հիվ։ Կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում այս ե ղա նա կը կի րառ-
վում է թթու կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Այդ մթերք նե րի 
ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա թը նա խօ րոք են թար կում են ջեր մա յին մշակ-
ման՝ պաս տե րի զաց ման կամ ստե րի լի զաց ման, ո րից հե տո կա թը մա կար դում 
են տվյալ կաթ նամ թեր քին բնո րոշ մա քուր կուլ տու րա նե րով։ Ջեր մա յին մշակ-
ման ժա մա նակ կա թում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը կախ ված են կի րառ-
վող ջեր մաս տի ճան նե րից և տա քաց ման տևո ղու թու նից։ 

o Ա բիո զը, ո րի հիմ քում ըն կած է բո լոր միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չա ցու-
մը մթեր քում։ Դ րան հաս նե լու հա մար կի րառ վում են մի շարք ե ղա նակ ներ, 
այդ թվում.

1) ջեր մա յին մշա կու մը (ստե րի լի զա ցիա),
2) սա ռը մշա կու մը (ուլտ րա կար միր ճա ռա գայթ նե րի կի րա ռութ յուն, քի-

միա կան միա ցութ յուն նե րի օգ տա գոր ծում և  այլն),
3) մե խա նի կա կան մշա կու մը (ուլտ րա ֆիլտ րա ցիա, բակ տո ֆու գա ցում)։ 
Քի միա կան միա ցութ յուն նե րի կի րա ռու մը կոն սեր վաց ման նպա տա կով 

հիմն ված է միկ րոօր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րի հետ դրանց ռեակ ցիա յի մեջ մտնե-
լու կա րո ղու նա կութ յան վրա։ Սա կայն տե ղի է ու նե նում սպի տա կուց նե րի 
դե հիդ րա տա ցում և դե նա տու րա ցում, ո րի հետ ևան քով խախտ վում է միկ-
րոօր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Քի միա կան միա ցութ յուն ներ են 
բեն զո յաթ թուն և մի շարք ա ղա յին միա ցութ յուն ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, քի-
միա կան միա ցութ յուն նե րի օգ տա գործ ման հա մար առ կա են խիստ սահ մա-
նա փա կում ներ, քա նի որ դրանց օգ տա գոր ծու մը ոչ միշտ է անվ տանգ։ 

o Ա նա բիո զը, ո րի հիմ քում ըն կած է քի միա կան և ֆի զի կա կան մի ջոց-
նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ ման րէա բա նա կան պրո ցես նե րի դա դա րեց ման հա մար։ 
Քի միա կան ե ղա նակ ներ են մի ջա վայ րի ակ տիվ թթվութ յան նվա զե ցու մը (ա ցի-
դոա նա բիոզ) և թթ ված նի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում մթեր քի պահ պա-
նու մը։ Ֆի զի կա կան ե ղա նակ ներ են պա ղե ցու մը (պսիխ րոա նա բիոզ), սա ռե-
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ցու մը (կրիոա նա բիոզ), օս մո տիկ ճնշման բարձ րա ցու մը (օս մոա նա բիոզ) և 
չո րա ցու մը (կսե րոա նա բիոզ)։  

7.1.2. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ըստ պա հա ծո յաց ման մե թո դի, կաթ նա յին պա հա ծո նե րը լի նում են2,3.
o Խ տաց րած
o Չոր
Խ տաց րած են հա մար վում այն կաթ նամ թերք նե րը, ո րոնց ար տադ րութ յան 

ժա մա նակ կաթ նա յին խառ նուրդ նե րից հե ռաց նում են խո նա վութ յան այն պի-
սի քա նա կութ յուն ներ, ին չի արդ յուն քում չոր միա ցութ յուն նե րի մաս նա բա ժի-
նը խտաց ված մթեր քում տա տան վում է 20,0-30,0% մի ջա կայ քում։ Խ տաց րած 
կաթ նա յին պա հա ծո նե րը ի րենց հեր թին բա ժան վում են.

o Պա հա ծո յաց ված ստե րի լի զաց ված (օ րի նակ, խտաց րած ստե րի լի զաց-
ված կա թը, խտաց րած ստե րի լի զաց ված ան յուղ կա թը, խտաց րած ստե րի լի-
զաց ված կաթ նա սե րը)

o Պա հա ծո յաց ված օս մո տիկ ճնշման բարձ րա ցու մով (օ րի նակ, խտաց-
րած կա թը շա քա րով, խտաց րած ան յուղ կա թը շա քա րով, խտաց րած կաթ նա-
սե րը շա քա րով)
Կաթ նա յին պա հա ծո ներ են այն կաթ նամ թերք նե րը, ո րոնց ար տադ րութ յան 

ժա մա նակ կի րառ վում են կոն սեր վաց ման այն պի սի սկզբունք ներ, ինչ պի սիք 
են ա բիո զը, օս մոա նա բիո զը և կ սե րոա նա բիո զը1։ Չոր կաթ նա յին պա հա ծո նե-
րի շար քին են պատ կա նում.

o Չոր ա նա րատ կա թը
o Չոր կաթ նա սե րը
o Չոր կաթ նաթթ վա յին մթերք նե րը
o Կա թի չոր փո խա րի նիչ նե րը
o Պաղ պա ղա կի խառ նուր դի չոր փո շին
o Չոր ման կա կան կե րե րը։

7.1.3. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց-

նե րը բաղ կա ցած են կա թի ըն դու նու մից, գնա հա տու մից և տե սա կա վո րու-
մից, կեղ տա մաք րու մից, պա ղե ցու մից, պահ պա նու մից, հում քի նա խա պատ-
րաս տու մից, նոր մա լի զա ցիա յից, հո մո գե նի զա ցիա յից, ջեր մա յին մշա կու մից, 
խտա ցու մից, իսկ չոր կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան դեպ քում՝ նաև չո-
րա ցու մից1,2 (Նկար 7-1)։ 
Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի պատ րաստ ման հա մար ըն դուն վող կա թը պետք 

է լի նի մա քուր հա մով, ստաց ված լի նի ա ռողջ կեն դա նի նե րից, տիտր վող 
թթվութ յու նը լի նի 200Թ-ից ոչ բարձր։ Կա թի ըն դու նու մը, գնա հա տու մը և 
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տե սա կա վո րու մը կազ մա կեր պում են այն օր գա նո լեպ տիկ և ֆի զի կա քի միա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րի են թար կե լուց հե տո։ Կա թում առ կա մե խա նի կա-
կան մաս նիկ նե րի հե ռաց ման հա մար կա թը են թար կում են կեղ տա մաքր ման 
40-450C-ում, ո րից հե տո պա ղեց նում են մինչև 4-60C և պահ պա նում են այդ 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում ոչ ա վե լի, քան 12 ժամ՝ մինչև կաթ նա յին 
խառ նուրդ նե րի պատ րաս տու մը։ Ա ռա վել եր կար պահ պան ման նպա տա կով 
(2-3 օր) կա թը նա խօ րոք պետք է են թար կել ջեր մա յին մշակ ման 60-630C-ում 15 
վայրկ յան տևո ղութ յամբ, ո րից հե տո կա տա րում են կեղ տա մաք րում և պա-
ղե ցում։ Պահ պան ման ռե զեր վո ւար նե րը պետք է ու նե նան խառ նիչ ներ՝ կա թը 
սե րա կա լու մից զերծ պա հե լու հա մար, ինչ պես նաև ու նե նան շա պի կա վոր կա-
ռուց վածք՝ սառ ցակ րի շրջա նա ռութ յու նը պահ պան ման ըն թաց քում ա պա հո-
վե լու նպա տա կով։ Բա ղադ րագ րի հա մա ձայն, կա տա րում են կա թի նոր մա լի-
զա ցում ըստ կաթ նա յու ղի և յու ղա զուրկ չոր նյու թե րի՝ ել նե լով պատ րաստ վող 
մթեր քի ցու ցա նիշ նե րից։ 
Նոր մա լի զաց ված կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են ջեր մա յին մշակ-

ման՝ դրա նում պա րու նակ վող միկ րոօր գա նիզմ նե րի ոչն չաց ման և ֆեր-
մենտ նե րի ի նակ տի վաց ման նպա տա կով։ Ջեր մա յին մշա կու մից հե տո կա-
թի մնա ցոր դա յին միկ րոֆ լո րան չպետք է 
պա րու նա կի լի պո լի տիկ և պ րո տեո լի տիկ 
բակ տե րիա ներ։ Դ րանք ոչն չա նում են ակն-
թար թա յին պայ ման նե րում 900C-ից ցածր 
ջեր մա յին մշակ ման պայ ման նե րում, սա-
կայն լի պա զա ֆեր մենտ նե րը ոչն չա նում 
են 900C-ից ոչ ցածր ջեր մաս տի ճա նա յին 
պայ ման նե րում4։ Այդ նպա տա կով կաթ նա-
յին խառ նուրդ նե րի ջեր մա յին մշակ ման 
հա մար կի րա ռում են տար բեր ջեր մա-
յին ռե ժիմ ներ, այդ թվում, ակն թար թա յին 
ջեր մա յին մշա կու մը 90-950C-ում կամ 105-
1090C-ում, ինչ պես նաև եր կու փու լից բաղ-
կա ցած ջեր մա յին մշա կու մը, ո րի ժա մա նակ 
կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են 85-
870C ջեր մա յին մշակ ման ա ռա ջին փու լում 
և 120-1300C ջեր մա յին մշակ ման երկ րորդ 
փու լում։ Ջեր մա յին մշակ ման ռե ժիմ նե րը 
խտա ցու մից ա ռաջ կար գա վո րում են ըստ 
մթեր քի տե սա կի, օգ տա գործ վող տեխ նի-
կա յի, ջեր մա յին մշակ ման ե ղա նակ նե րի և 
կա թի կազ մի։ Կա թը ջեր մա յին մշակ ման 
են թար կե լուց հե տո կա տա րում են խտաց-
ման և չո րաց ման գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են հա ջորդ բա ժին նե րում։ 
Ն կար 7-1։ Չոր կաթ նա յին պա հա ծո նե րի 

ար տադ րութ յան ընդ հա նուր տեխ նո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց նե րը. 
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7.1.4. ԼՑՈՆՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ԼՑՈՆՆԵՐԻ ԽՏԱՑՐԱԾ ԿԱԹԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Կախ ված չոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նից, ար տադ րում են ա ռանց շա-

քա րի կաթ նա յին պա հա ծո նե րի եր կու տե սակ՝ խտաց րած ստե րի լի զաց ված 
կաթ և կոն ցենտ րաց ված ստե րի լի զաց ված կաթ1,2։ Չոր նյու թե րի պա րու նա-
կութ յու նը խտաց րած ստե րի լի զաց ված ա նա րատ կա թում 25,5% է, այդ թվում՝ 
կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը, ո րը պետք է լի նի ոչ պա կաս 7,8%-ից, իսկ կոն-
ցենտ րաց ված ստե րի լի զաց ված կա թում այն 27,5% է, այդ թվում, կաթ նա յու ղի 
մաս նա բա ժի նը՝ ոչ պա կաս 8,6%-ից։ 
Խ տաց րած ստե րի լի զաց ված կա թի և կոն ցենտ րաց ված ստե րի լի զաց ված 

կա թի տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի մեջ են մտնում կա թի ըն դու նու մը, 
գնա հա տու մը և տե սա կա վո րու մը, նոր մա լի զա ցու մը, ջեր մա յին մշա կու մը, 
խտա ցու մը, հո մո գե նի զա ցու մը, պա ղե ցու մը, նոր մա լի զա ցու մը, ա ղա յին կա-
յու նա ցու ցիչ նե րի ա վե լա ցու մը, փա թե թա վո րու մը, ստե րի լի զա ցու մը և պահ-
պա նու մը (Ն կար 7-2)։ Այս կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յան տեխ-
նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ստե րի լի զա ցիա յի 
առ կա յութ յամբ, ո րի հա մար օգ տա գործ վող կա թը պետք է լի նի ա ռա ջին կար գի, 
թթվութ յու նը լի նի ոչ բարձր 190Թ-ից և  ու նե նա բարձր ջեր մա կա յու նութ յուն։ 
Ն կար 7-2։ Ա ռանց շա քա րի խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան 

գոր ծըն թաց նե րի սխե ման5. 

Նոր մա լի զաց ված կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են ակն թար թա յին 
ջեր մա յին մշակ ման 90-920C-ում, իսկ այ նու հետև շա րու նա կում են ջեր մա յին 
մշա կու մը 120-1300C-ում 30 վայրկ յան տևո ղութ յամբ։ Ջեր մամ շակ ված կաթ-
նա յին խառ նուր դը պա ղեց նում են ինք նա գո լոր շաց ման ճա նա պար հով, վա-
կո ւու մա յին խցում, մինչև 84-880C մի ջա կայ քում ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցա-
նիշ նե րի ձևա վո րու մը։ Դ րա նից հե տո ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց վում է մինչև 
115-1250C, ո րից հե տո կրկին վա կո ւու մա յին խցում պա ղեց վում է մինչև 
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1050C։ Խ տաց ման նպա տա կով կի րառ վող վա կո ւում ա պա րատ նե րում կաթն 
ան մի ջա պես ե ռում է, ո րից ա ռա ջա ցած բարձր խո նա վութ յամբ գո լոր շին կոն-
դեն սա նում է սա ռը ջրի օգ նութ յամբ, ին չի արդ յուն քում փոք րա նում է դրա 
ծա վա լը։ Խ տաց ման ա վար տը ստու գում են ցան կա լի մա ծու ցի կութ յամբ և 
չոր նյու թե րի անհ րա ժեշտ մաս նա բաժ նով մթերք ստա նա լու ճա նա պար հով։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, կա թում առ կա չոր նյու թե րի մաս նա բա ժի նը խտաց ման 
արդ յուն քում դառ նում է 25-28%։ Խ տաց րած ստե րի լի զաց ված կա թի ար տադ-
րութ յան դեպ քում խառ նուր դի խտութ յու նը պետք է կազ մի 1061-1063 կգ/մ3, 
իսկ կոն ցենտ րաց ված ստե րի լի զաց ված կա թի դեպ քում՝ 1066-1068 կգ/մ3։ 
Խ տաց րած կաթ նա յին խառ նուր դը ստա նա լուց հե տո այն են թար կում են 

հո մո գե նի զաց ման 72-760C ջեր մաս տի ճան նե րի և 17-19 Մ Պա ճնշման առ-
կա յութ յան պայ ման նե րում։ Հո մո գե նի զաց ված կա թը պա ղեց նում են մինչև 
2-60C, ո րից հե տո կաթ նա յին խառ նուր դին ա վե լաց նում են ա ղեր-կա յու նա-
ցու ցիչ ներ, ո րի արդ յուն քում վե րա կանգն վում է խառ նուր դի ա ղա յին հա վա-
սա րակշ ռութ յու նը։ Ա ղե րի ա վե լա ցու մից հե տո կաթ նա յին խառ նուր դը թող-
նում են 6-7 ժամ ա ղե րի ներ գոր ծութ յան հա մար։ 
Խ տաց րած կաթ նա յին խառ նուր դի ստե րի լի զա ցու մը կա րող է կա տար վել 

ինչ պես հոս քա յին ե ղա նա կով՝ լցո նու մից ա ռաջ, այն պես էլ տա րա յում՝ լցո-
նու մից հե տո։ Ս տե րի լի զա ցու մը կա տա րում են 116-1180C ջեր մաս տի ճա նա յին 
պայ ման նե րում 14-17 րո պե տևո ղութ յամբ։ Ս տե րի լի զա ցիա յից հե տո մթեր քի 
պա ղեց ման ջեր մաս տի ճա նը պետք է կազ մի 20-400C, ո րից հե տո տա րա յա վոր-
ված կամ փա թե թա վոր ված մթերքն ու ղար կում են 0-100C ջեր մաս տի ճա նա-
յին պայ ման նե րով սառ նա րա նա յին խուց՝ հե տա գա պահ պան ման և  ի րաց ման 
նպա տա կով։   
Շա քա րով խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րառ վում են 

կա թի խտաց ման և շա քա րա վա զի ա վե լաց ման գոր ծըն թաց նե րը (Ն կար 7-3)։ 
Պատ րաս տի մթեր քում խո նա վութ յու նը պետք է կազ մի ոչ ա վե լի, քան 26,5%, 
շա քա րը՝ ոչ ա վե լի, քան 43,5%, չոր նյու թե րի ընդ հա նուր պա րու նա կութ յու նը՝ 
28,5%, այդ թվում, կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը՝ ոչ պա կաս, քան 8,5%։ Շա քա-
րով խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան հիմ նա կան գոր ծըն թաց նե րը նման են 
ա ռանց շա քա րի խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-
թաց նե րին, սա կայն այս դեպ քում բնո րոշ են շա քա րա յին օ շա րա կի պատ րաս-
տու մը, շա քա րի ա վե լա ցու մը և կաթ նա շա քա րի բյու րե ղա ցու մը։ Ընդ ո րում, 
շա քա րը կա րե լի է ա վե լաց նել կաթ նա յին խառ նուր դին ինչ պես չոր վի ճա կում, 
այն պես էլ լուծ ված վի ճա կում՝ օ շա րա կի ձևով։ 
Ն կար 7-3։ Շա քա րով խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր-

ծըն թաց նե րի սխե ման5.
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Օ շա րակ նե րի պատ րաստ ման դեպ քում մնա ցոր դա յին միկ րոֆ լո րան ոչն-
չաց նե լու նպա տա կով այն տա քաց նում են մինչև եռ ման ջեր մաս տի ճան, 
ա ռանց պա ղեց նե լու ֆիլտ րում և  ու ղար կում վա կո ւում ա պա րատ։ Խ տաց-
րած կա թում կաթ նա շա քա րի բյու րե ղա ցու մը ըն թա նում է 32-340C ջեր մաս-
տի ճա նա յին պայ ման նե րում, ո րի ըն թաց քում այն պար բե րա բար խառ նում 
են 40-60 րո պե տևո ղութ յամբ։ Կաթ նա շա քա րի բյու րեղ նե րը ա վե լաց նում են 
ընդ հա նուր խառ նուր դի 0,02%-ի չա փով։ Շա քա րով խտաց րած կա թը պա ղեց-
նում են մինչև 200C և  ու ղար կում են հե տա գա տա րա յա վոր ման կամ փա թե-
թա վոր ման հա մար։ Պահ պա նումն ի րա կա նաց վում է 0-100C ջեր մաս տի ճա նա-
յին պայ ման նե րում մինչև 12 ա միս։ 
Խ տաց րած կա թի տե սա կա նին զգա լիո րեն մե ծա նում է տար բեր լցոն նե-

րի օգ տա գործ ման շնոր հիվ, ո րի դեպ քում ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան 
ընդ հա նուր քայ լե րը մնում են նույ նը, բա ցա ռութ յամբ տվյալ լցո նին բնո րոշ 
պրո ցես նե րի ա վե լա ցու մը։   

7.1.5. ՉՈՐ ԿԱԹԻ, ՉՈՐ ԿԱԹՆԱՍԵՐԻ, ՉՈՐ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԵՎ 
ՉՈՐ ԱՅԼ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ (ՆԱԵՎ ԴԻԵՏԻԿ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Չո րաց ման տեխ նո լո գիան ու նի լայն կի րա ռութ յուն կաթ նա գոր ծու թյու-

նում, ո րի շնոր հիվ եր կա րաձգ վում են կա թի և կաթ նամ թերք նե րի պահ պան-
ման ժամ կետ նե րը։ Չո րաց ման մի ջո ցով կա րե լի է ստա նալ ա նա րատ և յու ղա-
զուրկ չոր կաթ, չոր կաթ նա սեր, չոր կաթ նաթթ վա յին մթերք ներ, չոր դիե տիկ 
կաթ նամ թերք ներ և  այլ չոր կաթ նա յին խառ նուրդ ներ հա վե լում նե րով և  
ա ռանց հա վե լում նե րի։  
Չոր կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան գոր-

ծըն թաց նե րը հիմ նա կա նում նե րա ռում են բո լոր այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ են խտաց րած կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար։ Նոր-
մա լի զաց ված կաթ նա յին խառ նուր դը են թար կում են ջեր մա յին մշակ ման 
900C-ից ոչ ցածր ջեր մաս տի ճա նում, ո րից հե տո կաթ նա յին խառ նուր դը են-
թար կում են խտաց ման վա կո ւում ա պա րատ նե րում։ Խ տաց րած կաթ նա յին 
խառ նուրդն այ նու հետև են թար կում են հո մո գե նի զա ցիա յի։ Դա պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կաթ նա յին խառ նուր դի մե խա նի կա կան 
մշակ ման, ջեր մա յին մշակ ման և խ տաց ման հետ ևան քով տե ղի է ու նե նում 
յու ղա յին ֆրակ ցիա յի ան կա յու նա ցում, որն ար տա հայտ վում է ա զատ յու-
ղի ան ջատ մամբ, ին չը նպաս տում է պահ պան ման ըն թաց քում կաթ նա յու ղի 
կծվեց մա նը և մ թեր քի փչա նա լուն։ Այդ նպա տա կով մթեր քի կա յու նութ յու նը 
բարձ րաց նե լու և  ա զատ կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յու նը նվա զեց նե լու հա-
մար կա տա րում են հո մո գե նի զա ցում՝ 50-600C ջեր մաս տի ճան նե րում և 10-15 
Մ Պա ճնշման պայ ման նե րում։  



‒ 638 ‒

Ն կար 7-4։ Կաթ նա յին խառ նուր դի չո րա նոց5. 

Ա նա րատ չոր կա թում կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յու նը 20-25% է, իսկ խո-
նա վութ յու նը՝ 4-7%։ Կաթ նա յին խառ նուր դի չո րա ցու մը կա րե լի է կա տա րել 
եր կու ե ղա նա կով, այդ թվում՝ գլա նա յին (կոն տակ տա յին) կամ օ դա յին (փո-
շեցր ման) ե ղա նակ նե րով։ Դ րան ցից ա ռա վել լայն կի րա ռութ յուն ու նի կա թի 
չո րաց ման երկ րորդ ե ղա նա կը, որն ի րա կա նաց նում են չո րաց ման աշ տա րակ-
նե րում (Ն կար 7-4)։ Աշ տա րա կի վե րին մա սում խտաց րած կաթ նա յին խառ-
նուր դը են թարկ վում է փո շեցր ման, որ տեղ մա տուց վող օ դի ջեր մաս տի ճա նը 
կազ մում է 160-1800C: Ա րագ ջեր մա փո խու նա կութ յան շնոր հիվ խառ նուր դի 
կա թիլ նե րը վե րած վում են կաթ նա յին փո շու և նս տում աշ տա րա կի հա տա կին։ 
Հե ռաց վող օ դի ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է 65-850C։ Կաթ նա փո շին մաքր վում 
է հա տուկ մաք րիչ նե րով, դուրս է բեր վում ա ռանձ նաց ված խո ղո վակ նե րով՝ 
շնեկ նե րի օգ նութ յամբ, լցվում է ա ղա ցի մեջ, որ տեղ մաղ վում է և  այ նու հետև 
տա րա յա վոր վում։ Քա նի որ հե ռաց վող օ դը պա րու նա կում է կաթ նա փո շու 
ո րոշ քա նա կութ յուն ներ, ա պա տե ղադ րում են հա տուկ քա միչ ներ, ո րոնք կլա-
նում են այդ կաթ նա փո շին՝ նվա զեց նե լով ար տադ րա կան կո րուստ նե րը։ 
Չոր կաթ նա սե րը պատ րաս տում են կաթ նա սե րի պաս տե րի զաց ման, 

խտաց ման և չո րաց ման մի ջո ցով։ Պատ րաս տի մթեր քում խո նա վութ յու նը 
պետք է կազ մի 4-7%, իսկ կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը շա քա րով չոր կաթ նա-
սե րի դեպ քում՝  նվա զա գույ նը 42%, իսկ ա ռանց շա քա րի չոր կաթ նա սե րում՝ 
44%։ Շա քա րով չոր կաթ նա սե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ շա քա րի պա րու-
նա կութ յու նը պետք է կազ մի շուրջ 10%։ Վե րամ շակ ման հա մար նա խա տես-
ված կաթ նա սե րի թթվութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 280Թ-ից։ Ա ռանց շա քա-
րի չոր կաթ նա սե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը նման 
են չոր ա նա րատ կա թի ստաց ման գոր ծըն թաց նե րին, իսկ շա քա րով չոր կաթ-
նա սե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա տար վում են նաև շա քա րի օ շա րա կի 
պատ րաստ ման և  ա վե լաց ման գոր ծըն թաց նե րը։ 
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Չոր կաթ նաթթ վա յին մթերք նե րի շար քին են պատ կա նում թթվա սե րի, 
պրոս տոկ վա շա յի, ա ցի դո ֆի լա յին կա թի, կե ֆի րի կաթ նա յին փո շի նե րը։ Այդ 
մթերք նե րը կա րող են չո րաց վել ջեր մա յին կամ սուբ լի մա ցիոն ե ղա նակ նե-
րով։ Տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը նման են չոր ա նա րատ կա թի ար տա-
դրութ յան գոր ծըն թաց նե րին։ Հիմ նա կան տար բե րութ յունն այն է, որ չոր կաթ-
նաթթ վա յին մթերք նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ խտաց րած կաթ նա յին 
խառ նուր դին ա վե լաց նում են մա քուր կուլ տու րա նե րից պատ րաստ ված մա-
կարդ ներ 10-15%-ի չա փով՝ ել նե լով պատ րաստ վող մթեր քի տե սա կից։ Բա ցի 
դա, ջեր մա յին ե ղա նա կով ար տադ րութ յան ժա մա նակ կի րառ վում են չո րաց-
ման ա ռա վել մեղմ ռե ժիմ ներ, ո րի դեպ քում ներս մտնող օ դի ջեր մաս տի ճա նը 
կազ մում է շուրջ 1400C, իսկ դուրս ե կող օ դի ջեր մաս տի ճա նը՝ 60-650C։
Ման կա կան դիե տիկ չոր կաթ նամ թերք նե րի շար քին են պատ կա նում չոր 

կաթ նա յին խառ նուրդ նե րը կրծքի տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար։ Չոր կաթ նա յին 
խառ նուրդ նե րի ար տադ րութ յան ժա մա նակ կա րող են օգ տա գործ վել տա րա տե-
սակ հա վե լում ներ, ո րոնք պետք է բա վա րա րեն նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան 
պա հանջ նե րը։ Այդ կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար նա խա տես ված 
տեխ նո լո գիա նե րը և սար քա վո րում նե րը պետք է բա վա րա րեն սա նի տա րիա յի 
ա ռա վել խիստ պա հանջ նե րը, ո րի դեպ քում ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րը 
գլխա վո րա պես ի րա կա նաց վում են ա սեպ տիկ պայ ման նե րում։   

7.2.  ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ
Բարձ րո րակ պա հա ծո յաց ված կաթ նա յին մթերք ներ ստա նա լու հա մար 

հում քի և  օ ժան դակ նյու թե րի ցու ցա նիշ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
նոր մա տի վա յին-փաս տաթղ թա յին պա հանջ նե րին։ Կա թը պետք է օժտ ված լի նի 
բարձր ջեր մա կա յու նութ յամբ, տիտր վող թթվութ յու նը խտաց րած կա թի պատ-
րաստ ման դեպ քում պետք է լի նի 16-180Թ, իսկ 
ստե րի լի զաց ված կաթ նա յին պա հա ծո նե րի հա-
մար՝ 190Թ-ից ոչ բարձր, և  այլ տե սա կի կաթ նա-
յին պա հա ծո նե րի հա մար՝ 200Թ-ից ոչ բարձր6,7։ 
Կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յան ժա-
մա նակ հաշ վի են առ նում նաև կա թի քի միա-
կան կազ մը և հատ կութ յուն նե րը։ Բա ցի դա, 
հաշ վի են առն վում կաթ նա յու ղի և յու ղա զուրկ 
չոր նյու թե րի հա րա բե րակ ցութ յան ցու ցա նիշ-
նե րը, ո րոնք տա տան վում են 0,4-0,69 մի ջա կայ-
քում։ Շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի մաս նա բա-
ժի նը կա թում կար ևոր է այն հա մա տեքս տում, 
որ դրանց բարձր կոն ցենտ րա ցիա նե րը նվա-
զեց նում են կա թի ջեր մա կա յու նութ յու նը։ Ըստ 
ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յան, կա թը 
պետք է պատ կա նի ա ռա ջին դա սին։   
Ն կար 7-5։ Կաթ նա յին խառ նուր դի չո րաց ման 

աշ տա րակ.
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Ն կար 7-6։ Չո րաց րած կաթ նա յին խառ նուր դի փա թե թա վո րում. 

Չոր յու ղա զուրկ կա թը պատ րաս տում են պաս տե րի զաց ված յու ղա զուրկ 
կա թից, ո րի թթվութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 200Թ-ից։ Կա թը ըն դու նե լուց, 
գնա հա տե լուց և տե սա կա վո րե լուց հե տո կա տա րում են կա թի կեղ տա մաք-
րում և պա ղե ցում՝ մի ջանկ յալ պահ պան ման նպա տա կով։ Ըստ բա ղադ րագ րի, 
ա ռանձ նաց նում են սեր զատ ման են թա կա կա թը, որն այ նու հետև ամ բող ջու-
թ յամբ են թար կում են սեր զատ ման 40-450C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե-
րում։ Յու ղազրկ ված կա թը ջեր մամ շա կում են ակն թար թո րեն, պաս տե րի զաց-
ման 90-920C ջեր մաս տի ճան-նե րում, ո րից հե տո խառ նուր դը տե ղա փո խում 
են պահ պան ման տա րո ղութ յուն խտաց ման նպա տա կով։ Չոր ան յուղ կա թի 
ար տադ րութ յան դեպ քում հո մո գե նի զա ցում չի կա տար վում։ Խառ նուր դի 
խտա ցու մը կա տա րում են վա կո ւում ա պա րատ նե րում, իսկ դրան հա ջոր դող 
չո րաց ման գոր ծըն թա ցը սո վո րա բար կա տա րում են չո րաց ման աշ տա րակ նե-
րում (Ն կար 7-5)։ Պատ րաս տի մթեր քը փա թե թա վո րում են 20-25 կգ թղ թե 
պար կե րում և պահ պա նում են 0-100C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում 
մինչև 12 ա միս (Ն կար 7-6)։ 

7.3. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Խ տաց րած կաթ նա յին պա հա ծո նե րի ա րատ նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա-

վոր ված են հում քի ա րատ նե րով, տեխ նո լո գիա կան ռե ժիմ նե րի և պատ րաս տի 
մթերք նե րի պահ պան ման ռե ժիմ նե րի խախ տում նե րով1,2։ 
Ոչ մա քուր, ա նո րոշ հա մը և հո տը բնու թագ րում են մթեր քի փչաց ման 

նախ նա կան աս տի ճա նը։ Այն ձևա վոր վում է ոչ թարմ և ցած րո րակ կա թի վե-
րամ շակ ման հետ ևան քով։ Ա րա տը կա րող է ա ռա ջա նալ նաև մնա ցոր դա յին 
միկ րոֆ լո րա յի կեն սա գոր ծու նեութ յան հետ ևան քով, ո րին նպաս տում են շա-
քա րի պա րու նա կութ յան ցածր մաս նա բա ժին նե րը, թե րի տա րա յա վո րու մը և 
ս տե րի լի զաց ման ռե ժիմ նե րի խախ տում նե րը։ 
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Դառ նա հա մը հա ճախ հայտ նա բեր վում է ա ռանց շա քա րի խտաց րած կա-
թում։ Ա ռան ձին ֆեր մենտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ տե ղի է ունե-
նում սպի տա կուց նե րի կոա գուլ  յա ցիա և պ րո տեո լիզ, ո րի արդ յուն քում ա ռա-
ջա ցած պեպ տո նա յին միա ցութ յուն նե րը պայ մա նա վո րում են դառ նա հա մի 
առ կա յութ յու նը։ Այդ ա րա տը ձևա վոր վում է նաև մթեր քի եր կար պահ պան-
ման արդ յուն քում, երբ պա ղե ցու մից հե տո խտաց րած կա թը պահ վում է հա-
մե մա տա բար եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծով։ Դառ նա հա մութ յան մյուս պատ-
ճա ռը պայ մա նա վոր ված է կեն դա նի նե րի կե րա յին ռա ցիո նում մի շարք կե րե րի 
առ կա յութ յամբ։ 
Մե տա ղա համն ա ռա ջա նում է կա թի մեջ մե տա ղի ա ղե րի անց ման հետ-

ևան քով, ո րի կան խար գել ման հա մար օգ տա գործ վող սար քա վո րում նե րը 
պետք է պատ րաստ-ված լի նեն կո ռո զիա յի նկատ մամբ կա յու նութ յուն ու նե-
ցող մե տաղ նե րից։ 
Խ մոր ման ա րա տը սո վո րա բար պատ ճա ռում է լուրջ ար տադ րա կան կո-

րուստ ներ, քա նի որ խմոր ման պրո ցես նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած գա-
զե րը հան գեց նում են տա րա յա վոր ված մթեր քի ուռ չեց ման (բոմ բաժ)։ Այդ 
ըն թաց քում բարձ րա նում է մթեր քի թթվութ յու նը և վա տա նում է կոն սիս տեն-
ցիան, քա նի որ այն դառ նում է հա տի կա վոր։ Ա րա տի ա ռա ջաց ման հիմ քում 
ըն կած է ա ղի քա յին ցու պիկ նե րի, նե խող և յու ղաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի 
կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Ուռ չե ցու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև 
ֆի զի կա կան, քի միա կան և ջեր մա յին պատ ճառ նե րով։ Ֆի զի կա կան բոմ բա ժի 
դեպ քում տա րա նե րը լցվում են թույ լատ րե լի չա փե րից ա վե լի՝ հան գեց նե լով 
ա րա տի ձևա վոր ման։ Քի միա կան բոմ բա ժի դեպ քում տե ղի է ու նե նում մե տա-
ղա կան կո ռո զիա, ին չը սա կայն հազ վա դեպ հան դի պող ա րատ է։ Ջեր մա յին 
բոմ բա ժը պայ մա նա վոր ված է պահ պան ման պայ ման նե րի ջեր մա յին ռե ժիմ նե-
րի խախտ մամբ։ 
Ալ  յու րան ման կամ ա վա զան ման կոն սիս տեն ցիան ա ռա ջա նում է, 

երբ խախտ վում են կաթ նա շա քա րի բյու րե ղաց ման պրո ցես նե րը շա քա րով 
խտաց րած կա թի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Կաթ նա շա քա րի բյու րեղ նե րի 
թույ լատ րե լի չա փե րը պատ րաս տի մթեր քում 15 մկմ -ից ոչ ա վե լի են։ Երբ պա-
ղե ցու մը չի կար գա վոր վում ըստ տեխ նո լո գիա կան պա հանջ նե րի, կաթ նա շա-
քա րի բյու րեղ նե րի չա փե րը կա րող են հաս նել 16-20 մկմ, ո րի դեպ քում սկսում 
են ար տա հայտ վել այս ա րատ նե րը։ Այդ դեպ քում տա րա նե րում ա ռա ջա նում 
է բյու րեղ նե րի նստվածք, ո րը պայ մա նա վոր ված է նաև եր կար պահ պան ման 
ժամ կետ նե րով։ Ա րա տից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել ար-
տադ րութ յան նոր մա տի վա յին-տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը։ 
Փա թի լան ման կամ շո ռան ման կոն սիս տեն ցիան գո յա նում է, երբ մթեր քը 

պատ րաս տում են բարձր թթվութ յուն ու նե ցող կա թից։ Խ տաց ման ժա մա նակ 
տե ղի է ու նե նում սպի տա կուց նե րի կոա գու լա ցում, ո րոնք շփվե լով վա կո ւում 
ա պա րա տի տաք մա կե րե սի հետ՝ ա ռա ջաց նում են փա թիլ ներ կամ գուղ ձեր։ 
Գույ նի ա րատ նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ պատ րաս տի մթեր քը եր կար 

պա հե լու հետ ևան քով։ Օ րի նակ, շա քա րով խտաց րած կա թի դեպ քում բաց 
կրե մա գույ նը դառ նում է մուգ կրե մա գույն։ Գույ նի փո փո խութ յա նը զու գա-
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հեռ հա ճախ բարձ րա նում են նաև մթեր քի թթվութ յու նը և մա ծու ցի կութ յու-
նը, փոխ վում են նաև հա մա յին հատ կութ յուն նե րը։ 
Չոր կաթ նա յին պա հա ծո նե րին ևս բ նո րոշ են մի շարք ա րատ ներ, ո րոնք բե-

րում են պատ րաս տի մթեր քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց ման։
Ճար պա համն ա ռա ջա նում է բարձր յու ղայ նութ յամբ չոր կաթ նա յին պա-

հա ծո-նե րում՝ կաթ նա յու ղի օք սի դաց ման հետ ևան քով, ո րին նպաս տում է 
մթեր քի շփու մը օ դի հետ։ Բա ցի դա, լու սա յին ճա ռա գայթ նե րը ևս կա րող են 
ա ռաջ բե րել կաթ նա յու ղի օք սի դա ցում։ Ա րա տը կան խար գե լում են տա րա-
յա վո րու մը վա կո ւու մի պայ ման նե րում կա տա րե լու և/ կամ հա կաօք սի դիչ ներ 
ա վե լաց նե լու մի ջո ցով։  
Նե խա համն ու նե խա հոտն ա ռա ջա նում են պատ րաս տի մթեր քում խո-

նա վութ յան մաս նա բաժ նի ա վե լաց ման հետ ևան քով՝ ոչ հեր մե տիկ տա րա յա-
վոր ման դեպ քում։ 
Կծ վա հա մը ձևա վոր վում է ոչ սահ մա նա յին ճար պաթ թու նե րի օք սի դաց-

ման հետ ևան քով։ Ա րա տի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են լույ սի առ կա յութ յու-
նը և խո նա վութ յան բարձ րա ցու մը։ 
Ցածր լու ծե լիութ յունն ա ռա ջա նում է մթեր քի բարձր խո նա վութ յան 

պա րու նա կութ յան ժա մա նակ, երբ մթեր քը շրջա պա տից կլա նում է խո նա վու-
թյուն։ Լու ծե լիութ յու նը նվա զում է նաև մթեր քը բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում 
եր կար պահ պա նե լու հետ ևան քով։  
Գույ նի մգա ցու մը պայ մա նա վոր ված է պատ րաս տի մթեր քը բարձր խո-

նա վութ յան և ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում (35-400C) պահ պա նե լու հետ, 
որն ու ղեկց վում է նաև հա մա յին հատ կութ յուն նե րի վա տաց մամբ։ Այս ա րա տը 
պայ մա նա վոր ված է սպի տա կուց նե րի ա մի նո խմբե րի և կաթ նա շա քա րի ալ դե-
հի դա յին խմբե րի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա յի արդ յուն քում մեծ քա նա-
կութ յուն նե րով մե լա նոիդ նե րի ա ռա ջաց մամբ։ 
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ՄՈԴՈՒԼ 8
ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Ուսումնառության արդյունքներ
1. Երկ րոր դա յին հում քից պատ րաստ վող կաթ նամ թերք նե րի 
 դա սա կար գու մը, դրանց ստաց ման ե ղա նակ նե րը
2. Երկ րոր դա յին հում քից ստաց ված ըմ պե լիք նե րի, ա նա րատ 
 կաթ նամ թեր քի փո խա րի նիչ նե րի ար տադ րութ յան ընդ հա նուր 
 և մաս նա վոր տեխ նո լո գիան
3. Կաթ նա յին շի ճու կից պատ րաստ վող կաթ նամ թերք նե րի 
 ար տադ րու թյան տեխ նո լո գիա նե րը և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
4. Թա նից և յու ղազրկ ված կա թից ստաց ված կաթ նամ թերք նե րի 
 պատ րաստ ման տեխ նո լո գիան

8.1. ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԴՐԱՆՑ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Կա թի սեր զատ ման, ինչ պես նաև ա վան դա կան ե ղա նա կով կա րա գի, կաթ-

նա շո ռի, պա նիր նե րի ու կաթ նա յին սպի տա կուց նե րի ար տադ րութ յան ժա-
մա նակ ստաց վում են մի շարք երկ րոր դա յին մթերք ներ, ո րոնց շար քին են 
պատ կա նում յու ղազրկ ված կա թը, թա նը և կաթ նա յին շի ճու կը1,2 (Աղ  յու սակ 
8-1)։ Ոչ ա վան դա կան ե ղա նա կով կա թի բա ղադ րիչ նե րի ան ջատ ման դեպ քում 
ստաց վում է ուլտ րա ֆիլտ րատ և  ոչ կա զեի նա յին հե ղուկ, ո րը վե րագ րում են 
կաթ նա յին շի ճու կին։ Օ րի նակ, 1 տոն նա սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ-
յան ժա մա նակ ա ռա ջա նում է շուրջ 20 տոն նա ան յուղ կաթ և 1,5 տոն նա թան, 
մինչ դեռ 1 տոն նա պան րի կամ կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան դեպ քում ստաց-
վում է շուրջ 9 տոն նա կաթ նա յին շի ճուկ։ Յու ղազրկ ված կա թը ստա նում են 
նաև կա թի սեր զատ ման ժա մա նակ, որն անհ րա ժեշտ է կաթ նա յին խառ նուրդ-
նե րի նոր մա լի զա ցիա յի հա մար1։ 
Աղ  յու սակ 8-1: Երկ րոր դա յին մթերք նե րի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի մաս նա բա-

ժին նե րը. 

Երկրորդային 
հումք

Մասնաբաժինը, %

Չոր 
նյութեր

Սպիտա-
կուցներ

Կաթնա-
յուղ

Կաթնա-
շաքար

Հանքային 
նյութեր

Անարատ կաթ 12,3 3,2 3,6 4,8 0,7
Յուղազրկված 
կաթ 8,9 3,2 0,05 4,8 0,75

Թան 9,1 3,2 0,5 4,7 0,7
Կաթնային 
շիճուկ 6,3 0,9 0,3 4,5 0,6
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 Գո յութ յուն ու նի յու ղազրկ ված կա թի, թա նի և կաթ նա յին շի ճու կի վե րամ-
շակ ման ե րեք հիմ նա կան ուղ ղութ յուն.

o երկ րոր դա յին հում քի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի լիար ժեք օգ տա գոր ծում 
(ըմ պե լիք ներ, խտաց րած և չոր մթերք ներ, ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ ներ),

o երկ րոր դա յին հում քի ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի օգ տա գոր ծում (կաթ-
նա յու ղի, սպի տա կուց նե րի, կաթ նա շա քա րի ան ջա տում),

o երկ րոր դա յին հում քի ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րից ստաց վող միա ցութ-
յուն նե րի օգ տա գոր ծում (կա զեի նա յին և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի հիդ-
րո լի զատ ներ, գլյու կոզ-գա լակ տո զա յին օ շա րակ ներ, է թիլ սպիրտ, լակ տու լոզ, 
լակ տի տոլ)։
Յու ղազրկ ված կաթն ու նի լայն կի րա ռութ յուն տա րա տե սակ սննդամ-

թերք նե րի, կե րե րի, դե ղա մի ջո ցե րի և կի սա ֆաբ րի կատ նե րի ար տադ րու-
թ յու նում։ Սա կայն յու ղազրկ ված կա թը հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում է 
կաթ նարդ յու նա բե րութ յու նում, մաս նա վո րա պես, ան յուղ խմե լու կա թի և  
ըմ պե լիք նե րի, ան յուղ կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք նե րի, ան յուղ կաթ նա յին պա-
հա ծո նե րի, կաթ նա յին-սպի տա կու ցա յին կոն ցենտ րատ նե րի, ինչ պես նաև նոր 
ծնված գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված ա նա րատ 
փո խա րի նիչ նե րի ար տադ րութ յան հա մար։ 
Թա նը՝ որ պես ար ժե քա վոր և դիե տիկ հումք, կա րող է օգ տա գործ վել այլ 

կաթ նամ թերք նե րի պատ րաստ ման ժա մա նակ, երբ այն ստաց վում է քաղցր 
սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ։ Այն հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում 
են ա նա րատ և թ թու կաթ նամ թերք նե րի խառ նուրդ նե րի, կաթ նա շո ռի, պա-
նիր նե րի, խտաց րած և չոր թա նի խառ նուրդ նե րի պատ րաստ ման, ինչ պես 
նաև դրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի ան ջատ ման ժա մա նակ։ Ընդ ո րում, թթու 
սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ ստաց ված թա նը չեն օգ տա գոր-
ծում խտաց ման և չո րաց ման նպա տակ նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված է թա նի 
բարձր թթվութ յան ցու ցա նիշ նե րով։ Թա նը տար բեր վում է յու ղա զուրկ կա թից 
հիմ նա կա նում կաթ նա յու ղի պա րու նա կութ յամբ, ո րի մաս նա բա ժի նը շուրջ 
10 ան գամ մեծ է ան յուղ կա թում առ կա կաթ նա յու ղի մաս նա բաժ նից։ Թա նից 
պատ րաստ ված մթերք նե րը կա րե լի է դա սա կար գել մի քա նի խմբե րի, ո րի մեջ 
են մտնում զո վաց նող խմիչք նե րը, կաթ նաթթ վա յին խմիչք նե րը, սպի տա կու-
ցա յին մթերք նե րը, պաղ պա ղա կը, խտաց րած թա նը և չոր թա նը։ 
Կաթ նա յին շի ճու կը ևս կա րե լի է օգ տա գոր ծել տա րա տե սակ կաթ նամ-

թերք նե րի և կի սա ֆաբ րի կատ նե րի ար տադ րութ յան հա մար։ Կաթ նա յին շի ճու-
կից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել մի շարք բա ղադ րիչ ներ, այդ թվում՝ կաթ նա յու ղը, 
սպի տա կու ցա յին միա ցութ յուն նե րը, դրանց ֆրակ ցիա նե րը, կաթ նա շա քա րը 
և հան քա յին ա ղե րը։ Կաթ նա յու ղի մաս նա բա ժի նը 0,03-0,05% է, երբ սեր զատ-
ման ժա մա նակ ստա նում են ցած րա յուղ կաթ նա սեր (28-38%), և 0,5%՝ բարձ-
րա յուղ կաթ նա սե րի ստաց ման դեպ քում: Կաթ նա յու ղի խտութ յու նը տա տան-
վում է 1030-1035կգ/մ3 մի ջա կայ քում, ո րը պայ մա նա վոր ված է կա թի կազ մից 
ա ռա վել ցածր խտութ յան կաթ նա սե րի ան ջատ մամբ։ 
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8.2. ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐԻ, 
ԱՆԱՐԱՏ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Ան յուղ կա թից պատ րաստ վող մթերք նե րի շար քին են պատ կա նում կաթ-

նա յին-սպի տա կու ցա յին կոն ցենտ րատ նե րը (կաթ նա յին սպի տա կուց, կա զեին) 
և  ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ նե րը1,3։
Կաթ նա յին սպի տա կու ցը ստա նում են յու ղազրկ ված կա թի կա զեի նա յին 

սպի տա կուց նե րի ջեր մա յին և կալ ցիու մա կան մշակ ման մի ջո ցով։ Այդ նպա տա-
կով 210Թ-ից ոչ բարձր թթվութ յուն ու նե ցող յու ղազրկ ված կա թը տա քաց նում 
են մինչև 94-960C և  ա վե լաց նում են կալ ցիու մի քլո րի դի անհ րա ժեշտ քա նա-
կութ յուն ներ։ Մաս նա վո րա պես, 1,5 գ/դմ3 քա նա կութ յամբ կալ ցիու մի քլո րի դի 
ա վե լա ցումն ա պա հո վում է յու ղազրկ ված կա թում առ կա 97% սպի տա կուց նե-
րի կոա գու լա ցու մը։ Կաթ նա յին սպի տա կու ցի տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց-
նե րի մեջ են մտնում յու ղազրկ ված կա թի ըն դու նու մը, հում քի և  օ ժան դակ 
նյու թե րի նա խա պատ րաս տու մը, կա զեի նա յին և շի ճու կա յին սպի տա կուց նե րի 
կոա գու լա ցու մը, կաթ նա յին շի ճու կի հե ռա ցու մը, սպի տա կու ցա յին զանգ վա-
ծի մշա կու մը, տա րա յա վո րու մը, փա թե թա վո րու մը և պահ պա նու մը։ 
Կա զեի նը ստա նում 

են յու ղազրկ ված կա թի 
թթվա յին մշակ ման մի ջո-
ցով, երբ մի ջա վայ րի ակ-
տիվ թթվութ յու նը 4,6-
4,76 սահ ման նե րում է։ 
Ար տադ րութ յու նում կա-
զեի նը կա րող են ստա նալ 
ա նընդ հատ և պար բե րա-
կան ե ղա նակ նե րով։ 

Ն կար 8-1։ Կա զեի նի 
ստա ցու մը մա կարդ ման 
մի ջո ցով4. 

Պար բե րա կան ե ղա նա կով կա զեի նի ստաց ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն-
թաց նե րը նե րա ռում են հում քի ըն դու նու մը, նա խա պատ րաս տու մը, կա զեի նի 
կոա գու լա ցու մը, շի ճու կի հե ռա ցու մը, կա զեի նի լվա ցու մը և ջ րա հե ռա ցու մը 
(Ն կար 8-1)։ Պար բե րա կան ե ղա նա կի դեպ քում կա զեի նի ան ջա տու մը կա րող է 
տե ղի ու նե նալ մա կար դի ա վե լաց ման կամ խառ նուր դի թթվեց ման մի ջո ցով։ 
Մա կար դի ա վե լաց մամբ կա զեի նի ար տադ րութ յան դեպ քում յու ղազրկ ված 

կա թը տա քաց նում են մինչև 25-300C, և պան րա հա տի կի ստաց ման ա պա րա-
տում ա վե լաց նում են կաթ նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի մա քուր կուլ տու րա-
ներ՝ 3-5%-ի չա փով։ Ա վե լաց նե լուց և խառ նե լուց հե տո կաթ նա յին խառ նուր դը 
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թող նում են հան գիստ վի ճա կում մինչև մա կարդ ման ա վար տը, ո րը տևում է 
10-12 ժամ։ Երբ մա կարդ ված քի թթվութ յու նը հաս նում է 80-900Թ ար ժեք նե-
րի, կա տա րում են մշակ ման գոր ծըն թա ցը։ Այդ նպա տա կով մա կարդ ված քը 
կտրա տում են խո րա նար դիկ նե րի, ո րից հե տո մա կարդ ված քը տա քաց նում են 
մինչև 40-500C, ընդ ո րում, ջեր մաս տի ճա նը 1 րո պեի ըն թաց քում ա վե լաց նում 
են 10C-ից ոչ ա վե լի։ Տա քաց ված հա տիկ նե րը խառ նում են, ո րի ըն թաց քում 
դրանց չա փե րը դառ նում են 4-5 մմ մե ծութ յան։ Միև նույն ժա մա նակ կա տա-
րում են տա քա ցում մինչև 60-650C, ո րից հե տո տա քա ցու մը դա դա րեց նում են 
10-15 րո պե՝ հա տիկ նե րի վերջ նա կան ձևա վոր ման նպա տա կով։ Ձ ևա վոր ված 
հա տիկ նե րը նստում են տա րո ղութ յան հա տա կին, իսկ ան ջատ ված կաթ նա յին 
շի ճու կը հե ռաց նե լուց հե տո կա տա րում են հա տիկ նե րի լվա ցու մը։ 
Թթ վա յին ե ղա նա կով ար տադ րութ յան դեպ քում կա զեի նի կոա գու լա ցու-

մը կա տա րում են կաթ նա յին շի ճու կի մի ջո ցով (Ն կար 8-2), ո րը նա խա պես 
մա կար դում են, ին չի արդ յուն քում տիտր վող թթվութ յան ա րժե քը հաս նում 
է 180-2000Թ։ Յու ղազրկ ված կա թի և թթ վեց րած շի ճու կի ջեր մաս տի ճան նե րը 
կա զեի նի ան ջատ ման նպա տա կով պետք է լի նեն 35-370C մի ջա կայ քում։ Ա ռա-
վել բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում ա ռա ջա ցած հա տիկ նե րը կա րող են 
ձեռք բե րել մեծ չա փեր և ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում՝ փոքր չա փեր։ 
Շի ճու կի ա վե լա ցումն անհ րա ժեշտ է կա տա րել եր կու փու լով։ Ա ռա ջին փու լի 
ժա մա նակ շի ճուկն ա վե լաց նում են այն պի սի քա նակ նե րով, որ խառ նուր դից 
ան ջատ վող շի ճու կի թթվութ յու նը կազ մի 50-550Թ։ Երկ րորդ փու լում շի ճուկն 
ա վե լաց նում են ստաց ված հա տիկ նե րի չո րաց ման և ձ ևա վոր ված զո լե րի ու 
կալ ցիու մի պա րու նա կութ յան նվա զեց ման նպա տա կով։ Ան ջատ վող շի ճու կի 
թթվութ յու նը հասց նում են մինչև 70-750Թ։ Պատ րաս տի հա տիկ նե րը թող նում 
են մինչև դրանց նստե ցու մը տա րո ղութ յան հա տա կին, և կազ մա կեր պում են 
դրանց լվա ցու մը։ Լ վաց ման գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց վում է ոչ սպի տա կու-
ցա յին միա ցութ յուն նե րի հե ռաց ման նպա տա կով, ո րոնց շար քին են պատ կա-
նում կաթ նա շա քա րը, կաթ նաթ թուն և  ա ղե րը։ Լ վա ցու մը կա տա րում են ե րեք 
փու լով, այդ թվում, ա ռա ջին փու լի ժա մա նակ ջրի ջեր մաս տի ճա նը պետք է 
կազ մի 35-400C, երկ րորդ փու լի ժա մա նակ՝ 20-250C, և  եր րորդ փու լի ժա մա-
նակ լվա ցու մը կա տա րում են պաղ ջրով։ 
Լ վա ցու մից հե տո կազ մա կեր պում են ջրա հե ռաց ման գոր ծըն թա ցը մամլ-

ման մի ջո ցով, ո րից հե տո խո նա վութ յան մաս նա բա ժի նը կազ մում է 60-62%։ 
Չո րա ցու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել պար բե րա բար և  ա նընդ մեջ աշ խա տող 
չո րա նոց նե րի օգ նութ յամբ։ Չո րա ցու մից հե տո խո նա վութ յան մաս նա բա ժի նը 
կա զեի նում չպետք է բարձր լի նի 12%-ից։ Պատ րաս տի մթեր քը փա թե թա վո-
րում են և  ու ղար կում են պա հեստ հե տա գա պահ պան ման նպա տա կով։  
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Ն կար 8-2։ Կա զեի նի ստա ցու մը թթվա յին ե ղա նա կով4. 

Ա նընդ մեջ ե ղա նա կով կա զեի նի ար տադ րութ յան դեպ քում տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րի մեջ են մտնում յու ղազրկ ված կա թի ստա ցու մը, կա-
զեի նի ստաց ման հա մար նա խա պատ րաս տու մը, թթվեց րած շի ճու կի կամ 
ա ղաթթ վի աշ խա տան քա յին լու ծույ թի պատ րաս տու մը, կա զեի նի ան ջա տու-
մը, հա տի կի ձևա վո րու մը, շի ճու կի հե ռա ցու մը, հա տի կի լվա ցու մը, ջրա հե ռա-
ցու մը, չո րա ցու մը և փա թե թա վո րու մը։ 
Ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ նե րը նա խա տես ված են գյու ղատն տե սա-

կան կեն դա նի նե րի կե րակր ման հա մար, ո րոնք ար տադ րում են յու ղա զրկված 
կա թից կամ յու ղազրկ ված կա թի ու թա նի (կամ շի ճու կի) խառ նուր դից5։ 
Դ րանց ար տադ րութ յան տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ 
խառ նուր դին ա վե լաց նում են կաթ նա յու ղի փո խա րի նիչ ներ, է մուլ գա տոր ներ, 
հա կաօք սի դանտ ներ, վի տա մի նա յին կոմպ լեքս ներ, հան քա յին միա ցութ յուն-
ներ և հա կա բիո տիկ ներ։ Ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ նե րը ար տադ րում են 
հե ղուկ, խտաց րած և չոր վի ճա կում։  

8.3. ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ 
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Շիճ կա կա րա գը ստա նում են պա նիր նե րի և բարձր յու ղայ նութ յամբ կաթ-

նա շո ռի ար տադ րութ յան ժա մա նակ ստաց վող կաթ նա յին շի ճու կից, ո րը սո վո-
րա բար պա րու նա կում է շուրջ 0,1% կաթ նա յուղ, ին չի հա մար այն են թար կում 
են սեր զատ ման1,6։ Կաթ նա յին շի ճու կի պահ պա նու մը սեր զա տու մից ա ռաջ ոչ 
ցան կա լի գոր ծըն թաց է, քա նի որ տե ղի է ու նե նում թթվութ յան ցու ցա նի շի 
բարձ րա ցում, ին չը ա ռաջ է բե րում յու ղագն դիկ նե րի ան կա յու նութ յան ա վե լա-
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ցում, ինչ պես նաև ստեղծ վում են նպաս տա վոր պայ ման ներ սպի տա կուց նե րի 
կոա գուլ  յա ցիա յի հա մար, և ն կատ վում է փրփրա գո յաց ման ա վե լա ցում։ Բա-
ցի դա, մա կարդ ված քի մշա կու մից հե տո ստաց ված կաթ նա յին շի ճու կի ջեր-
մաս տի ճա նը սո վո րա բար տա տան վում է 30-350C մի ջա կայ քում, ին չի շնոր հիվ 
սեր զատ ման հա մար լրա ցու ցիչ տա քաց ման անհ րա ժեշ տութ յուն չի ա ռա ջա-
նում։ Սեր զա տու մից հե տո շիճ կա սե րի յու ղայ նութ յու նը պետք է կազ մի 20-
30%: Պան րի ար տադ րութ յու նից ստաց ված շիճ կա սե րի թթվութ յու նը պետք է 
լի նի 300Թ-ից ոչ բարձր, իսկ կաթ նա շո ռի ար տադ րութ յան դեպ քում՝ ոչ բարձր 
800Թ-ից։ Ս տաց ված շիճ կա սե րի ջեր մաս տի ճա նը պա ղեց նում են մինչև ֆի զի-
կա կան հա սու նաց ման ջեր մաս տի ճան։ Շիճ կա սե րի հար ման ջեր մաս տի ճա-
նը տար վա տաք ա միս նե րին կազ մում է 8-120C, իսկ պաղ ա միս նե րին՝ 9-140C։ 
Ս տաց ված կա րա գի հա տիկ ներն ու նե նում են 3-5 մմ մե ծութ յուն, դրանք լվա-
նում են 1-2 ան գամ՝ ա վե լաց նե լով ընդ հա նուր ծա վա լի 75-80%-ի չա փով ջուր։ 
Պատ րաս տի կա րա գի խառ նուր դը փա թե թա վո րում են 17-180C ջեր մաս տի ճա-
նա յին պայ ման նե րում և տե ղա փո խում են հե տա գա պահ պան ման 50C ջեր մաս-
տի ճա նում մինչև 20 օր տևո ղութ յամբ, իսկ -10-ից -150C ջեր մաս տի ճա նա յին 
պայ ման նե րում՝ մինչև 2 ա միս տևո ղութ յամբ։ Շիճ կա կա րա գը հիմ նա կա նում 
օգ տա գոր ծում են հա լած յու ղի ար տադ րութ յան ժա մա նակ, սա կայն եր բեմն 
այն ա վե լաց նում են 1։9 հա րա բե րութ յամբ կա թից ստաց ված կաթ նա սե րին՝ 
սե րա կա րա գի ար տադ րութ յան հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է հաշ վի 
առ նել, որ շիճ կա սե րի ա վե լա ցու մը կաթ նա սե րին կա րող է հան գեց նել պատ-
րաստ վող կա րա գի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց ման։   
Ալ բու մի նա յին կաթ նա շո ռը պատ րաս տում են ալ բու մի նա յին կա թի մա-

կարդ ման մի ջո ցով1 (Ն կար 8-3)։ Կաթ նա շո ռի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը 
բարձ րաց նե լու հա մար 26-300C ջեր մաս տի ճան նե րում ալ բու մի նա յին կա թին 
ա վե լաց նում են 2,5% կաթ նաթթ վա յին ստրեպ տո կո կե րից և  ա ցի դո ֆի լա յին 
ցու պիկ նե րից բաղ կա ցած մա քուր կուլ տու րա ներ։ Տեխ նո լո գիա կան մյուս 
գոր ծըն թաց նե րը նման են 
կաթ նա շո ռի պատ րաստ ման 
գոր ծըն թաց նե րին։ Ս տաց ված 
ալ բու մի նա յին կաթ նա շո ռի 
հի ման վրա կա րե լի է պատ-
րաս տել կաթ նա շո ռի տար բեր 
տե սակ ներ՝ ա վե լաց նե լով հա-
վե լում ներ, այդ թվում՝ շա քա-
րա վազ, ըն դե ղեն, շո կո լադ, 
կաթ նա սեր կամ կա րագ։  
Ն կար 8-3։ Ալ բու մի նա յին շո-

ռի ստա ցու մը. 

Կաթ նա շա քա րը ստա նում են կաթ նա շա քա րի մշա կու մից և  օգ տա գոր-
ծում են սննդարդ յու նա բե րութ յան և դե ղա գոր ծութ յան տար բեր ո լորտ նե-
րում1։ Այդ նպա տա կով օգ տա գործ վող կաթ նա յին շի ճու կի թթվութ յու նը պետք 
է լի նի 200Թ-ից ոչ բարձր, իսկ կաթ նա շա քա րի պա րու նա կութ յու նը՝ ոչ ցածր 
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4,5%-ից։ Հա տուկ կենտ րո նա խույս ան ջա տիչ նե րի օգ նութ յամբ կա տա րում 
են մնա ցոր դա յին կա զեի նա յին միա ցութ յուն նե րի և կաթ նա յու ղի հե ռա ցում, 
ո րից հե տո ի րա կա նաց նում են կաթ նա յին շի ճու կի խոր քա յին ֆիլտ րա ցում 
35-400C ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։ 
Կաթ նա յին շի ճուկն այ նու հետև տա քաց նում նե մինչև 70-750C և տե ղա-

փո խում են ալ բու մի նա յին սպի տա կուց նե րի ան ջատ ման հա մար նա խա տես-
ված տա րո ղութ յուն ներ։ Դ րանք լցնե լուց հե տո խառ նուր դը տա քաց նում են 
մինչև 90-950C և  ա վե լաց նում են մա կարդ։ Որ պես մա կարդ ցան կա լի է օգ-
տա գոր ծել թթվեց րած կաթ նա յին շի ճու կը, որն ու նի 150-2000Թ թթվութ յուն, 
ինչ պես նաև ա ղաթթ վի աշ խա տան քա յին լու ծույթ կամ նա խորդ վե րամ շա-
կու մից ստաց ված կաթ նա շա քա րի օ շա րակ։ Ա վե լաց նե լուց հե տո շի ճու կի 
թթվութ յու նը բարձ րաց նում են մինչև 30-350Թ, ո րը հա մա պա տաս խա նում 
է ակ տիվ թթվութ յան 4,4-4,6 ար ժեք նե րին, ին չից հե տո կա տա րում են խառ-
նուր դի ամ բող ջա կան խառ նում։ Ս պի տա կուց նե րի լիար ժեք ան ջատ ման հա-
մար կաթ նա յին շի ճու կի թթվութ յու նը նվա զեց նում են 10-150Թ-ով, որն ի րա-
կա նաց նում են 10%-ոց նատ րիու մի հիդ րօք սի դի ա վե լաց ման մի ջո ցով, ին չից 
հե տո ևս կա տա րում են խառ նում։ Դ րա նից հե տո թող նում են 1-1,5 ժամ, իսկ 
կոա գու լաց ված սպի տա կուց նե րը հե ռաց նում են ան ջա տիչ նե րի օգ նութ յամբ։ 
Մաքր ված շի ճուկն ա ռանց պա ղեց ման ու ղար կում են խտաց ման վա կո ւում 
ա պա րատ ներ, ո րի արդ յուն քում չոր նյու թե րի մաս նա բա ժի նը հաս նում է 60-
65%։ Խ տաց ման վեր ջում շի ճու կը տա քաց նում են մինչև 70-750C, ո րից հե-
տո ու ղար կում են բյու րե ղաց ման։ Բ յու րե ղաց ման պրո ցե սի տևո ղութ յու նը 
մինչև 35 ժամ է, որն ի րա կա նաց վում է բյու րե ղաց նող-պա ղեց նող ա պա րատ-
նե րում։ Բ յու րե ղաց ման ըն թաց քում պար բե րա բար կա տա րում են խառ նում, 
որն անհ րա ժեշտ է միա տե սակ չա փե րով բյու րեղ նե րի ա ռա ջաց ման հա մար։ 
Ա ռա ջա ցած բյու րեղ ներն ան ջա տում են ֆիլտ րաց նող և  ան ջա տող ա պա րատ-
նե րի մի ջո ցով։ Դ րա նից հե տո կա տա րում են չո րա ցում, փա թե թա վո րում և 
պահ պա նում 200C ջեր մաս տի ճա նում՝ 12 ա միս տևո ղութ յամբ։       
Չոր շի ճու կի ար տադ րութ յան հա մար ստաց ված կաթ նա յին շի ճուկն ան-

մի ջա պես ու ղար կում են վա կո ւում ա պա րատ՝ խտաց ման նպա տա կով7։ Դ րա-
նից հե տո ու ղար կում են չո րաց նող ա պա րատ ներ, որ տեղ խտաց րած կաթ-
նա յին շի ճու կը են թարկ վում է չո րաց ման։ Չո րաց ված կաթ նա յին շի ճու կը 
են թար կում են փա թե թա վոր ման և  ու ղար կում են պա հեստ պահ պան ման 
նպա տա կով։ Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել սննդարդ յու նա բե րութ յան տար բեր 
ո լորտ նե րում, ինչ պես նաև ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ նե րի պատ րաստ ման 
նպա տա կով։  

8.4. ԹԱՆԻՑ ԵՎ ՅՈՒՂԱԶՐԿՎԱԾ ԿԱԹԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ 
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
Սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ յան ժա մա նակ ստաց ված թա նը օգ տա-

գոր ծում են կաթ նա յին խառ նուրդ նե րի նոր մա լի զա ցիա յի, ինչ պես նաև տա-
րա տե սակ կաթ նամ թերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար1,2։ Այդ նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող թա նի թթվութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 190Թ-ից, իսկ խտու-
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թ յու նը՝ ոչ ցածր 1027 կգ/մ3-
ից։ Թա նից պատ րաստ վող 
մթերք նե րի հիմ քում ըն կած 
են մի շարք գոր ծըն թաց-
ներ, այդ թվում՝ կաթ նա յու-
ղի ան ջա տու մը, սպի տա-
կուց նե րի կոա գու լա ցու մը, 
խտա ցու մը, չո րա ցու մը և 
բա ղադ րիչ նե րի ա ռանձ նա-
ցումն ուլտ րա ֆիլտ րա ցիա յի 
և պո լի սա խա րիդ նե րի մի ջո-
ցով։ 
Ն կար 8-4։ Սեր զատ ման 

տե ղա մաս. 

 Թա նի սեր զա տումն ի րա կա նաց նում են կաթ նա յու ղի ան ջատ ման հա մար, 
ո րի մաս նա բա ժի նը սո վո րա բար 0,25-0,35% է (Ն կար 8-4)։ Սեր զատ ման գոր-
ծըն թա ցը լա վաց նե լու նպա տա կով թա նին ա վե լաց նում են յու ղազրկ ված կաթ 
1։0,5 հա րա բե րակ ցութ յամբ, իսկ ա նա րատ կա թի դեպ քում՝ 1։1 հա րա բե րակ-
ցութ յամբ։ 
Ս պի տա կուց նե րի կոա գու լաց ման շնոր հիվ ստաց ված մա կարդ ված-

քի պնդութ յան աս տի ճա նը հա մե մա տա բար ցածր է, քան ա նա րատ և  ան-
յուղ կա թից ստաց ված մա կարդ ված քի դեպ քում։ Թա նը կա րե լի է մա կար դել 
թթվա յին, ֆեր մեն տա յին և ջեր մա կալ ցիու մա կան ե ղա նակ նե րով։ Թթ վա յին 
ե ղա նա կի դեպ քում թա նի խառ նուր դը մա կար դում են կաթ նաթթ վա յին բակ-
տե րիա նե րի մա քուր կուլ տու րա նե րից պատ րաստ ված մա կար դով, ո րի կեն-
սա գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում թթվութ յան ցու ցա նի շի 
բարձ րա ցում և ս պի տա կուց նե րի կոա գու լա ցում։ Ա ռա ջա ցող մա կարդ վածքն 
ու նե նում է պնդութ յան բարձր աս տի ճան, սա կայն շիճ կան ջատ ման նպա տա-
կով մա կարդ ված քը պետք է տա քաց նել մինչև 650C, իսկ մամ լումն ի րա կա նաց-
նել ա ռա վել եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Երբ մա կար դումն ի րա կա նաց-
նում են թեր մո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րի, օ րի նակ՝ բուլ ղա րա կան ցու պիկ նե րի 
մի ջո ցով, ա պա ի տար բե րութ յուն մե զո ֆիլ միկ րոօր գա նիզմ նե րի, տե ղի է ու-
նե նում թթվութ յան ցու ցա նիշ նե րի ա ռա վել ին տեն սիվ աճ, ո րի շնոր հիվ սպի-
տա կուց նե րի կոա գու լաց ման պրո ցե սը կրճատ վում է 2-3 ժա մով8։ Բա ցի դա, 
շիճ կան ջատ ման պրո ցեսն ըն թա նում է ա ռա վել ա րագ։ 
Ֆեր մեն տա յին կոա գուլ  յա ցիա յի դեպ քում թա նը մա կար դում են շրդա նա-

ֆեր մեն տի մի ջո ցով։ Մա կարդ ման պրո ցեսն ա րա գաց նե լու հա մար թա նի 
խառ նուր դին ա վե լաց նում են 80 գրամ կալ ցիու մի քլո րիդ՝ 100 լիտ րի հաշ վով։ 
Մա կար դու մը կա տա րում են մինչև 400C, ո րի արդ յուն քում ստաց ված մա-
կարդ վածքն ու նե նում է ա ռա վել նուրբ կոն սիս տեն ցիա, քան ա նա րատ կա թի 
դեպ քում։ Շիճ կան ջատ ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է մա կարդ ված քի ջեր-
մաս տի ճա նը հասց նել 500C:   
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Ջեր մա կալ ցիու մա կան ե ղա նա կի հիմ քում ըն կած է կալ ցիու մի իոն նե րի 
կոն ցենտ րա ցիա յի բարձ րա ցու մը թա նի խառ նուր դում և ջեր մա յին ազ դե-
ցութ յու նը։ Այդ նպա տա կով 1 տոն նա թա նի հաշ վով ա վե լաց նում են 1,5-2 կգ 
կալ ցիու մի քլո րիդ, իսկ խառ նուր դի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նում են մինչև 
85-980C, ո րի տևո ղութ յու նը կազ մում է 20 րո պե։ Այդ ըն թաց քում խառ նուր դը 
պար բե րա բար խառ նում են։ Ա ռա վել եր կար տևո ղութ յան դեպ քում ա ռա ջա-
ցած մա կարդ վածքն ու նե նում է կո պիտ կոն սիս տեն ցիա։
Սե րուց քա յին կա րա գի ար տադ րութ յու նից ստաց ված թա նը կա րե լի է նաև 

են թար կել խտաց ման ու չո րաց ման պրո ցես նե րի։ Բա ցի դա, թա նից կա րե լի է 
պատ րաս տել նաև տար բեր տե սա կի ըմ պե լիք ներ, կաթ նա շոռ և պա նիր ներ։ 
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