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Վերջին տա սնա մյա կների ընթացքում ագրոկենսաբանության և էկոլո
գիա յի, ա յգ  թվում նաև անտ աոա գիտության գա րգա ցմա մբ գիտ ա կա ն գրա
կանությունը հա րստ ա ցել է նոր տերմիններով և հա սկացություններով: Նեղ 
մասնագիտա կա ն շատ տերմիններ հաճախ թա րգմանվում են տարբեր կերպ, 
տ ա լով  տ ա րբեր բացա տրություններ, որը և դժվա րացնում է դրանց ճիշտ 
հա սկա նա լն ու օգտ ա գործե լը :

Անցած ա վե լի  քա ն 70 տարիների ընթացքում հանրապետության ան
տա ռա յին ո լորտ ում  և կա նա չ շինարարությունում կա տ արված հսկա յա ծա վա լ 
հետ ա զոտ ությունների ա րդյունքները որպես կանոն հրա տ ա րա կվել են ռուսե
րեն լեզ վո վ , որը և պ ատճառ է դա րձե լ ա նտառագիտական շատ տերմինների 
ու հասկա ցութ յունների հա յերեն ճշգրիտ անվա նումների բացակայությա նը: 
Եվ պատ ահակա ն չէ, որ գիտ ա կա ն համաժողովներում, զեկուցումներում ու 
տարբեր պ ա շտ ոնա կա ն Փաստաթղթերում, ինչպես նաև կրթական հաստա
տություններում մասնագիտա կա ն ա ռարկաների (Անտառագիտություն, Ծա
ռագիտություն, Բնակա վա յրերի կանա չա պա տում և ա յլն ) դա սավանդման ըն
թացքում շատ հա ճա խ  գործա ծվում են մասնագիտա կա ն տերմինների ռուսե
րեն ա նվա նումները:

Հա յերեն լե զ վ ո վ  «Անտառագիտական տերմինների ռուս -  հա յերեն տե
ղեկատու բառա րա ն» -ի ստեղծմա ն առաջին փորձը կա տ ա րել է պրոֆ. Պ.Ա. 
Խ ուրշուդյանը (2000 թ.): Բառարանն ընդգրկում է շուրջ 950 անտառագիտա
կան հիմնակա ն տերմիններ: Այն կա զմելիս հեղինակը հիմք է ընդունել ռուսե
րեն լե զ վ ո վ  հրա տ ա րա կվա ծ «Անտառային հանրագիտա րա նի: (Лесная 
энциклопедия, т.т. 1-2,) հարուստ բառացանկը:

Հաշվի ա ռնե լով  վերջին տարիներին անտառային ո լորտ ում կատարվող 
լուրջ բարեփոխումները, իրա կա նա ցվող բազմա բնույթ միջա զգա յին, տարա- 
ծա -շրջա նա յին և ա զգա յին դրամաշնորհա յին ծրա գրա յին աշխատանքները, 
որոնց կատ ա րմա ն ընթացքում գործածվում են նաև մեծ թվով նոր և օտա րա 
ծին տերմիններ ու հասկացություններ, ինչպես նաև Հայա ստա նի պետական 
ա գրա րա յին Հա մա լսա րա նում «Անտառային տնտեսություն և բնա կավայրերի 
կանա չա պա տում» մասնագիտությամբ դա սա վա նդվող մեծ թվով նեղ մասնա
գիտ ակա ն առարկաները, անհրաժեշտություն է ա ռա ջա ցել կա զմելու անտա
ռագիտական և կանա չա պա տման տերմինների ու հասկացությունների սույն 
եռա լեզու (Հա յերեն - ռուսերեն - ա նգլերեն) բացատրական բառարանը:

Այն ընդգրկում է անտառային տնտեսության և կա նա չ շինարարության 
ո լորտ ներում գործա ծվող շուրջ 2000 տերմին ու հասկացություն' ընդգրկելով 
անտ առա գիտ ակա ն, ծառագիտական, բնա փա յտ ագիտա կա ն, բուսաբանա
կան, ա նտ ա ռա յին քա րտ եզա գրա կա ն և ա յլ նեղ մասնագիտական ուղղութ
յուններ:

Բառարանը կա զմելիս հիմք է ընդունվել հա յերեն լեզ վո վ  հրատարակ
ված Պ.Ա. Խ ուրշուդյանի հիշ յա լ բառարանը, Ֆ.Փ. Հա յրա պետյանի, Լ.Վ. Հա
րությունյանի և Յու.Ի. Մուլքիջա նյա նի «Կանաչ շինարարության հա յ -  ռուսե
րեն բացա տրակա ն բաոարանը» (1966), Լ.Վ. Հարությունյանի և ուր. «Բուսա-
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բա նա կա ն տ երմինների ռուս -  հա յերեն բա ցա տ րա կա ն բա ռա րա նը (2002), 
Ֆ .Փ . Հա յրա պ ետ յա նի  Հա յ -  ռուսերեն բա ցա տ րա կա ն բա ռա րա նը (1987), (Յ.գ. 
Օ ա տ ուր յա նի և Մ. Լ. Գևորգյա նի «Ռուսերեն, Ա նգ լերեն, Հա յերեն  բուսա բա նա 
կան տ երմինների հա մա ռոտ  բա ռա րա նը» (2003), Ժ.Հ. Վ ա րդա նյա նի «Ծառա 
գիտ ութ յուն» ԲՈՒՀ - ա կա ն դա սա գիրքը (2005), ռուսերեն լե զ վ ո վ  ա ռկա  մի 
շա րք մա սնա գիտ ա կա ն բա ռա րա ններ (Биологический энциклопедический 
словарь, 1989; Я.И. М улкиджанян и В.С. Теодоронский, 1984; Словарь 
ботанических терминов, 1984; Лесная энциклопедия, т.т. 1-2, 1985 -  1988; 
Терминологический словарь лесного хозяйства, 2002; Булыгин Н.Е., Ярмишко 
В.Т., 2000), ինչպ ես նաև օտ ա ր ա լե զ ո ւ ա նտ ա ռա գիտ ա կա ն տ երմինների ա յլ 
բա ռա րա ններ (I.Russian-English, English-Russian Forestry and W ood D ictionary, 
2-nd ed ition . W . Linnard & D. Darrah-Morgan. CABI pub lish ing 1999.,2. 
D ictionary o f Natural Resource Management. Julian and Ratherine Dunster. CAB 
International. 1996):

Աոա նձին տ երմինների բա ցա տ րութ յունը  տ րվա ծ է հեղինա կների կող
մից:

Տ երմինները բա ռա րա նում դա սա վորվա ծ են հ ա յերեն  ա յբբենա կա ն հա
ջորդա կա նութ յա մբ, տ ր վ ա ծ է դրա նց ռուսերեն և ա նգ լեր են  ա նվա նումները և 
հա յերեն հա մա ռոտ  բա ցա տ րութ յունը : Բ ա ռա րա նում տ ր վ ա ծ է նաև Հա յա ս
տ ա նում բնա կա նորեն ա ճո ղ  (ա բորիգեն) և հա նրա պ ետ ութ յա ն ա նտ ա ռա բու
ծությա ն ու կա նա չա պ ա տ մա ն մեջ օգ տ ա գ ո ր ծվ ո ղ  ներմ ուծվ ա ծ (օտ ա րա ծին) 
ծա ռերի ու թփ երի հ ա յերեն  -  ռուսերեն -  լա տ իներեն  - ա նգ լե ր ե ն  ա նվա նումնե- 
րը, որը չա փ ա զա նց կարևոր է հա տ կա պ ես ո ւսա նողների  և ո լոր տ ո ւմ  ա շխ ա 
տ ող պ րա կտ իկ մա սնա գետ ների  հա մա ր;

Հիմնա կա ն ե ռ ա լեզ ո ւ տ երմինա ցա նկից բա ցի, բա ռա րա նում  տ րվա ծ է 
նաև տ երմինների հա յերեն և ա նգ լեր են  ա նվա նումների ցա նկ ' յո ւր ա ք ա նչյո ւր ի  
դիմա ց ն շե լո վ  ա յն  էջը, ո րտ եղ  տ րվա ծ է հա յերեն  բա ցա տ րութ յունը :

Բ ա ռա րա նը օգտ ա կա ր կ լի նի  ԲՈՒՀ- երի ա գրոկենսա բա նա կա ն մա սնա - 
գիտ ութ յունների ուսա նողների, ա սպ իրա նտ ների, դա սա խ ոսների, գիտ ա շխ ա 
տ ողների, ինչպ ես նաև ա նտ ա ռա յին  և կա նա չա պ ա տ մա ն ո լոր տ ներ ում  ա շխ ա 
տ ող ա նտ ա ռա գետ  - ծա ռա գետ  մա սնա գետ ների հա մա ր:



Ա
ԱԲԻՈՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, Абиотические факторы; abiotic factors

Կենդանի օրգանիզմների վրա ազդող արտաքին միջավայրի անկենդան գոր
ծոններն են ջերմությունը, խոնավությունը, լույսը, հողագրունտային պայմանները, 
օելիեֆը և այլն: Մեկ ա յլ բնորոշմամբ Ա. Գ. բուսական օրգանիզմների վրա ազդող մի
ջավայրի միագումար գործոններ: Բաժանվում են* քիմիականի (մթնոլորտը, քաղցրա
համ ջրերը, հողի կազմը և այլն) և կլիմայականի (մթնոլորտի ճնշումը, օդային զանգ
վածի տեղափոխությունը, ծովային հոսանքները, արեգակնային ճաօագայթումը և 
այլն): Անտառում Ա. Գ.-ից կարևոր նշանակություն ունեն գազային, լուսային, քամու 
ռեժիմները, հողի կազմը, արեգակնային ճաօագայթումը և այլն:

ԱԲՈՐԻԳԵՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Аборигенные растения; indigenous, native ptonts
Տեղաբնակ բույսեր, որոնք ծագել և էվոլյուցիոն զարգացում են անցել որոշակի 

տարածքում: Հաճախ նույնացվում են էնդեմիկ բույսերի հետ:

ԱԲՍՈՐԲՑԻԱ, Абсорбция; Absorption

Երկրի մակերևույթի առարկաների (մարգագետին, անտաօ, տափաստան) կող
մից արեգակնային ճառագայթարձակման կլանման երևույթը:

ԱԳՐՈԱՆՏԱՌԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Агролесомелиоративное районирование; 
ogroforestom eiioradve zoning

Տարածքի բաժանումը անտառբարելավման շրջանների' ելնելով անտաօաճ- 
ման պայմաններից: Բաժանման հիմքում ընկած են հողակլիմայական, հիդրոլոգիա- 
կան, երկրաբանական, տոպոգրաֆիկ գործոնները և գյուղատնտեսության մասնագի
տացումը: Ա. C. օգտագործում են ագրոանտառբաբելավման միջոցառումների նա
խագծման, ծառաթփային տեսակաշարի ընտրության, անատաոաշերտերի հիմնադր
ման, ինչպես նաև ագրոտեխնիկական միջոցառումների պլանավորման նպատակով:

ԱԳՐՈՍՆՏԱՈԲԱՐԵԼԱՎՈՂ Агролесомелиоратор; о groforestam eiiorator
Անտառագետ-ճարտարագետ մասնագետ, որն զբաղվում է ագրոանտաօբարե- 

լավման միջոցառումների նախագծման և իրականացման աշխատանքներով:

ԱԳՐՈԱՆՏԱՌԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, Агролесомелиорация; agroforestameSorathn

Անտառաբուծության բնագավառ, որն ուսումնասիրում է անտաօտնկարկների 

միջոցով գյուղատնտեսական հանդակների արդյունավետության բարձրացման տեխ-



6  ԱԳՐ
նոլոգ|աւկաե և կազօակերպակաՍ հարցերը: Կիսնվաօ է աետաոր հողապաշտպան, 
ջրակարգավորիչ և պաշտպանական ա յլ հատկությունների վրա:

ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. 
Агрот ехнические работ ы в  садово-парковом хозяйст ве; ag ro lechnka l actm ties HI 
garden-pork farm ing

Տնկիների, սերմնաբուսակների տնկման, սիզամարգերի և ծաղկանոցների 
հարդարման, բույսերի խնամքի ու մշակության, տնկարկների ձևավորման միջոցա
ռումներ պարտեզներում ու զբոսայգիներում:

ԱԳՐՈՑԵՆՈՁ, Агроценоз;  ogrocenosis

Մարդու կողմից ստեղծվող և պահպանվող կենսահամակեցություն: Աչքի է ընկ
նում նվազ հուսալիությամբ, բայց բույսերի մեկ կամ մի քանի ընտրված տեսակների
(սորտերի) բարձր բերքատվությամբ:

ԱԴԱՊՏԱ9ԻԱ (ՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), Адапт ация; adaptation

Բուսատեսակի կամ պոպուլյացիայի մորֆոլոգիական վարքագծի դրսևորում, 

որն ապահովում է տ վյա լ օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեությունը միջավայրի ո- 
րոշակի պայմաններում կամ գոյատևելու ընդունակությունը' գոյության փոփոխված
պայմաններին:

ԱԴՎԵՆՏԻՎ (ԵԿՎՈՐ, ԲԵՐՎԱԾ) ԲՈՒՅՍԵՐ, Пришлые раст ения (пришельцы) ;  a tte n tive

plants

Մարդու կողմից կամ տեղից տեղ փոխադրված բույսեր: Տեղի է ունենում գյու

ղատնտեսական մթերքների առևտրի, սերմերի փոխանակման և մարդու տնտեսական 

ա յլ գործողությունների ժամանակ, երբ չեն պահպանվում կարանտին հսկողության 
կանոնները:

ԱԶԱՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ, Свободная планировка; fre e  planning

Պարտեզների և զբոսայգիների հատակագծման եղանակ: Բնորոշվում է տարա
ծության վրա տնկարկների և կառուցվածքների ազատ տեղադրմամբ: Առավելագույն 
չափով են օգտագործվում տեղանքի ոելիեֆը, ջրամբարները, 
բուսականությունը: Ընդգրկում է ինչպես կանոնավոր, այնպես էլ լանդշաֆտային հա
տակագծման տարրեր:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՐԿ, Природный национальный парк; N ationa l N a tura l Park

Բնական համափր, որը ներկայացնում է էկոլոգիական, պատմական, գեղագի
տական հետաքրքրություն և օգտագործվում է հանգստի, կրթական և գիտական 
նպատակներով: Ա.Բ.Պ.-ի տարածքում արգելվում է բնական հարստությունների (հող,
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(ուր, բուսականություն, ըԼդՍրք) տստնսակաե օգտագործումը: Ստեղծվում է կառա
վարության որոշմամբ և գործում է հատուկ հաստատված իրավական կանոնների 
շրջանակներում:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ, Национальный паря; national park

Սահմանված կարգով առանձնացված հատուկ պահպանվող բնական տարածք, 
որը ներկայացնում է բնապահպանական, պատմամշակուբային, գեղագիտական, գի» 
տակտն, ոեկրեացիոն և ա յլ արժեքներ: Ա.Պ. ի տարբերություն պետական արգելոցնե
րի, ունի ֆունկցիոնալ գոսփականությամբ պայմանավորված պահպանության ռեժիմ
ներ: Ազգային պարկում, որպես կանոն, առանձնացվում են հատուկ գոտիներ. արգե- 
լոցային' պահպանության, հանգստի կազմակերպման, ինչպես նաև տնտեսա
կան գործունեության իրականացման գոտի:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Леса национальных парков; forests o f national 
parks

Ազգային պարկերի տարածքում առկա խմբին պատկանող անտառներ, որոնք 
ունեն բնապահպանական, գիտական, ոեկրեացիոն և պատմամշակութային նշանա
կություն:

ԱՁՈՆԱԼ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Азональная растительность,; azonol vegetation
Ագոնալ բուսականությունը հորիզոնական և ուղղաձիգ գոտիականության հետ 

միասին բնական (նաև բուսական) զոնաների առանձնացման օրինաչափություն է, ո- 
րի հիմքում դրված է խոնավացման նվագումը ծովափից դեպի ցամաքի խորքը:

ԱԷՐՈԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՕԴԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ), Азротоксоция; oh survey
Անտառի գնահատում ինքնաթիռից կամ ուղղաթիռից: Կատարում են նախօրոք 

մշակված աերոֆոտոսխեմաների երթուղով: Ա. օգտագործում են 3-րդ և 4-րդ կարգի 
անտաոգնահատման ժամանակ' համեմատելով ստացված տվյալները վերերկր- 
յա  գնահատման նյութերի հետ:

ԱԷՐՈ9ԱՆԶՍ (ՕԴԱՅԱՆՔՍ), Аэросев; Воздушный посев;  օե sowing
Սերմերի ցանքսն ինքաթիոով կամ ուղղաթիռով: Կիրառում են մեծ տարածութ

յունների վրա ասեղնատերևավոր տեսակների, իսկ անապատներում' սաքսաուլի 

ցանքսի նպատակով:

ԱԷՐՈՏԱՔՍԱՅԻԱ (ՕԴԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ), Аэротаксация; a ir inventory
Անտառային ռեսուրսների աչքաչափային (վիզաալ) գնահատում, որը կար- 

տարվում է ինքնաթիռից, ուղղաթիռից, օդային նավատորմի ա յլ միջոցներից դիտարկ- 

մամբ:



ԱէՐ
U tm a n s m u o n r a e ,  Аэрофотосъемка; a ir photo survey

Աէրոլուսանկարահանում, անտառային ռեսուրսների (պաշաղների) ուսումնա

սիրման մեթոդ:
Տե՜ս Օդալուսանկարահանում:

ԱԼԲԵԴՈ, Альбедо; albedo

Աոարկաների մակերևույթին ընկնող ճառագայթային էներգիայի անդրադար
ձման ունակությունը բնորոշող մեծություն: Ձափվում է անդրադարձված և ստացված 
ճառագայթային էներգիաների քանակների հարաբերությամբ: Բարցարձակ սև մարմ
նի ալբեդոն 0 է, ծառերի սաղարթինը' 10-15 %, խաոածածկինը' 20-25%, հողի մակե- 
րեսինը' մոտավորապես 10 %:

ԱԼԵԼՈՊԱՏԻԱ, Аллелопатия; allelopathy

Բույսերի փոխազդեցությունը կենսաբանական ակտիվ նյութերի արտաքին մի
ջավայր արտազատման միջոցով (ֆիտոնցիդներ, կոլիններ, անտիբիոտիկներ): Եր
բեմն ալելոպատիան դիտվում է որպես մի տեսակի բացասական ազդեցությունը մեկ 
ա յլ տեսակի վրա, որի հետևանքով վերջինս դուրս է մղվում արհեստական ֆիտոցե- 
նոզներից: Մեկ ա յլ դեպքում ա յդ նյութերը կարող են դրականորեն ա զդել ա յլ բույսերի 
վրա' նպաստել դրանց արագ զարգացմանը (մեծ մասամբ բնական ֆիտոցենոզնե- 
րում):

ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Альпийские раст ения; alpine p lants

Բարձլեռնային պայմաններում (ալպիական գոտում) աճելուն և զարգանալուն 
հարմարված բույսեր (կարճահասակ հացազգիներ, բոշխեր, գնարբուկներ և ա յլն): 
Կարող են օգտա գործվել քարաբլրակների և քարապարտեզների ստեղծման ժամա
նակ:

ԱԼՊԻՆԱՐԻՈՒՄ, ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԱՅԳԻ, Альпинарий; rock garden, alpinarium

Լեռնային լանդշաֆտի և նրա բուսականության գեղեցկությունը ալպիական 

բույսերի, ժայռաբեկորների ու ջրի զուգորդման միջոցով վերարտադրող քարքարոտ 
պարտեզ: Ստեղծվում է արհեստական եղանակով բուսաբանական այգիներում և 

բույսերի ex-sttu պահպանության ա յլ պայմաններում:

ԱԼՈՍ, АЛОС (Передовой спут ник наблюдения Земли); A LO S  (Advanced Lend  
O bservation S a te llite )

ԱԼՈՍ-ը (ALOS) ճապոնական վերջին սերնդի հատուկ քարտեզագրական ար
բանյակ է, որն իրականացնում է մինչև 2,5 մ թույլատրելիության ստերեոհանույթ: 
Նկարահանող ապարատը' PRISM-ը (Panchormatlc Remote Sensing Instrument for 
Slereomapping) ունի երեք օբյեկտիվներ, որոնք ունենալով օպտիկական տարբեր ա-
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օանցքային թեքություններ ապահովում են ստերեոզույգի ստացումը: ս յս արբանյակը 
նոր հեօանկարներ է բացում անտսաային քարտեզագրության համար:

ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԱՍՏԱՌՆԵՐ, Производные леса; secondary, derivative forests

Բնական տարերքի և մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով կազ
մը. ձևը, աճման պայմանները, արդյունավետությունը և ա յլ ցուցանիշներ փոփոխած 
սւնտաօներ: Բնական ճանապարհով կամ մարդու նպատակասլաց գործունեությամբ 
Ա. U. կարող են վերականգնել իրենց նախկին վիճակը, այսինքն դառնալ արմատա
կան անտառներ: Այդ տեսակետից Ա.Ա. բաժանվում են' կարճ ածանցյալ, որտեղ ար
մատական անտաօի վերականգնումը կարոդ է կատարվել տվյալ ծառատունկի մեկ 
սերնդի ընթացքում, արմատական' 2-Э սերունդների, և կայուն ածանցյալ' 3 և ավելի 
սերունդների ընթացքում:

ԱԿԼԻՄԱՑԻՁԱՑԻԱ, Акклиматизация;  acclim atization

Մարդու համար օգտակար բուսատեսակներով բնական համակեցությունը 
հարստացնելու նպատակով նախկինում այդտեղ չաճող որևէ բույսի ներմուծու
մը և գոյության նոր պայմաններին այդ բուսատեսակների հարմարվելը: Այդ պրոցե
սում մեծ նշանակություն ունեն կլիմայական գործոնները (օդի ջերմաստիճանը, խո
նավությունը, տեղումների քանակությունը և դրանց բաշխման օիթմը տարվա ընթաց
քում, լուսապարբերականությունը, լույսի ինտենսիվությունը), հողային ծածկույթի 
բնույթը և այլն:

ԱԿՎԱՐԻՈՒՄ, Аквариум; aquarium
Ջրավազան, թափանցիկ պատեր ունեցող, ջրով լցված հատուկ անոթ: Նախա

տեսված է ձկների, ջրային կենդանիների ու բույսերի աճեցման և պահպանման հա

մար:

ԱՂԱԲՈՒՅՍ, Галофит; halophytes
Աղակալած հողերին հարմարված բույս (կարմրան, օշան, սաքսաուլ և այլն):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ (ԱՏՀ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ), Таблица (в ГИС среде); ТаЫе (in  GiS environment) 
Թվային և տեքստային տեղեկություններ պարունակող համակագչային ծրա

գիր, որտեղ աղյուսակի տողերի և սյունակների օգնությամբ կարելի է հարցումներ և 
վերլուծություններ իրականացնել: Աղյուսակը ԱՏՀ միջավայրում կարող է պարունա- 
կել այն նայն ցացանիշները, ինչ նախկին տաքսացիոն մատյան-նկարագրերը կամ 

ներկա գույքագրման տվյալները:

ԱՂԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Солеустеичивость; salinity resistance
Հողի աղակալման որոշակի պայմաններում աճող անապատային բույսերին 

բնորոշ հատկանիշ:
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Աճ, Прирост; grow th

Տարվա ընթացքում շիվերի երկարությամբ աճման ցուցանիշ: Յուրաքանչյուր 
տեսակի համար բնորոշվում է որոշակի տևողությամբ' մի քանի օրից մինչև մի քանի 
ամիս: Լինում է ընդհանրացումներով կամ անընդհատ:

ԱՃՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Таблицы хода  рост а; grow th tables

Թվային տվյա լների համակարգ' դասավորված հասակային որոշ հաջորդակա- 
նությամբ, որը ցույց է տալիս անտառի քանակական բնութագիրն աճման տարբեր 
ժամանակաշրջաններում: Արտահայտում են ծաոուտում ընթացող երկու հակադիր 
պրոցեսների' կանգուն մնացած ծառերի աճի ու մահացած ծառերի քանակական հա
րաբերությունը: Օգտագործում են անտառաբուծության գիտական ու գործնական 
հարցեր լուծելիս:

ԱՃՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Опытные таблицы хода рост а; 
experim ental grow th tables

Ընդգրկում են տարբեր ծառատեսակներից կազմավորված ծառուտների զար
գացմանը վերաբերող տվյա լներ, ըստ նրանց հասակի և բոնիտետի: Մշակում են 
տարբեր Երկների, երկրամասերի, տարածաշրջանների համար առանձին' ըստ բնակ

լիմայական պայմանների: Հաշվարկը կատարաում են ե լնե լով  ծառուտի 1.0 լրիվութ
յան ցուցանիշից:

ԱՃՄԱՆ ԽԹԱՆԻՉ, Стимулятор рост а; grow th stim ulator

Հատուկ նյութ, որը նպաստում է բույսերի արագ աճին, արմատակալմանը 
(աուքսին, հիբերիլին, ցիտոկինին, վիտամիններ և ա յլն): Օգտագործվում է հատկա
պես այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է արագացնել բույսերի կտրոնների արմատա
կալումը կամ նպաստել դանդաղաճ բույսերի արագ աճին:

ԱՃՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ, Оптимальные условия произраст ания; grow ing

optim a! conditions

Օրգանիզմի գոյության պայմաններ, որոնք ապահովում են նրա լավագույն 

աճն ու զարգացումը: Արտաքին պայմանների յուրաքանչյուր գործոն ունի իր օպտի
մա լ չափանիշը կամ ցուցանիշը, որը տարբեր օրգանիզմների (տեսակների) համար 
տարբեր է:

ԱՄԱՌՆԱԿԱՆԱՉ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Летнезеленые леса; sum mer green forests

Բարեխառն գոտում լայնատերև, սաղարթավոր ծառատեսակներից կազմա վոր 
ված անատառներ, որոնք ձմոանը գտնվում են հարաբերական հանգստի շրջանում
(տերնաթափ են լինում):
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ԱՍԱՈՆԱՏՆԱԿ, Летний домик; summerhouse

Փայտից, ստվարաթղթից և ա յլ նյութերից պատրաստված թեթև, բաց կաոուց
վածքի պարտեզպուրակային շինություն:

ԱՄՊԵԼԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Ампельные растения; om pel plants

Փաթաթվող կամ ցած թափվող ցողուններով բույսեր: Օգտագործվում են շեն
քերի ներքին և արտաքին ձևավորման համար: Աճեցվում են կախովի ծաղկաթաղար
ներում, հատուկ զամբյուղներում և այլն: Կիրառվում են նաև հանդիպակաց կանաչա
պատման համար (Երբ ներքևից բարձրանում են լիանները, իսկ տանիքից ցած են իջ
նում ամպելային բույսերը):

ԱՅԳԵՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Содозащитные лесные полосы; garden-protection 
forest shetterbetts

Պաշտպանական ւսնտաօաշերտերի տարատեսակ: Պտղատու և խաղողի այ
գիները շրջապաւոող և նրանց տարածքում տեղադրված ժապավենաձև անտաօաշեր- 
տեր, որոնք հիմնադրվում են միկրոկլիման բարելավելու համար: Անտաօաշերտերի 
կաոուցվածքը և տեսակաշարը պայմանավորված են պաշտպանվող մշակաբույսերով: 
Որպես կանոն, անտաոաշերտի կազմում ընտրում են պտղատու տեսակների հետ 
ընդհանուր հիվանդություններ և վնասատուներ չունեցող, տվյա լ գոտու համար արա- 
գաճ ծաօատեսակներ:

ԱՅԳԻ (ՊԱՐՏԵԶ), Cad; garden, orchard
կանաչապատման օբյեկտ: Որոշակի հատակագծային կոմպոզիցիայում միա

վորված բեմահարթակ, մարզահրապարակներ, ծաոուղիներ, մանկական խաղահրա
պարակներ, ջրամբարներ ունեցող և տնկարկներով, մարգագետիններով, ծաղկանոց
ներով ծածկված 5-10 հա-ից ոչ պակաս տարածք: Լինում են քաղաքային, շրջանային 
բնակելի թաղամասի և հատակ նշանակության (ակումբներին, հիվանդանոցներին, ա- 
օողջարաններին, դպրոցներին, արդյունաբերական ձեռնարկություններին կից) պար

տեզներ:

ԱՅՐՎԱԾՔ, Ожог; burn, scald scorch
Ծառաբույսերի հիվանդություն, որը բնորոշվում է հյուսվածքների (տերևների, 

ճյուղերի, ծաղիկների, շիվերի, բնի) հանկարծակի սևանալով և մահանալով: Ա. լինում 
է վարակիչ, որն առաջանում է մանրէների և սնկերի ներգործությամբ, և ոչ վարակիչ, 

հետևանք է աբիոտիկ անբարենպաստ գործոնների:

ԱՅՐՈՒՄ, Отжиг; annealing, cieam burn
Հակահրդեհային նպատակով անտառում ղեկավարվող գետնատարած հրդեհի 

արհեստական առաջացում, որի կրակն ուղղվում է բուն հրդեհին ընդդեմ. Անտառում 
հրդեհի մեկուսացման արդյունավետ եղանակներից մեկը:

ԱՄԱ



ԱՆԱ
ԱՆԱՊԱՏԱՑՈՒՍ, Опустынивание; desertification

Տարածքի կորուստը համատարած բուսական ծածկույթից, որը հնարավոր չէ 
հետագայում վերականգնել սաանց մարդու միջամտության: Որպես կանոն դիտվում է 
չորային, սակայն ոչ պարտադիր շոգ վայրերում: Տեղի է ունենում ինչպես բնական, 
յանպես էլ (գլխավորապես) անթրոպոգեն գործոնների ազդեցության հետևանքով:

ԱՆԱՊԱՏՆԵՐԻ ԳԵՏԱՀՈՎՏԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Тужайные леса; tu g a i forests

Աճում են միջին և կենտրոնական Ասիայի անապատային շրջանների գետահո- 
վիտներում նեղ ժապավեններով: Ունեն ջրապաշտպան կարևոր նշանակություն և 
մտնում են առաջին խմբի անտառների մեջ:

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ (ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ); Английский парк 
(Ландшафтный парк); English park, landscape pa rk

Լանդշաֆտային որոշակի կոմպլեքսով տարածք (5-100 հա), որի հատակագ
ծային տարրերը բնական դասավորություն ունեն: Օգտագործվում է սահմանափակ 

ռեժիմով հանգստի համար:

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ, Отражение; reflectance

Արեգակնային ճառագայթներն ընկնում են երկրի մակերևույթի աօարկաների 
վրա և անդրադարձվում տարբեր ուղղություններով: Հեռահար ուսումնասիրություն

ների մեջ առավել օգտագործվում են հենց ա յդ անդրադարձված ճառագայթները* ան
տառածածկի և ա յլ լանդշաֆտների հետազոտությունների ժամանակ: Անդրադարձ
ման չորս տեսակ են առանձնացնում'
щ/ իդեալական հայելա յին (սպեկուԱար), p/մոտիկ հայելա յին (սպեկուԱար), գ/մոտիկ 
դիֆուգային, դ/ իդեալական դիֆուզային կամ Լամբերտյան մակերես:

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԻՆԴԻԿԱՏՐԻՍԱ, Индикат риса от ражения; re flectance ind icatrice  
Անդրադարձման ինդիկատրիսան Երկրի մակերևույթի օբյեկտի կամ առարկայի 

(օր.լայնատերև կամ փշատերև անտառների) պայծառության գործակիցների հանրա
գումարն է, որը գրաֆիկորեն պատկերվում է բևեռային դիագրամայի տեսքով:

ԱՆԴԱԼԻՍ, Отводок; laye r, o ffse t

Ընձյուղի բողբոջակիր հատված, որը մայրական բույսից առանց անջատելու մի 
կողմ է տարված և միջին մասով թաղված է հողում: Բույսերի վեգետատիվ բազմաց

ման եղանակներից է (նռնենի, կոկռոշենի, հաղարջենի, մոշենի, եղրևանի և ա յլն):

ԱՆԵՄՈԽՌՐԻԱ, Анемохория (анемохор-оржанилм, распрост раняемый вет рам); 

anemochare
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^ ա ս պ ո ր ի  տեղափոխությունը օդի հոսանքների միջոցով: Սպորավոր բույսե- 
րի և սնկերի տարածման հիմնական եղանակը: Հատակ է նաև բազմաթիվ սերմնավոր 
բույսերի, որոնք ունեն այղ նպատակին ծառայող հարմարություններ (բամբակաթելի 
նման հավելվածներ, թևիկներ, օդային պարկիկներ):

ԱՆԵՄՈՖԻԼԻԱ, Анемофилия; onemophily

Բույսի հարմարողականությունը քամու միջոցով փոշոտվելու համար: Անե- 
մօֆիլիան ասեդնատերևավորների փոշոտման միակ ձևն է: Բնորոշ է նաև մի շարք 
ծաղկավոր բուսատեսակների:

ԱՆԹԱՌԱՄՆԵՐ, Сухоцветы, иммортели; xeranthemum, im m ortelle

Աստղածաղկազզիների (Asteraceae) ընտանիքի բույսեր, որոնք ունեն լոր, կա
շեկերպ, կարծր, չթաոամող և երկար պահպանվող ծաղիկներ: Օգտագործվում են 
ծաղկադեկորատիվ ձևավորումներում, ձմեոային ծաղկեփնջերում (անթառամ, հազա
րատերևուկ, ակրոկլինում, ամոբիում Սայլն):

ԱՆԹՐՈՊՈԳԵՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, Антропогенные факторы; anthropogen factors
Միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխություններ, որոնք պայմանավորված են 

մարդու գործունեությամբ: Կարոդ են լինել անմիջական' անտառների զանգվածային 
ոչնչացում, և անուղղակի, որն իրականացվում է լանդշաֆտի, կլիմայի, օդի ֆիզիկա
կան վիճակի ու բաղադրության, հոդի և ա յլ փոփոխությունների հետևանքով: Միջա
վայրի աղտոտումը կենցաղային և արդյունաբերական թափոններով հանգեցնում է է- 
կոլոգիական հավասարակշռության խախտման, օրգանիզմների համակեցության 
(կենսաերկրացենոզի) քայքայման: Հողի բերրիության բարձրացմամբ մշակաբույսե
րի և ընտանի կենդանիների համար մարդը ստեղծել է նոր միջավայր' ագրոկենսացե- 
նոգներ:

ԱՆՕԱՈԱՊՍԱԿ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Безвершинное кобловое хозяйство; peatless 
pollard farm ing

Անտառանյութի մանրաչափ տեսականի ստանալու նպատակով ծառի բունը 
կտրում են 2-4 մ բարձրության վրա: Առաջացած բնաշիվերը 2-10 տարեկան հասա
կում հատում են' թողնելով հիմքից 3-5 սմ, նոր բնաշիվեր ստանալու համար: Ա.Ց. վա
րում են բարդուց, լորենուց կազմավորված ծառուտներում:

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՇԱԲԼՈՆ (ԽՏԱՉԱՓ). Узловой шаблон; com er sample (mode!)
Անտաոգնահատման գործիք, որով որոշում են ծառերի բների ընդլայնական 

կտրվածքի մակերեսների գումարը:
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14 ԱՆՀ
ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Асимметрия; asym m etry ------------

Համաչավտւթյան առանցքի բացակայության պայմաններում ծավալատարա
ծական տարրերի զուգակցում և բաշխում: Զբոսայգու կոմպոզիցիայի լա յնորեն օգ
տագործվող եղանակ:

ԱՆՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Диссонанс; dissonance, discordance

Ներդաշնակության բացակայություն: Արտահայտվում է ձևի և բովանդակութ
յան, առարկաների ու երևույթների արտաքին տեսքի ու դրանց էության և ա յլնի ան
համապատասխանության մեջ: Կանաչ շինարարությունում ներկայացնում է ըստ չա
փերի. ճարտարակերտության և գույների, անհաջող ընտրված բույսերի խմբեր:

ԱՆՈԹԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Сосудистые раст ения; vascular plants

Բույսեր, որոնց օրգաններում աոկա են անոթներ կամ տրախեիդներ (մաղան

ման տարրեր): Այս խմբի մեջ են մտնում բոլոր բարձրակարգ բույսերը' բացասութ
յամբ մամռանմանների:

ԱՆՋՐԴԻ ՕԱՌԱԲՈՒՕՈՒԹՅՈՒՆ, Богарное древоводст во; boghar tree farm ing

Ոռոգման բացակայության պայմաններում բույսերի աճեցումը տարեկան 300 
մմ-ից ոչ պակաս տեղումների, դրանց բարենպաստ բաշխվածության և մշակման լա վ 
պայմանների (պարարտացում, փխրեցում, ցանքածածկ) առկայության դեպքում:

ԱՆՍԱՄԲԼ, Ансамбль; ensemble

Պարտեզպուրակային արվեստում բուսականության և լանդշաֆտի մյուս տար
րերի գործառական կապվածության ամբողջություն, որը բերված է միասնական տես
քի և ձեռք է բերել որոշակի գեղարվեստական բնույթ:

ԱՆՏԱՌ, Лес; fo re st

Բուսականության հիմնական տիպերից մեկը: Հանդիսանում է ծառերի, թփերի, 

խոտերի, մամուռների, քարաքոսերի, կենդանիների ու միկրոօրգանիզմների կենսա

բանորեն սերտ համագործակցված ընդհանրություն, որոնք գտնվում են մշտական 

փոխազդեցության մեջ ինչպես մինյանց, այնպես է լ շրջակա միջավայրի հետ: Ա. աշ
խարհագրական լանդշաֆտ է, կենսոլորտի բաղկացուցիչ կարևոր տարրերից մեկը, 
անտառանյութի հումքային բազա: Որպես բնական երևույթ դիտվում է բնապատմա
կան, տեխնիկական, տնտեսագիտական, իրավաբանական, առողջապահական ա- 
ռամ-ներով: Որպես կենսոլորտի տարր տարածված է մայրցամաքներում, բացի Ան- 

տարկտիդայից: Զբաղեցնում է ցամաքի շուրջ 30%-ը: Ա. լինում է բնական և արհես
տական: Բնական անտառները զբաղեցնում են Ա.-ների հիմնական տարածքը: Կարող 
են լի ն ե լ' կուսական (արմատական), որը չի կրել մարդու ներգործությունը, տարերա- 
յին-կուսական, որը կազմավորվել է բնության և մարդու տարերային գործունեության
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հետևանքով. բնական կարգավորվող, որտեղ մարդը հատումներ կիրառելիս պահպա- 
նամ է մատղաշը' ապահովելով Ա.-ի ինքնավերականգնումը. արհեստական, որը հիմ- 
նադրել է մարդը տնկման կամ ցանքսի միջոցով: Ա. հանդիսանում է մթնոլորտում 
թթվածնի և ածխաթթու գազի հաշվեկշռի հզոր կարգավորիչ: Նյութափոխանակության 
շնորհիվ U.-md կուտակվում է հսկայական օրգանական նյութ' հիմնականում կենսա
զանգվածի ձևով: Սեկ հա-ամ օրգանական նյութերի տարեկան կուտակումը կազմում 
է' արևադարձային անձրևային Ա.-ներում 26, բարեխառն գոտու խաոն Ա.-ներում 
մինչև 10 տ/հա: Երկարակեցության շնորհիվ Ա.-ում կենսազանգվածի կուտակումը 
տասնյակ անգամ գերազանցում է բուսական մյուս տիպերի կենսազանգվածին:

ԱՆՏԱՌԱԲԱԺԻՆ, Делянка; p lo t, piece o f forestland

Հատատեղի մի մասը, որը բաժանվում է անկյունացցասյուներով' վրան նշված 
անտաոաբաժնի ու անտառահատվածի համարը: Հատատեղի Ա.-ների բաժանումը 
նպաստում է անտառօգտագործման աշխատանքների ճիշտ և ռացիոնալ կազմա
կերպմանը:

ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Лесоводство; silviculture
Անտառային ոլորտի գործոլնեթյան հիմնական ուղղություններից մեկը: Ուսում

նասիրում է անտառանման, անտառի արդյունավետության բարձրացման ու վերար
տադրման մեթոդները: Ա. գիտություն է անտառի կյանքի, այնտեղ կատարվող կենսա
բանական պրոցեսների և անտաօկազմավորմանը մասնակցող կենսաձևերի փոխազ
դեցության մասին: Ա. խնդիրներից հարկ к նշել անտառտնկումները, որոնք լինում են 
միատարր (միայն մեկ տեսակից կազմված) և խառը (մի քանի տեսակներից կազմ
ված): Ըստ տարիքի, փնում են միահասակ (Երբ ծառերը հասակային միևնույն դասից 
են) և տարահասակ (երկու և ավելի հասակային դասերից): Ըստ ձևի լինում են պարզ 
(միահարկ) և բարդ (բազմահարկ): Առաջին շարահարներում լինում են լուսասեր, իսկ 
երկրորդ և հաջորդ շարահարկերռւմ' համեմատաբար ստվերասեր տեսակներ: Ըստ 
հասունացման աստիճանի, անտառները փնում են' մատղաշ, ձողանային, հասունա
ցող, հասուն և գերհասուն: Անտառազուրկ տարածություններում անտառների աճե
ցումը կատարվում է արհեստական ցանքի, տնկման, երբեմն էլ կտրոնների միջոցով, 
մնացած դեպքերում' բնական եղանակով (սերմնաբույսերով կամ արմատաընձյուղ- 
ներով): Լեռնային պայմաններում հողապաշտպանման և ջրային ռեժիմի կարգավոր
ման նպատակով ստեղծվում են խառը, բազմահարկ անտառներ: Ծառերի աճին զու
գընթաց կատարվում են անտառհատումներ, ձողանային և հասունացող ծառուտնե
րում' միջանկյալ օգտագործման, խնամքի և սանիտարական հատումներ, հասունա
ցած ծառուտներում' հատումներ անտառօգտագործման համար: Հածումները կա
տարվում են աստիճանական, խմբային ընտրովի, կամավոր ընտրովի եղանակներով, 
այն հաշվով, որ միշտ ապահովվի սերմնային բնական վերականգնումը նոսր ծառուտ
ներում: Տածրարժեք և շիվային ձագում ունեցող անտառներում կատարվում Են վե-
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րակսւռուցման հատումներ' ա յն զուգակցելով բնական վերականգնմանս օժանդակող 
միջոցառումներով և արհեստական անտաոտնկմամբ:

ԱՆՏԱՌԲՌՒՍԱԿԱՆ (ԱՆՏԱՌԱՃՄԱՆ) ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Лесорастительное райониро
вание; fo re st vegetation subdivision

Պետական անտառային ֆոնդի տարածքի բաժանումը (գոնայական և ուղղա
ծիդ գոտիականությամթ) միավորների' ե լնե լով  տեղի հողակլիմայական պայմաննե
րից և անտառի տիպից: Ա.Շ. ցույց է տալիս անտառների աշխարհագրական բազմա
զանությունը, դրանց ֆիզիկաաշխարհագրական բաշխվածությունը:

ԱՆՏԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Лесоведение;  fo restry

Կենսաբանական գիտություն անտառի մասին: Հանդիսանում է անտառի կյան
քը բնորոշող գիտելիքների միասնություն: Ա. ուսումնասիրում է անտառների աճման և 
զարգացման կենսաբանական գործոնները և դրանց փոխադարձ կապը միջավայրի 
հետ: Ա. Ելնելով տնտեսության պահանջներից, մշակում к անտառների օգտագործ
ման և վերարտադրության հարցերը' հենվելով բույսերի անատոմիայի, ֆիզիոլոգիա

յի, բուսաբանության, կենդանաբանության, օդերևութաբանության, հողագիտութ

յան և գիտության ա յլ ճյուղերի վրա:

ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ ՏԱՐԱԾՔ, Лесопокрытая плошады forested area; fo re s t cover

Տարածք, որն զբաղեցված է բնական անտառներով կամ պետական անտառա
յին ֆոնդ փոխադրած միակցված անտառտնկարկներով:

ԱՆՏԱՌԱԿ, Роща, перелесок; grove, copse

Ոչ մեծ, հաճախ շրջապատից տարբերվող, միահասակ ծառատեսակներից 

կազմավորված անտառամաս:

ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ, Лесорубочный участ ок; fe ltin g  area, p lo t, pa rce l 

Տարեկան հատատեղի մի մաս (տեղամաս):

ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ՏՈՄՍ, Лесорубочный билет; fe llin g  Sconce, wood ticke t

Անտառահատման և անտառանյութի բացթողման գրանցումների ստուգման 
հիմնական փաստաթուղթ:

ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՎԱԾ, Выдел лесной; sub-com partm ent

Անտառի որոշակի հատված, որը անտաօամասերից ունի հիմնական հատկա
նիշների (ձևի, կազմի, ծագման, հասակայնությանը, բոնիտետի, տիպի, լրիվությանը և 
ա յլն) նկատելի տարբերություն:



17ԱՆՏ

ԱՆՏԱՌԱՑՈՂ, Лесная почва; fo rest տօ/Г

Անտաօածածկ հողի վերնաշերտը: Պարունակում է անտառային փռվածքի 
մասնակիորեն հանքայնացված մնացորդներ: Օգտագործվում է պարտիզահող ստա
նալու համար:

ՄՆՏԱՌԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲԱԶԱ, Лесосырьевая база; fo re st resource base

Պետական անտառային ֆոնդի տարածք, որն ամրացված է անտաոահումք 
մթերող ձեռնարկությանը:

ԱՆՏԱՌԱՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Лесопожарный период; fo rest fire  period  
Ժամանակաշրջան, որն առանձնապես վտանգավոր է հրդեհների ծագման ու 

տարածման համար: Պայմանավորված է եղանակով: Լեռնային լայնատերև և սաղար
թավոր անտառներում Ա. ժ. է ամռան երկրոդ կեսը և աշնան սկիգթը: Ասեղնատերևս!- 
վոր անտառներում' գարնան և ամռան ամիսները:

ԱՆՏԱՌԱՃԵՑՈՒԱ, Лесовыращивание; forest planting, fo rest growing

Անտառանյութ և ա յլ մթերքներ ստանալու, ինչպես նաև անտառի բազմակող
մանի հատկությունների լավագույն դրսևորման նպատակով անտաոտնտեսվարման 
տեսական դրույթների գործնական կիրառում:

ԱՆՏԱՌԱՃԱԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ, Лесорастительные условия; forest growing conditions 
Կլիմայական, լեռնագրական, հիդրոլոգիական և հողային պայմանների համա

լիր, որը պայմանավորում к անտառային բուսականության աճը և անտառի դինամի
կան:

ԱՆՏԱՌԱՃԱԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԻՊ, Тип лесорастительных условий; type o f forest 
growing conditions

Անտառածածկ և ոչ անտառածածկ տարածքի անտառաճման համանման պայ
մանների միագումարություն: Անտառային տիպոլոգիայի դասակարգման միավոր, ո- 
րը կիրառվում է անտառի և անտառապատման համար նախատեսված տարածքները 

դասակարգելիս:

ԱՆՏԱՌԱՄԱՍԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ. Очистка мест рубок; cleaning o f cut p lo t 
Հատման մնացորդների հավաքումը և հեռացումը հատատեղից կամ նրանց 

այնպիսի վիճակի բերելը, որը չի խանգարի անտառի սերմնային բնական վերա
կանգնմանն ու մատղաշի նորմալ աճին: Հատատեղում հատման մնացորդները կազ
մում են զգալի ծավալ (ծառուտի կենսազանգվածի 15-20 %) և հումք են հանդիսա
նում քիմիական, վիտամինային ալյուրի, քլորոֆիլային մածուկի և ա յլ արժեքավոր
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ԱՆՏԱՌԱՅԳԻՆԵՐ, Лесосады; ftve s t gardens

Բնական կամ արհեստական անտսաի բազայի վրա ստեղծված պտղատու և 
հատապտղատու տեսակների գերակշռությամբ հատուկ տնկարկ: Ունի ինչպես զբո
սայգու, այնպես էլ պտղատու այգու գործնական նշանակություն: Ստեղծվում է վայրի 
պտղատուները պատվաստելով և ազնվացնելով: Դրանով անտաոի որոշ հատվածներ 
վերածվում Են հատուկ տնկարկների, որտեղից լրացուցիչ ստացվում է պտղատու 
մշակաբույսերի բարձրորակ բերք:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Лесное т овароведение; fo re s t commotSty 
science

Անտառային ոլորտին վերաբերող գիտական ուղղություն, որն ուսումնասիրում 

է անտաոային ապրանքների (անտառանյութի, փայտամշակման, թղթի ու ցեԱՈւլոզի և 

անտաոի կողմնակի օգտագործման մթերքների) կիրաօական հատկությունները, մշա

կում դրանց դասակարգումն ու ստանդարտները, բացահայտում բնափայտի պահ

պանման, տեղափոխման և օգտագործման պրոցեսում որակի վրա ազդող գործոննե- 

րը:

ԱՆՏԱՈԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, Лесная промышленность; fo re s t industry

Անտառային համալիրի ճյուղ, որն զբաղվում է անտառանյութի մթերմամբ, 
փայտանյութի վերամշակմամբ և ա յլ գործունեությամբ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, Лесной доход, результ ат ; fo re s t incom e, resu it

Անտառտնտեսվարման արդյունքում ստացված բոլոր ապրանքների (փայտան
յութ, ոչ-փայտյա անտառանյութ և ա յլն) ամբողջությունը դրամական արտահայտութ
յամբ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ, Лесное пастбище; fo re s t pasture

Պետական անտաոային ֆոնդի մեջ մտնող խոտաբույսերով ծածկված տա

րածք, որն օգտագործվում է անասունների արածեցման համար' առանց անտառին 
վնաս պատճառելու: Որպես Ա. Ա. առանձնացվում են ինչպես անտառածածկ, այնպես 
էլ ոչ անտառածածկ տարածքներ: Ա.Ա. արգելվում է առանձնացնել արգելոցներում, 

արգելավայրերում, ազգային պարկերում, անտաոապարկերում, գիտական կամ 

պատմական նշանակություն ունեցող անտառներում, պաշտպանական անտաոաշեր- 
տերում, հակաէրոզիոն տնկարկներում, սանիտարական և առողջարանային նշանա

կության անտառներում:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳՐՈՒՄ, Лесная сертификация; fo re s t ce rtifica tion

Անտառանյութի (հիմնականում փայտանյութի) կայուն ստացման և իրաց
ման գնահատման համակարգ: Աշխարհում գոյություն ունեն անտառային վկայագըր-
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auiU մք Տանի ոասակարգոր. անտաոևւյրս հոգհբարձւսնհրի խորհուրդ, -1աւ1աեւ^ո- 
պակաս անտաոային վկայագրման խորհուրդ և այլն:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ, Биржа лесная; format bourse

Անտառանյութի բաց պահեստ: Նախատեսված է անտառից անտառանյութի 
ստացման, կուտակման համար: Ծառայում է որպես բնափայտի փոխաբեռնման կետ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԵՏՈ03ՈՒՆ, Лесной ценоз (лесное сообщество); forest 
phytocenosis

Բուսական հիմնական տիպերից մեկը, որի բարդ բազմաշարահարկային կա
ոուցվածքում հիմնական դերը պատկանում է ծառերին:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴԵՆԴՐՈԲԱԶՍԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Лесное дендроразнообразие; forest 
dendrodivenity

Sb'u Անտառային դենդրոֆլորա:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴԵՆԴՐՈՖԼՈՐԱ, Лесная ВенВрофлоро; forest dendroftora
Անտաոային համակեցությունը ներկայացնող ծառերի ու թփերի տեսակային 

բազմազանություն:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ, Лесной BoxoB; fo rest p ro fit
Անտառային պետական ֆոնդի օգտագործումից պետական բյուջե մուտքագր

վող դրամական միջոցներ: Ա.Ե.-ի տնտեսագիտական ելակետը հանդիսանում է ան- 
տաոտնտեսվարման վրա ներդրած հասարակական ու արտադրական ծախսերի 
փոխհատուցումը և արտադրության հետագա ընդլայնման համար կուտակումների ա- 
պահովումը: Հիմնականում ստացվում է արմատի վրա անտառի վաճառքից, որի մեջ 
բացի բնափայտի արժեքից, մտնում է նաև խեժի, կեղևի և ա յլ նյութերի վաճառքից 
ստացված գումարը, որը կազմում է Ա.Ե.-ի 60-90%-ը, և փայտանյութի երկրորդական 
տեսակների իրացումից գոյացած միջոցները:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ, Лесной массив; forest massive
Անտառածածկ որոշակի տարածք, որը զատվում է բնական սահմաններով 

(գետ, լիճ, լեռներ), ա յլ հողատեսքերով (մարգագետին, վարելահող) կամ բնակավայ
րերով: Կարող է լինել մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի տասնյակ հազար հա: Ա.Զ.- 
ի ներսում կարող են լինել բացատներ, ոչ անտառածածկ տարածքներ և այլն:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԷՆՏՈՄՈԼՌԳԻԱ (ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ). Лесная знтомолоеия; forest 

enthomotogy
Գիտություն միջատների մասին: Ուսումնասիրում է անտառում բնակվող մի

ջատները, նրանց փախադարձ կապը ծառատեսակների հետ, զանգվածային բազ-
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մացման պատճառները, նրանց հասցրաՕ վնասը և օգուտը: ^ասդիսասում է անտառի 
պաշտպանության տեսական հիմքը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԹԱՂԻԲ, Лесная подстилка;  fo re s t litte r

Անտառի սաղարթի տակ հողի մակերեսին անտառային կենսացենոզի թափու
կի կուտակումը, որը ձևավորվում է թաղիքային շերտով' ստեղծելով բարենպաստ մի
ջավայր կենդանիների ու միկրոօրգանիզմների համար: Թաղիքի տարբեր շերտերում 
օրգանական թափուկը գտնվում է քայքայման և հումիֆիկացիայի տարբեր աստի
ճաններում: Ա.Թ.-ի հզորությունը պայմանավորված է ծառուտի կազմով, ձևով, լրի
վությամբ, հասակով, կենդանի ծածկոցի տիպով և նրա տարածվածության աստիճա
նով, հողի ջրային ռեժիմով, կլիմայական պայմաններով, կրծող կենդանիների գործու
նեության ակտիվությամբ և ա յլ գործոններով: Ա.Թ. լինում է 3 տիպի' մուլ կամ փուխր, 
առաջանում է լայնատերև ծառատնկիներից կազմավորված ծաօուտներում' բարձր 
ջերմաստիճանի, ցածր խոնավության պայմաններում, կոպիտ կամ թթու, աօաջանում 
է ասեղնատերևավոր և մանրատերև սաղարթավոր անտառներում' բարձր խոնավութ
յան և ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, մոդեռն, հանդիսանում к նախորդ երկու 
տիպերի միջինը: Լայնատերև սաղարթավոր հասուն անտառներում տարեկան անտա
ռային թափուկը հասնում է մինչև 3000 կգ/հա, չոր տիպի ասեղնատերևավոր անտառ

ներում' 3000-6000 կգ/հա, իսկ թարմ և խոնավ տիպերում' 25-30%-ով ա վելի: Ունի հո- 
ղաոաջացման կարևոր նշանակություն: Այն կարգավորում է հողի քիմիական ռեակ
ցիան, ջրային ռեժիմը, ֆիզիկական հատկությունները, բարձրացնում բերրիությունը, 
պայմաններ ստեղծում անտառի սերմնային վերականգնման համար:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԹՓԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Лесные куст арники;  fo re s t bush species 

Անտառներում ենթանտառը ներկայացնող թփերը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԻՆՏՐՈԴՈՒԿՑԻԱ, Лесная инт родукция; fo re s t in troduction

Տ վյա լ տարածքում բնականորեն չաճող, չհանդիպող նոր ծառատեսակների 

ներմուծումը և արհեստականորեն բազմացումը և աճեցումը անտառային մշակույթ
ներում:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԽՈՏՀԱՐՆԵՐ, Лесные сенокосы; fo re s t hay fie lds

Անտառային ֆոնդում առկա տարածքներ, որոնք պիտանի են խոտհնձի համար: 
Ա.Խ. առանձնացվում են անտառշինության և հողաշինության հիման վրա, ոչ անտա
ռային տարածքում, երբեմն էլ չվերականգնված հատատեղում, որտեղ դեռևս չի նա
խատեսվում վերականգնում անտառմշակութային եղանակով, ինչպես նաև այն տա

րածքներում, որտեղ պահանջվում է բարելավման միջոցառումների (չորացում, հրկի

զում...) կիրառում:
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ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕԱԾԿՈՑԻ ԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈ/Ն, Сомкнутость крон леса; fo rest canopy 
closure

Sb'u Սաղարթի միակցություն:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Лесные древесные породы; fo rest tree species
Ծառատեսակներ, որոնք աճում են անտառային համակեցություններում և ներ

կայացնում ծաոային շարահարկը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ, 
Лесохозяйственные свойства древесных пород; fo rest economical features o f tree  
species

Ծառատեսակների կենսաբանական և էկոլոգիական այն հատկանիշները, ո- 
րոնք անտառաբուծության համար ունեն գործնական նշանակություն: Առանձնապես 
կարևոր են ծառատեսակների պահանջը կլիմայական պայմանների, լույսի, ջերմութ
յան, տեղումների քանակի և նրանց բաշխման, օղի խոնավության, քամու և հողի 
նկատմամբ, աճման առանձնահատկությունները, դիմացկունությունն անբարեն
պաստ գործոնների նկատմամբ, երկարակացությունն ու արտադրողականությունը 
աճման տարբեր պայմաններում: Այդ հատկությունների իմացությունը հնարավորութ
յուն է տալիս անտաոտնտեսվարման շնորհիվ ապահովել ծառերի բարձր արդյունա
վետությունը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ, Экология лесных древесных пород; 
ecology o f fo rest tree species

Կենսաբանական գիտության ուղղություններից մեկը: Ուսումնասիրում է ծառա
բույսերի և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունը: Ընդգրկում է ինչպես առան
ձին ծառատեսակների փոխազդեցությունը միմյանց վրա. այնպես էլ ծառուտի և 
շրջակա միջավայրի համակողմանի գործոնների (կլիմա, հող, կենդանական աշխարհ, 
բուսական ա յլ կենսաձևեր) փոխազդեցությունը: Հասակային տարբեր փուլերում ծա
ռաբույսերը հանդես են բերում էկոլոգիական տարբեր հատկություններ, ուստի ու
սումնասիրվում է տվյա լ տեսակի օնտոգենեզի ընթացքում:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐ, Лесной кадастр; forest 

cadastr, (survey), state  /tores/ cadastre
Պետական անտառների հաշվառման ցուցակ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՐԱԿԱԳԻՑՈէԹՅՈՒՆ, Лесная пирология; forest pyrobgy
Ուսումնասիրում է անտառային հրդեհները, դրանց հետևանքով առաջացած 

փոփոքսււթյունները և պայքարի եղանակները:



ԱեՏ
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ, ЛвСНЫв ПОчвы; fo re st sods

Անտառապատ, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման, բնության 
պահպանության, ինչպես նաև անտառային տնտեսության կարիքների համար տրա
մադրված կամ նախատեսված հոդեր:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՒՄՈՒՍ, Лесной гум ус; fo re s t humus

Օրգանական նյութ, որը գոյանում է բուսական մնացորդների քայքայումից' 
հումուսային բնորոշ նյութերի առկայությամբ և կազմում է անտառային հոդի վերին 
բերրի շերտը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ, Лесные ресурсы ; fo re s t resources

Հասարակության նյութական և կուլտուր-կենցաղային կարիքների համար ան
տառից ստացվող օգտակար մթերքներ: Ա.Ռ. վերականգնվող են և ճիշտ տնտեսվար- 
ման դեպքում' անսպառ: Լինում են բնափայտ բազմատեսակ, տեխնիկական (խեժ, 
խցան, դաբաղանյութ, օրգանական ներկանյութեր), սննդամթերք (ւ՛ կեր, հատապ
տուղ, միրգ, ուտվող բույսեր, վայրի կենդանիների ր"- ՚ մոոթեդեն), տային (խոտ, 
դալար ճյուղեր, տերևներ, կաղին և ա յլն), դեղաբույսեր: Ա.Ռ.-ի մեջ . ■ ւնում են նաև 
նրա բնապահպանական հատկությունները և հասարակական օգտակարությունը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐ, Лесные пожары ; fo re s t fire

Լանդշաֆտային հրդեհների տարատեսակ, որի ժամանակ հրդեհը տարերայնո
րեն տարածվում է անտառում: Ա. Հ.-ները լինում են գետնատարած, երբ այրվում են 
թափուկը, խաշամը, մամոային և խոտային ծածկույթը: Հրդեհի տարածման արագութ
յունը 1-3 մ/րոպե: Արագընթաց գետնատարած հրդեհի դեպքում այրվում են նաև են- 

թանտառը, մատղաշը: Սաղարթային հրդեհ-խոտածածկի, թափուկի, խաշամի հետ 

միասին այրվում к նաև ծառերի սաղարթը: Սաղարթային հրդեհի տարածումն ընթա
նում է թռիչքաձև, տարածման միջին արագությունը մինչև 40 d/րոպե: Երբեմն գետնա
տարած և սաղարթային հրդեհները հանդես են գալիս միաժամանակ: Ստորգետնյա 

(տորֆային) հրդեհները բնութագրվում է 0.3-1.5 մ և ավելի տորֆային շերտի անբոց 
այրմամբ: Ստորգետնյա հրդեհի արագությունը չի անցնում օրական 7 մ-ից, տևողութ

յա նը՝ մեկ կամ մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, Классиф икация лесны х пожаров, 

classification o f fo re s t fires

Գործնականում ընդունված է 3 տիպի հրդեհ' ստորին կամ գետնատարած, վե
րին կամ սաղարթային և ստորգետնյա: Երբեմն առանձնացնում են նաև 4-րդ տիպը' 
բնային: Բացի նշված տիպերից, լինում են նաև խառը, երբ 2-րդ կամ Э-րդ տիպի 
հրդեհները հանդես են գափս միասին, և անցումային, երբ մի տիպի հրդեհը փոիարկ- 
վում է մյուսով: Գետնատարած հրդեհն ուժգնության տեսակետից բաժանվում к' թույլ,
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ԱՆՏ

մեղմ և ինտենսիվ: Ըստ տարածԱաս բնույթք) լինում է ակնթարթային, որը շարժվումէ 
արագ, այրելով կենդանի ծածկոցը, թաղիքի վերին շերտը, մասամբ մատղաշն ու են- 
թանտաօը, որը բնորոշվում է դանդաղ տարածմամբ' ընդգրկելով ողջ թաղիքը և ծա- 
ոաբների հիմքը: Սաղարթային հրդեհները բաժանվում են' փոթորկային, որն ա- 
րագ անցնում է ծաօերի վերին մասով' այրելով ճյուղերը, և համատարած, որի կրակն 
ավելի կայուն է և ընդգրկում է ողջ սաղարթը: Ստորգետնյա հրդեհը լինում է խոր 
ստորգետնյա և մակերեսային (բնորոշ է տորֆային հողերին):

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Частота лесных пожаров! 
frequency o f fo rest fires

Ցուցանիշ, որն արտահայտում Է որևէ տարածքում մեկ սեզոնում կամ բազմամ
յա  տարիների միջին հրդեհների քանակը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ, Обнаружение лесных пожаров; 
detection o f fo rest fires

Օխի կամ ա յլ նշանների հիման վրա անտաօո * ծագած հրդեհի օջախի ճիշտ 
որոշում: Այն կատարվում է գետնի վրա տեղակայվա' ւուկ դիտակետերի, օդանա- 
վերի, տիեզերական սարքերի և դիտարկման ա յլ մ' ջոցներով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ, Тушение лесных пожаров; extinguishing (putting  
out) o f forest fires

Բաղկացած է հետևյալ փալերից' հրդեհի կանխում (տարածման արգելակում), 
մեկուսացում (սահմանափակումը որոշակի տարածքում), հանգցնելուց և հրդեհված 
տարածքի հսկումից, որպեսզի թույլ չտրվեն նոր բօնկումներ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ; Карты 
лесных пожаров и пожароопасности; forest fires and fire  danger maps

1:25 000 - 1:50 000 մասշտաբի անտաօային հրդեհների տարածումը և հրդե- 
հավտանգավորությւսն տարբեր կարգեր ունեցող անտաոտարածքները պատկերող 
անտաոտնտեսական միջոցառումների քարտեզներ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Периодичность лесных пожаров; 

periodicity o f fo rest fires
Անտառի որոշակի տարածքում հրդեհների կրկնման օրինաչափության հաջոր

դականությունը: Տարբերվում են' բազմամյա, սեզոնային և օրական: Որոշակի պար
բերականությամբ կրկնվող հրդեհները պայմանավորված են կլիմայական չոր և խո
նավ տարիների հաջորդականությամբ: Տարվա շրջանակներում առանձնացվում են 
հրդեհավտանգ սեզոնները, որոնք գործնականում ընդհանուր են որոշակի գոտիների 
համար: Հրդեհների բռնկումը մեծ մասամբ արձանագրվում է ժամը 13-15-ը.
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ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐ, Лесные культуры; fo re s t cultures, fo re s t plantings (FP)

Ա.Մ. անտառվերականգնման, անտառածածկ տարածքի ընդարձակման, ան- 
տաոբարելաման նպատակներով տնկված կամ սերմերի ցանքսի միջոցով արհեստա
կան հիմնադրված անտաոտնկարկներն են, որոնք դեո չեն միակցվել և դրանցում 
տարվում են անտաոմշակման (հողի փխրեցում, քաղհան) աշխատանքեր: Բնական 
անտառվերականգնումը հաճախ պահանջում է փոքրածավալ հատումներ, երր այս 
կամ այն պատճառով անհնար է ապահովել սերմնային վերարտադրությունը կամ այդ 
պրոցեսում տեղի է ունենում տեսակային անցանկալի Փոփոխություն, անհրաժեշ
տություն է զգացվում կիրառել անտաոմշակութային միջոցառումներ: Անտաոմշա- 
կույթների ստեղծման հաջողությունը ծառատեսակների ճիշտ ընտրությունից և տե
ղաբաշխումից բացի, կախված է ագրոտեխնիկական միջոցառումների ճիշտ և ժա
մանակին կիրառումից: Ա.Մ. լինում են համատարած, երբ բացակայում է բնական վե
րականգնումը, և մասնակի, երբ բնական վերականգնումն անբավարար է, կամ ընթա
նում է ոչ հիմնական ծառատեսակներով: Ա.Մ.-ում գլխավոր տեսակի ընտրությունը 
պամանավորված к անտառաճման պայմաններով, հիմնականում հողի արտադրողա

կանությամբ, տեսակի էկոլոգոկենսաբանական առանձնահատկություններով և հիմ
նադրվող մշակույթի նպատակայնությամբ: Անտաոաճեցման պայմաններից և տեսա
կի աճման տեմպից ելնելով, 5-12 տարեկան միակցված անտառային մշակույթները 
որպես կանոն փոխադրվում են անտառածածկ ֆոնդ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Густота лесны х культ ур; density o f FP

Միավոր (սովորաբար մեկ հա) անտաոմշակութային տարածքում աճող ծառե
րի և թփերի քանակ: Լինում է սկզբնական տնկման (կամ ցանքսի) խտություն, և 
տնկարկի խտություն' հաշվարկի ժամանակ տնկարկում ա ճող ծառերի և թփերի 
փաստացի քանակը: Տնկարկի սզբնական օպ տիմա լ խտությունը պայմանավորված է 
տնկվող (ցանվող) տեսակների աճման էներգիայով և բնակլիմայական գործոններով: 

Անբարենպաստ պայմաններում տնկում են համեմատաբար խիտ: Օառերի պսակի 

միակցվելուց հետո տնկարկի խտությունը կանոնավորում են խնամքի հատումների 

միջոցով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՎԱՕՈՒԹՅՈՒՆ, Сохранност ь лесны х культур; 

safe ty (in te g rity ) o f FP

Որոշակի ժամանակամիջոցում հիմնադրված կենսունակ անտսամշակույթնե- 

րի և տնկված ընդհանուր տարածքի հարաբերությունը տոկոսներով: Կենսունակ է 

համարվում, երբ 1-2 տարեկան հասակում կպչողականությունը 25 % ֊ից ա վելի է: Ա- 

վելի մեծ հասակի անտառմշակույթներում կենսունակության նվազագույն %-ը որոշ
վում է ե լնե լով  տնկարկի նպատակայնությունից:



UbSUfHI^Pb ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՜էԱՇՎԱՐԿ. Учет еастекяыия jbmu m t  
registration o f FP status

Հիմնադրված անտառմշակույթներում աշնանը ընտրում են փորձնական հաշ
վարկային շարքեր և գրանցում բույսերի վիճակը: Մահացած բուսակները հանում 
են և որոշում չորացման պատճառները: Երեք տարեկանից մեծ տնկարկներում որո
շում են պատճառները, ինչպես նաև բույսերի միջին բարձրությունը, տրամագիծը և 
դենդրոմետրիկ մյուս տարրերը: Լարային տնկարկի դեպքում հաշվում են 10 շարքից 
մեկը (10%-ը): Հրապարակներով և փոսերով տնկման դեպքում հարշվարկը կատա
րում են ելնելով տնկման ձևից, հաշվի առնելով տնկված բույսերի քանակը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԻՊ, Тип лесных культур; type o f FP

Անտառային մշակույթներ, որոնց հիմնադրման տեխնոլոգիայի, տեսակային 
կազմի և տեղաբաշխման բնույթը միանման են:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՇՐՋԱՅՑ, Обход лесной; forest observe, forest beat

Անտառպետության տարածքում անտառամաս, որն առանձնացվում և ամ
րագրվում է անտառապահին (շրջայցողին) պահպանության համար: Ա. Շ.-ի տարած
քը պայմանավորված է անտառպետության տարածքով, անտաօպահպանման պայ
մաններով և տ վյա լ անտառապահի համար նախատեսվող աշխատանքների ծավալով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ9, Объезд лесной; forest detour ( circuitJ
Անտառային մի քանի շրջայցերի միավորում, որը կցվում է մեկ շրջայցողի 

հսկողությանը: Շրջայցը կատարվում է ձիով կամ ա յլ փոխադրամիջոցներով: Շրջայց- 
ման տարածքի մեծությունը կախված է միավորված շրջայցերի քանակից և ընդհա
նուր տարածքից, հարավային շրջանների անտառտնտեսություններում լինում է 1.5- 
2.0 հագարից մինչև 20 հազար հա, իսկ Սիբիրի անտառարդյունաբերական շրջաննե

րում* 40-60 հազար հա:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՉԱՓԻՉ ԲԱՆՈՆ, Скобо мерная лесная; forest measurment rampon, 

stabfe
Գերանների և սղոցանյութի ընդլայնական կտ րվա ծը չափող գործիք: 

Կազմված է 60 սմ երկարության նչվարկված քանոնից, որի մի ծայրն ունի փոքր կե- 

օիկ (ցցվածք):

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ, Лесные склады; forest store houses
Անտաոմթերող ձեռնարկության հիմնական օղակներից մեկը, որտեղ կատար

վում է անտառանյութի ժամանակավոր պահեստավորում, գերանների մշակում, ան
տառանյութի բարձում և առաքում սպառողին: Այստեղ կազմակերպվում է մեքենա-

ԱՆՏ շջ
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յացվաՕ, ավտոնատացվաճ արտադրական համալիր, կատարվում ԾԱ փայտանյութի 

ակզբնական մշակման տեխնոլոգիական բոլոր պրոցեսները:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ, Запасы лесные; fo re st resources (FR )

Անտառային ռեսուրսների օգտագործման ենթակա թույլատրելի մասը, որը կա
րող է արտահայտվել ըստ ծավալի, քանակի, որակի, ձևի ու տպթսւէքային տեղադիր-

Քհ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ, Государственный лесной кадаст р; fo re st state  
cadastre

Անտառների և անտառային հոդերի քանակական և որակական տվյալնե
րի գրանցման, տնտեսական գնահատման, ինչպես նաև անտառների դասակարգման
պարբերաբար նորացվող համակարգ:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԼԱՆՇԵՏՆԵՐ, Лесные планшеты; com partm ent map

Պլանշետները ծառայում են որպես աշխատանքային քարտեզներ, որոնց միջո
ցով անտառտնտեսավաբող օրգանները իրականացնում են իրենց գործունեությունը, 
բնության մեջ առանձնացնում են հատատեղերը, խնամքի հատումների և անտաովե- 
րականգնման վայրերը և գրանցում են տնտեսական գործունեության հետևանքով 
անտառային ֆոնդում առաջացած փոփոխությունները: Միևնույն ժամանակ պ լան

շետները միջա նկյա լ նյութեր են, որոնց հիման վրա հետագայում կազմվում են ան- 
տառտնկման պ լանները և սխեմատիկ քարտեզները: Պլանշետները կառուցում են 
ճշգրտված ֆոտոսխեմաների, ֆոտոպլանների և տեղագրական քարտեզների հիման 
վրա:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ, Учет лесны х ресурсов; calculation o fF R

Կատարվում է անտառտնտեսության, անտաօշահագործման աշխատանքների 

պլանավորման նպատակով: Լինում է անտառային ռեսուրսների հիմնական հաշվարկ, 
հատատեղի հաշվարկ, անտառային ֆոնդի ընթացիկ փոփոխությունների հաշվարկ: 

Ա.Ռ.Հ.-ում կիրառում են հետևյալ մեթոդները' հաշվարկային (աոանձին ծառերի հաշ
վառում և գնահատում), աչքաչափային, օդալոաանկարահանման (դիտողական և 
երկրաչափական հանույթի միջոցով), ընտրովի գնահատման ստատիկ մեթոդ և ա յլն:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, Воспроизводст во лесных 
ресурсов; reproduction o f FR

Անտառից ստացվող բնափայտի և բուսական ա յլ հումքի անընդմեջ վերա

կանգնում:
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ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԱԿԱՁև, Лесные таксы; fo rest tax, fo rest rate

Արմատի վրա կանգուն ծառի արժեքը: Որոշվում է պետության կողմիօ անտա- 
օային ռեսուրսների օգտագործումը փոխհատուցելու անտառտնտեսությանը* անտա
ռային օեսուրսների պահպանման, վերարտադրության ապահովման համար: Ա. Ս. 
պայմանավորված է աշխարհագրական վայրով, տնտեսական զարգացմանը և ան- 
տաոպատվածության աստիճանով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵԼԵԿՑԻԱ, Лесная селекция; fo rest selection

Գիտություն բնական պոպույյացիաների կամ արհեստականորեն ստացված 
ծաօային ձևերի ա սորտերի մասին: Անտաօաբուծության բնագավառ, որն զբաղվում 
է կենսաբանորեն կայուն, տնտեսական բարձրարժեք ծսաային ձևերի ու սորտերի 
ստացմամբ ու բարձրացմամբ: Ա. Ա.-ում առանձնացվում են հետևյալ ուղղություննե
րը' ընդհանուր արդյունավետության, որակի, արտակարգ պայմանների, ախտածին 
բակտերիաների և վնասատուների նկատմամբ դիմացկունության: Հիմնական եղա
նակներն են' ընտրություն (հիբրիդացում, մուտագենեզ, մասսայական, անհատական, 
խմբային): Ա.Ս. կատարվում է ելնելով մեկ կամ մի շարք հատկանիշներից:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ), Сертификат на лесные 
семема; certifica te  on fo rest seeds

Սերմնաստուգիչ կայանների կողմից տրվող փաստաթուղթ, որը վկայում է սեր
մերի որակը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ, Стандарты на лесные семена;  standarts on 
forest seeds

Ցանքսի համար նախատեսված սերմերի որակական ցուցանիշները' ծլունա
կությունը, որակի գնահատականը: U.U.U.-ի նպատակն է ապահովել մթերվող և պահ
վող սերմերի որակը: Պարտադիր են սերմ մթերող, պահող և օգտագործող բոլոր կազ

մակերպությունների համար:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, Упаковка лесных семян; packing o f forest 

seeds
Սերմերի փաթեթավորման տարաները կարող են լինել փափուկ բամբակյա 

կամ վուշի 50 կգ տարողությամբ պարկեր, որոնց մեց փաթեթավորում են ամուր 
կեղևով սերմեր (կաղին, ընկույզ, հաճար), և չոր' փայտյա արկղեր, տակառներ, զամբ
յուղներ, մետաղյա ւոուփեր, ապակյա խոշոր անոթներ և այլն.

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Лесное семеноведение; fo rest seeds science
Կենսաբանական գիտության ճյուղ անտառային ծառերի ու թփերի սերմերի 

կենսաբանության մասին:

ԱՆՏ
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ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Лесное семеноводство; fo re s t seed growing, 
fo rest & breeding

Անտառտնտեսության գործունեության բնագավառ, որի խնդիրն к գենետիկա- 
կան սելեկցիայի ճանապարհով ստանալ ժսաանգական և ցանքային բարձր հատկա
նիշներով օժտված անտառային տեսակների սերմեր, մշակելու դրանց պահպան- 
ման և արդյունավետ օգտագործման եղանակները: U.U.-յան նպատակն է բարձրաց- 

նել անտառների արդյունավետությունը, դիմացկունությունը և փայտանյութի որակը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍ, Лесной сеянец; fo re s t seedling

Անտառում (տնկարկում) ծառի կամ թփի սերմերից առաջացած երիտասարդ 

բույս, որը կարող к օգտա գործվել որպես տնկանյութ: Անտառային մշակույթներում և 
պաշտպանական անտաոտնկարկներում սովորաբար օգտագործում են ասեղնա- 
տերևավորների 1-3 տարեկան, իսկ լայնատերև սաղարթավոր տեսակների 1-2 տարե

կան սերմնաբույսերը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՍՅԵՐԻ ՍՏՎԵՐԱՑՈՒՄ, Оттенение лесны х сеянцев; 
shadowing o f fo re s t seedling

Տնկարկում սերմնաբույսերի պաշտպանումը արևի կիզիչ ճառագայթների ազ
դեցությունից: Ստվերացման համար օգտագործում են փայտից, եղեգնից պատրաս
տած վահանացանցեր կամ ծղոտ, որը փայտացանցի վրա տեղադրվում к ցանքա- 
մարգերում 45° թեքությամբ: Սերմերի զանգվածային ծ լե լուց  20-30 օր հետո ստվե- 

րացնող ցանցերը հավաքում են, իսկ մինչև այդ ցանցավահանն աստիճանաբար նոս
րացնում են:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ, Лесные площади; fo re s t areas

Անտառային պետական միասնական ֆոնդի մեջ մտնող անտառածածկ և ոչ 

անտառածածկ տարածք: Ա.Տ.-ների հիմնական ուղղությունն անտաօաճեցումճ է

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏՆԿԱԴԱՇՏ (ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ), Плантация лесны х пород; 
fo re st species p lantation

Արագաճ կամ տեխնիկական բարձրարժեք տեսակների հատուկ աճեցման տա
րածք, որտեղից ստացվում է հումք' քիմիական կամ փայտամշակման արդյուանբե- 

րության համար: Հիմնադրվում к տ վյա լ անտառանյութի աճեցման ժամկետը կրճատե

լու, նրա բարձր ե լքի որակական հականիշների ապահովման, անտաոաճեցման տեխ
նիկական միջոցների արդյունավետ օգտագործման նպատակով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԻՊՌԼՌԳԻԱ, Лесная типология; fo re s t typology

Անտառային տարածքում տարբեր ֆիտռցենոզները բնորոշող հատկանիշների 

հանրագումարային հասկացություն: Քանի որ անտառների զգա լի մասը ենթարկվում
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է մարդու տնտԾսական գործունեությանը. ուստի տարբերում ոև աևտսւռային տիպերի* 
հրկու կատեգորիա' արմատական տիպ, որը զերծ է մնացել մարդու գործունեությու
նից, և ածանցյալ տիպ, որն առաջացել է մարդու ներգործության հետևանքով և հա
ճախ զուգակցվում է անտաօում տեսակափոխությամբ: Եթե ածանցյալ անտառային 
տիպ են թափանցում նախկինում աճած ծառատեսակների սերմեր, ապա տվյա լ ան
տառազանգվածում հնարավոր է արմատական տիպի վերականգնումը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԱՆ, Лесной питомник; forest nursery

Անտաոմշակույթների հիմնադրման համար տնկանյութ աճեցնող մասնագի
տացված տնտեսություն: Ըստ չափերի լինում է փոքր (մինչև 3 հա տարածություն), 
միջին (3-30 հա) և խոշոր (30 հա-ից ավելի): Ըստ գործունեության տևողության լինում 
է մշտական և ժամանակավոր: Վերջինս գործում է մինչև 5 տարի ժամանակով, հիմ
նադրվում է տ վյա լ տնտեսության սահմաններում, ապագա անտաօտնկման վայրում 
կամ նրա մոտակայքում: Մշտական Ա. Տ. ինքնուրույն տնտհաշվարկային տնտեսութ
յուն է, որը կազմակերպվում Հ երկարատև գործունեության նպատակով: Հիմնադրվում 
է հարթ (մինչև 3° թեքության), սննդանյութերով հարուստ հոդերի վրա: Ունենում է 
հետևյալ բաժիները' ցանքային (կտրոնային և սածիլային բաժիններով), դպրոցական 
(պտղատու, հատապտղային և գեղազարդ տեսակների տնկանյութ աճեցնելու հա
մար): Տնկանյութերի աճեցման տեխնոլոգիան ընդգրկում է տարածքի ցանքաշրջնա- 
ռություն, հերբիցիդների, հանքային և օրգանական պարարտանյութերի օգտագոր
ծում, սերմերի նախացանքային մշակում, ցանքս, տնկանյութերի աճեցման բազմա
կողմանի միջոցառումներ, տնկանյութի հանումը, ընտրությւոնը և թաղումը (պահպա
նում): Ա.Տ--ում սերմերի ցանքսի ձևի ընտրությունը (գծային, ժապավենաձև, ակոսա
յին) պայմանավորված է մշակվող ծառատեսակներով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՄԱՅՐԱԿԱՆ (ՅՌՒ) ԲԱԺԻՆ, Маточное отделение яесноео 
питомника; m other (branch) division o f forest nursery

Անտառային տնկարանի տարածքի մաս, որտեղ աճեցվում են սերմեր ու 
կտրոնների ելանյութ հանդիսացող ծառեր և թփեր:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՄ, Ведение лесноео хозяйства; management o f 

forest enterprise
Անտաոշինական նախագծերով նախատեսված համալիր միջոցառումների ի- 

րականացում:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. Лесное хозяйство; forest enterprise
Նյութական արտադրության բնագավառ, որն իրականացնում է անտառների 

ուսումնասիրությունը, հաշվառումը, վերարտադրությունը, պահպանումը, պայտարը 
վնասատուների և հիվանդությունների դեմ, անտառօգտագործումը և անտառային ռհ-
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սուրսՍերր օգաագորօօաս վերահսկոաը, աՍտառաժաՕկ տարածքի ըսդարձա1յու^ 
մը և երկարատև անտաոաճեցման ապահովումը, անտառի արդյունավետության 
բարձրացումը, անտառային ֆոնդի մեց մտնոդ հողերի արդյուավետ օգտագործումը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ (ԿՎԱՐՏԱԼ), Лесной кварт ал; fo re s t com partm ent

Անտառի որոշակի մաս, որը սահմանագծված է անտաոուղիներով (կածաննե
րով), ճանապարհներով կամ բնական սահմաններով (գետ, լիճ, լեռնաշղթա): Ա.Ք-նե- 
րի բաժանումը կարող է լի նե լ բնական, երբ սահմանազատվում է բնական սահմա
նագծերով, (Ա.Ք. ստացվում к տձև), խառը, երբ դրանց սահմաններից որևէ մեկը լի 
նում к բնական, մյուսները' արհեստական, և արհեստական, երբ ԱՔ. սահմանազատ

վում к անտաոուղիներով:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ, Лесное карт ирование; fo re s t m apping

Քարտեզագրության այն բաժինը, որն զբաղվում к անտառապատ տարածքնե
րի վերաբերյալ քարտեզագրական համապատասխան նյութերի պատրաստման, օգ
տագործման և ուսումնասիրման հարցերով: Անտառային քարտեզագրական հիմնա
կան նյութեր են հանդիսանում անտառային պլանշետները, անտառտնկման պլաննե
րը, սխեմաները և անտառային ամենատարբեր քարտեզները:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Лесная мет еоролош я; fo re s t m eteorology 
Գիտական ուղղություն, որն ուսումնասիրում է անտաօտնտեսվարման և օ- 

դերևութաբանական երևույթների միջև եղած կապը:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Лесной кодекс; fo re s t code

Կարգավորում Է տ վ յա լ երկրի անտառային հարաբերություններ, անտառների և 

անտառային հողերի կայուն կառավարման' պահպանության, պաշտպանության, վե
րականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև ան
տառների հաշվառման, մոնիթորինգի. վերահսկողության և անտառային հողերի հետ 
կապված հարաբերությունները:

ՀՀ-ում աոաջին Ա.Օ. ընդունվել 1 1994 թ., որը բաղկացած էր 20 բաժնից և 65 
հոդվածից: Ներկայումս գործող Ա.Օ. ընդունվել է 2005թ.նոյեմբերին, որն ընդգրկում к 

62 հոդված:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, Лесное законодат ельст во; fo re s t leg isla tion

Երկրում անտառային բնագավառում հարաբերությունները կարգավորում են 
տ վյա լ հանրապետության Սահմանադրությամբ, անտառային օրենսգրքով, քաղաքա
ցիական օրենսգրքով և ա յլ իրավական ակտերով:
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ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖԻՏՈՊԱԹՈԼՈԳԻԱ, Лесная фитопатология; fo rest phytopathology

Ագրոկենսաբանական գիտության ճյուղ, որն ուսումնասիրում к անտաոային 
ծառաբույսերի ու բնափայտի հիվանդությունները, դրանց առաջացման պատճառնե
րը, հարուցիչները, բույսերի և արտաքին միջավայրի փոխադցությունները, բացահայ
տում հիվանդությունների զարգացման օրինաչափությունները և տեսական ա յլ հար- 

9bp:

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖՈՆԴ, Лесной фонд; fo rest estate

Երկրի բոլոր անտառները միասին կազմում են անտառների պետական միաս
նական ֆոնդը: Համաձայն ՀՀ Հողային օրենքի, անտառային ֆոնդի մեջ մտնում են 
ինչպես անտաօածաձկ, այնպես է ոչ անտառածածկ տարածքները, որոնք կոչված են 
ապահովելու անտառտնտեսության կարիքները: Անտաոային ֆոնդի մեջ չեն մտնում 
մասնավոր, կոլեկտիվ գյուղացիական, համայնքային հողատարածքներում եղած ծա
ռերը, թփերը, պաշտպանական տնկարկները, երկաթգծերը, ավտոճանապարհները ե- 
րիզող կանաչ գոտիները և քաղաքային կանաչ տնկարկները: Ա.Ֆ. բացարձակ պե
տական սեփականություն է, և նրա օգտագործումը կատարվում к պետության կողմից: 
Անտառային ռեսուրսների բացահայտման նպատակով պարբերաբար կատարվում к 
անտաոային ֆոնդը կազմում к 459.9 հազար հա, որից անտառածածկ к շուրջ Э34.1 
հագար հա (հանարապետության տարածքի 11.2 %-ը):

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑ (ԴԻՆԱՄԻԿԱ), Динамика лесного фонда; dynamics 
o f forest estate

Անտաոային ֆոնդի փոփոխություն, որը տեղի к ունենում ժամանակի և տարա
ծության մեջ անթրոպոգեն և բնական գործոնների ներգործությամբ:

ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹ, Лесоматериал; forest m ateriaI

Կտրած ծառից ստացված նյութ, որը պահպանում к բնափայտի բնական ֆիզի
կական կաոուցվածքը և քիմիական կազմը: Անտառանյութը լինում к սղոցված, ճեղք
ված, ճառագայթային, ֆրեզացված, մանրացված: Ըստ տեսակների Ա. բաժանվում к' 
մշակված, որը ստանում են գերանից ու պահպանվում են բնափայտի բնական 
հարստությունները, և անմշակ' գերաններ, որոնք ստացվամ են ծառի բունը ճյուղե
րից մաքրելուց հետո (կեղևով կամ կեղևահան վիճակում)' տարբեր չափերի վրա ընդ- 
լայնակի սղոցելով:

ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒՄ, Стандартизация лесоматериала; 
standartization o f forest m aterials

Թողարկվող փայտանյութի տեսականու տեխնիկական նորմերի (ստանդարտ
ների) մշակում, որոնք պետք к ապահովեն տնտեսության առկա պահանջները և նրա 
զարգացման հեռանկարները:



ԱՆՏ
ԱՆՏԱքվյՇԱՏ ՇՐՏԱՆՆԵՐ, Лесоизбыточные районы; fo re st abundand regions

Շրջաններ, որոնք աչքի Են ընկնում բարձր անտաոապատվածությամբ, հա
սուն և գերհասուն ծառուտներով և անբավարար անտառշահագործմամբ: Այս խմբին 
են պատկանում Արևելյան Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի անտառները:

ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Лесные полосы; fo re s t belts

ժապավենաձև և պաշտպանական անտաոտնկարկներ, որոնք հիմնադրվում են 
վարելահողերում, ձորածերպերին, լեռնալանջերին, ճանապարհաեզրեբին և ա յլ վայ
րերում: Ա.-երը բարելավում են շրջապատի միկրոկլիման և ջրային ռեժիմը, պաշտ
պանում հողերը էրոզիայից, պայմաններ ստեղծում գյուղատնտեսական մշակաբույ
սերի բերքատվության, բնական խոտածածկի արդյունավետության բարձրացման 
համար:

ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ), Конст рукция лесных полос; 
construction o f fo re s t belts

Անտառաշերտերի կառուցվածքի երկայնական պրոֆիլ, որով բնորոշվում է 

նրա քամեթափանցման աստիճանը: Պայմանավորված է տնկարկի բարձրությամբ, 

շարահարկայնությամբ, խտությամբ, ծառաթփային տեսակաշարով և ա յլ գործոննե
րով, որոնք բնորոշում են անառաշերտի ազդեցությունը շրջակա միկրոկլիմայի, ա- 
ռանձնապես քամու ռեժիմի վրա: Հիմնականում առանձնացվում են Ա.Կ.-ի 3 տեսակ' 
անթափանցելի, ցածկեն, քամեթափանց:

ԱՆՏԱՌԱՊԱՀ, Лесник; forest-guard, forester, ranger

Անտառապետությունում անտառի պետական պահպանությունն իրականաց
նող աշխատակից: Ա.-ին ամրացվում է անտառի որոշ զանգված, որտեղ նա պարտա

վոր է ստուգել անտաոհատման, խոտհնձի և ա յլ բնույթի անտառօգտագործման փաս

տաթղթերը, կա զմել անտառհատումների, որսի և հակահրդեհային կանոնների 

խախտման վերա բերյա լ ակտեր, հետևել հակահրդեհային աշտարակների, հեռախո
սային ու էլեկտրական գծերի, ճանապարհների ու կամուրջների վիճակին և դրանց 
վթարների ու անտառում վնասատուներով բռնկված օջախների մասին ժամանակին 
տեղեկացնել անտառպետությանը: Ա. ղեկավարում է իր պահաբաժնում անտառի 
տնկման և ցանքսի աշխատանքերը, անտառմշակույթների խնամքը, միջանկյալ հա
տումները, սերմերի, պտուղների, սնկերի հավաքը: Ա.-ին տրվում է պահաբաժնի անձ

նագիր, համազգեստ, իսկ երբեմն էլ որսորդական հրացան:

ԱՆՏԱՌԱՊԱՀՌՎՎԱՕՌՒ03ՈՒՆ, Лесообеспеченност ы fo re s t provision, fo re s t supply 
Ցուցանիշ, որը ցույց է տափս մեկ շնչին ընկնող անտառային ռեսուրսների 

հնարավոր օգտագործման չափը: Հաշվարկում են գլխավոր և միջա նկյա լ անտառօգ
տագործման տվյա լներով:

32



ԱՆՏ

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, Лесистость; fo rest cover (percentage o f forested fand) 
Որոշվում է տփալ տարածքի և դրանում առկա անտառների հարաբերությամբ' 

արտահայտված տոկոսներով: U.-յան աստիճանը կախված է ֆիգիկա-աշխարհագրա- 
կան վայրից, հողակլիմայական պայմաններից: Նրա դինամիկան պայմանավորված է 
բնական տարերային երևույթներով և մարդու տնտեսական գործունեությամբ: Տարբե
րում են' օպտիմալ U., հիդրոլոգիական U. և անհրաժեշտ նվազագույն Ա.;

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ, Облесение; offorestahn

Արհեստական անտառների հիմնադրման շնորհիվ անտառազուրկ տարածքնե
րի ծառապատում: Կատարում են տնկման կամ սերմերի ցանքսի միջոցով: Ելնելով 
աշխարհագրական դիրքից, ռելիեֆից և անտառապատման նպատակներից' օգտա
գործում են ծառերի ու թփերի համապատասխան տեսակաշար և հողի մշակման 
տարբեր եղանակներ:

ԱՆՏԱՌԱՊԱՐԿ, Лесопарк; fo rest park

Բնական կամ արհեստական հիմնադրված քաղաքամերձ անտառներ, որոնք 
ծառայում են բնակչության կուլտուրական հանգստին: Բարելավում են քաղաքների 
սանիտարահիգիենիկ և միկրոկլիմայական պայմանները: Ա.-երը պետք է ունենան մեծ 
տարածություններ' մեկ մարդուն բաժին ընկնող միջին նորման մոտ 300 քմ է:

ԱՆՏԱՌԱՊԵՏ, Лесничий; fo rest o ffice r
Անտառային տնտեսության մասնագետ, որը ղեկավարում է անատառպետութ- 

յունում անտառի արդյունավետ օգտագործման, վերարտադրման, պահպանության և 
պաշտպանության համակողմանի միջոցառումները: Ա. որպես կանոն ունենում է մաս
նագիտական բարձրագույն կրթություն, ենթարկվում է անտառտնտեսության տնօրե
նին և գլխավոր (ավագ) անտառապետին: Նա իր տրամաղրության տակ ունի տեխնի
կական միջոցեր, օգնական, բանվորներ և անատաոապահներ, կազմակերպում է վեր
ջիններիս տեխնիկական ուսուցումը:

ԱՆՏԱՌԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Лесничество;  forest d istrict
Անտառտնտեսության տարածքային արդյունաբերական միավոր, որտեղ իրա

կանացվում են'
• անտառի կնքում (խարանում) և անտաոմթերողներին ու բնակչությանն անտա

ռանյութի բացթողում, կողմնակի անատօգւոագործման կարգավորում,
•  անտառանյութի և կողմնակի անտառօգտագործման կարգի ու կանոնների ճիշտ 

կիրառման հսկողություն,
•  անտառի պահպանություն ու պաշտպանություն,
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•  անտառտնտեսական միջոցառումներ (անտաովերականգնման, խնամքի, ան- 

տաոշինական և ա յլն),

•  խնամքի հատումներ: Ա.-ում անտառտնտեսվարման պատասխանատուն անտա- 
ոապետն է, որն իր գործունեությամբ ենթարկվում к անտառտնտեսության տնօրե
նին: Ա.-ի տարածքը կախված միջոցառումների ծավալից, կարող к լինե լ 5-6 հա
գարից մինչև մի քանի տասնյակ հազար հա:

ԱՆՏԱՌԱՏԱՓԱՍՏԱՆ, Лесостепь; forest-steppe

Անտառից տափաստան անցումային գոտի կամ ենթագոտի: Ա.-ին բնորոշ են 

միմյանց հաջորդող անտառային և տափաստանային զանգվածները և ղրանց բնորոշ 

ծառաթփերն ու խոտաբույսերը:

ԱՆՏԱՌՏՈՒՆԴՐԱ, Лесот ундра; forest-tundra

Անտառից տունդրա անցումային գոտի: Եթե տունդրան գրեթե զուրկ к ծառա
բույսերից, ապա Ա.-ում հանդիպում են անտառի կղզյակներ, որտեղ ծառերը մեծ մա
սամբ լինում են կոր, ծ  ռմռված բներով:

ԱՆՏԱՌԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՈՏԻ, Лесопромышленная зона; fo re st-ind ustria l zone

Ընդգրկում к բոլոր անտառները, բացի առաջին խմբում դասված անտառներից, 
արգելոցներից, արգելավայրերից, ջրապաշտպան և պաշտպանական ա յլ նշանա

կություն ունեցող անտառներից: Հայաստանում Ա.Գ.-ում անտառներ չկան:

ԱՆՏԱՌԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՏԱՌԱՐԴՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ), 
Лесопромхоз; fo re s t enterprise

Տնտհաշվարկային ձեռնարկություն, որն իրեն ամրացված որոշակի տարածքի 
վրա իրականացնում к անտառշահագործման, անտաովերականգնման, անտառի 

պահպանման և.անտառանյութի բացթողման աշխատաքներ:

ԱՆՏԱՌԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՖՈՆԴ, Лесомелиоративный ф онд; fo re s t am elioration land, f. a. 

estate

Հողատարածք, որտեղ նախատեսված к հիմնադրել պաշտպանական (անտառ- 
բարելավման) տնկարկներ:

.< »ԳՆԱ՜1ԱՏՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Лесот аксационное районирование; fo re st 

. Lory zoning

Բնության շրջանացման տարատեսակ, որի ժամանակ կատարվում к անտառա
յին  տարածքի բաժանում' ե լնե լով  անտառի աճման բնույթից. Օրա ապրանքային կա

ոուցվածքից և արտադրողականությունից, աոանձին ծառատեսակների կենսաբանա
կան առանձնահատկություններից: Ա. С. կարևոր նշանակություն ունի անտառների ա-
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Ծի հաշվարկման, անտաոգսսւհատււաս միասնական նորմերի մշակման և կիրառ- 
ման գործում:

ԱՆՏԱՌԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՒՐՎՄՆԿԱՐ, Лесотаксационный абрис; fo rest inventory draft 
schema

Անտառային մեկ կամ մի քանի քառակուսիների դաշտային գծագիր, որը կազ
մում է անտաոգնահատողը անտառի գույքագրման ժամանակ: Ա.ՈՒ. կազմում են մի- 
լիմետրաթղթի կամ աէրոլուսանկարի վրա: Ուրվանկարում արտահայտում են քառա
կուսիների ներսամ գնահատման անտաօհատվածների սահմանները, դրանց տա
րածքների դասավորությունը, համարները, ոռոգման առուները և ա յլ օբյեկտների տե
ղաբաշխումը: Գնահատումը կատարվում է երկու փուլով' նախնական, մինչև դաշտա
յին աշխատանքների սկսվելը, երբ հանվում է երկրաբաշխական հիմքը' նշելեվ նշա- 
նածոդերը: Հիմնական նախապատրաստված գծագրի վրա անտաոգնահատողը նշում 
է անտառահատվածների սահմանները, համարակալում և կազմում անտառի գնա
հատման բնութագիրը: Անտառգնահատման ուրվագծի մասշտամբը պայմանավոր
ված է անտառշինության կարգով (1:5000-ից մինչև 1:50000):

ԱՆՏԱՌԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՏԱՏԻԿ ՄԵԹՈԴ, Статический метод таксации леса; forest 
Inventory sta tistic method

Ստատիկ դիտարկումները հնարավոր է կատարել հետազոտվող օբյեկտի փո
փոխականության օրինաչափությունները իմանալու պարագայում: Փոփոխականութ
յունը չափում են որոշակի գործակցով, որն ստացվում է փորձնական ուսումնասի
րությունների տվյալների թվաբանական միջին մեծության (M) և նրա համեմատութ
յամբ դիտվող շեղումների (E) տարբերությամբ, որի տոկոսային արտահայտությունը 
М-ի հետ կոչվում է փոփոխության գործակից (C): Դիտարկումների թիվը (ո) որոշվում 
է հետևյալ բանաձևով' n=c2/pa, որտեղ օ-ն փոփոխության գործակիցն է, իսկ բ-ն' դի
տարկումների ճշտությունը:

ԱՆՏԱՌԳՆԱՀԱՏՈՂ, Таксатор; forest inventor
Ինժեներ անտառշինարար, որը կատարում է անտառի հաշվառման և ուսում

նասիրման աշխատանքներ: Նրա պարտականություններն են' գեոդեզիական հանույ- 
թի աշխատանքերի ղեկավարումը, ծառուտի գնահատումը, նրա ուրվապատկերնե
րի գծումը, անտառգնահատման քարտերի լրացումը և անտառգնահատման տարած
քում կատարված անտառտնտեսական աշխատանքների վերլուծությունը, վարում է 
անտառգնահատման փաստաթղթերը և դրամական գործարքները, հավաքում տվյալ
ներ անտաոշինական նախագծի մշակման համար և մասնակցում նրա կազմմանը: 
Միջանտաօշինական ժամանակաշրջանում մասնակցում է վերահսկման աշխատանք

ներին:
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ԱՆՏԱՌԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՏԱԲՍԱ8ԻԱ), Таксация леса; fo re st assessm ent

Տեխնիկական համակողմանի միջոցառում, որի նպատակն է բացահայտել ան
տառային ռեսուրսների քանակական և որակական բնույթը ստատիկ ու դինամիկ վի
ճակում: Ս.Գ. հիմք է տալիս նպատակասլաց պլանավորելու անտառտնտեսութ
յան գործունեությունը, գնահատելու անտառի դինամիկ զարգացումն աճման տվյա լ 
պայմաններում, վերահսկելու անտաոտնտեսավորումը: Կատարվում է անտառի պար
բերական գույքագրման և պ լանային նյութերի օգտագործման միջոցով: Նրա գիտա
կան հիմքում ընկած է անտաոգնահատում առարկան, որն ուսումնասիրում և զար
գացնում են անտառային գիտահետազոտական հիմնարկներում, անտառագիտական 
բուհերում:

ԱՆՏԱՌԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ, Деградация леса; fo re s t degradation

Բնական կամ անթրոպոգեն գործոնների ազդեցության տակ անտառային մի
ջավայրի էկոլոգիական վիճակի վատթարացման հետևանքով անտառային տնկարկ

ների կենսունակության աստիճանական կորուստ և մահացում:

ԱՆՏԱՌԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ (ՍԱԿԱՎԱՆՏԱՌԱՅԻՆ) ՇՐՋԱՆՆԵՐ, Лесодефицитные районы; 
scarce fo re s t lands

Սակավանտառ շրջաններ, որտեղ փայտանյութի պահանջը գերազանցում է 
տեղում մթերման հնարավորություններին. ՌԴ-ի եվրոպական մաս, Միջին Ասիայի 
հանրապետություններ, ՀՀ և ա յլն, որտեղ անտառների մեծամասնությունն ունի 
պաշտպանական նշանակություն և դասվում է աոաջին կարգի անտառների շարքը:

ԱՆՏԱՌԵԶՐ, Опушка леса; fo re s t edge

Անտառի եզրային մասը, որից հետո անտառային համակեցության տարածքը 
փոխվում է բուսական ա յլ տիպով: Լեռնային ռելիեֆի պայմաններում լինում է վերին 

Ա. և ստորին Ա.:

ԱՆՏԱՌԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒմ (ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ), Лесоразведение; fo re s t extension 
(a ffo resta tion )

Ոչ անտառային հողերի վրա անտառային տնկարկների հիմնադրամ և աճեցում: 
Հիմնականում իրականացվում է սակավ անտառածածկ շրջաններում* զանգվածային 

կամ շերտերով պաշտպանական անտառտնկարկների հիմնադրման եղանակով:

ԱՆՏԱՌԻ (ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ) ԽՈՏԱՆՈՒՄ, Браковка леса; fo re s t penalization, 
repudiation

Որոշվում է անտառից մթերվող փայտանյութի տեսականու որակը բնութագրող 
ցուցանիշներով: Կատարվում է պետական որոշակի ստանդարտներին և տեխնիկա
կան պայմաններին համապատասխան:

36
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ԱՆՏԱՌԻ (ԾԱՌՈՒՏԻ) ՏԱՐԻՔ, Возраст (древостоя) леса; fo rest age

Անտառի տարիքը հաշվում են հասակային դասերով: Մեկ դասը, նայած աճման 
պայմաններին և տեսակի աճման տեմպին, ընդգրկում է 5 օրացուցային տարի: Արևա
դարձային լայնություններում աճող ծառերի հասակային դասը, անկախ տեսակից, 
երբեմն ընդունվում է 40 տարի: Անտառը լինում է միահասակ, երբ կազմավորված է 
մեկ հասակային խմբին պատկանող ծառերից: Տարահասակ, երբ ծառուտի կազմա
վորմանը մասնակցում են երկու և ավելի դասի պատկանող ծառեր: Արհեստական 
տնկարկները, ինչպես նաև կոճղաշիվային ծագում ունեցող ծառերը լինում են միա
հասակ: Օգտագործվում է նաև անտառի հասակային փուլ հասկացությունը' մատղաշ 
(ձողանային), միջին տարիքի, հասունացող, հասուն, գերհասուն:

ԱՆՏԱՌԻ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ, Альпийская граница леса; fo rest alpine boundary

Բնորոշ t  լեռնային երկրներին: Միջին լայնություններում այն սկսվում է ծովի 
մակարդակից մոտ 2000 մետր բարձրությունից, իսկ Հարավային Կովկասում, այդ 
թվում և Հայաստանում' 2200-2400 մ բարձրությունից:

ԱՆՏԱՌԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ, Закрепление леса; forest fastening, strengthening
Օգտագործման և պետական առաջադրանքների կատարման նպատակով ան

տառի ամրացումն անտառտնտեսություններին, նախարարություններին ու գերատես
չություններին և ա յլ ձեռնարկություններին:

ԱՆՏԱՌԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, Товарность леса; forest m arketability
Ծառատում բնափայտի պաշարի որակը' տնտեսության օգտագործման առու

մով: Որոշում են շինափայտ և վառելափայտ ունեցող ծառերի հարաբերությամբ' մե
ծության և տեսականու հետագա բաժանումով: Հասան և գերհասուն ծառուտնե
րի գնահատման ժամանակ օգտագործում են հատուկ ցուցանիշ՚ ապրանքայնության 
դաս, որը որոշում են ընդհանուր պաշարից շինափայտի ելքով (%) կամ շինափայտա- 

յին ծառերի քանակով (%):

ԱՆՏԱՌԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, Промышленная таксация леса; industrial 

assessment o f forests
Ծառուտներից և աոանձին ծառերից ստացվելիք փայտանյութի արդյունաբե

րական տեսականու որոշման եղանակ:

ԱՆՏԱՌԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Продуктивность леса; fo rest production, forest 

efficiency
Sb'u Ծառուտի արդյունավետություն:
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ԱՆՏԱՌԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Производительность леса; fo re st productivity, 
output

Անտառի կողմից որոշակի ժամանակահատվածում միավոր տարածքում 
ստեղծած տարբեր մթերքների (բարիքների) քանակությունն к: Անտառի արտադրո
ղականությունը համարժեք к նրա արդյունավետությանը որոշակի ժամանակահատ
վածում: Ընդունված к տարբերել անտառի փաստացի և պոտենցիալ արտադրողակա
նություն:

ԱՆՏԱՌԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒՄ, Содействие естественному 

возобновлению леса; prom otion to  na tu ra l fo re st regeneration

Միջոցառումներ, որոնք ուղղված են նպաստելու անտառի սերմնային բնական 
վերականգնմանը, ստեղծելու նորմալ պայմաններ սերմերի ծլմա ն և աճի համար: 

Հիմնականում կիրառում են կոպիտ թաղիքի և հողի փխրեցում, ենթանտաօի նոսրա

ցում, անհրաժեշտության դեպքում' հիմնական ծառատեսակի սերմերի օժանդակ 

ցանքս, իսկ չվերականգնված հատատեղերը, հոդի բարելաման նպատակով, ժամա
նակավորապես տրամադրվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերին:

ԱՆՏԱՌԻ (ԾԱՌՈՒՏԻ) ԲՈՆԻՏԵՏ, Бонитет леса ( древостоя) ; bonftet, stand bon itet

(site index)

Անտառում հողային պայմանների բերրիության չափանիշ' արտահայտված ծա
ռերի աճով, պայմանավորված նրանց հասակով, լրիվությամբ, կազմով, ձևով, ծագու
մով (սերմնային, վեգետատիվ): Որոշում են համապատասխան հասակում' ծառերի 
միջին բարձրությամբ:

ԱՆՏԱՌԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Главное пользование леса; fo re s t p rincipa l

exploitation

Անտառի հումքային ռեսուրսների օգտագործման եղանակ, որն ապահովում к 
անտառից այնպիսի քանակի և որակի բնափայտի ստացում, որն առավելապես բա

վարարի տնտեսության փայտանյութի պահանջը: Ա.Գ.Օ. ժամանակակից պայմաննե
րում այս կամ այն տարածաշրջանի անտառօգտագործման բնագավառում գրավում к 

կարևոր, բայց ոչ գլխավոր դեր: Անտառօգտագործման կարգը և ծավալը պայմանա
վորված են տ վ յա լ անտառի բնույթով: Ա.Գ.Օ. կարգավորվում է հատուկ կանոններով, 
որոնք հետապնդում են հասուն բնափայտի մթերման զուգակցմանը անտաովերա- 
կանգնման հետ ' պահպանելով անտառային բնական կենսաերկրացենոզը: Այդ կա

նոնները տարբերակված են ստանդարտային խմբերի* ե լնե լով  տ փ ա լ անտառի 
տնտեսական նշանակությունից: Հայաստանի Հանրապետության անտառային օ- 

րենսգրքով նախատեսված Են անտառօգտագործման հետևյալ ուղիները' փայտան
յութի մթերում անտաովերականգնման, սանիտարական և անտառի միջանկյալ հա

տումների ճա նապ ա րհով երկրորդական հումքի (պտուղների, հատապտուղների,
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սնկերի, դեղաբույսերի, խոտի և այլն) Օթէյրումը, իսչպնս նաև անտառի օգտագործու
մը գիտահեւոոզուոական, առողջապահական և որսորդական նպատակներով:

ԱՆՏԱՌԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ, Инвентаризация леса; fo rest inventory
Անտառի նկարագրման և քարտեզագրման համակողմանի միջոցառում: Կա* 

տարվում է անտաոշինության ժամանակ կամ հատուկ հանձնարարականով:

ԱՆՏԱՌԻ (ԾԱՌՈՒՏԻ) ԼՐԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, Полнота леса ( древостоя) ; fo rest basal-area, f. 
completeness

Անտառի գնահատման կարևոր ցուցանիշներից մեկը, որն օգտագործվում է 
ծառուտի վիճակի, նրա պաշարի որոշման և անտառտնտեսական միջոցառումների 
կանխատեսման համար: Ա.Լ. որոշում են ծառերի բների 1.3 մ բարձրության վրա մա
կերեսների գումարով (անտառգնահատման լրիվություն) կամ ծառերի սաղարթի 
միակցվածության աստիճանով (անտառաբուծական լրիվություն): Անտաոգնահատ- 
ման և անտառաբուծական լրիվության հարաբերությունը հաստատուն չէ, փոխվում 
է' կախված ծառատեսակից, հասակից, պայմաններից: Տարբերում են անտառի բա
ցարձակ և հարաբերական լրիվություն: Բացարձակ լրիվությունն արտահայտվում է 1 
հա-ում բոլոր ծառերի բնի մակերեսների գումարով կամ բոլոր ծառերի սաղարթի 
պրոյեկցիաների գումարով (մ2): Հարաբերական լրիվությունն արտահայատվում է մեկ 
ամբողջի տասնորդական մասերով (0.9, 0.7, 0.6 և այլն), ընդ որում, որպես մեկ լրի
վություն ընդունվում է լրիվ միակցված տնկարկը: Բարդ և խառը ծառուտներում լրի- 
.արյունը որոշում են տարբեր շարահարկերի և տեսակների համար առանձին:

ԱՆՏԱՌԻ ԽՆԱՄՔԻ ԲՈՀԵՄԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, Богемский способ ухода SO ACCOM; 
bohemian m ethod o f fo rest maintenance

Խնամքի հատումների տարատեսակ' գետնամերձ հատում, երբ կտրում են 
տարբեր դասի (ըստ Կրաֆտի) թույլ աճած ծառերը' նպաստելով 2-րդ շարահարկի 

կազմավորմանը:

ԱՆՏԱՌԻ ԽՆԱՄՔԻ ԴԱՆԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, Датский способ ухода за лесом; Danish 

method o f fo rest maintenance
Հաճախակի կատարվող նոսրացումների միջոցով անտառի աճի կարգավորու

մը: Նոսրացման առաջիս հատումը կատարվում է 20-25, հաջորդը 30-40 տարեկան 
հասակում' 3 տարին մեկ, 40-50 տարեկան ծառուտում' 4 տարին մեկ, 50 տարեկա
նում' 5 տարին մեկ և այսպես շարունակ, մինչև ծառուտի հասունացումը: Հատումնե
րի ժամանակ թույլաճ ծառերի և անցանկալի ծառատեսակների հետ մեկտեղ հեռաց
վում Են նաև գերաճ ծառերը: Խնամքի այս եղանակի կիրառման դեպքում ծառերը 
դասակարգում են 4 խմբում՜ 1. գլխավոր (հիմնական) ծառեր, 2. ծառեր, որոնք խան
գարում են հիմնական ծառերին. 3. ծառեր, որոնք նպաստում են հիմնական ծառերի
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աճին, 4. չեզոք ծառեր: 40*50 տարեկան հասակում ծառերի բունը նշում են օղա- 
կաձև և պիտակավորում, այնուհետև, աստիճանաբար հատելով, կարգավորում են 
նրանց քանակը և տեղաբաշխումը միավոր տարածքում: Ա.Խ.Դ.Ե. հիմնականում կի
րառելի է ստվերատար ծառերից կազմված ծառուտներում, մանրաչափ բնափայտի 
սպառման մեծ պահանջարկի դեպքում:

ԱՆՏԱՌԻ ԽՆԱՄՔԻ (ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ) ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубни (Промежут очные рубки леса) 
ухода за лесом ; in term ediate fo re st cuttings

Կատարվում է ծառուտի ամբողջ կյանքի ընթացքում մինչև հասունացումը: 
Նպատակ է հետապնդում բարելավելու անտառի կազմը, ծաոաբների ձևը, բնափայ
տի տեխնիկական որակը, կրճատելու բնափայտի տեխնիկական հասունացման ժա
մանակաշրջանը, ապահովելու տնտեսությանը որոշակի տեսականու փայտանյութով, 
բարձրացնելու աճման ընթացքում 1 հա-ից ստացվող փայտանյութի ծավալը և միա

վոր տարածքի բնափայտի պաշարը, բարելավելու անտառի սանիտարական վիճակը, 
աճեցնելու բացասական գործոնների նկատմամբ դիմացկուն ծառուտներ:

ԱՆՏԱՌԻ ԽՈՒՄԲ, Группа леса; fo re st group

Համաձայն Անտառային օրենսգրքի, նախկին ԽՍՀՄ պետական անտառային 
ֆոնդը, ե լնե լով  տնտեսական նշանակությունից, աճման վայրից ու դերից, բաժան
վում էր 3 խմբի, իսկ կոլտնտեսային անտառները' 2 խմբի: Ե լնե լով Ա.Խ-ից որոշվում 

են անտառի ռեժիմը և անտաոտնտեսվարման կարգը: 1-ին խմբում դասվում են այն 
անտառները, որոնք ունեն ջրապաշտպան, սանիտարահիգիենիկ, առողջապահական, 
պաշտպանական նշանակություն, և նրանց համար սահմանված է անտառօգտագործ
ման խիստ սահմանափակ ռեժիմ: Բնափայտի մթերումը թույլատրվում է միայն ան- 
տառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական, ինչպես նաև ցածրարժեք ծառա
տեսակներից կազմավորված ծառուտների վերակառուցման նպատակով կատարվող 
հատումների ժամանակ: 2-րդ խմբում դասվում են' պաշտպանական նշանակություն 
ունեցող հարթավայրային անտառը, ինչպես նաև 1-ին խմբի մեջ չղասված գյուղա
ցիական կոլեկտ իվ տնտեսությունների սահմանափակ հումք ունեցող անտառները, ո- 
րոնց օգտագործումը կարող է հանգեցնել նրանց պաշտպանական հատկությունների 
խաթարմանը: 2-րդ խմբի անատառներում թույլատրվում է կատ արել համատարած 

հատատեղային, աստիճանական և ընտրովի հատումներ: Յ-րղ խմբում ընդգրկվում 
են անտառաշատ շրջանների անտառները, որոնք հիմնականում ունեն արդյունաբե
րական նշանակություն և կոչված են տնտեսությանն անընդմեջ ապահովելու բնա
փայտով' առանց վնասելու անտառի պաշտպանական հատկությունները: Այստեղ 
թույլատրվում է կիրառել համատարած հատատեղային հատումներ: Հայաստանի ան
տառներն ամբողջովին դասված էին 1-ին խմբի' պաշտպանական անտառներ, սոցիա

լական նշանակության անտառներ և հատուկ պահպանվող տարածքներ:
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ԱՆՏԱՌԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, Устойчивое упрощ ения лесом; fo rest sustainable 
management

Անտառների պահպանություն, պաշտպանություն, վերականգնում, անտառա
պատում և արդյունավետ օգտագործում' պահպանելով անտառների ինքնավերա
կանգնման կարողությունը, միաժամանակ ապահովելով դրանց բնապահպանական, 
սոցիալական, տնտեսական պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործումը ներկա և ա- 
պագա սերունդների համար:

ԱՆՏԱՌԻ ԿԱՐԳ, Категория леса; forest category
Տե՛ս Անտառի խումբ:

ԱՆՏԱՌԻ ԿՌՂՄՆԱՐԴՅՌՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Побочное лесопользование; non-timber 
forest products utilization and services

Անտառային ֆոնդի (անտառածածկ և ոչ անտառածածկ տարածքում) ամեն 
տիպի օգտագործում (խոտհունձ, անասունների ւսրածեցում, մեղվապահություն, 
վառելափայտի մթերում, վայրի պտուղների, հատապտուղների, դեղաբույսերի, սնկե
րի հավաքում և այլն), որոնք կախված չեն Փայտանյութի հետ: Անտառտնտեսության 
համար ունի տնտեսական կարևոր նշանակություն:

ԱՆՏԱՌԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Спелость леса; forest m aturity
Անտառային ռեսուրսի վիճակ, որը բավարարում է նրա օգտագործման պա

հանջները: Համապատասխանում է այն հասակին, երբ անտառային ռեսուրսը մեկ 
միավոր տարածքից հասնում է առավելագույն արտադրողականության: Տարբերա
կում են Ա.Հ.*յան մի քանի հասկացություն' 1) անտառի քանակական հասունացում, 
ծառերի կամ ծառուտի այն հասակը, երբ բնափայտի միջին աճը հասնում է վերին 
սահմանին, այսինքն, երբ միջին և ընթացիկ աճը ունենում են առավելագույն մոտ ցու- 
ցանիչներ: Ա.Ք.Հ.-յան գործնական նշանակությունը' այն սահմանափակում к հատ
ման հասակը, որը չի կարող ցածր լինել Ա.Հ.-յան տարիքից: 2) անտառի տեխնիկա
կան հասունացում, նման է Ա.Ք.Հ.-մանը, սակայն որոշվում к ոչ թե բնափայտի ողջ ծա
վալի, ա յլ միայն նրա կոնկրետ տեսականու համար (գերան, շինափայտ և այլն): 3) 
անտառի տնտեսական հասունացում, որոշակի հասակում ողջ ծառուտի տնտեսա
կան հասունացում, որոշակի հասակում ողջ ծառուտի արժեքն արմատի վրա (կան
գուն ծառերի արժեքը)' առանց ընդգրկելու անտառի վերարտադրման համար պա
հանջվող ծախսերը: 4) անտառի տնտեսական հասունացում, ելնում к տարեկան մա
քուր եկամտից, որն ստացվում к անտառային ռեսուրսի մեծածախ գնի և համապա
տասխան ռեսուրսի մթերման ու վերականգնման արժեքի տարբերությունից: 5) ան
տառի բնական հասունացում, բնորոշում к այն հասակը, երբ սկսվում Է ծառուտի բնա
կան մահացումը: 6)անտաոի վերաճի հասունացում, հասակ, որում անտառն ապահո
վում к (սերմնային կամ կոճղաշիվային) բնական վերարտադրությունը:
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ԱՆՏԱՌԻ ՀԱՏՈՒՍ. Рубки леса; fo re st cutting^7. fo ilin g

Անտառից ծառերի կտրման և դուրսբերման պրոցես: Կարող են հատվել աոան
ձին ծառեր, խումբ ծառեր կամ աոանձին անտառամասեր* ե լնե լով  ծաոի տարիքից, 
ծառուտի հասակային փուլից, վիճակից, հատման նպատակայնությունից և եղանա
կից: Հատումները նպաստում են անտառի բնական վերականգնմանը:

ԱՆՏԱՌԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԱՆՏԱՌՊԱԹՈԼՈԳԻԱԿԱև) ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ. 
Лесопат ологическое исследование; fo re s t pa thologica l study

Կատարում են անտառի սանիտարական վիճակը, վնասատուների ու հիվան
դությունների զանգվածային բազմացման և բռնկումների օջախներն ու ժամկետները 
բացահայտելու նպատակով: Ստացված տվյալները հիմք են դաոնում պլանավորե
լու և կազմակերպելու անտառպաշտպանական միջոցառումներ: Կազմակերպչական 
առումով Ա.Հ.Հ. կարող է կրել հաշվառման, հատուկ արշավախմբային, օպերատիվ, 
ընթացիկ և փորձարարական բնույթ:

ԱՆՏԱՌԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, Учет болезней леса; fo re s t diseases 
record

Ծառերի և թփերի սնկային հիվանդություններով վարակվածության աստիճանի 
որոշում: կատարվում է անտաոպաթոլոգիական ուսումնասիրությունների և սիստե
մատիկ վերահսկման միջոցով:

ԱՆՏԱՌԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵԴԱՆԱԿՆԵՐ, Способы лесорасчист ки; m ethods o f fo re s t cleaning 

Լինում են լրիվ  և մասնակի: Լրիվ անտսամաքրման դեպքում տարածքը, մաք
րում են ինչպես ծառերի և թփերի վերերկրյա մասից, այնպես է լ կոճղերից, իսկ մաս- 
նակիի դեպքում հեռացվում է միայն վերերկրյա մասը: Լրիվ անտաօմաքրումը կա
տարվում է անտառային տնկարկներ հիմնադրելու, անտառի տակ եղած տարածքն 

ա յլ հոդատեսքի վերածելու, ճանապարհաշինության և ա յլ նպատակներով, մասնակի 
անտառմաքրումը' անտառի քառակուսիների ցանցի ստեղծման կամ լայնացման 
նպատակով:

ԱՆՏԱՌԻ ՄԻՅԱՆԿՅԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Промежут очное пользование лесом; 
Interm ediate fo re s t u tiliza tion

Անտաոաճեցման ընթացքում խնամքի և վերակառուցման հատումների միջո
ցով փայտանյութի ստացում: Իրականացվում է բոլոր տեսակի անտառներում, հատ
ման տարիքի չհասած ծառուտներում դադարեցվում է գլխավոր հատումները սկսե
լուց 10-20 տարի առաջ: 1-ին կարգի անտառներում արգելվում է անտառօգտագործ
ման գլխավոր հատումների կիրառումը, Ա.Մ.Օ. կատարում են նաև հասուն և գերհա
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սուն ծաոուտՕերուււ: Ծավալը որոշվում է Ելսօլով օաոուտի վիճակից, տեսակային 
կազմի բարելավման անհրաժեշտությունից:

ԱՆՏԱՌԻ ՄՌՆԻԹՈՐԻՆԳ (ԴԻՏԱՆՑ), Мониторинж леса; fo rest m onitoring

Անտառների և անտառային հողերի վիճակի կանխատեսման- նպատակով իրա
կանացվող դիտարկումների, հետազոտությունների և գնահատման գործընթաց:

ԱՆՏԱՌԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ, Морфология леса; fo rest morphotogy

Անտառագիտության բաժին' ծառուտի կազմի, ձևի, կառուցվածքի և նրա ա յլ 
առանձնահատկությունների մասին:

ԱՆՏԱՌԻ (ԾԱՌՈՒՏԻ) ՇԱՐԱԿԱՐԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ярусность леса; fo rest layering, է 
stratifica tion

Անտառային համակեցությունը կազմված է մի քանի շարահարկից' ծառային, 
որը երբեմն բաժանվում է 1-3 ենթաշարահարկերի (ընդգրկելով մատղաշը), ենթան- 
տառ, կենդանի ծածկոց (խոտածածկ), մամոաքարաքոսային ծածկույթ: Շարահարկն- 
րի մեջ չեն մտնամ լիանաները, էպիֆիտ և պարազիտ բույսերը, որոնք աճում և հան
դիպում են գրեթե բոլոր շարահարկերում: Տվյա լ ծառատեսակը, կախված հասակային 
(սերնդային) փուլից կամ սաղարթում հարկաբաժանման հետևանքով կարող է միա
ժամանակ գտնվել տարբեր շարահարկերում: Որպես կանոն' բերրի հողերում, կլիմա
յական բարենպաստ պայամններում ձևավորվում են բազմաշարահարկ անտառային 
համակեցություններ: Նման ծառուտներ են առաջացնում նաև լուսասեր ծառատեսակ
ները, որոնց նոսր սաղարթից թափանցած լույսը հնարավորություն է տափս ձևավո
րելու երկրորդ շարահարկը ստվերատար ծառատեսակներից:

ԱՆՏԱՌԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Охрана леса; forest protection
Հրդեհների, ինքնակամ զավթումների, ապօրինի ծառահատումների, արածե- 

ցումների, աղտոտման և օրենսդրությամբ արգելված անտառային կենսաբազմազա- 
նությանը և անտառային պաշարներին վնաս պատճառող ա յլ գործողությունների դեմ 
ուղղված համալիր միջոցառումների իրականացում:

ԱՆՏԱՌԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ, ЛеСОХОЛяйствОННЫе 
способы защиты леса; fo rest enterprise methods o f forest protection

Նախազգուշական միջոցառումներ, որոնք նպատակաուդդված են ստեղծելու 
անբարենպաստ էկոլոգիական պայմաններ անտառի վնասակար միջատների հիվան
դությունների հարուցիչների բազմացման և տարածման համար' ապահովելու ան
տառի կենսունակությունն ու երկարակեցությունը: Ընդգրկում է հետևյալ միջոցառում
ները' անտառաճեցման ժամանակ կենսունակ սերմերի ու տնկանյութի օգտագործում, 
դրանք պահելու և փոխադրելու կանոնների կիրառում, հողակլիմայական պայմաննե-
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րին համապատասխան տեսակաշարի ընտրության, խաօը և տարահասակ տնկարկ
ների հիմնադրման, վերակաոացման ճանապարհով ծառուտների կազմի փովտխում, 
հիվանդ, թույլ աճած, չորագագաթ ծաոերի հեռացում, հատատեղերի ժամանակին 
մաքրում և այլն:

ԱՆՏԱՌԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ, Биологические способы 
(мет оды) защиты леса; B io log ica l methods (w ays) o f fo re s t protection

Օրգանիզմների կամ դրանց կենսագործունեության ընթացքում առաջացած 
նյութերի համակողմանի օգտագործումն անտառի վնասատուների և հիվանդություն
ների դեմ:

ԱՆՏԱՌԻ ՊԱՏ, Стена леса; fo re s t w a ll

Հատատեղին հարող անտառի առաջնամասը, որն ի տարբերություն անտա
ռեզրի, զգայուն է քամիների նկատմամբ և շուտ ենթարկվում է քամետապալման: 
Կարևոր դեր է կատարում հատատեղում սերմնային բնական վերականգնման գոր

ծում:

ԱՆՏԱՌԻ ՊԱՐԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Патрулирование леса; fo re s t gardening

Իրականացվում է գետնից կամ ինքնաթիռի միջոցով4 բացահայտելու անտա
ռային հրդեհները, հրդեհային անվտանգության կանոնների և ա յլ տիպի խախտումնե
րը: Ա.Պ. կապն անտառպետությունների և անտառտնտեսությունների հետ մշակվում 
է նախօրոք, ըստ երթուղիների, այն հաշվով, որ յուրաքանչյուր հայտնաբերված հրդե
հի կամ նրա մարման մասին անմիջապես տեղեկացվի տնտեսությանը:

ԱՆՏԱՌԻ ՋՐԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԴԵՐ, Водорегулирующ ая роль леса; fo re s t water 
regula ting  ro le

Անտառները կանխում են մթնոլորտային տեղումներից առաջացած մակերեե- 

սային հոսքը' վերա ծելով ստորգետնյա հոսքի: Նպաստում են աղբյուրների և գետերի 

ջրերի կայուն մակարդակի պահպանմանը: Տրանսպիրացիայի միջոցով գոլորշիաց- 

նե լով մեծ քանակությամբ ջուր' կանխում են ճահճացումը, նպաստում հողի դրենա
ժին:

ԱՆՏԱՌԻ ՍԱՂԱՐԹ ( ԾԱԾԿՈՑ), Полог леса; fo re s t canopy

Ծառերի պսակների միասնություն, որը տեղաբաշխվում է մեկ կամ մի քանի 
շարահարկով: Պարզ ծառուտներում սաղարթս առաջացնում է մեկ շարահարկ, որ
տեղ ծաոերի պսակները դասավորվում են մեկ հարթության վրա, ծաոերի միջին 
բարձրությունից 10-15 % շեղումով: Բարդ և խառը ծառուտներում ձևավորվում к մի 
քանի շարահարկ: Վերին' գլխավոր շարահարկը, կազմում են լուսասեր, ներքին' են
թակա շարահարկը, ստվերատար ծառերը: Վերջիններս մեծ հասակտմ կարոդ են
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դուրս գա լ առաջիս շարահարկ: Աճման անբարենպաստ պայմաններում առաջանում 
են պարզ միաշարահարկային ծառուտներ: Ա.Ս. ունի կարևոր անտառաբուծական և է* 
կոլոգիական նշանակություն: Նրանով է պայմանավորված հողի մակերես հասնող 
մթնոլորտային տեղումների քանակը, մակերեսային ղոլորշիացման ինտենսիվությու
նը, օդի հարաբերական խոնավությունը, սաղարթի տակ թափանցած լույսի քանա
կությունը. խաշամի քանակը և որակը, մակերեսային ու գրունտային ջրերի քանակը, 
անտաոի սերմնային բնական վերականգնումը Սայլն:

ԱՆՏԱՌԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Санитарно-гигиеническое 
значение леса; sanitary-hygiene meaning o f forests

Արտահայտվում է բազմաթիվ դրական հատկանիշներով' անտառը կլանում է 
ածխաթթու գազ և արտադրում թթվածին, նվազեցնում է ուժեղ քամիների բացասա
կան ազդեցությունը, հավաքում է փոշին, նվազեցնում աղմուկը, շնորհիվ բույսերի 
կողմից արտադրվող ֆիտոնցիդների (ցնդող նյութերի)' մաքրում է օդը մանրէնե- 
րից, գեղեցկացնում շրջապատը և այլն:

ԱՆՏԱՌԻ ՍԵՐՈՒՆԴ, Поколение леса; forest generation
Ծառուտի հիմնական տարրերից մեկը' տարահասակային բարդ ծաօուտի 

միահասակային մասը, որտեղ ծառերի հասակային տարբերությունը չի անցում երկու 
դասից, և նրանք կազմում են մեկ ուղղահայաց շարահարկ: Հաշվառման ժամանակ 
անտաոի սերունդն առանձնացնում են' ելնելով ծառերի արտաքին հատկանիշներից* 
բարձրությունից, տրամագծից, սաղարթից, բնի կեղևի կառուցվածքից:

ԱՆՏԱՌԻ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Вегетативное возобновление леса; 
vegetative fo rest regeneration

Անտաոի բնական բազմացման վեգետատիվ եղանակ, իրականացվում է բնա- 
շիվերով, կոճղաշիվերով, արմատային ընձյուղներով, և արհեստական բազմացման ե- 
ղանակով' կտրոնների ու անդալիսների միջոցով:

ԱՆՏԱՌԻ ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Семенное возобновление леса; seed forest 

regeneration
Տե՞ս Անտաոի վերականգնում:

ԱՆՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Возобновление леса; forest rehabilitation, reforestation
Հին անտառին փոխարինող երիտասարդ ծառերի նոր սերնդի առաջացումը 

սաղարթի տակ կաճ նախկին հատատեղում: Ա.Վ. կարող է ընթանալ տարբեր ժամա
նակաընթացքում' մեկից մինչև տասնյակ տարիներ: կուսական անտառներում և այն
տեղ, ուր պարբերաբար կատարվում են ընտրովի հատումներ, Ա.Վ. ընթանում է ա- 
նընդհատ, և նրա սկիզբը, վերջը դիտելն անհնար է: Հատված անտառի վերականգ-

45
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նուսն ավարտվում է, երբ մատղաշը միակցվում Է, և սկսվում с պայքարը шош ьЩ Г 
ծառերի աճման ու ձևավորման պրոցեսում: Ունի երկու շրշան' նախնական, երթ մատ
ղաշն առաջանում к մայր սաղարթի տակ և հետագա, երբ հատումից հետո անտաօը 

վերականգնվում к բնական սերմնատարածման կամ արհեստական անտաօտնկման 
ճանապարհով: Ըստ ծագման' Ա.Վ. լինում к սերմնային և վեգետատիվ (մասնավորա
պես' կոճղաշիվային): Ըստ վերականգնման բնույթի' բնական և արհեստական: Սերմ
նային ծագում ունեցող անտառներն աչքի են ընկնում երկարակեցությամբ և բնա
պահպանական լավագույն հատկություններով:

ԱՆՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Лесовосстановительные рубки; fo rest 
regeneration cuttings

Հասուն և գերհասուն անտառներում բնական միջավայրի բարելավման և ան- 
տաովերականգնման նպատակով իրականացվող հատումներ:

ԱՆՏԱՌԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ, Функции леса; fo re st functions

Անտառի տնտեսական նշանակություն: Ընդունված է տարբերել անտառի ջրա- 
պահպան, պաշտպանական, սանիտարահիգիենիկ, ոեկրեացիոն, առողջարանային, 
հատուկ և շահագործական ֆունկցիաներ:

ԱՆՏԱՌԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՍ, Учет вредителей леса; record  o f fo rest 
pests

Վնասատուների դեմ պայքարի կազմակերպման նպատակով վնասակար մի
ջատների քանակական հաշվարկ: Կատարվում к անտաոպաթոլոգիական և էնտոմո- 
լոգիական վերահսկման միջոցով' համաձայն գործող մեթոդների: Ա.Վ.Հ. հնարավո
րության к տալիս բացահայտել անտառի վնասատուների կողմից հասցված վնասի 
չափը:

ԱՆՏԱՌԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ, Техническая спелость леса; technical fo rest 
m aturity

Անտառի կամ ծառուտի այնպիսի հասակ, որի դեպքում սսքւցվու մ է տեխնիկա

կան որոշակի պահանջների բավարարող առավելագույն փայտանյութ:

ԱՆՏԱՌԻ ՏԵՂԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ, Рекогносцировочная . , ՛ ֊ - ■  ' з
technical survey o f forests

Անտառի քառակուսու սահմանում դիտանի օգնությամբ գնահատման անտա
ռամասի անջատում: Ա.Տ.Հ. կատարում են գործիքային մասնակի հանույթից հետո: 
Դիտանները նախօրոք չափում են և յուրաքանչյուր 100 մ-ի վրա տեղադրում ցցիկ- 
ներ՝ նշելով սկզբնական քառակուսու' անտաոուղուց եղած հեռավորությունը: Քայլե
լով  դիտանով և անտաոուղով' անտաոգնահատողը հանույթի վրա նշում к անցումա-
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յին գՕերի հատման կետերը և կատարում անտառամասի համառոտակի նկարագ
րությունը' միաժամանակ գծելով առանձնացվող հատվածի սահմանները:

ԱՆՏԱՌԻ ՏԻՊԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Классификация типов леса; dasstfication o f forest 
types

Կատարվում է' ելնելով անտառի հիմնական հատկանիշների նմանությունից: 
Նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում անտառային տիպերի ղասերն են' ասեղնատերևավոր 
անտառներ, բաժանվում են մութ ասեղնատերևավոր անտառներ (եղևնուտ), լուսավոր 
ասեղնատերևավոր (սոճուտ, խեժափիճուտ և գիհուտ): Սաղարթավոր անտառները 
լինում են լայնատերևավոր (կաղնուտ, հաճարկուտ, լորուտ, թեղուտ, բոխուտ և 
այլն) և մանրատերևավոր անտառների (կեչուտ, ուռուտ, կաղամախուտ և այլն): Լայ- 
նատերևավոր և մանրատերևավոր տեսակների բաժանումը պայմանավորված է ոչ 
միայն անտառկազմող ծառատեսակների տերևային մակերեսով, այլև անտառի ընդ
հանուր կառուցվածքով, նրա ցենոտիկ բնույթով և անտառտնտեսական հատկանիշ
ներով: Խառն անտառները հանդիսանում են անցումային փուլ:

ԱՆՏԱՌԻ ՏԻՊ, Тип леса; fo rest type

Անտառամաս կամ անտառամասերի զանգված, որը բնութագրվում է անտա- 
ռաճման միևնույն պայմաններով, ծառատեսակների և ներքին շարահարկի բուսակա
նության ու կենդանական աշխարհի համանման կազմով, որոնցում պահանջվում են 
միևնույն անտառտնտեսական միջոցառումները: Ա.Տ. անտառային տիպոլոգիայի դա
սակարգման միավոր է: Ըստ ծագման լինում է արմատական և ածանցյալ:

ԱՆՏԱՌԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ, Экономическая оценка лесе; economic 
assessment o f forest

Անտառային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման շնորհիվ մեկ միավոր տա
րածքից սպասվելիք տնտեսական առավելագույն արդյունավետ դրամական արտա- 

հայտութ, նը:

ԱՆՏԱՌԻ ՑԱՆՔՍ, Посев леса; forest sowing
Անտաոմշակույթների հիմնադրումը տեղում սերմերի ցանքսի միջոցով: Կիրառ

վում է ծերացած ծառուտների սաղարթի տակ նոր սերունդ ստեղծելու, ինչպես նաև' 
հատատեղերում անտառի վերականգնումն ապահովելու նպատակով: Կատարվում է 
ձիաքարշ կամ ձեռքի գործիքներով հողը նախապես փխրեցնելուց հետո: Ցանքսը կա
տարվում է աշնանը կամ գարնանը, իսկ որոշ տեսակներ, որոնք ծլունակությունը 
շուտ են կորցնում (թեղի), ամռանը: Սերմերի ծածկումը հողով կատարվում է' ելնելով 
սերմերի խոշորությունից և հողային պայմաններից:
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ԱՆՏԱՌՐ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳՈՏԻԱԿԱնՈՒՏՅՈք՜ե. Вертикальная зональность леса; vertica l 
zoning o f fo re st

Ընդունված է տարբերել ստորին, միջին, վերին և մերձալպյան գոտիներ: Բնո
րոշ է լեռնային շրջաններին, որտեղ, ե լնե լով ծովի մակարդակից ունեցած բարձրութ
յունից, բուսածածկը փոփոխվում է օրինաչափորեն: Երկրագնդի տարբեր մասերում 
բույսերի ուղղաձիգ գոտիականության բացարձակ բարձրությունները տարբեր են' 
կախված աշխարհագրական լայնությունից, կլիմայական գոտիներից, աոաջին հեր- 

թին'ջերմաստիճանից:

ԱևՏԱՈԽԱԽՏՈՒՄ, Лесонарушение; fo re s t violation

Անատաոների կամ անտաոի կողմնակի մթերքների ապօրինի օգտագործում, ո- 
րը քրեորեն հետապնդվում է:

ԱևՏԱՌԿԱԶՄՈՂ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Лесообразующ ие породы (виды ); fo re s t form ation

species

Ծառատեսակներ, որոնք իրենց տարածման արեալում կարող են կազմավորել 
անտառի վերին շարահարկը: Ա.Տ., ուղեկցող ծառատեսակների ու բուսական ա յլ կեն
սաձևերի և վայրի կենդանիների հետ համագործակցված, ձևավորում են երկարակ
յաց ծառուտներ' իրենց բոլոր հատկանիշներով: Ա.Տ. կազմավորում են անտաոի ար

տաքին ձևը' ստեղծելով տ վյա լ տեսակին բնորոշ համակեցություն: ՀՀ-ում հիմնական 
անտառկազմող տեսակներն են հաճարենիս, կաղնին, բոխին, սոճին, գիհին և այլն:

ԱՆՏԱՌԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, Лесоупровление (Управление лесом ); fo re s t m anagem ent

Անտառների պահպանություն, պաշտպանության, վերականգնում, անտառա

պատում և արդյունավետ օգտագործում' պահպանելով անտառների կենսաբազմա- 
գանության ինքնավերականգնման կարողությունը, ինչպես նաև ապահովելով ան
տառների բնապահպանական, սոցիալական, տնտեսական պոտենցիալի արղյունա- 
վետ օգտագործումը ներկա և ապագա սերունդների համար:

ԱՆՏԱՌՀԱՇՎԱՌՍԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, Лесоучетные материалы; fo re s t inventory m aterials 

Սւոացվում են անտառային ռեսուրսների դաշտային և լաբորատոր (սենյակա
յին) ուսումնասիրությունների արդյունքում: Գոյություն ունեն նախնական կամ 

սկզբնական (դաշտային) և հիմնական (ամփոփիչ) տվյա լներ:

ԱՆՏԱՌՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Лесопожарное районирование; fo re s t fire  
subdivision

Անտառային ֆոնդի հրդեհավտանգության տեսակետից միանման տարածքնե
րի խմբավորումը, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր խմբի (շրջանի) հա
մար մշակելու հակահրդեհային միանման օպ տիմա լ եղանակներ:

ԱՆՏ
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ԱՆՏԱՈ-^ՐԴՇ-աՅԻև ՊԱՐՏԵԶ, Лесопожарная карта; fo rest fte  map

Մեկ կամ մի քանի անտառպետությունների տարածքի հատուկ քարտեզ, որը 
ցույց է տալիս անտառային քառակուսում գերակշռող ծառատեսակը և հրդեհավտան- 
գության աստիճանը: Օգտագործում են հրդեհների բացահայտման և մարման աշխա
տանքների կազմակերպման նպատակով:

ԱՆՏԱՌՄԵԼԻՈՐԱ9ԻԱ, Лесомелиорация; fo rest am elioration

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը բարձրացնելու նպա
տակով շրջապատող միջավայրի պայմանների բարելավում կամ բնական պայմաննե
րի նպատակային փոփոխում: Ձեռք է բերվում անտաոմշակման միջոցառումներով* 
անտաոտնկմամբ, անտառների տեսակային կազմի կամ տեղադրության փոփոխմամբ:

ԱՆՏԱՌՍԹԵՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, Лесозаготовительная промышленность; 
lum bering industry

Անտառային, թղթի և ցելյուլոզի ու փայտամշակման արդյունաբերության ճյուղ, 
որն իրականացնում է բնափայտի մթերումը, դուրսբերումը և մասնակի վերամշակու
մը: Ա.Ա. հումքով և շինանյութով ապահովում է անտաոսղոցման, թղթի և ցելյուլոզի, 
հիդրոլիզային, վագոնաշինության և տնտեսության ա յլ ճյուղերին:

ԱՆՏԱՌՄԹԵՐՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ, Отходы лесозаяотовительношо 
производства; remnants o f lumbering industry

Անտառանյութի դուրսբերման և մշակման պրոցեսում առաջացող բնափայտի 
մնացորդներ, որոնք չեն մտնում շինափայտի տեսականու մեջ: Ա.Ա.Թ. երբեմն կազ
մում են ծառուտի ծավալի 30 %-ը: Սրանց մեջ են մտնում նաև տերևները (ասեղնա
տերևները), ճյուղերը, կարճ գերանները, թեփը, կեղևը, որոնք հումք են հանդիսանում 
քիմիական, էներգետիկայի և արդյունաբերական ա յլ ճյուղերի համար:

ԱՆՏԱՈԱԹԵՐՍԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, Лесозозотовительный пункт; logging 
(lumbering)  enterprise

Անտառարդյունաբերության գլխավոր արտադրամաս, որտեղ կատարվում է 
հիմնական աշխատանքների ամբողջ փուլը' ծառի հատումից մինչև ցածրարժեք 
բնափայտի մշակումն ու թափոններից հանքանյութի ստացումը: Ա.Ձ.-եր հիմնադր
վում են այն անտառարդյունաբերություններում, որոնք ունեն միմյանցից կտրված 
անտառհումքային բազաներ և անտառանյութի դուրսբերման տարբեր ճանապարհ
ներ: Ընդգրկում Են անտառհատման ճանապարհներ, փայտանյութի և նրա թափոննե
րի վերամշակման արհեստանոցներ, ավտոպարկ, մեխանիկափսն արհեստանոց, եր
կաթուղային դեպո և օժանդակ ենթաբաժիններ: Ա.Ձ.-երը սովորաբար մթերում և վե
րամշակում են տարեկան 200-250 հազ. խմ բնափայտ:



ԱՆՏ
ԱՆՏԱՌՍԹԵՐՈՒՄ, Лесозагот овка; lum bering

Անտառանյութի հատում և անտառից դուրսբերում:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՏԱՐԱՕՔ, Лесокультурная площадь; fo re st plantation area

Տարածք, որը նախատեսված к անտառային մշակույթներ հիմնադրելու համար: 
Լինում են անտառածածկ սաղարթի տակ նախնական մատղաշ ստեղծելու կամ ցած֊ 
րարժեք լայնատերևավոր ծառատեսակների վերակառուցման, ինչպես նաև ոչ ան֊ 
տաոածածկ տարբեր տիպի հողատեսքեր, գյուղատնտեսական հողեր, ճանապարհա
մերձ գոտիներ' անտառապատման, կանաչապատման ու պաշտպանական անտաոա- 
շերտեր հիմնադրելու նպատակով:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՏԱՐԱՕՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ, Очистка лесокульт урной площади; 
cleaning o f fo re s t p lantation area

Կատարվում к հողամշակման, տնկման և ա յլ մեքենաների ու մեխանիզմների 
աշխատանքի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև' սանիտա
րական ու հակահրդեհային նպատակներով: Պայմանավորված к հիմնադրվելիք ան- 
տառտնկարկների բնույթով և տարածքի կոնկրետ գործոններով:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՖՈՆԴ, Лесокультурный ф онд; fo re s t p lan ta tion  estate (fund) 
Պետական անտառային ֆոնղի մեջ մտնող տարածք' նախատեսված անտա

ռային մշակույթներ հիմնադրելու համար: Ընդգրկում к ոչ անտառածածկ տարածք, 
նոսրուտներ, ամայի տարածքներ, բացատներ, անբավարար վերականգնված հատա
տեղեր, ցածրարժեք ծառատեսակներից ծառուտներ և ա յլն: Ա.Ֆ.-ի մեջ են մտնում 
նաև կանաչ գոտիներում եղած բացատները, անմատչելի, ճանապարհներից հեռու 
վայրերը, ետնանտառային տարածքները, որոնցում հնարավոր չէ անտառի ինքնավե
րականգնումն արժեքավոր ծառատեսակներով:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ, Инвентаризация лесны х культ ур; inventory 

o f fo rest plantations

Հիմնադրված անատոմշակույթների որակը և արղյունավետությունը որոշելու 

անտառմշակութային և անտառտնտեսական հետագա միջոցառումների մշակման 
նպատակով անցկացվող ստուգումներ: Կատարում են 1-2 տարեկան անտամշակույթ- 

ներում, աշնանը, բույսերի աճի լրիվ դադարից հետո: Ա.Գ կատարվում к փորձահրա- 
պարակներով: մինչև 3 հա տարածքով անտաոմշակույթներում փործահրապարակնե- 

րը պետք к զբաղեցնեն տարածքի 5 %-ը, 3-5 հա-ի դեպքում' 4 %, 5-10 հա* 3 %, 10-50 

հա տարածքի դեպքում' 2%, 50 հա-ից ավելի դեպքում' 1%: 25%-ից ցածր կպչողա

կանության անտաոմշակույթները ենթակա են դուրսգրման:

50
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ԱՆՏԱՈ|յՇԱԿք1ՒցԹՆԵՐԻ ԼՐԱՏՈՒՍ. Дополнение лесных "улыпур; Tl'ppfament fa 
fo rest plantations

Կատարվում է տնկարկի հիմնադրման աոաջին Երկու տարում* սկզբնական 
խտությունը պահպանելու նպատակով, չորացած բույսերի փոխարեն ծառերի ու թփե
րի, տնկիների լրացուցիչ տնկման կամ սերմերի ցանքսի միջոցով: ԱԼ.-ման անհրա
ժեշտությունը և քանակը որոշվում են անտաոմշակույթների գույքագրման արդյունք
ներով: Լրացումը կատարվում է 30-60% կպչողականության դեպքում: Օգտագործ
վում են տ վյա լ տարածքում հիմնադրված անտաոտնկիների տարիքին համապատաս
խան միևնույն տեսակի ստանդարտ տնկիներ:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ, Уход so лесными культурами; maintenance o f 
forest plantations

Ագրոտեխնիկական ու անտաոտնտեսական համակողմանի միջոցառումներ, ո- 
րոնք ուղղված են ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ անտստմշակույթների կպչո
ղականության ապահվման և նորմալ աճի համար: Անատռմշակույթների ագրոտեխնի
կական խնամքը (քաղհան, հողի փխրեցում) կատարվում է մինչև տնկարկի միակցու
մը, որին հաջորդում են խնամքի անտաոտնտեսական միջոցառումներ (լուսավորման, 
մաքրման, նորացման հատումներ): Տարեկան խնամքի հաճախականությանը պայ
մանավորված է բնակլիմայական պայմաններով: Հայաստանում ընդունված է Ա.Խ.-ի 
ագրոտեխնիկական միջոցառումներ կիրառել 5-6 տարվա ընթացքում* ընդհանուր 
աոմամբ 15 անգամ:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՊՉՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Приживаемость лесных культур; 

survival o f fo rest plants
Անտառմշակութային տարածքում կպած բույսերի հարաբերությունը փաստա

ցի տնկած բույսերի քանակին' արտահայտված տոկոսներով: Որոշվում է տնկման 1- 
ին և 2-րդ տարում: Հաշվարկվում Է փործահրապարակներով կամ շարքերով' ընդգր- 
կելով տարածքի 1-5 %-ը (ելնելով տնկված տարածքի չափից):

ԱՆՏԱՌՍՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԻ ՄԱՔՐՈՒՄ, Расчистка леса под 
культуры; land preparation fo r plantation

Հիմնականում վերաբերում է հատատեղը անտաոմշակույթների միջոցով վերա
կանգնելուն: Համատարած տնկման դեպքում, հատումից հետո, տվյալ տարածքից 
հեռացվում են թողնված աոանձին ծառերը, թփատեսակները, մատղաշը, կատարում 
են կոճղահանում (հարթավայրային պայմաններում): Լեռնային պայմաններում, հողի 
էրոզիայից խուսափելու նպատակով, հատատեղը մաքրում են մասնակիորեն' հեռաց
նելով թողնված ծեր ծառերը և այն թփերը, մատղաշը, որոնք կարող են խանգարել հո
ղի մշակմանն ու տնկման աշխատանքներին:
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ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ, Лесокультурный ж урнал; Journal o f fo rest 
plantings

Անտառպետությունում անտառային մշակույթների պատմության հիմնական 
փաստաթուղթ, որտեղ գրանցվում են տնկարկների հիմնադրման և մշակման հետ 
կապված բոլոր միջոցառումները' ժամկետով ու ծավալով:

ԱՆՏԱՌՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Лесокульт урное районирование; subdivision
o f fo re st plantations

Երկրի կամ նրա տարբեր հատվածների բաժանումը շրջանների* ե լնե լով հո
ղակլիմայական պայմաններից և անտառային մշակույթների հիմնադրման եղանակ

ներից ու տեխնոլոգիայից: Ա.Շ. կազմելիս սովորաբար ելնում են անտառաճման և 
անտառտնտեսական շրջանացումից: ՀՀ-ում առանձնացված է անտաոմշակութային 5 
շրջան* 12 ենթաշրջաններով:

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ, Обследование лесов; fo re s t research

Անտառշինական միջոցառումների նախնական փուլ: Կատարվում է պետական 
անտառային ֆոնդում չուսումնասիրված տարածքի, ինչպես նաև տարերային աղետ
ների հետևանքով անտառի կազմի և վիճակի խիստ փոփոխման դեպքում: Անտառնե
րի հետազոտումը նպատակ է հետապնդում մոտավոր տվյա լներ ստանալ անտառի 
վիճակի, պաշարի, որակի, անտառամասին հարող ճանապարհների վերաբերյալ, ո- 
րոնք հիմք են տափս մշակելու անտառի գնահատման հետագա կազմակերպչական 
աշխատանքները: Ա.Հ. հաճախ կատարում են նաև անտառների ֆիտոպաթոլոգիա- 
կան վիճակը բացահայտելու, հողի նկարագրության, կեդանինեբի տեսակը և քանակը 
պարզելու, վայրի պտուղների ու հատապտուղների, սնկերի, դեղաբույսերի պաշարը 
որոշելու նպատակով:

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻԻ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳՈՒ03ՈՒՆ, Пожарная опасность лесов; fo re st fire  
danger (hazard)

Բնորոշվում է անտառի տիպով և բնական պայմաններով: Անտառներն ըստ 

հրդեհավտանգության բաժանվում են 5 կարգի' բարձր հրդեհավտանգ, միջինից 
բարձր, միջին, միջինից ցածր և ցածր հրդեհավտանգ:

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Защита лесов; fo re s t pro tection

1. Անտառտնտեսության ենթաբաժին, որն իրականացնում к անտառի և անտառա
յին արտադրության մյուս օբյեկտների (անտառմշակույթներ, անտառսերմնային 
տնտեսություն...) պաշտպանությունը վնասատուներից ու արտաքին միջավայրի 
բացասական ազդեցություններից:

2. գիտության անտառի վնասատուների, վնասակար բուսական օրգանիզմների 
դեմ պայքարի տեխնոլոգիայի և կազմակերպման մեթոդների մասին: Ա.Պ. ու-
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սումսասիրում և մշակում է պայքարի կանխարգելիչ համակողմանի միջոցա
ռումներ:

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ, Карта лесов; fo rest map

Քարտեզ, որտԵղ որոշակի պայմանական նշաններով ցույց Են տրված անտառ- 
ների կենսաբանական և տնտեսական առանձնահատկությունները: Լայն կիրառում 
ունի անտառին ռեսուրսների բացահայտման, նրանց արտադրողականության գնա
հատման, պահպանման և պաշտպանության բնագավառներում:

ԱՆՏԱՌՇԱՀԱԳՈՐՕՌՒՄ, Лесопользование; fo rest exploitation
Անտառային պետական միասնական ֆոնդի օգտակար հատկություններից 

օգտվելը: Համաձայն անտառային օրենսգրքի' թույլատրվում է բնափայտի, անտա
ռային երկրորդական նյութերի (կոճղ, լաթ, կեղև.) մթերում: Անտառի հարակից օգտա
գործում' անտառի օգտագործումը գիտահետազոտական, որսորդական տնտեսութ
յան, կուլտուրաոողջապահական նպատակներով և ա յլն: Օգտագործում են նաև ան
տառի օգտակար, ջրապահպան, պաշտպանական, սանիտարահիգիենիկ և ա յլ հատ
կությունները: Ա. իրագործվում է հատուկ թույլտվությամբ' անտառհատման կամ ան
տառային տոմսերով: ժամկետները պահպանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և կառավա
րության կողմից լիազորված մարմնի որոշմամբ:

ԱՆՏԱՌՇԻՆԱԿԱՆ ԱՐՇԱՎԱԽՈՒՄԲ, Лесоустроительная экспедиция; expedition o f 
forest management planning

Անտառշինական ձեռնարկության կառուցվածքային միավոր, որն իր խմբերի 
միջոցով կատարում է անտառշինական բոլոր աշխատանքները: U. ш.-ի ղեկավարն 
աշխատանքները (ծավալը, ֆինանսական միջոցները) բաժանում է անտառշինական 
խմբերի միջև, իրականացնում է մեթոդական ղեկավարությունը, դաշտային և կամե- 
րալ աշխատանքների տեխնոլոգիական պրոցեսները, ապահովում է դրանց ժամանա
կին և որակով կատարումը, նախագծերի կազմումը, հանդիսանում է անտառշինական 
իրավաբանական ներկայացուցիչը: Մեկ Ա.Ա. կարող է ունենալ մի քանի խմբեր:

ԱՆՏԱՌՇԻՆԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ, Лесоустроительная партия; forest management planning 

group
Անտառշինական ձեռնարկության կաոուցվածքի սկզբնական միավորում, որի 

կազմի մեջ մտնում են անտառշինական արշավախմբերը: Ա.Խ.-ում ընդգրկված մաս
նագետները կատարում Են անտառշինական դաշտային և կամերալ ողջ աշխատանքը: 
Կազմված է լինում 3-5 մասնագետներից, անտառգնահատող ինժեներներից և նույն
քան տեխնիկներից: Անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկում են նաև հողագետ
ներ, գեոդեզիստներ, անտաոպաթոլոգներ և ա յլ մասնագետներ:
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ԱՆՏԱՌՇԻՆԱԿԱՆ ՆԱհյԱԳԻՕ, Лесоустроительный проект ; p ro je ction  o f fo rest
planning

Անտաոջինական տվյալների հիման վրա մեկ ստուգիչ ժամանակաշրջանի հա
մար մշակված համակողմանի փաստաթուղթ, որը բաղկացած է բացատրագրերից, 
նախագծված միջոցաոումների տեղեկագրից, անտաօգնահատման ու քարտեզագ
րական նյութերից, որոնք արտահայտում են տ վյա լ անտառային տնտեսության և ան- 
տառպետությաճ տնտեսվարման ուղղությունն ու ծավալը մեկ ստուգիչ ժամանա
կաշրջանում: Ա.Ն. իրականացման ուժ к ստանում կառավարության կողմից հատկա
պես լիազորված մարմնի կամ հանրապետության անտառտնտեսության վերադասի 
կողմից հաստատվելուց հետո: Այն հիմք է հանդիսանում անտառտնտեսության գոր
ծունեության պլանավորման համար:

ԱՆՏԱՌՇԻՆԱԿԱև ՆՇԱՆՆԵՐ, Лесоустроительные знаки; legenda fo r fo rest 
management planning

Նշաններ' քառակուսիներ, սահմանային, ուղեցուցային սյուներ և ա յլն, որոնք 
օգտագործվում են անտառշինության ժամանակ:

ԱՆՏԱՌՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ, Ревизия лесоуст ройст ва; co n tro l (revision ) o f 

fo re st management planning

Անտառշինական աշխատանքներ, որոնց նպատակն է վերհանել անտառտն- 
տեսվարման հետևանքով անտառային ֆոնդում և էկոնոմիկայում տեղի ունեցած փո 
փոխանունները, մշակել անտառտնտեսության կազմակերպման և զարգացման նոր 
նախագիծ, կատարվում к վերստուգման ժամանակաշրջանն ավարտելուց հետո:

ԱՆՏԱՌՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ, Разряд лесоустройства;  class ( category)  o f fo rest 
management planning

Ցուցանիշ, որը բնորոշում к անտառշինության աշխատանքների մանրակրկի
տության աստիճանը: Հաստատվում к յուրաքանչյուր անտառտնտեսության համար, 

մինչև անտառշինական աշխատանքների սկիզբը' ե լնե լով  անտաոտնտեսվարման 
ինտենսիվությունից և զարգացման հեռանկարներից:

ԱՆՏԱՌՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ, Объект лесоуст ройства;  o b je c t o f fo rest 
m anagem ent planning

Անտառտնտեսություն, ազգային պարկ, արգելոց և ա րգելավայր, ինչպես նաև 
անտառային ֆոնդին պատկանող անտառային ա յլ տարածք, որտեղ պլանավորվում к 
իրականացնել անտառշինական աշխատանքներ' անտառային տնտեսության կազ
մակերպման և զարգացման նախագծի կազմման նպատակով:
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Տեխնիկական համալիր միջոցառումների իրականացում, որը կոչված է պլա
նավորելու անտառտնտեսվարումը: Ա.-ը անտառի կայուն կառավարման և անընդմեջ 
օգտագործման հիմքն է, նրա միջոցով որոշում են անտառօգտագործման չափը, նա
խատեսում հատատեղերի տեղաբաշխումը տարածքի և ժամանակի սահմաններում, 
հատման եղանակը, անատռվերականգնման միջոցառումները և անատառտնտես- 
վարման մյուս տարրրեը: Որպես կանոն' Ա. կատարվում к 10 տարին մեկ:

ԱՆՏԱՌՊՈՒՐԱԿ, Лесопарк; fo rest park

Բնական անտառազանգված (հնարավոր է' մասամբ արհեստական կամ բարե
կարգված անտառ): Կազմակերպվում к որոշակի լանդշաֆտածավալահատակագծա- 
յին համակարգով' տնկարկների աստիճանական վերակաոուցմամբ, ճանապարհների 
աստիճանական վերակաոուցմամբ, ճանապարհների, ճեմածառուղիների, հետիոտն 
արահետների, բացատների, ջրամբարների և այլնի նպատակասլաց ստեղծմամբ: նա
խատեսված к բնական միջավայրում բնակչության կարճատև հանգստի համար:

ԱՆՏԱՌՊՌՒՐԱԿԱՅԻՆ ԳՈՏԻ, Лесопарковый пояс; fo rest park tone
Քաղաքամերձ գոտւ մի հատված: Հարում к քաղաքի վարչական սահմաններին, 

ընդգրկում к քաղաքամերձ անտառները, անտառպուրակները, ամառանոցային Այ

վանները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողահանդակները:

ԱՆՏԱՌԵԶՐ, Опушко; fo rest edge
Մարգագետիները և բացատները պարագծով եզերոդ տնկարկեր (խմբեր, ծա

ռախմբեր, զանգվածներ):

ԱՆՏԱՌՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ, Лесосеменной заказник; fo rest seeds reservation 
Արդյունավետության բարձր ցուցանիշներով օժտված անտառամաս, որն ա- 

ռանձնացվում և պահպանվում Է սերմեր և կտրոններ մթերելու համար: Առանձնաց
վում к գլխավոր ծառատեսակների հասունացող և հասուն բարձր բոնիտետային ծա
ռուտներում: Ա.Ա. ընտրելիս անց են կացվում անձնագրավորում, տարածքը որոշակի 
ժամանակաշրջանով հանվոմ к անտառօգտագործումից, մշակվում հատուկ տնտես- 
վարում, սելեկցիոն աշխատանքներ, կազմվում է թույլաճ և երկրորդական ծառատե
սակների հեռացման պլան և այլն: Ա.Ա.-ից ստացված սերմերն աոաջին հերթին օգ
տագործում են անտառային պլանտացիաներ հիմնադրելու նպատակով;

ԱՆՏԱՌՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱՏԱՐԱՕՔ, Лесосеменная плантация; forest seed 

plantation
Դրական ծառերի սերմերի կամ վեգետատիվ օրգանների միջոցով հատուկ գե- 

նետիկական սխեմայով հիմնադրամ տնկարկներ, որտեղից ստացվում են ժաոանգա-
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կան որոշակի հատկություններով և ցանքային բարձր հատկանիշներով օօտված սեր- 
մեր:

ԱՆՏԱՌՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Лесосеменное районирование; fo re st seeds
subdivision

Որոշակի էկոլոգոաշխարհագրական ծագում ունեցող սերմերի օգտագործումն 
այս կամ այն տարածքի անտառապատման համար: Ա.Շ. նպաստում է անտաոտն- 
կարկների տեսակի գենետիկական պոտենցիալի ռացիոնալ օգտագործմանը անտա- 
ոաճեցման կոնկրետ պայմաններում: Կատարվում է յուրաքանչյուր ծաաաոեսակի 
համար առանձին' հաշվի ա ռնելով դրանց կենսաբանական և էկոլոգիական առանձ
նահատկությունները, տարածման արեալը: Ա.Շ.-ման հիմքում ընկած են անտաոսերմ- 

նային շրջանը և ենթաշրջանը:

ԱՆՏԱՌՍԵՐՍՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Лесосеменное хозяйст во; fo re s t seeds

enterprise

Բարձր բոնիտետային կամ որոշակի դրական հատկանիշներով օժտված ան
տառամաս, որտեղ տարվում Են նպատակասլաց համակողմանի միջոցառումներ 
(նոսրացում, պարարտացում, պատվաստում...)' բարձրորակ սերմեր ստանալու հա
մար:

ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Лесовосст ановление; re fo resta tion , fo re s t regeneration

Նախկին անտառածածկ տարածքում անտառի վերականգնումը մարդու ակ
տիվ միջամտությամբ: Կատարվում է պետական անտառային ֆոնդում անտառարդ
յունաբերական նշանակություն ունեցող ծառատեսակներով' առաջնությունը տալով 
սերմնային վերարտադրությանը: Եթե նախատեսված ժամկետում (աոաջին և երկրորդ 
կարգի անտառներում' 6 տարի, երրորդ կարգում' 10 տարի) սերմնային վերականգ
նումը չի ապահովվում, ապա նշված տարածքը փոխանցվում է անտառմշակութային 

ֆոնդ, և վերականգնումն իրականացվում է արհեստական եղանակով: Չվերականգն

ված հատատեղում, որտեղ առկա են անտաոաճեցման բարենպաստ պայմաններ, ան- 

տաոտնկումները տարվում են բարձր արդյունավետություն ունեցող ծառատեսակնե
րով: Եթե ոչ անտառածածկ տարածքներում պայմանները բարենպաստ են ընկուզե

նու, շագանակենու և ա յլ արժեքավոր ծառատեսակների աճեցման համար, ապա ա- 

ոավելությունը տրվում է դրանց:

ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки лесовосст ановит ельные; refo restation  
cuttings, r. fe llings

Հասուն և գերհասուն անտառներում բնական միջավայրի բարելավման և ան- 
տառվերականգնման նպատակով իրականացվող հատումներ:
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Sb'u Տնկարկ:

ԱՆՏԱՌՏՆԿԱՐԿՒ ՊԼԱՆ, План лесонасаждений; forest planting plan

Անտառի տարածքային բաշխվածության քարտեզագրման նյութ՝ քառակուսի- 
ների, չափագրական ցանցի, անտաոգնահատման աոանձին հատվածների և ա յլ հո- 
ղատեսքերի տեղակայմամբ: Ա.Պ.-ի մասշտաբը պայմանավորված է անտառշինական 
կարգով: Այն ներկում են 4 գույնով, համաձայն հասակային խմբերի' երիտասարդ, մի* 
ջին տարիքի, հասունացող, հասուն և գերհասուն:

ԱՆՏԱՌՏՆԿՈՒՍ, Посадка леса; forest planting

Տնկարանում աճեցրած սերմնաբույսերի և տնկիների միջոցով անտառի հիմ
նադրում: Կատարում են համապատասխան մեքենաներով կամ ձեռքով (բահով)' ել
նելով տնկանյութից, ռելիեֆից և հողի վիճակից:

ԱՆՏԱՌՏՆԿՄԱև ՊԼԱՆՆԵՐ, Планы /карт ы  лесопосадок; Forest planting plans/m aps 
Անտառտնտեսությունների սահմաններում, պլանշետների հիման վրա, ֆոտո- 

մեխանիկական ճանապարհներով կազմում են 1:25 000 - 1:50 000 մասշտաբի ան- 
տաոտնկման պլաններ: Անտաոտնկման պլանների վրա, բացի տեղագրական ծան
րաբեռնվածությունից, արտացոլում են նաև պլանշետների վրա Եղած տեղեկատվութ
յունը: Հատուկ նշաններով սիմվոլները, բանաձևերը, գունային տարբեր երանգավո
րումները ցույց Են տալիս անտառային ֆոնդի տարածքները ըստ հողերի կատեգո
րիաների, իսկ անտառածածկ մասը ցույց է տրվում ըստ գերակշռող ծառատեսակնե
րի, տարիքային խմբերի (երիտասարր, միջին հասակի, հասունացող, հասուն և գեր
հասուն), աճման վայրի պայմանների և այլն:

ԱՆՑԱՌՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, 
Экономическая эффективность лесохозяйственных мероприятий; economic 

efficiency o f fo rest activities
Օգտակար արդյունքի և նրա ստացման վրա կատարված փաստացի ծախսերի 

հարաբերությունը' հաշվարկված ճյուղային կամ ձեռնարկության մակարդակով: Հան
դիսանում է անտառտնտեսվարման գնահատման հիմնական ցուցանիշներից մեկը:

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՁՆԵՐ, Лесохозяйственные карты; Forest enterprise 

maps
1:25 000 - 1:50 000 մասշտաբի քարտեզներ, որոնք սովորաբար պատրաստ

վում են 10 տարվա կտրվածքով, և արտացոլում Են անտառտնտեսությունների շրջա
նակներում նախատեսվող անտաոտնտեսական միջոցառումները (հատումներ, ան- 
տաովերականգնում, անտառի պաշտպանություն և այլն).
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ԱՆՏԼ1ՌՏՆՏՇՍԱՆԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ, Лесохозяйственный участ ок; fo re s t d istrict, fo rest 
area

Անտառարդյունաբերությունում անտառպետությանը համազոր տարածքային 
արտադրական միավորում: Անտաոտնտեսական տեղամասի չափն ու քանակը պայ
մանավորված են անտաոարդտնտեսության ծավալով և խնդիրներով:

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Л есхоз; fo re s t enterprise

Արտադրական տնտեսական ձեռնարկություն, որը պետական նշանակության 
անտառներում իրականացնում է տնտեսվարումը: Ц.-յան իրավական կարգավիճակը 
որոշվում է կառավարության լիազորված մարմնի կողմից կամ նրա հնաձնարարութ- 
յամբ հանրապետական անտառային գերատեսչության հաստատած կանոնակարգով, 

օրենսդրական ակտերով և հրահանգներով: Նրա իրավասության տակ են գտնվում 
պետական նշանակության անտառները: Ա. իրականացնում է պետական անտառների 
հաշվարկը, նրանցում տեղի ունեցող փոփոխությունները, տնօրինում է պետական 
անտառային ֆոնդին պատկանող հողերը, կազմակերպում է անտառի վերարտադ
րությունը. ընդարձակում տարածքը, հիմնում կանաչ գոտիներ, պաշտպանական ան- 
տառաշերտեր և անտառտնկարկներ, հատատեղերը հանձնում անտառարդյունաբե
րությանը, հսկում է անտառային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը, ան
տառային տարածքում առանձնացնում խոտհարքերն ու արոտավայրերը, կազմակեր
պում որսը, անտառները պահպանում հրդեհներից, խախտումներից և ա յլն: Ա. 
իր գործունեությունն իրականացնում է անտաոպետությունների միջոցով: Նրա չափը 
կախված է տնտեսական և աշխարհագրական պայմաններից, արտադրական ծավա

լից, ճանապարհատրանսպորտային ցանցի զարգացվածությունից, տարածքի ան- 
տառպատվածության աստիճանից և ա յլ գործոններից:

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՎԱՐՈՒՄ, Хозяйствование в  лесу; fo re s t m anagem ent

Անտառշինական նախագծերով նախատեսված համալիր միջոցառումների ի- 

րականացում: Հիմնական խնդիրն է անտառների ռացիոնալ օգտագործումը, դրանց 

պահպանումն ու բնական վերարտադրության ապահովումը, ծառատեսակային կազ
մի բարելավումը, անտառագիտության նվաճումների ներդրմամբ անտառտնտեսութ
յան գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումը:

ԱՆՏԱՌՓՈԽԱԲԵՌՆՄԱՆ ԲԱԶԱ, Лесоперевалочная база; fo re s t re loading base

Անտառարդյունաբերական ձեռնարկություն, որը կազմակերպում է փայտան
յութի ընդունումն ու հետագա տեղափոխումը տրանսպորտի մի ձևից մյուսով (օր. * 
ջրայինից Երկաթգծին):

ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄ, Режим пользования лесом ; fo re s t u ffiz a th n  regim e 
Հասկացություն, որն արտահայտում է տնտեսության անտառօգտագործման ո- 

րոշակի ուղղությունը, ծավալը և բնույթը: Պայմանավորված է անտառային ֆոնդի
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նպատակայնությամբ Ա ուոոակիորնն կապված I  տ վյա լ тшршаргц յ  տնտեսվարմամ՜ 
կազմակերպման հետ: Անտաօարդյունա|1երական գոտում Ա.Ո. ելնում է փայտանյութի 
պահանջարկից և ձի կարգավորվում վերաճով: Պաշտպանական անտաօների շահա
գործման մասում կանոնավորվում է տվյա լ անտաոամասի տարեկան միջին աճով, 
նպաստում անտաոի պաշտպանական հատկանիշների պահպանմանն ու բարելավ
մանը:

ԱՆՏՍՌՕԳՏԱԳՈՐՕՈԴՆԵՐ, Лесопользователи; fo rest users, stakeholders
Պետական, կոոպերատիվ և հասարակական ձեռնարկություններ ու անհատ 

անձինք, որոնց օրենքով սահմանված կարգով տրված է իրավունք օգտվելու անտա
ռից:

ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Лесопотребление; forest utilization
Անտառային ռեսուրսների օգտագործումը հասարակության ու անձնական կա

րիքների համար: Անտառանյութի օգտագործման պահանջարկը որպես շինափայտ և 
արդյունաբերական հումք տարեցտարի ավելանում է, ուստի անտառարդյունաբերա
կան զարգացման հիմքում դրված է անտառանյութի ռացիոնալ օգտագործումը:

ԱՆ0ՐՈՊՈԳԵՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄ, Антропогенное загрязнение; antropogen pollution

Աղտոտում, որն առաջացել է մարդու տնտեսական գործունեության, նաև բնա
կան աղտոտման վրա նրա ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության հետևանքով:

ԱՆ9ԱՆԿԱԼԻ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Нежелательные древесные породы; undersirabie 
tree species

Ծառատեսակներ, որոնք որոշակի անտաօաճման պայմաններում կամ ան- 
տաոտնտեսական շրջանում տնտեսական արժեք շեն ներկայացնում: Անցանկալի են 
համարվում կոճղաշիվային և արմատաընձյուղային ծագում ունեցող փափուկ բնա
փայտային տեսակները (ուռենի, կաղամախի և այլն), լաստափոխադրման համար ոչ 
պիտանի տեսակները (խեժափիճի), աոաջին կարգի անտառներում բնապահպանա
կան ցածր հատկություններ ունեցող տեսակները և այլն:

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄԵՐ, Рубни проходные; minings
Ձողանային հասակից մինչև հասունացումը կիրառվող նոսրացման բոլոր տի

պի հատումները: Հատկապես կիրառվում է հասունացող ծառուտներում, որը նպա
տակ է հետապնդում բարենպաստ պայմաններ ստեղծել' ուժեղացնելու ծառերի աճը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, Рабочий проект; working plan
Կանաչապատման օբյեկտի նախագծման փուլ: Ընդգրկում է գլիավոր հատա

կագծի մանրամասն մշակումը, տարածքի հատակագծման ու կանաչապատման բա-
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ժանիչ գծագրի ու տՍկագծագրնրի պատրաստումը, ուղղաձիգ ոատակագօմաս, ին
ժեներական սարքավորումների, ճարտարապետական փոքր ձևերի ու կաոուցվածք
ների, նախագծերի աշխատանքային գծագրերի պատրաստումը: Կազմվում է նա
խագծային առաջադրանքի հաստատումից հետո և պարունակում է մանրամասն 
մշակված գծագրեր* համապատասխան չափերով, թվական ցուցանիշներով, անվա
նակարգային մանրամասներով, տեսակաշարի Առանձնահատկությունով և տնկարկ
ների քանակով: Այդ գծագրերը փոխադարձաբար համաձայնեցվում են մեկը մյուսի 
հետ և ճշտորեն համապատասխանում են տեղանքի մանրամասներին: Դրանք ապա
հովում են բոլոր տիպի աշխատանքների կատարումը ըստ օրացուցային պլանի:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԱԿԱՆՈՒԹՏՈՒՆ, Геогрофическая зональность;

geographical zoning
Երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթի տարբերակման օրինաչափություն: 

Արտահայտվում է արեգակի ճառագայթային էներգիայի (հասարակածից դեպի բևեռ
ները այն փոքրանում է) և խոնավության անհավասարաչափ տեղաբաշխմամբ պայ
մանավորված աշխարհագրական գոտիների և զոնաների հաջորդական և որաշակի 

փոփոխմամբ:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԱՏՀ), Географические 
Информационные Системы (ГИ С ); Geographic Inform ation Systems

ԱՏՀ-ն երկրի մակերևույթի առարկաների ու երևույթների ժամանակատարած- 

քային պատկերումն է քարտեգագրական-տեղեկատվական ճկուն համակարգերի օգ
նությամբ, որոնք թույլ են տալիս մուտքագրել, խմբագրել, վերլուծել, տպ ել և ա յլն 

ցանկացած քանակի ու բազմատեսակ տեղեկատվություն: ԱՏՀ-ն լա յնորեն կիրառ
վում է անտառային տնտեսությունների ուսումնասիրությունների տարբեր բնագա
վառներում:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐ, Географические координат ы; Geographic 
coordinates

Լայնության և երկայնության կոորդինատային համակարգեր, որոնցով որոշ
վում է տ վյա լ կետի դիրքը:

ԱՉՔԱՊԱՏՎԱՍՏ, Окулировка; budding, scion budding, g ra ftin g

Պատվաստի շատ տարածված ձև: Պատվաստացուի միայն մեկ բողբոջը, որի 

ներքին մակերեսին պահպանված է կամբիումը, տեղափոխում են կեղևի վրա նախօ
րոք բացված T -աձև ճեղք պատվաստակալի վրա և ներկալում ա յդ ճեղքում: Առանձ
նապես հարմար է ծառաթփային բույսերի պարտիզային ձևերը և վարդերի սորտերը 
բազմացնելու համար: Լավագույն ժամկետներն են գարունը և ամառը (օգոստոս): 

Գարնանային պատվաստը կատարում են ուռած, ամառայինը' քնա ծ բողբոջներով:
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ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐ, Местообитание; biotope

Ցամաքի կամ ջրամբարի այն հատվածը, որը զբաղեցնում է մի տեսակի պո* 
պուլյացիան, և որն ունի վերջինիս գոյության համար անհրաժեշտ բոլոր ոչ կենաս* 
կան ու կենսական պայմանները:

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԼՈՒՅՍ, Свет передний;  fron t tight

Ընկնում t  սաղարթի ուղղահայաց մակերեսի վրա: Օժտված Հ մեծ ինտենսի
վությամբ, օգտվում են անտառեզրի ծառերը, թփերը և կենղանի ծածկոցը:

ԱՌԱՓՆՅԱ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Прибрежная растительность,; coastal (litto ra l) 
vegetation

Ջրամբարների, արհեստական լճակների, լճերի, գետերի ափերին աճող խոնա
վասեր բույսերի ներկայությամբ բուսական համակեցություն: Գերակշռում են ուռենի
ները, բարդիները, կարմրանները և ուրիշ տեսակներ:

ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Курортные леса; resort fo rest s

Անտառներ կամ անտառպուրակներ, որոնք գտնվում են առողջարանների, 
հանգստյան տների մերձակայքում: Ունեն ջրակարգավորիչ, հողապաշտպան, սանի
տարահիգիենիկ խոշոր նշանակություն: Դասվում են սոցիալական նշանակության 
անտառների խմբում: Հիմնական նպատակն է պահպանել առողջարանների լանդ
շաֆտային, կլիմայական, ջրային, բուժիչ հատկությունները, բարելավել շրջապատի 
միկրոկլիման: Ա.Ս.-ում թույլատրվում к կատարել միայն խնամքի, սանիտարական և 
լանդշաֆտային հատումներ:

ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻ (ՇՐՋԱՆ), Курортный район; resort area (d is tric t)
Առողջարաններում, հանգստյան տներում, հանգրվաններում, ստացիոնարնե

րում բնակչության հանգստի և բուժվելու համար օգտագործվող բարենապաստ բնա
կան պայմաններ ու բու ժական գործոններ ունեցող տարածք: Ընդգրկում է կանաչա
պատման օբյեկտներ' առողջարաններին ու առողջավայրային ավաններին կից պար
տեզներ ու զբոսայգիներ, հասարակական շենքերին կից պուրակներ, ճանապարհնե
րին ու ավտոմայրուղիներին կից ծառուղիներ ու տնկարկներ:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎ, Хвоя; conifers
Մերկասերմերի դասին պատկանող գերակշռող տեսակների տերևներ: Սովո

րաբար ունենում Են ասեղի կամ թեփուկի երբեմն նեղ նշտարաձև տեսք: Մշտադալար 
են, երբեմն' տերևաթափ: U.-ները սովորաբար կոշտ են, ամուր, քսերոմորֆ, հազվա
դեպ* փափուկ (խեժափիճի, տաքսոդիում): Մեզոֆիլը հաճախ ունի խեժային առվակ
ներ: U.-Օեը դասավորված են լինում զսպանակաձև, հակադիր ոստափունջ կամ 

խմբերով:
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ԱՍԵՂՆԱՏԵՐՇՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Светлохвойные леса; Տցհէ coniferous forests 

Անտառներ, որոնք կազմավորված են լուսասեր ասեղնատերևավոր ծաոատե- 
սակներից (սոճի, խեժափիճի), որոնց նոսր, լուսաթափանցեւի սաղարթի միջով հողի 
մակերես է հասնում լույսի զգա լի քանակություն:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎԱՅԻՆ ԱԼՅՈՒՐ, Хвойная м ука ; coniferous flo u r

Սղացած չոր ասեղնատերևներ* վիտամինային անասնակեր:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Хвойные леса; coniferous forests

Անտառներ, որոնցում գերիշխում են մեկ կամ մի քանի ասեղնատերևավոր ծա
ռատեսակներ: Հիմնականում տարածված հյուսիսային կիսագնդում* զբաղեցնելով 
անտառային լա յն գոտի: Հանդիպում են նաև հարավում' լեռնային շրջաններում: 
Տնտեսական տեսակետից ամենաարժեքավոր տեսակներն են եղևնին, սոճին, մայրին, 
խեժափիճին և ա յլն: Ա.Ա.-ները բաժանվում են մութ և լուսավոր ենթախբերի: Բնության 
մեջ մութ և լուսավոր անտաոկագմոդ ծառատեսակները հանդես են գալիս միասին* 
առաջացնելով ասեղնատերևավոր խառն անտառներ:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ՄՈՒԹ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Темнохвойные леса; dark coniferous forests 
Անտառներ, որոնք կազմավորված են ասեղնատերևավոր ստվերատար ծառա

տեսակներից (եղևնի, մայրի...), որոնց խիտ սաղարթի տակ ստեղծվում է թույլ լուսա
վորվածություն և ցածր ջերմություն:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Хвойные породы; coniferous species

Հիմնականում մշտադալար ծառեր, երբեմն թփեր, որոնք ուն են ասեղանման 
կամ թեփուկանման տերևներ: Պատկանում են մերկասերմերի դասին, ասեղնա- 
տերևավորների ենթադասին: Կազմում են շուրջ 600 տեսակ, որոնք ընդգրկված են 6 
ընտանիքի 55 ցեղի մեջ: Օագմամբ հնագույն են, քա ն լայնատերև սաղարթավոր տե
սակները: Կոնակիր են, բեղմնավորվելիս առաջացնում են սերմ և ոչ թե պտուղ:

ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՄ (ԱՍԵՂՆԱՏԵՐԵՎԱԹԱՓ), Опадание хвои ; putting-down 
o f needles

Տարբեր հիվանդությունների հետևանքով ասեղնատերևների չորացում և թա
փում: Բնորոշ է մեծահասակ ծառերին:

ԱՍհՍհԼԻԱՑԻԱ, Ассимиляция; assim ilation

Արևի լույսի ազդեցության տակ բույսի տերևներւոմ օրգանական նյութ սինթե- 
զելու պրոցեսը: Պարզ նյութերից բարդ օրգանական նյութերի սինթեզի ռեակցիաների 

ամբողջականությունն է:
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ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽՈՒՄ, СеЗОННОЯ СМвНО ОСПвК/Поб,' Seasonal 
follow ing o f aspects

Տնկարկների արտաքին տեսքի փոփոխունը սեզոնի ընթացքում (օր., տերևնե
րի գունափոխումը' աոաջանալուց մինչև տերևաթափ):

ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Постепенные рубки; gradual (progressive) cuttings
Անտառօգտագործման գլխավոր հատման տարատեսակ, որի դեպքում ծառու

տը հատվում է մի քանի փուլով, մեկ կամ երկու հասակային դասի ընթացքում: Լինում 
են հավասարաչափ աստիճանական և խմբային աստիճանական: Հավասարաչափ 
աստիճանականի դեպքում ծառուտը հատում են 2-4 փուլով' հաջորդաբար նոսրաց
նելով այն մեկ հասակային դասի ժամանակաընթացքում: Փուլերի քանակի ընտրութ
յունը պայմանավորված է ծառատեսակի անտառտնտեսական հատկություններով, 
ծառուտի միակցության աստիճանով, մատղաշի առկայությամբ և անտառի տիպով: Ե- 
թե Ա.Հ.-ով անտառի վերականգնման հետ մեկտեղ հետապնդվում են նաև երիտա
սարդ ծառերը հասունացող և հասուն տարիքի հասցնելու նպատակ, ապա հատում
ների միջև ընկած ժամանակաշրջանը ձգում են 30-40 տարի, որը կոչվում է երկա
րատև Ա.Հ.: Խմբային Ա.Հ.-ի դեպքում ծառերը հատում են որոշակի խմբերով (50-300 
ք.մ), որը կոչվում է նաև խմբային ընտրովի հատումներ, գոգափոսային հատումներ: 
Ա.Հ.փ տարատեսակ են նաև համատարած ծաօախմբային հատումները, որը կիրա
ռում են տարահասակային ծառուտներում' հատելով հասուն և գերհասուն ծառերի 
խմբերը: Այդ դեպքում աստառի հատման ժամկետը երկարում է, իսկ ինտենսիվությու
նը' փոքրանում: Ա.Հ.-ի դեպքում պահպանվում են անտառի բնապահպանական հատ
կանիշները: Կիրառվում է լեռնային անտառներում:

ԱՎՀՌՈ, АВХРР (Радиометр передовой очень высокой разрешимости); AVHRR 
(Advanced Very H igh Resolution Radiom eter)

«Առաջատար շատ բարձր թույլատրելիության ռադիոմետր» (AVHRR) նկարա
հանող սարքը հանդիսանում է ԱՄՆ ՆՈԱԱ (NOAA) ընտանիքի արբանյակների սենսռ- 
րը, որի նադիրում նկարի թույլատրելիությունը 1,1 կմ է, իսկ նկարի լայնությունը' 
2400 կմ: Այս սենսորից ստացվող տիեզերական նկարների օգնությամբ ուսումնասիր
վում են Երկրի մակերևույթի ընդարձակ տարածությունների բուսականությունը և այն

տեղ ընթացող փոփոխությունները:

ԱՏՀ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, Источники для ГИС; Geographic Inform ation Systems (GIS) 

sources
ԱՏՀ-ի համար տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսանում զանազան տե

ղագրական քարտեզները /ազգային գործակալություններից և մասնավոր ընկերութ
յուններից/, հողային պաշարների կադաստրային տվյաները /հողի կադաստրային 
ծառայություններից/, անտառտնտեսությունների քարտեզագրական տվյալները.
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ջրաօդերևութաբանական տվյա լները /ազգային ջրաօդերևաթսւբասակաս Օառայութ* 
յուններից/, ռազմական կազմակերպություններից ստացվող որոշ տեղեկությունները, 
հեոահար ուսումնասիրությունների տվյալները, բնապահպանական հիմարկների և 
կազմակերպությունների տարաբնույթ տվյալները:

ԱՏՀ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԸ, ГИС компоненты; G/S components

ԱՏՀ-ի բաղկացուցիչ մասերն են համակարգիչը' համապատասխան տեխնիկա՝ 
կան հնարավորություններով և ծրագրային փաթեթներով /ArcView, ArcGIS, A rdnfo  և 
ա յլն/, ցանցի մեջ ընդգրկված թվայնացուցիչ սեղանը /թվայնացումը կարեփ է նաև 
ուղղակիորեն իրականացնել համակարգչի էկրանի վրա/, տպիչ սարքերը /տարբեր 
ֆորմատներով տպիչներ և պլոտերներ/, կոմպակտ դիսկեր /CD/ և ա յլ բնույթի տեղե
կատվության կրիչներ /USB/:

ԱՏՀ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱՆԿԸ, База данных ГИС-о; GIS database

Տվյա լների բանկը ԱՏՀ-ի կարևորագույն բաղադրիչն է, որտեղ աղյուսակային 
տեղեկատվության տեսքով, պահվում են ուսումնասիրվող առարկայի կամ երևույթի 
հատկություններին վերագրվող ամենատարբեր բնութագրիչներ (ատրիբուտներ):

ԱՏՐԻԲՈՒՏ (ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ), Ат рибут ; A ttribu te

Չափման ենթակա կամ արժեք ներկայացնող հատկության բնութագրիչ: Ատրի
բուտներ կարող են լի նե լ վերնագրերը, կատեգորիաները, թվերը և ա յլն, այսինքն 
ցանկացած երևույթ կամ միավոր, որի համար տվյա լները հավաքվում և կազմակերպ

վում Են: Ատրիբուտը տվյա լների շտեմարանում (աղյուսակում) իրենից ներկայացնում 

է սյունակը (Օր. ծառուտի մակերեսը, բոնիտետը և ա յլն):

ԱՐԱԲԵՍԿԱ, Арабеска; arabesque

Գորգային ձևավորումներում ծաղիկների գեղազարդ գծային դասավորություն 

նախշերի ձևով, որոնք ռիթմիկ կերպով կրկնվում են ծաղկաթմբերի կամ ծաղկամար

գերի համաչափ հատվածներում:

ԱՐԱԳԱՃ ԾԱՌԱԹՓԵՐ, Быстрорастущие деревья и куст арники; fast-grow ing bees 
and bushes

Գեղազարդային ներգործություն ունեցող և կարճ ժամանակամիջոցում 
տնկարկներ ստեղծող ծառաթփեր զբոսայգիներում, պարտեզներում: Սովորաբար լի 
նում են անտառազանգվածների եզրերի պահեստային շերտերում: Զբոսայգի հիմնե
լիս արագաճ ծառաթփերից ստեղծում են ւմուշտակ», որը ծառայում է հիմնական 
տեսակների հարմարեցման համար: Ծառերից են' բարդիները, լորենիները, ռոբինիա
ները, թեղիները, թխկիները, թփերից' կտտկենին, ֆորզիցիան, սրնգենիս, ճապկին, 
բոլոր լիանները:
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ԱՐԲՈՐԵՏՈէՍ, ԾԱՌԱՍՏԱՆ, АрбОрв/Пум/ ՕրծՕՈէՕ

Դենդւտլոգիական (ծաոաբանական) պարտեզ, որտեղ ներկայացված է երկ
րագնդի տարբեր գոտիներից ներմուծված տվյա լ վայրի բնահողում ազատորեն աճող 
ծառաբույսերի հավաքածուն: Բազա է բույսերի կլիմայավարժեցման և անտառա
պատման ու կանաչապատման տեսակաշարի ընտրության համար:

ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ, Заказник; reservation

Ա. մշտապես կամ ժամանակավորապես առանձնացված տարածքներ են, ո- 
րոնց սահմաններում ապահովվում Են էտալոնային, գիտական պատմամշակութային, 
տնտեսական արժեք ներկայացնող բնական համալիրների և նրանց տարրերի տեսա
կային պահպանությանն ու վերարատադրությունը: Ա. միջազգային ստանդարտների 
համաձայն ներկայացնում են որպես բնական ռեգերվատներ և իրականացնում են 
բնական էկոհամակարգերի և նրա բաղադրիչների արդյունավետ պահպանությունն ու 
նպատակային կայուն օգտագործումը:

ԱՐԳԵԼՈՑ, Заповедник; reserve
էկոլոգիական, գիտական, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող առանձ

նահատուկ բնապահպանական, գեղագիտական հատկանիշներով օժտված տա
րածքներ, որտեղ բնական միջավայրի զարգացման պրոցեսներն ընթանում են ա- 
ռանց մարդու անմիջական միջամտության: Ա. տարածքում իրականացվում են բնա
կան էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, 
բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություններ, պահպանություն, 
պաշտպանության, հաշվառում, գույքագրում, մոնիթորինգ, ինչպես նաև զբոսաշր
ջության նպատականերով դրանց օգտագործում:

Ըստ մոդելի պետական արգելոցների տարածքները ունենում են սահմանա
փակ մակերեսներ' հիմնականում ներառելով մեկ գետավազան' ապահովելով հա
տուկ պահպանության ենթակա տեսակի կամ օբյեկտի պահպանությանն անհրաժեշտ 

տարածքը (արեալը):
Ա. հիմնական գործառույթները ռազմավարության իրականացման ժամանա- 

կաահատվածի համար սահմանվում են ըստ ներկայումս գործող օրենքների: Որպես 
նորույթ Ա. ռեժիմում ներառվում է զբոսաշրջության նպատակով տարածքի օտագործ- 

ման թույլտվությունը;

ԱՐԳԵԼՈ9ԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Заповедные леса; reserve forests
Անտառային պետական ֆոնդում առանձնացված անտառազանգված, որտեղ 

տարվում են գիտական ստացիոնար ուսումանսիրություններ* պարզելու տվյալ պայ
մաններին բնորոշ կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների կենսա
բանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները, անտառի և շրջապատի փոխ
հարաբերությունները, ստացված տեսական դրույթներից գործնական եզրակացութ-
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յուններ Են արվում' ընդհանուր լանդշաֆտային, բուսակաե և կենդանական աշխար- 
հի պահպանման, վերարտադրման և ռացիոնալ օգտագործման նպատակով: Համա* 
ձայն Անտառային օրենսգրքի, Ա.Ա. մտնում են հատուկ պահպանվող-տարածքների 
մեջ, և նրանցում սահմանված է անտաօտնտեսավարման որոշակի ռեժիմ, որն ուղղ
ված է վերարտադրելու տ վյա լ շրջանին բնորոշ կենդանական ու բուսական աշխարհը:

ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԳՈՏԻՆԵՐ (ՇԵՐՏԵՐ), Запретные полосы; forbidden zones (be/էտ)

Ջրապաշտպան անտառային շերտեր, որոնք առանձնացվում են գետերի եր
կայնքով; Ա.Գ.-ի լայնությունը պայմանավորված է տեղանքի աշխարհագրական դիր
քով, տնտեսական նշանակությամբ և ա յլ գործոններով: Սովորաբար լինում են 4-20 
կմ: Հայաստանում, ե լնե լով  ռելիեֆից, ընդունված է 1 կմ:

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Промышленное цвет оводство; ihdustra/ 
flow er breeding

Տնտեսության ճյուղ: Նպատակ ունի աճեցնել ծաղիկներ, ծաղկամանային մշա
կաբույսեր և սածիլներ՝ շենքերի ներսի ձևավորման և վաճառքի համար:

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Промышленный район; industria l region

Քաղաքի հատված, որտեղ հիմնականում արդյունաբերական ձեռնարկություն

ներ են և սպասարկող շենքեր, հիմնարկներ, ճանապարհներ և ա յլն : Ընդգրկում է նաև 
կանաչապատ տարածություններ' զբոսայգիներ, պուրակներ, ծառուղիներ, փողոցներ: 

Ա յլ շրջաններից բաժանվում է կանաչապատ սանիտարապաշտպանական գոտիով: 
Ըստ քաղաքաշինական նորմերի արդյունաբերական շրջանի տարածքի 20 % պետք է 

կանաչապատված լինի:

ԱՐԵԱԼ, Ареал; area!, na tu ra l hab ito t

Բույսերի տարածման մարզ: Քարտեզի վրա սովորաբար նշվում է փակ շրջագ
ծով (համատարած արեալ) կամ կետերով (դեզյունկտիվ արեալ): Այն տարածությունը, 
որտեղ ձևավորվում է տեսակը, կոչվում է առաջնային: Արդեն ձևավորված արեալը հե
տագայում կարող է փոփոխություններ կրել, և առաջանում է երկրորդային արեալ: 
Բույսի նախկինում (երկրաբանական շրջաններում) զբաղեցրած արեալ]] կոչվոմ է ռե
լիկտային:

ԱՐԿ-ՎՅՈՒ, АркВЮ ; ArcVIEW

Արկ-վյու-ն (ArcView) համակարգչային ծրագրային փաթեթ է, որը հանդիսա
նում է ԱՏՀ-ի տեսության պրակտիկ իրականացումը: Այս ծրագրային փաթեթը լա յնո
րեն կիրառվում է անտառային քարտեզագրության մեջ:
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ԱՈԿ-ԳԻՍ, ЛркГУС; ArcO/S

Արկ-գիս-ը (ArcGIS) համակարգչային ծրագրային փաթեթ է. որը հանդիսանում 
է Արկ-փափ ավելի զարգացած, և գործիքներով հագեցած տարբերակ:

ԱՐՄԱՏ, Корень; ro o t

Բույսի հիմնական, սովորաբար հողի մեց իտրացող վեգետատիվ օրգան: Բույ- 
սը ամրացնում к հողին, նրան մատակարարում ջրով' վերջինիս մեց լուծված հանքա
յին աղերով: Տնկարաններում բույսերի աճեցման ընթացքում պահանջվում է պարբե
րաբար ձևավորում: Ա. իրականացնում է հոդի մարէների, սնկերի հետ կապը, հանդի
սանում է պաշարային նյութերի պահեստարան, ծառայում է նաև վեգետատիվ բազ
մացմանը:

ԱՐՄԱՏԱԸՆՁՅՈՒՂԱՅԻՆ ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԲՈՒՅՍԵՐ, Корнеотпрысковые декоративные 
растения; o ffse t decorative p/ants

Արմատային ընձյուղներ առաջացնելու միջոցով վեգետատիվ բազմացման ու
նակ բույսեր (տանձենի, սզնի, մասրենի, բալենի, սալորենի, ազնվամորի):

ԱՐՄԱՏԱԿԱԼՈՒՄ, Укоренение; im planting

•  Նոր բույսերի ստացման եղանակ' տերևների, տերևակոթունների, կանաչ ընձ
յուղների, ձմեռային տնկաշիվերի, անդալիսների արմատաոաջացումը խթանե- 
լու միջոցով:

•  Փոխտնկամից հետո բույսի արմատակալումը:

ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Тропические леса; էրօթշօ/ forests
Բիոմայի տիպ, տարածված է հասարակածային և արևադարձային գոտիներում: 

Ա.Ա.-ները ձևավորվել են բարձր ջերմության և խոնավության պայմաններում: Բաժան
վում են 2 ենթատիպի'

ա/խոնավ արևադարձային (անձրևային) անտառներ: Սրանք հիմնականում տա
րածված են հասարակածային զուտում' ամսվա 24-28° միջին ջերմաստիճանի և հա
վասարաչափ բաշխված առատ տեղումների (2000-7000 մմ և ավելի) պամաններում: 
Խոնավ Ա.Ա.-ներն ունեն բարդ բագմաշարահարկ կառուցվածք, որտեղ ծառերը կազ
մում են 3 շարահարկ: Աոաջին շարահարկում 50-70 մ բարձրությամբ հսկա ծառեր են, 
որոնց սաղարթները չեն միակցվում: Երկրորդ շարահարկում (բարձրությունը՛ 20-30 մ) 
ծառերը կազմավորում են միակցված սաղարթ: Երրորդ շարահարկի ձևավորման ին
տենսիվությունը պայմանավորված к լույսի ինտենսիվության աստիճանով: Հասուն 
ծառուտներում երրորդ շարահարկը նոսր է ու խաոնվում է ենթանտառի հետ: Խոնավ 
ա ;ա . կազմավորված են ինչպես արագաճ. լուսասեր, համեմատաբար կարճ կ/անք ու
նեցող, այնպես էլ ստվերատար, երկարակյաց ծառատեսակներից:
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բ/ սեզոնային (անձրևականաչ կամ ձմեոնականաչ) անտառներ: ձևավորվել են 

արևադարձային գոտ ու օվկիանոսներից և ծովերից հեօու ընկած շրջաններում, որ
տեղ արտահայտված է տարվա չոր ժամանակաշրջանը, իսկ մեծաքանակ տեղումնե
րը (2000-3000 մմ) կրում են սեզոնային բնույթ' հիմնականւոմ տեղա լով ձմօան ամիս
ներին: Կազմավորված են մշտադալար ծառատեսակներից' էվկալիպտ (Ավստրա- 
լիայում), և տերևաթափ ծառատեսակներից' մուսսոնային և սավաննային անտառներ, 
որոնց ձևավորումը պայմանավորված к անձրևային և չորային ժամանակաշրջանի տ- 
ևոդությամբ: Ա.Ա.-ի համակարգը բացարձակ կարևոր նշանակություն ունի կենսոլոր

տի համար: Այստեղ կենտրոնացած է երկրի կենդանի բնության գենոֆոնդի շուրջ 50 

%-ը:

ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Ценные леса; valuable forests

Անտառամասեր, որոնք եզակի են իրենց տեսակային կազմով, արտադրողա
կանությամբ, գենետիկական որակով կամ ունեն հատուկ պաշտպանական դեր: Բա
ժանվում Են 4 խմբի' տափաստանային և անտառտափաստանային շրջանների ան
տառներ, որոնք ունեն ագրոանտառբարելավման նշանակություն, անտառաճեցման 
ցածր պայմաններում հիմնադրված արհեստական անտառներ կամ առանձնապես 
արժեքավոր տեսակային կազմ, բարձր արտադրողականության ունեցող անտառ
ներ. գիտության համար առանձնակի հետաքրքրություն ներկայացնող անտառներ:

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌ (ԱՆՏԱՌՏՆԿԱՐԿ), Искусственный лес (лесонасаж дение); 
a rtific ia l forest, fo re s t p lantation

Անտառ, որը հիմնադրվել է մարդու կողմից' տնկիներով կամ սերմերի ցանքսի 
միջոցով:

ԱՐՄ, Комель; bu tt

Ծաոաբնի հիմքային (արմատակից) մասը: Իր վրա կրելով ծառի ողջ ծանրութ

յունը և հաճախ ենթարկվելով ճնշման ու ձգման ուժային ազդեցության' Ա. ձեռք է բե
րում բնափայտի ուրույն հատկություններ: Երբեմն դիտվում է որպես բնի արատ:

ԱՐՄԱՏԱԲՆԱԿ ՇԵՐՏ, Корнеобитоемый слой; root-inhab ited  la ye r (stra tum )

Արմատների կողմից այս կամ այն չափով իրացված հողաշերտ: Ա.Շ.-ի 
հզորությունը պյամանավորված է բույսի և հողի առանձնահատկություններով:

ԱՐՄԱՏԱՀԱՆՈՒՄ (ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ ԱՆԵԼ). Корчевание; uprooting

Ծառերի կոճղերի հանումը հոդից արմատներով: Իրագործվում է մեքենաների 
օգնությամբ, պայթեցման միջոցով, ձեռքի ուժով, կոմբինացված եղանակով:
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ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Коренные лесa; radica l (cSmax) forest

Անտառներ. որոնք աոանց տեսակափոխության երկար ժամանակ աճում են 
միևնույն տեղում, աօանց մարդու միջամտության: Երկարակյաց են, ընդունակ ինք
նավերականգնման, կազմված են այն ծաոատեսաակներից, որոնց կենսաբանաան ա* 
ռանձնահատկությունները միանգամայն համապատասխանում են հողակլիմայական 
պայմաններին:

ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԸՆՁՅՈՒՂՆԵՐ, ՄԱՑԱՌՆԵՐ, Корневые отпрыски; roo t descendants, 
coppice

Ծառերի կամ թփերի արմատների հավելյա լ բողբոջներից առաջացած բույսեր 
կամ շիվեր: Սովորաբար առաջանում են մակերեսային արմատներից, որոնք գտնվում 
են օդափոխման բարենպաստ պայմաններում, հաճախ արմատների մեխանիկական 
վնասվածքի դեպքում: Առատ Ա. տափս Են բարդին, (աստենին, կեղծ ակացիան, բա
լենիս, արոսենիս և ա յլն: Ընձյուղներ չեն տալիս կամ համարյա չեն առաջացնում ա- 
սեղնատերևավոր ծառատեսակները: Այն տեսակները, որոնք բազմանում են արմա- 
տաընձյուղներով, ունակ են ընդարձակելու իրենց զբաղեցրած տարածքը:

ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Корневая система; ro o t system
Սեկ բույսի արմատների ամբողջությունը: Առաջանում է սաղմից' առանցքա

յին և կողքային արմատների հետ միասին կազմում к ամբողջական համարկարգ:

ԱՐՄԱՏԱՎԶԻԿԻ ԹԱՌԱՄՈՒՄ, Опал шейки корня; opal o f roo t nook (p ivo t)
Սերմնաբույսերի հիվանդություն: Դիտվում к տնկարկներում, հետևանք к հողի 

մակերեսի բարձր ջերմության:

ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ՇՆՉԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ, Удушение корней; roo t choue
Հողում թթվածնի անբավարար քանակի կամ ածխաթթու գազի առատության 

հետևանքով արմատների և նրանց հետ միասին բույսերի վերերկրյա մասի մահացում: 
Առաջանում к հիմնականում հողի գերխոնավության և անբավարար օդափոխության 
հետևանքով: Ծառատեսակների պահանջը հողում թթվածնի քանակի նկատմամբ 
տարբեր к: Բարդու և ուռենու որոշ տեսակներ բավարարվում են թթվածնի նվազա
գույն քանակով, ա յլ տեսակներ, առանձնապես պտղատու ծառերը, հողի թթվածնի 
նկատմամբ ցուցաբերում են մեծ պահանջ;

ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, ПастбищеЗОЩитные ЯОСНые 

покосы; pastures fo rest shelter belts
Պաշտպանական անտառաշերտերի տարատեսակ: Անթափանցելի կառուց

վածքի գծային անտաոաշերտեր, որոնք հիմնադրվում են բարձրացնելու արոտավայ- 
րերի արդյունավետությունը, պահպանելու կենդանիներին քամիներից, փոշեմրրիկ-



7 0  ԱՐՏ
սերից: Սիջշերտային տարածությունը 50-3500-ից 1000-2000 Q է: Սի հողատարածքից 
մյուսն անցնելու համար անտառաշերտում 500-900 մ հեռավորության վրա թողնում 
Են 15-30 մ լայնությամբ անցումներ:

ԱՐՏԱԲՆԱՓԱՅՏ, Заболонь; alburnum

Բնափայտում կամբիումի և բնամիջուկի (կամ հասուն բնափայտի) միջև ընկած 
հատվածը: Կազմված է կենդանի բջիջներից: Ա. միջուկից տարբերվում է համեմատա
բար բաց գույնով: Հասուն բնափայտային տեսակներում այն հնարավոր է տարբերել 
միայն թարմ կտրվածքում Ա. ծաոաբնի ֆիզիոլոգիական ակտիվ մասն է, նրա անոթ
ների միջոցով իրականացվում Է արմատներից դեպի տերևները վերելակ հոսքը: Երի

տասարդ ծառերի բունը կազմված к համարյա միայն Ա.-ից: Հասակի հետ նրա ծավա

լը  փոքրանում է: Փարթամ պսակ ունեցող ծառերի Ա.-ի ծա վա լը մեծ Է: Կենսադիմաց
կունության տեսակետից այն զիջում է բնամիջուկին:

ԱՐՏԱԲՆԱՓԱՅՏԻ ՓՏԱԽՏ, Заболонная гниль (заболонон) ;  cap-wood ro t

Հատված կամ չորացած, բայց կանգուն մնացած ծառերի արտաբնափայտում 
քա յքա յող սնկերի ազդեցությամբ առաջացած ոչ նորմալ գունավորում է: Բնորոշ է բո
լոր ծառատեսակներին և առաջանում է բնափայտի երկարատև, ոչ ճիշտ պահպանու
մից: Ասեդնատերևավորների բնափայտում արատը երևում է դհղնամոխրագույն, իսկ 
լայնատերևավորների մոտ ' խայտաբղետ, մարմար հիշեցնող նկարով: Փտախտով 

վարակված բնափայտը դառնում к թեթև, փխրուն և գրեթե ամբողջովին կորցնում к 

արտաքին լարումներին դիմադրելա հատկությունը, սակայն մեծանում к ջրակլանո- 
ղականությունն ու ջրաթափանցելիությունը:

ԱՐՏԱԶՈՆԱԼ (էՔՍՏԱՐԱԶՈՆԱԼ) ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ЭкстразОНОЛЬНОЯ 

раст ит ельност ь; extra zona l vegetation

Բնական բուսականություն, որը գտնվում к իր հիմնական արեա լի սահմաննե

րից դուրս: Սովորաբար կրում к օջախային բնույթ' ա ճելով բնական արեալի էկոլո
գիային նման միկրոպայմաններում: Օրինակ տափաստանային «կղզյակները» ան
տառային գոտու դիրքադրության լեոնալանջերի վրա:

ԱՓԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Берегозащитные леса; beach fo re s t she lte r belts

Պաշտպանական անտառների տարատեսակ: Լճերի, գետերի, ջրամբարների 
ափերին գտնվող անտառներ, որոնք ամրացնում են գետերի և ջրավազանների ափե
րը, պահպանում փ լուզումից' կանխելով էրոգիոն նյութերի մուտքը ջրամբարներ: Կա

տարում են կենսաֆիլտրի դեր:



Բ
ԲԱԶՄԱԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Многсшаршрутная 
аэрофотосъемка; m ulti-track aeria l photography

Բազմաերթուդանի (մակերեսային) օդաւուսանկարահանման դեպքում նկարա
հանվող տարածքը ծածկվում к օդալոաանկարահանման զուգահեռ երթուղիներից, ո- 
րոնք սովորաբար ունեն արևմուտքից-արևե|ք ուղղվածություն:

ԲԱՁՄԱԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԲ, Паликомпактная группа;  polycom pact group
Ծառաթփերի կամ ծաղիկների խումբ, որը կազմված է երկուսից ավելի տեսակ

ներից: Պահանջում է տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն* ելնելով դրանց գեղա
զարդային և կենսաբանական առանձնահատկություններից:

ԲԱԶՄԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Поликультурный участок; թօ/ycuftural area 
(d istrict, p lace)

Գեղազարդային հատուկ ցուցադրանք, որում օգտագործվում են տարբեր ըն
տանիքների և ցեղերի ներկայացուցիչներ: Ունի ինչպես գիտական (կոլեկցիոն), այն
պես էլ գեդարվեստական-գեղազարդիչ նշանակություն: Գեղազարդային պարիզա- 
գործությունում առավելապես ընդունված են հետևյալ ձևավորումները, կոնիֆերե- 
տում (ասեղնատերև բույսերի հողամաս), արբորետամ (ծառաթփային բույսերի հողա
մաս), ալպինարիում, քարապարտեզ, երկարածւսղկուն և մշտածաղկուն պարտեզներ, 

բուրաստան և այլն:

ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԲՈՒՅՍԵՐ, Многолетние растения; perennial plants
Ծառեր, թփեր, կիսաթփեր, ինչպես նաև խոտաբույսեր. որոնք ապրում են եր

կու և ավելի տարիներ: Բ.Բ. ունեն տարբեր երկարակեցություն: Պոլիկարպ են: Բ.Բ. 
բաժանվում են կոճղարմատավորների, պալարակոճղարմատավորների, սոխուկա- 
վորների և հաստացած արմատներ ունեցողների:

ԲԱՁՄԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ, Полигональные векторные 
объекты; Polygonal vector objects

ԱՏՀ-ի երեք հիմնական վեկտորային տարածական միավորներից մեկը (կե
տին և գծին զուգահեռ), որի օգնությամբ ցույց են տրվում մակերեսային տարածում 
ունեցող օբյեկտները' լճերը, անտառտնտեսությունները, քառակուսիները, հատված

ները և այլն:



ԲԱԶ
ԲԱԶՄԱՊՏՂԱԲԵՐ ԲՈՒՅՍ, Поликарпик; potycarpic p lan t

Բազմամյա խոտաբույս, ծառ, թուփ, որը պտղաբերում к բազմաթիվ տարիների 
ընթացքում:

ԲԱԶՄԱՍՊԵԿՏՐԱԼ ԱԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, Мнозоспектральное сканирование; M ufbspectral 
scanning

Բազմասպեկտրալ Ականավորումը արբանյակներից իրականացվող, համա
կարգչային հագեցած, հեռահար ուսումնասիրման եղանակ է: Սովորական կամերա
յի և ժապավենի փոխարեն կիրառվում են Ականավորող սարքեր: Էլեկտրամագնիսա
կան սպեկտրի բազմաթիվ նեղ տիրույթներով (ալիքներում) անդրադարձվող լույսի 
ինտենսիվությանը գրանցվում к յուրաքանչյուր Ականավորող տողի համար: Հետա
զոտման այս եղանակը նույն անտաոտարածքի վերաբերյալ տրամադրում к միաժա
մանակյա տեղեկատվություն մի քանի սպեկտրներով, ինչն օգնում к ծաոուտի բազ
մակողմանի և օբյեկտիվ ուսումնասիրմանը: Բազմասպեկտրալ նկարահանումը սովո
րաբար կատարվում к տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթի միաժամանակ 3-7 նեղ 

սպեկտրալ զոնաներում: Երբեմն այս զոնաներին ավելացվում է պանխրոմատիկ (սև և 
սպիտակ) զոնան:

ԲԱԶՄԱՍՊԵԿՏՐԱԼ ՍԿԱՆԵՐԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐ, Многоспектральные сканерные снимки; 

M u/tispectral scanner im ages

Բարձր տարածական թույլատրելիություն ունեցող նկարներ ստանալու համար: 
Նկարների այս խումբը ա ռավել արժեքավոր տեղեկություններ к տալիս անտաոա-
ծածկի վերաբերյալ:

ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ, Размножение; breeding, reproduction

Բուսական օրգանիզմի կողմից քանակական ավելացման ու պահպանման 
նպատակով նոր անհատների առաջացում: Տեղի к ունենում գեներատիվ (սերմերով) և 
վեգետատիվ (կոճղաշիվերով, արմատային ընձյուղներով, անդալիսով, կտրոնավոր- 
ման) ճանապարհով:

ԲԱԺԱՆԻՉ ՇԵՐՏ, Разделительная полоса; separation be/է

Կանաչ տարածություն' երթևեկելի մասի և մայթի, հակառակ ուղղություններով 
երթևեկելի մասերի միջև: Փողոցի կամ մայրուղու կանաչապատման կարևոր տարրե-

ոԻ ց է:

ԲԱԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԶՈՆԱ, Буферная зона; b u ffe r zone

Պատմական զբոսայգուն, հուշահամալիրին, արգելոցին հարող հատուկ տա
րածք: Նախատեսված к ա յցելուների ակտիվ, ազատ հանգստի և պետության պահ-
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պանության ԿՕրքո գտնվող օբյնկտննրը վկասվնլուց (տրորել, ծառերը ջարդել և այլն) 
պաշտպանելու նպատակով, նրանց ուշադրությունը մասնակիորեն շեղելու հասար:

ԲԱՂԴԱՏԻ, Драмы k ith

Սղոցանյութի տեսականի, բարակ, նեղ տախտակ' պատրաստված հիմնակա
նում ասեղնատերևավոր տեսակների բարձրորակ, առանց ոստերի բնափայտից: Օգ
տագործվում է կահույքագործության և շինարարության մեջ:

ԲԱՐԴ ԾԱՌՈՒՏ, Сложный древостой; composite stand

Բազմաշարահարկ ծառուտ, որտեղ ծառերը կազմում են 2 և ավելի շարահար-
կեր:

ԲԱՐՁԱՆՄԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Подушкообразные растения; cash plants

Կենսաձև, որը բնորոշվում է գետնահար գաճաճ հասակով, բարձր-կիսա- 
գունգ հիշեցնող հավաք' խիտ սաղարթով: Օգտագործվում է ցայտերանգ խմբեր, քա
րաբլուրներ և ա յլն ստեղծելիս (գազի և ականտալիմոնի տարբեր տեսակներ, կորն
գան եղջյուրավոր):

ԲԱՐՁՐԱԴԻՐ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Нагорный парк; hillside park

Զբոսայգի լեռան կամ բլրի լանջերին: Ալքի է ընկնում ծավալատարածական 
լուծման բարդությամբ, տարբեր մակարադակների վրա սանդղափալերի առկայութ
յամբ: Զբոսայգու միավորող և բարձրության նիշերի տարբերությունը հաղթահարող 
տարրերն են' աստիճաններն ու թեքամուտքերը:

ԲԱՐՁՐ ԼՐԻՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌ, Высокополнотный лес; forest with high basal-area 
Անտառ, որի լրիվությունը 1.0-0.01:

ԲԱՐՁՐԱԲՈՒՆ ԾԱՌՈՒՏ, Высокополнотный древостой; high stem stand
Անտառ, որը կազմված է սերմնային ծագում ունեցող բարձրաբուն ծառերից:

ԲԱՐՁՐԱԲՈՒՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Высокоствольное хозяйство; high stem enterprise 
Երբ անտառտնտեսվարումը տարվում է սերմնային ծագում ունեցող բարձրա

բուն ծառուտ ստանալու նպատակով: Վերջինս, համեմատած կոճղաշիվային ցածրա
բուն ծառուտների հետ, օժտված է Երկարակեցությամբ և բարձր արտադրողակա

նությամբ:

ԲԱՐՁՐԱՉԱՓ, Высотомер;  altim eter
Աճող ծաոի բարձրությունը չափող սարքեր: Օգտագործում են բազմաթիվ P. 

սարքեր՛ չափիչ երկճղի, ֆաոաւոմանի հեռաչափ և այլմ, որոնց որոշման հիմքում ըն

կած է եռանկյունիների նմանության օրենքը:



ԲԱՑ
РиРЭППГНЭио ԿՈՐԱԳԻԾ, Кривая высоты; curve o f height

Ցույց к տափս ծառատեսակի բարձրության և տրամագծի հարաբերությունը: 
20-ից ոչ պակաս ծառերի բարձրության և տրամագծի ցուցանիշները տեղադրում են 
միփմետրաթղթի վրա ' կորաքանոնով կամ ձեռքով միացնում կետերը և ստանում 
բարձրության կորագիծը:

ԲԱՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՓՈԽՈՒՄ, Вертикальный 
температурный градиент ; ve rtica l therm al ( tem peratureJ gradient

Լեռնալանջով յուրաքանչյուր 100 մ բարձրանափս ջերմաստիճանի իջեցման 
քանակական բնութագիր (սովորաբար 0.5°-ով):

ԲԱՑԱՏ, Полянка; glade

Անտառում խոտաբույսերով պատված, ծառազուրկ տարածք: Բ.-ի տրամագիծը 
լինում է շրջապատող ծառերի բարձրությունից ավելի, որին բնորոշ к որոշակի ջերմա
յին ռեժիմ, որը կախված է նրա մեծությունից, ռելիեֆից և անտառի վիճակից:

ԲԱՑԱՏԻԿ, Л уж айка; bottom -glade

Խոտաբուսերով ծածկված ոչ մեծ, 0.5-1.0 հա մակերեսով տարածություն ան

տառում, անտառպուրակում, զբոսայգում:

ԲԱՑՎԱԾՔ, Проголино; gap

Անտառում ծառերից զուրկ ոչ մեծ տարածություն, որտեղ պահպանված են ան
տառային բուսականության տարրեր: Առաջանում է քամետապալման, ձնետապալ-

ման կամ սխալ հատումների հետևանքով:

ԲԵՐՍՈ, Берсо; berso

Կամարաձև սրահ, ծառուղի կամ թարմա կեչու, լորենու, բոխու ծառերից: Որ

պես նեցուկ օգտագործվում է կիսակլոր գործված հիմնակմախքը:

ԲԻՆՈԱԺ
Տե’ս Բերսո

ԲԻՈՏԻԿ (ԿԵՆՍԱԾԻՆ) ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, Биотические факторы; b io tic  factors

Կենդանի օրգանիզմի համակողմանի ազդեցությունն ա յլ օրգանիզմների գոր

ծունեության վրա: Կենդանի օրգանիզմները կարոդ են հանդիսանալ կեր կաճ միջա

վայր մեկ ա յլ խումբ օրգանիզմների համար, նպաստել նրանց տարածմանը և կենսա

գործունեությանը:
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ԲԻՈ 75
ԲՒՈՏՈՊ; ԿԵՆՍա^ Биотоп; biotope------------------------------------------------------

Ջրամբարի կամ ցամաքի տեղամաս, ռելիեֆի, կլիմայի և աբիոտիկ ա յլ գործոն
ների նմանությամբ, որը զբաղեցված է որոշակի կենսացենոզով: Տվյա լ բիոտոպի հա
մար բնորոշ պայմանների կոմպլեքսը որոշում է այստեղ բնակվող օրգանիզմների 
կազմը: Այլ կերպ ասած, բիոտոպը կենսաերկրացենոզի (էկոհամակարզի) անօրգա
նական համամասնությունն է:

ԲՆԱԸևՁՏՈՒՂՆԵՐ, Волчки; water shoots 
ՏԵ՛Ս Բնաշիվեր:

ԲՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄ, Естественное загрязнение; natural pollution

Բնական, հիմնականում տարերային երևույթների (հրաբխի ժայթքում, անտա- 
օային հրդեհներ, փոշու մրրիներ և այլն) հետևանքով առաջացած աղտոտում: Բնա
կան պրոցեսների վրա մարդու ազդեցության հետևանք չէ:

ԲՆԱԿԱՆ (ԲՆՈՒԹՅԱՆ) ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ, Природные памятники; natura l monuments

Անտառում դարավոր ծառեր, մնացուկային ծառատեսակներից կազմավորված 
ծառուտներ, քարանձավներ, երկրաբանական մերկացումներ, լճեր և ա յլ բնական օբ
յեկտներ, որոնք ունեն գիտական, ճանաչողական, բնապատմական որոշակի նշանա
կություն:

ԲՆԱԿԱՆ ՆՈՍՐԱՑՈՒՄ, Естественное изреживание; natural thinning
Անտառում բնական նոսրացումն արդյունք է բնական ընտրության, որն ընթա

նամ է արտաքին միջավայրի և բուսական բարդ համակաեցություններում* առանձին 
բույսերի հատկությունների համագործակցության պայմաններում: Բ.Ն.-ման պրոցե
սում մահանում, շարքից դուրս են գալիս թույլ, տվյա լ պայմաններին չհարմարված 
ծառերը: Այն բույսերը, որոնք որևէ հատկանիշով քիչ թե շատ առավելություն ունեն 
մյուսների նկատմամբ, պահպանվում Են և կազմավորում ծառուտ: Տարերայնորեն, 
բնական ընտրության ճանապարհով կազմավորված անտառը միշտ չէ, որ համապա
տասխանում է մարդու գործնական պահանջարկին, ուստի տնտեսական արդյունա
վետ ծառուտներ ստանալու համար անհրաժեշտ է անտառկառավարման ընթացքում 
միջամտել նոսրացման պրոցեսին' տալով նրան հնարավոր ցանկալի ուղղություն:

ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Леса природных парков; natural parks o f forests
Առաջին խմբի անտառների պաշտպանական կատեգորիա: Բնական պարկերի 

տարածքում հանդիպող անտառներ, որոնք ծառայում են բնապահպանական, մշա
կութային և ոեկրեացիոն նպատակներով:



76  ԲՆԱ
ԲՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂՍ, Естественное возобновление; na tu ra l regeneration 
( reforestation)

Բուսականության վերականգնում սերմերով, արմատային ընձյուղներով, շիվե
րով' մայրական կամ ա յլ առագաստի տակ: Նոր պայմաններում բույսերի կլիմայա
վարժեցման ցուցանիշներից է:

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ, Перспективный план 
озеленения населенных мест ; perspective plan fo r settlem ents greening

Բնակավայրում տնկարկներ ստեղծելու պլան: Նախատեսված է 20-25 տարվա 
համար: Ընղգրկում է քաղաքի, ավանի և քաղաքամերձ գոտու կոմպլեքսային կանա
չապատումը:

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ, 
Градостроительные т ребования к  озеленению населенных мест ; urban 
construction requirm ents to sedim ents' greening

Հիմնական հրահանգներ, նորմեր, կանաչապատվող օբյեկտների նախագծ
ման և շինարարության կանոններ, որոնք անհրաժեշտ կապ ունեն ընդհանուր ճար- 
տարապետանախագծային խնդիրների լուծման հետ:

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆՉԱՊԱՏՈՒՄ, Озеленение населенных мест ; settlem ents' 
greening

Բնակչության աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի բարենպաստ միջավայր 

ստեղծելու, բնակելի թաղամասերի միկրոկլիման, սանիտարահիգիենիկ պայմաննե
րը և ճարտարապետանախագծային ձևավորումը բարելավելու նպատակով պար
տեզներ, զբոսայգիներ և տարբեր նշանակության տնկարկներ ստեղծելու միջոցա
ռումներ քաղաքներում ու բնակավայրերում:

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇՐՋԱՆ, Ж илой район; res identia l area

Քաղաքի բնակելի տարածքի մաս: Բաղկացած է միկրոշրջաններից: Սպասարկ
վում է կուլտուր-կենցաղային հիմնարկների համալիրով: Ունի կանաչապատման 
զարգացման համակարգ' զբոսայգի, պուրակներ, ծառուղիներ, փողոցներ, հասարա
կական շենքերի մատույցներ ժամանակակից նորմերով, բնակելի շրջանի մինչև 60 
%-ը պետք լ  կանաչապատված լինի:

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄ, Возраст ная структура 
населения ж илого района; age structure o f reside n tia l area population

Բնակելի տարածքի բարեկարգումը և կանաչապատումը պլանավորելու, նա
խագծելու, բնակիչների տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված 
տարբեր նպատակներով օգտագործվող հրապարակները տեղագրելու համար



PU1
աեհրաՈւշտ ցոցանիշ: УшфЦпШ է բացարձակ (1000-մարդուե ընկնորւ) և հաբաբհրա- 
կան (%) մեծություններով:

ԲՆԱՀՈԴ, Гумус, грунт; humus

Երկրակեղևի հողմահարման գոտում, անմիջապես հողածածկի տակ գտնվող և 
մարդու ինժեներական գործունեության օբյեկտ հանդիսացող լեոնային ապարների 
ընդհանուր անվանումը: Բնահոդի և հոդի միջև կատարվում է գազերի, լուծույթների և 
ջերմային էներգիայի մշտական փոխանակություն:

ԲՆԱՄԻՋՈՒԿ, Ядро древесины; care o f wood

Գտնվում է պերիցիկլի (կենտրոնական գլանի արտաքին շերտի) կենտրոնում, 
որը կազմված է խոշորաբջիջ, նուրբ պատերով պարենքիմից, որտեղ կարող են կու
տակվել պաշարանյութեր: Տարիքի հետ որոշ բույսերի (կաղնի, կենի և այլն.) բնա
փայտի ավելի հին շերտերում կուտակվում են մետաբոլիզմի արգասիքներ' դաբա
ղանյութեր, խեժեր, աղեր, որի հետևանքով այն ստանում է մուգ գույն: Դա բնամի
ջուկն է, կորիզային բնափայտը:

ԲՆԱՅԻՆ ՄԱՏԱՌ, Пневая поросль; stump coppice
Ծառաթփային որոշ տեսակների (լորենի, սոսի, ուօենի) մահանալուց կամ վե- 

րերկրյա մասի հատումից հետո արմատավզիկից վերև առաջացած վերականգնման 
շիվեր:

ԲՆԱՇԻՎԵՐ, Водяные побеги, волчки; water shoots 
Տե՜ս Բնաընձյուղներ:

ԲՆԱՊԱՏԿԵՐ, Пейзаж; landscape, scenery
Տեսողական ընկալման որոշակի սահմաններով ու պայմաններով սահմանա

փակված լանդշաֆտի մի հատված: Ըստ տարածական սկզբունքի լինում է բաց, կի

սաբաց, կիսափակ:

ԲՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ (ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ), Пейзажное искусство; 

landscape a rt
Մարդու տնտեսական գործունեության, ինչպես նաև սողանքների, հեղեղատ

ների և ա յլնի առաջացման հետևանքով խախտված լանդշաֆտի վերակառուց
ման. գեղարվեստական բարելավման ու ձևավորման միջոցառումների նախագծում 
ու մշակում: Նպատակ ունի բնակչության հանգստի համար ստեղծել բարենպաստ մի

ջավայր:
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7 8  ԲՆԱ
ԲՆԱՊԱՏԿԵՐ 113ԻՆ (ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ) ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Пейзажны й парк; lanehtrap^f park  

Լանդշաֆտային որոշակի կոմպլեքսով տարածք (5-100 հա), որի հատակագ
ծային տարրերը բնական դասավորություն ունեն: Օգտագործվում է սահմանափակ 
օեժիմով հանգստի համար:

ԲՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ, Пейзажная планировка; landscape planning

Չինաստանի և ճապոնիայի հնագույն այգիներին բնորոշ պարտեզպուրակային 
արվեստի ոճ, որը զա րգա ցել է հատկապես Անգլիայում և Ֆրանսիայում XVIII-XJX դա
րերում: Աչքի է ընկնում մարգագետիններում ու բաց տարածություններում ազատո
րեն տեղադրված ծառախմբերի գեղատեսիլությամբ, կածանների ուղեգալարներով, 
ժայռոտ հատվածների ընդգրկմամբ, սանդղաջրվեժներ ունեցող ջրհոսքերով, ինչպես 
նաև ճարտարապետական փոքր ձևերով, նստարաններով, տաղավարներով:

ԲՆԱՊԱՐՏԵՅ, Природный парк; N atural Park

Տեղանքի որոշակի լանդշաֆտային յուրահատկություններով բնորոշվող տա
րածք (անտառ, տափաստան, լեռներ, ժայռեր, գետեր, ջրվեժներ, ինքնատիպ բուսա
կան և կենդանական աշխարհ), որը ենթակա է հատուկ պահպանության և միաժամա
նակ մատչելի է գիտական հետազոտությունների և ուսուցման համար: Ունի որոշակի 
արգելոցային ռեժիմ:

ԲՆԱՏԵՍԱՐԱՆ, Bud; scenery

Բնապատկերի մաս: Լանդշաֆտային ճարտարապետության օբյեկտների նա
խագծման մեջ լա յնորեն օգտագործվող տերմին: Կանաչապատման օբյեկտների նա
խագծման ընթացքում բնապատկերի գեղարվեստորեն աչքի ընկնող առանձին մասե
րի հմուտ առանձնացման արվեստ:

ԲՆԱՏԵՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԵՏ, Видовая точка, scenery p o in t

Բնատեսարանը ավելի լա վ ընկալելու տեղ' անտառպուրակի, զբոսայգու, 
պարտեզի տարածքում: Սովորաբար ընտրվում է կանաչապատման օբյեկտի հատ- 
կագծի գեղարվեստական վերլուծության և ուրվագծային մշակման ժածանակ:

ԲՆԱՓԱՅՏ, Древесина; wood, tim ber

Կամբիումից առաջացած հյուսվածք, որը կատարում է նյութերն արմատից դե
պի տերևները փոխադրող մեխանիկական և պահեստավորման դեր: Բ .+  հիմնական 

զանգվածը կազմում են բունը, կմախքային ճյուղերը և արմատները:

ԲՆԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉ, Древесная зелень; wood greens

Ծառատեսակների չփայտացած բարակ (մինչև 0.B մմ) ճյուղեր և տերևներ, ո- 
րոնք օգտագործվում են որպես հումք վիտամինային ա լյուր պատրաստելու համար:



ԲՆԱ

Պարուսակում Եե վիտամիններ, հիմնականում պեկտիններ (ծ-15 %), ճարպեր (5-8 4 ), 
թաղանթային ազոտազուրկ նյութեր, այդ թվամ' դյուրամարս ածխաջրեր (3%), միկրո- 
տարրեր և այլն: Բ.Կ. մթերում են անտաոհատումների ժամանակ:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԱԼԻՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԼԻՔԱՎՈՐ ԲՆԱՓԱՅՏ), Волнистость древесины; 
waviness (buckles, corrugation)  o f wood

Բնափայտի ոչ կանոնավոր կաոուցվածք, որն արտահայտվում է տարեկան օ- 
ղակների ալիքավոր դասավորությամբ: P. Ա. բացասաբար է ազդում նրա մեխանիկա
կան հատկությունների վրա: Սակայն հաճախ աոաջանում к փայտի գեղեցիկ կառուց
վածք, որը բարձր է գնահատվում կահույքագործության մեջ:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ Աճ, Прирост древесины (в  древостое) ; wood growth (in  stands)
Մեծություն, որի փոփոխությունը ծաոի հասակի ընթացքում հանգեցնում к ծա

ռուտի պաշարի ավելացման: Բ.Ա.-ի վրա ազդող գործոններն են' ծառերի կենսաբա
նական առանձնահատկությունները, ծառուտի ծագումը, հասակը, լրիվությունը, սա
նիտարական վիճակը, աճման պայմանները և կիրառվող անտառտնտեսական վիճա
կը, աճման պայմանները և կիրառվող անտառտնտեսական միջոցառումները (հիմնա
կանում միջանկյալ հատումները): Դիտվում և գնահատվում к 2 առումով' միջին աճ և 
ընթացիկ աճ, որոնց բացարձակ ցուցանիշները երիտասարդ հասակում մոտավորա
պես նույնն են: Հասակի հետ աճերն ավելանում են և հասնում իրենց առավելագույն 
սահմանին, ապա աստիճանաբար փոքրանում' ցուցաբերելով տարբեր տեմպ: Օա- 
ռուտի աճի ավելացումը սկզբնական շրջանում ընթանում к միջին աճից արագ: Մինչև 
քանակական հասունացման տարիքը ընթացիկ աճի ցուցանիշը գերազանցում к մի
ջին աճին, այնուհետև' զիջում նրան: Աճի ցուցանիշի փոփոխման ինտենսիվությունը 
հիմնականում պայմանավորված к ծառուտի լրիվությամբ, որը և ծառայում к որպես 
ծառերի և ծառուտի կենսունակությունը բնորոշող քանակական ցուցանիշ: Ծառուտի 
աճի ցուցանիշն արտահայտում к նրա աճման բնույթը և հնարավորություն к տալիս 
դատելու կիրառված ա կիրառվելիք անտառտնտեսական միջոցառումների արդյու

նավետության մասին:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆ, Твердость древесины; wood steadiness ( constancy)  ԲՆԱ 
Բնորոշում к բնափայտի դիմադրողականությանն առավել ամուր մարմինների 

ներթափանցմանը: Որոշում են 11.26 մմ կտրվածքով կիսագնդիկը բնափայտի մեջ 
5.64 մմ խորությամբ (որը հավասար к 1 սմ2) ներթափանցման համար պահանջվող ու
ժով: Որոշում են ընդլայնակի տանզենցիալ և շաոավղային կտրվածքներում: Որպես 
Բ.Ա.-յան միավոր ընդունված к 1<”/սմ2, որը եթե ընդլայնական կտրվածքում 4-ից ցածր 
է, կոչվում к փափուկ բնափայտ (սոճի, եղևնի, մայրի, կաղամախի), 4-6 «"/սմ* ամուր 
բնափայտ (հաճարենի, հացենի, կաղնի, կեչի). 6-ից ավելի « % մ *  շատ ամուր բնա
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փայտ ունեցող տեսակներ (կեղծ ակացիա, բոխի, վրացական թխկի, երկաթածառ և
այլն):

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ, Пороки древесины; wood defects

Առաջանամ են տարբեր վնասվածքների, հիվանդությունների ու կառուցված* 
քային շեղումների հետևանքով:: Լինում են աճող ծառի և կտրված բնափայտի արատ
ներ, որոնք տարբեր են արտաքին տեսքով և առաջացման պատճառով: U.-Օերը բա
ցասաբար են ազդում բնափայտի տեխնիկական հատկությունների վրա' սահմանա- 
փակելով նրա օգտագործման բնագավառները:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ (ՏԵՔՍՏՈՒՐԱ), Текстура древесины; wood 

texture

Բնափայտի բնական պատկերը տանգենցիալ և շաոավղային կտրվածքներում, 
որը կախված к տարեկան օղակների և անատոմիական տարրերի դասավորման 

բնույթից: Բ.Ա.Կ.ով պայմանավորված է նրա գեղազարդ տեսքը:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԳՈՐՇԱՑՈՒՄ, Побурение древесины; wood boring

Բնափայտի արատ, որի ժամանակ արտաբնափայտն ընդունում է տարբեր ե- 
րանգների գորշ գունավորում: Բնորոշ է թարմ կտրած սաղարթավոր ծառերին (հա
ճարենի, կեչի, կաղամախի...), որպես հետևանք բջիջների դանդաղ մահացման և 
բջջահյութի կազմի փոփոխման: Լինում է գլխանիստային, որն սկսվում է գլխանիս- 

տային կտրվածքից ու տարածվում հյուսվածքների երկայնքով, և կողա յին' սկսվում к 

տախտակի եզրային կտրվածքից ու տարածվում դեպի կենտրոն:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Плотность древесины; wood density

Ֆիզիկական ցուցանիշ է, որը ցույց է տափս բնափայտային բուն զանգվածի և 
ընդհանուր ծավափ հարաբերությունը: Որոշվում է հետևյալ բանաձևով' Qs m/v, որ
տեղ m-ը տ վյա լ փայտանմուշի զանգվածն է, v-ն ' ծավալը:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԿԱՊՏՈՒԹՅՈՒՆ, Синева древесины; blue stain

Մոխրակապտավուն անբնական գունավորում, որն արդյունք է որոշ սնկե
րի գործունեության: Նկատվում է չորացած ծառերի սխա լ պահված, սղոցված փայ
տանյութում, խոնավ փայտային կաոուցվածքներում, բնափայտի եզրային մասերում, 
հիմնականում արտաբնափայտի սահմանում: Բ.Կ. հաճախ ընդգրկում է նաև բնափայ
տի միջուկային մասը:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԿԵՂԵՎԱՀԱՆՈՒՄ, О корка древесины; disbarking

Կեղևի հեռացում չմշակված փայտանյութի վրայից: Կատարվում է ռոտորային, 
թմբուկային և ա յլ մեքենաների, գերբարձր հաճախականության ճառագայթավոր-
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ԲՆԱ
ճան և ձեռքի գործիքների միջոցով: Բ.Կ. նպաստում է Փայտանյութի որակի щшИщиПГ՜ 
մանը, բարձրացնում փայտամշակման արտադրողականուբյանը:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Комплексное использование древесины; 
tim ber com plex utilization

Բնափայտի և նրա թափոնի օգտակար բոլոր տարրերի բազմակողմանի տնտե
սական օգտագործում: Բնափայտն օգտագործում են որպես գերան, տախտակ, վա- 
օելափայտ, քիմիական և ա յլ արդյունաբերական հումք (բնափայտից պատրաստում 
են 20000-ից ավելի առարկաներ):

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՃԱՔՃՔՈՒՄ, Потрескивание древесины; wood crackBng

Բնափայտի լայնակի և եզրային կտրվածքներում ճաքերի առաջացում, որոնք 
մեծ մասամբ ունենում են շաոավղային ուղղություն: Հիմնականում հետևանք է չորաց
ման ընթացքում տարբեր ուղղություններով անհավասարաչափ սեղմման: Որքան ա- 
րագ է ընթանում չորացումը, այնքան շատ է բնափայտը ճաքում:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ Մ8ԵՐՈՒՄ, Зашотовко древесины; tim ber processing
Անտառօգտագործման հիմնական եղանակ: Ընդգրկում է ծառը կտրելու, հա

տատեղից դուրս բերելու, ներքին պահեստում մասնակի մշակելու բոլոր գործողութ
յունները:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՓԱՅԼՔ, Блеск древесины; wood brightness
Բնափայտի կտրվածքի մակերեսից լուսային ճառագայթների արտացոլման ու

նակությունը: Կախված է ծառատեսակից, կտրվածքի մակերեսի հարթությունից, լույ
սի բնույթից: Փայւքով առանձնապես աչքի են ընկնում այն տեսակները, որոնց բնա
փայտային ճառագայթները շատ են' թխկին, կաղնին, հացենին, թեղին, հաճարենիս և 

այլն:

ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՓՏՈՒՄ, Гниение древесины; wood decay
Սնկերի ազդեցության ներքո բնափայտի կենսաբանական քայքայում: Տեղի է 

ունենում բնափայտ քայքայող սնկերի կենսագործունեության համար բարենպաստ 
պայմաններում (բնափայտի մեջ ազատ ջրի քանակը պետք է լինի ոչ պակաս 18-20%, 
իսկ օդի նվազագույն ծավալը' 5-20 %):

ԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾ, Диаметр ствола; stem diameter
Անտաոգնահատման կարևոր ցուցանիշ: Չափվում է հողի մակերևույթից 1.3 մ - 

բարձրության վրա:
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ԲՆԻ
ԲՆԻ ՔՈԹԿԱՑՈՒՍ, Закомелистостъ; stem  buttress

Օաոաբնի ձևի արատ: Բնորոշ է բոլոր տեսակներին: Հաստացումը լինում է 
կլոր կամ կողավոր: Դժվարացնում է գերանների օգտագործումը, նվազեցնում շինա
փայտի ելքը: Մեծացնում է տախտակների հյուսվածքների շաօավղային թեք դասա- 
վորվածությունը:

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ, Особо охраняемые природные 
территории; specia l p ro tected  na tu ra l te rrito ries

Մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերի, ընդերքի, ցամաքի բուսական ու կեն
դանական աշխարհի և համապատասխան օդային տարածությտնների օրենքով 
սահմանված կարգով առանձնացված հողամասեր (տարածքներ) և աոանձին բնա
կան օբյեկտներ, որոնք բնապահպանական, գիտական, առողջապահական, մշակու

թային, տուրիստական գեդագիտատական արժեք են ներկայացնում և լրիվ կամ մա

սամբ, ժամանակավորապես կամ մշտապես ենթակա չեն տնտեսական շահագործ

ման և որոնց համար սահմանված է պահպանության հատուկ ոեժիմ:
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներն են' պետական արգելոցները, 

Ազգային պարկերը, Արգելավայրերը, բնության հուշարձանները և ա յլն:

Հայաստանի հանրապետությունում պետականորեն սահմանված բնության 
հատուկ պահպանվող տարածքները 28-ն են, 3-ը' արգելոցներ, 2-ը' ազգային պար

կեր, իսկ 23-ը' արգելավայրեր: Դրանց ընդհանուր տարածքը կազմում к հանրապե

տության մոտ 10%-ը' 300 հազ. հա:
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ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ, Памятник природы; na tu ra l m onument

Բնության աոանձին օբյեկտ, որը պահպանվում է կամ արժանի է պահպանման 
իր գիտական, ոաումնալուսավորչական, պատմահուշային նշանակության շնորհիվ 

(Երկրաբանական բացաոիկ օբյեկտ, շատ հնագույն ծառ, էկզոտ բույսերի խումբ, քա
րանձավ, ջրվեժ, աղբյուր և ա յլն): Հաճախ կապված է որոշակի պատմական իրադար
ձությունների և անձերի հետ:

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, О храна природы; nature p ro tection

Միջոցառումների համակարգ, որն ուղղված է բնության պահպանմանը, վե

րարտադրմանը և կայուն օգտագործմանը, մարդ-բնություն փոխհարաբերության 
կարգավորմանը' դա րձնելով այն ներդաշնակ և հավասարակշռված: Հիմնական 
նպատակն է պահպանել գենետիկական բազմազանությունը, վերջինիս զարգաց
ման և փոխազդեցության բնական ընթացքը, բույսերի և կենդանիների, ինչպես նաև 
առանձին էկոհամակարգերի հիմնավորված, ռացիոնալ օգտագործումը:
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ԲՈԼՈՐԱԳԾԱՅԻՆ (ԵՋՐԱԳՕԱՅԻՆ)~ՀԱՏՈՒՍ, Кайловая рубка (каемчато-лесосечная 
рубка); strip  cutting

Անտառօգտագործման գլխավոր հատման տարատեսակ, որի ժամանակ ծա* 
սուտը հատում են աստիճանաբար կամ համատարած աոանձին նեղ շերտերով' լա յ
նությունը' 12-15 մ, երկա րա բանը' 150-300մ: Աստիճանական հատման դեպքում հե- 
օացվում է եզրաշերտերի պաշարի 20-25 %-ը: Աոաջին բոլորագծում բնական վերա
կանգնումն ապահովելուց հետո հատում են երրորդը' ընդգրկելով միաժամանակ ա- 
ռաջին և Երկրորդ բոլորագծերում թողնված ծառերի որոշակի մասը: Հատման այս ե- 
դանակն ապահովում է բնական վերականգնումը' մշտապես պահպանելով անտառի 
բնապահպանական հատկանիշները:

ԲՈԽՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Грабовые лесе; hornbeam forests

Սովորական բոխուց կազմավորված ծառուտներ, որոնց գլխավորապես ունեն 
երկրորդական ծագում: Հայաստանում որպես կանոն աճում են կաղնու և հաճարենու 
նախկին ծառուտների զբաղեցրած տարածքում:

ԲՈՂԲՈՋ (ԲՈՒՅՍԻ ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԸՆՁՅՈՒՂ). Почка; bud
Վեգետատիվ բողբոջ' կազմված к ընձյուղի և տերևների սաղմերից, որոնք ան

հավասարաչափ աճի հետևանքով թեքվում են մերիստեմատիկ կոնի վրա' ծածկե
լով և պահպանելով այն: Գեներատիվ բողբոջ' բացի վեգետատիվ օրգաններից ձևա
վորվում են նաև ծաղկի և ծաղկափթթությունների, կոների սաղմերը, որոնք ըստ դիր
քավորման, լինում են գագաթնային և կողքային: Բնափայտային տեսակների գագաթ
նային քնած բողբոջները ձևավորվում են ամռան և աշնան ընթացքում, կողքայի
նը' գարնանը, ծոցային բողբոջներից աճող շիվի տերևածոցում: Բ.-ները լինում Են 
բաց և փակ: Վերջինը բնորոշ к բարեխառն կլիմայական գոտուն, իսկ բացը' արևա
դարձային գոտում աճող ծառերին: Քնած Բ-ների գոյությունը պահպանվում է երկար 
տարիներ, և բացվում են ծառերի ծերացման ժամանակ: Արմատների, երբեմն 
տերևների, ծեր ճյուղերի վրա առաջացած Բ.-ները կոչվում են հավելյա լ կամ ադվեն- 
տիվ:

ԲՈՆԻՏԵՏԱՅԻՆ ՍԱՆՂՂԱԿ, Бонитетная шкала; grade bonitet
Ընդունված к 1-5-րդ բոնիտետ: Սանդղակի չափերը գերազանցող ծառերի հա

մար կիրառվող սանդղակի լրացուցիչ չափանիշն է* 1ա, 5ա, 5բ, որոնք ցույց են տա
լիս, որ տվյա լ ծառուտում ծառերի միջին բարձրությունն առաջին բոնիտետից բարձր 
к (1ա) կամ 5-րդ բոնիտետի սահմանից ցածր (5ա, 5բ):

ԲՈՆԻՏԵՏԻ ՂԱՍԵՐ, Классы оонитеаю; bonitet classes
Ծառուտի (տնկարկի) արդյունավետության գնահատման միավոր: Անտաոշի- 

նությունում ընդունված к բոնիտետի 5 դաս 1-5: Ելնելով անտառի աճի տեմպից օգ-
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տագործվում են նաև 1ա, 5ա, 5բ ԵԱթադասնրը, որոեք ցույց DU տափս, որ տ վյա լ Օա- 
ոի աճը 1-ին բոնիտետից ավելի է կան ցածր է 5-րդ բոնիտետի դասի համար ընդուն
ված ցուցանիշներից:

ԲՈՍԿԵՏ, Боскет ; bosket

Խ ազված ծառերով ա  թփերով մեկուսացված ճիշտ երկրաչափական ձևի հո
ղակտոր (բառացիորեն* զամբյուղ): Բոսկետի ներսամ կարող к լի նե լ նաև շատրվան, 
ծաղկանոց, կանաչ թատրոն:

ԲՈՍԿԵՏԱՍԵՆՅԱԿ, Кабинет в боскет е; room  in  bosket

Խազված լորենիներից կամ բոխիներից ստեղծված մեկուսացված կանաչ կա
ռույց բոսկետի ներսամ: Բնորոշ է ֆրանսիական պարտեզներին և զբոսայգիներին: 
Եվրոպայում տարածված է եւլԵլ XV1I-XVIII դարում:

ԲՈՐԵԱԼ ԱՆՏԱՌԱՆԵՐ, Бореальные леса; borea l fo re st

Հյուսիսային կիսագնդի անտառներ, որոնք տարածված են անտաոտանդրայից 
մինչև միջին լայնությունները* ցուրտ, չափավոր ցուրտ և բարեխառն կլիմայի պայ
մաններում: Գերազանցապես ասեղնատերև, իսկ տարածման Հարավային սահման- 

ներւոմ հանդիպում են նաև ասեղնատերև և լայնատերև տեսակների խառն անտառ

ներ: Բոբեալ անտառների գոտին ընկած է հյուսիսային կիսագնդի 50 և 70°-ի միջև, ո- 

րը համապատասխանում է հուլիսյան իզոթերմի 13 և 16° C-ին:

ԲՈՐԵԱԼ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Бореальная растительность; bo rea l vegetation

Տայգային բուսական համակեցությունների միագումարություն: Տարածումը 

ցիրկումպոլյար է (Եվրասիա, Հյուսիսային Ամերիկա): Աչքի է ընկնում տեսակային 

կազմի հարաբերական ադքատությամբ (զգալի չափով նշանակություն ունի սաոցա- 
կալումը), պարզ կառուցվածքով, մոնո կամ բիդոմինանտաթյամբ: Բորեալ բուսակա
նությունը ընդգրկում է տարբեր համակեցություններ, որոնք ծագումով կապված են 
մուգ ասեղնատերև և լուսավոր ասեղնատերև անտառների հետ (օ ր /  ածա նցյա լ ման
րատերև անտառներ, ցամաքահուն մարգագետիններ, ճահիճներ և ա յլն):

ԲՈՐՍԱՅԻՆ (ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ) ՓՏԱԽՏ, Биржевая гнила; stock decay, s. ro t

Պահեստավորման ընթացքում բնափայտի փտումը սնկերի ազդեցության ներ
քո: Հաճախ տեղի Է ունենում գերանները բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում 
պահպանելիս:

ԲՐԱԾՈ ԲՈՒՅՍԵՐ, Ископаемые раст ения; fo ss il plants

Երկրաբանական վաղ անցյալում գոյություն ունեցած և ներկայումս իսպառ 
բնաջնջված բույսերի մասունքներ, որոնց միջոցով գաղափար ենք կազմում անցյալի 
ֆլորայի մասին:
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ԲՈՒԼՎԱՐ, Бульвар; boulevard, avenue

Կանաչապատման օբյեկտ: Ստեղծվում է մայրուղիների, սաափնյա և բնակելի 
փողոցների երկարությամբ, լա յն գոտու ձևով (16մ-ից ոչ պակաս), ծաոերի ու թփերի 
ծառուղու տեսքով:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, Геожрафия растений ( фитогеография); p lan t 
geography (phytogeography)

Գիտության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է բուսականության և աոանձին բուսա
տեսակների, ինչպես նաև կարգաբանական ա յլ միավորների երկրի վրա տեդաբաշխ- 
վածության օրինաչափությունները:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ Աճ, Рост растений; plants growth

Բույսի չափերի և ծավալի մեծացում, որն արդյունք է կառուցվածքային տար
րերի նորագոյացման: Աճը ձևավորվում է բջիջների, հյուսվածքների և օրգանների ա- 
վելացման գումարելիներից, ինչը տեղի է ունենում հատուկ հյուսվածքների գործու
նեության շնորհիվ:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), Анатомия растений 
(фитотомия); plants anatomy (phytotom ta)

Գիտության բույսերի կազմության մասին: Ուսումնասիրում է բույսերի աոան
ձին օրգանների և ամբողջ բույսի հյուսվածքային կառուցվածքը:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐԱԳ ԱՃԵՑՈՒՄ, Выгонка растений; forcing plants
Օածկած բնահոդի պայմաններում բույսերի հանգստի շրջանի արհեստական 

փոփոխման պրոցես: Նպատակ ունի արագ ծաղկող բույսեր ստանալ ձմռան ընթաց
քում (եղրևանիներ, փողաշուշաններ, թրաշուշաններ, վարդակակաչներ և այլն):

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐԵՎԱՀԱՐՈՒՄ, О жог растений солнцем; sun burned plants
Հիմնականում տարածված են հետևյալ ձևերը' արմատավզիկի արևահարում 

(բնորոշ է չոր, փուխր հոդերում գրեթե բոլոր տեսակներին' երիտասարդ հասակում) և 
կեղևի արևահարում (բնորոշ է հիմնականում հարթ կեղև ունեցող տեսակներին' հա
ճարենի, բոխի, մատղաշ կաղնի, լորենի, հացենի, թխկի...):

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԱՅ ՄԱՅՈՒՄ, Размножение растений; plants breeding; p. reproduction
Բուսական տեսակի քանակական ավելացման ու պահպանման նպատակով 

նոր անհատների առաջացում: Տեղի է ունենում գեներատիվ (սերմերով), վեգետատիվ 
(կոճղաշիվերով, արմատային ընձյուղներով, անդաւիսով), կտրոնավորման ճանա

պարհով:
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ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲՆԱՀԱՐՄԱՐԵՅՈՒՄ, Натурализация раст ений; p lants naturalisation

Բույսերի փոխադրումը և աճեցումը' նախկինի նման պայմաններ ունեցող տա
րածքում, որում բույսերը նորմալ են զարգանում:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, О краска раст ений; p lants coloration

Տերևների գույնի փոփոխությունը' տերևաբացից մինչև աշնանային տերևաթա- 
փը, ինչպես նաև ծաղիկների, պտուղների, բնակեղևի գունավորումը: Կապված է քրո- 
մոպլաստների առկայության հետ:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԳԵՂԱԶԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, Декорат ивные качест ва растений; 
plants decorative features

Բույսերի որակական և քանակական բնութագրություններ (չափսը, տեսքը, սա
ղարթի ճարտարակերտությունը և ա յլն): Հաստատուն են տերևների, ծաղիկների, 
ծադկաբույլերի ձևավորման ժամանակաշրջանում և փոփոխվող տարեկան կյանքի 
ընթացքում: Հաշվի է առնվում կանաչապատվող օբյեկտների նախագծման ժամանակ 
(տեսականու ընտրություն, բույսերի տեղաբաշխում, խմբերի, ծաղկաթմբերի, զանգ
վածների ձևավորում):

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Устойчивость раст ений; p lan ts resistance

Բույսերի դիմադրողականությունը հիվանդությունների նկատմամբ: Պայմանա
վորված է նրանց կառուցվածքային և ֆիգիոլոգո-կենսաքիմիական առանձնահատ
կություններով: Անբարենպաստ պայմանների դեպքում բույսերի մոտ առաջանում է 

լարված վիճակ' սթրես: Անբարենպաստ պայմաններ կարող են լի ն ե լ ջրի պակասը, 
բարձր և ցածր ջերմաստիճանները, աղերի բարձր խտությունը և ա յլն , որոնց դանդաղ 
զարգացման դեպքում' քանզի այն կարող է ա րտահայտվել նույնիսկ կոփումով:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ, Экология раст ений; p la n t ecology

Ուսումնասիրում t  միջավայրի պայմանների ազդեցությունը բույսերի ձևի, կաոուց
վածքի, քիմիզմի, ինչպես և տեղաբաշխման վրա: Օրգանիզմը ենթարկվելով միջա

վայրի (լույս,ջերմություն, խոնավության և ա յլն ) ազդեցությանը' ինքն է լ իր հերթին 

ներգործում է նրանց վրա: Բնության մեջ յուրաքանչյուր տեսակ, շնորհիվ իր անհա

տական ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների, էվոլյուցիայի ընթացքում հար
մարվում է էկոլոգիական տարբեր գործոնների ազդեցություններին:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ էՏ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, Обрез и ф ормовка раст ений; cu t end m oulding 
(shaping, m oulding) o f plants

Բույսի վրա ա զդելու ֆիտոտեխնիկական միջոցառումների համակարգ: Կի

րառվում է սաղարթի ձևավորման և նրա խնամքի (կոտրված, չոր և հիվանդ ճյուղերի 
հեռացում), խուզված գեղազարդային ձևեր ստանալու նպատակով: էտման հիմնա-
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UujQ նաատաԱնեոից մնԱԱ էլ արմատասաղարթային հաւլասարակշոոէթյաՕ щшищш- 
նուսն է: Կախված տնկարկների բնույթից, տարիքից, տեսակից, սորտից, ոռոգումից և 
բույսի սնուցման բնույթից, էտը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Տարբերում են 
էտման երկու հիմնական ձև' նոսրացում, երբ ճյուղերի մի մասը ; ^ողջությամբ հե
ռացվում է հիմքից և կարճացում (հեռացվում է ճյուղի որոշ մասը):

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԻՆՏՐՈԴՈՒԿՑԻԱ (ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ), Интродукция растений; plant3 
introdcuction

Տվյա լ տարածաշջանում, տարածքում ա յլ բուսաաշխարհագրական մարգի 
(երկրամասի) ծագում ունեցող բույսերի ներմուծում և աճեցում: Կատարվում է երկու 
ճանապարհով' կլիմայավարժեցման, երբ բույսը տեղափոխվում է ա յլ կլիմայական 
պայմաններ, և բնական հարմարեցման, երբ բույսը տեղափոխվում և աճեցվում Է իր 
բնական միջավայրին համանման կլիմա ունեցող պայմններում:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ «ԼԱՅ», вПлачт растений; plants “weepingm

Արմատային ճնշման ագեցության տակ բուսահյութի ((արմատահյութ) արտա
հոսքը կտրված կամ վերք ունեցող ցողունից: Ծառաթփային բույսերի մոտ դիտվում 
է գարնանային հյութաշարժի ժամանակ (օր.՛ խաղողի վագի, կեչու, թխկու մոտ): Ա- 
օավելագույնը դիտվում է կեսօրին, նվազագույնը’ նախալուսաբացային ժամերին: Տ- 
ևում է մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս: Բ. «Լ»-ով գաղափար են կազմում ար
մատների ֆիզիոլոգիական ակտիվության մասին:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԾԵՐԱՑՈՒՄ, Старение растений; ageing o f plants
Զարգացման ընթացքում օրինաչափորեն երևան եկող հասակային անվերա

դարձ փոփոխություններ, որոնք սահմանափակում են օրգանիզմների հարմարողա- 
կան հնարավորությունները: Ծերացումն ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում է գե- 
րոճտոլոգիա: P.O. ուղեկցվում է օրգանների կառուցվածքային փոփոխություններով, 
բջջային օրգանոիդների քայքայմամբ: Ընկճվում է ֆոտոսինթեզը, սպիտակուցների, 
նուկլեինաթթուների և ա յլ միացությունների սինթեզի ինտենսիվությւոնը, ֆերմենտնե
րի մեծ մասի ակտիվությունը: Ակտիվանում են հիդրոլիտիկ ֆերմենտները: P.O. ու 
մահը ներառում է պտղատվության լրիվ դադարից մինչև օրգանիզմի բնական մահը: 
P.O. ու մահը ցանկացած բազմամյա բույսի անհատական կյանքի (օնտոգենեզ) եզ
րափակիչ փուլն է: Ծերացումը բնորոշ է ոչ միայն ամբողջական բույսին, ա յլ նաև 

նրա առանձին օրգաններին:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Систематика растений; p lants systematics

Բուսաբանության բաժին, որն ուսումնասիորում է բույսերի դասակարգումը 
ըստ կարգաբանական որոշակի հատկանիշների և ծագման: Կարգաբանությունը 
հնարավորություն է տալիս պարզաբանելու բուսական աշխարհի զարգացման ուղի-
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Ծերը: Ծածկասերմ բույսերի կարգաբանության բնագավառում ներկայումս աշի&լյր- 
հում ընդտնված է ակադեմիկոս Ա.Լ. Թախտաջյանի ֆիլոգենետիկական համակարգը:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՁՄԵՌԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Зимостойкость растомив; wfhter-hordihesa 
o f plants

Բազմամյա բույսերի ունակությունը' դիմանալու ձմռան անբարենպաստ պայ
մաններին և ջերմաստիճանային խիստ տատանումներին: 9մեոադիմացկունուբյուն 
բույսը ձեոք է բերում էվոլյուցիայի ընթացքում, և այն ամրանում к որպես ժառանգա
կան հատկանիշ:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ, Морфология раст ений; p lants m orphology

Գիտություն բույսերի արտաքին կաոուցվածքի և ձևառաջացման պրոցեսների 
մասին: Ուսումնասիրում է ձևերը բոլոր մակարդակներով, ամբոդջ բույսերից մինչև 
բջջային օրգանոիդները և մակրոմոլեկուլները, իսկ նեղ հասկացությամբ' մակրոստ
րուկտուրաները: Այս դեպքում նրանից առանձնանում են, որպես ինքնուրույն գիտութ

յուններ, անատոմիան, սաղմնաբանությունը, բջջաբանությունը: Որոշ բաժիններ ի- 
րենց անվանումները ստա ցել են ուսումնասիրվող օբյեկտներից, պափնոլոգիա (ու
սումնասիրում է ծաղկափոշին), կարպոլոգիա (ուսումնասիրում է պտուղները), ռիզո- 
լոգիա (ուսումնասիրում к արմատային համակարգը):

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՉՈՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Засухоуст ойчивост ь раст ений; drought- 
resistance o f plants

Հարմարողականության ունակություն, որի շնորիվ աոանձին բույսեր դիմանում 
Են երաշտին' աճի և արտադրողականության նվազագույն կորստով: Երաշտն ուղեկց
վում է բարձր ջերմությամբ, ուստի չորադիմացկուն բուպերը միաժամանակ հանդի
սանում Են ջերմադիմացկուն: Բ.Չ. պայմանավորված к բուսական բջիջների և հյուս

վածքների ունակությամբ' կարգավորելու ջրի ծախսը, կանխելու ջրային ծայրագույն 
դեֆիցիտի առաջացումը' տրանսպիրացիայի (գոլորշիացման) նվազեցման, տերևնե
րի քանակի պակասեցման կամ տերևաթափի միջոցով:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ, Половое разм ножение раст ений; p lants sex 
reproduction (breed ing)

Բուսական օրգանիզմների բազմացման ձև, երբ նոր օրգանիզմը զարգանում к 

իգական և արական սեռական բջիջների' գամետների միաձուլման (բեղմնա վորում 
յան) հետևանքով առաջացած զիգոտից: Բ.Ս.Բ. մյուս ձևերի համեմատությամբ ավելի 
առաջադիմական к, քանի որ առաջացել к էվոլյուցիոն պրոցեսում' որպես սերնդի վե
րարտադրման բարձրագույն ձև: Բ.Ս.Բ. կենսաբանական նշանակությտնն այն է. որ 

ստացվում են կրկնակի ժառանգականությամբ (մայրական և հայրական) օժտված օր-
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գանիզմներ, որոնք ունեն կյանքի փոփոխվող պայմաններիս հարմարվելու մեծ շրջա- 
նակ և կենսունակություն:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՆՆԴԱՈՈՒ03ՈՒՆ, Питание растений-, plants feeding

Բույսերի կողմից ծախսվող էներգիայի վերականգնման և հյուսվածքների կագ՛ 
մավորման համար արտաքին միաջավայրից սննդանյութերի կլանումը, վերափո
խումն ու օգտագործումը: Բ.Ս. նյութափոխանակություն է, որտեղ հիմնական դերը 
պատկանում է ասիմիլյացիային: Սննդառության տիպի տեսակետից անտաօում գե
րիշխում են ավտոտրոֆ օրգանիզմները, որոնք իրականացնում են օդի ածխաթթվից 
օրգանական նյութերի սկզբնական սինթեզը: Սննդառության հետերոտրոֆ տիպը ան
տառում բնորոշ Է մակաբույծ բույսերին, սնկերիս և մեծ թվով բակտերիաներին: Բ. Ս. 
լինում է օդային կամ ածխաթթվային, ջրային (որպես ջրածնի կամ թթվածնի աղբյուր), 
ազոտային և հանքային: Ընդ որում ազոտային և հանքային տարրերը բույսերի կող
մից իրացվում են աղերի իոնների ձևով: Բույսերի հյուսվածքների մեջ մտնում են Տն
ից ավելի քիմիական տարրեր, որոնց նկատմամբ բույսերը ցուցաբերում են տարբեր 
պահանջ: Մեծ քանակությամբ կլանում են ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, կալցիում, ծծումբ, 
մագնեզիում, համեմատաբար քիչ քանակությամբ' երկաթ, ցինկ, պղինձ, բոր և այլն: 
Բ.Ս.-յան օրգաններն են արմատները և տերևները: Արմատները հողից վերցնում են 
հանքային տարրեր, ջուր, որոշ պարզ օրգանական միացություններ: Սննդարար նյու
թերի զգալի մասը բույս է մտնում իոնների ձևով' ջրի հետ միասին:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԲԱԶՄԱՏՈՒՄ, Вегетативное размножение растений; 
vegetative plants breeding (reproduction)

Բույսերի բազմացման Եղանակ: Կիրառվում է այն բույսերի աճեցման համար, 
որոնք սերմերով դժվար են աճում, ինչպես նաև պարտիզային տարբեր ձևերի (լացող, 
բրգաձև, գնդաձև..) բազմացման համար: Գեղազարդային ծառաբուծության բնագա
վառում բազմացման հիմնական եղանակներից մեկն է:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒ, Вредитель растений; plant pest
Մարդու համար արժեքավոր, օգտակար համարվող բույսերը վնասող, տնտե

սական տեսակետից անօգտակար կամ այնպիսի օրգանիզմ, որի արժեքը ավելի 
փոքր է, քան նրա օգտագործած կերի արժեքը: Տերմինի պայմանականությունը 
ընդգծվում է նրանով, որ վնասատուներով բացարձակապես չվնասվող բույսերը ավե
լի քիչ օգտակար արտադրանք են տալիս:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ 8ԵՆՈԼՈԳԻԱ. ՖԻՏՈ9ԵՆՈԼՈԳԻԱ, Ценалогия растений, фитоценология; 

plants cenology, phytocenotogy
Բուսաբանության բաժին' բուսական համակեցությունների ֆիտոցենոզների 

մասին: Տե՞ս ֆիտոցենոզ:

89
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ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Холодостойкость раст ений; СоШпезЯ plants 
(cofd-resfstont)

. Բույսերի ունակությունը տեսականորեն դիմանալու ցածր դրական ջերմաստի
ճաններին (1-10°): Որոշվում к պրոտոպլազմայի նորմալ կաոուցվածքի պահպան- 
մամբ, ջերմաստիճանի անկման և բարձրացման ժամանակաընթացքում նյութափո
խանակության վերափոխման ունակությամբ: Տարբեր տեսակներ, ինչպես նաև 
միևնույն բույսի տարբեր օրգաններ ունեն ցրտադիմացկունության տարբեր աստի
ճաններ:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄ (ՑՐՏԱՏԱՐՈՒՄ), Вымерзание раст ений; win te r ffl 
( w interkilling)  p lants

Տեղի է ունենում բջջի ջրազրկման, բջջահյութը սառչելու, պրոտոպլազմային 
մեխանիկական վնասվածք պատճաոելու և քա յքա յելու հետևանքով:

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, Физиология раст ений; p lants physiology

Կենսաբանական գիտություն' բուսական օրգանիզմների կենսագործունեութ
յան ընդհանուր օրինաչափությունների մասին: Ուսումնասիրում к ջրի և հանքային 
նյութերի կլանման, բույսերի աճման և զարգացման, ծաղկման և պտղակալման, ար
մատային և օդային (լուսա յին) սնման, բույսերում տեղի ունեցող կենսասինթեզի պրո
ցեսները և տեսական հիմք է ստեղծում բուսական օրգանիզմների արդյունավետ օգ
տագործման համար:

ԲՈՒՅՍԻ ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Уродливость раст ения (уродст во); m alform ation 
plants

Բույսի կյանքին վտանգ չներկայացնող' նորմալ զարգացումից շեղումներ: 0 -  
րինակ՜ ֆասցիացիան, որի ժամանակ ճյուղը կամ շիվը ձեոք к բերում տափակ կա
ոուցվածք, կամ տերևների միաձուլումը, բաժանումը: Բ. Ա. առավել հատուկ к ծաղիկ
ներին ու պտուղներին:

ԲՈՒՅՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, Развитие раст ения; p lants developm ent

Օնտոգենեզի ընթացքում բույսի կաոուցվածքի և ֆունկցիայի, նրա աոանձին 

օրգանների հյուսվածքներում, բջիջներում գենետիկորեն պայմանավորված օրինա

չափ փոփոխությունները: Բ.Զ. կարող է տեղի ունենա լ ավտոնոմ, ներքին գործոնների 
շնորհիվ, առանց արտաքին պայմանների ազդեցության կամ, հաճախ, որոշակի ար

տաքին պայմանների աոակայությամբ: Վեգետատիվ զարգացումն ընդգրկում к 
տերևների հաջորդական առաջացումը, նրանց և ճյուղա յին համակարգի գււյացումը 
ու չափերի ավելացումը, ծերացմանը զուգընթաց նրանց մահացումը: Բույսերի ար
մատական փոփոխություններ տեղի են ունենում գենհրատիվ զարգացման, ծաղկ
ման և պտղաբերման պրոցեսում: Վերջինս բույսի կյանքում կարող է տեղի ունենալ
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մեկ անգամ (միամյա, Երկամյա բոլյսնր, արմավսԱու որոշ տեսակենր): նման բույսերը 
կոչվում են մոնոկարպ, և բույսեր, որոնք պտղաբերում են բազմիցս* պոլիկարպ բույ
սեր:

ԲՈՒՅՍԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՏ, Относительный поной растения; relative rest 
(qu ie t) o f plants

Ֆիզիոլոգիական վիճակ, որի ճամանակ աճի տեմպը և նյութափոխանակութ
յան ինտենսիվությունը հասնում են նվազագույնի: Բ.Հ.Հ. աօաջացել է էվոլյուցիայի 
ընթացքում, որպես հարմարողական միջոց կլիմայի սեզոնային բնույթ կրող վայրե
րում: Հանգստի շրջանում կարող են գտնվել ամբողջական բույսը, ինչպես նաև նրա 
աոանձին օրգանները' սերմերը, պալարները, սոխուկները, բողբոջները, արմատը: 
Բ.Հ.Հ. լինում է խորը' պայմանավորված ներքին գործոններով, և հարկադրական' 
կապված ջերաստիճանի անկման, օրվա տևողության կրճատման, արգելակիչ նյութե
րի սինթեզի ակտիվացման հետ:

ԲՈՒՅՍԻ ՕԱԳՍԱՆ ՎԱՅՐ, Местопроисхождение растения; the site  o f plants origin, 
provenance

Բույսի սկզբնական օրինակի (սերմ, տնկաշիվ, տնկի) ծագման աշխարհագրա
կան շրջան:

ԲՈՒՅՍԻ ՍԵԼԵԿՅԻՈՆ ՍՈՐՏ, Селекционный сорт растения; selective so rt plant 
Սելեկցիայի շնորհիվ բարելավված սորտ: Sb'u Կուլտիվար:

ԲՈՒՅՍԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՕՐԳԱՆՆԵՐ, Подземные органы растения; underground 
(subsurface) plants organs

Բույսի արմատավզիկից ցածր գտնվող օրգաններ' արմատներ, կոճղարմատ
ներ, պալարներ, կոճղեզներ:

ԲՈՒՆ, Ствол; stem
Օաոի’ կմախքային ճյուղերը և սաղարթը կրող կենտրոնական մասը, արմա

տավզիկից մինչև գագաթնաընձյուղը:

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ, Ботанический сад; botanical garden
Գիտահետազոտական, ուսումնաօժանղակ և կուլտուր-լուսավորական հիմ

նարկ, որտեղ մշակվում, ուսումնասիրվում են բույսերը և պրոպագանդվում բուսաբա
նական գիտելիքներ: Հիմքը կազմում են կենդանի բույսերի հավաքածուները, որոնք 
աճեցվում Են բաց տարածություններում և ջերմատներում: Նաիատեսված է բուսա
բանության, կլիմայավարժեցման, գեղազարդային պարտիզագործության և բնակա
վայրերի կանաչապատման գծով գիտահետազոտական և կուլտուր- լուսավորա-
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կան և էկոլոգիական աշխատանքներիԴամար: Ձևավորվում է ինչպես կանոնավոր, 
այնպես է լ լանդշաֆտային ոճով:

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻՏՈԳԵՈԳՐԱՖԻԱ, Ботаническая 
география; фитогеография; botanica l geography; phytogeography

Կենսաաշխարհագրության բաժին, որն ուսումնասիրած է երկրագնդի վրա բու
սական աշխարհի աոանձին տարրերի տարածման օրինաչափությունները: Ընդգր
կում Է բույսերի աշխարհագրությունը և բուսական համակեցություների աշխարհագ

րությունը:

ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ботаника; botany

Համալիր գիտություն բույսերի մասին: Հիմնական բուսաբանական դիսցիպլին
ներն են' բույսերի կարգաբանությունը, մորֆոլոգիան, անատոմիան, սաղմնագիտութ* 
յունը, հնէաբուսաբանությունը, ֆիզիոլոգիան, ինտրոդուկցիան, բուսական հանրագի
տությունը: Դրանք էլ իրենց հերթին ստորաբաժանվում են առանձին ենթաճյուղերի: 
Օրինակ' մորֆոլոգիայից առանձնացնում են կարպոլոգիան, պալինոլոգիան, տերա- 

թոլոգիան, կարգաբանության բնագավառում' ա լգոլոգիա ն (ջրիմուոագիտություն), 

բրիոլոգիան (մամռագիտություն), միկոլոգիան (սնկաբանություն), պտերիդոլոգիան 

(պտերագիտություն), դենդրոլոգիան (ծառագիտություն) և ա յլն:

ԲՈՒՍԱԾԱԾԿԻ ԿԼԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ, От ражение U абсорбция 
растительного покрова; Vegetation absorption and reflectance

Բուսածածկի մոտ կլանման և անդրադարձման առանձնահատկությունները 

սերտորեն կապված են տերևների ֆիզիոլոգիական վիճակի հետ: Տերևում առկա ք լո 
րոֆիլի առատությունը պայմանավորում է կապույտ և կարմիր ա լիքների ինտենսիվ 
կլանումը և կանաչի անդրադարձումը: Որպես հետևանք տերևները երևում են կա
նաչ գունավորմամբ: Տերևները առավել կանաչ են երևում հատկապես ամռանը, որբ 
քլորոֆիլի հատիկների քանակը տերևում հասնում է առավելագույնի: Աշնանը, ընդ
հակառակը, քլորոֆիլի հատիկների քանակությունը նվազում է, որի պատճառով ավե
լի է շատանում անդրադարձումը կարմիրալիքային տիրույթում, ինչն էլ պատճառ к 
դաոնում տերևների կարմրա-դեղնավուն երանգավորմանը: Ք լորոֆիլա յին ինտենսի
վության ազդեցությունը կապված է բույսի տեսակից և վիճակից, տերևներում ջրի 

պարունակության աստիճանից և ա յլն: Քլորոֆիլա յին ազդեցության հետևանքով մա
հացող բույսը ինֆրակարմիր լուսանկարի վրա ակնհայտորեն տարբերվում է առողջ, 

կենդանի բույսից: Այս օրինաչափությունը կարևոր առավելություն է, երբ իրականաց
նում Ենք բույսերի գույքագրում օդալուսանկարների օգնությամբ: Այն մեզ թույլ է տա
լիս հասկանալու թե բույսը տառապում է ջրի պակասից կամ որևէ հիվանդությունից:
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ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ, ՖԼՈՐԱ, Растительный мир, флора; vegetation, ffora

Որևէ տարածաշրջանին, երկրամասին, աշխարհագրական մարգին կամ գո- 
տուն (տփալ երկրաբանական ժամանակաշրջանի որոշակի հատվածին) բնորոշ բու
սատեսակների ամբողջություն, բույսերի կենսաբազմազանություն: Ընդունված է 
տարբերել վայրի (բնականորեն աճող) և մշակովի, այդ թվում ներմուծված կամ ինտ- 
րոդուկցված բուսատեսակներ:

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, Растительное сообщество; vegetation community՝, v. 
cenisis

Երկրի մակերևույթի միատեսակ տեղամասեր զբաղեցնող, իրար ու շրջապա
տով միջավայրի հետ սերտ փոխազդեցության մեջ գտնվող բույսերի ամբողջություն: 
Տե՛ս նաև ֆիտոցենոգ;

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ, Ассоциация растительная; vegetation association
Բուսական ծածկույթի դասակարգման հիմնական միավորը, որն իրենից նեկա- 

յացնում է միատարր ֆիտոցենոգների միագումարությունը' միմյանց նման կառուց- 
վածքով, տեսակային կազմով և փոխհարաբերություններով, ինչպես բույսերի, այն
պես էլ միմյանց և արտաքին միջավայրի միջև:

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾ, Биомасса растительная; vegetation biomass

Բուսական կենսացենոզի բոլոր առանձնյակների կամ տեսակների օրգանա
կան նյութի ընդհանուր քանակն է: Սովորաբար կենսազանգվածը արտահայտում են 
միավոր մակերեսի վրա կամ միավոր ծավալում մասսայի միավորներով (չոր քաշի 
հաշվով) տոննա/հա: Կենսազանգվածում կարելի է որոշել ընդհանուր բույսերի, կեն
դանիների կամ աոանձին տեսակների կենսազանգվածը:

ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊ, Тип растительности; vegetation type
Բուսական համակեցությունների դասակարգման հիմնական միավոր: P.S. որո

շելիս Ելնում են համակեցությունը կազմող բույսերի էկոլոգո-կենսաբանական հիմ
նական աօանծնահատկություններից: Բ.Տ. բնութագրում է բուսական գլխավոր հա
մակեցությունը' տունդրա, անտառ (տայգա, արևադարձային անտառ, բարեխառն գո- 
տու տերևավոր անտառներ և այլն): Իր բնույթով համընկնում է երկրի բնական (ֆլո- 
րիստիկ կենսաաշխարհագրական շրջանացման) գոտիների հետ:

ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Растительность; vegetation
Երկրագնդի կամ նրա աոանձին շրջանների ֆիտոցենոգների միագումարութ

յուն: Ի տարբերություն ֆլորային, բնութագրվում է ոչ թե տեսակային կազմով, ա յլ 
հիմնականում տեսակների և տարբեր կենսաձևերի թվային քանակությամբ և զուգակ
ցությամբ, դրանց տարածական կառուցվածքով և դինամիկայով. Կենսոլորտի
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կարևոր համամասնությունն է (ֆիտոսֆերա), որը սերտորեն կապված է կլիմայի, ջրա
յին ռեժիմի, հողերի, օելիեֆի, կենդանական աշխարհի հետ (որի մասնակցությամբ էլ 
ձևավորվում է կենսաերկրացենոզը): Ունի գոտիական բնույթ: Ե լնելով խոնավության 
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից' բուսականության բնույթը լինում է' հիդրոֆիտ, 
մեզոֆիտ, քսերոֆիտ, կրիոֆիտ, հալոֆիտ և այլն:

ԲՈՒՍԱՀՅՈՒԹ, Пасока,; sap

Քսիլեմայի կամ ֆլոեմայի հյութ, որն արտահոսում է կտրված բնից կամ ճյուղից: 
Խոտերից Բ.փ հոսքը տեղի է ունենում զարգացման բոլոր փուլերում: Օաոային ձևե
րում դիտվում է հիմնականում վաղ գարնանը: Քսիլեմային բուսահյութը պարունա
կում է ազոտային նյութեր, օրգանական թթուներ, հանքային տարրեր, որոնք հոսում 
են դեպի տերևները:

ԲՈՒՍԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՏԻ, Ботанико-географическая зона, botanical- 
geographical zone

Աշխարհագրական տարածքի բաժանում' ե լնե լով  նրանում աճող բուսակա
նությունից' տունդրա կամ արկտիկական, անտառային կամ տայգայի, տափաստա
նային, անապատային և ա յլն: Հիմնական գոտիների միջև ընկած են անցողիկ գոտի- 
ները (անտաոտափաստանային, կիսաանապատային և ա յլն), որոնք երբեմն դիտվում 
են որպես ինքնուրույն գոտիներ:

ԲՈՒՍԱՐԿՂ, Конт ейнер; p la n t container

1. Խոնավացման ինքնուրույն պայմաններ ունեցող ապակյա շարժական կառուց
վածք: Օգտագործվում է շենքերի ներսի ազատ տարածությունների, սրահների, 

սենյակների, լսարանների և դահլիճների կանաչապատման համար:
2. Գեղազարդային ծաոաբուծությունում ջերմաստիճանի և խոնավության ինքնու

րույն կարգավորմամբ, փայտից ու մետաղից արկղ, որն օգտագործվում է բույ
սեր աճեցնելու կամ դրանք կանաչապատման օբյեկտ տեղափոխելու համար:

ԲՈՒՍՈԼԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹ, Бусольная съемка; compass survey

Տարածքի հորիզոնական հանույթի եղանակ: Բուսոլով ազիմուտային հաշվարէի 
կատարելով, որոշում են հողամասի մշտակայուն առարկաների ձևերը, փոխդասավո
րությունը: Նման եղանակով արված հատակագիծը պատկերացում է տալիս հողամա
սի սահմանների և ուրվագծի մասին:

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ, Душистый сад; odoriferous ( odorous)  garden

Պարտեզ, որտեզ գերակշռում են բուրումնավետ, հոտավետ, ախորժաբույր 
բույսերը: Ամենայն հավանականությամբ պատմական Հայասատնում եղել են այդպի
սի պարտեզներ, քանզի պատմիչները հաճախ են գործածում ա յդ բառը:
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ԲՈՒՐԱՎԵՏ ԲՈՒՅՍԵՐ, Душистые растения; odoriferous (odorous) phnts

Բույսեր, որոնք արտադրում են բուրավետ, ցնդող եթերային յուղեր (տերպեն- 
Օեր, կումարիններ), օր.' եղրևանի, սրնգենի, լորենի, փշատենի, մագնոլիա:

ԲՈՒՐ



Գ
ԳԱԶԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Газоустойчивые раст ения; gas-resistant plants

Բույսեր, որոնք դիմանում են արդյունաբերական օբյեկտների և ավտոտրանս
պորտի օդ արտանետած թունավոր գազերի մեծ քանակին:

ԳԱԳԱԹՆԱՅԻՆ ԲՈՂԲՈ9, Верхушечная почка; top bud

Վերաբերում է առանցքային ճյուղի ծայրային բողբոջին, երբեմն օգտագործ
վում է նաև ծառապսակի մյուս ճյուղերի ծայրային բողբոջների համար:

ԳԱԼԱՐԱԳԻԾ, Завит ок; lo ca l irre g u la rity  o f annual rings

Տարեկան օղակների տեղական բնույթ կրող կառուցվածքային խախտում 
(ծռմովածություն): Բնափայտի արատ, որն առաջանում է ոստերի, մահացած ճյուղե- 
րի շրջանում: Բնորոշ է բոլոր ծառատեսակներին:

ԳԱԼԵՐ, Галлы; galloy

Բույսի տարբեր մասերում հյուսվածքների աննորմալ աճի հետևանքով առա
ջացած տարբեր ձևի և մեծության գոյացումներ: Առաջանում են արտաքին գրգռիչնե
րի, հիմնականում միջատների, սարդանման տիզերի և ա յլ վնասատուների կենսա

գործունեության հետևանքով:

ԳԱՐԻԳԱ, Гарига; G arrigue

Միջերկրածովյան ավազանի ժայռոտ և քարքարոտ լանջերի, մշտականաչ չո
րասեր թփուտների (հիմնականում թփուտային կաղնի) կամ գաճաճ արմավենու 
խիստ նոսր, ցածրահասակ համակեցություններ:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԲՈՒՅՍԵՐ, Декорат ивные раст ения; decorative p lants

Հատուկ տնկարաններում, ջերմոցներում, ծաղկատնտեսություններում կանաչ 

շինարարության համար աճեցվող թփեր, ծառեր, խոտաբույսեր: Աչքի են ընկնում ուր
վագծի բարեկազմությամբ, սաղարթի գեղատեսիլությամբ, ծաղիկների առատութ
յամբ և ծաղկման երկարատևությամբ, տարվա ընթացքում փոփոխվող գույնով և վեր
ջապես, կայունությամբ' անբարենպաստ պայմանների, հատկապես քաղաքային մի
ջավայրի ազդեցության նկատմամբ:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Ж изнеспособност ь декорат ивных 
раст ений; surviva l o f decorative plants

Անբարենպաստ պայմանների (երաշտ, ա վելցուկային խոնավացում, հողի ա- 
ղակալամ, ցածր ջերմաստիճան և ա յլն) ազդեցության նկատմամբ գեղազարդային 
բույսերի կայունությունը:
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ԳԵՂԱԶԱՐԴ Բ11ՒՅՍԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱ8ՈՒՍ, Районирование декорат ивны х раст ений; 
lo ttin g  o f d eco ra tive  p lan ts

Երկրագսրփ կամ նրա աոանձին խոշոր սասերի ստորաբաժանումը բույսերի ո- 
րոշակի խմբերի աճման ընդհանուր պայմաններ ունեցող ավելի փոքր միավորների* 
մարգերի, պրովինցիաների, օկրուգների, շրջանների:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Декоративная растительность; decorative 
vegetation

Կանաչ շինարարությունում որոշակի համակեցությամբ օգտագործվող գեղա
զարդային պաշտպանական և սանիտարահիգիենիկ հատկություններ ունեցող ծա- 
ոաթփերի ու խոտաբույսերի ամբողջություն:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԾԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Декоративная дендрология; decorative dendrology 
Գիտություն գեղազարդային ծառաթփերի մասին: Կանաչ շինարարությունում 

օգտագործելու նպատակով ուսումնասիրում է ղրանց կազմաբանությունը, կարգա
բանությունը, գեղազարդ ա յ ին որակները:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ՕԱԴԿԱԲՈՒՅՍԵՐ, Декоративные цветочные растения; decorative 
fto rk tk  plants

Բույսեր, որոնք օգտագործվում են ծաղկեփնջերի համար ծաղիկներ ստանալու, 
պարտեզների և զբոսայգիների ծաղկային ձևավորման, ծաղկամարգերում ու ծաղ
կաթմբերում աճեցնելու համար: Ստորաբաժանվում են միամյաների, երկամյաների, 
բազմամյաների:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ՕԱՌԱԲՈՒՕՈՒԹՅՈՒՆ, Декоративное древоводство; decorative 
dendrobreeding

Գիտություն գեղազարդային ծառաթփերի, դրանց կենսաբանական և էկոլո
գիական յուրահատկությունների, տնկարաններում ու կանաչապատման օբյեկտնե
րում բազմացման, աճեցման և ձևավորման եղանակների մասին:

ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԾԱՌԱՏՆԿՍՐԱՆ, Декоративный древесный питомник; decorative tree 

nursery
Կանաչ շինարարության համար տնկանյութ (գեղազարդային ծառաթփեր, 

պարտիզային պատվաստված և խուզված ձևեր) աճեցնող տնտեսություն: Ըստ ենթա
կայության լինում են հանրապետական (150-300 հա տարածությամբ), քաղաքային 
(150-150 հա), տարածաշրջանային (մինչև 50 հա) տնկարաններ:
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ԳԵՂԱԶԱՐԴ ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Защита---------------
декорат ивных садово-парковых раст ений; protection  o f decorative garden-pork 
plants

Գեղազարդային բույսերի վնասատուների, հիվանդությունների դեն պայքարի 
տարբեր միջոցների կիրառում:

ԳԵՂԱԶԱՐԴԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Декоративно-лиственные раст ения; decorative

leaved plants
Վառ գունավորված կամ յուրատեսակ ձևի գեղեցիկ տերևներով ծառեր, թփեր և 

խոտաբույսեր, որոնք օգտագործվում են զբոսայգու մերկ հատվածների, եզրաշերտե
րի, ծաղկամարգերի ձևավորման համար:

ԳԵՂԱԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, Декорат ивност ь; decorativky

Հատկանիշների բազմազանությամբ բնութագրվող աոանձին բույսերի, խմբերի, 
զանգվածների գեղագիտական արժեքավորության ցուցանիշ: Գնահատվում է բույսե
րի գեղազարդային հատկությունների ուսումնասիրման հիման վրա::

ԳԵՂԵՑԻԿ ԾԱՂԿՈՂ ԹՓԵՐ, Красивоцветущ ие куст арники; beau tifu lly  bloom ing 

bushes

Գեղազարդային բույսեր, որոնք լա յնորեն օգտագործվում են կանաչ շինարա
րությունում և ա լքի են ընկնում վառ գունավորված կամ ինքատիպ խոշոր ծաղիկնե
րով ու ծաղկաբույլերով, ինչպես նաև երկարատև ծաղկմամբ (30-ից 120 օր):

ԳԵՆԵՏԻԿ ՖՈՆԴ, ԳԵՆՈՖՈՆԴ, Генетический фонд, геноф онд; genetic fund, genofund 
Տ վ յա լ պոպուլյացիայի, պոպուլյացիաների խմբի կամ տեսակի, անհատների 

ունեցած զեների միագումարությունը:

ԳԵՆԵՐԱԼԻԶԱ9ԻԱ, Генерализация; G eneralization

Սեկ մասշտաբի քարտեզից մյուսին (սովորաբար ա վելի փոքր մասշտաբի) 

անցման գործընթացն է, որն ուղեկցվում к մանրամասների պարգեցմամբ և ոչ դետա- 
լա յին պատկերմամբ: 1:25 000 մասշտաբի անտառտնտեսությունների քարտեզներից 

կազմվում են 1:50 000 մասշտաբի տարածաշրջանային քարտեզ, որտեղ մանրամաս- 
ներն համեմատաբար ք իչ են:

ԳԵՈԲՈՏԱՆԻԿԱ (ԵՐԿՐԱԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), Геобот аника; geo bo ta n ia

Գիտություն երկրագնդի բուսական ծածկույթի, նրա տարածման, տեղաբաշխ

ման օրինաչափությունների, բուսական տարբեր համակեցությունների բնույթի մա

սին (աշխարհագրական բուսաբանություն): Սովորաբար տարանջատում են հետևյալ 

հասկացությունները, պատմական գեոբոտանիկա (բուսական ծածկույթի ձևավորման
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պատմական ասպնկտները), էկոլոգիական գեոբոտասրկա (բուսականության կաի> 
վածությունը բնական միջավայրի պայմաններից), խորոլոգիական գեոբոտանիկա 
(բուսականության տեղաբաշխման օրինաչափությունները):

ԳԵՈԲՈՏԱՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, Описание зеоботаническое; geobotonkol 
discretion

Բուսականության լրիվ կազմի բացահայտումը և դրանց դերի սահմանումը բու
սական համակեցությունում:

Կատարվում է տեսակների աօատության և բուսապատմական աչքաչափային 
հաշվառում, գրանցվում է էքսպոգիցիոն, հողի և ռելիեֆի բնույթը, գրունտային ջրերի 
մակարդակը և ա յլ բուսական համակեցության բնույթը բնորոշող ա յլ ցուցանիշներ:

ԳԵՈՍՑԱ8ԻՈՆԱՐ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐ, Геостационарные спутники; Geostationary 
soteM/tes

Գեոստացիոնար արբանյակների ուդեծրերը գտնվում են 36 000 կմ բարձրութ
յան վրա: Նրանց անկյունային շարժման արագությունը, այդ բարձրությունների վրա 
հավասարվում է Երկրի պտույտի անկյունային արագությանը, ինչը թույլ է տալիս ար
բանյակին, իր ուղղությամբ գտնվող Երկրի մակերևույթի կետի նկատմամբ, սինխրոն 
տեղաշարժ կատարել: Արդյունքում գեոստացիոնար արբանյակը, հասարակւկծային 
ուղեձրի վրա կարծես թէ «կախված է» Երկրի մակերևույթի որոշակի շրջանի վրա և ա- 
պահովում է նրա մշտական դիտարկումը: Այս արբանյակները կարևոր տեղեկատ
վություն են տալիս հասարակածային և արևադարձային շրջանների բուսական տի
պերի նկարահանման և քարտեզագրման համար:

ԳԵՏԱՀՈՎՏԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Пойменные леса; flood-plain plants
Անտառներ, որոնք աճում են ժամանակավոր ողողվող գետահովիտներում: Գ- 

,Ա.-ի տեսակային կազմը պայմանավորված է բնակլիմայական գործոններով, ողող
ման ռեժիմով, ջրի քիմիական կազմով, անտառտնտեսվարման բնույթով:

ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐ, Ползучие растения; creeping plants
Բաղեղների խմբին պատկանող, արմատակալվող ընձյուղներով բույսեր (բա

ղեղ, կուսածաղիկ և այլն):

ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾ ՀՐԴԵՀ, Низовые пожары; prim ary Иге
Հրդեհի այս տեսակի ժամանակ այրվում են թափուկը, խաշամը, մամռային և 

խոտային ծածկույթը: Հրդեհի տարածման արագությունը 1-3 մ/րոպհ: Արագըն
թաց գետնատարած հրդեհի դեպքում այրվում են նաև ենթանտաոը, մատղաշը. Գ.Հ.- 

ների դեպքում հիմնական ծառերը քիչ են վնասվում:
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ԳԵՐԱԿՇՌՈՂ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Преобладающие древесные породы; prevailing tree  
species

Այս ծառատեսակները կազմում են ծառուտի պաշարի կամ տարածքի մեծ մա
սը: Որպես Գ.Օ. կարող են առանձնացվել ինչպես մեկ ծառատեսակ, այնպես էլ խումբ 
ծառատեսակներ:

ԳԵՐԱԿՇՌՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇ, Доминантное свойство; dom inant feature

Գեղարվեստական արտահայտչականության ազդեցության տեսակետից գլխա
վոր տարր զբոսայգու բնապատկերում, որին ենթարկվում են մյուս տարրերը: Կարող 
է լինե լ ըստ գույնի, ֆակտուրայի և այլն:

ԳԵՐԱՆ, Кряж ; tog

Օաոաբնի որոշակի հատված, որն օգտագործվում է որպես հատուկ նշանա
կության սղոցանյութ' օդանավաշինական, դահուկային, ռեզոնանսային արտադրութ
յան մեց, ինչպես նաև լուցկի, տախտակաթերթ և ա յլ տեսականի ստանալու համար:

ԳԵՐԱՆԻ ԾԱՎԱԼ, Объем бревен (кря ж е й ); togs volume

Որոշում են ծավալների միջին մեծության ստատիկ մշակված աղյուսակներով, 
որոնք կազմված են տարբեր երկարության գերանների համար' ե լնե լով  նրանց վերին 
կտրվածքի տրամագծից: Կարելի է որոշել նաև ծավալի հաշվարկման բանաձևով:

ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ, Господствующая порода; dom inant tree  species

Ծառատեսակ, որը խառը ծառուտներում փայտանյութի պաշարով գերիշխում է: 
Մյուս տեսակները կոչվում են ստորադաս: Տնտեսական տեսակետից Գ.Օ. համար
վում է նաև գլխավոր: Անտառաճեցման ընթացքում խնամքի բոլոր միջոցառումները 
նպատակամուղ են բարելավելու գերիշխող տեսակի աճը: Եթե Գ.Օ. տնտեսական ա- 
ռումով ունի երկրորդական նշանակություն, ապա խնամքի հատումների միջոցով ջա
նում Են, որպեսզի ենթակա տեսակը գրավի գերիշխող դիրք:

ԳԵՐՀԱՍՈՒՆ ԾԱՌ, Перестойное дерево; overm ature free 
Տե'ս Գերհասուն ծառուտ:

ԳԵՐՀԱՍՈՒՆ ԾԱՌՈՒՏ, Перестойный древостой; overm ature stand

Անտառի հասակային վիճակ, որը հաջորդում է ծառուտի հասուն փուլին: Բնո
րոշվում է վերին շարահարկում բնափայտի թույլ աճով: Գ.Օ.-ները հաճախ հիվանդա
նամ են, հեշտ են ենթարկվում քամու և ձնետապալման: Բացարձակ տարիքը, երբ 
ծառուտը համարվում է գերհասուն, պայմանավորված է ծառատեսակով և աճման 
պայմաններով: Ծառուտի գերհասուն տարիքը միշտ բարձր է հատման տարիքից, որը 
որոշվում է տ վյա լ տեսակի տեխնիկական հասունացումով:
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1:10 000 000-1: 100 000 000 մասշտաբի օդալուսանկարներ, որոնք ստացվում 
են գեոստացիոնար արբանյակներից և մերձերկրային ուղեծիր ունեցող օդերևութա
բանական արբանյակներից:

ԳԻՀՈՒՏ, ԳԻՀՈՒ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌ, М ожжевеловое редколесье, арчевник; Juniper ligh t 
forest

Գիհուց կազմավորված միատարր ծառուտներ, որոնք որպես կանոն լինում են 
նոսր (լրիվությունը' 0.3 և ցածր): Աճում են Միջին Ասիայի և Հարավային Կովկասի հա
րավային կողմնադրության չոր, էրոզացված լեոնալանջերին: Հայաստանում գիհուտ- 
ները զբաղեցնում են շուրջ 6 հազար հա' Ձանգեզուրամ, Վայքում, կենտրոնական և 
հյուսիսային շրջաններում' աճելով ծովի մակարդակից 600-2200 մ բարձրություննե
րում, աոաջացնելով միատարր, իսկ անտառային ստորին գոտիներում' նշենու, 
փոշնու, ղաժու հետ միասին, նաև խառը նոսր արիդային ծառուտներ, որոնք կատա
րում են խոշոր բնապահպանական դեր:

ԳԼԽԱՎՈՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ, Главная порода; main free species

Ծառատեսակ, որն անտառաճեցման որոշակի պայմաններում ապահովում к 
տնտեսության պահանջները: Տալիս է բարձր արդյունավետություն և որոշակի տեխնի
կական (ֆիզիկոմեխանիկական) ու քիմիական հատկություններով օժտված բնա
փայտ:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Генеральный план; general plan
Կանաչապատման օբյեկտի հիմնական գծագիրը: Պատկերում է ապագա կա

նաչ զանգվածի տեղը ընդհանուր տարածքում, նրա կապը բնակավայրերի տարբեր 
տարրերի, հատկապես ա յլ կանաչ տարածությունների հետ, ոռոգման, լուսավորութ
յան ցանցերի անցկացման հնարավորությունները, շրջակա կառույցները, լանդ
շաֆտի ինքնատիպ տարրերը' ձորակը, ժայռերը, լճակը, գետակը, անտառակը, 
մենավոր ծառերը:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки елавноэо пользования; dearcuttings 
Լինում են ընտրովի, համատարած հատատեղային և աստիճանական: Հատ

ման մյուս եղանակները' պայմանական համատարած, միջշերտային, գոգափոսային, 
կոմբինացված, կամովի ընտրովի, խմբային ընտրովի, շերտավոր աստիճանական և 
այլն, հանդիսանում են նշված երեք եղանակների տարբերակներ կամ անցումային ձ- 
ևեր: Օրինակ' գոգափոսային հատումը փնում է խմբային կամ ընտրովի հատատեղա
յին, այսինքն' հանղիսանում է ընտրովի հատումներից աստիճանական հատումների 

անցումային եղանակ:
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ԳԼՈԲԱԼ ՏԵՂԱԲԱՒսՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԳՏՀ), Система глобального пазицирования 
(СГП ); G lobal position ing systems (GPS)

Ամերիկայի Միացյա լ Նահանգների օդային ուժերի կողմից հիմնադրված ուղեծ- 
րային արբանյակների օպերացիոն համակարգ, որոնք երկրի մակերևույթի 
վրա գտնվող ընդունիչին ուղարկում են կոդավորված ազդանշաններ: Վերջիններիս 
կոնվերտացիայի արդյունքում որոշվում են տ վյա լ օբյեկտի տեղադիրքը (աշխարհագ
րական լա յնություն և աշխարհագրական երկայնություն) և բարձրությունը:

ԳԼՈԲԱԼ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ, Глобальный космический снимок: G lobal sa te llite  
im age

Գլոբա լ պատկերները սովորաբար ընդգրկում են Երկրի մակերևույթի լուսա
վորված հատվածը և զոնայի լայնությունը կազմում է ավելի քան 10 000 կմ, իսկ զբա
ղեցրած մակերեսը տասնյակ միլիոն կիլոմետրեր:

ԳԼՈՆԱՍ, ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спут никовая сист ема); GLONASS 
(Russian counterpart fo r USA GPS system)

ԳԼՈՆԱՍ-ը (GLONASS) Ռուսաստանի Դաշնության գ լո բա լ նավիգացիոն ար- 

բանյակային համակարգ է, որը հանդիսանում է ԱՄՆ Գ լոբա լ տեղաբաշխման համա

կարգերի (GPS) նմանատիպը:

ԳԾԱՅԻՆ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ, Линейные векторные объекты; L inear vector

objects

ԱՏՀ-ի երեք հիմնական վեկտորային տարածական միավորներից մեկը (կե
տին և բազմանկանը զուգահեո), որի օգնությամբ ցույց են տրվում գծային տարածում 
ունեցող օբյեկտները' գետերը, անտառային ճանապարհները և ա յլն:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՉՔԱՉԱՓ, Глазометр т аксационный; ocu lar inventory

Ունակություն, որով առանց չափելու բնորոշում են ծառուտի բարձրությունը, 

տրամագիծը, հասակը, կազմը, լրիվությունը, աճը և ա յլն : ԳԱ. ձեռք է բերվում տարի
ների ընթացքում կատարած անտառգնահատման ճշգրիտ չափումների շնորհիվ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏ, Карт очка т аксации; inventory card

Դաշտային փաստաթուղթ, որտեղ անտառի գույքագրման ժամանակ գրի են 
առնվում տ վ յա լ անտառամասի գնահատման բնութագիրը և նախատեսվող ան- 
տառտնտեսական միջոցառումները:

ԳՆԴԱՁԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐ, Ш аровидные раст ения; spherica l p lants

Բույսեր, որոնք առաջացնում են խիտ և ուժեղ ճյուղավորված գնդատեսք սա

ղարթ: Դրանց թվին էլն պատկանւոմ նաև բարձանման բույսերը և գնդաձև բույսերի
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կտրոմէերը սովորական բույսերի բներիս պատվաստելու միջոցով ստացվող բույսերը 
(թեղի, ռոբինիա գնդաձև, թխկի սրատերև գնդաձև):

ԳՈԳԱՓՈՍԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄ, Котловинная рубка; to t cutting

Խմբային աստիճանական հատման տարատեսակ, որի ժամանակ ծառերը հա* 
տում են շրջաշերտերով, հասակային երկու դասի ժամանակամիջոցում: Շրջաշերտե- 
րի մակերեսը' 300-900 քմ, ձևը' ձվաձևից մինչև նեղ ժապավենաձև: Ծառուտի հասուն 
մասը հատվում 1 2-4 փուլով: Վերականգնման ժամանակաընթացքը' 40 տարի: Ապա
գա ծառուտն ստացվում է տարահասակային' պահպանելով անտառի պաշտպանա
կան բոլոր հատկանիշները:

ԳՈՐԳԱԲՈՒՅՍԵՐ, Ковровые растения; carpet ptont

Կարճ (2-10սմ), գեղեցիկ տերևներով, առատ ծաղկող կամ ավելի բարձր, բայց 
լավ խուզվող, սովորաբար փռվող խոտաբույսեր: Օգտագործվում են զարդանկար սի
զամարգերի, ծաղկաթմբերի, ծաղկամարգերի, գորգանման ծաղկանոցների ստեղծ
ման համար:

ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ, Цветовая композиция; cotour composition

Ակտիվ և պասիվ գույների ճիշտ համադրում, որի շնորհիվ ստեղծվում են ներ
դաշնակ զուգակցումներ: Գույների և երանգների լրիվ ներդաշնակության ստեղծելու 
նպատակով մուգ գույները զուգակցվում են բաց գույների հետ, միայն այնպես, որ ե- 
րանգներն աստիճանաբար հաջորդեն մեկը մյուսին' թուլացնելով գունային անցում
ների ցայտագունությունը:

ԳՈՒՆԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, Колорит; ta int
Ծաղիկների գույնի և ներդաշնակության ընդհանուր բնույթը կոմպոզիցիայում: 

Տարբերում են տաք գունեղություն' տաք գուներանգների գերակշռման դեպքում և 
սառը գունեղություն' սառը գուներանգների տիրապետման դեպքում:

ԳՈէՍ, ГОЕС (GOES) (Геостационарные оперативные спутники окружающей 
среды); GOES (G eostationary O perational Environmental Satellite)

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների "Գեոստացիոնար օպերատիվ շրջակա մի
ջավայրի արբանյակ" (GOES): Գոյություն ունեն GOES-1 և GOES-2 արբանյակներ, ո- 
րոնք 36 000 կմ բարձություն ունեցող գեոստացիոնար ուղեծրում պտտվելով 
արևմտյան կիսագնդի հասարակածային, արևադարձային և մասամբ բարեխառն գո- 
տիներն ապահովում են օպերատիվ դիտարկումներով և արբանյակային պատկերնե
րով: Այս արբանյակների դերը բացառիկ է արևադարձային փոթորիկների, արևադար
ձային անտառային հրդեհների հայտնաբերման և նախազգուշացման համար:



Դ
ԴԱԲԱՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, Дубильные вещества; tanning m atter

Որոշ բույսերի բջիջներում կուտակվող, ազոտ չպարունակող բարդ օրգանա
կան նյութեր (շաքարների և հալաթթվի բարդ եթերներ), որոնք օգտագործվում են 
կաշվի մշակման նպատակով, օր.' ուոենու, կաղնու բջջահյութում: Դաբաղանյութերից 
են տանինները, որոնք կուտակվում են որոշ բույսերի օրգաններում (կեղևում, ար
մատներում, տերևներում և ա յլն) և օգտագործվում են բժշկության և ներկարարութ

յան մեջ:

ԴԱՆԴԱՂԱԾ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Медленнорастущие древесные породы; slow  growing 
tree species

Գեղազարդային ծառաթփային բույսեր, որոնց տարեկան աճը չի գերազանցում 
10-30 սմ (սերկևիլենի, գիհի կազակական և ա յլն):

ԴԱՇՆԱԿՈՒՄ, Аранж ировка; arrangem ent

Հասարակական և բնակելի շենքերի ներսը ձևավորելու նպատակով աոանձին 
բույսերից, ճյուղերից, կանաչ ծաղկաշղթաներից, պսակներից, ծաղիկներից, տերևնե
րից ծաղկեփնջեր կազմելու ու դրանք սկահակներում ու զամբյուղներում դասավորե
լու արվեստ:

ԴԱՇՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Полезащитные лесные полосы; fie ld  protective  
forests, shelte r belts

Պաշտպանական անտառաբուծության տարատեսակ, որի նպատակն Հ մեղ

մացնել կլիման, պաշտպանել գյուղատնտեսական դաշտերը խորշակներից: Դ* 
Ա. գծային, ժապավենաձև տնկարկներ են, որոնք հիմնադրվում են տափաստանա

յին գոտում, հարթ և թույլ գոգավոր վայրերում: Լինում են հիմնականում 3-5 շարքանի, 
միջշարային տարածությունը' 2.5-4 մ, բույսը բույսից' 1-3 մ: Շերտերը հիմնադրվում 
են գերակշռող քամիների հանդիպակաց ուղղությամբ, միջշերտային տարածությունը' 
200-600 մ (նայած հողի տիպին): Դ.Ա.-ի կաոուցվածքը լինում է քամեթափանց, ցաց- 
կեն, միատարր կամ խառը (մի քանի ծառատեսակից): Տեսակների ընտրությունը 
կախված է բնակլիմայական պայմաններից և պաշտպանվող դաշտերում մշակ
վող գյուղատնտեսական մշակաբույսերից:

ԴԱՐՍԱԿՈՒՅՏ, Ш т абель; roundw oodpile

Պահպանման նպատակով որոշակի ձևով դարսված փայտանյութ: Լինում է հա
տած ծառերի, գերանների, սղոցանյութի դարսակույտ:



ԴԱՐ

ԴԱՐՍՎԱԾ ւաւՐԱՕԱք՚Դ UCSC (IНШГОЬУП), йиадочмыд էց&աաոթ (рацмвтр); 
stacked cubk m eter (roum eter)

1ils տարածություն փայտի դարսվածքով, նրանց միջև ազատ տարածության' 
օդի հետ միասին: Դ.Խ.Ա. փայտանյութի թուն ծավալք պայմանավորված է դարսվող 
փայտի ձևով և չափով:

ԴԵԳՐԱԴԱՑՎԱԾ ԼԱՆԴՇԱՖՏ, Дешровированный ландшафт; degraded landscape
Լանդշաֆտ, որը վատթարացել է մարդու ոչ նպատակահարմար տնտեսա

կան գործունեության' անտառների հատման, օգտակար հանածոների շահագործման, 
արտադրության մնացորդներով աղտոտելու, ինչպես նաև բնական ձորագոյացման, 
փլվածքների և ա յլնի հետևանքով:

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲՈՒՅՍԵՐ, Декоративные растения; decorative plants 
Sb'u Գեղազարդային բույսեր:

ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ, Лекарственные растения; m edical plants

Բույսեր, որոնք օգտագործվում են բժշկության մեջ բուժման կամ հիվանդութ
յան կանխարգելման նպատակով: Անտառային տարբեր համակեցություններում ա- 
ճող ծառաբույսերից և խոտաբույսերից շատերը ունեն բուժիչ հատկություն և օգտա
գործվում են բժշկության մեջ:

ԴԵՆԴՐԱՐԻ, Дендрарий; dendrorium, arboretum
Կանաչապատման ինքնուրույն օբյեկտ կամ բուսաբանական այգու, զբոսայգու, 

տնկարանի կոլեկցիոն հավաքածու: Նախատեսված է տարբեր տեսակի ծառերի և 
թփերի ներմուծման և կլիմայավարժեցման նպատակով կատարվող գիտական աշ
խատանքների համար, ինչպես նաև ծառայում է որպես բարձր գեղազարդ հատկութ
յուններով օժտված օեկրեացիոն գոտի, օջախ: Կազմակերպվում է աշխարհագրա
կան, կարգաբանական, էկոլոգիական և գեղազարդային սկզբունքներով:

ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՕԱՌԱԲԱՆԱԿԱՆ) ՆԱԽԱԳԻԾ, Дендрологический проект; 

dendrotogical p ro je ct
Ծառաթփային բուսականության նախագծային տեղաբաշխումն к կանաչապա

տվող օբյեկտի հատակագծի վրա: Նշվում է ծառաթփային բուսականության տեսա
դաշտը, տեսակների բաշխումը խմբերում, զանգվածներում, մանրապուրակներում: 
Առանձնացվում են նաև սիզամարգերը, ծաղկանոցները: Տեսակաշարը նշվում է հա

մարներով կամ պայմանական նշաններով:

105



106 ԴԵՆ
ԴՇՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՕԱՌԱԲԱՆԱԿԱՆ) ՇՐՋԱՆ, Дендрологичоскид район; 
dendrological region

Ծառաբույսերի շրջանացման տարրական միավոր: Բնորոշվում է վայրի ծա
ռաթփային բույսերի նույն տեսակային կազմով, ֆիզիկաաշխարհագրական համան
ման պայմաններով և նոր բուսատեսակների ներմուծման համար նմանատիպ հնարա
վորություններով:

ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԾԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ) ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Дендрологическое 
районирование;  dendro logical subdivision

Երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի ստորաբաժանումը բույսերի ո- 
րոշակի խմբերի աճման ընդհանուր պայմաններ ունեցող ա վելի փոքր միավորների' 
մարզերի, պրովինցիաների, օկրուգների, շրջանների:

ԴԵՆԴՐՈԿԼԻՄԱՏՈՄ1ԳԻԱ, Дендроклимат ология; dendroctim atology 
Տե՞ս դենդրոքրոնոլոգիա:

ԴԵՆԴՐՈՀԱՎԱՔԱՕՈՒ, Дендроколлекция; dendro collection

Բուսաբանական այգիներում և դենդրոպարկերում աճեցվող ծառաբույսերի 

հավաքածու, որը ստեղծվում է կարգաբանական (ընտանիք, ցեղ, տեսակ և ա յլն), էկո- 
լոգո-աշխարհագրական, գեղազարդային և ա յլ սկզբունքներով:

ԴԵՆԴՐՈԱԵՏՐԻԱ, Дендромет рия; dendrom etry

Անտառային գնահատման (տաքսացիայի) բաժին, որն ուսումնասիրում է ան
տառային օբյեկտների, ծառերի, ծառուտների և անտառային արտադրանքի տաքսա- 
ցիռն ցուցանիշների չափման մեթոդները և եղանակները:

ԴԵՆԴՐՈՔՐՈՆՈԼՈԳԻԱ, Дендрохронология; dendrochronology

Գիտություն, որն ուսումնասիրելով ծառերի տարեկան օղակների բնույթը, բա
ցահայտում է ա նցյա լի կլիմայական պայմանները: Այդ նպատակի համար մեծ արժեք 

են ներկայացնում երկարակյաց' մի քանի հազար տարի ապրող ծառատեսակները 

(սեքվոյադենդրոն հսկա, ճառագայթաձև սոճի, մայրիներ, սոսիներ, շագանակենի և 
ա յլն): Այդ տեղեկությունների հիման վրա կարելի է գուշակել նաև ապագայի կլիման:

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Устойчивость; s tab ility ; resistance

Բույսի դիմակայության ունակություն շրջակա միջավայրի էքստրեմալ պայ

մանների դեպքում, բույսերի մոտ առաջանում է լա րվա ծ վիճակ' սթրես: Անբարեն

պաստ պայմանների դանդաղ զարգացման դեպքում հարմարողականությունը ավելի 
հեշտ է, որը կարոդ է արտահայտվել նույնիսկ կոփումով: Բույսերի դիմացկունության 

կենսաքիմիական և ֆիզիոլոգիական ռեակցիան ամբողջական է: Սթրես առաջացնող
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անբարենպաստ պայմաններն Են. ջրի պակասը, բարձր և ցածր ջերմաստիասնները, 
աղերի բարձր խտությունը և այլն: Յուրաքանչյուր գործոնի նկատմամբ բույսի դիմաց
կունությունը գնահատվում է ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական մի շարք առանձնա
հատկություններով:

ԴԻՏԱՆ, Визир{ lig h tin g  strip, viewfinder

Անտառում անցման համար 1 մ լայնությամբ հատված շերտ: Սովորաբար բա
ցում են միատարր ծառուտներում' միջքաոակուսիների սահմանները նշելու համար:

ԴՐԱԽՏ, Парадиз; paradise
Հին պարսկական պարտեզ, որի! բնորոշ էր վարդերի, շատրվանների, ջրամ

բարների առատությունը:

ԴՐԱԿԱՆ ԾԱՌ, Плюсовое дерева; plus tree
Մեկ կամ մի քանի հատկանիշների համապատասխանող լավագույն ծառ, որն 

ընտրվում է սերմնաբուծական կամ սելեկցիոն նպատակներով: Արագաճության տե
սանկյունից ընտրելիս դրական ծառի տրամագիծը պետք է լինի 30%, իսկ բարձրութ
յունը' 10 % ավելի տ վյա լ տեսակի միջին ծառերից:

ԴՐՈՇԱԿԱՆՄԱՆ ԾԱՌԵՐ, Флагообразные деревья; dag figurative trees
Երկարատև միակողմանի քամու ազդեցությամբ ձևավորվող սաղարթով ծառեր:
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ԵԶՐԱՇԵՐՏ, Бордюр; b ra id

Որոշակի տեսակի ոչ բարձր (ոչ ա վելի ' 50 սմ), ծաղկող թփերի կամ գեղազար- 
դատերև խոտաբույսերի մեկ կամ երկու շարքով, նեղ (10-30 սՕ) տնկարկ: Ծառայում է 
ծաղկաթմբերի, ծաղկամարգերի կամ արահետների եզրապատման, ծաղկանոցների 
զարդանկարի ընդգծման համար:

ԵԶՐԱՇԵՐՏԱՅԻՆ (ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ) ՄԿՐԱՏ, Бордюрные ножницы; b ra id  scissors

Կանաչ ցանկապատերը և եզրաշերտերը էտելու մկրատ: Ձեոքի մկրատների 
հետ կան նաև էլեկտրականությամբ աշխատող օդամղիչ մկրատներ կամ կանաչ ցան- 
կապատերի մեքենայացված խուզված ագրեգատներ:

ԵԶՐԱՊԱՏ, Парапет; parape t

Ոչ բարձր պատ, սովորաբար քարից: Ծառայում է որպես սանդղափուլերի, ա- 

ռափերի, աստիճանների, թեք լանջերի, ճանապարհների պարիսպ:

ԵՁՐԱՌՈՒ, KQem; edge сапа1

Անտառպուրակի, զբոսայգու ճանապարհային պաստառի մակերեսային ջրերը 
հավաքելու և հեռացնելու համար հատուկ կառույց' ճանապարհի երկարությամբ:

ԵԶՐԱՏԱԽՏԱԿ, Гарбил; edge board

Սղոցափայտի տեսակ, որը ստացվում է գերանի եզրային մասից:

ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ, Эфирные масла; essentia l o ils

Բույսի կողմից սինթեզվող բարդ քիմիական կազմով ցնդող նյութեր, որոնց հիմ
նական տարրերը հանդիսանում են տերպենները: Հիմնականում պարունակում են 
ծառաբույսերի կեղևը, տերևը, բնափայտը: Օժտված են ֆիտոնցիդային բարձր ունա
կությամբ և կարևոր դեր են խաղում բույսերի փոխազդեցության գործում (ալելոպա- 
տիա):

ԵԹՄ+, ETM + (Темат ический картограф плю с); ЕТМ + (Enhanced Thematic M apper

plus)

ԵԹՄ+֊ը (ETM+) ԱՄՆ “Լանդսատ-7" բնառեսուրսային արբանյակի սենսորի ան

վանումն է: ԵԹՄ+-ը ապահովում է տիեզերական պատկերների ստացումը յոթ տար
բեր սպեկտրալ տիրույթներում: Վերջինս լա յն կիրառություն ունի Երկրի բնական 
պաշարների, ա յդ թվում և անտառածածկի, ուսումնասիրման և մոնիթորինգի հարցե
րում:
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ԵԼՈՒՆԴ, К ам ус; tylosis

Հյուսվածքների (արմատների) առաջացումը և տարբերակումը ապահովող նո
րագոյացություն (խիլ) * բույսի կամ տնկաշիվի վրա:

ԵԼՌէՆԴ (ՕԱՌԱԿՈՇՏ, ԽԻԼ), Наплыв; knob

Ծառի բնի, ճյուղերի, արմատների վրա գնդաձև հաստացում: Առաջանում է 
քնած աչքերի ինտենսիվ աճի կամ ծծող միջատների, մանրէների գործունեության 
հետևանքով (բջիջներն արագ բազմանում են): Ե. լինում է սովորական (բնափայտա
յին նորմալ կաոուցվածքով) կամ շերտավոր (իյիլի նման): Սովորական ելունդը գցում 
է բնափայտի արժեքը, իսկ շերտավորը, շնորհիվ գեղեցիկ կաոուցվածքի, բարձր 
է գնահատվում:

ԵՂՐԵՎԱՆՈՑ, Сиринеарий; Шасит
էքսպոգիցիոն կոլեկցիոն հողամաս, որտեղ աճեցվում է եղրևանու տեսակնե

րի և սորտերի գեղազարդ հավաքածու:

ԵՂԵՎՆՈՒ ԱՆՏԱՌ, ԵՂԵՎՆՈՒՏ, Еловые леса, Ельник; spruce forest 
Եղևնու երիտասարդ անտառ:

ԵՆԹԱԿԱ (ՍՏՈՐԱԴԱՍ) ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ, Подчиненная древесная порода; subordinated 
tree species

Ծառատեսակ, որն ինքնուրույն մասնակցում է ծառուտի կազմավորմանը' 
տեղ գրավելով երկրորդ շարահարկում:

ԵՆԹԱՆՏԱՌ, Подлесок; undergrowth (shrub) forest
0փեր, երբեմն երրորդ կարգի ծառեր, որոնք աճում են անտառի սաղարթի 

տակ: Հիմնականում կազմավորված է լինում ստվերատար տեսակներից: Նոսր ան
տառների Ե.-ում հանդիպում են նաև լուսասեր տեսակներ: Նրա կազմը և քանակը 
պայմանավորված է անտառկազմող ծառատեսակներով, աճման համակողմանի պայ
մաններով: Ե. ունի անտառաբուծական կարևոր նշանակություն: Նրա չափավոր առ
կայությունը նպաստում է անտառում հողի ձևավորմանը, հիդրոլոգիական ռեժիմի 
բարելավմանը անտառի սերմնային բնական վերարտադրությանը, մատղաշի աճին և 
այլն: Ե.-ի մեծ քանակությունը բացասաբար է ազդում անտառի սերմնային բնական 
վերականգնման վրա:

ԵՆԹԱՏԵՍԱԿ, Подвид; subspecies
Ինքնուրույն տարածասահման ունեցող դասակարգային միավոր, որն ընդգրկ

ված է տեսակի մեջ: Ենթատեսակի մեջ միավորված բույսերը տարբերվում են տեսակի 
մյուս առանձնյակներից ձևաբանական որոշ հատկանիշներով, ազատ խաչասերվում 
են դրանց հետ' առաջացնելով կենսունակ սերունդ:
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ԵՆԹԱՆՏԱՌԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱ9ՈՒՍ, Омолаживание подлеске; rejuvenescence օ7 
undergrowth

Ծառուտի խնամքի տարատեսակ: Ենթանտաօային տեսակների ծերացած վե- 
րերկրյա մասի հեոացում: Թփատեսակները համեմատաբար կարճ կյանք ունեն, մինչ- 
դեօ նրանք օժտված են հողապաշտպան բարձր հատկություններով, ուստի նրանց հ- 
րիտասարդացումը հանգեցնում է տնկարկի բնապահպանական հատկությունների 
բարելավմանը: Ե.Ե. սովորաբար զուգակցում են ծառուտում խնամքի հատումների 
հետ: Լեռնային անտառներում, որտեղ ջրային էրոզիայի վտանգը մեծ է, այն կատար

վում է 2 փուլով:

ԵՆԹԱՆՏԱՌԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Густота подлеска;  undergrow th density

Որոշում են 1 միավոր տարածքում անտաօի սաղարթի տակ եղած թփատեսակ
ների զբաղեցրած մակերեսով: Պայմանավորված է անտաօի սաղարթի միակցության 

աստիճանով:

ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Маршрутная съемка; Ծօշհ photography

Երկրի մակերևույթի երթուղային նկարահանումը իրականացվում է արբանյակի 
թռիչքի ուղղությամբ: Նկարահանվող գոտու լա յնությունը կախված է թռիչքի բարձ
րությունից և նկարահանող ապարատի դիտանցքի անկյունից: Նեղ դիտանցք ունե
ցող, բարձր թույլատրելիության նկարահանող ապարատների մոտ նկարահան
վող գոսփների լա յնությունը 0,2 H է, իսկ լա յն դիտանցք ունեցողների մոտ '2,5 H:

ԵՐԱՇՏ, З асуха; drought

Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մթնոլորտային տեղումների տեսակի 

անբավարար քանակ, որը նվազեցնում է հողի խոնավությունը' հանգեցնելով բույսե
րի աճի անկման, երբեմն էլ պատճառ դաոնում չորացման: Օաօերի վրա Ե.-ի ազդե
ցությունը զգացվում է հաջորդ տաբում' արտահայտվելով աճի զգա լի անկմամբ:

ԵՐԱՇՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՉՈՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Засухоустойчивости; 

drought resistance

Բույսերի կողմից բջիջների հյուսվածքների ու օրգանների ջրազրկվելուն և ջեր
մաստիճանի բարձրացմանը դիմանալու հատկություն: Ջրազրկումը առաջացնում է 
ցիտոպլազմայի կոլոիդների և քիմիական հատկությունների խախտում: Չորադիմաց
կունությունը բույսերի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավոր

ված համալիր ցուցանիշ է' առանց աճի թուլացման և բերքատվության անկման:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՆՏԱՌ, М олодняк; young stand

Անտառի աոաջին հասակային շրջան, ընդգրկում է մատղաշից մինչև ձողանա- 
յին հասակը: Ունի 2 փ ուլ' մինչև սաղարթի միակցումը և միակցումից հետո, երբ ծա

ռերի ներքին ճյուղերն անբավարար լույսի հետևանքով սկսում են չորանալ: Ե.Ա.-ի
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երկրորդ փալուս սկսվում է ծառերի բԱնրի և սաղարթի ձևավորումը, թույլ աճած Ойь" 
օերի մահացումը: Ասեղնատերևավոր և կարծրատերևավոր տեսակների Ե.Ա,-ի 
շրջանն ավարտվում 1 20-30 տարեկան հասակում, փափկատերևավոր և մացաոային 
ծագում ունեցող ծառերինը' 10 տարեկան հասակում: Ե.Ա.-ների աճի և զարգացման 
համար նորմալ պայմաններ ստեղծելու նպատակով կիրառում են խնամքի (լուսավոր
ման և մաքրման) հատումներ:

ԵՐԿԱՍՅԱ ԲՈՒՅՍԵՐ, Двулетние растения; biennia!plants

Բույսեր, որոնք ապրում են 2 տարի: Աոաջին տարում զարգացնում են միայն 
վեգետատիվ օրգաններ, կուտակում սննդանյութեր, երկրորդ տարում դրանցից բա
ցի' առաջանում են նաև գեներատիվ օրգաններ, որից հետո մահանում են: Այս խմբին 
են պատկանում բազմաթիվ մշակովի խոտաբույսեր, մշակաբույսեր (կաղամբ, ճակն
դեղ, գազար, բողկ):

ԵՐԿԱՐԱԿՅԱՑ ԲՈՒՅՍԵՐ, Долговечные растения; longevous plants
Կյանքի 100 տարուց ավելի տևողությամբ բույսեր: Ստորաբաժանվում են գե- 

րերկարակյացների' 500 և ավելի (սեքվոյա, էվկալիպտ, սեքվոյադենդրոն, կենի), եր
կարակյացների' 200-500 (լորենի, սոսի, կաղնի, հաճարենի), նվազ երկարակյացնե
րի' 100-200 տարի ապրողներ (բարդի, ուռենի, կեչի, կաղամախի):

ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Длительно-постепенные рубки; հոց-term  
gradual cuttings

Աստիճանական հատման տարատեսակ, որը կիրառվում է բարձր ջրաթափան- 
ցեփ հողերի վրա աճող ծառերից կազմավորված ծառուտներում: Հատումը կատար
վում է 2 փուլով, սկզբում հասուն և գերհասուն ծառերը, ապա 30-40 տարի անց. մնա
ցած ծառերը, որոնք այդ ժամանակաընթացքում հասնում են շահագործման համար 
պիտանի չափերի: Յուրաքանչյուր փուլում վերցվում է պաշարի 50-60%-ը: Նպաս
տում է ծառուտի հուսալի վերականգնմանը տարահասակային ծառերով:

ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ (ԱՆԸՆԴՀԱՏ) ԾԱՂԿՈՂ ՊԱՐՏԵԶ, Сад длительного (непрерывного) 
цветения; long-run Powering (bloom ing) garden

Վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն ծաղկող բույսերով ձևավորված պարտեզ: Գե
ղազարդային տպավորության համար միաժամանակ օգտագործվում են գեղեցիկ 
պտուղներ ունեցող բույսեր և տերևների աշնանային գունափոխումը:

ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ԲՈՒՅՍԵՐ. Длиннодневые растения; հոց-day plants
Բույսեր, որոնց զարգացման (ծաղկման ու պտղաբերման) համար անհրաժեշտ 

է ցերեկվա երկարատևություն: Սովորաբար բարձր լայնությունների բույսեր են (օր.' 

խեժափիճի սիբիրյան):



ԵՐԿՄԱՏ ՉԱՓԻՉ, Вилка мерная; ca liper ~  ՜
Աճող ծաոի հաստությունը չափող գործիք: Ընդունված է շտանգել կարկինի 

սկզբունքով փայտից կամ դյուրալյումինից պատրաստված քանոնը: Ե.Ձ. օգտագոր
ծում Են նաև ծաոերի բարձրության չափումների համար:

ԵՐԿՐԱՊԼԱՍՏԻԿԱ, Геопластико;  geoplastics

Կանաչապատման ենթակա տարածքի ուղղաձիգ հատակագծման եղանակ: 
Նպատակ ունի ճարտարապետագեղարվեստորեն վերափոխել ռելիեֆը: Տես միկրո- 
գեոմորֆոպլաստիկա:

ԵՐԿՐԱՖԻՏՆԵՐ, Геофиты; geophytes

Բազմամյա խոտաբույսեր, որոնց վերականգնման բողբոջները հողում են: Հիմ
նականում սոխուկավոր, կոճղարմատավոր, պալարավոր բույսեր են (վարդակակաչ, 
սոխ, հակինթ, հիրիկ, նարգիս, շուշաններ):

ԵՐԿՐԻ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐ, Ресурсные спутники Земли;  Earth 

Resources S atellites
Երկրի բնական ռեսուրսները և երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով տիե

զերք արձակված արբանյակային համակարգեր (Օր. Լանդսատ, Սպոտ, Իկոնոս և ա յլ 

արբանյակային համակարգեր):

ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹ, Второстепенные лесные материалы; secondary

fo rest m aterials

մթերված կոճղ, կեղև, չորացած ճյուղ, շիվ, խ եճ

ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ, Второстепенная древесная порода; 
secondary tree  species

Ծառատեսակներ (թխկի, հացենի, լորենի, արոսենի և ա յլն), որոնք անտսա- 
կազմման պրոցեսում ուղեկցում են գլխավոր տեսակին (կաղնի, հաճարենի, կեչի և
այլն):



Զ
ԶԱՆԳՎԱԾ, Массив; massive

Օաօաթփային բուսականությունից կազմված խաօը ոճի կանաչապատ տա
րածք: Զբոսայգու բնապատկերի հիմնական տարրերից է: Բնորոշվում է կաոուցված
քով, խոությամբ և տեսակային կազմով: Լինում է անտաօային տիպի, նոսր և պուրա- 
կային:

ԶԲՈՍԱՅԳԻ. П арк park

Օաօուղիներով, ջրային մակերեսներով, իյաղահրապարակներով, քանդակնե
րով, ճարտարապետական փոքր ձևերով, զվարճանքի կառույցներով, բնական կամ 
արհեստական կանաչապատ հողամաս' զբոսայգի, հանգստի, կուլտուրական ժա
մանցի և ա յլնի համար: Կանաչապատման համակարգի ամենախոշոր օբյեկտն է: 
Զբոսայգիները ըստ նշանակության լինում են մշակույթի և հանգստի, մանկական, 
մարզական, զբոսանքային, հուշահամալիրային: Ըստ տեղադրության և բնակչության 
օգտագործման ստորաբաժանվում են համաքաղաքային, շրջանային, քաղաքային, 
քաղաքամերձ զբոսայգիների, ըստ ռելիեֆի բնույթի' գետափնյա, բարձրադիր զբո
սայգիների և այլն:

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԶԱՆԳՎԱԾ, Массив парковый; park massive
Զբոսայգու հատված: Կազմված է հորիզոնական կամ ուղղաձիգ խտություն ու

նեցող, զբոսայգուն բնորոշ և զուգակցող ծառերից ու թփերից: Տարբերում են զբոսայ
գու մաքուր (սոճուտ, եղևնուտ) և խառը (կեչի, եղևնի) զանգվածներ: Զբոսայգիներում 
զանգվածները 0.5-4 հա են, անտաօպուրակներում' 10 հա-ից ավել:

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԽԱՂԱՂ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻ, Зона тихого отдыха перка; quite zone o f 
recreational park

Զբոսայգու մի հատված, որը նախատեսված է այցելուների խաղաղ հանգստի 
համար:

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԱՄՐԶԱԿ, Парковый мостик; park bridge
Գեղազարդային կաոուցվածք զբոսայգում: Ստեղծվում է ջրային արգելքների 

կամ ձորակների հաղթահարման համար: Տարբերում են կախված, կամարասապա- 

տավոր և ա յլ կամուրջներ:

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, Парковая площадь; park area (square)
Զբոսայգու կամ պուրակի կոմպոզիցիոն աոանցքի վրա գտնվող, աոավել գե

ղազարդված հատված, որը մի ամբողջության մեջ կապում է ծառուղիները, կածաննե-
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րը: Սովորաբար այստեղ ՍԱ զբոսայգու կարևորագույն կառույցները կրսոթատրոԱը, 
էստրադան, կանաչ թատրոնը, տաղավարները, խաղասենյակները, ցուցասրահն' ոը ՚ 
ա յլն:

ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾԲԻ ԿՈՄՊՈՅԻՅԻՈՆ ԶՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ, Композиционное 
зонирование территории парка; com position zoning o f p a rk  area

Զբոսայգու տարբեր մասերի ձևավորման սկզբունքի հիման վրա նախագծա
յին և ճարտարապետագեղարվեստական կազմակերպման հատկանիշների գոնայա-
վորում:

ԶՈՆԱՅԱԿԱՆ (ԶՈՆԱԼ) ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Зональная растительность; zona1 
vegetation

Բնական բուսականություն, որը բնորոշվում к համապատասխան թիմով 
(տունդրա, տայգա, տափաստան, անապատ, կիսաանապատ և ա յլն ) բնական գուոի- 
ներով և զոնաներով: Սովորաբար զբաղեցնում է հարթ, ջրբաժան տարածություններ, 
այսպես կոչվա ծ' պակորներ: Հյուսիսից հարավ ընկած բնական գոտիներում, կախ
ված բուսականության կազմից և կաոուցվածքից, առանձնացնում են ենթազոնաներ: 
Այսպես, օրինակ, տափաստանային գոտում առանձնացնում են մարգագետնային, 

իսկական և անապատացող տափաստաններ: Ձ.Բ. փոխվում к նաև արևելք-արևմուտք 
ուղղությամբ (օր.4 Ռուսաստանի եվրոպական մասում եղևնու անտառները Սիբիրում 
փոխարինվում են խեժափիճու անտառներով): Ձ.Բ. կառուցվածքի և կազմի վրա ազ
դում Են նաև ռելիեֆի պայմանները:



Է
ԷԴԱՖԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ, Эдафическио условия; edopNc conditions

Հողի հետ կապված էկոլոգիական պայմանների համալիր' հողի քիմիական 
կազմը, խոնավությունը, հողում օդի քանակն ու բաղադրությունը, ջերմությունը, մե
խանիկական կազմը, ոեակցիան, որոնք բնորոշում են հոդի բերրիությունը, նրանում 
եղած տարրերի մատչելիությունը բույսերի համար:

ԷԴԱՖԻԿ 8ԱՆ9, Эдафическая сотка; edophic g rid  (ne t)
Երկրաչափական կոորդինատային համակարգ: Օգտագործվում է անտառային 

տիպոլոգիայում էկոլոգիական 2 գործոնների' հողի խոնավության (ուղղաձիգ առանց- 
քով) միջոցով աճման պայմանների տիպը որոշելու համար: Ընդ որում, նշված գոր
ծոնների որակական բնորոշումը տրվում է ինդիկւաոորային բույսերով և հումուսի տի
պով, բոնիտեւոային դասով և ա յլն: Է. 9.-ի 2 սաանցքի վրա առանձնացնում են բնո
րոշ գործոնները, համեմատաբար միատարր հատվածներում, որոնց խաչաձևման 
բնիկը ցույց է տալիս աճման տվյալ պայմանների տիպը (անտաօաճման պայմանների 
տիպը):

ԷԴԱՖՈՏԻՊ, Эдофотип; edophotype

Հողի ազդեցության տակ առաջացած կենսատիպ:

ԷԴԻՖԻԿԱՏՈՐՆԵՐ, Эдификаторы; edifcators

Բուսածածկում բուսատեսակների խումբ, որը բնորոշում է նրա կաոուցվածքը և 
որոշ չափով կազմը: Որպես է. հաճախ հանդես են գալիս բուսածածկի աոաջին շա
րահարկի դոմինանտ բույսերը, որոնք աչքի են ընկնում վերականգնման բարձր ունա
կությամբ և կազմում են ընդհանուր ֆիտոգանգվածի զգալի մասը: Անտաօային հա
մակեցություններում որպես է. միշտ հանդես են գալիս հիմնական շարահարկի ծառե
րը: Ներքին շարահարկերից որպես է. հանդես եկող բույսերը կոչվում են սուբէդիֆի- 
կատորներ (օր.' եղևնուտներում որոշ կանաչ մամուռներ): t . -ի արմատային համա
կարգը մրցունակության պատճառով, բացասաբար է ազդում մյուս բույսերի սերմերի 
ծլման և աճի վրա: Սուկցեսիայի հետևանքով անտառային բուսածածկում է.-ի փոփո
խությունը կոչվում է ծառատեսակային կազմի հերթափոխում: Անտառագիտության 
մեջ համապատասխանում է «գլխավոր ծառատեսակ» հասկացությանը:

Է6ՌԼԱ9ՈՒՄ, Этолизоция; ethoihathn
Լույսի անբավարար քանակի հետևանքով աճի թուլացում, բույսի դիմադրողա

կանության ակնում:
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ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՍՊԵԿՏՐ, Электромагнитный спект р; Electrom agnetic 
spectrum

էլեկտրամագնիսական ալիքների հաջորդականությունը, որը դասակարգված է 
ըստ ալիքների երկարությունների:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՍՊԵԿՏՐԻ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՏԻՐՈՒՅԹ.
Ультрафиолетовая часть электромагнитного спект ра; U ltravio le t range o f 
electrom agnetic spectrum

էլեկտրամագնիսական սպեկտրի 0,001-0,4 մկմ տիրույթը, որը թույլ է տալիս 

երկրի մակերևույթի որոշակի առարկաների ու երևույթների գրանցումը արբանյակա- 
յին սեսսորների կողմից, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել ա յլ սպեկտրալ տիրույթ
ներում:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՍՊԵԿՏՐԻ ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՏԻՐՈՒՅԹ, Инфракрасная часть 
электромагнитного спект ра; In fra red  range o f electrom agnetic spectrum

Ինֆրակարմիր ճառագայթման տիրույթը բաժանվում է հետևյալ ենթազոնանե- 
րի' մոտիկ -  0,6-1,3 մկմ, մ իջի ն-1,3-3 մկմ և հեռու- 3-1000 մկմ: Այստեղ տարբերութ
յունը նրանում է, որ մոտիկ և միջին ինֆրակարմիր տիրույթների դեպքում անդրա
դարձվող էներգիայի աղբյուրն արեգակն է, իսկ հեռու ինֆրակարմիրի դեպքում' երկ
րի մակերևույթն ու դրանից անջատվող ջերմությունը:

ԷԿԶՈՏ ԲՈՒՅՍԵՐ, Экзотические раст ения; exo tic  plants

Կանաչապատման և անտառապատման մեջ օգտագործվող բուսատեսակներ, 

առանձնապես ծառեր և թփեր, որոնք տ վ յա լ շրջանում բնականորեն չեն աճում: Բարե

խառն գոտում հիմնականում էկզոտները հանդիսանում են արևադարձային և մեր

ձարևադարձային գոտիներից, ինչպես նաև հյուսիսային գոտու շրջաններից ներմուծ
ված և կլիմայավարժեցված բույսերը: Է.Բ. նոր միջավայրում հաճախ ցուցաբերում են 
ավելի բարձր դիմացկունություն, ինտենսիվ աճ և երկարակեցություն, քան տեղական 
բույսերը, ինչը հանդիսանում է կանաչ շինարարությունում ղրանց ներդրման հիմնա

կան նախապայմանը:

ԷԿՈԲԻՈՍՈՐՖ, Экобиоморф а; ecobiom orphe

Բույսերի կառուցվածքային հարմարոդականության որոշակի տիպ և նրա հետ 
կապված ֆիզիոլոգիական հարմարոդականության որոշակի խումբ, որոնք ապրում 
են միջավայրի նման պայմաններում: Օգտագործվում է «կենսական ձև» արտահայ
տության փոխարեն: Բույսը այս կամ այն էկոբիոմորֆին դասելու համար, ի տարբե
րություն կենսաձևի, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն մորֆոլոգիական, ա յլ նաև 
էկոլոգոֆիզիոլոգիական հատկանիշները:



էԿՈ

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՄՊԼԻՏՈՒԴԱ (ԼԱՅՍՈՒՅՏյ), Эяолошчшсяаа амплитуда; ecological 
amplitude

Միջավայրի պայմաններին բուսատեսակի կամ համակեցության հարմա- 
րողականության սահմանները:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, Баланс гкалогических компонентов; 
balance o f ecological components

Բնական հավասարակշռություն ապահովող էկոլոգիական բաղադրամասերի 
աճի համար անհրաժեշտ են որոշակի խոնավություն և հողային պայմաններ: Խոնա
վությունը կախված է անտառային բուսականության առկայությունից, իսկ հողերը ձ- 
ևավորվում են վերջինիս կենսագործունեության հետևանքով:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ, Экологические факторы; ecological factors
Միջավայրի գործոնների խումբ (կլիմայական, հողային, տոպոգրաֆիկ, բիո

տիկ), որոնք պայմանավորում են բույսի կամ բուսական համակեցության գոյությունը, 
աճը, և զարգացումը տվյա լ վայրում: Է.Գ.-ները փոփոխական են: Նրանք բույսի վրա 
ազդում են անմիջապես կամ ա յլ գործոնների միջոցով* պայմանավորելով կամ ձևա- 
փոխելով նրանց: Բուսականության կողմից պայմանավորող գործոնները կրում են էն
դոգեն բնույթ, աշխարհագրական ընդհանուր պայմաններից բխող գործոնները, հո
ղի և օդի խոնավությունն ա յլ են, քան նույն տեղում բաց դաշտում, այսինքն' անտա- 
օում հիշյալ գործոնները կրում են էնդոգեն բնույթ:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ), Экологическая система; ecological 
system (ecosystem )

Կենսավայրի բոլոր գործոնների (բիոտիկ և աբիոտիկ) ազդեցության տակ ձևա
վորված պայմաններում համատեղ ապրող օրգանիզմների համակեցություն փոխա
դարձ կապերով և փոխհարաբերություններով ինչպես օրգանիզմների, այնպես էլ մի
ջավայրի գործոնների հետ:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, Экологическое равновесие; ecological 
balance

Բնական համակեցություն, որտեղ բոլոր տարրերը գտնվում են հավասա
րակշռված վիճակում, ձևավորում կայուն էկոհամակարգ, ուր տարբեր ֆունկցիոնալ 
մակարդակի վրա գտնվող օրգանիզմների հարաբերական մասնակցությունը մշտա
պես գտնվում է համեմատաբար կայուն վիճակում: Հավասարակշռված համակեցութ
յան կազմը, հարմարվելով արտաքին պայմանների փոփոխմանը (սուկցեսիային), 
անընդհատ վերափոխվում է, այսինքն' Է.Հ. պահանջվում է ոչ միայն բիոտոպ, ա յլ նաև 
բիոտիկ և աբիոտիկ տարրերի մեջ: Էկոլոգիական տեսանկյունից համեմատաբար կա
յուն են հասուն կենսաերկրացենոզները, որոնք ձևավորվել են բուսական որոշա-
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կի գոտիԱերրսՕ: Երկրագնդի վրա մարդկության բկի ավելացումը և արղյունաբերութ- 
յան զարգացումը հանգեցրել են անտառային էկոհամակսրգերի հավասարակշռութ
յան զգա լի խաթարման:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՐՄՆԱԽՈՐՇ, Экологическая ниша; ecologica l nishe

Համակեցության մեջ մեկ տեսակի ֆունկցիոնալ տեղը մյուս տեսակի նկատ
մամբ' որոշակի տարածության և ժամանակի պայմաններում: Է.Ո. ոչ միայն ցույց է 
տալիս տեսակի կամ նրա պոպուլյացիայի տեղը աննդաոության շղթայում, էկոհամա- 
կարգի տրոֆիկական մակարդակում, ա յլ նաև բնութագրում է ա յդ տեսակի փոխհա
րաբերությունը ոեսուրսների (տարածքի, սննդանյութերի, լույսի և ա յլն ) յուրացման 
պրոցեսում, հարմարվողականության ռեակցիան էկոլոգիական տարբեր գործոնների 
նկատմամբ:

ԷԿՈՏԻՊ, Экотип; ecotype

Որևէ տեսակից կազմավորված բույսերի խումբ, որը բնորոշում է նրանց ժա

ռանգական հարմարվածությունը էկոլոգիական որոշակի միջավայրի: Բույսերը էկոլո

գիական ա յլ պայմաններ փոխադրվելիս էկոտիպի ժառանգապես ամրացած հատկա
նիշները պահպանում են: Ըստ ձևավորվող գործոնների' t . -երը լինում են կլիմատի- 
պեր, որոնք առաջանում են կլիմայի ազդեցության ներքո, էդաֆոտոպեր' հողային 

պայմանների հետևանքով, ցենոտիպեր' բուսական տարբեր համակեցություններում:

ԷԿՈՏՈՊ, ԲԻՈՏՈՊ, Экотоп, биотоп; ecotope, biotope

Կենսաերկրացենոգի աբիոտիկ տարրերի (էդաֆոտոպ, աերոտոպ, կլիմատոպ) 
հանրագումարը: Կենսաերկրացենոզի սահմաններում է. ներկայացնում է համակե
ցության աճման տեղի պայմանները:

ԷԼԻ, Элита; e lite

Խառը ցանքսից կամ մշակվող բույսերից նոր սորտի կամ տեսակի ստացման 
նպատակով ընտրած անհատ: Է. բույսն իր բոլոր հատկանիշներով պետք է գերազան
ցի նույն տեսակի մյուս անհատներին:

ԷՆԴԵՄԻԿ ԲՈՒՅՍԵՐ, ԷՆԴԵՄԻԿՆԵՐ, Эндемичные раст ения, эндемики; endemic plants, 
endemics

Սահմանափակ ա րեա լով կարգաբանական սաքսոններ: Հաճախ դրանք աշ
խարհագրական չնչին տարածք են զբաղեցնում: Էնդեմիզմի զարգացմանը նպաս
տում Են աշխարհագրական մեկուսացումը, կլիմայական և էդաֆիկական պայմաննե
րը, բիոտիկ գործոնները (մակաբուծություն, մրցակցություն): Հայաստանի ֆլորայի 
շուրջ 3500 տեսակներից 160-ը էնդեմներ են (6%):
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էՆՎԻ-ն (ENVI) տիեզերական պատկերների և օդալուսանկարների մշակման և 
վերլուծություններ կատարելու տարածված համակարգչային ծրագիր է: Այս ծրագիրը 
օգտագործվում է բազմաթիվ հետագոտողների կողմից' անտաոտարածքների ուսում
նասիրման համար:

ԷՊԻԴԵՐՄՍ, Эпидерма; epiderma

Վերնամաշկ, բուսական օրգանների մակերեսը ծածկող հյուսվածք, որը կազմ- 
վածէ խիտ դասավորված կենդանի կուտիկուլապատ, մոմի շերտով կամ մազիկներով 
ծածկված բջիջներից: Բույսի բազմամյա օրգաններում է. փոխարինվում է պերիդեր- 
մայով:

ԷՊԻՖԻՏՆԵՐ, ԿԻՍԱՄԱԿԱԲՈՒՅԾ ԲՈՒՅՍԵՐ, Эпифиты; epiphyte*
Կիսամակաբույծ բույսեր: t . -ները ապրում են ա յլ բույսերի, հիմնականում 

բնի և ճյուղերի վրա: Ի տարբերություն իսկական մակաբույծերի' սրանք կենսագոր
ծունեության համար անհրաժեշտ սննդանյութերը ստանում են արտաքին միջավայ
րից: Հանդիպում են բույսերի բոլոր դասերում: t . -ները կարող են անմիջապես օդից 
ստանալ ջուր և հանքային աղեր: Դրան նպաստում է արմատների վրա գտնվող 
սպունգային ծածկույթը, որի ներսամ աօաջանում են այսպես կոչված արմատային 
բնիկներ, որոնց մեջ կուտակվում է փոշի, թափված տերևներ: Ունեն նաև ձագարան
ման տերևներ, որոնց մեջ ջուր է կուտակվում:

ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ, Эволюция; evolution
Բուսական և կենդանական օրգանիզմների աստիճանական զարգացում, որը 

հանգեցնում է նրանց բարդացմանը:

ԷՏԱԼՈՆԱ9ՈՒՄ, Эталонирование; eta/oning
էտալոնացումը օդալուսանկարների վերծանման հետ կապված անհրաժեշտ 

աշխատանք է, երբ նկարի վրա աոկա պատկերները համեմատվում են բնության մեջ 
անկա նրանց «էտալոնների» հետ:

ԷՏԵԼՈՒ (ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ) ՄԿՐԱՏ, Секатор; garden scissors, secotor
Ընձյուղներ, ճյուղեր կտրատելու, պատվաստաշիվեր կտրելու պարտեգային 

մկրատ:

ԷՐԴԱՍԻՄԵՋԻՆ, ЭРДАСИМЕДЖИН; ERDAS/MAG/NE
էրդասիմեջին-ը (Erdaslmagine) արբանյակային պատկերների և օդալուսան

կարների մշակման և վերլուծման ամենատարածված ծրազրայի փաթեթներից է, որը 
ճկուն կերպով աշխատում է ԱՑՀ միջավայրի ամենատարբեր ֆորմատների հետ:
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ԷՐՈՍ, ЭРОС (Наблюдательные системы ресурсов Земли); EROS (Earth Resources 
Observation System s)

Երկրի բնական պաշարների դիտարկումների համակարգ (EROS), որը գործում 
է ԱՄՆ Հարավային Դակոտայի Սիուքս Ֆոլս բնակավայրում և իրականացնում '  տիե
զերական ուսումնասիրություններ:

ԷՔՍՊՈՁԻ9ԻՈՆ ԾԱՂԿԱՆՈՑ, Экспозиционный цвет ник; exposition flow er bed

Ծաղկային միակալտուբային հողամաս' գեորգեանոց, հիրիկանոց, հղրևանոց, 
վարդանոց, ինչպես նաև սեզոնային էֆեկտների հատուկ պարտեզներ, մշտածադկուն 
վարդանոցներ և ա յլն:

ԷՖԵՄԵՐՆԵՐ, Эфемеры; ephemers

Միամյա, հաճախ մեզոֆիլ խոտաբույսեր, որոնք ունեն զարգացման կարճ ժա
մանակ' ծ լե լուց  մինչև սերմերի հասունացումը տևում է 4-8 շաբաթ, ավարտված է 
հիմնականում գարնանային, աշնանային խոնավ ամիսներին: է. հանդիսանում են տե- 
րոֆիտ բույսեր, որոնք տարվա անբարենպաստ ժամանակաշրջանն անց են կացնում 
սերմ վիճակում, հողում կամ նրա մակերեսին: Անապատային և չոր տափաստանային 
համակեցությունների տարրեր են: Անտառային համակեցություններում հանդիպում 
են նոսր կաղնուտներում և գիհու արիդային ծաօուտներում:

ԷՖԵՄԵՐՈԻԴՆԵՐ (ԷՖԵՄԵՐԱՆՄԱՆՆԵՐ), Эфемероиды; ephemeroids

Բազմամյա խոտաբույսեր, որոնց վերերկրյա զանգվածի (վեգետատիվ և վե
րարտադրող շիվերի) զարգացման ողջ ցիկլն անցնում է խոնավ ամիսներին (գարնա
նը կամ աշնանը) կարճ ժամանակամիջոցում: Տարվա անբարենպաստ շրջանը բույ
սերն անց են կացնում հոդում' սոխուկի, պալարի, կոճղարմատի ձևով: Անտւաաւյին 
ֆիտոցենոզում բնորոշ են արիդային և նոսր անտաոներին:



Ը
ԸՆԿԱԼԱԿԵՏ, Точка Восприятия,;  po in t o f perception

Երթուղու կամ զբոսայգու կոմպոզիցիայի որոշակի տեղ, որտեղից լա վ է ընկալ
վում բնապատկերը:

ԸՆՁՅՈՒՂ, ՇԻՎ, Побег,; shoot

Բույսի հիմական օրգաններից մեկը: Բաղկացած է առանցքից, նրա վրա դասա
վորված տերևներով և բողբոջներով (երբեմն բազմացման օրգաններով), որոնք ունեն 
միասնական փոխադրող համակարգ և ձևավորվում են մերիստեմային միևնույն 
զանգվածից (աճման կոնից): Միամյա բույսերի Ը. ապրում է մեկ տարի, բազմամյա 
բույսերինը' երկար և ապահովում է տվյա լ անհատի գոյությունը: Աճման մեկ ընթաց
քում առաջացած Ը. կոչվում է պարզ, իսկ տարվա ընթացքում առաջացածը' տարե
կան C.: Բարեխառն գուտում պարզ Ը. հիմնականում համընկնում է տարեկանի հետ, 
սակայն որոշ տեսակների (կաղնի, թեղի, ցիտրուսներ) տարեկան ընձյուղները բաղ
կացած են լինում պարզերից: Ը.-ները կամ նրանց առանձին մասերը հաճախ ենթարկ
վում են խորը դիֆերենցված մետամորֆոզի, ստորգետնյա Ը.' սոխուկի, պալարի և 
ա յլն, կամ վեր են ածվում փշի, բեխիկների: Նրա բազմազանությամբ որոշվում են բու
սական կենսական ձևերը: Այդ բազմազանությունն արդյունք է հարմարողական երկա
րատև էվոլյուցիայի:

ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Выборочные рубки; selective cuttings
Անտառօգտագործման գլխավոր հատման եղանակ, երբ անտառամասը հա

տում են պարբերաբար’ ընտրելով որոշակի հասակի և չափի ծառեր: Ը.Հ. ժամանակ 
պահպանվում Են անտաօի հիմնական հատկությունները: Կիրառում են տարահասա- 
կային ծառուտներում: Ը.Հ. ունի 3 տարբերակ' ա/հարկադրական, երբ հատում են հա
տուկ տեսականու փայտանյութ ստանալու նպատակով ընտրվում ծառեր (1 հա-ում 
մի քանի ծառ), p/պարտադրված, երբ հատման համար ընտրվում են որակապես 
բարձր տեսակի և հասակի հատուկ ծառեր (հանգեցնում է ծառուտի քայքայման, գե
նոֆոնդի վատացման), բացասական երևույթներից խուսափելու համար զուգահեռ 
պետք է ընտրել նաև հիվանդ, գերհասուն ծառերը, գ/կամավոր, որը կիրառվում Ւ ծա
ռուտի վիճակի բարելավման և բնափայտի ժամանակին օգտագործման նպատակով: 
Առաջին հերթին հատվում են գերհասուն, հասուն, հիվանդ, ապա թույլ աճ ցուցաբե
րող ծառերը' վերցնելով տվյա լ անտառամասի պաշարի մինչև 30%-ը:



122 ԸՆՏ
ԸՆՏՐՈՎԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Выборочные постепенные рубки; selective 
gradual cutting

Անտառօգտագործման գլխավոր հատումների տարատեսակ: Մշակել к Մ.Մ. 
Օոլովը (1921р.) եղևնու և սոճու գերհասուն ծառուտներում կիրառելու նպատակով: 
Զուգակցում է ընտրովի և աստիճանական հատումների հատկանիշները: Հատման 
ինտենսիվությունը պայմանավորված է ծառուտի լրիվությամբ' 0.7-ի դեպքում հատ
վում է պաշարի 25%-ը, 0.5-0.6-ի դեպքում' 33, իսկ 0.4 և ավելի ցածր լրիվության 
դեպքում, եթե այն մատղաշով ապահովված է' 50%-ը, եթե մատղաշը բացակայում է' 
33%-ը: Ամբողջ ծառուտը հատվում է 3 փուլով, 1-ին փուլում կատարվում են ընտրովի 
հատումներ' հեռացնելով հիվանդ և թույլ աճ ունեցող ծառերը, խուսափելով նոսրուտ- 
ների և բացատների առաջացումից: 10 տարի անց հատումները կրկնվում են:

ԸՆՏՐՈՎԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Выборочное хозяйст во; selective farm ing

Անտառտնտեսություն, որտեղ կիրառվում են ընտրովի հատումներ: Տնտեսվար- 

ման ձև, որը կիրառվում է տնտեսական զարգացման պայմաններում, պաշտպանա
կան անտառներում, անտաոապարկերում: Հատվող ծառերն ընտրվում են' ե լնելով 
նրանց վիճակից:



Թ
ԹԱՂԱՐ, Кадка; coop

Հոդային սննդարար խառնուրդից պատրաստված տարբեր մեծության գլաններ, 
բարդեր, խորանարդներ: Կիրառվում են բանջարանոցային բույսերի և ծաղիկների 
սածիլներ աճեցնելու համար:

ԹԱՌԱՄՈՒՄ, Завивание; w itting

Տրի անբավարար հագեցվածության հետևանքով տերևների կամ կանաչ ճյու
ղերի տուրգորի անկում: Տեղի է ունենում տրանսպիրացիայի հետևանքով ծախս
ված և հոդից կլանված ջրի անհամապատասխանության ժամանակ:

ԹԱՎՈՒՏ, Чаща; thicket

Բարձր խտության և լրիվության անտառամաս: Սովորաբար բնորոշ է երիտա
սարդ և միջին հասակի ծառուտներին:

ԹԱՐՄԱ, П ерлом; pergola

Ծածկի, կամարի կամ թունելի ձև ունեցող փայտյա կամ մետաղյա հենարան
ներ, որոնք պատված են փաթաթվող բույսերով: Որպես փաթաթվող բույս Հայաստա
նում հիմնականում օգտագործվում է խաղողը: Ներկայումս գեղազարդային պարտի- 
զագործության մեջ թարմայի համար օգտագործվում են նաև բազմատեսակ բաղեղ
ներ (լիաններ), հնգատերև կուսախաղողը, չինական վիստերիան, փաթաթվող ցախա- 
կեռասըները:

ԹԱՓՎԱԾՔ, Отпад; a ttrition
Մահացած, բայց չտապալված բույսերը և չորացած, բայց կենդանի բույսից 

չբաժանված մասերը:

ԹԱՓՈՒԿ, Опад, валежник; debris, breakage, keeks
Բնական որևէ պատճառով ընկած ծառ կամ ծառի ճյուղեր: Հիմնականում վե

րաբերում է չորացած ծառերին: Տեղի է ունենում բնական մահացման, քամետապալ- 
ման, ձնաջարդի, վնասատուներով և հիվանդություններով խիստ վարակվածության, 
հրդեհների հետևանքով: Առանձնապես բնորոշ է փափկատերևավոր ծառատեսակնե
րից (կաղամախի, լորենի, կեչի և այլն) կազմավորված երիտասարդ խիտ ծառատնե
րին' բների դասակարգման և ինտենսիվ ինքանոսրացման ընթացքում:

ԹԵՂՈՒՏ, вязовник;  ekn forest
Թեղու ծառերից կազմավորված միատարր ծառուտ:



0ԵԴ
ԹԵՂՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Ильмовые леса; elm  Torests 

Ծառուտներ թեղու գերակշռությամբ:

ԹԵՄԱՏԻԿ ԲԱՐՏԵՁՆԵՐ, Тематические корты; Thematic тара

Որոշակի (հողածածկ, բուսականություն, անտառածածկ և ա յլն) թեմա պատկե
րող քարտեզ:

ԹԵՐՄՈՖԻԼ ԲՈՒՅՍԵՐ, Термофильные раст ения; therm ophilic plants

Բույսեր, որոնք հարմարվել են աճելու տաք պայմաններում, որտեղ մշտապես 
իշխում են բարձր ջերմաստիճանները, իսկ ցածր ջերմաստիճաններ ընդհանրապես 
չեն լինում: Հիմնականում արևադարձային երկրների բույսեր են:

ԹԵՐՄՈՖԻՏՆԵՐ, Термофиты; therm ophits

Բուսական կենսաձևի պատկանող որոշակի բույսեր, որոնք տարվա անբարեն
պաստ պայմանները (ձմեռ, երաշտ) անց են կացնում սերմի ձևով: Դրանց թվին են 
պատկանում միջերկրածովյան ծագման միամյա բույսերը, որոնք բնորոշ են անա
պատներին, կիսաանապատներին, Հյուսիսային կիսագնդի հարավային տափաս
տաններին: Մեծ թիվ են կազմում էֆեմերները:

ԹԶՈՒԿ ԲՈՒՅՍԵՐ, Карликовые раст ения; e lfin  p lants

Ծառաթփային բույսերի պարտիզային ձևի ներկայացուցիչներ, որոնց բարձ
րությունը չի անցնում 0.5-0.6 մետրից: Օգտագործվում են պարտեգային ձևավորում
ների մեջ, ինչպես նաև քարապարտեգներում և ալպինարիումներում: ճապոնիայում 
արհեստական եղանակով ստանում Են խոշոր ծառերի (կաղնի, եղևնի, սոճի, սոֆո
րա և ա յլն) թզուկ ձևեր, որոնք օգտագործվում են սեղանայգիների ձևավորման հա
մար:

ԹԶՈՒԿԱՅևՈՒԹՅՈՒՆ, Карликовост ь; brachysm , dwarfism ՝, nanism

Մեծ մասամբ կրում է ժառանգական բնույթ: Բնորոշ է հյուսիսային շրջաննե
րին և բարձրալեռնային բույսերին:

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ (ԸՆՏՐՈՎԻ) ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Прицельная (вы борочная) съемка; 
Targeted (selective)  photography

Թիրախային (ընտրովի) նկարահանումը նախատեսված է երկրի մակերևույթի 

որոշակի, տրված տարածքների համար, որոնք նկարահանման գոտուց դուրս են: Այս 
նպատակի համար նկարահանման ուղղությունը նադիրից շեղվում է հաշվարկային 
անկյան մեծությամբ: Օրագրային-թիրախային նկարահանումը ամենաբարձր թույ
լատրելիության տիեզերական նկարների ստացման հիմնական եղանակն է:
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ԹՎԱ 125
0ՎԱՅՐՍ սւՒււԱՆԿԱՐԱ-ա եՈՒՍ, Числовая съемка; d ig ita l photography

Թվային լուսանկարահանման ժամանակ լուսախցիկներում, որպես դետեկ
տորներ, սովորական լուսաժապավենի փոխարեն օգտագործվում են էլեկտրոնային 
դետեկտորներ: Թվային լուսանկարի բազային միավորը պիքսելն է, որը կախված է 
երկրի մակերևույթի վրա գտնվող տվյա լ առարկայի արեգակնային ճառագայթար
ձակման անդրադարձման ունակությունից:

ԹՎԱՅՆԱ8ՄԱՆ ՍԵՂԱՆ, Стол для дигитализации; d igitizing table

ԱՏՀ-ի բաղկացուցիչ մաս, որն օգտագործվում է կիսա-ավտոմատ թվայնաց- 
ման միջոցով գեոկոդավորում իրականացնելու համար: Թվայնացման սեղանի վրա, 
մկնիկի օգնությամբ, օբյեկտները ընտրվում են, վերափոխվում թվերի և ապա ուղարկ
վում համակարգիչ:

ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐ, Ядохимикаты; toxic chemicals

Քիմիական հատուկ պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են վնասատու
ների (ինսեկտիցիդներ, պեստիցիդներ, զոոցիղներ, ակարոցիդներ), սնկային (բակտե- 
րիոցիդներ) և վիրուսային հիվանդությունների, մոլախոտերի (հերբիցիդներ) դեմ պայ
քարելու համար: Ներկայումս խիստ սահմանափակվում է նման նյութերի կիրառու
մը և, քանի որ, դրանք անվտանգ չեն շրջակա միջավայրի համար, աստիճանաբար 
փոխարինվում են պայքարի կենսաբանական եղանակով:

ԹՈՒՓ, Кустарник; bush
Բազմամյա բնափայտային բույս: Բույսի հիմնական կենսաձևերից մեկը, որը 

չունի արտահայտված բուն, ճյուղավորվում է անմիջապես հողի մակերեսից: Թ.-ի 
կյանքի տևողությունը, նայած տեսակի, 10-50 (100) տարի է, բարձրությունը' 0.5-1.5 մ 
(5): Բազմանում է սերմերով, արմատամացաօներով, կոճղաշիվերով: Մտնում է են- 
թանտաօի կազմի մեջ: Հայաստանում տարածված թփատեսակներն են' մասրենի, 
հաղարջենի, կտտկենի, գերիմաստի և այլն:

ԹՓԱԽՈՒՄԲ, Группа куст арников bush group
Զբոսայգու բնապատկերի օժանդկակ տարր: Կարոդ է ունենալ ինքնուրույն 

նշանակություն, լանջերի վրա հողը պահպանում է էրոզիայից:

ԹՓԱԿԱԼՈՒՄ, Окучение; bunched wood
ճյուղավորման ձևերից մեկը, որը թուփ է առաջացնում: Բնորոշ է դաշտավլու- 

կազգիներին և մի շարք ա յլ բույսերին (հատկապես թփերին, թփիկներին, կիսաթփե
րին): Միամյա հացաբույսերի մոտ այն տեղի է ունեում վաղ հասակում և դադարում է 

խողովակակալման փուլում:



12 6  0ՓԵ
ԹՓԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՍ, Ф орм ирование куст арников; bushes fo rm in g  (fo rm a tio n )

Sb'u Բույսերի էտ և ձևավորում:

ԹՓԻԿ, Куст арничек; subshrub

Ցածրաճ* մինչև 50-60 սմ բարձրությամբ բազմամյա բույս' փայտացող, խիտ 
ճյուղավորված ընձյուղներով, որը սովորաբար չունի պարզ արտահայտված գիսա

վոր բուն (ցողուն): Հաճախ ունենում է երկար կոճղարմատներ (հապալասենի): Ընձ
յուղները երբեմն սողացող են: Բարձր լեռնային պայմաններում հաճախ բարձիկան- 
ման տեսք են ստանում:

ԹՓՈՒՏՆԵՐ, ՄԱՑԱՌՆԵՐ, Заросли; overgrowth» tangle

Թփատեսակներից և արմատամացաոներից կազմավորված անանցանելի բու
սական խմբավորում: Հաճախ լինում է Երկրորդային ծագման: Առաջանում է անկանոն 
հատումների հետևանքով:

ԹԵՎԱՊՏՈՒՂ, Крылат ка; key fru it

Չոր, միասերմ, ցենոկարպ պտուղ' բարակ կաշեկերպ կամ թաղանթանման սի
մետրիկ (թեղի, կեչի, ա յլանթ) կամ ասիմետրիկ (հացենի) ելուստներ, որոնք նպաս

տում Են քամու միջոցով տարածվելուն:



ժ
ԺԱՅՌԱԲՈՒՅՍԵՐ, Скальные растения; rocky plant*

Ժայռերի ճեղքերում, շենքերի պատերին աճող բույսեր: Լայնորեն օգտագործ
վում են քարապարտեզներ, բլրակներ ստեղծելիս (ճոճոուկ արծաթագույն, բոցենի 
թփային, զանգակածաղիկ զարմանահրաշ):

ԺԱՆՐ, Ж анр; genre

Գեղարվեստական ստեղծագործության որոշակի տեսակ: Արվեստում արտա
ցոլվող կենսական երևույթների, ինչպես նաև հեղինակային մոտեցման բազմազա
նության շնորհիվ, պատմական զարգացման ընթացքում ամեն մի արվեստում գոյա
ցել են ստեղծագործության տարբեր ժանրեր: Պարտեզպուրակային արվեստում ժան
րային տարատեսակություններին կարելի է վերագրել ավտոճանապարհների, բնակե
լի համալիրների, շրջանային պարտեզների և զբոսայգիների կանաչապատումը:

ԺԱՊԱՎԵՆԱՁԵՎ ՑԱՆՔՍ, Ленточный посев; band soaring

Ցանքսի եղանակ, երբ միմյանց մոտ 2 և ավելի գծաշարք ցանքսը կազմում է 
ժապավեն: Կիրաօվում к մեքենայացված խոշոր տնկարաններում: Ընդունված է 
4 գծային ժապավեն, լայնությունը' 75 սմ, գիծը գծից' 25 սմ, միջժապավենային տա
րածությունը' 60 սմ: Երկգծային ժապավենի դեպքում' գիծը գծից 15-20 սմ:

ԺԱՊԱՎԵՆԱՁԵՎ.ՓՈՐՁԱՀՐԱՊԱՐԱԿ, Ленточная пробноя площоды tape p ito t area
Հետազոտվող անտառամասի կենտրոնով 10 մ լայնությամբ ընկած շերտ, որ

տեղ առկա են տ վյա լ անտառամասին բնորոշ բոլոր հատկանիշները: Օգտագործում 
են խոշոր անտաոամասերի առանձին տարրերի համակողմանի ուսումնասիրման ժսհ 
մւսնակ: Ժ.Փ.-ի բնորոշ հատվածներում առանձնացվում են 0.2ЭД.5 հա տարածութ
յամբ փորձահրապարակներ, որոնցում մանրազնին չափագրման տվյալների մաթե
մատիկական ստատիկ հաշվարկների միջոցով ստանամ են անտառամասը բնորոշող 

միջին ցուցանիշներ:

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Наследственность; heredity
Օրգանիզմի անհատական զարգացման հատկանիշներ և հատկություններ, ո- 

րոնք փոխանցվում են սերնդից սերունդ: ժառանգական հատկանիշների փոխանցու
մը դուստր օրգանիզմ ապահովվում է դեների միջոցով: Ելնելով գեների տեղայնացու
մից' ժ. լինում Է միջուկային (երբ զենը տեղայնացված к քրոմոսոմներում) և ցիտոպ- 

լազմային (երբ զենը գտնվում к ցիտոպլազմայում):



ԺՈՂ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐԿ, Н ародны й п а р к ; P ub lic  P a rk

Լանդշաֆտի ակնաոու յուրահատկություններ* լեօներ, ջրամբարներ, գետեր ու
նեցող տարածք, որն ունի համապատասխան արժեք և պահպանվում է օրենքով: Նա
խատեսված է կազմակերպված հանգստի ու տուրիզմի, գիտահետազոտական աշխա
տանքների համար:
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Ի
ԻԿՈՆՈՍ, ИКОНОС; IKONOS

Իկոնոսը (IKONOS) երկրի բնական պաշարների ուսումնասիրման աոաջին կո
մերցիոն, բարձր թույլատրելիության արբանյակն է, որը հաջող կերպով տիեզերք է 
դուրս բերվել 1999 թվականի սեպտեմբերին: Զբաղեցնելով 692 կմ բարձրությամբ ա- 
րեգակնային-սինխրոն ուղեծիրը ապահովում к 11X11 կմ լափերով նկարի ստացումը, 
որտեղ բազմասպեկտրաւ տիրույթը ապահովում է 4 մ թույլատրելիություն գետնի 
վրա, իսկ սև ու սպիտակ տիրույթում' 1մ:

ԻԿԵԲԱՆԱ, ՕԱՂԿԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ, Икэбана; ikebono

Ծաղիկներից, ընձյուղներից, չորացած պտուղներից հատուկ տարաներում 
կոմպոզիցիաներ ստեղծելու, ձևավորելու և դրանք շենքի ներսում տեղաղրելու 
արվեստ: Սկզբնավորվել t  XV դարում, ճապոնիայում, որպես «թեյի ծիսակա
տարության» մաս: Կոմպոզիցիայում վճօորոշ են Э հիմնական ծաօաճյաղերը կամ 
ծաղիկները, որոնք խորհրդանշում են բարձրը' երկինքը, միջինը' մարդը, ցածրը' 
Երկիրը:

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ, Инсектициды; insecticide 
Տե ս Միջատասպաններ:

ԻՆՏՐԱԶՈՆԱԼ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Интразонольная растительность; introzona! 
vegetation

Բնական բուսականության, որն ինքնուրույն զոնա չի աօաջացնում, ищ միայն 
հանդիպում է մեկ կամ մի քանի զոնաների սահմաններում (չի ենթարկվում էքթրիզո- 
նական կամ ուղղաձիգ գոտիականության օրինաչափություններին): Օր.' ողողադաշ
տերի մարգագետնային բուսականությունը, սֆագնումային ճահճուտները և այլն:

ԻՆՔՆ ԱՆՈՍՐԱՑՈՒՄ, Самоизреживание;  se lf- pruning
Մինչև հասունացման տարիքն անտառում ներտեսակային և միջտեսակային 

պայքարի շնորհիվ միավոր տարածքում ծառերի քանակի ինքնակարգավորում: Ի. ա- 
ռավել ինտենսիվ է ընթանում մատղաշ և ձողանային փուլերում: Հասակի հետ տեմպը 

նվազում Է:

ԻՆՔՆԱՑԱՆ, Самосев; setf-sowing
Երիտասարդ բույսեր, որոնք առաջացել են սերմերի բնական տարածման 

հետևանքով: Անտառում Ի. բուսակների առկայությունը և քանակը պայմանավորված
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են միավոր տարածքում սերմերի բավարար քանակով և նրանց ծլման հասար բարեն- 
պաստ միջավայրով: Հասունացող և հասուն լիարժեք ծաոուտները միշտ ապահով
ված են սերմերի անհրաժեշտ քանակությամբ: Այստեղ հ. բույսերի բացակայությունը 
հիմնականում հետևանք է լույսի և խոնավության անբավարարության: Օաոուտի նոս
րացումը հանգեցնում է սերմնաբույսերի զանգվածային առաջացման, սակայն ին
տենսիվ նոսրացումը նպաստում է խոտաբույսերի արագ զարգացմանը, հողի ճմա- 
կալմանը, որոնք խոչընդոտում են ծաոերի սերմնաբույսերի առաջացմանը և աճին:

ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Инфракрасная съемка; In fra red  photography 
Սև ու սպիտակ ինֆրակարմիր լուսանկարահանումը իրականացվում է 0,3-0,9 

մկմ տիրույթում, ինչը շատ օգտակար է բուսածածկում առկա փոփոխությունները 
նկատելու համար, որովհետև այդ տիրույթում անդրադարձումը մեծ է:

ԻՎԱՆՈՎԻ ՇԻՎԵՐ (ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՇԻՎԵՐ), Ивановы (вт оричные) п о б е й ; Lammas 

shoots

Առաջանում են որոշ ծառատեսակների վրա (կաղնի, հաճարենի, հացենի և 
ա յլն), երբ ամռանը երկրորդական բողբոջների արթնանալու հետևանքով մեկ տարվա 
ընթացքում ձևավորվում к 2 աճ: Երկրորդական շիվերը երբեմն լինում են թույլ զար
գացած, չեն հասցնում փայտանալ և ձմոանը ցրտահարվում են:

ԻՎԼԵՎԻ ՈՍՏ, Ивлев сучок (заросш ий сучок); iv lfv  snag (b lin d  kno t)

Ոստ, որը լրիվ  շրջապատված է առողջ բնափայտով, սակայն ինքը սկսում к
փտել:

ԻՐԱՑՎՈՂ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՊԱՇԱՐ, Запас древесины ликвидной; stocked m erchantable 
wood

Ընդգրկում է շինափայտի (առանց կեղևի) վառելափայտի ողջ ծավալը: Ի.Բ.Պ. 
արտահայտում է ծառուտի ապրանքային փայտանյութի իրական քանակը: Պլանային 
հաշվարկների ժամանակ այն ընդունում են 90%-ի չափով: Մնացած 10%-ը կազմում 
են մանր ճյուղերը' շինափայտի կեղևի հետ միասին:



ւ
ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Широколиственные леса; broad-leaved forests

Անտառներ, որոնք կազմավորված են լա յն տերևաթիթեղ ունեցող ծառատե
սակներից' կաղնի, հաճարենի, թեղի, թխկի: Տարածված են Եվրոպայում, Կովկասում, 
Ասիայում, Հյուսիսային Ամերիկայում: Բուսական արմատական տիպերից է: Աճում են 
խոնավ, տեղումների հավասարաչափ րաշխվածության, ամառային բարձր ջերմաս
տիճանի պայմաններում:

ԼԱՆԴՍԱՏ, ЛАНДСАТ; LANDSAT

«Լանդսատը» (Landsal) Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի 
բնառեսուրսային արբանյակների ընտանիքի անվանում է: «Լանդսատ» արբանյակ
ները, որոնք սկզբում կոչվում էին «Երկրի ռեսուրսների տեխնոլոգիական արբանյակ
ներ» (ERTS) տիեզերք բարձրացան 1972 թվականին' հիմք դնելով Երկրի բնական 
պաշարների տիեզերական ուսումնասիրություններին: «Լանդսատ* արբանյակներից 
վերջինը' Լանդսատ-7-ը տիեզերք բարձրացավ 1999 թվականի ապրիլին: Այս ընտա
նիքի արբանյակները, ՍՊՈՏ արբանյակների հետ միասին, ապահովում են Երկրի 
բնական պաշարների ուսումասիրմամբ զբաղվող ամենամեծաքանակ գիտնականնե
րին* աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում:

ԼԱՆԴՇԱՖՏ, Ландшафт; landscape
Աշխարհագրական թաղանթի բնական զարգացման ընթացքում առաջացած 

համասեռ տեղամաս, որը ա յլ տեղամասերից որակապես տարբերվում է ներքին կա
ռուցվածքով, տարածքային փոքր միավորներով, երևույթների սեզոնային ռիթմի յու- 
րօրինակաթյամբ և ա յլն: Բնութագրվում է բնորոշ հատկանիշների գումարով, որում 
տարրերը* կլիման, ռելիեֆը, հողածածկը, բուսական և կենդանական աշխարհը, մար
դը և նրա մշակույթը կազմում են մի ամբողջություն, փոխադարձաբար ներգործելով 
միմյանց վրա և օրինաչափորեն կրկնվելով տարածության վրա: Լանդշաֆտները լի
նում են բնական, կուլտուրական, դեգրադացված:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱ4ԻՏՈՒ03ՈՒՆ, Ландшафтоведение; landscape science
Ֆիզիկական աշխարհագրության բաժին կամ ինքնուրույն գիտություն, որի ու

սումնասիրության օբյեկտներն են բնական բարդ և բնական-անթրոպոգեն աշխար
հագրական համակարգերը' լանդշաֆտները:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ, Ландшафтное искусство; landscape a rt 
Sb’u Բնապատկերային արվեստ:
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ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, Ландшафтная таксация; landscape inventory

Կանաչապատման օբյեկտների ստեղծման մինչնախագծային փուլ: Բնակա
վայրերի անտառագոտիները անտառպուրակների վերածելու նպատակով բնական 
տնկարկների գեղագիտական արժանիքների պայմանական գնահատում: Հիմնական 
խնդիրն է բնության մեջ հայտնաբերել և հատակագծում նշե լ լանդշաֆտային առան
ձին միավորներ, տ ա լ դրանց ճարտարապետագեղարվեստական ու կենսատեխնիկա
կան ւրիվ բնութագիրը: Գնահատականը տրվում к պայմանական 5 կատեգորիանե
րով4 բարձր, միջինից բարձր, միջին, միջինից ցածր, ցածր: Գնահատման հիմնա

կան գործոններն են' բույսերի գերակշռող տեսակները, դրանց խմբավորումները, 
տարիքը և շարահարկությունը, ռելիեֆի և հողածածկի բնույթը, ենթանտաոի, բա
ցատների, ջրամբարների առկայությունը և այլն:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Лондшофтный парк; landscape pa rk  
Տե՜ս Բնապատկերային զբոսայգի:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԶՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ, Ландшафтное зонирование;  landscape zoning

Մեծ մակերես ունեցող տարածքի և նրա աոանձին տարրերի գնահատումը 
լանդշաֆտային վերլուծության մեթոդով:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ, Ландшафтная композиция; landscape com position 

Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման հիմնական եղանակ: Հաշվի առ
նելով տեղական յուրահատկությունները, կառույցների և ճարտարապետական փոքր 
ձևերի հետ զուգորդված' ազատորեն ու գեղեցիկ տեղադրվում են բուսականությունը, 

քարերը, ջրավազանները:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Ландшафтные рубки; landscape cutting

Լանդշաֆտի ձևափոխման նպատակով կատարվող հատումներ: Կիրառվում են 

ռեկրեացիոն անտառներում' մեծացնելու անտաոպուրակային կոմպոզիցիոն լանդ
շաֆտները, ակտիվ և պասիվ հանգստյան գոտիները, գբոսաշրջիկային երթուղիները:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Ландшафтный участ ок; landscape p lo t

Տարածքի լանդշաֆտային վերլուծությամբ հայտնաբերված տեղամաս, լանդ
շաֆտային շրջանի հատված: Բնութագրվում к տեսանելի պատկերի միատարրութ
յամբ, տարիքի և որակավորման դասերով, տնկարկների ստվարությամբ և շարահար- 
կությամբ, ռելիեֆով և ա յլնով:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Ландшафтная архит ект ура;  landscape

architecture

Արվեստի բարդ տեսակ, որը զբաղվում к մարդուն շրջապաստղ միջավայրի 

կագմակերպմամբ: Քաղաքաշինության պարտադիր տարրերից к: Բնակչության կեն-
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սագործունեության և հանգստի համար նպաստավոր միջավայր սահւ)ծելա գործա-’  
օական, գեղագիտական ու տնտեսական պահանջները հաշվի առնելով' լուծում է 
լանդշաֆտի, քաղաքի և քաղաքամերձ գոտւ ձևավորման տեսական ու գործնական 
խնդիրները:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, Ландшафтное проектирование; landscape 
projection

Լանդշաֆտային ճարտարապետության մեջ կիրառվող մեթոդ, ըստ որի մշակ
վում են քաղաքային միջավայրի, ինչպես նաև քաղաքամերձ գոտու բաց տարածութ
յունների վերակառուցման, գեղարվեստական ձևավորման եղանակները:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՏԱՔՍԱՅԻՍ
Տե'ս Լանդշաֆտային գնահատում:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ԳԵՂԱՏԵՍԻԼՈՒ03ՈՒՆ, Живописность ландшафта; landscape scenery 
Այս կամ այն անձի համար լանդշաֆտի գեղագիտական կերպարի սուբյեկ

տիվ գնահատական:

ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Комфортность ландшафта; landscape 
com fort

Մարդու համար սովորական կամ նոր միջավայրում հանգստի սուբյեկտիվ 
գգացում և օբյեկտիվ վիճակ, որը լիցքաթափում է նրա նյարդային համակարգը և ա- 
պահովում բազմակողմանի հանգիստ:

ԼԱ9ՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Плакучие растения; pendent plants 
Տե՞ս Վարսավոր բույսեր:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Горные леса; mountainous forests
Աճում են լեռնալանջերին և ունեն բնապահպանական կարևոր նշանակություն: 

Ենթարկվում են ուղղաձիգ գոտիականության օրինաչափություններին, որոնց բա
ցարձակ արտահայտությունները պայմանավորված են տվյա լ անտաոագանգվածի 
աշխարհագրական դիրքով և լեռնազանգվածի բացարձակ բարձրությամբ:

ԼԻԱԲՌՒՆ, Полнодревесность ствола; stem nontaperity
Օառաբնի ձևի դիտարկումը որպես գլան: Օաօուտի սահմաններում տատան

վող մեծություն է: Պայմանավորված է տեսակային թվի մեծությամբ և ծաոաբնի ձ- 
ևի գործակցով, ինչպես նաև տեսակով ու աճի գործոններով: Լիաբնությունը նվազում 
է բնի բարձրության, ինչպես նաև տեղի բացարձակ բարձրության ավելացմանը զու

գընթաց:



ԼհԱ
ԼԻԱԹԵՐԹ ԾԱՂԻԿ, М ахровый цвет ок; double flow er

Բազմաթիվ պսակաթերթիկներով ամուլ ծաղիկ: Ծաղկի առէջները և վարսանդ
ները ձևափոխվելով վերա ծվել են պսակաթերթերի: Բնորոշ օրինակ է կուլտուրական 
վարդը: Լիաթերթիկությունը հատուկ է ծաղկային բույսերին:

ԼԻԱև, ԲՆԱՓԱՅՏԱՎՈՐ (ՓԱՅՏԱՑՈԴՈՒՆ) ՓԱԹԱԹՎՈՂՆԵՐ, Лиана; Sana

Երկարացողուն բույսեր, որոնց ցողունի (բնի) մեխանիկական հյուսվածքները 
թույլ են զարգացած, որի հետևանքով ինքնուրույն ուղղաձիգ վիճակ ընդունել չեն կա
րող և հենարանի կարիք են զգում, որին ամրանում են փաթաթվելով (գա յլուկ), կաոչե- 
լով  բեխիկներով (խաղող), ցողունային արմատներով (բաղեղ) և ա յլն : Կանաչապատ
ման բնագավառում օգտագործվում են ինչպես ծառային, այնպես էլ խոտային լիան
ները: Ծաոային լիաններից մեր պայմաններում օգտագործում են կուսախաղողը, 

մշակովի խաղողը, վիստերիան, մամրիչը, բաղեղը, խոտային ձևից' ցայգածաղի
կը, գայլուկը, պատատուկը, և ա յլն:

ԼԻԲՐԻՖՈՐՄԱ, Либриф ормо; Hbnform

Սաղարթավոր տեսակների բնափայտի անատոմիական տարր: Բավական 
ձգված, սրածայր վերջավորությամբ բնափայտի բջիջներ, որոնք նրան ամրություն և 
կարծրություն են տալիս: Կազմում են բնափայտի զգա լի մասը: Լ - յա ն  բջիջների չա
փը, քանակը, բջջապատի հաստությունը, ծակոտկենի ձևն ու քանակը տեսակային ա- 
ոանձնահատկություններ են և բնորոշվում են աճման պայմաններով:

ԼԻԴԱՐ, ЛИДАР; LIDAR

Լիդարը (Lidar) ակտիվ հեոահար ուսումնասիրման մեկ ա յլ տեսակ է, որի էներ

գիայի աղբյուրը լազերն է: Ուսումնասիրությունները լագերի օգնությամբ դեռևս սկզբ

նական փուլում են, բայց արդեն տալիս են խոստումնալից արդյունքներ:

ԼՈԿԱԼ ՆԿԱՐՆԵՐ, Локальные снимки; lo ca l im ages

Լոկալ նկարները ընդգրկում են փոքր տարածքներ և իրականացվում են առար

կայական դիտարկումների և խոշորամասշտաբ տեղագրական քարտեզագրման հա
մար' ընդգրկելով 10x10 կմ2 տարածքներ: Այսպիսի նկարի վրա կարող են պատկերվել 
խոշոր տնտեսություններ, ոչ մեծ քաղաքներ և ա յլն:

ԼՈՐԵՆՈՒ ԱՆՏԱՌ, ԼՈՐՈՒՏ, Липняк; Hme-tree fo rest, lim e p lantation  
Ծառուտ' լորենու գերակշռությամբ:

ԼՎԱ9ՎԱԾ ՀՈԴԵՐ, Смытые почвы; eroded soils

Հողեր, որոնցում խախտված է կտրվածքի նորմալ կառուցվածքը, մակերեսա
յին հոսքերի հետևանքով ողողատարված վերին պարարտ շերտը:
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ԼՐԻՎԱՉԱՓ, Полнотометр; inventory goniom eter

Ծառերի բների ընդլայնական կտրվածքների մակերեսների գումարը լափելու 
սարք: Կիրաօվում է ծաոուտների տաքսացիայի ժամանակ (Բիտերլիխի սարք, Անու- 
չինի պրիզմա և այլն):

ԼՑԱԿՈՒՅՏ, Террикон; cone-shaped dump

Անօգտագործելի ապարի կոնաձև կուտակում: Սովորաբար կուտակվում է հան
քավայրի կամ հանքահորի մոտ: Անտառապատման կամ կանաչապատման օբյեկտ է 
հոդերի վերաօգտագործման պրոցեսում:

ԼՈՒՅՍԸ ՈՐՊԵՍ ԱևՏԱՌՒ* ԱՃՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ, Свет кок фактор рост а леса; tigh t as 
fo rest growth factor

Լույսը ասիմիլյացիայի համար անհրաժեշտ պայման է: Արեգակնային էներ
գիայի շնորհիվ անտառը սինթեզում և պատրաստում է օրգանական նյութ' փայտան
յութի ձևով: Անտառում ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ընթացքը, մասնավորապես ք լո 
րոֆիլի կազմավորման և ածխաթթու գազի յուրացման համար կարևոր նշանակութ
յա ն ունի լուսային սպեկտրը: Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթ
ների մեծ քանակը բացասաբար է անդրադառնում ծառաբույսերի կենսագործունեութ
յան վրա: Անտառում կարևոր նշանակություն ունեն երկարալիք տեսանելի ճառա
գայթները, որոնք կլանվում են բույսերի կողմից և կոչվում են ՖԱՌ (ֆոտոսինթեզի ակ
տիվ ռադիացիա): Ֆոտոսինթեզի համար առանձնակի նշանակություն ունեն արե
գակնային ռադիացիայի կարմիր, դեղին ու նարնջագույն ճառագայթները, իսկ ծառե
րի ու թփերի աճի, բողբոջների և մյուս օրգանների ձևավորման համար կարևոր են 
մանուշակագույն, կապույտ և երկնագույն ճառագայթները: Լույսի նկատմամբ ունե
ցած պահանջով ծառատեսակները բաժանվում են 2 խմբի' լուսասեր և ստվերատար: 
Ծառերի արտաքին տեսքից կարելի է դատել նրանց լուսասիրության մասին: Անտառի 
սաղարթի տակ լույսի թափանցումը, բացի արեգակի դիրքից, տեղի ռելիեֆից, մթնո
լորտի թափանցելիությունից, պայմանավորված է ծառերի կենսաբանական առանձ
նահատկություններով, տերևակալվածության աստիճանով, ծառուտի ձևով և հասա
կով: Ելնելով ինտենսիվությունից' անտառում տարբերում են լույսի հետևյալ ձևերը.

վերին չույս - թափանցում к վերևից անտառի հորիզոնական սաղարթի վրա: 
Օժտված է մեծ ինտենսիվությամբ, օգտվում են սաղարթի վերին ճյուղերը:

Առաջնային [Ո ւյս ՛ ընկնում է սաղարթի ուղղահայաց մակերեսի վրա: Օժտված է 
մեծ ինտենսիվությամբ, օգտվում են անտառեզրի ծառերը, թփերը և կենդանի ծածկո- 

Օն:
?ծ(/0Ք//ս/է*-անդրադառնում է ծառերի բնից և տերևներից: Օժտված է թույլ ին

տենսիվությամբ, օգտվում են ստորին շարահարկի ծառերը, ենթանտաօը, մատղաշը:
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Ներքին //«/^ա նդրա դա ռնա ս է հողի սակերեսից: Ունի թույլ իեւոԵնսիվություն, 

օգտվում Են հիմնականում սերմնաբույսերը, կենդանի ծածկոցը, մատղաշը և ստորին 
շարահարկի մյուս բույսերը:

ԼՈՒՍԱՅԻՆ Աճ, Световой прирост ; lig h t growth

Ծառուտի կամ աոանձին ծառերի աճ, որը տեղի к ունենում լուսային օեժիմի 
բարելավման հետևանքով: Հիմնականում նկատվում к խնամքի հատումներից հետո 
կամ համատարած հատումների դեպքում փարոսային ծառերի մոտ:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՉԱՓՈՒ03ՈՒՆ (ՖՈՏՈԳՐԱՄԵՏՐԻԱ), Фотограмметрия; photogram m etry 
Լուսանկարաչափությունը գիտություն к և տեխնոլոգիա օդալուսանկարներից 

երկրաչափորեն վստահելի տեղեկատվություն և տարածական չափումներ իրակա
նացնելու վերաբերյալ: Լուսանկարաչափության շնորհիվ հնարավոր к կատարել հե
ռավորությունների, մակերեսների և բարձրությունների չափումներ, իսկ ավելի բարդ 
սարքավորումներով' տեղանքի թվային մոդելը (OEM), օրթոֆոտոներ, թեմատիկ ԱՏՀ 

տվյալներ և ա յլն:

ԼՈՒՍԱՊԼԱև (ՖՈՏՈՊԼԱՆ), Фотоплан; photo-plan

Լուսապլանները ստացվում են տրանսֆորմացված (հորիզոնական) օդալու

սանկարների մոնտաժից: Հարթ տեղանքի օդալուսանկարի հորիզոնական պրոյեկ

ցիան իր չափումներ կատարելու հնարավորություններով մոտ к օրթոգոնալ պրոյեկ
ցիային, որի պատճառով նկարներից մոնտաժված լուսապլանները համապատաս
խանում են նույն մասշտաբի տեղագրական քարտեզներին: Լուսապլանը թույլ к տա

լիս պ լանավորել անտառային դաշտային գույքագրմանաշխատանքները:

ԼՈՒՍԱՍԵՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Светолюбивые древесные породы; tig h t to le ran t tree

species

Տեսակներ, որոնք չեն կարող տանել երկարատև ստվերացում: Անկախ տեսա

կի լուսասիրության աստիճանից, Երիտասարդ բույսերն ավելի ստվերատար են: Լ.Օ.- 
ի տերևներին բնորոշ к պոլիսադային պարենքիման, հերձանցքների մեծ քանակութ
յունը: Ստվերատարներին' սպունգանման պարենքիման և ք լորոֆ իլի մեծ քանակութ

յունը: Ծառատեսակների լուսասիրության աստիճանը որոշելու համար օգտագործում 
են տարբեր ցուցանիշներ' տեսակի հարաբերական բարձրությունը, տերևների անա- 
տոմիական կաոուցվածքը, տերևակալման խտությունը, ծառուտի ինքնանոսրացման 
ընթացքը, ներքին ճյուղերի մահացման արագությունը և ա յլն : Ըստ լուսասիրության 
աստիճանի' Յա. Ս. Մեդվեդովը տ վել к (նվազող հաջորդականությամբ) հետևյալ 
սանդղակը' կեչի, սոճի, հացենի, կաղամախի, կաղնի, լորենի, բոխի, եղևնի, հաճարե
նի:
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Մ1ՒՍԱՍԽԷՍԱ (ՖՈՏՈՍԽեՄԱ), Фотосхема; Photo-schema

Լուսասխեման (և' մեկ երթուղանի և' բագմաերթուղանի օդալուսանկարահան- 
ման դեպքում) տեղանքի մոտավոր, սխեմատիկ պլանն է: Այն սովորաբար ստացվում 
է պլանային օդալուսանկարներից՝ օգտագործելով միայն միջին գծերով սահմանա
փակվող վերածածկված աշխատանքային մակերեսը’ կտրելով նրանց եզրերը:

ԼՈՒՍԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ, Фотостатистическая инвентаризация; 
Photo-stothtic inventory

Լուսավիճակագրական գույքագրումը հենվում է տիեզերական պատկերների 
համատարած վերծանման վրա, որոնցով իրականացվում են տարածքի շերտավո- 
րում-ստրատիֆիկացիա (աոանձին հատվածների-շերտերի սահմանազատում), ինչ
պես նաև ոչ մեծ տարածքի (1 հա) ընտրված տեղամասերի վերծանում՝ 1:5000 և 1:10 
000 մասշտաբի օդալուսանկարների օգնությամբ: Այս ձևով, ըստ շերտերի, տեղե
կություններ են ստացվում տաքսացիոն միջին ցուցանիշների (բարձրություն, սաղար
թի կցվածություն և այլն) վերաբերյալ, ինչպես նաև վերահսկվում է տիեզերական 
պատկերների վերծանման ճշտությունը: Արդյունքում ստացվում են անտառտնտե
սությունների 1:5000 և 1:10 000 մասշտաբի անտաօտնկման պլանները և քարտեզնե
րը:

ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки осветления; cJeaning
Կատարում Են մատղաշ հասակում (մինչև 10 տարեկան)' բարելավելու արժե

քավոր, գլխավոր ծառատեսակների աճման պայմանները, հիմնականում լուսավոր
ման ռեժիմը: Հեռացվում են անցանկալի տեսակները, խանգարող, թույլ զարգացած, 

հովանոցաձև սաղարթ ունեցող ծառերը:

Մ1ՒՍԱՄԻՏՈՒ03ՈՒՆ, Фототропизм; phototropism
Լույսի աղբյուրի ազդեցության տակ բույսերի օրգանների աճի ուղղության փո

փոխումը դեպի լույսը (դրական լուսամիտություն) կամ հակառակ կողմը (բացասա

կան լասամիտություն):

ԼՈՒՍԱՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Фотопериодизм; photoperrodizm
Օրվա ընթացքում ցերեկային լուսավորվածության տևողության (լույսի և 

մթության պարբերական հերթափոխման) աղդեցությունը բույսերի զարգացման վրա: 
Տարբերում են երկար օրվա (բարձր լայնությունների), բարեխառն ու կարճ օրվա 
(արևադարձների և մերձարևադարձների) բույսեր: Լայնորեն օգտագործվում է ծաղիկ
ների ձմեռային աճեցման ժամանակ: Վերջինս տեղի է ունենում ծածկած բնահողում 
անհընդհատ կամ պարբերաբար ընդհատվող էլեկտրալուսավորության պայմաննե

րում:

լուս



Մ1ՒՍ
ԼՈՒՍԱՔԱՐՏԵՅ (ՖՈՏՈՔԱՐՏԵՁ), Фотокарто; Photo-map

Լուսաքարւոեզները կազմվում են տիեզերական նկարների հիման վրա: Նախ 
տիեզերական նկարները տրանֆորմացվում ու բերվում են նույն պրոյեկցիայի, ապա 
նկարները մոնտաժվում են ու ստացվում к մեկ, միասնական պատկեր:

ԼՈՒՍԱՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏ, Светотеневой эффект; tight-shadow e ffe c t

Լույսի U ստվերի խաղ, որի նպատակահարմար տեղաբաշխումը որոշիչ գործոն 
է տնկարկների կոմպոզիցիոն ձևավորման գործում: Զբոսայգու կոմպոզիցիաներում 
լույսի և ստվերի զանազան փոխհարաբերությունները' խաղերը, կախված են արևի 

ճառագայթումից, կանաչապատվող օբյեկտի աշխարհագրական դիրքից, տարվա ե- 
ղանակից և օրվա պահից: Լույսը լուսաստվերային էֆեկտի գլխավոր գործոնն է: Այն 
ընդգծում է զբոսայգու տարբերի ուրվագիծը, չափը, գույնը, բնույթը, նպաստում Է 
բնապատկերի պլաստիկությանը և կենսունակություն է հաղորդում նրան, բացահայ
տում զբոսայգու կոմպոզիցիայի գեղեցիկ և գեղարվեստական կողմերը: Լ.Է. ունի ոչ 
միայն գեղարվեստական, ա յլ նաև գործառական նշանակություն, հատկապես հարա
վում, որտեղ ստվերը խիստ կարևոր նախապայման к ա յցելուների նորմալ հանգիստը 
ապահովելու համար: L t . -ներ ստեղծելիս հաշվի են առնվում բույսերի կենսաբանա
կան առանձնահատկությունները, որպեսզի լուսասեր բույսերը մշտապես ապահով

ված լինեն արեգակնային ուղղակի լուսավորությամբ, իսկ ստվերասեր բույսերը որո

շակի ժամերի գտնվեն ստվերում' ա յրվածքներից խուսափելու համար:
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Խ
ԽԱՂԱՂ ՀԱՆԳՍՏԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, Площадка для ти хо го  отдыха; square, area o f rest 

Կանաչապատման օբյեկտի հատակագծային տարր: Նախատեսվում է այցելու
ների խաղաղ հանգստի համար: Կան սեղանի զանազան խաղեր, հարմարավետ 
նստարաններ: Լինում է ծառերի ստվերում, ջրամբարի մոտ և այլն:

ԽԱՆՁՎԱԾ ԱՆՏԱՌ, Г ւթէհ slash, burned-out forest

Հրդեհված անտառի այն մասը, որտեղ առկա են կիսայրված, չորացող, կան
գուն և վայր ընկած ծառեր:

ԽԱՇԱՄ, Onad; litte r, litte r fa ll

Անտառում տարվա ընթացքում թափված տերևները, ճյուղերը, կեղևը, պտուղ
ները և բուսական ա յլ մնացորդները: Խ. մասնակցում է անտառային թաղիքի կազմա
վորմանը և հոդի ձևավորմանը: Յուրաքանչյուր տարի նրա շնորհիվ հող է մտնում մեծ 
քանակությամբ օրգանական նյութ: Խ.-ի և հող մտնող սննդանյութերի քանակը պայ
մանավորված է ծառուտի կազմով, հասակով և լրիվությամբ: Տարեկան Խ.-ի ամենա
քիչ քանակը լինում է ասեղնատերևավոր անտառներում' 1.5-3 տ, ամենաշատը' լա յ
նատերև ծառատեսակներից կազմավորված ծառուտներում' 3.5-5 տ չոր քաշով:

ԽԱՌԸ ԾԱՌՈՒՏՆԵՐ, Смешанный древостой; m ixed stands

Ծառուտ' կազմավորված երկու և ավելի ծառատեսակներից:

ԽԱՌՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Смешанные леса; m ixed forests
Անտառներ, որոնց կազմավորմանը մասնակցում են ասեղնատերևավոր և ման- 

րատերևավոր կամ լայնատերև սաղարթավոր ծառատեսակներ: Եթե աոաջինը լայն 
տարածում անի Եվրասիայի տայգայում, ապա երկրորդը' ասեղնատերևավոր և լայ- 
նատերևավոր Խ.Ա., հանղիսանում է անցումային տիպ լայնատերև սաղարթավոր ան
տառներում:

ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐ, Якорные корни; deeply descending roots
Հորիզոնական այն արմատները, որոնք խարսխանման խորանալով' ապահո

վում Են ծառի կանգունությունը: Հաճախ առաջացնում են հավելյա լ արմատներ, ո- 
րոնք դուրս են գալիս շաքիլատակ ծնկամասից և խորանում հողի մեջ որոշ անկյան 
տակ: Արևադարձային անտառներում մի շարք ծառատեսակների բնորոշ են բնից ա- 
ռաջացող հավելյա լ արմատներ, որոնք բնի հետ տախտակաձև միանալով խորանում 
են հողի մեջ' կատարելով խարսխի դեր:



ԽԵԺ
ԽԵԺԵՐ (ԲՕԱԿԱՍ), Смолы природные; na tu ra l pitches, resin

Պինդ նյութեր են, որոնք առաջանում են խեժատու բույսերում բնական ֆիզիո
լոգիական փոփոխության, ինչպես նաև վնասվածքների դեպքում: Կազմում են փշա
տերև բույսերի հյութի հիմնական մասը (65%), սաա վել հարուստ են արևադարձային 
բույսերը: Բնական խեժերը ջրում չեն լուծվում: Մի քանիսն ունեն բնական հոտ ու համ 
ու (օր.' խունկը), կարող են պարունակել նաև եթերային յուղեր և ջուր: Ավելի շատ օգ
տագործվում են բևեկնախեժը, և սաթը:

ԽԱՉԱՍԵՐՈՒՄ, ՏՐԱՄԱԽԱՉՈՒՄ, Скрещивание; crossing m ating

ժառանգականորեն տարասեռ ծնողական ձևերի, տարատեսակների կամ տե
սակների, երբեմն նաև ցեղերի սեռական բջիջների միավորման ճանապարհով նոր 
բույսերի ստացման կենսաբանական մեթոդ: Հիբրիդային տեսակներ են. օր.' բեռլին
յան, պետրոփան, կանադական Ս ա յլ բարդիները:

ԽԵԺ, ԳՈՒՄՄԻ, Ж ивица, камедь; resin ; turpentine, gum

Պոլիսախարիդներ են կամ դրանց խառնուրդ, որոնք բույսերի հյուսվածների 
մեխանիկական կամ ինֆեկցիոն վնասվածքների դեպքում արտազատվում են մածու
ցիկ լուծույթի ձևով և ապակենման զանգվածի են վերածվում արտազատվելուց հետո: 
Առաջանում են բազմաբջիջ սեկրետորային համակարգերում (լորձանցքեր, գեղձեր): 
Հետերոպոլիսախարիդներ են, որոնց կազմում բացի չեզոք մոնոսախարիդներից 

մտնում Են սովորաբար մեկ կամ մի քանի ուրոնաթթուներ: Կազմությամբ հիշեցնում 
են պեկտինային նյութեր և հեմիցելյուլոզ: Որոշ խեժեր (գումիաբիկ, 
տրագականտային) ստանում են գազի մի շարք տեսակներից:

ԽԵԺԱԽՈՌՈՉ, Засмолок; gum spot

Ասեղնատերևավոր ծառերի արատ: Տառերի մեխանիկական վնասվածք, որն 
ուղեկցվում է խեժալցումով: Վերջինս պաշտպանում է բնափայտի վնասված հատվա

ծը չորանալուց, սնկերի ներթացափանցումից ու միջատների վնասակար գործու
նեությունից:

ԽԵԺԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, Камедет ечение; gummosis

Գորշավուն մածուցիկ նյութի արտահոսք: Նկատվում к կորիզավորների (բալե
նու, ծիրանենու, դեղձենու, սալորենու և ա յլն) բնի կամ ճյուղերի վրա: Հաճախակի ա- 
ոաջանում է մեխանիկական վնասվածքների դեպքում: Բացասաբար է ազդում ծառի 
աճի և պտղաբերման վրա:

ԽԻԼ (ԿԱՊ), Кап (наплыв со свилеватой ст рукт урой); spunk

Օառաբնի վրա տձև ուռուցք: Հանդիպում է ընկուզենու, կեչու և ա յլ սաղարթա
վոր ծառատեսակների վրա: Գիտվում է որպես ժառանգապես փոխանցվող հատկանիշ:

140
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11ДО է ընկնում շեղաշերտավոր աօով: Խ.-ի աօր տեմպը շուրջ 3 անգամ ilbO к նորմալ 
բնափայտի աճի տեմպից: Խ.փ բնափայտը կտրվածքում ունենում к գեղեցիկ տեսք, 
որը բարծր է գնահատվում կահույքագործության մեց:

ԽԻՂԲԵՐ, Усики; (tendrils

Օրգան, որով փաթաթվող բույսերը (վիկ հոտավետ, խաղող և այլն) ամրանում 
են հենարանին: Ձևափոխված ընձյուղ կամ տերև է:

ԽԻՍՏ ԴԱՆԴԱՂԱՃ ԲՈՒՅՍԵՐ, С^ень медленнорастущие растения; very slow growth 
plants

Բույսեր, որոնց տարեկան աճը չի գերագանցամ 0.15 մ (ծառերից' տոսախ, 
մայրու մացառաթուփ, գիհի բարձր, կենի հատապտղային, թփերից' գայլահատ, 
մրտավարդ, գազի մի քանի տեսակներ և այլն):

ԽԻՏ (ԼԻԱՐԺԵԲ) ԽՈՐ. Մ, Плотный кубометр; stacked cubic m eter

Մեկ խոր. մ. ծավալ' լրիվ զբաղեցված բնափայտով: Օգտագործում են աճող 
ծառի բնափայտի, ինչպես նաև սղոցված անտառանյութի տեսականու ծավալը որոշե
լիս: Դարսված ճյուղերի և ձողանի լիարժեք ծավալի որոշման համար 1 մ3 դարսված 
փայտանյութը բազմապատկում են տվյա լ բնափայտի խտության գործակցով, որը ել
նելով դարսված փայտանյութի երկարությունից, ձևից (ճղած, կլոր) և հաստություւնից, 
կազմում к 0.5-0.01:

ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄ, Гоупповая-постепенная рубка; group gradual 
cutting

Աստիճանական հատման տարատեսակ, որի ժամանակ ծառուտը հատում են 
հասակային 2-3 դասի ընթացքում, մի քանի փուլով' խմբերով: Կիրառվում к ստվերա- 
տար ծառերից կազմավորված ծառուտներում: Ապագա ծառուտը ձևավորվում к տա- 
րահասակային:

ԽՄԲԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Групповые-выборочные рубки; group selective 
cutting

Աստիճանական հատման տարատեսակ, որի ժամանակ ծառուտը հատվում к 
մի քանի փուլով' խմբերով հասակային մեկ դասի ժամանակաընթացքում: Կիրառվում 
к այն ծառուտներում, որտեղ առկա к հուսալի մատղաշի անհրաժեշտ քանակություն:

ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՕԱՈՈՒՏ (ԽՆՁՈՐՈՒՏ), Яблоневый древостой; apple stand (orchard)
Վայրի խնձորենու որևէ տեսակի գերակշռությամբ բնական անտառային համա

կեցություն:
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ԽՈՆԱՎ ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌ, Влажный тропический лес; hum id tro p ica l fo rest 

Արևադարձային գոտու օվկիանոսամերծ անտառամաս (ծառուտ):

ԽՈՇՈՐ ՏԱՐԱՕԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ, Крупнореяионаяьные снимки;  Large 
reg iona l im ages

Խոշոր տարածաշրջանային պատկԵրնհրն ընդգրկում Են մայրցամաքներ կամ 
նրանց մասեր և զոնայի լայնությունը կազմում է 300-500 կմ, իսկ ընդգրկած տարած
քը ' միլիոնավոր կիլոմետրեր: Այսպիսի նկարներ սովորաբար ստացվում են մերձերկ- 
րային ուղեծիր ունեցող օդերևութաբանական արբանյակներից: Այսպիսի մի նկարի 
վրա կարոդ է ընդգրկվել ամբողջ Արևմտյան Եվրոպան, Ավստրալիան, Միջին Ասիան:

ԽՈՇՈՐԱՄԱՍՇՏԱԲ ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ, Крупномасштабные аэроснимки; Large- 
scale a e ria l photos

Խոշորամասշտաբ օդալուսանկարները 1:10 000-1: 100 000 մասշտաբի օդա

լուսանկարներ են, որոնք ստացվում են արբանյակներից առարկայական ուսումնա
սիրությունների և խոշորամասշտաբ տեղագրական քարտեզագրման համար:

ԽՈՏԱԲՈՒՅՍԵՐ, Травянистые раст ения; herbs

Անբարենպաստ սեզոնային պայմաններին դիմանալու ունակ բույսերի 
կենսաձև: Լինում են միամյա (տերոֆիտներ) և բազմամյա, որոնց վերականգնման 
բողբոջները գտնվում են հողի մակերեսին (հեմիկրիպտոֆիտներ) կամ հողում 

(կրիպտոֆիտներ) և տեղավորված են կոճղարմատների, կաուդեքսների, պալարների, 
սոխուկների, հազվադեպ' սողացող ստորգետնյա ընձյուղների վրա:

ԽՈՏԱԹՓԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՑ, Травяно-куст арниковый покрав; grass-bush cover 
Տե՞ս Ծառուտի կենդանի ծածկոցը:

ԽՈՏԱՅԻՆ ԵԶՐԱՇԵՐՏ, Травянистый бордю р; grass border (b ra id )

Ծաղկանոցը կամ պարտերը եզերող, աոանձին տարրերը ցայտուն և ընդգծված 
դարձնող բուսաշերտ (լոբելիա , գեղմախոտ, ակնտակ, մոխրածաղիկ ծովային, պերիլ- 
լա  նանկինյան և ա յլն):

ԽՈՏԵՐ, Травы; herbs

Կանաչ շինարարությունում օգտագործվող բույսերի մեծ խումբ: Դրանցով 
ստեղծվում են զբոսայգու հիմնական կոմպոզիցիաները' սիզամարգերը, ծաղկախմբե

րը, պարտերները, ծաղկաթմբերը և ա յլն:

ԽՈՐՇԱԿ, С уховей; dry w ind

Տաք (23-25°) քամի, որն ուղեկցվում է օդի 30%-ից պակաս հարաբերական խո
նավությամբ:
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ԽՏԱՑՎԱԾ ՏՆԿԱՐԿ, Загущенная посадка; in te r planting

Զբոսայգու բնապատկերի ձևավորման եղանակ: Նպատակ ունի արագորեն 
ստանալ ուղիղ բներով խիտ տնկարկներ: Հետագայում անհրաժեշտ է պարտադիր 
նոսրացում կատարել:

ԽՈՒԶՈՒՄ, Стрижка; shearing

Օաօերի և թփերի ձևավորման հատուկ ձև, երբ պարբերաբար խուզելով, բույ
սերին որոշակի ձև են տալիս: Կիրառվել է հատկապես հին աշխարհում և անվանվել է 
տոպիար արվեստ: Զարգացման բարձր մակարդակի է հասել հատկապես ֆրանսիա
կան պարտեզներում և մասնավորապես Վերսալի բագավորական պարտեզում, որ
տեղ բույսերից ստեղծում էին պալատներ, արձաններ, շատրվաններ, կենդանիների 
ֆիգուրներ, սյունաշարեր և ա յլն: Ներկայումս կորցրել է իր նշանակությունը որպես 
արվեստ: Կիրառվում է կենդանի ցանկապատերի և եզրաշերտերի ձևավորման համար: 
Որոշ զբոսայգիներում դեռևս պահպանվել է խուզման եղանակով կենդանիների ֆի- 
գուրներ ստեղծելու արվեստը:

ԽՈՒ6 (ԽԻԼ), Нарост; punk
Ծաօաբնի որևէ հատվածի մասնակի հաստացում: Բանփայտի արատ, որն ա- 

ռաջանում к որևէ գրգռիչի (վնասակար սնկերի և այլն) ազդեցության հետևանքով 
հյուսվածքների գերաճից: Լինում է նորմալ կառուցվածքով, հարթ մակերեսով 
(խութ) և խորդուբորդ մակերսով, աննորմալ կառուցվածքով (խիլ):

ԽՈՒՄԲ, Группа; group
Կանաչապատման տիպ, զբոսայգու բաց տարածություների ծավալային և ե- 

րանգային ձևավորման հիմնական տարր: Ձևավորում է զբոսայգու առաջին, միջին և 
ետին պլանները, այցելուների ուշադրությունը կենտորնացնելով նրա հիմնական 
տարրերի վրա: Կազմվում է մեկը մյուսից 4-5 մ հեռավորությա մ բ տնկված 2 և ավելի 
ծառերից: Խ. կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի տեսակներից' ինչպես ծա- 
օերից, այնպես էլ թփերից: Մեկ տեսակից կազմված խումբը կոչվում է միակոմպակտ, 
2 տեսակից կազմվածը' երկկոմպակտ, 2-ից ավելի տեսակներից' բազմակոմպակտ:

ԽՏԱ



о
ԾԱԾԿԱՍԵՐՄԵՐ, Покрытосеменные; ongiosperm oe

Երկրագնդի վրա ժամանակակից պայմաններին առավել հարմարված բույսեր, 
որոնք գերիշխում են բոլոր մայրցամաքների բուսածածկում: Ծառեր, թփեր և խուոա- 
բույսեր են, ունեն մասնագիտացված վեգետատիվ օրգաններ' պալարներ, կոճղար
մատներ, սոխուկներ: Հայտնի к շուրջ 250-300 հազար ծածկասերմ բուսատեսակ:

ԾԱՂԻԿ, Цветок; flow er

Բույսի օրգան, որն ապահովում к ծաղկավոր բույսերի սեռական բազմացումը: 
Ծ. իր մորֆոլոգիական բնույթով սահմանափակված ռեպրոդուկտիվ օրգան к: Ունի 
տարբեր ֆունկցիաներ' փոշեհատիկի և սերմնարանի ձևավորում, նրանցում իգա
կան և արական բջիջների գոյացում, փոշոտման ագենտների ներգրավում, փոշոտում, 
սերմերի ու պտուների կազմավորում, որոնք էլ նպաստել են О.-ների մորֆոլոգիա- 
կան և ֆիզիոլոգիական մասնագիտացված բազմազանությանը: Ծ.-ները ճյուղին (ընձ
յուղին) միանում են ծաղկակոթի միջոցով կամ նստում են տերևածոցում: Լինում են 
միասեռ և երկսեռ: О.-ի ձևը. կազմությունը, կաոուցվածքը ժառանգապես ամրացած 
ցուցանիշ է:

ԾԱՂԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Цветоводство; flow er breading

Բուսաբուծության ճյուղ, որն ուսումնասիրում к բաց և փակ գրունտում աճող 

տարբեր կենսաձևերի պատկանող ծաղկաբույսերի կենսաբանական առանձնահատ
կությունները, բազմացման եղանակներն ու մեթոդները, ինչպես նաև նրանց օգտա

գործման հնարավորությունները կանաչապատման տարբեր տիպերում ու կատեգո
րիաներում:

ԾԱՂԿԱԲՈՒՅԼ, ԾԱՂԿԱՓԹԹՈՒԹՅՈՒՆ, Соцветник; flow er bloom ing

Բույսի տարեկան ընձյուղի ծաղիկներ կրող մասը: Կազմված к ճյուղավորված 
համակարգից և ծաղիկներից, որոնք զարգանում են տերևածոցեբում: Առաջացել к 
հիմնականում ծաղիկների ծաղկակիր ընձյուղների կարճացման հետևանքով: Ունի ող
կույզի (թխենի, եղրևանի), ծաղկաբույլի (ոսկեշիվ), զամբյուղի (քրիզանթեմ, աստղա
ծաղիկ), հովանոցի (ժախ) և ա յլ ձևեր:

ԾԱՂԿԱԲՈՒՅՍԵՐ, Цветочные раст ения; perianth p lants

Խոշոր, վառ գունավորված, գեղեցիկ կամ հոտավետ ծաղիկներով միամյա, եր

կամյա և բազմամյա խոտաբույսեր: Աճեցվում Են ծաղիկներ և ծաղկաբույլեր ստանա

լու, ինչպես նաև գեղազարդային ձևավորումների համար: Բաժանվում են մի շարք
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խմբերի (գորգային, պարտերայրս, սոխարմատավոր, կոճղարմատավոր, էյ>նսսրայիԱ, 
թաղարային, ամպելային, բուրավետ, տերևագեղազարդային և այլն):

ՕԱԴԿԱԳՈՐԳԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, Цветочно-ковровое оформление; flow er-carpet 
design

Ծաղկային ձևավորում ցածրահասակ գորգային բույսերով (սառնենի, ճոճոակ, 
փոխագեղնան թանթռնիկ և այլն):

ՕԱՂԿԱԹԱՂԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ, Цветочно-кадочная культура; flo ris tic  coops 
culture

Թաղարներում աճեցվող բազմամյա արևադարձային (երբեմն' մերձարևադար
ձային) բույս: Օգտագործվում է բնակարանների, ձմեռային պարտեզների, աշխատա
սենյակների, արտադրամասերի, լսարանների ձևավորման համար: Երբեմն օգտա
գործվում է նաև բաց բնահողի պարտերային ժամանակավոր (մինչև ձմեռ) ձևավո
րումներում:

ԾԱՂԿԱԹՈՒՄԲ, Клумба; flow er-bed
Զբոսայգու ագատ հատվածներում տեղադրված ճիշտ երկրաչափական ձևի 

(կլոր, ուռուցիկ, տափակ, ճկված, ուղղանկյուն) ծաղկանոց: Տարբերում են O.-եր, ինչ
պես գունային լուծմամբ (միագույն և բազմագույն), այնպես էլ տեսակային կազմով 
(պարզ' կազմված մեկ և բարդ' 2-3 բուսատեսակներից) և ըստ կենսացիկլի (միամյա, 
երկամյա, բազմամյա բույսերով):

ԾԱՂԿԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ, Икэбона; ikebana 
Տե՛ս Իկեբանա:

ԾԱՂԿԱՄԱՐԳ, Рабатка; ridge
Օաղկաբույսերի աճեցման, գեղազարդային ձևավորման համար առանձնաց

ված հողաշերտի նեղ, երկար մարդանման հատված: Լայնությունը ընդունված է 0.5- 
1.5 մ, երկարությունը'1-25 մ: Տնկում են մեծ մասամբ միամյա, հաճախ նաև' բազմամ
յա ծաղկային և տերևածաղկային բույսեր, երբեմն ստեղծելով գեղեցիկ նախշեր 
(հատկապես գորգային ձևավորումներում): Եզրային մասերում ցածրաճ, իսկ կեն- 
տորններում համեմատաբար բարձրաճ բույսեր են: Տեղադրվում են զբոսայգու կենտ
րոնական, շքամուտքային մասերւոմ, ճանապարհների միջին մասում կամ եզրերում, 
մայրուղիների բաժանարար շերտերում, պուրակներում և այլուր:

ԾԱՂԿԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ, Цветочный массив; flo ristic massive
Բացառապես բազմամյա ծաղկաբույսերից ստեղծված մեծածավալ ծաղկային 

կոմպոզիցիա (80-150մ3-ից մինչև 1000 մ3 տարածքով): Տպավորիչ են միագույն (վառ
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կարմիր, սպիտակ, ոսկեդեղին) կաս 2-3 գույների հակադրական զուգակցումով 
ստեղծված Ծ.Զ.-երը: Լայնորեն կիրառվում է զբոսայգու պարտերային հատվածնե-
րում:

ՕԱՂԿԱՅԻՆ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, Цветочная группировка; flo ris fic  group

Ծաղկային ձևավորման ներգործուն տեսակ: Կազմված է տարբեր չափսի 
շրջանների, Ք ա ռա կուսիների, անկանոն երկրաչափական ձևերի կոմպլեքսից' հագեց
ված ծաղկարույսերով (սովորաբար նույն տեսակի, բայց տարբեր սորտերի' բազմամ
յաներ, երկամյաներ և միամյաներ):

ՕԱՂԿԱՅԻՆ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐ, Цветочный контейнер; fio ris tic  container 
Տե՞ս Բուսահող:

ՕԱՂԿԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, Цветочное оформление; fio ris tic  design

Ծաղկապատ տարածություններ շենքերի և կառույցների առջև, փողոցների 

մայթերի երկարությամբ, ինչպես նաև պարտեզներում և զբոսայգիներում:

ՕԱՂԿԱՅԻՆ ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆ, Цветочный луг; fio ris tic  m eadow

Բնական, ծաղկավետ ընդարձակ սիզամարգային մարգագետին' շրջապատ
ված ծառերով ու թփերով: Ծառայում է հանգստի, խաղերի, մարզական միջոցառում
ների համար: Միջին դարերում նման մարգագետիններում կազմակերպում փ ն ասպե
տական մրցաշարեր:

ՕԱՂԿԱՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Цветочный газон; fio ris tic  g rasspiot 
Տե՞ս Մավրիտանական սիզամարգ:

ԾԱՂԿԱՆՈՑ, Цветочник; flow erp io t

Զբոսայգու, պարտեզի, պուրակի, փողոցի, արդյունաբերական ձեռնարկության 

տարածքի և ա յլնի ձևավորման ծաղկագեղազարդային տարր: Ծ.-ների համար ա- 

ոանձնացվում է կանաչապատվող տարածության Э-5 %-ը:

ԾԱՂԿԱՇՂԹԱ, Гирлянда; garland

•  Ծաղիկներից, ճյուղերից հյուսված շղթա, որով հնում պսակում էին հերոսներին, 
մրցումներում հաղթողներին:

•  գեղեցիկ ծաղկող լիաններով (հիմնականում փաթաթվող լիաթերթ վարդերով) հա
տուկ ձևավորում զբոսայգիներում, պուրակներում, բուլվարներում: Լիանները 

տնկվում են իրարից 2-3 մ հեռավորության վրա: Շիվերը ձևավորում են այնպես, 
որ ստացվեն կիսակլոր ֆիգուրներ, իրար հաջորդող օղակներ:
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ՕԱՂԿԱՍԿԱՀԱԿ, Цветочница; fio ristfc po t

Տարբեր նյութերից (փայտ, խեցեղեն, երկաթբետոն) պատրաստված հատուկ ա- 
մաններ, որոնցում սածիլվում են ծաղկաբույսեր' փողոցներում, շենքերի մերսում կամ 
սահմանափակ տարածություն ունեցող ձևավորումներում դրվելու համար:

ԾԱԾԿԱԾ ԱՐԱՀԵՏ, Крытая дорожка; covered lane 
Տե՜ս Թարմա, բերսո:

ԾԱՂԿԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Цветковые растения; покрытосеменные; flo rist!c plants; 
onghspermae

Տե՜ս Ծածկասերմեր:

ՕԱՂԿԵՓՆՋԱԿԱԼ, Бутоньерка; buttonhole

Հոտավետ բույսերի (մանուշակ, անմոօուկ, երիցուկ) ոչ մեծ փնջերի ամրացման 
հարմարանք: Փնջի հետ ագուցվում է բաճկոնի լամբակին:

ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋ, Букет; bouquet

Ծաղիկների և տերևագեղազարդային բույսերի գեղեցիկ զուգակցում սկահակ
ներում, ափսեներում, ասեղների վրա: Տե՜ս նաև ծաղկահարդարում, իկեբանա:

ԾԱՂԿՄԱՆ ՕՐԱ9ՈՒ39, Календарь цветения; bloom ing calendar
Կենսաբանական առանձնահատկություններով, ֆենոլոգիայով և տեղանքի կլի

մայով պայմանավորված ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում, ըստ ամիսների, գեղե
ցիկ, ծաղկող բույսերի ընտրություն: Կազմվում է կանաչապատման օբյեկտների նա
խագծման և ծաղկատեսակների ընտրության ժամանակ: Նպատակ ունի ստեղծել 
հնարավորին չափ երկար ժամանակահատվածում ծաղկող աոանձին կոմպոզիցիա
ներ:

ԾԱՂԿՈՒՄ, Цветение; blooming
Բարձրակարգ ծաղկող բույսերի ծաղկի օրգանի զարգացման ժամանակաշր

ջան, որը պայմանավորում է բույսերի սեռական բազմացումը: Ծ. վերարտադրվող օր
գանի զարգացման սկիզբն է: Այն սկսվում է ծաղկային բողբոջի բացվելով և ավարտ
վում է ծաղկաթերթերի ու առէջների թառամումով, որը տեղի է ունենում փոշոտումից և 
բեղմնավորումից հետո: Մի ծաղկի ծաղկումը, կախված տեսակից, տևում է 20- 25-ից 
մինչև 70-60 օր: Ծառային բույսերն սկսում են ծաղկել մատղաշ հասակից՝ 5-10 և 20- 
30 և ավելի տարեկան հասակում՝ ծաղկելով կյանքի ընթացքում բազմաթիվ անգամ 
(պոլիկարպ են): Ծերացման հետ ծառերի 0 . թուլանում է և աստիճանաբար կանգ է 
առնում: էվոլյուցիայի ընթացքում բույսերը ձեռք են բերել որոշակի պայմաններին 
հարմարվողական ռեակցիա, որի հետևանքով այս կամ այն տեսակի 0 . տեղի է ունե-
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սուն նրան հարսար սեզոնում, օրվա լուսային տևողությաս որոշակի օսւսաճսՒ 
կաշրջանում (ֆոտոպերիոդիզմ):

ԾԱՌ, Дерево; free

Բազմամյա բույսերի կենսաձև, որն ունի ընդգծված (արտահայտված) գլխավոր 
ցողուն' բուն: Վերջինս պահպանվում է ծսաի ամբողջ կյանքի ընթացքում և իր վրա է 
կրում բազմամյա կմախքային ճյուղերը և սաղարթն ամբողջությամբ: Բունն ամեն տա
րի հաստանում к (աճում է լա յնությամբ) կամբիումի շնորհիվ: Օաոերը բուսական աշ
խարհի ամենախոշոր և ամենաերկարակյաց բուսատեսակներն են' ապրում են 100- 
300 (500) տարի, հազվադեպ մինչև 3-5 հազ. տարի (սեքվոյադենդրոն հսկա), ունե
նում են մինչև 30-50 (60), հազվադեպ մինչև 150 մ բարձրություն (ավստրալիական էվ
կալիպտ):

ՕԱՌԱԲՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ (ԴԻՖԵՐԵՆ5Ա9ԻԱ), Дифференциация стволов; stems 
d iffe rentia tion

Տե՛ս Ւնքնանոսրացում:

ՕԱՌԱԲՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ ՄԱՀԱՑԱԾ ՃՅՈՒՂԵՐԻՑ, (Хищ ение ст волов от сучьев; 

stems cleanings from  snags

Սկսվում է սաղարթի միակցման փուլից, երբ ճյուղերը միմյանց կցվելիս ստեղ
ծում Են լուսային անբավարար օեժիմ, որը հանգեցնում է ներքին ճյուղերի տերևների 
ասիմիլյացիայի դադարեցման և ճյուղերի չորացման: Հետագայում կողային մնացած 

ճյուղերը բնի մակերեսով հոսող ջրերի և սապրոֆիտ սնկերի ազդեցության ներքո 

փտում, քա յքայվում և թափվում են: Նախկին ճյուղի տեղը գոյանում է ոստ, որն աստի
ճանաբար ծածկվում է տարեկան օղակներով: ճյուղերի մահացման ինտենսիվությու
նը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով' աոաջին հերթին տ վ յա լ տեսակի լու
սասիրության աստիճանով:

ՕԱՌԱԲՆԻ ԱՆԱԼԻԶ, Анализ ст вола; stem  analysis

Հատուկ հետազոտություններ, որոնք ուղղված են ուսումնասիրելու հասակի 
հետ կապված ծառի չափերի փոփոխությունները անտաոգնահատման հիմնական 
տարրերով' հասակ, տրամագիծ, բարձրություն, ընդլայնական կտրվածքի մակերես, 
տեսակային թիվ:

ՕԱՌԱԲՆԻ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ, Площадь поперечною  сечения 
ствола; basa l area

Շրջագծի մակերեսը, որի տրամագիծը հավասար է ծաոաբնի տրամագծին' 
01*0.785 օ2: Բանաձևն օգտագործվում է նաև բնի և նրա աոանձին հատվածների ծա

վալը որոշելիս: Օրինակ' v=gu  hf, որտեղ hf-ը տեսակային բարձրությունն к, Qi.rO
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րնրտս|4աեաԱ կտովածթհ մաեեոնսր 1.3 0 բարօրության վրա: v,=fo ^ l. որտնդ 11-ր բնի 
որոշակի հատվածի Երկարությունն է, ցօյ լայնական կտրվածքի մակերեսն է տվյալ 
հատվածի միջին մասում:

ԾԱՌՍ ԲՆԻ ԾԱՎԱԼ, Объем ствола; stem volume

Օաօի բնի բնափայտի քանակը (խոր. մ): Որոշվում է մոտացված ստերեոտիպ 
բանաձևով, որտեղ ծաօաբունը պայմանականորեն դիտվում է որպես պտտվող մար
մին:

ՕԱՌԱԲՆԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ, Боковая поверхность ствола; stem la te ra l surface 
Օաոաբնի կամբիալ շերտի մակերեսը: Գնահատման ցուցանիշ, որը հաշվի է 

աօնվում ընդլայնակի ընթացիկ աճը չափելիս:

ՕԱՌԱԲՆԻ ԿՈՐԱԳԻԾ, Кривая древесного ствола; tree stem curve
Օաոաբնի տրամագծի աստիճանական փոքրացում: Օաոաբնի ընդլայնական 

կտրվածքը սահմանափակող գիծ: Արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով' 
y»a+bx+cx2+dx3+..., որտեղ y-ը բնի շաոավիղն է արմատավգից x հեոավորության վրա, 
a, b, c, d... որոշակի գործակիցներ տարբեր գերանների համար: Օաոաբունը դիտելով 
որպես պտտվող մարմին' նշված բանաձևից կարելի է ստանալ հավասարում, որը 
ցույց է տալիս բնի ընդլայնակի մակրերեսը (ց) և բարձրության (x) փոխհարաբերութ

յունը' g  =  A  + В  +  G *2 +  В * *  , որտեղ A,B,C,D-0 գործակիցներ են տարբեր 
ծառատեսակների համար: Այս հավասարման ինտեգրումը Օ-ից մինչև X  ըստ x-ի տա
լիս է բնի կամ նրա առանձին հատվածի ծավալը (v) Օ-ից մինչև x սահմանում'

v  =  ^ { a  +  Bx  +  Cx 1 +  Ծ ւ')օ և  =  Ax  +  B ^ -  +  C ֊  +  D ^ -
О

Այս արտահայտությունից դուրս է բերվում անտաոի գնահատման Հաբերի հայտնի 
պարզ բանաձևը

X2
V =  А х  +  В  — ,

2
որը ցույց է տալիս ծառերի տրամագծի և նրանց ծավալների հարաբերությունները:

ՕԱՌԱԲՆԻ ԿՏՐՎԱՕ ՀԱՏՎԱԾ, Торец; cross-cut end dearage face
5-10 սմ հաստությամբ ծառաբնի կտրվածք: Վերցնում են մոդելային ծառերից 

աճի ընթացքն ուսումնասիրելու համար:
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ՕԱՌԱԲՆԻ ^ԱՍՏՈք03ՍՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, Ступени толщины ст вола; stem thickness 
grades

Աճող ծաոերի հաստությունը հաշվարկելու նպատակով պայմանական ընդուն
ված է 4 կամ 2 սմ աստիճանավորում: Անտառի գնահատման ժամանոկ հաշվարկումը 
կատարում են սկսած 8 սմ-ից ավելի բնի տրամագիծ ունեցող ծառերից: Ընդունված 
աստիճանաչափի կեսից պակասը չի հաշվարկվում, իսկ ավելին ընդունվում է որպես 
մեկ աստիճան: Սանդղակի (4 կամ 2 սմ) ընտրությունը պայմանավորված է ծաօուտում 
ծառերի միջին տրամագծով և չափումների նպատակով:

ՕԱՌԱԲՆԻ ՁԵՎ, Форма ст вола; stem  form

Անտառգնահատման հասկացություն է, որը կիրաօում են դիտելու ծառի բունը' 
որպես երկրաչափական ձև: Ծառի լիաբնության ցուցանիշ է, որով որոշում են ստաց- 
վելիք շինափայտի տեսականին և ծավալը:

ՕԱՌԱԲՆԻ ՁԵՎԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑ, Коэффициент формы ст вола; diam eter quotient, stem  
form  coe ffic ie n t

Ցույց է տալիս ցանկացած բարձրության վրա ծաոաբնի տրամագծի հարաբե
րությունը 1.3 մ բարձրության վրա տրամագծի նկատմամբ (d): Հաճախ որոշում են 4 
բարձրություններում' հիմքում (d°), ծառաբնի 1/4 բարձրության վրա (d 1/4), ծաոաբնի 
կեսում (d1/2) 7 մ բարձրության վրա (d 3/4): Նշված ցուցանիշները, միասին վերցրած, 

մեծ ճշտությամբ բնորոշում են ծաոաբնի ձևը:

ՕԱՌԱԲՆԻ ՉԵԿԻ ԴԱՍ, Класс формы ст вола; stem  form  ctoss

Շառատում ծառերի դասակարգումը լիաբնության աստիճանով: Նպաստում է 
ծառերի բնի ծավափ և ծառուտի պաշարի ճշգրիտ որոշմանը: Օ.Ձ.Դ.-ի թվային արտա
հայտությունը ծառուտի ձևի գործակիցն է, որն ըստ բարձրության բաժանվում к 3 
խմբի' բարձր (սոճու և եղևնու համար)' 0.71-0.60, միջին' 0.65-0.70, ցա ծր' 0.59-0.60: 

Ծառուտի գնահատման համար սովորաբար օգտվում են ծաոաբնի ծավալա յին աղյու
սակից:

ՕԱՌԱԲՆԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, М еханические повреж дения ствола; 
stem m echanical damages

Առաջանում են տարբեր պատճառներով, հիմնականում անտաոհատումների 

ժամանակ հարևան ծաոերի տապալումից, անտառանյութը դուրս բերելիս: Ազդում են 

բնափայտի ապրանքայնության վրա:

ՕԱՌԱԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՆԿՄԱՆ ՏԵՄՊ, Сбежистость ст вола; degree o f stem taper 
Երբ ծաոաբնի տրամագծի փոքրացումն ըստ բարձրության կազմում է տրա

մագծի հարաբերական նվազման 1 %-ից ավելի, հանդիսանում է տրամագծի արատ:

ԾԱՌ
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ՕԱՈԱԲՆՒ ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՍԱՅՈՒՄ. Сбег дребесномо ствола; stem 
taper

Արմատավզից դեպի ծառի գագաթը յուրաքանչյուր 1 մփ վրա ծաօաբնի տրա
մագծի նվազումը (սմ): Ամենափոքր նվազումը նկատվում к ծաոաբնի միջին մասում, 
ամենամեծը հիմքում և ծառաբնի ծայրային մասում: Բնի տրամագծի նվագումը պայ
մանավորված է ծառատեսակով, իսկ միևնույն տեսակի և հասակի ծառերի Օ.Տ.Ա.Ն. 
մեծանում к բնի ձևի 2-րդ գործակցի (զշ) փոքրացմանը զուգընթաց: Որքան ծառը 
բարձր է, այնքան փոքր к բնի տրամագծի նվազումը:

ԾԱՌԱԲՈՒՅՍԵՐ, Древесные растения; tree plants, wood plants
Ցողունի բնափայտային կազմություն ունեցող բույսեր' ծառեր, թփեր, թփիկներ, 

կիսաթփեր և բնափայտավոր (փայտացողուն) լիաններ:
Անտառագիտության և ծառագիտության մեջ մեծ մասամբ նույնացվում է «ծա

ռեր և թփեր» հասկացության հետ:

ԾԱՌԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Школьный участок с древесными 
растениями; wood school p lo t

Տնկարանի այն մասը, որտեղ աճեցվում են ծառերի և թփերի խոշոր տնկիներ’ 
հիմնականում կանաչապատման նպատակներով:

ԾԱՌԱԲՈՒՅՍԵՐԻ էՏ, Обрезка древесных растений; scrap (cutting)  o f wood plants 
Ձևավորման, ինչպես նաև աճի կարգավորման նպատակով տնկարանի դպրո

ցական բաժնում ծառերի ու թփերի ճյուղերի մասնակի հեռացում: Հիմնականում կի
րառվում Է կանաչապատման համար տնկանյութ աճեցնելիս:

ԾԱՌԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՏՆԿՄԱՆ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Густота посодок древесных растений; 
density o f wood'plants planting

Սեկ հա կանաչապատվող տարածքի բույսերի քանակը բնութագրող ցուցանիշ: 
Կախված к տեղանքի բնակլիմայական պայմաններից:

ԾԱՌԱԲՈՒՆ, Штаб, ствол; wood stem
Բնի անտերև և ճյուղերից մաքրված մասը' արմատավզիկից մինչև սաղարթի ա- 

օաջին կմախքային ճյուղերը: Որպես կանոն, ծառաբնային ծառերով ձևավորում են 
Փողոցները, բուլվարների ծառուղիները, օգտագործվում են որպես մենածաոեր:

ԾԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, Дендрологический проект; dendro logha lproject 

Sb’u Դենդրոլոգիական նախագիծ:
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ԾԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱէ, Дендрологический район; dendrologtcal region  

Տե'ս Դենդրոլոգիական շրջան:

ԾԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Дендрологическое районирование; dendrofogtca!
subdivision

Sb'u Դենդրոլոգիական շրջանացում:

ԾԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԵՆԴՐՌԼՌԳԻԱ, Дендрология; dendrology

Հունարեն բառ է, որը բաղկացած է dendron-ծաո, և logos- ուսմունք ((փտություն) 
արմատներից:

Բուսաբանության բաժին, որն ուսամանասիրում к ծառաթփային, ղրանց մոր
ֆոլոգիան և անատոմիական կաոուցվածքը, կարգաբանական պատկանելությունը, 
ներքին կենսաբանական պրոցեսները, էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

աշխարհագրական տարածվածությունն ու տնտեսական նշանակությունը:

ԾԱՌԱԹՓԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Древесно-куст арниковая растителыюсть; 

tree-bush vegetation

Sb'u Անտառային բուսականություն:

ՕԱՌԱԽՄԲԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿ, Курт инное насаж дение; dum p planta tion , d u s te r stand

Ոչ մեծ տարածություններով ծառերի և թփերի բագմաշարք կամ խմբային 
տնկարկներ: Հիմնադրվում են լեոնալանջերին, գետաբերաններիս, կղզյակների վրա, 
կարճատև հանգստյան վայրերում և այլուր:

ԾԱՌԱԽՈՒՄԲ, Древесная группа; tree  group (p lan tation group)

Sb'u Տնկարկների խումբ:

ԾԱՌԱՊՍԱԿ, ՍԱՂԱՐԹ, Крона деревьев; tree  crown, сопору

Ծառի ճյուղերից կազմավորված ամբողջություն: Նրա մեջ մտնում են նաև 
տերևները, ծաղիկները, պտուղները: О.-ում տեղի են ունենում ծառի աճը և զարգա
ցումն ապահովող հիմնական կենսական պրոցեսները (ֆոտոսինթեզ, շնչառություն, 
տրանսպիրացիա և ա յլն): Նրա չափը կախված է տեսակից, ծառի հասակից, աճման 

տեմպից, տեսակի գենետիկորեն ամրացած կառուցվածքային առանձնահատկութ
յուններից: 0 . լինում է գնդաձև, բրգաձև, հովանոցաձև, լա ցող, փռվող և ա յլն:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ, Древесная порода; tree  specie

Ծառային բուսատեսակ: Գոյություն ունեն ասեդնատերևավորներ (սոճի, եղևնի, 
կենի, գիհի և ա յլն ) և լայնատերևավորներ (կաղնի, հաճարենի, կեչի, լորենի և այլն): 
Ըստ անտառտնտեսական նշանակության ծառատեսակները լինում են անտառային,
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անտառբարելավող, գեղազարդ, պտղատու և ա յլն: Անտառագիտության տեսակետից 
ծառատեսակները դասվում են' գլխավոր (կաղնի, հաճարենի, սոճի և ա յլն), երկրոր
դական (թխկի, թեղի, հացենի և այլն) և ենթանտաոային: Միևնույն ծառատեսակը, ե լ
նելով աճման պայմաններից, կարոդ է հանդիսանալ գլխավոր կամ երկրորդական: Ան
տառաշինությունում ընդունված է «գլխավոր» և «գերիշխող* ծսաատեսակ հասկա
ցությունը:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՄ, Смешение древесных пород; m ixture o f tree species 
Կատևյրում են արհեստական անտաոտնկարկներ հիմնադրելիս, երբ օգտա

գործում են միևնույն տարածքում 2 և ավելի տեսակի ծառեր ու թփեր: Հիմնադրվող 
ապագա անտառի երկարակեցությունը, դիմացկունությունը, բնապահպանական 
հատկանիշները և բարձր արդյունավետությունն ապահովող կարևոր գործոն: Ընդուն
ված է ծառատեսակների խառնման 2 տիպ' ծառաթփային, երբ տնկելիս կատարում են 
ծառերի ու թփերի խառնում, և ծաոային տիպ, երբ օգտագործում են 2 և ավելի ծառա
տեսակներ: Երկու դեպքում էլ խառնուրդը կատարում են շարքերով կամ շարքամիջև' 
համաձայն նախօրոք մշակված սխեմայի:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԱԿԱԴԻՍԱՑԿՈՒՆՈՒ03ՈՒՆ (ՀՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ), 
Огнестойкость древесных пород; tree species fire-resistance

Պայմանավորված է ծառուտի կազմով, հասակով, շարահարկայնությամբ և ծա
ռատեսակների առանձնահատկություններով: Հրդեհավտանգության տեսակետից ա- 
ոաքին տեղը գրավում Են ասեղնատերևավորները' սոճին, խեժափիճին, եղևնին: 
Հաստ կեղև, բարձր սաղարթ և խորաթափանց արմատներ ունեցող ծառատեսակների 
ավելի բարձր հրակայունությունը պայմանավորված է նրանց բնափայտում և 
տերևներում ցրի մեծ քանակով: Ասեղնատերևավոր և սաղարթավոր տեսակներից 
կազմավորված խառը ծառուտներն օժտված են բարձր հրադիմացկունությամբ:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ, Группа величин древесных пород; 
rate group o f tree species

Ծառատեսակների խմբավորումը ըստ բարձրության: Ընդունված է տարբերել.
/  մեծության ծառեր, որոնց բարձրությունը հասնում է 25 մ և ավելի, եղևնի սո

վորական, խեժափիճի սիբիրական, սոճի սովորական, հաճարենի արևելյան, կաղնի 
ամառային, թխկի սրատերև, բարդու գրեթե բոլոր տեսակները և այլն:

// մեծության ծառեր՜ 15-25 մ բարձրությամբ, կենի հատապտղային, կեչի թա
վոտ, բոխի սովորական, տանձենի սովորական, թխկի դաշտային, լորենի մանրա

տերև և այլն:
/// մեծության ծառերն ունեն 7-15 մ բարձրություն, գիհի վիրգինյան, թխկի վրա

ցական, պիստակենի բթատերև (խնկենի) և այլն:
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IV  մԾՕության ցածրան Օառնր, որոնց բարձրությունը չի գերազասցուս 5(7) а. 

սԵրկ1փլէնի սովորական, տխլենի սովորական, նշենի ֆենցլի, բալենի սովորական և 
ա յլն:

Միևնույն տեսակը, կախված էկոլոգիական պայմաններից, կարող է լի նե լ տար
րեր մեծության ծաօ կամ թուփ, օրինակ, տեսակի տարածման արեալի ծայրամասե
րում (հյուսիսում և հարավում) և կենտրոնական մասերում, ինչպես նաև ծովի մա
կերևույթից տարբեր բարձրություներում:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՍԵՏԱՊԱԼՈՒՄ, Ветревальность древесных пород; tree  
species windblown

Պայմանավորված է տեսակի արմատային համակարգի տիպով, հողային և տո- 
պոգրաֆիկ գործոններով:

ՇԱՌԱՏԵՍԱԿԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, Смена древесных пород; tree  species rota tion, tree  
species succession

Միևնույն տարածքում ծաոերի տեսակային կազմի փոփոխություն: Տեղի է ունե
նում անտառային բուսածածկի զարգացման ընթացքում (ավտոգեն փոփոխություն
ներ) կամ կլիմայի, մարդու գործունեության, տարերային գործոնների, աճման պայ
մանների փոփոխման պատճառով (էկզոգեն փոփոխություններ): Օաոատեսակային 
կազմի ավտոգեն փոփոխությունները կատարվում են անտառային կենսացենոզի 
բարդ, հաճախ հակասական պրոցեսների հետևանքով և ընթանում են դանդաղ: Այն 

միջտեսակային պայքարի բարդ մրցակցության հետևանք է: Բնության մեջ գերակշ
ռում են մարդու ներգործության հետևանքով (էկզոգեն) արագ ընթացող փոփոխութ
յունները:

ԾԱՌԵՐԻ Աճ, Прирост деревьев; increm ent o f trees

Բնափայտի նախորդ տարվա շերտի վրա ամեն տարի նոր շերտի ավելացումը, 
որը հանգեցնում է կամբիումի ընդհանուր շերտի և ծառի չափերի (բարձրություն, հաս
տություն, ծավալ) ավելացման: Ցուցանիշն արտահայտում է ծառի աճման դինամի

կան և հնարավորություն է տալիս կանխագուշակելու Ծ.Ա. որոշակի ժամանակահատ

վածում:

ԾԱՌԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ԴԱՍԵՐ, Классы рост а деревьев; tre e  increm ent classes

Ծառերի աճի գնահատման ցուցանիշներ: Անգամ միատարր, միահասակ ծա

ռուտներում ծառերը բարձրությամբ, տրամագծով, սաղարթի ձևով և ա յլ հատկանիշ
ներով միմյանցից տարբերվում են: Ծառուտի գնահատման ժամանակ, ե լնե լով  ծառե
րի աճից, նրանց խմբավորում են ըստ բարձրության և տրամագծի:
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ԾԱՌԵՐԻ ԱՆԿՈՒՄ, Отпад деревьев; tree a ttrition

Ծառուտում ինքնանոսրացման հետևանքով ծառերի մահացում: Հիմնական 
պատճառներն են' ժառանգական առանձնահատկությունները, տարրեր ծառերի փոխ
հարաբերությունները, աճման պայմանները և ա յլն: Միատարր ծառուտներում երի
տասարդ հասակում, մինչև սաղարթի միակցումը, O.U. հիմնականում հետևանք է միջ
տեսակային պայքարի, ընդ որում մահանում են թույլ, հիվանդոտ ծառերը: Սաղարթի 
միակցումից հետո O.U. տեղի է ունենում հիմնականում առանձին անհատների միջև' 
լույսի, խոնավություն, հողի սննդառության նկատմամբ մրցակցության հետևանքով: 
Օաոուտի միակցությունից մինչև հասունացման փուլը միավոր տարածքում անկումը 
կազմում է ծառերի քանակի մոտ 95 %-ը: Հասունացումից հետո Օ.Ա. հետևանք է 
նրանց անհատական ծերացման:

ՇԱՌԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, Отвод деревьев в рубку; tree separation 
foe cutting

Տարածքային որոշակի սահմաններում հատվելիք ծառերի ընտրությունը, 
նրանց չափումները, նշումները: Շառերի ընտրության եղանակը (համատարած կամ 
ընտրովի) կախված է նախատեսվող հատումների եղանակից: Աստիճանական, ընտ
րովի, սանիտարական և խնամքի հատումների դեպքում կատարում են ծառերի ան
հատական ընտրություն: Համատարած հատատեդային հատումների համար ընտրում 
են բոլոր ծառերը, բացի սերմնավորման և ա յլ նպատակների համար թողնված ան
հատներից: Ընտրությանը զուգընթաց կատարում են չափումներ' սպասվող անտա
ռանյութի ծավալը, տեսականիս և արժեքը որոշելու համար:

ՇԱՌԵՐԻ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆ ԱՐՄԱՏԻ ՎՐԱ, Отпуск деревьев на корню; out turn

Անտառանյութի արժեքի վճարման կարգ, որը հաստատված է օրենսդրությամբ: 
Կիրառվում է մթերող կազմակերպություններից անտառանյութի արժեքը գործող գնե
րով գանձելու համար: Գանձվում է ինչպես գլխավոր, այնպես էլ երկրորդական ծաոսՒ 
տեսակների բնափայտի արժեքը: Նույն սակագնով բնափայտի արժեքը գանձվում է 
նաև քաղաքացիներին անտառանյութ բաց թողնելիս: Բնափայտի արժեքի վճարումից 
ազատվում են միայն խնամքի հատումներից կամ անտառի գնահատման և անտառշի- 
նական աշխատանքների ժամանակ հատված ծառերի բնափայտն օգտագործելիս:

ՇԱՌԵՐԻ ԳՑՈՒՄ, ԳԵՏՆԱՏԱՊԱԼՈՒՄ. Валка деревьев; /гее m illing
Արմատից ծառի կտրումը և գցումը նախատեսված ուղղությամբ: Փայտանյութի 

մթերումն սկսվում է Օ.Գ.-ից: Նախատեսված ուղղությամբ ծառը վայր գցելու համար 
ծաօաբնի հիմքում, հողի մակերեսից 30-40 սմ բարձրության վրա, կատարում են բնի 
հաստության 1/3-1/4 չափով կտրվածք և հատված կտորը հեռացնում, ապա կտրված
քի հակառակ կողմից բունը սղոցելով ապահովում են ծառի գետնատապալումը:

ԾԱՌ
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ԾԱՌԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ, Категория (классиф икация) 
деревьев по высоте; tree  category (classifica tion ) by  height

Sb'u Ծառատեսակների մեծությունների խումբ:

ԾԱՌԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԿՐԱՖՏԻ, Классификация деревьев по Крафт у; tree  
classification by  K ra ft

Բնորոշվում է ծառուտում ծառերի աճի ցուցանիշով: Բաժանվում են 5 դասի՝ ա- 
ռաջին դասի մեջ մտնում են գերաճ ծառերը, որոնց սաղարթը դուրս է գալիս ծառուտի 
ընդհանուր սաղարթից և գերիշխում к նրա վրա: Երկրորդ դասում՝ ա յն ծառերը, որոնք 
կազմում են ծառուտի հիմնական սաղարթը: Երրորդ դասի ծառերն իրենց բաբձրութ* 
յամբ մտնում Են հիմնական սաղարթի մեջ, սակայն նրանց պսակն ունենում է ճնշված 
տեսք: 1-3-րդ դասի ծառերը կազմում են անտառի հիմնական սաղարթը: 4-րդ դասի 
ծառերի բարձրությունը հասնում к մինչև հիմնական սաղարթը, ունենում է ճնշված 
տեսք: 5-րդ դասի ծառերը գտնվում են հիմնական սաղարթի տակ, Երբեմն լինում են 
կիսաչոր: Առանձին դասերում եղած ծառերի քանակը պայմանավորված է ծառուտի 
կազմով և հասակով: Տարբեր ղասի ծառերի մասնակցությունն ընդհանուր պաշարի 

մեջ մոտավորապես կազմում է. 1-ին դասը սոճու միատարր ծառուտներում' 12 %, 

կաղնուտներում' 11-27%, 2-րդ և 3-րդ դասերը համապատասխանաբար' 50-60% և 

48-71%: Մյուս դասերի մասնակցությունն ընդհանուր պաշարում չնչին է:

ՇԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄ, Омолаживание деревьев U куст арников; 
rejuvenation o f trees and bushes

Խոր էտման եղանակ, երբ հին (ծեր) ճյուղերի փոխարեն խթանվում է երիտա

սարդ, ուժեղ շիվերի առաջացումը:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ՋԵՐՄԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, Группировка древесных 

пород по т еплолюбию; tree  species grouping by  therm ophi/e feature

Ընդունված է տարբերել ջերմասեր, ցրատադիմացկուն, միջին ցրտադիմաց
կուն և միջին ջերմասեր ծառատեսակների պայմանական խմբեր:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ՍՏՎԵՐԱՏ ԱՐՈՒԹՅԱՆ, Группировка

древесных пород по теневыносливости; tree  speaes grouping by shade-bearing 
feature

Ծառերի մոտ ընդունված է տարբերել ստվերատար, լուսասեր, միջին լուսասեր: 
Լույսի նկատմամբ ունեցած պահանջը տեսակային մորֆոլոգիական հատկանիշ к, 
որն ազդում է ծառի սաղարթի, տերևի, կեղևի և ա յլ օրգանների ձևի կազմավորման 
վրա: Անկախ լուսասիրության աստիճանից, բոլոր տեսակի ծառերի մատղաշն ունակ к 
տանելու որոշակի ստվեր: Հասակի աճին զուգընթաց' պահանջը լույսի հանդեպ մե-
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ՕանոսՅ է և Օողանային հասակում ծառը ձեռք է թերուս լույսի նկատմամբ տվյա լ տԵ- 
սակին բնորոշ պահանջ:

ՕԱՌԱՏՆԿԱՐԱՆ, Рассадник древесных пород, питомник; nursery seed p lo t
Տնկանյութի բազմացման և աճեցման հատուկ տնտեսություն: Ըստ ենթակա

յության լինում է հանրապետական, քաղաքային, շրջանային: Ըստ նպատակային 
նշանակության' գեղազարդային, անտառային, պտղատու, ինչպես նաև առանձին 
մշակաբույսերի (խաղողի, ցիտրուսների և այլն) աճեցման: Բաժիններն են' մայրական 
կամ դենդրարի, բազմացման (բաց և ծածկած բնահող)' ցանքսային և պատվաստման 
բաժանմունքներով, ծևավորման:

ՕԱՌԱՏՆԿԻՉ ՄԵՔԵՆԱ, Деревопосадочная машина; bee planting machine
Ծառաթփեր, պտղատու ծառեր, սերմնաբույսեր, տնկաշիվեր ու խաղողի մա

տեր տնկող մեքենա: Լինում к միաշարք, երկշարք, կախովի կամ կցովի: Տնկիչների 
հեռավորությունը շարքերում կարող к տատանվել 0.5-1.5 մ, իսկ միջշարքայինը' 1.0- 
2.5 մ սահմաններում:

0 ԱՌԵՐԻ ԽԱՐԱՆՈՒՄ (ՆՇՎԱՐԿՈՒՄ), Клеймление деревьев; tree branding

Աճող ծառի, գերանի, կոճղի դրոշմումը հատուկ խարանով: Անտառտնտեսութ
յուններում խարանները երկգլխանի մուրճ են: Անտառի հատման կամ փայտանյութի 
բացթողման համար օգտագործվող մուրճի մի կողմում հինգթևանի աստղ к, մյուս կող
մում «СП» տառերը (նշվարկվում к ինքնակամ հատումը): Անտաոապետի և նրա օգ
նականի խարանի մի կողմում «П» տառն к, որով նշվարկվում к անտառանյութի բաց
թողումը, մյուս կողմում' «К» տառը: Տեխնիկի կամ վարպետի խարանի վրա «РУ» տա
ռերն են, իսկ հակառակ կողմում թվանշան к, որը ցույց к տալիս անտառտնտեսության 
համարը: Խարանը դրվում է աճող ծառի բնին' 1.3 մ բարձրության վրա և հիմքում:

ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՍՏՎԵՐԱՏԱՐՌՒԹՅՈՒՆ, Теневыносливость древесных пород; 
shade-bearing o f tree species

Ծառերի ունակությունը դիմակայելու լույսի թույլ ինտենսիվության պայմաննե
րում: Պայմանավորված к տերևների անատոմիական կառուցվածքով և նրանցում ք լո
րոֆիլի պարունակությամբ: Անատոմիական կառուցվածքի տեսակետից տերևները 
բաժանվում են* լուսային և ստվերային: Լուսային տերևները ստվերայինի համեմա
տությամբ լինում են 1.5-4 անգամ հաստ, տերևաթիթեղը կաշեկերպ, վերին մակերեսը' 
փայլուն, մուգ կանաչ գունավորված, առատ հերձանցքներով (լուսային ասեղնա
տերևները լինում են խիտ, ուղղված դեպի վեր), քլորոֆիլի համեմատաբար քիչ քա
նակությամբ: Ստվերատար տեսակներ են լորենին, բոխին, հաճարենիս, կենին, 

եղևնին և այլն:
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ՇԱՌԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌՈՒՏԻ ԸևՏԱՏԻԿ ԱՉ, Текущий прирост деревеоб и древостоев; 
annual fo re s t increm ent (b a sk  incream ent)

Որոշում են որոշակի տարիների (5-10 տարի) աճը բաժանելով տ վյա լ խմբի 
տարիների բվի վրա: Աճն ըստ բարձրության

_ООЭ Խa-я 
z k ~

Ո ;
. d(i» _  d a d a- n
z d -

n

_DbR S o Sa-o _Db, V» ՜  V.-»
„  ;

Z v
n

որտեղ ht l da> ց „  v , ծաոի բարձրությունն է, d-Օ տրամագիծը, ց-ն ընդլայնակի 
կտրվածքի մակերեսը (աոանց կեղևի) և v ծավալը a հասակում, հ*«, g ^ ,  vM  նույն 
տարրերն են a-n հասակում: ո-ը հետազոտվող տարիների թիվն է (5-10 տարի):

ՇԱՌԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ, Пересчет деревьев; tree  counting

Չափումներ, որոնք կատարամ են ծառուտում ծառերի միջին տրամագծի, 
բարձրության, բնի մակերեսի գումարի, պաշարի որոշման նպատակով: Օ.Հ. լինում է 
համատարած, երբ չափվում է տ վ յա լ տարածքում եղած բոլոր ծառերի տրամագիծը, և 

մասնակի, երբ չափում են առանձին փորձահրապարակներում եղած ծառերը: Հաշ
վարկային մատյաններում, բացի տրամագծի տվյա լներից, գրանցվում է նաև ծառի 
պիտանիությունը (շինափայտ, կիսաշինափայտ, վառելափայտ):

ՇԱՌԵՐԻ ԵՎ ՕԱՌՈՒՏԻ ՄԻՋԻՆ Աճ, Средний прирост деревьев и древост оев; mean 
annual increm ent o f trees and stand

Որոշում Են հետևյա լ բանաձևերով'

Հ *  =  ^ -
1. Միջին աճը ըստ բարձրության (հ) я  ;

.«Ի, _ hi.
Z4 ~՜

2. Միջին աճը ըստ տրամագծի (d) a  ;

շ Փւ _
3. Ընդլայնակի կտրվածքի մակերեսի միջին աճը (ց) в О ;

4. Միջին աճը ըստ ծավալի (v) a  :
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Այստեղ а ծառերի տարիքն է: Տնկարկի (Շաոուտի) տարեկան Օիջին աՕը հաշվարկ-

-  v A J
վում է v /-<4, որտեղ A  ծառուտի հասակն է, уА  առկա պաշարը: Տփալ հաշ
վարկի dbg չի մտնում ծառուտի կյանքի ընթացքում խնամքի հատումներից և րնական 
անկումից ստացված բնափայտի ծավալը: Ծառուտի լրիվ արտադրողականությունը 
հաշվարկելու համար, որը հիմնականում կատարվում է հետազոտական աշխատանք- 

Чч _  а  у 1
ների ժամանակ, օգտագործում են Zy ՜  V բանաձևը, որտեղ 2 ^ m  խնամ
քի հատումներից և բնական անկումից գոյացած բնափայտի ծավալն է, որը երիտա
սարդ ծառուտներում կազմում է առկա պաշարի շուրջ 20%-ը. իսկ հասուն և գերհա
սուն ծառուտներւոմ* մինչև 50 %-ը:

ԾԱՌԵՐԻ ՎԵՐԱՏՆԿՈՒՄ, Пересадка деревьев; replanting o f trees

Պտղաբուծության և գեղազարդային պարտիզագործության ագրոտեխնիկա
կան միջոցառում: Զբոսայգիներ, պարտեզներ, պուրակներ ստեղծելու նպատակով 
կարճ ժամկետում ծառերը տեղափոխվում են մի տեղից մյուսը: Կիրառվում է 
վաղ գարնանը կամ ուշ աշնանը: Ծառերը վերատնկում են հողազանգվածով կամ ա- 
ռանց դրա: Հիմնականում կատարվում է բույսերի աճման վաղ շրջանում (սովորաբար 
4-5 տրեկան): Հասուն ծառերի տեղափոխում հազվադեպ է կատարվում:

ԾԱՌԻ ԳԱԳԱ0, Вершина дерева; tree top
Առանցքային և կոդային երիտասարդ ճյուղերի բողբոջներից առաջացած ծառի 

վերին սաղարթի 1/3 կազմող մասը: Բնորոշվում է ճյուղերի տարեկան ինտենսիվ ա- 
ճով, որոնք կրում են տերևների ընդհանուր զանգվածի մոտ 50%-ը: Ծ.Գ.-ին հատուկ է 
լուսային մորֆոլոգիական կառուցվածքը: Անտառգնահատման ժամանակ գագաթնա
յին մասի բնափայտը, որը կազմում է պաշարի 5-23%-ը, չի ընդգրկվում տեսականու 
ընդհանուր հաշվարկի մեջ: Այն հանդիսանում է տեխնոլոգիական տաշեղի հիմք, իսկ 
տերևներն ու ասեղնատերևներն օգտագործվում են վիտամինային ալյուր և քլորոֆի
լային մածուկ պատրաստելու համար:

ԾԱՌԻ ՍԱՂԱՐԹԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾ, Диаметр кроны дерева; tree crown diameter
Ծառի սաղարթի ընդլայնական չափսը, որը որոշվում է հոդի մակերեսին նրա 

պրոյեկցիայով:

ԾԱՌԻ ՏԱՐԻՔ, Возраст дерева; tree age
Որոշում են ծառի հիմքում (արմատավզիկի մոտ) տարեկան օղակների քանա

կով: Ասեղնատերևավոր և կարծրատերևավոր օղականոթավոր կառուցվածք ունեցող 
տեսակների տարեկան օղակները լավ տեսանելի են: Փափկատերևավոր, ցրիվանո-
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թային տեսակների տարեկան օղակները, անկախ լայնությունից, դժվար նշսարելի են 
բաժանման սահմանի թույլ արտահայտվածության հետևանքով:

ԾԱՌԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԹԻՎ, Видовое число дерева; tree  species num ber

Որոշում են ծառի ծավալի (բունը ճյուղերի հետ միասին) և գլանի ծավալի հա
րաբերությամբ: Որպես գլա նի մակերես ընդունում են տ վ յա լ ծաոի բնի մակերեսը 1.3 մ 
բարձրության վրա:

ՕԱՌԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾ, Диамет р дерева; tree  diam eter

Աճող ծաոի տրամագիծը չափում են բնի 1.3 բարձրության վրա: Աոանձին դեպ
քերում չափում են նաև հիմքում: Հանդիսանում է անտաոգՕահատման կարևոր ցու
ցանիշ:

ՕԱՌԻ ԵՎ ՏՆԿԱՐԿԻ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍ (ԼՐԻՎՈՒԹՅՈՒՆ), Площадь 
поперечного сечения деревьев и древостоев (полнот а); basa l area o f tree  and 
stand

Ծառուտի (տնկարկի) անտաոգնահատման ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս 1.3 մ 

բարձրության վրա ծառերի բնի մակերեսների գումարը միավոր տարածքում' արտա

հայտված քաո. մ: Կատարվում է ծառերի համատարած կամ մասնակի չափումների

միջոցով' Տ  * ՜  +  ո * +  ՜ "  +  8 ւп ‘ , որտեղ 8  ֊ն բների մակերեների գումարն

է, ղ-ն ծառերի թիվը, i-ն բնի տրամագիծը համապատասխան սանդղակում:

ՕԱՌԻԿ, Деревцо; sm all tree , sapling

Մինչև 5(7) մ բարձրության հասնող միաբուն կամ բագմաբուն, ցածրաճ ծառ 
(նշենի, տխլենի, դժնիկ, սզնիներ, տանձենու որոշ տեսակներ):

ԾԱՌՈՒՂԻ, Аллея; a lley

Իրարից հավասար հեռավորությամբ տնկված և թփերով եզրավորված հե
տիոտնի կամ տրանսպորտային ճանապարհ:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ԲՈՆԻՏԵՏ, Бонитет древостоя (насаж дения); stand bon ite t 

Տնկարկի (ծառուտի) արտադրողականության ցուցանիշ, որը պայմանավորված 
է անտառաճման պայմանների բարենպաստությամբ Տես' նաև աստառի բոնիտետ:

ԾԱՌՈՒՏ, Древост ой; stand

Անտառային առանձին ֆիտոցենոզ: Ծառերի և թփերի համակեցության, որն 

իր գնահատման տարրերով (կազմով, ձևով, հասակով, բոնիտետով և ա յլն) միատարր 

է և տարբերվում է շրջապատից: Իր մեջ ընդգրկում է մատղաշ, ենթանտաո, կենդանի
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ծածկոց (խոտային կամ մասրային): Աոանձին կանգնած ծառերը 0 .  կոչվել չեն կարող:
0 . լինում է խառը, Երբ նրա կազմավորմանը մասնակցում Են 2 և ավելի ծառատեսակ
ներ: Խառը ծառուտը անվանվում է գլխավոր կամ գերիշխող տեսակի անվամբ (կաղ* 
նուտ, բոխուտ, կեչուտ կամ կաղնեբոիտւտային և ա յլն): Միատարր, երբ կազմավոր
ված է հասակային մեկ դասի (10-20 տարի) պատկանող ծառերից, և տարահասակ, 
երբ կազմավորմանը մասնակցում են հասակային տարբեր դասերի պատկանող ծա
ռեր: Ծ-Օերը լինում են պարզ, երբ բոլոր ծառերի պսակը դասավորված է մեկ հար
թության վրա' առաջացնելով մեկ սաղարթ, և բարդ, երբ ծառերն առաջացնում են 2 և 
ավելի շարահարկի սաղարթ: Բարդ ծառուտներն օժտված են առավել բարձր արդյու- 
նավետությամբ ու բնապահպանական հատկություններով:

ԾԱՌՈՒՏԻ ԱՃԻ ՏԻՊ, Тип роста древостоя; stand growth tgpe
Անտաոգնահատման ցուցանիշների (բարձրություն, տրամագիծ, տեսակային 

թիվ, բների կտրվածքի մակերեսային գումար, պաշար, ծառերի քանակ և այլն) որոշա
կի ժամանակամիջոցում փոփոխությունների տեմպի և հետագծի թվային արտահայ
տություն:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Продуктивность древостоя; stand 

productivity
Հասուն տարիքում մեկ միավոր տարածքում բնափայտի (բուն, ճյուղեր), 

տերևների, արմատների, ենթանտաոի, մատղաշի թափուկի պաշար: Կարևոր ցուցա
նիշ է ծավալային (մ9) կամ քաշային (տ) միավորներով: Օ.Ա. պայմանավորված к ծա
ռատեսակով, աճման միջավայրով, լրիվությամբ և խտությամբ:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ, Естественный ряд древостоя (насаждения); 

natural wood line
Ծառուտներ, որոնք տարբերվում են հասակով, բայց օժտված են աճման ըն

թացքի և զարգացման կենսաբանական ու էկոլոգիական համակողմանի հատկանիշ
ների միասնությամբ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում մեկ ընդհանուր շարքում 
բնութագրելու նրանց անտառգնահատման առանձնահատկությունները որպես 
միևնույն հասակի տնկարկ և ստանալ այդ շարքի աճման ընթացքի մաթեմատիկական 
կամ գրաֆիկական պատկերը: Ծ.Բ.Շ. օգտագործում են աճման ընթացքի աղյուսակ
ներ կազմելիս: Որպես հիմնական ցուցանիշ վերցվում է ծառի բարձրությունը հասա

կային տվյա լ փուլում:

ԾԱՌՈՒՏԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ, Классификация древостоев 
по возрастным этапам; stand classification by age-stage

Ելնելով տարբեր տարիքում ծառերի աճի և զարգացման առանձնահատկութ
յուններից' առանձնացվում են հասակային 5 փուլ' մատղա^ձողանային, միջին տա-
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րիքի, հասունացող, հասուն և գերհասուն: Աոաջին 3 Փուլերի բացարճակ տարիքը 
պայամաեվորված է տ փ ա լ տեսակի երկարակեցությամբ:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ԼԱՎՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Добротность древостоя (насаждения); 
stand w ith good qua lity

Ի տարբերություն թոնիտետի, ցույց к տափս ոչ թե հողային պայմանները, ա յլ 
ծառուտի համակողմանի որակը: Անտառգնահատման ժամանակ O .L -յան փոխարեն 
հիմնականում օգտագործում են ծառուտի ապրանքայնություն կամ որակ հասկա
ցությունները' արտահայտված ղասերով: Վարակված չոր ծառերի առկայության դեպ
քում ծառուտի որակի դասը (ապրանքայնությունը) ընկնում к: Եթե պետք է կատարվի 
շտապ հատում, հատվող ծառերը նշվում են մատյանում կարմիր գույնի Р տառով:

ԾԱՌՈՒՏԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, Осветление древостоя; cleaning

Միակցված երիտասարդ ծառուտներում (տնկարկներում) կազմի կարգավոր
ման նպատակով խնամքի հատումների կիրառում: Կատարում են մինչև 10 տարեկան 
(հյուսիսային շրջաններում' 20 տարեկան) տնկարկներում: Հատման համար ծառերի 
ընտրությունը կատարում են ե լնե լով  ծառուտը ձևավորող կազմից, վիճակից և գլխա
վոր ծառատեսակների անտառաբուծական առանձնահատկություններից: Խառը և 
բարդ երիտասարդ անտառներում հեռացվում են այն ծառերը (անկախ տեսաէփց, 
բարձրությունից, տրամագծից), որոնք խանգարում են ծառերի աճին: Լ. հատման ին
տենսիվությունը կախված է տ վ յա լ ծառուտի խտությունից, որակից, վիճակից և կազ

մից: Միատարր ծառուտներում նման հատումներից հետո սաղարթի միակցությունը 
0.7 ֊ի ց  չպետք է իջնի: Լ. հատումները կրկնում են 2-5 տարին, տայգայի անտառնե
րում' 5-10 տարին մեկ անգամ, ինչը պայամանվորված է մատղաշի կազմով և վիճա
կով: Խառը ծառուտներում Լ. հատումները կատարվում են ա վելի հաճախ, քան միա
տարր ծառուտներում:

ԾԱՌՈՒՏԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Густота древостоя; stand density

Որոշում են մեկ հա-ում եղած ծառերի քանակով և բների հաստությամբ: Օա- 
ոուտ լ լինում է խիտ, միջին խտության և նոսր: Ընդունված է օգտ ա գործել ծառուտում 
մատղաշի և ենթանտաոի գնահատման նկարագրության ժամանակ: Օ.Խ.-յան բացա
հայտումն ունի կարևոր նշանակություն անտաոմշակույթների հիմնադրման և խնամ
քի հատումների ժամանակ: Որոշում են համատարած կամ փորձահրապարակներամ 
եղած ծառերի հաշվարկով: Նրանով պայմանավորված է ծառերի աճը' բա րձրում 
յամբ և ընդլայնակի, բնի ինքնամաքրումը ճյուղերից, ինքնանոսրացումը: Հասակին 

զուգընթաց ծառերի քանակը մեկ միավոր տարածքում պակասում է:
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ԾԱՌՈՒՏԻ ԾԱԳՈՒՄ, Происхождение древостоя; stand origin

Լինում է բնական և արհեստական: Բնական ծագում' սերմնային, վեգետատիվ' 
կոճղաշիվային, արմատաընձյուղային: Արհեստական ծագում' հիմնադրվում են 
ցանքսի միջոցով, սերմնաբուսակների, տնկիների ու կտրոնների տնկման եղանակով: 
Սերմնային ծագում ունեցող անտառներն օժտված են առավել բարձր արդյունավե- 
տուբյամբ և երկարակեցությամբ:

ԾԱՌՈՒՏԻ ԿԱՁՄ, Состав древостоя; stand composition
Բնորոշվում է ծառուտի կազմավորմանը մասնակցող տեսակների և նրանցից 

յուրաքանչյուրի մասնակցության չափով ծառատեսակների կազմում: Որոշում են ա- 
ոանծին շարահարկերով' ցույց տալով յուրաքանչյուր տեսակի հարաբերությունն 
ընդհանուր պաշարի նկատմամբ, արտահայտելով բանաձևով, որտեղ բոլոր ծառա
տեսակների գործակիցների գումարը հավասար է 10-ի: Օրինակ' 10ս (սոճու միա
տարր ծառուտ) կամ 6 կ 2բ (կաղնու ծառուտ բոխու մասնակցությամբ, որտեղ բոխա 
պաշարը 20% է): Մատղաշում և երիտասարդ ծառուտում Օ.Կ. որոշելիս հիմք են ըն
դունում ոչ թե պաշարը, ա յլ ծառերի քանակական հարաբերությունը: Տարահասակա- 
յին ծառուտներում Օ.Կ. որոշում են ըստ հասակային փուլերի, իսկ եթե հնարավոր չէ 
հասակային փուլերի բաժանումը, ապա փակագծի մեջ ցույց է տրվում տարիքը' 
6U/40/ 2կ/80/  2Ե/40/:

ԾԱՌՈՒՏԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Классификация древостоя по возрасту; 
stand classification by age

Ծառուտը լինում է միահասակ, երբ այն կազմավորված է հասակային մեկ դա
սին պատկանող ծառերից, և տարահասակ, երբ ծառուտի կազմավորմանը մասնակ
ցում են 2 և ավելի հասակային դասի պատկանող ծառեր:

ԾԱՌՈՒՏԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԵՐԻ, ԲՈՆԻՏԵՏԻ, ԼՐԻՎՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇԱՐԻ ԵՎ 
ԱՊՐԱՆՔԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Таблицы классов возраста, бонитета, 
полноты, запаса и товарности древостоя (насаждения) ; stand tables o f age, 
bonitet, basal-area, volume and m arketability

Կազմում են անտառի գնահատման արդյունքներով, յուրաքանչյուր ծառատե
սակի համար' ելնելով անտառների կարգի և խմբի պատկանելությունից, անտաոպե- 
տությունների, անտաոհումքային բազաների, անտաոշահագործման բաժինների, ան- 
տառտնտեսական մասերի համար աոանձին, նրանց անտառային քառակուսիների 
հերթականությամբ:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ՁԵՎ Форма древостоя (насаждения); stand form
Ըստ կառուցվածքի ծառուտները լինում են պարզ, երբ կազմված են 2 և ավելի 

շարահարկերից: Պայմանավորված է ինչպես աճման պայմաններով, այնպես էլ ծա-

0  ԱՌ
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ոուտի կազմավորմանը մասնակցող ծառատեսակների կենսաբանական առանձնա
հատկություններով: Աճման բարենպաստ պայմաններում ձևավորվում են բարդ ծա* 
օուտներ: Հյուսիսային շրջաններում, որտեղ կլիման ցուրտ к և վեգետացիայի տևո
ղությունը կարճ' ծսաուտները պարզ են: Լուսասեր ծառատեսակները, շնորհիվ նոսր 
սաղարթի, որի միջով զգա լի լույս  է թափանցում, նպաստում են իրենց սաղարթի տակ 
աճելու համեմատաբար ստվերատար ծառատեսակների, որոնք և կազմավորում են 
անտառի երկրորդ և երրորդ շարահարկերը: Բնական անտառներում ծառուտի ձևը 
պայմանավորում են միջավայրի տարրերը, արհեստական տնկարկներում այն կան
խատեսում к մարդն իր ընտրությամբ' համապատասխանեցնելով աճման պայմաննե- 

քին:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ՄԻՋԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, Средняя высота древостоя 
(насаждения) ; stand average height

Բարձր լրիվության անտառ, որի լրիվությունը 1.0-0.8 к: Բարձրաբուն ծառուտ, 
անտառ, որը կազմված к սերմնային ծագում ունեցող բարձրաբուն ծառերից:

Բա րձրա բուն տնտեսություն, երբ անտաոտնտեսվարումը տարվում к սերմնա
յին ծագում ունեցող բարձրաբուն ծառուտ ստանալու նպատակով: Վերջինս համեմա

տած կոճղաշիվային ցածրաբուն ծառուտների հետ, օժտված к երկարակեցությամբ և 
բարձբ արտադրողականությամբ:

Բարձրաչափ, աճող ծառի բարձրությունը չա փող սարքեր: Օգտագործում են 

բազմաթիվ Բ. սարքեր' չափիչ երկճղի, ֆաուստմանի հեռաչափ և ա յլն , որոնց որոշ

ման հիմքում ընկած к եռանկյունիների նմանության օրենքը:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ՈՐԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ, Класс качества 
товарности древостоя (насаж дения); stand qua lity  m arke tab ility  class

Ծառուտում բնափայտի ապրանքայնության ցուցանիշ: Որոշվում к շինափայտի 
ելքով: Օգտագործում են հասունացող և հասուն ծառուտների գնահատման ժամա
նակ: Սահմանված к Ծ.Ո.-ի 4 դաս'

1 Երբ շինափայտի ե լքը 1 հա-ի պաշարում 70%-ից ա վելի к ասեղնատերևավոր ծա

ռուտներում և 45 %-ից ա վելի ' լայնատերևավորների մոտ,

2. համապատասխանաբար' 51-71% և 31-44%
3. 3CM0% և 10-30%
4. 30 և 10%-ից պակաս:

ԾԱՌՈՒՏԻ ՊԱՇԱՐ (ԱՐՄԱՏԻ ՎՐԱ), Запое древостоя (на  корню  stand grow th stock 

(on ro o t)

Արտահայտում к ծառուտում եղած բոլոր ծառերի կամ մոդելա յին ծառերի ծա
վա լի գումարը: Որոշվում к բոլոր ծառերի կամ մոդելա յին ծառերի չափումներով կամ 
աչքաչափով: Ծ.Պ. հաշվարկելիս ծառերը դասակարգում են ըստ տրամագծի, ապա
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բարձրաչափով որոշում են տարբեր ծառերի բարձրությունը: Խառը և բարդ ծառուտ
ներում ծառերի դասակարգումն ու հաշվարկումը կատարվում է ըստ տեսակի: Տրա
մագծի և բարձրության տվյալներով դուրս է բերվում յուրաքանչյուր հաստության աս
տիճանում միջին ծառի ծավալը, որը բազմապատկելով համապատասխան խմբում ե- 
ղած ծառերի թվով* ստանում են այդ խմբի ծավալը: Տարբեր խմբերի ծավալների գու

մարը տալիս к արմատի վրա Օ.Պ.: Այն արտահայտվում է m  = Y j Qh f որտեղ

ծաոերր բնի մակերեսի գումարն է արտահայտված մ3, F տեսակային թիվը, իսկ 
H ծառերի միջին բարձրությունը:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, Видовая высота древостоя 
(насаждения); stand form  height

Որոշվում է ծառուտի միջին բարձրության (H) և ծառուտ կազմող տվյա լ տեսա
կի միջին բարձրության (F) արտադրյալով, նշանակվում է HF:

ԾԱՌՈՒՏԻ (ՏՆԿԱՐԿԻ) ՏՐԱՄԱԳԻԾ (ՄԻՏԻՆ), Диаметр ( средний)  древостоя 
(насаждения); stand average diameter

Անտառգնահատման ցուցանիշ Է: Միատարր և միահասակ ծառուտում միջին 
տրամագիծը հաշվարկվում է ծառերի բնի 1.3 մ բարձրության վրա կատարված չա
փումներով, խառը և բարդ ծաոուտներւոմ* ըստ տեսակների և շարահարկերի: Տար
բեր շարահարներում հանդիպող միևնույն ծառատեսակի բների հաստության տատա
նումները կրում են օրինաչափ բնույթ: Ամենաբարակ ծառի հաստությանը լինում է 
Օ..Մ.Տ.-ից շուրջ 2 անգամ պակաս, իսկ ամեմահաստ ծառինը' շուրջ 2.7 անգամ ավե
լի: Ծ.Տ. ցուցանիշը պայմանավորված է նրա հասակով և բոնիտետով: Այն ապրան
քայնության դասի հետ միասին բնորոշում է ծառի տեսակն ու կազմը: Անտառի համա
տարած գույքագրման ժամանակ, եթե միջին տրամագիծը չի անցնում 32 սմ-ից, ծա
ռերը դասակարգվում են 2 սմ տարամագծի տարբերությամբ, ավելի բարձր միջին 
տրամագծի դեպքում' 4 սմ տարբերությամբ: Փորձահրապարակներում չափելիս 0.8. 
հաշվարկում են 0.1 սմ ճշտությամբ:

ԾԱՌՈՒՏԻ ՏՐԱՆՍՊԻՐԱՑԻԱ. Транспирация древостоя; stand transpiration
Ծառուտում եղած բոլոր ծառերի կողմից ֆիզիոլոգիական գոլորշիացման վրա 

ծախսված ջրի քանակը: Որոշում են ծառուտի ջրային հաշվեկշիռը հաշվարկելիս:

ԾԱՌՈՒՏՈՒՄ (ՏՆԿԱՐԿՈՒՄ) ԲՆԵՐԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ, Боковая поверхность 
стволов в древостое (насаждения); stem la te ra l surface in stands

Գնահատման ցուցանիշ: Ցույց к տալիս ծօուտում ծառերի կողային (կամբիալ 
շերտի) ընդահանուր մակերերսը: Օգտագործվում к ծառերի ընթացիկ աճը հաշվար-
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կելիս' 1 հա-ի հաշվով 1000 ք.մ: Միևնույն լրիվության և հասակի ծառուտներում 
ստվերասեր ծառերի կողային մակերեսն ավելի է, քան լուսասերներինը:

ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Массовые (объемные) таблицы; volume tables

Ընդգրկում են ծառի բնի ծավալի տվյալները: Կազմված են հիմնականում 2 
ցուցանիշներից' բարձրություն (մ) և տրամագիծ (սմ) 1.3 մ բարձրության վրա: Բարձ
րության հաջորդականությունն ընդունվում է 1 մ, իսկ տրամագիծը' 2 սմ (420 սմ հաս
տությամբ ծառերի համար): Բնի յուրաքանչյուր հատվածի համար բերվում к 3 ծավա
լա յին ցուցանիշ4 վերին (ամենամեծը), բնի ձևի գործակիցը' 0.78, միջին գործակիցը* 
0.88 և ներքին (ամենափոքրը) գործակիցը* 0.58: Եթե հայտնի են ծառի բարձրությունը, 
տրամագիծը և բնի ձևի գործակիցը, աղյուսակով կարելի է որոշել առանձին ծառի 
ծավալը: Սովորաբար օգտագործում են բնի ձևի միջին գործակիցը: 0 .  Ա. կազմում են 

յուրաքանչյուր ծառատեսակի համար առանձին:

ՕԱՎԱԼԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ, Формулы объемные; volume form ulas

Ծառայում են ծաոաբնի կամ նրա առանձին հատվածների ծա վա լի որոշմանը:

Ամենակիրառականը Հուբերի պարզ f v  =  Ya !  և բարդ /  v  ~  ( / ւ  + ?г +

+ծառի գագաթնային հատվածը/ բանաձևերն են, որտեղ У  -ն հաշվարկվող ծավալն к, 

Y -Կ բնի կամ գերանի միջին կտրվածքն к (պարզ բանաձևի համար) և բնի տարբեր 

հատվածների կտրվածքը (բարդ բանաձևի համար), 0  ֊ն բնի (կամ գերանի) երկա

րությունը, I  -ն մտովի հատվող առանձին հավասար հատվածների (սովորաբար 1-2 մ) 
երկարությունը:

ՕԵՐԱՏՈՒՍ, Кильчевание; tree  p lants roots ceasing in  nurseries

Տնկարաններում ծաոային սերմնաբույսերի արմատիկների հատումը ծլման 
փուլում: Նպատակ ունի խթանել արմատագոյացումը: Գեղազարդային նպատակնե
րով հաճախ ծերատում են նաև սերմնաբույսերի գագաթնային հատվածը:

ԾԻԼԵՐ (ՍԵՐՄՆԱՕԻԼԵՐ, ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՍԱԿՆԵՐ), Всходы ; ՏհՕՕէՏ

Սերմերի կամ բույսի վեգետատիվ բազմացմանը ծա ռա յող որևէ ա յլ օրգանից 
(պալարից, սոխուկից և ա յլն) առաջացած, արմատային համակարգ և առաջին 
զույգ կանաչ տերևներ ունեցող ինքնուրույն բույսեր, որոնք սնվում են նաև սերմի կամ 
ձևափոխված օրգանի մեջ գտնվող պահեստային սննդանյութերով:

ԾՈՒԾ, Сердцевина; p ith  stock, heartwood

Բնի, ճյուղի և արմատի կենտրոնում գտնվող հիմնական պարենքիմային հյուս
վածք: 0 .,  ինչպես նաև սկզբնական կեղևը, փուխր կաոուցվածքի անգույն, երբեմն
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կանաչավուն հյուսվածք է: Բնափայտային տեսակների 0 . հիմնականում պահպան
վում է մինչև կյանքի վերջը: Որոշ տեսակնեբինը քայքայվում է մեկ (օր.' կտտկենի) 
կամ մի քանի տարվա (կաղնի) ընթացքում: 0 . ծսաայում է որպես պաշարող օրգան:



Կ
ԿԱԼՅՈՒՍ, К о л л ю с (с /х ); callus, tylosis

Հյուսվածք, առաջանում է բնափայտային բույսերի վնասված տեղերում, 
կտրվածքներում' նպաստելով նրանց փակմանը: Կազմված է բարակ պատերով պա* 
րենքիմային բջիջներից, որոնք աոաջանում են վնասված մերիստեմայից: Կ.-ի բջիջ* 
ների շնորհիվ վերականգնվում է կամբիումի ամբողջականությունը: Նրա արտաքին 
բջիջները խցանվում են' աոաջացնելով կամբիումի պաշտպանական շերտ' պերիդեր- 
մա: ձևավորում է հա վե լյա լ արմատներ և բողբոջներ' ապահովելով վնասված կամ 
կտրված բույսերի կենսագործունեությունը:

ԿԱՏԱՆ (ԱՆՏԱՌՈՒՂԻ), Просека;  clearance

Անտառում ծառերից ազատված շերտ, որն անց է կացվում էլեկտրահաղորդ* 
ման լարերի, գազամուղի երկայնքով, անտառի քառակուսիների ու անտառամասեբի 
սահմաններն ընդգծելու և ա յլ նպատակներով: Անտառում ճիշտ կողմնորոշվելու հա* 
մար միջքառակուսային Կ.*ներն անց են կացնում հյուսիսից հարավ և արևելքից 
արևմուտք: Կ.-ի սկզբնամասում դրվում են սյուներ, որոնց համարակալումը կատար* 

վում է հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք: Կ.*ի լա յնությունը 4*6 մ է: Կ.*ները պար* 

բեբաբար մաքրում են մացառներից, հողը պահում հանքայնացված վիճակում:

ԿԱՂԱՄԱԽՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Осиновые леса; aspen forests

Անտառներ, որոնց կազմում գերակշռողը կաղամախին (դողդոջուն կամ անտա

ռային բարդին) է: Նախկին ԽՍՀՄ-ում զբաղեցնում էր 18.5 մ լն հա ' 2.6 միլիարդ խոր.մ 

բնափայտի պաշարով:

ԿԱՂԻՆ, Ж елудь; acorn

Կաղնու միասերմ պտուղ, ամուր շագանակագույն կեղևով: Ձևը' երկար սիգա- 
րանմանից մինչև կլորավուն: Չափսերը' մի քանի մմ*ից մինչև 5-6 սմ: Աերմնաշաքիլ* 
ները հարուստ են հեշտ յուրացվող ածխաջրերով (մինչև 50 %), հիմնականում թսլա* 
յով  և դաբաղանյութերով: մեծ քանակի սննդանյութերի պարունակության շնորհիվ Կ.* 

ների զգա լի մասը ծլում է առանց հանգստի շրջան անցնելու: Մեկ հա կաղնուտից 
ստացվում է 500 կգ-ից մինչև 2 տոննա բերք: Ցանքսի համար Կ. պահում են հատուկ 

սերմապահեստներում' +2-4° C ջերմության պայմաններում:

ԿԱՂՆՈՒՏ, Д уброва; oak-wood, oak fo rest 
Կաղնու անտառ:
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ԿԱՄԱԿՈՐ ԸՆՏՐՈՎՐ ՀԱՏՈՒՍ, Добровольно-выборочная рубка; selective im proving 
cutting

Ընտրովի հատման տարատեսակ: Կիրառվում է ինտենսիվ անտառտնտեսվար- 
ման պայմաններում: Կ.Ը.Հ.-ման ժամանակ առաջին հերթին հատվում 'են հի
վանդ, գերհասուն, ինչպես նաև ճնշված աճ ունեցող ծառերը: Ապահովում է ծառերի 
անընդմեջ վերականգնումը և շահագործումը: Պայմաններ է ստեղծում տարահասա- 
կային և բազմաշարահարկ ծառուտների առաջացման, պաշտպանական և սանիտա
րահիգիենիկ հատկությունների բարելավման համար: Հատման փալերի հաջորդա
կանությունը 5-10 և ավելի տարի է* պայմանավորված ծառերի վիճակով և վերկանգն- 
ման ընթացքով: Հատման մեկ փալում վերցվում է պաշարի 15-20%-ը:

ԿԱՄԱՐ, Арка; arc

Կամարակերպ կառուցվածք պարտեզպուրակային ճարտարապետության մեջ 
(փաթաթվող բույսերով պատված քարե, երկաթե, փայտե կամար):

ԿԱՄԲԻՈՒՄ, Камбий; cambium
Բույսի առաջնային հյուսվածք, որից առաջանում են երկրորդական փոխադրող 

հյուսվածքները, քսիլեման և ֆլոեման՛ ապահովելով բնափայտային բույսերի ընդլայ
նական աճը: Կ. նեղ շերտով ընդգրկում է բնափայտը, իսկ արտաքին մասով շրջա
փակվում ֆլոեմայի շերտով և որոշակի հաջորդականությամբ առաջանում է դեպի 
ներս բնափայտի նոր շերտ (կտրվածքում տեսանելի է որպես տարեկան օղակ), իսկ 
դեպի դուրս* ֆլոեմա (լուբ):

ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ, Зеленая зона; green гопе
Քաղաքների սահմաններից դուրս գտնվող բնական կամ արհեստական ան

տառներ, տնկարկներ, անտառ պարկեր: Նպաստում է օդային ավագանի բարելավ
մանը, պաշտպանում քաղաքները քամիներից, փոշուց, շարժվող ավագից և բնական 
անբարենպաստ ա յլ գործոններից, ծառայում է նաև որպես հանգստի գոտի:

ԿԱՆԱՉ ԹԱՏՐՈՆ, Зеленый театр; green theatre
Բացօթյա ներկայացումների համար նախատեսված կառույց: Ստեղծվում է 

զբոսայգիներում և պարտեզներում' տեղանքի բնական ռելիեֆի օգտագործմամբ: Որ
պես պատեր օգտագործվում են կենդանի ցանկապատեր կամ հատուկ հենակների ու 
հենքերի վրա փաթաթվող լիաններ:

ԿԱՆԱՉ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐ, Инженер зеленого строительства; engineer 
o f green construction

Կանաչ շինարարության ասպարեզի բարձրագույն որակավորմամբ մասնագետ: 
Նախագծում և իրագործում է կանաչապատման օբյեկտների շինարարությունը, մա
սային և ծաղկային տնկանյութի աճեցումը:



1 7 0  ԿԱՆ

ԿԱՆԱՉ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, Р е ко и ст р ук^  
объектов зеленого строительство;  green construction

Զբոսայգու, պարտեզի, պուրակի, բնակելի շրջանի կանաչապատման վերակա
ռուցման համալիր միջոցառում: Կատարվում է տնկարկների փոխարինում, ծաոուղա- 
կածանային ցանցի մասնակի փոփոխում, աոանձին կոմպոզիցիոն խմբերի վերապ
լանավորման նախագծային առաջարկությունների մշակում և, վերջապես, պատմա
կան զբոսայգու կամ պարտեզի տեսքը պահպանված տարրերով կամ նկարագրութ
յուններով, փորագրանկարներով և ա յլնով  վերականգնում:

ԿԱՆԱՉ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, Зеленое строительство; green constuction

Տնտեսության ճյուղ, քաղաքաշինության բաղկացուցիչ բաժին: Ընդգրկում է 
կանաչապատման տարբեր տիպերի ու կատեգորիաների ստեղծման համակարգը: 
Նպատակ ունի բնական միջավայրը մոտեցնել մարդուն: Կանաչ շինարարության 
խնդիրներն Են' քաղա քա յին միջավայրի սանիտարահիգիենիկ մակարդակի բարձրա
ցումը, քաղաքի, բնակավայրի, ամբողջ լանդշաֆտի գեղագիտական տեսքի հարս

տացումը, աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի համար հարմարավետ պայմանների 
ստեղծումը, արդյունաբերության անբարենպաստ ազդեցությունից շրջապատող մի
ջավայրի պահպանումը, օդի ջերմաստիճանի կարգավորումը:

ԿԱՆԱՉ ՊԱՏ, Зеленая ст ена; green w all

Խիտ տնկված ծառերից ու թփերից ստեղծված հատուկ կառուցվածք, որը 
պարսպում է զբոսայգու, պարտեզի, տնտեսության մի հատվածը, առաջացնելով խիտ, 
անանցանելի շերտ:

ԿԱՆԱՉ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ, Зеленое удобрение; green fertib 'zing, green singling

Պարարտացման հատուկ ձև  Պարարտացվող հողամասում աճեցվում են 
տերևացողունային հարուստ զանգվածով թիթեռնածաղկավոր բույսեր (մաշ, շամբա
լա): Ծաղկման շրջանում հողը հերկելով, բույսերը վարելաշերտի տակ են տալիս, որ
տեղ դրանք քա յքա յվե լով  հողը հարստացնում են օրգանական նյութերով և ազոտով:

ԿԱՆԱՉ ՍԱԾԻԼՈՒՄ (ՇԻԹԻԼՈՒՄ), Зеленая пикировка; green sing/ingtands 
Սածիլում' գլխավոր արմատի ծերատումով:

ԿԱՆԱՉ ՏՆԿԱՐԿ, Зеленое насаж дение; green stand

Բոլոր տիպերի և կատեգորիաների կանաչապատ տարածություն: Ստեղծվում 
է գեղագիտական, սանիտարահիգիենիկ, կլիմայակարգավորիչ նպատակներով:



ԿԱՆ 171
ԿԱՆԱՉ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ, Уход за зелеными насаждениями; green stands
management

Քաղաքների կանաչ ֆոնղի պահպանման համար կիրառվող միջոցառումներ' 
հողի մշակում, բնի և սաղարթի ձևավորում, մարգախոտերի ու ծաղկանոցների ձևա
վորում ու խնամք, ճանապարհային ցանցի, անցուղիների, եգրապատերի, ջրավա
զանների և ա յլ օբյեկտների կառուցում, բարեկարգում և այլն:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ, Календарь озеленительных работ; 
greening activities calender

Գեղազարդային բույսերը տնկելու և խնամելու աշխատանքներս ըստ տարվա 
եղանակների, բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունների և տեղանքի 
կլիմայական պայմանների բաշխելու ժամանակացույց պլան:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, Прием озеленения (мет од); greening method
Կանաչապատման ձևավորման համակարգ: Ընդգրկում է հատակագծային 

(լանդշաֆտային կոմպոզիցիա, կանոնավոր և ազատ հատակագծում) և ագրոտեխնի
կական (ծառերի, թփերի, ծաղկաբույսերի տնկման, դրանց խնամքի, սիզամարգի 
ստեղծման տեխնոլոգիական կանոններ) եղանակներ:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ, Котезория озеленения; greening category

Գործառական կարևոր նշանակություն ունեցող խոշորամասշտաբ տնկարկ 
(զբոսայգի, պուրակ, անտառպուրակ, անտառայգի, պաշտպանիչ կանաչ գոտի, բու
սաբանական այգի, կենդանաբանական այգի, հատուկ նշանակության ա յլ տնկարկ
ներ և այլն):

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Система озеленения; greening system
Ընդհանուր հատակագծային կաոուցվածքին ու բնակչության մշակութակեն

ցաղային սպասարկման համակարգին ներդաշնակ կանաչապատման օբյեկտների 
կազմակերպված, փոխկապված տեղադրում բնակավայրի և քաղաքամերձ գոտու 
տարածքում: Այդ համակարգի ստեղծման և ձևավորման հիմնական սկզբունքներն 
են' կանաչապատման օբյետների տեղադրման համաչափությունը և հավասարա- 
մատչելիաթյունը, տնկարկների անընդհատությունը, փոխկապվածությունը:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱ, Норма озеленения; greening norm (standort)
Բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչապատ տարածքի նվազագույն 

քանակը' արտահայտված քառակուսի մետրերով (500 հազարից ավելի բնակիչ ունե
ցող քաղաքի համար այն կազմում է 21 մ2, 250-500 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքի 
համար' 14 մ2, մինչև 30 հազար բնակիչ ունեցող բնակավայրերի համար' 12 մ2):
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ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐՐ, Элемент озеленения; greening elem ent

Տարբեր հողամասերի ձևավորման համար օգտագործվող ծառեր, (տնկված ա- 
ռանձին-աոանձին, խմբերով, զանգվածներով, շարքերով), ծաղկանոցներ, սիզամար
գեր, զանազան խոտաբույսերի խմբավորումներ, քարաբլրակներում, բուսարկղերում, 
ծաղկամաններում, արկղերում տնկված ջերմոցային բույսեր:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՏԻՊ, Тип озеленения; greening type

Կանաչ տնկարկների բաղադրիչ մաս' զանգված, խումբ, մենածաո, ծառուղի, 
կենդանի ցանկապատ, եզրաշերտ, ուղղաձիգ կանաչապատման տնկարկ, ալպինա- 
րիում, քաբապարտեզ, երկարածաղկան, մշտածաղկուն պարտեզներ և այլն:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՏՆԿԱԳՕԱԳԻՐ, Посадочный черт еж озеленения; greening p lanting  
drawing

Կանաչապատման օբյեկտի աշխատանքային գծագիր: Սովորաբար կազմվում 

է 1:500, 1:250 մասշտաբով և նախատեսվում է տնկման վայրերը ծառեր, թփեր, ծաղ- 
կաբույսեր տեղափոխեԼու համար: Կից ցուցակում նշված են լինում փոսերի, խրա
մատների կտրվածքները, արմատամերձ գուղձի և տնկատեղերի չափսերը:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ, Объект озеленения;  greening o b ject

Որոշակի հատակագծային համակարգով կազմակերպված տարածք (պուրակ, 
պարտեզ, զբոսայգի և ա յլն): Կանաչապատման համակարգի հիմնական կառուցված
քային տարր:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ԲԱԺԱՆԻՉ ԳԾԵՐ, Разделительные 
линии проект а объекта озеленения; dividing (separa ting) lines fo r greening ob ject 
pro jection

1:500 մասշտաբի, այդ թվում նաև առանձին մանրամասերը 1:10, 1:20, 1:50 
մասշտաբի աշխատանքային գծագիր: Համաձայնեցված է բազիսային գծերի հետ, 

նշում է հատակագծման բոլոր տարրերի չափսերը: Վերջիններս բաժանիչ գծագ
րից գեոդեզիական մեթոդների օգնությամբ տեղափոխվում են բնական միջավայր: 
Բաժանիչ գծագրի վրա տրվում է տարածքի հաշվեկշիռը, ճեմուղիների, հրապարակ
ների կառուցվածքը, ճանապարհների լա յնակի կտրվածքը:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, Водоснабжение объекта 
озеленения; w ater supply o f greening o b ject

Տնկարկների ոռոգման, տնտեսական նպատակներով ջրամբարի լցման, ինչ
պես նաև այցելուներին խմելու ջրով ապահովելու համար ջրատարի շինարարական 
աշխատանքներ:

172
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ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾ?, Территория объекта озеленения; greening 
object te rrito ry

Կարմիր գծերի սահմաններում տ վյա լ օբյեկտի հատակագծային տարրերն 
ընդգրկող տարածք: Օրինակ’ գյուղատնտեսական հողահանդակներով սահմանա
փակված անտառապուրակ, փողոցներով սահմանափակված պուրակ և այլն:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, Баланс терртитории объекта 
озеленения; balance o f greening object te rrito ry

Տնկարկների, ծառուղիների, ճանապարհների, հրապարակների, շենքերի, կա
ռույցների, ջրամբարների հատակագծային տարրերի մակերեսների քանակական հա
րաբերակցությունը: Արտահայտվում է բացարձակ (մ2, հա) և հարաբերական (%) մե
ծություններով:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ, Вертикальное 
проектирование объектов озеленения; vertical p ro je c t o f greening object

Կոմպոզիցիոն նպատակներով ռելիեֆի ձևափոխման ու հարմարեցման, տա
րածքի մակերեսային հոսքի կազմակերպման, գոյություն ունեցող արժեքավոր բու
սականության և հողածածկի պահպանման նպատակով կիրառվող կոմպլեքս միջո
ցառումներ: Ղրանց թվին են պատկանում աստիճանների, հենարանային պատերի 
ստեղծումը, հեղեղուտների լցումը, ջբամաբարների փոսերի փորումը:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ, Озеленяемая территория; greening te rrito ry

Տնկարկներով' ծառերով, թփերով, սիզամարգով, ծաղկանոցներով զբաղեց
ված տարածություն: Այս կատեգորիայի մեջ չեն մտնում ճեմուղիների, հրապարակնե
րի, կառույցների զբաղեցրած տարածքները:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՌՈԳՈՒՄ, Орошение озеленяемой территории; 
irrigation o f greening te rrito ry

Չորային պայմաններում բույսերի կենսագործունեության ապահովմանը նպա- 

տակաուդղված միջոցառումների կոմպլեքս:

ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, Озеленение; greening, green construction 
Տե՞ս Կանաչ շինարարություն:

ԿԱՆԳՈՒՆ ԾԱՌԵՐԻ ԳԻՆ, Стоимость леса на корню; stumpage price
Ծառերի (անտառի) արժեքը արմատի վրա: Այն չի ընդգրկում հատումից հետո 

•սնտառվերականգնման հետ կապված ծախսերը:



ԿԱՆ
ԿԱՆԻՖՈԼ, ԲԵՎԵԿՆԱհյեժ, Канифоль; rosin, colophony

Ասեղնատերև ծառերի խեժանյութերի կարծր մաս, որն ստացվում է բևեկնայու
ղի թորումից: Օգտագործվում է թղթի և ստվարաթղթի սոսնձման համար, սինթետիկ 
կաուչուկի, ռետինի, պլաստմասաների, արհեստական կաշվի, լինոլիումի, օճառի, լա 
քերի և ներկերի արտադրությունում, որպես հալանյութ' գոգելիս:

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՊԱՐՏԵԶ, Регулярный сад; regu la r garden

Կանոնավոր աճի պարտեզ: Նրանում բույսերը, կածանները, ջրամբարները, 
ծաղկաթմբերը և ա յլ տարրերը տեղադրված են զուգաչափորեն:

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ, Регулярная планировке; regu la r planning

Պարտեզպուրակային արվեստի ոճ: Սկզբնավորվել է հնագույն ժամանակնե
րում (Բաբելոն) և լա յն տարածում ստացել Իտալիայի և Ֆրանսիայի XVI-XVII1 դարե
րի պարտեզներում: Աչքի է ընկնում երկրաչափական ճիշտ ուրվագծերի օգտագործ- 

մամբ' ծառուղիների, ճանապարհների ուղիղ գծերով, զուգաչափ կոմպոզիցիաներով, 
բույսերի շարային տնկարկներով, ճարտարապետական մանր ձևերի, ջրային տարա
ծությունների աօկայությամբ: Բույսերը դիտվում են որպես խիստ որոշակի արտաքին 
ձև և դասավորություն ունեցող շինանյութ:

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Категорийность; eategoria lity

Զբոսայգու կոմպոզիցիայի ընդհանուր համակարգում աչքի ընկնող, իշխող 

տարր: Զբոսայգու կոմպոզիցիայում աոանձնացվոդ տարրը (տնկարկներ, խմբեր, 

ճարտարապետական կաօույցներ, ծաղկանոց-պարտեզներ...), որը ամենից ավելի է 

աչքի ընկնում, իշխող է: Կատեգորիականության գործոնը վերաբերում է նաև զբոսայ

գու կոմպոզիցիայի գունեղությանը: Իշխող գունավորումը պետք է որոշակիորեն աչ

քի ընկնի այն ժամանակ, երբ մյուս գույները նպաստում են դրան: Եթե ա յցելուն աոա
ջին իսկ հայացքից չկարողանա որոշել զբոսայգու կոմպոզիցիայի ամենակարևոր 
տարրը, ապա նշանակում է, որ նրա Կ.-ը անորոշ Է:

ԿԱՐՕՐԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌ, Жестколистый лес; sderophy/ous fo rest, hard-leaved 
fo rest

Մշտադալար անտառներ, գլխավորապես կազմավորված քսերոֆիլ կարծրա- 
տերևավոր ծառերից: Տարածված է մերձարևադարձային գոտում զբաղեցնում է ան
տառների ընդհանուր տարածքի 3% ը: Առանձնապես բնորոշ է միջերկրածովյան 

շրջաններին, որտեղ անտառները հիմնականում կազմավորված են մշտադալար կաղ
նիներից, պիստակենուց, ձիթենուց, փշատենուց և ա յլն:
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ԿԱՐՕՐԱՏեՐեՎԱՎՈՐ ՕԱՈԱՏեՍԱԿՆեՐ, Тбердолиственные древесные породы;
hardwood tree species

Տերևավոր ծառատեսակներ, որոնք օժտված են ամուր բնափայտով (ռոբինիա 
կեղծակացիա, բոխի, կաղնի, հաճարենի, հացենի, վրացական թխկի և այլն):

ԿԱՐՃՕՐՅԱ ԲՈՒՅՍԵՐ, Короткодневные растения; plants o f short days
Աճի և զարգացման համար կարճ լուսային օր պահանջող (առավելապես հա

րավային լայնությունների) բույսեր:

ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՐՔ (ԲՈՒՅՍԵՐԻ), Красная книга; Red Book

Միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք փաստաթուղթ, ո- 
րում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման եզրին գտնվող 
բույսերի և դրանց համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարած
վածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկություննե
րի ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին:

ԿԱՈՒԼԻՖԼՈՐԻԱ, Каулифлория; cautifktry

Օաօի բնի քնած բողբոջներից ծաղիկներ առաջացնելու բույսերի կենսաբակա- 
նան ունակությունը: Հատուկ է արևադարձային ծառաբուսականությանը (կակաոյի 
ծառ, հուդայածառ):

ԿԵԳԼԱԴԱՇՏ, Воулингрин; bow ling fie ld
Սպորտային տիպի հատակ սիզամարգ կեգլախաղի համար: Կենտրոնական 

մասը տափակ Փոսորակի տեսք ունի: Օգտագործվում է զբոսայգիների և պարտեզնե

րի ընդարձակությունը ընդգծելու համար:

ԿԵՂԾ ՄԻՋՈՒԿ, Ложное ядре;  false heart
Բնափայտի տարածված արատ: Արտաբնափայտային կամ հասուն բնափայ

տային տեսակների բնի միջին մասի գորշ գունավորում, որը նմանվում է միջուկի: Ա- 
ճող ծառի Կ.Մ. սովորաբար առաջանում է ծառի վնասված մասերից տարբեր սնկերի 
ներթափանցման հետևանքով: Վերջիններս, առաջացնելով որոշ նյութեր, օքսիդաց
նում են բջիջները' փոխելով նրանց գույնը: Կ.Մ. հաճախ նկատվում է հաճարենու, կե
չու, կաղամախու և ա յլ տեսակների մոտ: Տարբեր տեսակների մոտ ունենում է տար
բեր գունավորում: Եթե բնափայտում փտման երևույթներ չկան, Կ.Մ. բացասաբար չի 
ազդում բնափայտի տեխնիկական հատկությունների վրա:

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ, Зоологический сад; zoological park (garden)
Հատուկ նշանակության այգի, որտեղ պահպանվում են կենդանական աշխար

հի տեղական և ներմուծված ներկայացուցիչներ: Հաշվի առնելով կենդանիների կեն-
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սաէկոլոգիական առաԱձՍահատկություԱսսրը և այգու ՕանրաբնռՍվաՕություՍը այցե
լուներով, ձևավորվում է կանոնավոր £յամ լանդշաֆտային հատակագծմամբ:

ԿԵՆԴԱՆԻ ԾԱԾԿՈՑ, Ж ивой покров; a live cover

Անտառի սաղարթի տակ աճող խոտաբույսերի, մամուռների, քարաքոսերի, կի
սաթփերի և թվփկների համակեցություն: Կ.Ծ.-ի կազմը և բնույթը պայմանավորված է 
հողային, կլիմայական, տոպոգրաֆիական գործոններով, անտառում վայրի կենդա
նիների քանակով, մարդու տնտեսական գործունեությամբ և ա յլն : Կ.Ծ. միջավայրի 
պայմաններն արտահայտող ցուցանիշ է, միաժամանակ ազդում է հողի միկրոկլիմայի, 
անտառի սերմնային վերակագնման ու ծառուտի զարգացման վրա: Խռտաբույսերի 
որոշ տեսակներ, դարերի ընթացքում հարմարվելով որոշակի պայմանների, հանդի
սանում են առանձին ծառուտների ուղեկիցը: Կ.Ծ.-ի կազմը և տարածվածությունը 

պայմանավորված է ծառուտի հասակով, լրիվությամբ և սաղարթի միակցվածության 

աստիճանով: Դաշտավլուկազգի խոտաբույսերից կազմավորված Կ.Ծ. բացասաբար է 

ազդում հողի ջրաֆիզիկական հատկությունների և քիմիական կազմի վրա: Տարատե- 
սակային խոտային բուսածածկը, ընդհակառակը, ունի դրական ազդեցություն: Կ.Օ. 
ագրելով հողի և հողի մակերես հասնող լուսային էներգիայի վրա* դրական կամ բա

ցասական ներգործություն է թողնում անտառի սերմնային վերականգնման և մատղա
շի զարգացման վրա:

ԿԵՆԴԱՆԻ ՀՈՂԱԾԱԾԿՈ9, Напочвеный ж ивой покров; ground a live  cover 

Sb 'u Կենդանի ծածկոց:

ԿԵՆԴԱՆԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ, Ж ивая изгородь; alive fencing

Ձևավորվող և ազատ աճող ծառերից կամ թփերից (երբեմն՝ դրանց զուգակցու
մից) կազմված հոծ, անանցանելի տնկարկ: Սովորաբար խուզման միջոցով դրան 
տրվում է կանաչ պատի ձև: Կ.Ց.-ների համար օգտագորվում են լա վ  խուզվող բույսեր 
(սզնի, գլեդիչիա, չմենի, կենսածաո արևելյան, կիպրոս և ա յլն), ինչպես նաև լիաններ 
(կուսախաղող, մշակովի խաղող, մամրիչ և այլն):

ԿԵՆԿՈՆԵ, Кенноне; kenkone

Հնգյակներով ծառերի տնկման եղանակ: Իրար մոտեցված շարքերով և 
մի գծով սաղարթը խազված, ներքևում բաց բներով տնկում, որն ապահովում է անկ
յունագծային ուղղություններով բների միջև տեսանելիությունը: Այս եղանակը օգտա
գործվել է հին Հոոմի պարտեզների ձևավորման ժամանակ:

ԿԵՆՍ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Биопродуктивность; b ioproductivity

Որոշակի տարածքում կենդանի օրգանիզմների առաջացրած կենսազանգվա
ծը կամ նրա պոտենցիալ էներգիան:
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ԿԵՆՍԱԲԱտՕԱՅԱնԽւՏՅՈՒՆ, Биоразнообразие;  biodrverzjiy

Ցամաքային, օդային և ջրային էկոհամակարգերի բաղադրիչներ հանդիսացող 
կենդանի օրգանիզմների տարատեսակություն, որը ներառում է բազմազանությունը 
տեսակի շրջանակներում, տեսակների միջև և էկոհամակարգերի բազմազանությունը:

ԿեԵՆՍԱՁԱՆԳՎԱՕ, Биомасса; biomass
Անհատի, որոշակի տեսակի կամ խմբի ու ամբողջական համակեցության 

ընդհանուր զանգվածը մեկ միավոր տարածքում: Բույսերի կենսազանգվածը 
ընդունված է անվանել ֆիտոզանգված, իսկ կենդանիներինը' զոոզանգված:

ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԶՐՈ, Жизненный ноль; life  zero

Ջերմաստիճան, որի ժամանակ սկսվում են բույսերի հյութաշարժը և կենսական 
պրոցեսները: Բարեխաօն գոտում ծառատեսակների մեծ մասի համար այն հավասար 
t  +6-8°С:

ԿԵՆՍԱՁԵՎ, Жизненной форма; life  form
Բուսատեսակի կամ որոշ բուսախմբերի արտաքին տեսքը, որով արտահայտ

վում է նրանց կյանքի բնույթը և հարմարողականությունը արտաքին պայմաններին: 
Կ.-ով որոշվում են վեգետատիվ օրգանների (ճյուղեր, արմատներ) աճման և մահաց
ման առանձնահատկությունները: Կ.փ կատեգորիաներն են* ծառեր, թփեր, խոտա- 
բույսեր, մագլցող և սողացող, արմատապալարավոր և սոխուկավոր բույսեր: Բուսա
կան Կ. պայմանավորված չէ ցեղային պատկանելությամբ: Այն աճման միանման պայ
մաններում բույսերի հարմարողականության արդյունք է: Հիմնականում ընդունված է 
Ռաաունկերի բուսական Կ.-երի դասակարգումը, որը հիմնված է հողի մակերևույթի 
նկատմամբ բույսերի վերականգնման բողբոջի դիրքադրամից* անբարենպաստ 
(ցուրտ կամ չորային) ժամանակաշրջանում: Կախված բողբոջը պաշտպանող ծած
կույթի բնույթից լինում են ֆաներոֆիտներ, որոնց վերականգնման բողբոջը գտնվում 
է հողից և ձյան ծածկույթից վերև (ծառեր, թփեր, լիաններ, էպիֆիտներ), հեմերոֆիտ- 
նծր' ցածրահասակ բազմամյա բույսեր, որոնց վերականգնման բողբոջը գտնվում է 
20-30 սմ բարձրության վրա և հաճախ ձմեռում է ձյան տակ (թփիկներ, կիսաթփեր, ո- 
րոշ բազմամյա խոտաբույսեր), հԵմիկրիպտոֆիտՕԵր' բազմամյա խոտեր, որոնց բող
բոջները ձմեռում են վերգետնյա ձնածածկ շերտում և թեփուկի տակ, գծոֆիտնեքք 
բազմամյա խոտաբույսեր, որոնց վերերկրյա մասը լրիվ մահանում է, իսկ բողբոջները 
ձմեռում են հողի մեջ. հիդրոֆիտներ միամյա բույսեր, որոնք անբարենպաստ ժամա
նակաշրջանն անց են կացնում ջրում. Ի. Սեբերյակովը, ելնելով բույսերի կառուցված
քից և վերերկրյա առանցքների երկարակեցությունից, տվել է Կ.-ի ա յլ դասակարգում, 
ծառեր* երկարակյաց (10-50 տարի և ավելի), բույսեր' լա վ արտահայտված բնով, 
թփեր' վերերկրյա մասը կազմավորված է կմախքային առանցքներից, ապրում են 5- 
10 տարի, կիսաթփեր և թփիկներ' կիսափայտացած բույսեր, որոնց կմախքային ճյու-
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ղերի զգա լի սասն ամեն տարի ռահասոււ) է  պոլիկարպ բագմասյա խոտոր, որոնց վԵ- 
րերկրյա մասը մինչև հողի մակերեսն ամեն տարի մահանում է:

ԿԵՆՍԱՑԵՆՈԶ, Биоценоз; biocenosis

Համեմատաբար միատարր տարածքում (ջուր, ցամաք) գտնվող բույսերի, կեն
դանիների ու միկրոօրգանիզմների միասնություն, որոնք միմյանց նկատմամբ և շրջա
պատի հետ գտնվում են որոշակի փոխհարաբերության մեջ: Կ. տ վյա լ պայմաններում 
տարբեր օրգանիզմների երկարամյա պայքարի, հարմարողականության և բնական 
ընտրության պրոցեսի արդյունք է: Կենսաբանական շրջանաօության մեջ Կ.-ի մաս
նակցությունն ընդգրկում է 3 խումբ օրգանիզմներ' ավտոտրոֆ, հետերոտրոֆ և քա յ

քայող:

ԿԵՆՍԱՑԵՆՈԼՈԳԻԱ, Биоценология; biocenotagy, synecoiopy

Կենսաբանական գիտության բաժին: Ուսումնասիրում է կենսացենոզների ծա
գումը, կառուցվածքը, զարգացման դինամիկան և ա յլն:

ԿԵՉՈՒՏ, Березняк;  b irch  fo re s t

Կեչու միատարր կամ նրա գերակշռությամբ ծառուտ: Հայաստանում հանդի
պում է գրեթե բոլոր անտառային շրջանների վերին անտառային գոտում' կազմավո
րելով մերձալպյան կորաբուն ծառուտներ:

ԿԵՏԱՅԻՆ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ, Точечные векторные объекты; P o int vector 

objects

ԱՏՀ-ի երեք հիմնական վեկտորային տարածական միավորներից մեկը (գծին և 

բազմանկյանը զուգահեռ), որի օգնությամբ ցույց են տրվում կետային օբյեկտները' 
բարձրությունները, միայնակ ծառերը, անտառապահի տնակը և ա յլն:

ԿԻՍԱՄԱԿԱԲՈՒՅԾ ԲՈՒՅՍԵՐ, ԿԻՍԱՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐ, Эпифиты; epiphytes

Բույսեր, որոնք ապրում են ա յլ բույսերի' գլխավորապես ծառերի հաստ ճյուղե
րի խեչակներում և բների վրա: Ունեն ասիմիլյացիոն մակերես, սակայն ձևափոխված 
ծծիչ արմատները ա յլ բույսերից ջուր և նրա մեջ լուծվա ծ հանքային աղեր են վերց
նում: Բնորոշ են արևադարձային և մերձարևադարձային տարածաշրջաններին: 
Դրանց մեծ մասը կարող է օգտա գործվել ձմեռային պարտեզներ ստեղծելիս և որպես 

ամպելային բույսեր (ձարխոտեր, խոլորձներ և ա յլն):

ԿԻՍԱԹՈՒՓ, П олукуст арник; subshrub

Բազմամյա բույս, որի ճյուղի ստորին վերականգնման բողբոջ կրող մասը փայ
տանում Է և պահպանվում մի քանի տարի, մինչդեռ վերին մասն ունենում է խոտային 
կաոուցվածք և ամեն տարի մահանում է: Կ.-ե րը հիմնականում բնորոշ են չորային
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շրջաններին: Օրինակ մոշենի' էվոլյուցիոն զարգացման պրոցեսում անցողիկ (մի
ջանկյալ) կենսաձև է ծառաբույսերից դեպի խոտաբույսերը:

ԿԻՍԱԹՓԻԿ, Полукустарничек; dw arf semishrub
Ցածրաճ բազմամյա բույս, որի վերգետնյա ընձյուղների մեծ մասը, ինչպես խո- 

տաբույսերի մոտ, ամեն տարի ոչնչանում է, բայց մնում են դրանց փայտացած հիմքե- 
րը վերարտադրության բողբոջներով, հողի մակերեսից որոշ բարձրության վրա (օ- 
շինղրի որոշ տեսակներ, ուրց և այլն): Պատկանում են քսամեֆիտների կենսաձևին:

ԿՒՍԱՀԱՏԱՕ, Недоруб; crest
Համատարած կամ ընտրովի հատումների ժամանակ հատման համար նախա

տեսված ծառերի ոչ լրիվ հատում: Կ.-ի պատճառներն են' արտադրական պլանների 
թերակատարում, անտառանյութի տեսականու պահանջարկի փոխում, անտառի և 
պահանջվող տեսակների անհամապատասխանություն և այլն:

ԿԻՍԱՇԻՆԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԾԱՌ, Палуделовое дерево; semHnerchantobfe tree
Օաո, որն օժտված է շինափայտի փոքր ելքով: Կ.Օ.-ի շինափայտ ապահովող 

մասի երկարությունը կազմում է 2-6.5 մ: Ծառաբանը որոշ բարձրության վրա կարոդ է 
լինել փտած կամ ունենալ ա յլ արատ:

ԿԼԻՄԱՅԱՎԱՐԺԵՑՈՒՄ, Акклиматизация; acclim atization՝, seasoning
Մարդուն օգտակար բուսատեսակներով բնական համակեցությունը հարստաց

նելու նպատակով նախկինում այդտեղ չաճող որևէ բույսի նպատակային ներմու
ծում և գոյության նոր պայմաններին այդ բուսատեսակների վարժեցում:

ԿԼՈՆ, Клон; klon
Մեկ բույսից վեգետատիվ եղանակով բազմացված (տնկաշիվերով, պալարնե

րով, սոխուկներով, անդալիսներով) առանձնյակներ, որոնք ժառանգականորեն 
կրկնում են ելանյութի հատկանիշները:

ԿԼՈՆԱՅԻՆ ՍՈՐՏԱԲՈՒՕՈՒԹՅՈՒՆ, Клоновое сартоводство; klon so rt breeding

Ընտրության և խաչասերման միջոցով արժեքավոր ձևերի ստացում և դրանց 
լավագույն օրինակների հետագա վեգետատիվ բազմացում (եղրևանի, սրնգենի, բար

դի):

ԿՃԵՊ, ՎԵՐՆԱԿԵՂԵՎ, Корка; CfUSt

Կեղևի արտաքին մաս, որն ամեն տարի աճելով ավելանում է' ի հաշիվ պերի- 
դերմի մակերեսային շերտի մահացման: Հատկապես հզոր վերնակեդևային շերտ է ա- 
ռաջանում ծեր ծառերի բնի և արմատների վրա: Թփերի վրա չի կազմավորվում, քանի
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որ վաղ է թափվում: Որոշ ծառերի մոտ (հաճարենի) բացակայում է: Խաղողի վազի 
մոտ անջատվում է կյանքի աոաջին իսկ տարում, տանձենու, խնձորենու մոտ' в-8-րդ, 
լորենու մոտ' 10>12 ֊րդ , կաղնու մոտ' 25-30-րդ տարում և ա յլն:

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ, Ориентация; orientation

Հատակագծային տարրեր տարրերի տեղաբաշխումը ըստ աշխարհի կողմերի' 
հյոաիս-հարավի և արևելք-արևմուտքի նկատմամբ ղրանց ունեցած տեղադիրքի: 
Կարևոր նշանակություն ունի փողոցների նախագծման, ինչպես նաև տնկարկներում, 
ջերմոցներում և ջերմատներում տնկանյութի աճեցման համար:

ԿՈՃՂ, Пень; stump

Հատումից հետո մնացած ծաոի արմատակից մասը: Կ.-ի բարձրությունը պետք 
է լինի ծաոի տրամագծի 1/3 չափով: ժամանակի ընթացքում, 5-10 տարուց (նայած 
ծառատեսակի) կ. փտում է: Այն հաճախ օգտագործում են արմատահյաթ ստանալու

համար:

ԿՈՃՂԱՀԱՏՈՒՄ, Посадка на пень; stum pplanting

Երիտասարդ ծառերի և թփերի հատումը կոճդաշիվեր ստանալու նպատակով: 
Կիրառվում է վնասված, կորաբուն ծառերը նոր կոճդաշիվերով փոխարինելու համար:

ԿՈՃՂԱՐՄԱՏ, Корневищ е; rhizom e

Բույսի ստորգետնյա բազմամյա շիվ: Կատարում է սննդանյութերի պահեստա
վորման, վեգետատիվ բազմացման դեր, նպաստում է նաև բույսի հողին ամրանալուն: 
Կ. արագ փայտանում է, արտաքինից նմանվում է արմատին, որից տարբերվում է հո
րիզոնական դիրքով, ծայրապատյանի բացակայությամբ: Կ.-ի ծոցերում ստորգետնյա 

նոր ընձյուղների բողբոջներ են առաջանում:

ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ (ԶՈՒԳԱԿՑՎԱԾ) ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Комплексная рубка ; com plex cutting  
Միևնույն տարածքում անտառի խնամքի և գլխավոր օգտագործման հատում

ների զուգակցում: Կիրառվում են բարդ ծառուտներում, երբ աոաջին շարահարկի ծա
ռերը գտնվում են հասունացման տարիքում, իսկ ներքին շարահարկում' ձոդանային 
(ենթակա է նոսրացման կամ անցումային հատումների): Կ.Հ. կատարվում է 1-2-3 փու
լերով, ինչը պայմանավորված է շարահարկի կազմով, հասակային դասերով, սաղար

թի միակցության աստիճանով, լրիվությամբ, անտառի գնահատման մյուս ցուցանիշ- 

ներով և անտաոաճման պայմաններով: Կ.Հ.-ի տարբերությունը կոմբինացված հա
տումներից այն է, որ վերջինիս դեպքում կիրառում են գլխավոր օգտագործման կամ 
խնամքի հատումների տարբեր եղանակներ:
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կՈԱՊԼէ^ՍԱՅԻՆ (ՅՈՒԳԱԿՏՎԱՕ) ՅԵՈՆԱրկՈՒՏՅՈՒՆ, Комплексное предприятие; 
complex enterprise

Անտառային զուգակցված ձեռնարկություն, որը միավորում է մի շարք մասնա
գիտացված բնագավառներ' անտաոաճեցում, անտառօգտագործում, անտառանյութի 
սկզբնական մշակում և ա յլն: Կ.Ձ. լինում են միատարր, երբ միավորում է անտառային 
հումքի օգտագործման միևնույն բնագավառի ձեռնարկություններ (անտառօգտագոր
ծում), և բազմաճյուղային' անտաոաճեցում, անտառօգտագործում, անտառից ստաց
վող մթերքների (պտուղներ, սունկ և այլն) վերամշակում և այլն:

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ, Композиция в садово-парковом 
искусстве; com position in garden- park a rt

Պարտեզի, զբոսայգու կամ ամբողջ տարածքի առանձին բնապատկերի ստեղ
ծումը որոշակի գեղարվեստական համակարգով, որն ապահովում է բաղադրիչ մասե
րի (տնկարկներ, ռելիեֆ, ջրային մակերեսներ) փոխադարձ կապը, պայմանավորւմ է 
կանաչապատման օբյեկտի հիմնական մտահղացումը և դերը: Օգտագործվում են 
կոմպոզիցիայի բազմազան միջոցներ և եղանակներ (գլխավորի և երկրորդականի ա- 
ռանձնացում, մասշտաբայնություն և համաչափություն, համամասնություն, ռիթմ և 
տպավորությունների հերթափոխում, զուգաչափություն և անզուգաչափություն, ցայ- 
տերանգություն և նմանություն, կողմնորոշում, լույս և գույն, նյութի ֆակտուրա և 
այլն):

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՑՏ, Ось композиции; composition axis
Կանաչ զանգվածի ճարտարապետական անսամբլի հինական ուղղություն: 

Տարբերում են կոմպոզիցիոն գլխավոր և երկրորդական առանցքներ: Կանոնավոր ո- 
ճի դեպքում կոմպոզիցիոն առանցքները երկրաչափական կանոնավոր գծեր են: 
Լանդշաֆտային ոճի դեպքում դրանք ուղիղ գծեր չեն, ա յլ բնական կոմպլեքսի 
կարևորագույն տարրերն են:

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ, Центр композиции; center o f composition
Զբոսայգու յուրաքանչյուր կոմպոզիցիայի գլխավոր տարր: Կանոնավոր ոճի 

դեպքում կոմպոզիցիայի կենտրոն կարող է լինել հրապարակը, շատրվանը, ճարտա
րապետական կառույցը, ծաղկանոցը, լճակը և ա յլն: Լանդշաֆտային ոճի դեպքում Կ. 
Կ. կարող է համարվել բնության աչքի ընկնող, գեղեցկագույն տարրը' ջրային տարա
ծությունը, բլրակը, մակրոլանդշաֆտի հեռավոր տեսարանները, որոշ դեպքերում' 
նաև արհեստական կառույցները: Զբոսայգու կոմպլեքսում կարող են լինել կոմպոզի
ցիոն մի քանի կենտրոններ:

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, Композиционный узел; composition unit
Պարտեզի կամ զբոսայգու հատված կամ մաս, որը մեկ ամբողջության մեջ է 

միավորում ու կապում մի քանի հատվածներ կամ մասեր' դրանցով կազմելով միաս-
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նական կոմպոզիցիա: Օրինակ, բացատ, որս սիավորուս է բնապատկերի шошИЩГ 
տեսարաններ:

ԿՈՆ, Ш иш ка; cone

Մերկասերմ բույսերի, հիմնականում ասեղնատերևավորների սերմնային օր- 
գան: Համակուո հավաքված թեփուկներ, որոնք հասունանալիս փայտանում են ստա
նա լով մոխրագույն կամ շականակագույն գունավորում: Հաճախ սերմնաթեփուկները 
միաձուլվում են, դաոնում մսալի, հյութալի (հիշեցնելով ծածկասերմերի պտդակից) 
կոնահատապտուղ (գիհի, կենի): Սերմերը հասունանափս թեփուկները սովորաբար 
բացվում են և սերմերը րուրս են թոչում: Ասեղնատերևավոր անտառների թափուկում 

Կ.-երը գգա լի մաս են կազմում:

ԿՈՆԱՉՈՐԱՑՆՈՂ ՍԱՐՔ, Ш иш косушилка; conedryer

Ասեղնատերևավոր ծառատեսակների կոներից սերմերի անջատման սարք: Լի
նում են տարբեր կաոուցվածքի, ստացիոնար և շարժական: Կ.Ս.-ում բարձր ջերմաս
տիճանի (30-60°) օդի հոսանքի տակ կոների թեփուկները բացվում են, պտտվող 
թմբուկներն անջատում են սերմերը սերմնաթեփուկներից: Չորացման և սերմերի 

մաքրման մեկ փուլը տևում է 12 ժամ: Արտադրողականությունը մեկ օրում* 30 կգ • 

սերմ:

ԿՈՆԻՖԵՐԵՏՈՒՄ, Кониферетум;  coniferetum

Ասեղնատերև ծառաբույսերով ձևավորված կոլեկցիոն էքսպոգիցիոն հողամաս: 
Բնորոշ է բուսաբանական այգիներին, դենդրոպարկերին:

ԿՈՐԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ, Кривизна ст вола; stem  curvature

Օառաբնի մեկ կամ մի քանի տեղում ծոմովածություն (կորություն): Լինում է 
միակողմանի, բագմակոդմանի, հավասարաչափ և անհավասարաչափ: Վերջինս ա- 
ոավել բնորոշ է կոճդաշիվային ծագում ունեցող ծաոերին, երբ աօկա է թրանման կո
րություն: Կորության աստիճանը որոշվում է կորության ամենամեծ նիզակի և երկա
րության հարաբերությամբ' արտահատված տոկոսներով:

ԿՏՐՈՆ, Черенок; slip, shank

Կտրոնավորման համար բույսից սաանձնացված վեգետատիվ որևէ մաս: Լի

նում են փայտացած (աշնանը կամ վաղ գարնանը), ոչ լրիվ  փայտացած կամ կանաչ 

(ամռանը' տերևով), արմատային (պատրաստում են աշնանը և պահում մինչև գա
րուն), տերևային (տերևի որևէ մաս) և ա յլն:

ԿՏՐՈՆԱՊԱՏՎԱՍՏ, Прививка черенком; s lip  g ra fting

Պատվաստի տարածված եղանակ: Պատվաստացուն կտրոնի ձևով անջատ
վում է մայրական բույսից: Տարբերում են հասարակ և լեզվակավոր կտրոնապատ-
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վաստսեր: Հասարակի դեպքում պատվաստակալը և պատվաստացուս թեք կտրում 
են և հպելով մեկը մյուսին' կապում: Լեզվակավոր Կ.-ի դեպքում պատվաստակալի և 
պատվաստացուի թեք կտրվածքի վրա լրացուցիչ ելուստ և ճեղք են պատրաստում, ո- 
րոնք համապատասխանում են իրար, և հպելիս պատվաստացուն ամուր միանում է 
պատվաստակալին: Դրանով սերտաճումը ավելի լա վ է կատարվում: Գարնանային Կ.- 
ը կատարվում է մինչև բողբոջների բացվելը:

ԿՏՐՈՆԱՎՈՐՈՒՄ, Черенкование; propagation by cutting

Բույսի վեգետատիվ բազմացման եղանակ: Կտրոններ վերցնում են միամյա, 
երկամյա շիվերից, արմատից, տերևի մասերից, որոնք բարենպաստ պայմաններում 
արմատակալեցվում են և աճեցվում որպես նոր բույս:

ԿՏՐՎԱԾՔ, Отруб; b reakoff
Օաօաբնի վերին լայնակի կտրվածք, որի տրամագծով սովորաբար հաշվար

կում են գերանների ծավալը:

ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՐՏԱԲՆԱՓԱՅՏ, Двойная заболонь; blown sap

Բնափայտի արատ, երբ միջուկում մի քանի տարեկան օղակներն ընդունում են 
արտաբնափայտի տեսք և գույն:

ԿՐԿՆԱԿԻ ԾՈՒԾ, Двойная сердцевина; double pith

Երբ ընդլայնակի կտրվածքում գագաթնային ճյուղերի միաձուլման հետևան
քով դիտվում է երկու ծուծ:

ԿՐԿՆԱՃՈՒՄ, Отрастание; regrowth
Ջարդվելուց կամ կտրելուց հետո սաղարթը կամ արմատային համակարգը վե

րականգնելու բույսերի ունակության:

Կ9ԱՃՈՒՄ, Срастание; intergrowth
Պատվաստված 2 բույսերի միակցման վեգետատիվ պրոցես: Հատուկ է բոլոր 

տեսակի պատվաստներին, աչքապատվաստներին: Կանաչ շինարարությունում օգ
տագործվում է բույսերի բազմացման ու պահպանման նպատակով, հատկապես այն
պիսի սորտերի, որոնք սերմեր չեն առաջացնում (բռնչի պարտեզային' բալդոնեժ) 
կամ ստացված սերմերը անկայուն սերունդ Են տալիս:

Կ8ԱՏՈՒՆԿ, Подзон; underplants
Ծառատեսակներ, որոնք նպաստում են գւխավոր ծառատեսակի բունը կողա

յին ճյուղերից ազատելուն և բնի ձևավորմանը, գագաթնային աճի արագացմանը: Աչ-
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քի C ընկնում համեմատաբար արագ աճով, խիտ սաղարթով' կեչի, թեղի՛, դաշտային և 
սրատերև թխկի և ա յլն:

ԿՑՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺ, Накидной монтаж,;  m aking a m osaic

Օդալուսանկարները դասավորվում են թօչող սարքի թռիչքի ուղղութամբ, որ՝ 
տեղ կոնտակտային հատվածները իրար վրա են դրվում ինչպես երթուղու երկայնքով, 
այնպես էլ հարևան երթուղիների միջև:

ԿՈՒԼԻՍ, Кулисы; coulisse, b e lt o f trees

Բազմապլանային հեռանկարի ստեղծման նպատակով տարածության մեջ մե
կը մյուսին զուգահեռ մի քանի հարկ բույսերից կազմված վարագույր: Ծածկում է զբո
սայգու կամ շրջապատող լանդշաֆտի աչքի զարնող ոչ հիմնականը, ընդգ

ծում' գլխավորը: Ծառայում է նաև ստորին շարահարկի բույսերը արևից կամ տրորե
լուց պաշտպանելուն: Անտառում' կուլիսը համատարած հատատեղերի միջև ընկած 

նեղ անտառաշերտ է: Կ. թողնվում է բնական սերմնային վերականգնումն ապահովե

լու նպատակով:

ԿՈՒԼԻՍԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Кулисные рубки; o fte rno te -strip  fe llings

Շերտավոր հատումների տարատեսակ: Կուլիսները հատվում են ոչ թե մեկ 

ստուգիչ ժամանակաընթացքում (10 տարի), ա յլ թողնվում են արմատի վրա մինչև 

միջկուլիսային տարածքում մատղաշի լրիվ  ձևավորումը:

ԿՈՒԼԻՍԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Кулисные насаждения; b e lt o f stands

Ավազուտներն ամրացնելու նպատակով հիմնադրամ անտաոաշերտեր: Պաշտ
պանական անտառտնկարկների տարատեսակ: Սովորաբար հիմնադրում են էրոզավ- 
տանգ վայրերում, քամիներին ուղղահայաց' օգտագործելով լա յնատերև սաղարթա

վոր ծառատեսակներ: Կ.Տ.-ի լայնությունը 30-50 մ է, միջկուլիսային տարածությունը' 
100-150 մ, միջշարային տարածությունը* 3-4 մ, շարքում բույսը բույսից '0.6-1.5 մ:

ԿՈՒԼՏԻվԱՐ, Культ ивар; cu ltiva r

Վեգետատիվ եղանակով ստացված պարտիզային ձև, տարատեսակ, սորտ: Ան
վանումը գրվում է մեծատառով և վերցվում է չակերտների մեջ. օր .' մանդարինի «Ուն

շիու սորտ, գեղազարդ ծառաբույսերի բազմաթիվ լացող, գնդաձև, բրգաձև, կոնաձև 
սաղարթով ձևեր և ա յլն:

ԿՈՒՍԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌ, Девственный лес; virgin fo re st

Բնական անտառ, որը զերծ է մնա ցել մարդու տնտեսական գործունեությունից: 

Հիմնականում վերաբերում է արևադարձային գոտու անտառներին: Իրականում Կ.Ա.- 

ներ չկան: Բոլոր անտառներն էլ ուղղակի կամ անուղղակի ենթարկվել կամ ենթարկ
վում են մարդու ներգործությանը (անթրոպոգեն ճնշում):



Հ
ՀԱԲԻՏՈՒՍ (ՃԱՐՏԱՐԱԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ), Габитус; habitus

Առարկայի արտաքին ձև: Օառի առարկայական տեսքը: Անտառագիտության 
մեջ հաբիտուսով ընդունված է նշել ծառերի ձևը: Ազատ և անտառում աճող նույն տե
սակի ծառի Հ.-ը միմյանցից խիստ տարբերվում է: Տե՜ս նաև ճարտարակերտություն:

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՕԱՌԱԹՓԱՏԵՍԱԿ, Редкий вид деревьев и кустарников; rare specie 
o f trees and bushes

Բնության մեց (բնական բուսական համակեցություններում) հազվադեպ հան
դիպող և Կարմիր գրքում գրանցված կամ գրանցման ենթակա ծաոա- կամ թփատե
սակ: Օրինակ' կենի հատապտղային, մրտավարդ կովկասյան, տանձենու բազմաթիվ 
էնդեմիկ տեսակներ Հայաստանի դենդրոֆլորայի համար, որոնք գրանցված են ՀՀ - 
Բույսերի Կարմիր գրքում:

ՀԱՃԱՐՈՒՏ (ՀԱՃԱՐԿՈՒՏ), Бучима; букняк; beech forest

Հաճարենու միատարր կամ նրա գերակշռությամբ ծառուտ: Հայաստանում 
տարածված է հյուսիսային անտառային շրջաններում, որտեղ 1200-1650 մ բարձրութ
յունների վրա առաջացնում է բարձր արդյունավետության ծառուտներ:

ՀԱՄԱԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Симбиоз; symbhse
Երկու օրգանիզմների փոխադարձ օգտակար համակեցություն: Հ. գոյություն 

ունի նաև կենդանի օրգանիզմների և բույսերի, սնկերի և բարձրակարգ բույսերի միջև 
(միկորիզա):

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, Сообщество; cenosis, assemblage
Ֆիզիկաաշխարհագրական որոշակի միատարր պայմաններում աճող տարբեր 

ֆունկցիոնալ պատկանելության օրգանիզմների միագումարելիություն: Տարբերում 
են բուսական (ֆիտոցենոզ), կենսաբանական, անտառային, տունդրային Հ. և այլն:

ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Концентрированные рубки; concentnted  
cuttings

Համատարած հատումներ, որոնց հատատեղերը կենտրոնացված են տրանս
պորտային ճանապարհների մոտ: Աոանձին հատատեղերի լայնությունը երբեմն հաս
նում к հարյուրավոր մետրերի' 1-3 տարի միակցման ժամկետով: Հ.Հ.-երի ընդհանուր 
տարածքը մի քանի տարում կարող է ընդգրկել հազարավոր հեկտարներ: Նման հա
տումները սովորաբար կիրառում են քիչ իրացված անտառային խոշոր գանգվածնե-
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րրսՕ՜ բարձր արդյուեւախտությամբ օգտագործելով տեխնիկաս: Հ.Հ.-ները խաթարում՛ 
Են անտաոի ջրակարգավորիչ հատկությունները և ինքնավերականգնման ունակութ- 
յունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ, Карты общ инных лесов; Community 
fo re st mops

1:10 000 -1:25 000 մասշտաբների անտսաային քարտեզներ, որոնք ընդգրկում 
են նախկին սովխոզային-կոլխոզային անտառները: Վերջիններս, սկսած 2005 թվա
կանից, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության անտառային նոր օրենսգրքի 
(2005 թվականին ընդունված), ժամանակի ընթացքում կտրամադրվեն անտառամերձ 
համայնքներին:

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄ, Сплошнокуртинная рубка ; dean group cutting  
Գլխավոր օգտագործման հատման տարատեսակ (աստիճանական), որի ժա

մանակ ծառուտում ծառերը հատում են խմբերով' 2, երբեմն 3 փուլով: Աոաջին փու
լում հատում են հասուն և գերհասուն ծառերի խմբեր' վերցնելով պաշարի 65-60%-ը, 
թողնելով երիտասարդ, միջին հասակի ու հասունացող ծառերի խմբերը, որոնք զբա
ղեցնում են տարածքի 20-35 %-ը: Այնուհետև 30-40 տարի անց կատարում են հատ
ման երկրոդ փուլը: Սովորաբար Հ.Խ.Հ. կիրառում են տարահասակային ծառուտնե
րում: Համեմատած հատատեղային հատումների հետ Հ.Խ.Հ. ունի մի շարք առավե

լություններ' նպաստում է անտառային ֆոնդի առավել ռացիոնալ օգտագործմանը, 
անտառի բնապահպանական հատկանիշների պահպանմանը, կրճատում անտառա- 

ՃԵցման ժամկետը:

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՏԱՏԵՂԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Сплошнолесосечные рубки ; deorcutting  
Գլխավոր օգտագործման հատումների տարատեսակ, որի ժամանակ հատա

տեղում ողջ ծառուտը հատում են մեկ փ ուլով ' թողնելով միայն փարոսային ծառերը և 
մատղաշը: Շատ տարածված է նեղ հատատեղային հատումը (հատատեղի լայնութ

յունը' 200 մ-ից ա վելի, տարածքը' 50 հա-ից ավելի): Վերջինս հաճախ անվանում են 

նաև պայմանական համատարած հատում: Կիրառում են հարթավայրային 3-րդ կար

գի անտառներում:

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Сплошные рубки; dear-cuts

Նույնն է, ինչ որ համատարած հատատեղային հատումները:

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՑԱՆՔՍ, Сплошной посев; broadcast seeding

Կատարվում է տնկարանում շատ մանր սերմերի (կեչի, կաղամախի) ցանքսի 
կամ անտառմշակաթային տարածքում ինքնաթիռներով ցանքսի դեպքում:
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-шииэифпгезпю, Соразмерность; harmony

Զբոսայգու տարբեր հատվածների միջև ստեղծվող հավասաբակշոություն: Ար
տահայտվում է զուգաչափ կողմերի աոանձին տարրերի հայելանման կրկնությամբ 
(առանցքային գծի երկու կողմերում տեղադրվում են նույնանման բույսեր, որոնց դա
սավորությունը, քանակը և փոխադարձ դիրքը միանման են): Նույնը վերաբերում է 
նաև զբոսայգու կաօույցներին և մանր ճարտարապետական ձևերին:

ՀԱՆԳՍՏԻ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ՎԱՅՐԵՐ, Учреждения и места отдыха; recreational 
establishments and plants

Բնակչության հանգստի օբյեկտներ անտառպուրակներում, հանգստի գոտինե- 
րում (ամառային ճամբարներ, տուրիստական հանգրվաններ, լողափեր, նավակայան
ներ, նավամատույցներ և այլն):

ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐ, Мотивы спокойствия и движения; motives o f 
rest and movement

Զբոսայգու կոմպոզիցիաներում ստեղծվող մոտիվներ: Հանգստի մոտիվը 
ստեղծվում է սիզամարգերի, ջրամբարների, ծաղկային ձևավորումների, իսկ շարժ
ման մոտիվը' ծառերի, թփերի, հոսող ջրերի, դարավանդների, աստիճանների, քան
դակների միջոցով: Բույսերի սաղարթներն ըստ արտահայտչականության նույնպես 
լինում են դինամիկ' շարժուն և պասսիվ կամ հանգիստ: Դինամիկ են բոլոր ցրված, 
անկանոն սաղարթները, հատկապես, երբ արտակենտրոն են, մի կողմ թեքված: Պա
սիվ են բույսերի այն պարակային ձևերը, որոնք ունեն գնդի, սյան կամ բրգի ձև*

ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, Встречное озеленение; opposing (cut-up) greening 
Ուղղաձիգ կանաչապատման եղանակ: Ներքևից բարձրանում են փաթաթվող 

բույսերը, իսկ վերևից' պատշգամբներից ու տանիքներից կախվում կամ «ընդառաջ 
են գնում» ամպելային բույսերը: Ետացվում է համատարած և գեղեցիկ կանաչ պատ:

ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ԿՐԱԿ, Встречный огонь; opposing fire  
Անտառում հրդեհի մարման Եղանակներից մեկը:

ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՎԱԾ ՇԵՐՏ, Минерализированная полоса; m ineralized fo rest strip
Անտառում հրկիզվող նյութերից մաքրված, մինչև կմախքը վարած հողաշերտ: 

Կատարվում է հակահրդեհային նպատակով:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, Перечислительная таксация; enumerators 
inventory

Կատարվում է ծառերի տրամագծի չափումներով, ինչը հնարավորություն է 
տալիս ստանալ ծառերի գնահատման ստույգ բնութագիրը: Օգտագործվում է առան-

ՀԱՄ
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ձին ծառուտների, վարժահրապարակների գնահատման ժամանակ: Կատարում bQ 
համատարած կամ մասնակի հաշվարկային եղանակով, ստացված տվյալները վերա
հաշվարկում են 1 հա-ի կամ գնահատվող ողջ անտաօհատվածի համար: Հ.Ա.-ման 
դեպքում ծառերն առանձնացնում են ըստ տեսակի, շարահարկի, սերնդի, տրամագծի: 
Ե լնելով ծառուտի գնահատման նպատակայնությունից, առանձնացվում են' ըստ 
տեխնիկական պիտանիության, տնտեսական նշանակության, սաղարթի ձևի, սանի
տարական վիճակի և ա յլ հատկանիշների: Ընդունված է ծառերի տրամագծի հետևյալ 
աստիճանավորումը' մինչև 6 սմ բնի միջին տրամագծի դեպքում 1 սմ, 7-16 սմ-ի դեպ
քում' 2 սմ, 16 սմ-ից բարձրի դեպքում' 4 սմ: Հատատեղի առանձնացման դեպքում 
պաշարը որոշում են ծավալային կամ տեսականու աղյուսակով: Գիտական աշխա
տանքների ժամանակ' միջին մոդելային ծառերով' օգտա գործելով հետևյալ բա

նաձևը* ^  ՜  Х б ® * ՛  , որտեղ Տ ^ - ն  ծառերի բնի մակերեսի գումարն է (քառ. մ), 

Н-ը միջին բարձրությունը, F-ը միջին տեսակային թիվը:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԱՌ, Учетное дерево; reg istra tion  free

Ի տարբերություն մոդելա յին ծառերի, որոնք ընտրվում են որպես միջին մոդել, 

ծառուտի համար Հ.Օ. ընտրում են պատահական կամ ե լնե լով  ծառուտի գնահատման 

չափումների արդյունքներից: Հ.Օ.-երի քանակն ընտրում են' ե լնե լով  ուսումնասիր
վող օբյեկտի տատանման աստիճանից կամ անտառգնահատման չափումների 
ճշտությունից:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱՏԵՂ, Расчетная лесосека; y ie ld  logg ing site

Անտառի գլխավոր օգտագործման նորմատիվներով անտաոշինության ժամա

նակ կատարվող հաշվարկներ, որոնց նպատակն է բացա հա յտ ել հասուն բնափայտի 
պաշարները, անտառի վերարտադրման բնույթը, արտադրողականությունը, բնափայ
տի պահանջարկն ըստ անտառային ձեռնարկությունների և անտառի կարգերի: Հ.Հ. 
որոշում են ըստ տնտեսությունների, մարգերի, հանրապետության' ե լնե լով  անտառի 

անընդմեջ (առանց քա յքա յելու) օգտագործման շա հերից:.

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, Учетные площ адки; reg istra tion  areas

Անտառում ոչ մեծ տարածության (1-25 մ2) հրապարակներ, որոնք ընտրվում են 
տ վյա լ ծառուտին բնորոշ հատվածներում, հիմնականում մատղաշի (քանակի և որա
կի), անտառային սերմերի և հատապտուղների, բնական վերաճի, հողում վնասատու

ների հարսնյակների առկայության հաշվարկի նպատակով: Հ.Հ.-ի քանակը կախված է 
հաշվառման պահանջվող ճշտությունից:
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ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍ, Класс возраста; age class

Ծառի հասակի գնահաման ցուցանիշ: Գործածվում է ծառուտի տարիքը որոշե
լու համար: Հ.Դ. բնորոշվում է ժամանակամիջոցով, ծառերի աճման տեմպով ու կլի
մայական պայմաններով: Բարեխառն գոտում կարծրատերևավոր և խառը ծառատնե
րի համար հասակային մեկ դասը հավասար է օրացուցային 20 տարվա, արագաճ ծա
ռատեսակների համար' 10 տարվա և 5 տարվա' թփատեսակների համար: Արևա
դարձներում հասակային մեկ դասը հավասար է 5 տարվա, մերձարևադարձներում' 10 
տարվա:

ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՂ ԾԱՌՈՒՏՆԵՐ, Приспевающие древостой; ripening stands
Ծառուտի հասակային փուլ, որը նախորդում է հասուն փուլին: Հիմնականում 

կազմավորված են լինում արագաճ ծառատեսակների դեպքում' 4-րդ և 5-րդ, դանդա
ղած տեսակների դեպքում' 7-10-րդ հասակային դասին պատկանող ծառերից: Հասու
նացող փուլում դադարում է ծառուտի ինքնանոսրացումը և բների դիֆերենցումը, 
նվագում է ծառերի աճն ըստ բարձրության և տրամագծի, փոքրանում է սաղարթի 
միակցությունը, ինտենսիվանում է պտղաբերումը և, որպես արդյունք, առաջանում է 
մատղաշ:

ՀԱՍՈՒՆ ԲՆԱՓԱՅՏ, Спелая древесина; mature tim ber

Բնի և կմախքային ճյուղերի ծուծը շրջապատող չգունավորված միջուկ: Նման 
բնափայտ ունեցող տեսակները կոչվում են հասուն բնափայտային տեսակներ' հա
ճարենի, կաղամախի, եղևնի, խեժափիճի, թխկի, հացենի և այլն: Միջուկավոր տեսակ
ների մոտ (թեղի, սոճի, կաղնի) Հ.Բ. կոչվում է ծուծի և արտաբնափայտի միջև ընկած 
շերտը: Տեխնիկական հատկություններով Հ.Բ. նման է արտաբնափայտին:

ՀԱՍՈՒՆ ԾԱՌՈՒՏ, Спелый древостой; mature stand
Ծառուտի հասակային փուլ, որը հաջորդում է միջին հասակին: Հ.О.-ում դադա

րում է ծառերի դիֆերենցումը, դանդաղում է գագաթնային աճը, թուլանում է բնի ընդ
լայնական աճը: Ծառերը ցուցաբերում են առավելագույն պտղաբերում և բնափայտի 
որակական առավելագույն պաշար:

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄ, Равномерная постепенная рубка; regular 
(continued) gradual cutting

Անտառի գլխավոր օգտագործման տարատեսակ, որի ժամանակ ծառուտը հա
տում են 2-4 փուլերով, հավասարաչափ նոսրացնելով անտառը մեկ հասակային դա
սի ժամանակամիջոցում:

ՀԱՎԱՍԱՐԱԳԾԵՐԻ (ԻՏՈԳԾԵՐՒ) ՔԱՐՏԵԶ, Карта изолиний; Isodne map
Տարածության մեջ միևնույն արժեքներ ունեցող կետերը միացնող գծերից 

կազմված քարտեզ: Օրինակ միևնույն ջերմաստիճան ունեցող (իզոթերմերը) կամ

ՀԱՍ
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Աիևնույն տեղումները քանակ ունեցող (իզոհիեթնևր) հավասարագծերը պատկերող 
քարտեզները և ա յլն:

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, План; plan

Աշխատանքային հիմք, պաստառ, որի վրա ծավալվում են կանաչապատման 
օբյեկտների նախագծման հետագա աշխատանքները: Այն հատուկ կերպով արտա
հայտում է կանաչապատման ենթակա հողամասի ոելիեֆի բոլոր մանրամասները 

(բարձրությունների տարբերություններ, դիրքորոշումներ), ճշգրիտ պատկերացում к 
տալիս կառույցների, ճանապարհային ցանցի, ջրային տարածությունների, առվակ
ների, ոռոգման ցանցի, առկա կանաչ զանգվածների և ա յլնի մասին:

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂ, Ягода;  be rry

Բարակ արտապտղապատով (ցենոկարպ) բազմասերմ կամ միասերմ հյութալի 
պտուղ, որը հանդիպում է տարբեր բույսերի մոտ, օր.4 խաղողի, հաղարջենու, թթենու, 
թզենու, ցիտրուսայինների պտուղներ:

ՀԱՏԱՏԵՂ, Лесосека; cutting p lo t, w ood-cutting area

Հատուկ նշացույցերով (սյուներով) կամ բնական սահմաններով անջատված 
անտառամաս, որտեղ նախատեսված Է կատարել անտառօգտագործման հատումներ: 

Հ. կարող к լի ն ե լ տարբեր ձևի* քառանկյունի, ուղղանկյուն, սեպաձև և ա յլն : Նրա հիմ
նական տարրերն են* լայնությունը, միակցման ժամկետը և եղանակը, հատման ուղ

ղությունը, սերմնավորման աղբյուրները, անտառահատման սեզոնն ու տեխնոլոգիան, 

մաքրման ժամկետները և ա յլն : Հ.-ի չափը պայմանավորված к անտառի կարգով:

ՀԱՏԱՏԵՂԱՏԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, Лесосечные работ ы; cu tting  area operations

Հատատեղերում կատարվող նախապատրաստական և օժանդակ աշխատանք
ներ, որոնք հանդիսանում են անտառմթերման տեխնոլոգիական պրոցեսների բաղ
կացուցիչ մասը:

ՀԱՏԱՏԵ ՂԱՏԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ, Лесосечные от ходы; fe llin g  waste, logg ing residue

Կազմված են հատումներից հետո մնացած կենսազանգվածից* ոստերից, ճյու
ղերից, տերևներից ու ասեղնատերևներից, շինափայտի համար անպիտան գերաննե

րից, կոճղերից և ա յլն , որոնց քաշը մեկ հա-ում կարող к լի ն ե լ մի քանի տոննա: Հան
դիսանում Են անտառօգտագործման հումքային լրացուցիչ աղբյուր: Նրանցից կարե
լի  к պատրաստել վիտամինային ա լյուր, ք լորոֆիլա յին մածուկ, վառելափայտ, փայ
տածուխ, տեխնոլոգիական տաշեղ և ա յլն: Հ.Թ.-ի օգտագործումը նպաստում к ան

տառի սանիտարական վիճակի բարելավմանը և հրդեհավտանգության նվազեցմանը:
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ՀԱՏԱՏԵՂԱՑԻՆ ՖՈՆԴ, Лесосечный фонд; cutting fund, cutting estate

Հատման համար նախատեսված հասուն ծառուտի բնաՓայտի պաշարը: Որոշ
վում է հանրապետության տնտեսական պլաններով" ըստ անտառների կարգի: Հ.Ֆ. 
նախատեսվում է տարրեր ժամանակաշրջանների համար' տեխնիկաֆինանսական 
պլանների կազմման նպատակով կազմվում է հատատեղի և համապատասխան տե
սականու փայտանյութի դուրսբերման տարեկան պլան: Ելնելով հաշվարկային հա
տատեղերի չափից' կազմվում են անատաօտնտեսությունների Հ.Ֆ.-Երը, որոնք ներ
կայացվում են հանարապետության կառավարության հաստատմանը:

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄ, Отвод лесосек,;  allocation o f cutting area
Անատառօգտագործող և անտաօմթերող ձեռնարկությունները համատեղ ա- 

ոանձնացնում են անտառտնտեսությունները, համաձայն արմատի վրա անտառան
յութի բացթողման կարգի, որը միասնական է բոլոր անտառների համար: Հ.Ա. ասա- 
տաոտնտեսությունները պարտավոր են կատարել անտաովերականգնման հատում
ներից 2 տարի առաջ' ելնելով հաշվարկային հատատեղի ֆոնդից, տալով նրա նյու
թական և դրամաարժեքային սահմանները, ներառյալ անտառվերականգնման միջո
ցառումները:

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ), Оценка ЛВСОСВК 

(оценка лесосечного ф онда); fo rest estate inventory (assessm ent)
Հատման նախատեսված ծառուտից ստացվելիք բնափայտի ծավալի, կանգուն 

ծառերի ընդհանուր արժեքի և անտաոհատման աշխատանքների նորմաների որոշու
մը: Հ.Գ.-ման ժամանակ կազմում են հատատեղի քարտեզը, որոշում մատղաշի առկա
յությունը և նրա պահպանման անհրաժեշտությունը, ծառուտի ընդհանուր պաշարը, 
շինափայտի ելքը ըստ տեսականու, վառելափայտի և տեխնոլոգիական մշակման

հումքի քանակը, ծառերի գումարային արժեքը' ± 1 0 %  .ի սահմաններում: Հ.Գ. կա
տարում են հատումներից 2 տարի առաջ' ելնելով նախատեսված հաշվարկային ճա
նապարհների առկայությունից և ա յլ տվյալներից:

ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄԻԱԿՑՈՒՄ, Примыкание лесосек; bordering o f logging sites
Անտառային քառակուսիներում հատատեղերի տեղադրման կարգ: Կարևոր 

նշանակություն ունի նեղ հատատեղային հատումների ժամանակ: Տարբերակում են 4 
եղանակ'
•  հատատեղերի անմիջական միակցում, երբ նոր հատատեղն անմիջապես հարում 

է նախկինին,
• մեկընդմեջ, երբ նոր հատատեղը տեղադրվում է' թողելով նույն լայնությամբ ան

տառաշերտ,

ՀԱՅ
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•  կուլիսային, bpp 2 հատատեղերի միջև թողնվում է հատատեղի 2-3 լայնությամբ 

չհատված շերտ,

• շախմատաձև, երբ հատատեղը դասավորում են շախմատաձև' քառակուսի հատ
վածներով: Հիմնականում օգտագործում են հատատեդի անմիջական միակցման 
Եղանակը:

ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄԻԱԿՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ, Срок примыкания лесосек; pe rio d  (tim e ) o f 
bordering o f logging sites

Հատատեղի և նրան հարող անտաոի հատման միջև ընկած ժամանակաշրջանը: 
Ե լնելով անտաոկագմող ծառատեսակի անտառտնտեսական և էկոլոգո-կենսաբանա- 

կան հատկություններից, բնապահպանական նշանակությունից, ծառուտի ծագումից, 

կենսունակ մատղաշի առկայությունից և ա յլ գործոններից: 2-րդ կարգի անտառնե
րում հատատեղերի միակցման ժամկետը հաճախ ընդունում են 4-6 տարի, մանրա
տերև փափուկ բնափայտ ունեցող տեսակներից կազմավորված անտառներում' 2-3 

տարի:

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏ, Технологическая карт а 
разработ ки лесосек; technologica l card o f logg ing sites exp lo ita tion

Տիպային փաստաթուղթ, որն ընդգրկում է հատատեղի սխեման, նրա բնութա
գիրը, տեխնոլոգիական և քանակային հիմնական ցուցանիշները: Կազմում է անտա

ռային տեղամասի գլխավոր ինժեները' վարպետի մասնակցությամբ, յուրաքանչյուր 
հատատեղի համար աոանձին' ե լնե լով  տոպոզրաֆիկ առանձնահատկություններից: 
Հ.Մ.Տ.Ք. համաձայնեցվում է գլխավոր անտաոապետի հետ և հաստատվում ան
տառտնտեսության ավագ անտաոապետի կողմից:

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ, Освидетельствование мест  рубок; togging site  
exam ination

Անտաառարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից անտառահատման 

կանոնների պահպանման, արմատի վրա անտառանյութի բացթողման ճշտության 

ստուգումն անտառտնտեսական մարմինների կողմից: Կատարվում է անտաոմթերոդ 
ձեռնարկության պաշտոնական ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, սակայն 

նրանց անհարգելի բացակայությունը չի խոչընդոտում հատատեղի վավերացման 
ակտի կազմմանը: Հ.Վ. բացահայտում է մթերված փայտանյութի փաստացի ծավալը և 
համադրում այն հատման համար թույլատրված ծավալի հետ: Լինում է միջանկյալ և 
վերջնական: Այն կատարվում է նաև բացահայտելու համար աոանձին հատատեղի 
սահմանների խախտումը, անատառբաժանային սահմանասյուների հատման համար 
ընտրված ծառերի թերհատումդ, հատատեղի մաքրման վիճակը, մատղաշի վնասվա- 
ծության աստիճանը և ա յլն:
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ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ, Направление лесосек; direction o f cutting area

Որոշվում է երկրի կողմնադրության նկատմամբ հատատեղի դիրքով: Հ.Ու.- 
յամբ է պայմանավորված անտաօի սերմնային վերականգնումը և մատղաշի աճը, ուս
տի խիստ կլիմա ունեցող վայրերում Հ.Ու. ընտրում են հյուսիսից հարավ, ռրպեսգի 
մեծացնեն հողի մակերեսին ընկնող ջերմային ճառագայթների քանակը, իսկ չոր ու 
շոգ շրջաններում* ընդհակառակը' սերմնաբույսերն արեգակի ուղիղ ճաօագայթներից 
պաշտպանելու համար: Հ.Ու. ընտրում են նաև արևմուտքից արևելք: Լեռնային 
շրջաններում, հողի էրոզիայից խուսափելու նպատակով, առաջնորդվում են լանջի 
հորիզոնականներով:

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՄԱՔՐՈՒՄ, Очистка лесосек; charting o f cutting area

Կատարվում է անտաոհատման աշխատանքները հեշտացնելու, աշխատան
քային անվտանգությունը բարձրացնելու, անտառանյութի, դուրսբերման արդյունա
վետ կազմակերպման ու ինքնարժեքի իջեցման, հրդեհի ծագման, վնասատուների ու 
հիվանդությունների տարածման վտանգի կանխման նպատակներով: Կիրառում են 
մաքրում այրման միջոցով, թափոնը տարածքում հավասարաչափ շաղ տալով կամ 
առանձին խրձերով տեղում թողնելով, թափոնը օգտագործելով որպես երկրորդական 
համք:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՏՀ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ), Свойство /особенност ь (в  ГИС среде); 
Feature in  GAS environment

Լանդշաֆտի պարզագույն, ամբողջական միավոր: Օր. գետը, ճանապարհը, լի- 
ճը, բլուրը և այլն, որոնք կարելի է արտահայտել կետային, գծային և բազմանկյունս- 
յին վեկտորային միավորներով: Հատկությունը և ատրիբուտը աշխարհագրական տա
րածքում գտնվող օբյեկտի հիմնական բնութագրիչներին են ԱՏՀ միջավայրում:

ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки; cuttings, fellings
Որոշակի անտառային տարածքում նշված ժամկետում ծառերի հատման կարգ: 

Բոլոր տիպի Հ. պայմանականորեն բաժանվում Են 2 խմբի' գլխավոր օգտագործման, 
որոնք իրականացվում են հասուն ծառուտներում, և միջանկյալ օգտագործման, ո- 
րոնց անվանում.են նաև խնամքի Հ.:

ՀԱՏՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, Оборот рубки; cutting cycle
Որոշակի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում անտառհատումը լրիվ ընդգրկում 

է տվյալ տնտեսության անտառները: Հ.Շ. ավարտելիս սկզբնական հատված անտա
ռամասում ծառուտը պետք է գտնվի հասակային հասուն փուլում: Որպես անտաոտն* 
տեսվարման ելակետ, անմիջականորեն կապված է անտառի հասունության հասկա
ցության հետ: Բնորոշ է այն տնտեսություններին, որտեղ կիրառվում են հատատեղա- 
յին կամ աստիճանական համատարած հատումներ:

ՀԱՏ



ՀԱՏ194
ՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆ, План рубок,;  cutting plan

Անտաոշինության կողմից մեկ ստուգիչ ժամանակաշրջանում անտառօգտա
գործման համար նախատեսված անտաոամասերի ըստ հատման հերթականության 
տարածքային տեղաբաշխումը քարտեզի վրա: Հ.Պ. ընգրկում է նաև հատման եղա
նակն ըստ տնտեսական մասերի, հաստատված կանոնների' արտացոլելով գլխա
վոր և միջանկյալ անտառօգտագործման ծավալները' ե լնե լով  անտառային կարգի 
պահանջներից:

ՀԱՏՄԱՆ ՏԻՊ, Тип вы рубок; type o f logging site

Համատարած հատումից հետո անտառային տարածքների բնական առանձնա
հատկությունների դասակարգման միավոր, որտեղ որպես էդիֆիկատոր (որոշիչ) 
հանդիսանում է կենդանի ծածկոցը, որն աճման համալիր պայմանների արգասիք է:

ՀԱՏՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ, Направление рубок; cutting direction

Այն ուղղությունն է, որի դեպքում հատատեղերը միակցվում են մեկը մյուսին' 
ա յսինքն' հատատեղի ուղղությունն ուղղահայաց է Հ.ՈՒ.-յանը և, որպես կանոն, սեր

մերի տարածմանը նպաստելու նպատակով, ընտրվում է գերիշխող քամիներին հա
կառակ: Լեռնային անտառներում, էրոզիայից խուսափելու և մատղաշը ք ի չ վնասելու 
համար. Հ.ՈՒ. ընտրում են վերից վար:

ՀԱՏՈՒԿ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Специальный газон; spec ia l g rassptot

Ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղային դարալանջերի, արհեստա
կան լցակույտերի վրա, սանիտարապահպանական գոտիներում, օդանավակայաննե
րում, մարզադաշտերում ստեղծվող ճմածածկ:

«ՀԱՐԲԱԾ» ԱՆՏԱՌ, “Пьяный" лес; “d ru n k ՜fo re s t

Ծուռումուռ, պառկած, թեք բներով անտառ, որը սովորաբար առաջանում է 
շարժվող գրունտների, սողանքների և մշտական ձնահյուսների ենթակա վայրերում:

ՀԱՏԵՆՈՒ ԱՆՏԱՌ, Ясеневый лес; ash fo re st

Հացենու գերակշռությամբ ծառուտ: Սովորաբար լինում է կազմով խառը, ձևով 
բարդ (2-3 շարահարներից): Հանդիպում Են Եվրոպայում, Ասիայում, Հյուսիսային Ամե- 

րիկայում: ՀՀ-ում Հ. Ա.-ները բացակայում են: Այստեղ հացենին աճում է կաղնուտնե
րում' որպես ուղեկցող ծառատեսակ:

ՀԵՂԵՂԱՏԱՄԵՐՁ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Прибавочные лесные полосы; տսե-bayrak woods 

Պաշտպանական անտառտնկարկների տարատեսակ: Հիմնադրվում են էրո- 
զացված ծորակների եզրերին' ժապավենաձ և շերտերով:
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ՀԵՂԵՂԱՏԱՅԻՆ ԱևՏԱՌՆԵՐ, Балочные леса; bayrak woods

Տափաստանային և անտաոտափաստանային գոտու անտառներ, որոնք տե
ղաբաշխված են հեղեղատների լանջերին: Դասվում են աոաջին կարգի անտառների 
շարքը:

ՀԵՌԱՀԱՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, Активные системы 
дистанционною зондирования; Remote sensing active systems

Հեռահար ուսումնասիրության համակարգ, երբ հեօագննման սենսորները և 
սարքերն իրենք են արձակում, ստանում և գրանցում երկրի մակերևույթից անդրա- 
դարձած էներգետիկ ալիքները:

ՀԵՌԱՀԱՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՍԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, Пассивные системы 
дистанционною зондирования; Remote sensing passive systems

Հեռահար ուսումնասիրության համակարգ, որը պասիվ կերպով գրանցում է 
արբանյակի կամ ա յլ կրիչի սենսորին հասած, երկրի մակերևույթից անդրադարձած, 
ճառագայթային էներգիան և տեղեկատվությունը պահում է հիշող սարքի մեջ:

ՀԵՏԵՐՈՖԻԼԻԱ, Гэтерофиляия; heterophifia
Ձևով, մեծությամբ և կաոուցվածքով տարբերվող տերևների առկայություն 

նույն բույսի վրա, օ ր / որոշ ջրային բույսերի տերևները, եփրատյան բարդի, պարսկա
կան եղրևանի և այլն:

ՀԵՏԻՆ ԼՈՒՅՍ. Свет задний; back tight
Անդրադառնում է ծառերի բնից ու տերևներից: Օժտված է թույլ ինտենսիվութ

յամբ: Օգտվում են ստորին շարահարկի ծառերը, ենթանտառը, մատղաշը:

ՀԵՏԻՈՏՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, Пешеходная доступность; pedestrian accessibility 
(ovaitabiSty)

Բնակարանից մինչև կանաչապատման օբյեկտը (շրջանային պարտեզ, զբո
սայգի) հետիոտն հաղթահարվելիք հեռավորությունն արտահայտող ցուցանիշ: Այն 
ընդունված է 1,5-2 կմ:

ՀԵՐԲԱՐԻՈՒՄ, Гврборий; herbarium
Ուսումնական կամ գիտական նպատակներով հատուկ հավաքած և չորացված 

բույսերի հավաքածու: Այդպես է կոչվում նաև այն հաստատությունը, որտեղ պահվում 
են հերբարիումի խոշոր հավաքածուները: Հ.-ները լինում են ընդհանուր (օր / որոշա
կի տարածքի բոլոր բույսերի հ.-երը) և մասնագիտացված (օր / դեղաբույսերի, սննդի, 
տեխնիկական բույսերի, անտառագիտական, դենդրոլոգիական և այլն): Բույսերն ամ-

ՀԵՂ
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րացեուՍ Են հաստ թղթի վրա' նշելով ցեղը, տԵսակը, հավաքօան վայրը, «ռակետը և 

հավաքողի ու որոշողի ազգանունը:

ՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ, Гербициды; herbeddes

Քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում Են մոլախոտերի ոչնչացման հա
մար, մասնավորապես սիզամարգում: Լինում են համատարած ազդեցության հերբի
ցիդներ. որոնք ոչնչացնում են բույսերի բոլոր տեսակները, և ընտրողական ազդե
ցության Հ.-ներ, որոնք ոչնչացնում են միայն որոշակի տեսակի բույսեր:

ՀԻԲՐԻԴ, Гибрид; hybrides

Տարբեր ժառանգական հատկություններ ունեցող ծնողական ձևերից կամ ա- 
ոաջնային հոմոգիգոտի մուտացիաների արդյունքում առաջացած առանձնյակ' հե- 

տերոզիգոտային օրգանիզմ: Սովորաբար ցեղի տարբեր տեսակների կամ մեկ տեսա
կի ենթատեսակների (եղրևանի, ասպիրակ, վարդ, գեորգենիներ, թրաշուշան) խաչա
սերումից ստացվող սեռական սերունդ:

ՀԻԲՐԻԴԱՑՈՒՄ, Гибридизация; hybrid ization  

Տե՜ս Խաչասերում:

ՀԻԲՐԻԴ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Гибридная классиф икация; hybrid  classification

Հիբրիդ դասակարգումը ներառում է և՛ վերահսկվող և՛ չվերահսկվող դասա

կարգումների տեխնիկաները և հատկապես կիրառվում է ոչ միատարր բուսականութ
յուն և տեղագրական պայմաններ պատկերող նկարների վերլուծության և դասա

կարգման ժամանակ:

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱ, Гидропоника; hidroponics

Անհող, խճի և ավագի վրա, հանքային որոշ նյութեր պարունակող ջրային մի

ջավայրում բույսեր աճեցնելու եղանակ: Օգտագործվում է ծաղիկների, բանջարեղե
նի գյուղատնտեսական ա յլ մշակաբույսերի արագ աճեցման համար:

ՀԻԼԵԱ, Гилеа, т ропические дождевые леса; Hyiea, trop ica ! ra in  fo re s t

Խոնավ արևադարձային կամ մերձարևադարձային անձրևային անտառի բրա- 

զիլական անվանումը:

ՀԻՄՆԱՃՅՈՒԴԵՐ (ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐ), Скелетные вет ви; ske le ta l branches

Շառի ամենահաստ (3-4 սմ-ից ոչ պակաս) ճյուղերը: Լինում են աոաջին, երկ
րորդ և երրորդ կարգի: Կազմում են սաղարթի կմախքը:
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ՀՅՈՒ0ԱՇԱՐԺ, Сокодвижение; sop ascent

Օառաբնի միջով ջրի և նրա մեջ լուծված նյութերի տեղաշարժ արմատներից 
դեպի տերևները և տերևներից դեպի արմատները: Բարեխառն գոտում աճող ծառերի 
Հ. սկսվում է վաղ գարնանը: Վերելակ հոսքը կատարվում Է բնի և ճյուղերի բնափայ
տով: Տերևաթափ ժամանակ այն տեղի է ունենում արմատային ճնշման ուժի շնորհիվ, 
որը պայմանավորված է անոթներում արմատահյութի խտության օսմոտիկ ճնշմամբ: 
Տերևակալումից սկսած արմատահյութի շարժումն ինտենսիվանում է շնորհիվ 
տարնսպիրացիայի հետևանքով առաջացող ձգողական ուժի, որը մի քանի ան
գամ գերազանցում է արմատների ճնշման ուժին: Արմատահյութը (քսիլեմային հյութը) 
հիմնականում պարունակում է հանքային տարրեր և արմատներում կենսասինթեգի 
հետևանքով առաջացած նյութեր: Դեպի ներքև հոսքը կատարվում է ֆլոեմայի միջո
ցով' դեպի արմատները և պահեստավորող օրգանները տեղափոխելով շաքարներ և 
տերևային ա յլ մետաբոլիտներ:

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԵՂԱՇԵՐՏ (ՇԵՂԱՇԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ), Наклон волокон; slope o f gram 
Բնափայտի տարածված արատ, արտահայտվում է հյուսվածքների շեղ աճով: 

Շեղաշերտությունը գցում է բնափայտի ամրությունը, դժվարացնում փայտանյութի 
մշակումը:

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ, Направление волокон; grab  direction

Լինում է ուղիղ, երբ դասավորված է ծառի առանցքի ուղղությամբ, շեղաշերտ, 
երբ շեղվում է ծառի առանցքից: Վերջինս լինում է բնական և արհեստական (երբ շե
ղաշերտությունն առաջանում к գերանի սխալ սղոցման հետևանքով):

ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, Мелиорация; am elioration, Improvement 
Տե՞ս Մելիորացիա:

ՀՈՂԱԾ ԱԾ ԿՈՒՅԹԱՅԻՆՆԵՐ, Почвопокровные; ground covering, p lan t group
Բույսերի խումբ, որը կանաչապատման մեջ օգտագործվում է ճանապարհա

մերձ թեքությունները, լցակույտերը և ընդհանրապես հողը ծածկելու, գորգ առաջաց
նելու և դրանք էրոզիայից, լվացումից պաշտպանելու համար: Այդ խմբի բույսերը բնո
րոշվում են գեղազարդային որակներով' տերևների խճանկարով, վերերկրյա փռվող 
զանգվածով (պուերարիա, բաղեղ, գիհի կազակական, կուսածաղիկ ցածրաճ) և այլն:

ՀՈՂԱՃՄԱՊԱՏՎԱՕՈՒԹՅՈՒՆ. Задерненность почвы; ground cover
Հողի' խոտաբույսերով ծածկվածության աստիճանը: Նկատի է առնվում վե

րերկրյա և արմատային համակարգերի միակցումը: Հատկապես խիտ ճմածածկույթ է 
առաջանում մարգագետնային պայմաններում և արհեստական ճմաշերտում:
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ՀՈՂԱՄԱՍԻ^ՐԿՐԱՊԼԱՍՏԻԿ ՁԵՎԱՎՌՐՈՒՄ, Геопласт ическое оформление участ ка; 
geop iastic form ing o f p to t

Sb'u Միկրոգեոմորֆոպլաստիկա:

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՐԹԵ9ՈՒՄ, Планировка; p io t subgrading, leveling

Կանաչապատման նախագծի իրականացման աոաջին փուլ: Հեռացվում են 
աղբը և ավելորդ քարերը, կտրված ծառերի բները» հնձվում է խոտածածկը: ճմակա- 
լա ծ հողակտորների առկայության դեպքում ճիմը կտրատվում է 25-30 սմ2 մակերես և 
6-10 սմ հաստություն ունեցող շերտերով, դարսվում ստվերոտ, հարմար տեղում և կա
նոնավոր ջրվում մինչև օգտագործելը: Հողամասի հարբեցման ժամանակ վերացվում 
Են անցանկալի բլրակները, լցվում չնախատեսված փոսերը և բուսահողը տեղափոխ
վում է, հարմար տեղում կուտակվում:

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, Описание участ ка; p lo t description  
Հողամասի նյութական գնահատման բնութագիրը:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՐՏԱԳԻՐ, Картограмма земляных работ ; cartogrom

o f digging

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքային գծագիր: Քանակային ցուցանիշ- 
ներով պատկերում է հողային զանգվածների տեղաշարժը, փորվածքների լիցքը, 
բլրակների հարբեցումը, ա վելորդ բնահողի հեռացումը:

ՀՈՂԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Почвозащитные лесные насаждения; 
so il pro tection  fo re s t stands

Նույնն են՝ ինչ որ հակաէրոզիոն անտառային տնկարկները:

ՀՈՂԱ9ՐՈՒՄ, Землевание; s o il im provem ent

Սիզամարգի խնամքի միջոցառում: Հողակտորի մակերեսին բուսահողի, խառ
նաղբի շերտ է փռվում: Սովորաբար կատարվում է աշնանը:

ՀՈՂԸ ԲԱՐԵԼԱՎՈՂ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Почвоулучшающие древесные породы; sod- 
enrichm ent tree  species

Ծառաթփային տեսակներ, որոնց տերևները թափվելիս ոլորվում են և նպաս
տում մուլի առաջացմանը' կեչի, թեղի, բոխի, հաճարենի և ա յլն:

ՀՈՂԸ ՎԱՏԹԱՐԱՑՆՈՂ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Почвоухудш ающ ие древесные породы; sod- 
degraded (aggravated) free species

Ծառատեսակներ, որոնք նպաստում են պոդզոլի առաջացմանը, բացասաբար 

ազդում հոդի ֆիզիկական հատկությունների վրա, գոյացնում կամ ձևավորում կոպիտ 

թաղիք' եղևնի, խոնավ ու ցուրտ պայմաններում' սոճի, գիհի, մայրի:
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ՀՈՂԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Классификация почвы; sod cbssiffcation

Կատարվում է ըստ բնական, գենետիկական խմբերի* անտառային, պոդզոլա- 
յին և ճմապոպդգոլային, ճահճային, ճմամարգագետնային, մոխրագույն անտառտա- 
փաստաանային, գորշ անտաոտափաստանային, սևահողեր, շագանակագույն հողեր, 
մերձարևադարձային դեղին հողեր և ա յլն: Յուրաքանչյուր հողային տիպ բաժանվում 
է ենթատիպերի և նրանց կուլտուրական տարբերակների: Ենթատիպերի բաժանման 
նպատակն է ցույց տա լ մի տիպից մյուսին անցումները:

ՀՈԴԻ ԷՐՈԶԻԱ, Эрозия почвы; SO/I erosion

Ջրի և քամու հետանքով հողի քայքայումը և տեղատարումը: Ջրային է. լինում է 
ւեռնային շրջաններում, հիմնականում հողի չհամակարգված օգտագործման 
հետևանքով, ինչը թուլացնում է հողի դիմադրությունը մակերեսային հոսքերի նկատ* 
մամբ: Ջրային է. լինում է մակերեսային, երբ տեղի է ունենում համատարած մակերե- 
սային ողողում, գծային երբ մակերեսային հոսքերը լանջի երկայնքով առաջացնում 
են ոչ խորը ակոսներ. խորքային, Երբ հոսքերը, ողողելով հողը և մայր ապարները, ա- 
ռաջացնում են ծորակներ: Քամու է. տեղի է ունենում ռելիեֆային բոլոր պայմաննե
րում: Քամին վեր է հանում հողի մասնիկները* տեդափոխելով հեռու տարածություն
ներ:

ՀՈԴԻ ԱՇԱԿՈՒՍ, Обработка почвы; so il treatm ent (processing)
Անտառային տնկարկներում և տնկարաններում ծաոային բույսերի արմատա

յին սննդառության պայմանները բարելավելու նպատակով հողի վրա ներգործող մի
ջոցառումներ: Կատարվում է մեխանիկական (հողամշակման) մեքենաներով, կրակի 
(այրման) և քիմիական եղանակներով: Եղանակի ընտրությունը կախված է բնակլիմա
յական պայմաններից, հողի ջրային և ջերմային ռեժիմից, աճեցվող ծառատեսակների 
կենսաբանական առանձնահատկություններից:

ՀՈԴՄԱՀԱՐՈՒԱ, Выветривание почвы; eolation, land retirem ent
Մթնոլորտի, մակերեսային ջրերի, քամիների, բույսերի և կենդանիների օրգա

նիզմների գործունեության ներքո լեռնային ապարների ձևափոխում ու քայքայում: 
Լինում է ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական Հ. ջերմաստիճանի տատանման 
արդյունք է, որը ջրի ներգործությամբ հանգեցնում է կարծր, ամուր ապարների քայ
քայման: Քիմիական Հ.-ման հիմնական գործոնը ջուրն է, քայքայման պրոցեսի ակտի
վությունը պայմանավորված է նրա մեջ լուծված ածխաթթու գազի քանակով: Ջրի ջեր
մաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մեծանու մ է նրա քայքայիչ ազդեցությունը:

ՀՈԴՄԱՋԱՐԴ, Бурелом; ro lled  tim ber slash, breakage
Երբ քամին ծառի բունը կոտրում է սաղարթից ցած:

ՀՈԴ



ՀՈԴ
ՀՈՂՕԳՏԱ41U ՛ԾՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ, Карта пользования земель; Լօոժ-use тар

Քարտեզ, որը ցույց է տալիս տարբեր հողօգտագործման կատեգորիաների (ա- 
րոտավայր, անտաո, ճահիճ և ա յլն) տարածական տեղաբաշխումը:

ՀՌՎԻՌ, ХРВИР (Инфракрасный видимый спектр высокой разреш имост и); HRVIR 
(H igh Resolution V isible In frared)

ՀՌՎԻՌ - й  (HRVIR) ՍՊՈՏ 4 արբանյակի նկարահանող ապարատն է, որն ա- 
պահովում է 20 մ թույլատրելիության նկարների ստացումը 4 ա լիքային տիրույթնե
րում և 10 մ -ի  ստացումը՝ կարմիր տիրույթում: Բացի ՀՌՎԻՌ-ից ՍՊՈՏ 4  բնառեսուր- 
սային արբանյակի վրա տեղադրված к ՜Բուսականություն՜ նկարահանող ապարատը՝ 
1150մ թույլատրելիությամբ և 2250 մ լայնությամբ գոտու ընգգրկմամբ: Այն օգտա
գործվում Է Երկրի մակերևույթի ընդարձակ տարածաշրջանների բուսածածկի մոնի- 
թորինգի համար:

ՀՌՌԱՕԱՂԻԿ, Стерильный цвет ок; s te rile  flow er

Անպտուղ ծաղիկ, թերզարգացած անդամներով (վարսանդ, առէջ), որոնք եր
բեմն ձևափոխված են ծաղկաթերթերի: Ընդունակ չէ սերմեր առաջացնել (բօնչի, վարդ, 
դրախտավարդ և ա յլն): Տես նաև' Լիաթերթ ծաղիկ:

ՀՈՌԱՇԻՎ, Стерильный побег (ж ировой, волчек, ивановы побеги); s te rile  outgrow th 
Սովորաբար բնի ստորին մասում առաջացող, շատ փարթամ, խոշոր տերևնե

րով անպտուղ ընձյուղ: Խոշոր տերևներով բույսեր ստանալու նպատակով, սովորա
բար, երիտասարդ ծառերը (երկնածառ, թխկի հացենիատերև և ա յլն) պատվաստում 
են կոճղի վրա:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, П ожарная безопасность; fire  security, fire -sa fe ty  

Նախազգուշական միջոցառումներ, որոնք անտառում հրդեհաօաջացման 
վտանգը հասցնում են նվազագույնի, ստեղծում պայմաններ արագությամբ մարելու 
ծագած հրդեհը: Հրդեհային նախազգուշական միջոցառումներից են' ա րգելե լ հրդե- 
հավտանգ ժամանակամիջոցում ասեղնատերևավոր անտառներում խարույկ վառելը 

(մյուս անտառներում խարույկի տրամագիծը պետք է չանցնի 0.5մ-ից), ա յրվող լուց
կի գցե լ անտառում, թողնել հեշտ բռնկվող նյութերով ներծծված լաթեր, շարժիչը գոր- 
ծարկելիս մեքենաները լիցքա վորել վառելիքով, որսի ժամանակ օգտա գործել հեշտ 
բռնկվող խցաններ և ա յլն:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԴԻՏԱԿԵՏ, Пожарный наблюдательный пункт ; fire  obzervation po in t 

Հատուկ կառուցվածք և սարքավորված դիտակետ, աշտարակներ, սրահներ: 

15 մ բարձրությամբ դիտակետից դիտման տեսադաշտը կազմում է 15 կմ, 25 մ բարձ
րությունից' 19 կմ, 35 մ' 23 կմ:
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= |р а ы ц и 5 и ь д пь и зи ь  ՂււսհՐ, классы пожарищу опасности; fire  hazard ժօտտօտՀ 
groups

Ելնելով եղանակային պայմաններից' անտառը տարբերակում են ըստ հրդե- 
հավտանգության, ինչը հնարավորություն է տալիս կանխել կամ կազմակերպել հրդե
հի մարումը: Ընդունված է հրդեհավտանգության 4 դաս'

1. արտակարգ հրդեհավտանգ. դիտվում է երկարատև տաք, չոր եղանակի պայ
մաններում' օդի միջին ջերմաստիճանը 20°-ից բարձր, օդի հարաբերական 
խոնավությունը' 40%-ից ցածր.

2. ուժեղ հրդեհավտանգ. այն վայրերը, որտեղ երկար ժամանակ դիտվում է չոր 
եղանակ, երբեմն թույլ տեղումներով, հարաբերական խոնավությունը' 40- 
60%.

3. աննշան հրդեհավտանգ. անձրևները հաճախակի են, հարաբերական խոնա
վությունը' 60-60%, անտառային թաղիքը' խոնավ,

4. ոչ հրդեհավտանգ. երկարատև անձրևներ են, հարաբերական խոնավությու
նը' 60 %-ից բարձր:

ՀՐԿԻԶՈՒՄ, Пал; burning

•  Արոտավայրերի խոտածածկույթի բարելավման, անցանկալի բույսերի և թափ
վածքի ոչնչացման նպատակով անտառի ստորին շարահարկի խոտերի ու թփերի 
այրում:

•  Մարդու գործունեության հետևանքով կամ բնական ծագման, երբեմն կանխամ
տածված, անտառային հրդեհ' անտառահատվածը արոտավայր կամ վարելահող 
դարձնելու համար:

ՀՈՒՄՈՒՍ, Г՝;мус; humus

Քայքայված կամ մասամբ քայքայված օրգանական մնացորդներ հողում: 
Հատկանշական է մուգ գույնը: Պարունակում է բույսերի սննդառության հիմնական 
տարրերը, որոնք մանրէների ներգործությունից դարձել են մատչելի նրանց համար: 
Անտառային հողերում հանդիպում Են կոպիտ և փափուկ հումուս: Կոպիտ Հ.-ը լինում 
է ամուր կապված սնկերի հիֆերով: Առաջանում է ասեղնատերևավոր ծառուտներում' 
բարձր խոնավության և ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Փափուկ Հ.-ը (մուլ) 
սովորաբար առաջանում է լայնատերև ծառերից կազմավորված ծառուտներում' 
բարձր ջերմաստիճանի և ցածր խոնավության պայմաններում:

ՀՈՒՄՈՒՍԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆ, Гумусовый горизонт; humus horizon
Հանքահորային կտրվածքի վերին մասում հումուսի կուտակման «Ա» հորիզոն:



ՀՈՒՍ
ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲԱԶԱ, Сырьевая база; resource base

Անտառարդյունաբերական ձեռնարկություն, անտառային ֆոնդի տարածք, որը 
հանդիսանում է անտաոմատակարարման օբյեկտ: Հ.Բ.-ի սահմանները որոշելիս ել
նում են անտառային ֆոնդի տարածքային առանձնահատկություններից, փայտանյու
թի տեսականու կազմից, տրանսպորտային պայմաններից, անտառանյութն օգտա
գործող ձեռնարկությունների տեղաբաշխվածությունից, անտառմթերման ծախսե
րից և ա յլն:
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ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՐՏԵԶ, Зимний сад; w inter garden

Տարածք հասարակական շենքերի ներսում, որը գեղարվեստորեն ձևավորված 
է մեծ ծաղկամաններում, արկղերում, բուսարկղերում կամ հողում փոիյտնկված տար* 
բեր տեսակի, հիմնականում, արևադարձային և մերձարևադարձային բույսերով: Ձմե
ռային այգիներում օգտագործվում են նաև մանր ճարտարապետական ձևեր (խեցե֊ 
ղին, քար, փոքրիկ ջրավազաններ, քանդակներ): Նախատեսված է կարճատև հանգս
տի համար:

ՁՄԵՌՆԱԴԻմԱՅԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Зимостойкость; w inter resistant

Ձմռան աննպաստ պայմաններին (ցածր ջերմաստիճան, ձմեռային երաշտ, 
ջերմաստիճանների հաճախակի փոփոխություններ, սառցակալում և այլն) բույսերի 
դիմանալու ունակությունը:

ՁՄԵՌՆԱԿԱևԱՉ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Зимнезеленые леса, насаждения; winter’ 
green forest, stand

Արևադարձային և մերձարևդարձային տերևաթափ անտառների (սավանների) 
անվանումներից մեկը: Ելնելով մթնոլորտային տեղումների տարեկան բաշխման 
բնույթից' ծառերը տերևաթափ են լինում ամռանը, իսկ ձմոանը կանաչում են:

ՁՄԵՌՆԱԿԱՆԱՁ ԲՈՒՅՍԵՐ, Зимнезеленые растения; w inter-green plants

Բարեխառն լայնությունների բույսեր, որոնք ձմեռում են կանաչ տերևներով: 
Իսկական ձմեռնականաչ բույսերի ընձյուղները հանդես են գալիս աշնանը կամ 
ձմռան սկգբին և գործում ամբողջ ձմռան ընթացքում: Գարնանը սկսվում է դրանց 
բուռն աճը, ծաղկումը, որից հետո վերգետնյա ընձյուղները (հաճախ ամբողջ բույսը) 
մահանում են: Դրանք հիմնակնում միամյաներ են («ձմեռող էֆեմերներ») և մի շարք 
բազմամյա էֆեմերոիդներ: Միջերկրածովյան կլիմայի արգասիք են:

ՁՄԵՌՆԱՏԵՐԵՎԱԹԱՓ (ԱՄԱՌՆԱԿԱՆԱՉ) ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Зиммелист опадные Леса; CoU- 

decidious w oodland

Տեղաբաշխված Են բարեխառն գոտու հարավային և միջին մասերում: Կազմա
վորված են լայնատերևավոր ծառատեսակներից' կաղնի, հաճարենի, թխկի, թեղի, 
հացենի և այլն:

ՁՆԱՕԱՕԿՈՒՅԹԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ, Отражение снега; Snow reflectance
Ձնածածկույթն ունի սպեկտրալ անդրադարձման առավելագույն արժեքները, 

որը միայն մոտիկ ինֆրակարմիր տիրույթում է մի քիչ փոքրանում: Սպեկտրալ նույն
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հատկություններով են ՕԺտվաՕ նաև ամպային գոյացությունները, որոնք nm յՈւ7լ^7 
շատ բաց գունավորումներով Են հանդես գալիս, բացառությամբ երկարալիքային տի
րույթի որոշ հատվածների, որտեղ կլանման պրոցեսները ինտենիսիվ են և նկատվում 
են մուգ գունավորումներ:

ՁՆԱՀԱՎԱՔ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Снегосборныв лесные полосы; snow -protection fo rest

belts
Անտառաշերտեր, որոնք հիմնադրվում են տրանսպորտային ուղիները ձնահյու

սերից պաշտպանելու համար: Ձ.Ա. մեղմացնում են քամին և նպաստում ձյան փաթիլ
ների ազատ անկմանը: Անտառաշերտն ընդլայնակի կտրվածքում պետք է ունենա 
սահուն տեսք, իսկ ծառերի դասավորվածությունը լինի շախմատաձև: Դաշտի հատող 
կողմում տնկում են ցածրահասակ թփեր, որոնց հաջորդում են 2 շարք բարձր թփեր, 
այնուհետև աոաջին և Երկրորդ կարգի ծառեր, որոնց միջև տնկում են թփատեսակներ, 
որոնք ապահովում են անտառաշերտի առավելագույն խտությունը: Անտաօաշերտի 
տրանսպորտային ուղուն հարող եզրը պետք к լինի առնվազն 10 մ հեռավորության 

վրա: Տեսակաշարի ընտրության և տեղաբաշխման ժամանակ հաշվի է առնվում նաև 
անտառաշերտի գեղազարդությունը:

ՁՆԵՋԱՐԴ, Снеголом; snow breakage

Ծառեր, որոնց բունը կամ գագաթը ջարդված է ձյան ծանրության հետևանքով: 
Ձ.-ի առավել ենթակա են սոճին, կաղամախին, հիմնականում միատարր, խիտ, երի
տասարդ տնկարկները, ինչպես նաև բնի փտախտով հիվանդ ծառերը: Պայքարի ե- 
դանակները' խնամքի և սանիտարական հատումների պարբերական կիրառում, ինչ
պես նաև խառը ծառաբների հիմնադրում:

ՁՆԵՏԱՊԱԼՈՒՄ, Снеговал; lean o r uprooting due to  snow pressure

Ձյան ծանրության տակ ծառերի տապալում, բների, գագաթնային և կմախքա
յին ճյուղերի ծռում: Ի տարբերություն ձնեջարդի, ծառերը ոչ թե ջարդվում, ա յլ 
ծռվում կամ արմատախիլ են լինում: Ձ.-ից հիմնականում տուժում են երիտասարդ, 

մեծ խտություն ունեցող ծառուտները: Պայքարի եղանակները' խնամքի հատումների 
ժամանակին և ճիշտ կիրառում:

ՁՈՂ (ՁՈՂԵՐ), Ж ерды; pole

Ծառաբնի 3-6.5 մ, որի վերին կտրվածքի տրամագիծը Э-7 սմ է: Շինափայտի 

տեսականի, որն օգտագործվում է տնտեսության մեջ առանց վերամշակման:

ՁՈՐԱԱԵՐՁ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Приовражные лесные полосы,;  ravine fo re s t be lts

Պաշտպանական անտառաշերտերի տարատեսակ: Ձորերի և ձորակների էրո- 
գիոն պրոցեսները կանխելու նպատակով նրանց եզրերից (3-5 մ հեռավորության
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վրա) հիմնադրվում նԱ ժապավենաձև անտառաշերտեր: Ձորակի եզրային շարքերում 
տնկում են արմատամացառներով զարգացող տեսակներ՜ չիչխան, բալենի, ռոբինիա 
կեղծ ակացիա և այլն:

ՁՈՂԱՆ, Ж ердняк; perch stand

Մատղաշին հաջորդող ծառուտի հասակային փուլ: Բնորոշվում է ծառերի ին
տենսիվ աճով, տերևային և ջախի մեծ զանգվածով, ծաոաբնի ու պսակի խիստ տա- 
րաբերակումով, բնի ինտենսիվ մաքրմամբ և աոանձին ծառերի անկմամբ: Ձ-ային 
ծառուտները դասում են հասակային երկրորդ կարգին: Այն սկսվում 1 15-20 տարեկա
նից և ավարտվում 30-40 տարեկան հասակում: Ձ.-ային ծառուտների գնահատման 
ցացանիշները պայմանավորված են անտաոակազմող ծառատեսակների կենսաբա
նական առանձնահատկություններով, անատաոաճեցման պայմաններով և ծառերի 
միակցվածության աստիճանով:

ՁՈՐԱՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Донные насаждения; ground stands, bottom -dwelling 
stands

Հիմնադրվում են խմբային զանգվածներով կամ շերտերով' ջրահավաք ավա
զանների գլխամասում, ծորակների հատակում, գետերի երկայնքով: Պաշտպանա
կան անտառների տարատեսակ է: Կատարում են անտառբարելավման դեր' ամրաց
նում են գետերի հունը, ձորակների հատակը, գետաբերանները, կանխում կոպիտ 
հոսքը, պաշտպանում ջրամբարները տդմոտումից, նվազեցնում ջրի մակերեսա
յին գոլորշիացումը, բարելավում ջրօգտագործման, ջրամբարների և նրանց շրջապա
տի սանիտարահիգիենիկ վիճակը և ձկնաբանության պայմանները: Ձ.Տ.-ի երկարութ
յունը որոշվում է տեղի կոնկրետ պայմաններով և նպատակայնությամբ: Սովորաբար 
լինում են 10-250 մ (1-2-ից մինչև 50 մ լայնությամբ շերտերով): Հիմնականում օգտա
գործում են ուռենի, բարդի, լաստենի, խոնավասեր ա յլ տեսակներ:

ՁԵՎ ՖՈՐՄԱ, Форма; form
Ներտեսակային տաքսոնոմիական կատեգորիա: Բուսաբանական դասակարգ

ման մեջ (երբեմն առանձնացվում է ենթաձև) հիերարխիական աստիճաններում ամե- 
նաստորին տեղն է գրավում:

ՉԵԿԱՎՈՐՎԱԾ ԾԱՌԵՐ, Формированные деревья; form ed trees
Ծառեր, որոնք էտման ու խուզման միջոցով ձևավորվում են կանաչապատման 

նախագծին համապատասխան:

9ԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, Формовка; form ation
էտման, խուզման տեսակ: Նպատակ ունի բույսին տալ նրան ոչ բնորոշ արտա

քին տեսք (գնդի, խորանարդի, մեկ-երեք շարքանի, աստիճանաձև կանաչ ցանկա
պատ): Տե՞ս նաև բույսերի էտում և ձևավորում:



ՁԵՎ
ՁԵՎԱՓՈԽՎԱՕ ԱՐՍԱՏՆՇ^, Деформированные корми; crashed roots

Ծառերի և թփերի արմատներ, որոնց մորֆոլոգիական կառուցվածքը սխալ 
տնկման կամ հողային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով շեղված է տեսակին 
բնորոշ բնական տեսքից: Հիմնականում նկատվում է անտառային մշակույթներում: 
Նման արմատաներ ունեցող ծառերը ցուցաբերում են թ ա յլ աճ և սովորաբար մահա

նում են:
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Ղ
ՂԱԺՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐ (ԴԱԺՐ1ՒՏ), Гробинниковые леса; orien ta l hornbeam forest

Ծառատներ ղաժու (արևելյան բոխոլ) գերակշռությամբ: Մեծ մասամբ ունեն 
երկրորդական ծագում: Որպես կանոն առաջանամ են վրացական կաղնու ծառուտնե
րի տեղը' նրա ինտենսիվ հատումից հետո:

ճ
ՃԱՀՃԱՑԱԾ ՀՈՂ Заболоченная почва; waterlogged տօՁ, boggy ground

Հողամաս, որն աչքի к ընկնում ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակով: Դրա 
հետևանքով վատթարանում են հողի օդային ռեժիմը և ընդհանրապես' ագրոնոմիա
կան պայմանները: Դժվարանում է արմատների թափանցումը հողի խոր շերտերը, եր
բեմն դրանց փտման պատճառ դաոնում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՄԵՐՁ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Придорожные лесные полосы; roadside forest 
belts

Ժապավենաձև անտաոաշերտեր, որոնք հիմնադրվում են պաշտպանելու եր
թուղիները, ավտոճանապարհները ձնափլուզումներից, փոշուց, ավագից, սողանքնե
րից: Ունեն նաև.գեղագիտական և սանիտարահիգիենիկ նշանակություն: ճանապար
համերձ անտաօաշերտերը լինում են միաշերտ և բազմաշերտ: Շերտի լայնությունն 
ընղունված է 10-25 մ, լեռնային շրջաններում կարող են լինել ավելի լա յն, շարքերի 
թիվը ժապավենում'2-7: Անտառաշերտի հեռավորությունը ճանապարհաեզրից, եր
կաթգծից 10-25 մ, ավտոուղիներից' 1-70 մ:

ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԵԶ, Японский сад; Japanese garden
ճապոնական պարտեզային արվեստի ավանդական տեսակ: Բնորոշվում է 

փոքր տարածությունների վրա բնության ճշգրիտ վերարտադրմամբ, պարտեզի ման
րամասերի նուրբ մշակմամբ:

ՃԱՐՏԱՐԱԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, Архитектоника; architectonics
Ծառի սաղարթի կաոուցվածքը գեղազարդային ծառաբանությունում: Բնորոշ

վում է նրա չափսերով, ձևով, ճյուղավորման բնույթով, ճյուղերի և շիվերի փոխադարձ 
դասավորության գեղեցկությամբ:
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ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, Архитект урная граф ика; architectura l 
graphics

Գծանկարչական արվեստի հատուկ տեսակ, որի օգնությամբ պատկերվում է 
նախագծման, վերակաօուցման օբյեկտը: ճարտարապետական գծանկարչության ո- 
ճաձևերով բացահայտփսմ են օբյեկտի և նրա մասերի (զբոսայգու հեոանկար, ճար- 
տարպետական ձևեր) գեղարվեստական որակները:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, Архитектурный проект ; a rch itectura l p ro je c t

Լանդշաֆտի կազմակերպման կամ վերակառուցման նախագիծ: Մշակվում к 
լանդշաֆտային, տաքսացիայի հիման վրա: Գծանկարչական ենթահիմք է ծառա
յում գլխավոր հատակագծի պատճեն: Նախագիծը պարունակում է տարածքի լանդ
շաֆտի սկզբունքային լուծումները ամբողջությամբ, ցուցադրելով նրա կոմպոզիցիոն 
տարրերի' ռելիեֆի, ջրամբարների, հատակագծային ցանցի և կանաչ տնկարկների 
փոխադարձ կապվածության հեոապատկերային գծերը: Պայմանական նշաններով 
ցույց են տրվում պահպանվող և նախագծվող կանաչ տնկարկները: Հատուկ կերպով 
առանձնացվում են խիտ ու նոսր տնկարկները, բաց տարածությունները, բացատները, 
ճանապարհները, կածանները, կառույցները: Նշվում են հաղորդակցության բոլոր ու
ղիները, ճարտարապետական փոքր ձևերը, լուսավորության ցանցը և ա յլն:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒՄ, Архит ект урные элементы в парке; 
arch itectu ra l elem ents in  parks

Շենքեր և կառույցեր (կանաչ թատրոն, պարահրապարակ, ընթերցարան, բե

մահարթակ, քանդակ և ճարտարապետական փոքր ձևեր) զբոսայգում: Զուգակցող 
դեր են խաղում զբոսայգու ընդհանուր հատակագծային լուծման մեջ և ներդաշնա

կում լանդշաֆտի տարրերի հետ:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՔՐ ՁԵՎԵՐ, Малые архитект урные формы; smaO

architectural forms

Պարտեզպուրակային կոմպոգիացիայի տարրեր' տաղավարնեքւ, թարմաներ, 
նստարաններ, կամարներ, բույսերով պատրաստված արձաններ, աղբամաններ, 
կրպակներ, մանկական հրապարակներ, ծածկեր և ա յլն:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Архит ект ура; architecture

Շենքերի, կառույցների նախագծման ու շինարարության, գեղարվեստական 

արտահայտիչ անսամբլների ստեղծման արվեստ: ճ.-ը  դրսևորվում է արդյունաբերա
կան ճարտարապետության, գյուղատնտեսության, բնակեփ, հասարակական, պար- 
տեզպուրակային արվեստի և ա յլ բնագավառներում: ճ.-ը սերտորեն կապված к պար- 
տեգպուրակային արվեստի, կանաչ շինարարության հետ: Պարտեզները, պուրակնե
րը և կանաչապաման մյուս օբյեկտները ծառայում են ինչպես աոանձին շենքերի և
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կառույցների, այնպես էլ ամբողջ ճարտարապետական անսամբլների գնղարվԵստա- 
կան արժանիքներն ընդգծելու, ի հայտ բերելու համար:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, Архитектурно-планировочное 
задание; architecture-planning task

Կանաչապատման կարևոր և խոշոր օբյեկտի (հուշահամալիր, քաղաքային խո
շոր զբոսայգի) նախագծման առաջին փուլ: Մշակվում է հիմնական նախագծային գա
ղափարը: Կազմված է քաղաքի կանաչապատման սխեմայից, օբյեկտի գլխավոր հա
տակագծից, ինժեներական բարեկարգման ուրվագծից, բացասական գրությունից և 
բոլոր աշխատանքերի ֆինանսական նախահաշվարկից:

ՃԱՔ, Трещина; shake

Բնափայտի արատ, որն առաջանում է տարբեր ուղղություններով անհավասար 
չորանալու հետևանքով: Տարբերակում են ներքին, ընղլայնակի կամ միջուկային ճ. և 
արտաքին ճ, որը մակերեսից անցնում է միջուկ:

ՃԵԴՔԱՊԱՏՎԱՍՏ, Прививка под кору; bark grafting

Պատվաստման եղանակ: Պատվաստակալի կեղևի տակ ճեղք են բացում, այն
տեղ մտցնելով պատվաստացուի կտրոնը* մերկացված կամբիումով: Պատվաստի 
այս եղանակը կիրառվում է այն դեպքում, երբ կտրոնների հաստությունը 2-4 սմ է: Լա
վագույն ժամկետը վաղ գարունն է, մինչև հյութաշարժը: Կարոները նախապատ
րաստվում են վաղօրոք: Պատվաստի հաջողությունը կախված է կտրվածքի լրիվ մե
կուսացումից, օդից և խոնավությունից: Այդ նպատակով ճեղքը ծածկում են պարտի
զային մածուկով և ամուր կապում խոնավության համար անթափանց հատուկ գործ
վածքով կամ սինթետիկ նյութերով:

ճ  ՄԱ ԳՈՅԱՑՆՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Дернообразующие растения; turf-form ing plants
Հողը հյուսապատող, ճիմ առաջացնող արմատային համակարգով բազմամյա 

խոտեր: Հիմնականում պատկանում են հացազգիների ընտանիքին: Ճ.Բ.-երը ըստ 
թփակալման լինում են կոճղարմատայիններ, կոճղարմատաթփայիններ, փխրուն 
թփայիններ և խիտ թփայիններ:

ՃՄԱՀՌՂ, Дерновая почва; turfen so il
Մարգագետինների և տափաստանների հողի վերին շերտը: Օգտագործվում է 

պարտիգահող ստեղծելու համար:

ՃՄԱՆՍՏԱՐԱՆ, Дерновая скамья; turfen bench
Ելուստածև ճմային կաոուցվածք զբոսայգիների պարիսպների և կածանների 

մոտ: Բնորոշ է եղել միջնադարյան պարտեզներին, ժամանակակից մի շարք զբոսայ
գիներում դեռևս պահպանվում է:
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ՃՄԱՇԵՐՏ, Дери; greensw ard (tu rf)

Բազմամյա հացազգի և տարախոտային բույսերից ստեղծված սիզամարգեր, 
որտեղ բույսերի մեծ խտության և արմատային համակարգի խիտ ցանցի շնորհիվ ա- 
ոաջանում է թաղիքանման զանգված: Կիրաօվում է էրոզիայի ենթակա թեք լանջերի 
ամրացման և գեղազարդային ձևավորման համար: Օգտագործվում է ինչպես բնա
կան, այնպես էլ արհեստական եղանակով աճեցված ճմաշերտ: Վերջինս գերադասելի 
է, քանի որ էժան է և բնության մեջ էրոզիոն օջախներ չի աօաջացնում:

ՃՄԱՊԱՏՈՒՄ, Одерновка ( одернование); tu rfing

30°-ից ավելի թեքություն ունեցող լանջերի և հողաթմբերի վրա կարճ 
ժամկետում սիզամարգում, զբոսայգու կածանների երկարությամբ և հարթ վայրերում 
սիզամարգի եզրաշերտեր ստեղծելու եղանակ: Կատարվում է տնկարաններում 
պոլիէթիլենային հիմքի վրա, աճեցված ճիմի կամ սիզամարգի փռման միջոցով:

ՃՅՈՒՂԱԽԱՐԱԶԱՆՈՒՄ, Озлестывание; lasp/ng

Մի ծառի տերևների և ղալար ճյուղերի վնասումը կից ծառի ճյուղերի քամեհար- 
ման հետևանքով: Բնորոշ է ասեղնատարևավոր տեսակներին, առանձնապես եղևնուն 
ու սոճուն, որոնց ճյուղերը կոտրվում են կեչու ճկուն և ամուր ճյուղերի հարվածից: ճ.- 
ից խուսափել հնարավոր է խնամքի հատումի ճիշտ կազմակերպմամբ:

ՃՅՈՒՂԱՊԱՏՎՈՂ ՈՍՏԻԿՆԵՐ, Обрастающие веточки; overgrow ing branches

Սովորաբար փոքր ոստիկներ, որոնց վրա առաջանում են ծաղկող ընձյուղներ:

ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Ветвление; branching

Բազմամյա ճյուղերի և կոճղարմատների նոր ընձյուղների առաջացումը և 
դրանց փոխադարձ դիրքը ցողունի վրա: Տարբերում են ճյուղավորության հետևյալ 
տիպերը, դիխոտոմիկ, մոնոպոդիալ և սիմպոդիալ: ճ.«ը որոշում է բույսի արտաքին 
տեսքը: Հացաբույսերի մոտ (դաշտավլուկազգիների) գոյություն ունի ճ.-թյան յուրա
հատուկ ձև' թփակալում, երբ ընձյուղները դուրս են գա լիս հանգույցից (թփակալման 
հանգույց):

ՃՅՈՒՂԱՏՈՒՄ, П одрезка; pruning

Տե՜ս Բույսերի էտ և ձևավորում:

ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՏԱՇՏԱԹԱՂ (ԱՆԴԱԼԻՍ), Отводок; layers

Երբ ծառի կամ թփի ճյուղը, որը բնական կամ արհեստական թեքվում է մի կող
մի վրա, հպվում է հողին և առաջացնում հավեԱալ արմատներ: Հետագայում արմա- 
տակալած ճյուղերը բնական կամ արհեստական ճանապարհով կարող են անջատվել 
մայր բույսից և անցնել անհատական կյանքի: Անտառում U.-ով բազմանում են լորե- 
նին, եղևնին, սիբիրյան խեժափիճին, դողդոջուն բարդին բամաթիվ թփատեսակներ 
(կազակական գիհի, կոկռոշենի, հաղարջենի) և ա յլն:
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ՄԱԳԼՑՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Лазающие растения; scandent plant*

Խիղբերով և փշերով հենարաններին ամրացող լիաններ: Օգտագործվում են 
կամարների, տաղավարների, թարմաների ստեղծման, շենքերի պատերի, պատշ
գամբների կանաչապատման համար (մամրիչ, վարդեր, խաղող, պարիլյակ):

ՄԱԶԱՐՄԱՏՆԵՐ, Корневые волоски; root fuzz
Արմատի մակերեսային բջիջների ելուստներ, որոնք հողից կլանում են ցար և 

հանքային նյութեր' կատարելով միևնույն ժամանակ որոշ բարդ օրգանական նյութե
րի սինթեզ:

ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀՈՍՔ, Сток поверхностный; surface run -o ff

Անձրևների և ձյան հալոցքից առաջացած ջրերի հոսքը գետնի մակերեսով: 
Մ.Հ.-ի ինտենսիվությունը պայմանավորված է տեղումների քանակով և տնատությամբ, 
հողի կազմով, վիճակով, բուսածածկի տիպով, խտությամբ և ռելիեֆով: Անտառը Մ.Հ.- 
ի կանխման հզոր միջոց է: Նրա այդ հատկությունը պայմանավորված է անտառի հա
սակով, լրիվությամբ:

ՄԱԿՎԻՍ, Маквис; Maquis
Միջերկրածովյան երկրների մշտականաչ կոշտատերև, երբեմն փշոտ թփուտ

ներ և ոչ բարձր ծառեր: Այս բուսական համակեցությունը հիմնականում առաջանում է 
հատված անտառների տեղում:

ՄԱԿՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏ, Макролондшафт; mocrofondscope

Աշխարհագրական լանդշաֆտի հորիզոնից հորիզոն ձգվող խոշոր հատված: 
Օելադրում է զբոսայգու աճը: Նրա աոանձին տարրերը ֆոն են ծառայում զբոսայգու 
կոմպոզիցիաների համար (օ ր .' Սևանա լիճը, Արարատ լեոան համայնապատկերը):

ՄԱԿՐՈԿԼԻՄԱ, Макроклимат; macroctlmote
Աշխարհագրական զոնաների, մայրցամաքների, օվկիանոսների և ա յլ իտշոր 

ոեգիոնների կլիմա: Օառաբանական և կանաչապատման շրջանացման ժամանակ 
հաշվի առնվող կարևոր գործոն է:

ՄԱԿՐՈՌԵԼԻԵՖ, Макрорельеф; m acrorefief
Երկրագնդի մարևերույթի խոշոր անհարթություններ, ռելիեֆի խոշոր ձևեր, ո- 

րոնց բարձրությունները տատանվում են մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար
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մետր (լեռնաշղթաներ, միջլեռնային իջվածքներ, հրաբխային գոսեր, գաոերի ավսհ 
զաններ և այլն):

ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ, Плантация маточная; stock plantation

Տնկարկային բաժին կամ աոանձին հատուկ տնկարկ, որտեղից մթերում են 
կտրոններ անտառմշակութային կամ կանաչապատման համար* արմատակալեցնելու 
նպատակով:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Дет ский п а р к children's pa rk, Juvenile Park

Միկրոշրջանային կանաչապատման օբյեկտ, երեխաների հանգստի համար 
նախատեսված տնկարկների խոշոր զանգված: Ընդգրում է երեխաների տարիքային 
առանձնահատկությունները հաշվի առնող մի շարք խաղահրապարակներ, ֆիզկուլտ- 
բուժական կառույցներ և ա յլն:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, Дет ская площ адка; children's p layground

Զբոսայգու, պարտեզի կամ բնակելի տարածքի հատակագծային տարր: Նա* 

խատեսված է երեխաների հանգստի և շարժուն խաղերի համար: Ստորաբաժանվում է 

աոանձին հատվածների* մինչև 3 տարեկան, 4-6 տարեկան, 7-14 տարեկան երեխա

ների համար:

ՄԱՆՐԱԿԵՐՏ, М акет; m odel, m ock up

Կանաչապատման օյեկտի տարածական մոդել: Պատրաստվում է տարբեր 
նյութերից' փոքրացված մասշտաբով: Արվում է նախագծի լուծումները ստուգելու և 
կաւոարելագործելու նպատակով:

ՄԱՆՐԱՀԱՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Подсеточное хозяйст во; tra y  farm

Անտաոտնտեսվարում, որը հետապնդում է ստանալ մանրափայտ (ցախ): Ան- 

գագաթ անտառտնտեսվարման տարատեսակ: Օառի կողային կմախքային ճյուղերը 

հատում են* թողնելով փոքր կոճղիկներ, որոնց վրա առաջանում են նոր շիվեր: Եր

բեմն 5-6 մ բարձրության վրա հատում են նաև առանցքային ճյուղերը:

ՄԱՆՐԱՀՈԳ, М елкозем; fine-earth

1 մմ-ից փոքր տրամագիծ ունեցող հողային տարրական մասնիկ:

ՄԱՆՐԱՄԱՍՇՏԱԲ ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ, Мелкомасштабные аэроф отоснимки; Small- 
scale a e ria l photos

Մանրամասշտաբ օդալուսանկարներն ունենում են 1:1 000 000- 1: 10 000 000 
մասշատաբ, որոնք տիպիկ են բնառեսուրսային արբանյակներին, ինչպես նաև օդա- 
նավավարվող տիեզերանավերին և ուղեծրային կայաններին:
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ՄԱՆՐԱՊՈՒՐԱԿ, Куртина; clump o f trees

Ծառուղիներով, կածաններով կան զբոսայգու կառույցներով ու հրապարակնե
րով սահմանազատված կանաչ տարածություն: Ձևավորված է սիզամարգով, ծառե
րով ու թփերով, ինչպես նաև ծաղկային օջախներով: Կանաչապատման նախագծման 
հիմնական միավորն է, ըստ որի կազմվում են աշխատանքային գծագրերը և ֆինան
սական նախահաշվարկի աոանձին բաժինները:

ՄԱՆՐԱՏԱԽՏԱԿ, Паркет; parquet

Փայտի մանր հղկված կարոներ, որոնք որպես շինափայտ օգտագործվում են 
հատակը երեսպատելու համար: Մ. լինում է հատով, վահանային և մոզայիկ: Պատ
րաստում են ամուր բնափայտ ունեցող տեսակներից (կաղնի, հաճարենի, թեղի, թխկի, 
հացենի և այլն):

ՄԱՆՐԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Мелколистные леса; microphyUous forests, sm all- 
leaved forests

Անտառներ, որոնք կազմավորված են մանր տերևավոր ծառատեսակներից' կե
չի, կաղամախի, լաստենի և այլն, որոնք ի տարբերություն լայնատերևավոր ծառատե
սակների, անեն փափուկ բնափայտ: Մ. Ա. հիմնական երկրորդական ծագման են, ա- 
օաջացել են մարդու ներգործության հետևանքով' ասեղնատերևավոր և լայնա- 
տերևավոր անտառների տեղում:

ՄԱՌԱԽՈՒՂԱՍՏԵԴԾ Ս ԱՐԲԵՐ, Туманообразующие установки; m ist-form ing 
installations

Ծածկած բնահողի պայմաններում (ջերմատներում, ջերմոցներում) մինչև մա
ռախուղի վիճակի ջրի փոշիացում ստեղծելու հատուկ սարքեր' գլխադիրներ ջրմուղի 
խողովակների վրա: Ապահովում են հոդամերձ օդի հավասարաչափ խոնավացումը, 
պակասեցնում բույսերի կողմից ջրի կորուստները և նպաստում, հատկապես, կանաչ 
տնկաշիվերի արագ արմատակալմանը:

ՄԱՍՇՏԱԲ, Масштаб; scale
Հատակագծի, աշխատանքային գծագրի կամ քարտեզի վրա որոշակի հատվա

ծի երկարության հարաբերությունը բնության մեջ իրեն համապատասխանող հատվա
ծի երկարությանը: Եթե այդ հարաբերությունը արտահայտվում է թվով (1: 500' 1 սմ:5 
մ)' թվային մասշտաբ: Կազմվում է նաև գծային մասշտաբ: Այն հավասար միավորնե
րի բաժանված ուղիղ գիծ է, որի թվերը ցույց են տալիս, թե այդ միավորներից յուրա
քանչյուրը իրականում քանի կմ-ի կամ մ-ի է հավասար:



ՄԱՎ
ՄԱՎՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Мавританский вазон; M oorish grassplot

Օաղկաբույսերի (կակաչներ, տերեփուկներ, երեքնուկ) կան դրանց ու բազ
մամյա հացազգիների խաոնուրրփ ցանքսով ստեծվող խոտածածկ:

ՄԱՏՂԱՇ, Подрост; young grow th, undergrowth

Հատատեղում կամ անտառի սաղարթի տակ եղած երիտասարդ ծառեր, որոնց 
վիճակված է կազմավորել ապագա մայր անտառը' աոաջին շարահարկը: Ըստ ծագ
ման լինում է սերմնային և վեգետատիվ: Մ. լինում է բավարար, երբ նրա քանակը բա

վարար է ապագա ծառուտի կազմավորման համար և բաշխված է հավասարաչափ, և 
անբավարար' երբ այն քանակով քիչ է կամ բաշխված է անհավասարաչափ:

Հուսալի է, երբ Մ. ունենում է լա վ զարգացած բրգաձև սաղարթ, և անհուսալի, 
երբ այն ունի հովանոցաձև սաղարթ: Մ.-ի բավարար և հուսալի վիճակը կախված է 
անտառի լրիվությունից ու սաղարթի միակցվածության աստիճանից:

ՄԱՏՂԱՇԻ ՄԻԱԿՑՈՒՄ, Смыкание молодняка; dosing o f young stand

Անտառի սկզբնական հասակային փուլ, երբ մատղաշ ծառերի սաղարթները 
միակցվում են: Ս.Մ.-ն տարիքը պայմանավորված է նրա ծագումով (սերմնային, կոճ- 
ղաշիվային, արմատաընձյուղային), տեսակի առանձնահատկություններով (արագաճ, 
դանդաղաճ), հողային պայմաններով, աշխարհագրական դիրքով և անտառի տիպով: 
Համազոր պայմաններում Մ.Մ. արագ է տեղի ունենում' շիվային ծագում ունեցող ծա
ռուտներում, արագաճ ծառատեսակների մոտ և հոդային բարենպաստ պայմաննե

րում:

ՄԱՏՂԱՇԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, Реконст рукция молодняков; reconstruction o f young 

stands

Երիտասարդ ցածրարժեք ծառատեսակների ու տնկարկների վերափոխում 

խնամքի հատումների կամ անտառմշակութային եղանակով:

ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆ, Луг; m eadow

Կենսաերկրացենոզ, որի բուսականությունը կազմված է հիգրոֆիլ խոտաբույ- 

սերից: Մեծ մասամբ առաջացել է անտառների տեղում' մարդու գործունեության 

հետևանքով: Տարբերում են հովտային (գետահովիտների ողողվող դարավանդնե
րում) և մայրցամաքային (չորահուն և ցածրավայրային), ինչպես նաև լեռնային (այդ 
թվում' բարձրլեռնային Մ ՛եր): Արժեքավոր խոտհարքեր և արոտավայրեր են:

ՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Луговой газон; m eadow grassptot

Մարգագետնային բազմամյա խոտաբույսերի մի շարք տեսակների խառնուր

դից կազմված սիզամարգ:

21 4
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ՄԱՐԳԱԽՈՏ. Газом; grasspJoF 

Տե՜ս Սիզամարգ:

ՄԱՐԴԻԿ, Грядка; garden-bad

ճմով, տախտակներով, ձողերով, քարերով կամ աղյուսով ամրացած եզրեր 
կամ շեպեր ունեցող, մշակվող նեղ հողաշերտ: Նախատեսված է բանջարեղենի, դե
ղաբույսերի կամ ծաղիկների աճեցման համար: Դերխոնավության պայմաններում 
ստեղծվում են գետնից բարձր մարզիկներ, իսկ չորային պայմաններում' գետնի մեջ 
խորացված մարզիկներ:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Спортивный парк; sport park

Շրջանային կամ քաղաքային կանաչապատման օբյեկտ, որի հիմնական տար
րը մարզական կառույցների և հրապարակների լա վ զարգացած համալիրն է: Տարած
քի ոչ պակաս 50 %-ը տնկարկներ են, որոնք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում 
հանգստի և սպորտով զբաղվելու համար:

ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Прочистка {рубки прочистки) ; cleaning
Խնամքի հատման տարատեսակ: Կիրառվում է երիտասարդ, 11-20 տարեկան 

ծառուտներում' աճի պայմանները բարելավելու նպատակով: Կատարում են վեգե
տացիայի ընթացքում:

ՄԵԶՈԼԱՆԴՇԱՖՏ, Мезоландшафт; mezofondscape
Տեղանքի միկրոգեոմորֆոլոգիական որոշակի առանձնահատկություններ (ձո

րակներ, բլուրներ, գետակ, ճանապարհային ցանց, ժայռաբեկորներ, զանազան կա
ռույցներ, կանաչ տնկարկներ և այլն) և որոշակի սահմաններ ունեցող հատված: Հիմք 
է ծառայում զբոսայգու նախագծման համար:

ՄԵԶՈԿԼԻՄԱ, Мезоклимат; mezoc/imate
Միատարր բնական պայմաններ ունեցող, համեմատաբար ոչ մեծ տարածքի 

(անտառզանգած, ծովափ, ոչ մեծ քաղաք) կլիմա: Սովորաբար բնութագրվում է 
միևնույն տեղում, նույն օդերևութաբանական կայանում կատարվող դիտումներով: 
Տարածման մասշտաբով միջանկյալ տեղ է գրավում մակրոկլիմայի և միկրոկլիմայի 
միջև*

ՄեԶՈՈԵԼԻԵՖ, Мезорельеф; m ezorelief
Միջանկյալ ռելիեֆ, որը փոքր է մակրոռելիեֆից և մեծ՛ միկրոօելիեֆից: Երկրի 

մակեևույթի կոնկրետ հատված, ձև (օր.՝ գետի սանդղափուլ, իջվածք, հեղեղատ, ոչ 
մեծ կիրճ և այլն), որի բարձրությունը տատանվում է մի քանի տասնյակ մետրի սահ-
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սանում: Կանաչ շինարարության բնագավառում, հատկապես ուղղաձիգ հատակագծ- 
ման ժամանակ, ենթարկվում է զգալի վերափոխումների:

ՄԵՁՈՖԻՏՆԵՐ, Мезофиты; mezophytes

Չափավոր խոնավության պայմաններում աճող բույսեր: Այս խմբին է պատկա
նում բարեխառն և մերձարևադարձային գոտա բույսերի զգա փ մասը* եղևնի, կեչի, 
լորենի, հաճարենի և ա յլն , ինչպես նաև էֆեմեր և էֆեմերռիդ բույսերը:

ՄԵԶՈՏՐՈՖ ԲՈՒՅՍԵՐ, Мезотрофные раст ения; m ezotrophic plants

Սննդանյութերի միջին պարունակության հողերի վրա աճող բույսեր: Զբաղեց
նում են օլիգուորոֆ և էվոտրոֆ բույսերի միջին տեղը: Ծաօային բույսերից այս խմբին 
է պատկանում եղևնին, որն աճում է թթու ռեակցիա ունեցող հողերում:

ՍԵԶՈՖԻԼ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Мезофильные леса; mezophybe forests

Մերձարևադարձային և բարեխառն գոտա անտառներ, որոնք կազմավորված 
են մեզոֆիտ ծառատեսակներից:

ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ (ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, М елиорация; am elioration; im provem ent

Բնական միջավայրի բարելավման կազմակերպական-տնտեսական ու տեխնի
կական միջոցառումների գիտականորեն հիմնավորված ամբողջություն: Տարբերում 
են ոոոգիչ և ցամաքեցնող մելիորացիա, հողերի և շրջապատող միջավայրի բարելավ
ման զանազան ձևեր, անտառմելիորացիա (պաշտպանական անտառների հիմնադ
րում):

ՄԵԿԸՆԴՄԵՋ ՇԵՐՏԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՄ, Чересполосная рубка ; in te rlaced  cutting

Անտառօգտագործման գլխավոր հատում, որի ժամանակ հատատեղերը տե

ղադրում են մեկումեջ' թողնելով միևնույն լայնության չհատ վող անտաոաշերտեր, ո- 

րոնք հատվում են հետագայում (10 տարի հետո): Նպաստում է հատատեղի նորմալ 
վերականգնմանը: Թողնված շերտերում հաճախ տեղի к ունենում ծառերի քամետա- 
պալում:

ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Одиночные посадки; separated plantings

Պարտեզպուրակային կոմպոզիցիայում գեղազարդային բարձր որակ ունեցող 
ծառեր, թփեր և խոշոր խոտաբույսեր:

ՄԵՆԱՕԱՌ, Солитер; so lite r

Պարտեզպուրակային բաց տարածությունում իր ճարտարակերտությամբ աչքի 
ընկնող կամ հատուկ ուշադրություն գրա վող միայնակ տնկի (ծառ, թուփ կամ խոշոր
խոտաբույս):
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ՄԵՆ ԶՈ(՛ԼԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹ, Мензульная съемка; p/ane-tabfe survey

Անմիջապես տեղանքի հանույթի ժամանակ հատակագծի կամ քարտեզի 
ստեղծման աշիւատանքների ամբողջություն: Կատարվում է մենգուլի և կիպրեգելի 
(բարձրաչափ-հեոաչափ) միջոցով: Կիրառվում է այն հողամասերում (անտառպուրակ
ներ, խոշոր զբոսայգիներ, պաշտպանիչ գոտիներ), որտեղ այս կամ այն պատճառով 
հնարավոր չէ օդալուսահանույթ կատարել:

ՄԵՐԿԱՍԵՐՄԵՐ, Голосеменные; gymnospermous

Սերմնավոր բույսերի ամենահին բաժինը: Մշտադալար (հազվադեպ' տերևա- 
թափ) ծառեր կամ թփեր, խիստ հազվադեպ' լիաններ են (էֆեդրայի որոշ տեսակներ): 
Տերևների ձևը, կախված բույսերի դասերից, խիստ փոփոխական է (ամբողջաեզրից' 
թեփուկանման, ասեղնակերպ, մինչև դիխոտոմիկ ճյուղավորությամբ, երկբլթականի, 
փետրաձև, կրկնակի փետրաձև և այլն): Մերկասերմերին բնորոշ են սերմնաբողբոջնե
րը, որոնք կազմված են մեկ մեգասպորանգիումից (նուցելլուս) և դրան շրջապատող 
հատուկ պաշտպանական ծածկոցից (ինտեգումենտ): Սերմնասկզբնակները մերկ են:

ՄԵՐՁԱԼՊՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԽՈՏԵՐ, Субальпийские высокотравия; subo/pine ta t! herbage
Մերձալպյան գոտուն բնորոշ փարթամ աճող խոտային բուսածածկ:

ՍԵՐՁԱԼՊՅԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Субальпийская растительность; subolpine 
vegetation

Բարձր լեռնային բուսականություն, որը միջանկյալ տեղ է զբաղեցնում տա
փաստանային և մարգագետնային գոտիների միջև: Հողաշերտն այստեղ 
հզոր ու խոնավ է, բուսականությունը արտակարգ փարթամ, այսպես կոչված՛ «բարձ- 
րաիքասսյին»: Տիրապետող տեսակներն են ընձախոտը, հալևորուկը, շուշանը, ժա
խը և ա յլն, որոնց բարձրությունը անցնում 1 1.5-2.5 մ-ից:

ՄԵՐՁԱԼՊՅԱՆ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌ, Субальпийское редколесье; suba/p/ne thin stand, 
suba/ptne tight forest

Բարձր լեռներին բնորոշ անտառային լանդշաֆտ, որը կազմված է կորաբուն 
կամ նոսր անտառային ոչ մեծ խմբերից: Մ.Ն.-ները ձևավորվում են ցածր ջերմաստի
ճանի, համեմատաբար բարձր խոնավության, ուժեղ քամիների և արեգակնային 
բարձր ճառագայթման պայմաններում: Այստեղ ծառերը լինում են ցածրահասակ, կո
րաբուն, նստած սաղարթով, երբեմն մի քանի բնանի: Մեզանում Մ.Ն.-ները կազմա
վորված են Լիտվինովի կեչուց, արոսենուց, արևելյան կաղնուց: Փամբակի լեռնաշղ
թայի վրա աոանձին հատվածներով այն եզերվում է մրտավարդի թփուտներով: Մ.Ն.- 
ները ունեն հակաէրոզիոն, ջրակարգավորիչ, հակաձնահյուսային կարևոր նշանա
կություն: Պահպանում են արմատական անտառները բարձր լեռնային կլիմայական 
անբարենպաստ գործոններից:

ՄԵՆ
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ՍԵՐՁԱՊԱՏՎԱՍՏ, Аблакт ировка; side gra fting

Պատվաստի եղանակ: Պատվաստացուն, մինչև պատվաստակալի հետ սեր
տաճումը, չի անջատվում մայրական բույսից: Պատվաստի այս եղանակի համար ա- 
մենահարմար ժամանակը հյութաշարժի շրջանն է: Պատվաստակալի և պատվաստա
ցուի ընձյուղները մոտեցվում են երկարաբույսերի ընձյուղների կեղևները և կամ- 
բիումները հպ ելով իրար' կապում: Լրիվ սերտաճումը տեղի է ունենում կես տարվա 
ընթացքում:

ՄԵՐՁՋՐԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱևՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Приканальные лесные полосы; subchannel 

fo rest belts
Պաշտպանական անտառաշերտերի տարատեսակ: Հիմնադրվում են ջրանցքե- 

րի, միջտնտեսային ոռոգման ցանցի երկայնքով' 3-5 մ հեռավորությամբ, 4-5 շարքա- 
նի ժապավենով: Միջշարային տարածությունը 2.5-3 մ к: Նվազեցնում к ջրանցքից ջրի 
մակերեսային գոլորշիացումը:

ՄԵՐՁ ՏՈՒՆԴՐԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Притундровые леса; subtundra fo rests

Հյուսիսային անտառային գոտում խոշոր զանգվածներով կամ տունդրային 
բուսականությամբ ընդհատվող կղզյակներով նոսր .գաճաճ անտառներ: Ռուսաստա
նում Մ.Ա.-ները զբաղեցնում են շուրջ 45 մ լն հա' կազմավորված կեչուց, սիբիրյան 
խեժափիճուց:

ՄԵՌՅԱԼ 0Ա6ԿՈՑ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԹԱՂԻՔ, Мертвый покров (лесная подст илка); died  
cover, fo re st m at

Երբ սաղարթի տակ կենդանի ծածկոցը բացակայում է և հոդը ծածկված է ան

տառային թաղիքով: Տե՞ս Անտառային թաղիք:

ՄԵՐԻՍԹԵՄ, М еристема; m eristem  (fo rm ative  tissue)

Բուսական հյուսվածք, որը երկար ժամանակ պահպանում է կիսման ճանա
պարհով նոր բջիջների առաջացման ունակությունը:

ՄԹԵՐԱԿԱՅԱՆ (ՄԹԵՐՄԱՆ ԿԵՏ), Заготовительный пункт ; storing  p o in t

Կազմակերպվում к անտառտնտեսությունների կամ սպառողական կոոպերա
տիվների կողմից վայրի պտուղների ու հատապտուղների, ընկույզի, սնկերի, դեղա

բույսերի և անտառից ստացվող աղ ոչ բնափայտային մթերքների մթերման ու գնման 
համար:

ՄԻԱԳՈՒՅՆ ՊԱՐՏԵՐ, Однотонный парт ер; m onophonic p o rte r

Գունային ձևավորված պարտեր: Բնորոշվում к միագույն բույսերի (կանաչ) գե
րակշռությամբ: Առանձին հատվածները կարող են ունենա լ ա յդ գույնի տարբեր ե- 
րանգներով (բաց կանաչ, մուգ կանաչ) բույսեր:
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ЦЩЧаПНЩЬЬ ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, ОЗнамаршрутная аэрофотосъемка; 
Single-track aeria l photography

Միերթուղանի օդալուսանկարահանումը կիրառվում է գետահովիտների, ա- 
ռափնյա հատվածների, ճանապարհների և ա յլ գծային տարածում ունեցող առարկա
ների ու երևույթների ուսումնասիրությունների դեպքում:

ՄԻԱԿՈԱՊԱԿՏ ԽՈՒՄԲ, Монокомпоктноя группа; monocompact group 
Ծառաթփային կամ ծաղկային մեկ տեսակից կազմված խմբեր:

ՄԻԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Монокультурный участок; m onocutturo!plot
Գեղազարդային հատուկ էքսպոզիցիա, որի ձևավորման համար օգտագործ

վում են բույսերի միայն մեկ ցեղի ներկայացուցիչներ կամ նույն տեսակի այլատե
սակներ ու սորտեր: Օգտագործվում են վարդեր (վարդանոց), եղրևանիներ (եղրևա- 
նոց) քաջվարդեր (քաջվարդանոց), շուշաններ (շուշանների հողամաս), սրնգենիներ 
(սրնգենիների հողամաս), վարդակակաչներ (վարդակակաչանոց) և այլն:

ՄԻԱՀԱՍԱԿ ԱՆՏԱՌ, Одновозрастный лес; even-aged forest

Ծառուտ, որտեղ բոլոր ծառերը պատկանում են հասակային միևնույն դասին: 
Բացարձակ միահասակ ծառուտներ են արհեստական տնկարկները, այն էլ միայն ե- 
րիտասարդ և միջին հասակում: Բնական անտառներում բացարձակ միահասակ ծա
ռուտներ հանդիպում են հազվադեպ* միայն երիտասարդ հասակում:

ՄԻԱՄՅԱ ԲՈՒՅՍԵՐ, Однолетние растения; annua! plants

Ծածկասերմերի դասին պատկանող խոտաբույսեր, որոնք իրենց զարգացման 
փուլն ավարտում են մեկ վեգետացիոն ժամանակաընթացքում: Մ.Բ. մոնոկարպ են, 
զարկ վեգետատիվ բազմացման օրգաններից: Ծաղկումից ու սերմնակալումից հե
տո մահանում են: Մ.Բ.-երի մի մասը էֆեմերներ են, որոնք իրենց զարգացման ողջ 
փուլն անցնում Են մի քանի շաբաթվա ընթացքում, մյուս մասն ունակ է ձմեռելու վե
գետատիվ կամ ծաղկման շրջանում և շարունակում է զարգացումը հաջորդ սեզոնում 
(մանուշակ և այլն): Անտառում Մ.Բ.-երը հանդիպում են հիմնականում կածաններում, 
այրված անտաոամասերում, բացատներում, հատատեղերում:

ՄԻԱՊԱՐՏԵԶ, Моносад; monogarden
Պարտեզ (վարդանոց, զեորգենանոց, վարդակակաչանոց), որտեղ տիրապե

տողը որևէ բուսատեսակ է: Տե՛ս նաև Սիակուլտուրային հողամաս:

ՄԻԱՊՏՂԱԲԵՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Монокорпические растения; monocarpic plants
Բույսեր, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում ծաղկում և պտղաբերում են մեկ ան

գամ, որից հետո սովորաբար մահանում են: Միապտղաբեր են բոլոր միամյա և եր-
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կամյա բույսԵրը, իսկ բագմամյասհրից' որոշ տնսակեԵր (բլդրղաս Սոսնովսկու, ագսՒ 

վա ամերիկյան, հնդկեղեգ, արմավենու որոշ տեսակներ):

ՄԻԱՏԱՐՐ ԾԱՌՈՒՏ, Чистый древостой; m onotype stand

Ծառուտ, որը կազմավորված է մեկ ծաոգւտեսակից և կոչվում է ա յդ ծառատե- 
սակի անունով:

ՄԻԿՈՏՐՈՖ ԲՈՒՅՍԵՐ, Микотрофные раст ения; m icotrophyc p lants

Բույսեր, որոնց արմատների վրա կան սնկարմատներ և հողից սնվում են սնկի 
օգնությամբ: Միկոտրոֆ է միաշաքիլ բույսերի 75 %-ը և երկշաքիլավորների 60-90%-ը: 
Ծառային ձևերի գերակշռող մասը (ասեղնատերևավորները, կաղնին, բոխին, հաճա- 
րենին և ա յլն) առանց արմատասնկի չեն կարող աճել:

ՄԻԿՈՐԻՋ, М икориза; m icorrhiza

Բարձրակարգ բույսերի հետ որոշ հողային սնկերի համաբնակություն: Տարբե
րում Են արտաքին' էկտոտրոֆ, Երբ սնկի հիֆերը արմատի շուրջը աօաջացնում են 
արտաքին ծածկոց և ներքին' էնդոտրոֆ, երբ հիֆերը արմատի բջիջների ներսում են 

առաջացնում միկորիզներ: Այն բարերար ազդեցություն է ունենում բույսերի վրա: 
Սունկը մեծացնում է արմատի կլա նող մակերեսը, քա յքայում է բույսի համար անմատ
չե լի  որոշ օրգանական միացություններ, արտադրում վիտամիններ և աճը խթանող 
նյութը: Իր հերթին սունկը բույսի արմատներից ստանում է ածխաջրեր: Հողում միկո- 
րիգայի բացակայության դեպքում, գեղազարդային որոշ բույսեր (մրտավարդ) վատ 

են արմատակալում: ԱՕտառտնկումների ժամանակ խորհուրդ է տրվում կատարել հո

ղի միկորիզացում:

ՍԻԿՐՈԳԵՈՍՈՐՖՈՊԼԱՍՏԻԿԱ, Микрогеаморфопластика;  m icrogeom orphophstics

Արհեստական եղանակով ռելիեֆի միկրոտարրերի փոփոխություն: Երբեմն 

անհրաժեշտություն է զգացվում բոլորովին հարթ հողամասում ստ եղծել փոքրիկ 
բլուրներ, ձորակներ, փոսորականեր' զբոսայգու բնապատկերներն ա ռավել հետաքր
քիր ու ընդգծված դարձնելու համար: Նման շինարարության հարուստ փորձ են ունե

ցե լ հին չինացիները, որոնք հսկայական հարթ տարածություների վրա ստեղծել են 

արհեստական լեռներ, ձորեր, բլրակներ, լճեր և ա յլն : Ս.-ի կանոններին լա վ տիրապե
ւոելով կարելի է ապագա զբոսայգու տարածքի զանազան անհարթությունները հաջո
ղությամբ օգտ ա գործել տարբեր կոմպոզիցիաներում:

ՄԻԿՐՈԹԵՐՄԵՐ, Микротермы; m icrotherm s

Բույսեր, որոնք աճում են ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում:

ՍԻԿՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏ, Микролондшафт; m icro landscape

Հողակտորի փոքրիկ հատված' բնության անշարժ տարրերի որոշակի զուգակ
ցությամբ: Համապատասխանում է բնապատկեր հասկացությանը: Մ.-ները զբոսայգու
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կոմպոզիցիաենրր հասար հիմք ԵՍ հանդիսանում: ՇլՍնլով Ս -ի կոնկրնտ աոանձնա- 

հատկություններից, այդ կոմպոզիցիաները ձևավորվում են աոանձնակի խնամքով:

ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱ, Микроклимат; m ierociimato
Երկրագնդի մակերևույթի ոչ մեծ հատվածների (քաղաքային զբոսայգի, պար- 

տեզ, բնակելի թաղամաս) օդի երկրամերձ շերտի կլիման: Ձևավորվում է միջավայրի 
տարբեր գործոնների (տաքացում, սաոեցում, խոնավացում) Փոխազդեցության 
հետևանքով ու շենքերի, կառույցների, բուսականության, ջրամբարների և ա յլնի ազ
դեցության տակ:

Փակ շինություններում (ջերմատներ, ջերմոցներ) արտաքին անբարենպաստ 
ներգործությունից պաշտպանվելու համար ստեղծվող կլիմա:

ՄԻԿՐՈՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ, Микроудобрения; m icrofertilizers

Միկրոտարրեր պաբունակող պարարտանյութեր: Ստորաբաժանվում են 2 
խմբի* միամիկրոպարարտանյութեր և բագմամիկրոպարարտանյութեր (պարունակում 
են 2 և ավելի միկրոտարր): Օգտագործում են սերմերի նախացանքային մշակման, 
տնկումների ժամանակ:

ՄԻԿՐՈՌԵԼԻԵՖ, Микрорельеф; m icrorelief

Ռելիեֆի մանր ձևեր, Երկրագնդի մակերևույթի անհարթություններ, որոնք ա- 
□աջացել են արտաքին պրոցեսների ազդեցությամբ: Գրավում են ոչ մեծ տարածությ
ուններ (մինչև մի քանի հարյուր մ2) և ունեն բարձրությունների ոչ մեծ տատանումներ 
(մինչև մի քանի մետրի սահմաններւոմ), օր.'թամբ, բլրակ, ձորակ և այլն:

ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ, Микроэлементы; microelements
Հոդում, լեռնային ապարներում, ջրերում պարունակվող քիմիական որոշ տար

րեր: Օգտագործվում են որպես պարարտանյութեր: Մեծ մասը մետաղներ են (Fe, Ca, 
Zn, Mn, Mo և այլն), մյուսները' ոչ մետաղներ (Se, Br, F, As): Խիստ անհրաժեշտ են 
բույսերի աճի ու զարգացման համար և չեն կարող փոխարինվել P, K, N-ով: Հողե
րում տարբեր միացությունների կազմում գտնվելով և անլուծելի կամ դժվար լուծելի 
լինելով' բույսերին անմատչելի են: Տարբեր հողերում Մ.-ի պարունակությունը տար
բեր է: Դրանց շարժունակության և բույսերի համար մատչելի լինելու վրա ազդում են 
հողի ռեակցիան, խոնավությունը, օրգանական նյութերի պարունակությունը:

ՄԻՆՈՒՍԱՅԻՆ (ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ) OUTV, Минусовое дерево; minus tree
Օառ, որն օժտված է տնտեսական մեկ կամ մի քանի բացասական հատկանիշ

ներով (ճնշված աճ, տրամագիծը միջինից 20% և ավելի պակաս, ցածրորակ բնա
փայտ, ցածրադիր պսակ և այլն): P.O.-երից չի թույլատրվում բազմացման նպատա
կով սերմեր կամ կտրոններ հավաքել:
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ԽՆԱՄՔԻ ԴԱՏՈՒՄՆԵՐ Рубки промежут очною  
пользования (рубки ухо д а ); in term ediate cuttings

Կատարվում են ծառուտի ամբողջ կյանքի ընթացքում մինչև հասունացումը: 
Նպատակ է հետապնդում բարելավելու անտսաի կազմը, ծաոաբների ձևը, բնափայ
տի տեխնիկական որակը, կրճատելու բնափայտի տեխնիկական հասունացման ժա
մանակաշրջանը, ապահովելու տնտեսությանը որոշակի տեսականու փայտանյութով, 
բարձրացնելու աճման ընթացքում 1 հա-ից ստացվող փայտանյութի ծավալը և միա
վոր տարածքի բնափայտի պաշարը, բարելավելու անտաոի սանիտարական վիճակը, 
աճեցնելու բացասական գործոնների նկատմամբ դիմացկուն ծառուտներ:

ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ, Средооброзущ ая природная территория; 
environm ent c rea to r na tu ra l te rrito ry

Բնական կոմպլեքս ռեսուրսների (միջավայրի ռեսուրսների) անուղղակի շահա

գործման (տեղում կամ կից տարածքներում) նպատակով էկոլոգիական հավասա
րակշռությունը հարաբերականորեն հաշվեկշռված ռեժիմով տարածք: Այդպես են 
հյուսիսային կլիմայապաշտպան նոսր անտառները, մարդկանց հանգստի համար նա
խատեսված քաղաքամերձ կանաչ գոտիները, բնական պուրակները և ազգային պար
կերը, առողջարանային գոտիները և ա յլն:

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱ, ՀՈՂԻ ՌԵԱԿՑԻԱ, Реакция среды; environm ent reaction, sod 
reaction

Հողում ջրածնային իոնների խտությունը: Սնկերը գերադասում են միջավայրի 

թթու (PH-ը 7 ֊ի ց  պակաս), բակտերիաները* չեզոք կամ հիմնային ռեակցիա: Որոշ 
ծառատեսակներ (եղևնի, շագանակենի, լաստենի, ուռենի և ա յլն ) կարող են աճել 

թթու ռեակցիայի միջավայրում: Ծառատեսակների հիմնական մասն աճում է չեզոք 

կամ թույլ հիմնային ռեակցիայի պայմաններում:

ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐ, Инсектициды; ba its, insecticides

Վնասատու միջատների դեմ պայքարի քիմիական միջոցներ: Ունեն ինչպես ա- 
նօրգանական, այնպես էլ օրգանական (բուսական) ծագում: Վերջիններս կոչվում են 

բուսական միջատասպաններ (երիցուկ):

ՄԻՋԻՆԱՄԱՍՇՏԱԲ ՕՂԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ, Среднемасштабные аэрофотоснимки; 
m edium -scale a e ria l photography

Միջինամասշտաբ օդալուսանկարները 1:100 000-1:1 000 000 մասշտաբի օդա
լուսանկարներ են, որոնք ստացվում են բնաոեսուրսային-քարտեզագրական արբան
յակներից:
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ՄԻՏԻՆ ՀԱՄԱԿԻ ՕԱՈՌՒՏ. Средневозрастный древостой; m iddle age stand

Ձողանային հասակին հաջորդող ծառուտի հասակային փուլ: Բնորոշվում է մա
ների դանդաղ դիֆերենցմամբ. լուսասեր տեսակների գագաթնային աճի թուլացումով, 
իսկ ստվերատարների մոտ* առավելագույն աճի դրսևորումով, առատ պտաղաբեր- 
ման և սերմնակալման սկզբով: Մ.Հ.Օ.-ի շարքին են դասվում 4-դ և ավելի հասակային 
դասին պատկանող ծառուտները:

ՄԻՏԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Среднее хозяйство;  average farm ing
Անտառտնտեսվարման կարգ, որի դեպքում միևնույն տարածքում խոշորաչափ 

շինափայտից թացի աճեցվում է վառելափայտ և փոքրաչափ շինափայտ: Միևնույն 
տարածքում զուգակցվում է անտառի բարձրաբուն և ցածրաբուն տնտեսվարումը' ըն
դունելով անտաոաճեցման ժամանակաշրջան, մեզանում* համապատասխանաբար 
160 և 80 տարի: Մ.Տ.-ում կիրառում են ընտրովի հատումներ:

ՄԻՏՈՒԿ, Ядро; heartwood, kernel, core

Բնափայտի այն հատվածն է, որն ընկած է ծուծից մինչև արտաբնափայտը և 
վերջինիս հետ համեմատած ունի մուգ գունավորում: Առաջանում է պարենքիմային 
բջիջների մահացման, փոխադրող անոթների խցանման հետևանքով: Արտաբնափայ
տից տարբերվում է խոնավության համեմատաբար փոքր պարունակությամբ, էկստ- 
րակտիվ նյութերի մեծ քանակով և ցածր գազաթափանցելիությամբ: Մ.ունեցող ծա
ռատեսակները (կաղնի, սոճի, հացենի, ընկուզենի և այլն) կոչվում են միջուկավոր տե
սակներ:

ՄԻՔՍԲՈՐԴԵՐ, Миксбордер; m ixborder
Կանաչ հարդարման մեջ օգտագործվող ծաղկային ձևավորման տարատեսակ: 

Բնորոշվում է վեգետացիոն շրջանում բազմակի ծաղկմամբ, որը ստեղծվում է հիմնա
կանում բազմամյա, տարբեր ժամանակներում գեղեցիկ ծաղկող խոտաբույսերի ընտ
րությամբ: Հաճախ օգտագործվում են նաև միամյա տեսակներ:

ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ (ՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆ) ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Реликтовые породы; re lic t species
Այլ երկրաբանական ժամանակաշրջաններից մեզ հասած բուսատեսակները: 

Երրորդական շրջանում, Երբ կլիման եղել է տաք և մեղմ, հյուսիսային կիսագնդի բա
րեխառն գոտում աճել է բոլորովին ա յլ բուսականություն, որը տարածքի սառցա
պատման և ռելիեֆի ձևավորման հետևանքով հիմնակնում վերացել է: Որոշ տեսակ
ներ պահպանվել են' տեղափոխվելով հարավ, ուր սառցապատում չի եղել: Կլիմայի 
տաքացմանը զուգընթաց' սաոցադաշտերը ետ են քաշվել, և նրանց տեղը պատվել է 
նոր բուսականությամբ: Այսպիսով, ռելիկտային բույսերը ըստ հասակի կարող են 
պատկանել ինչպես Յ-րդական, այնպես էլ սառցապատման ժամանակաշրջանին: 
Հանդիպում են ետսաոցապատման ժամանակաշրջանի բույսեր, որոնք տաք կլիմայի 
արդյունք են: Ռ. բույսերով հարուստ են Կովկասը, Անդրկովկասը, որտեղ ծառաբույսն-

ՄԻՏ
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րից հանդիպում bG Երկաթածառը, արջատխլենիս, ծելկվան, շագանակենիս, հա- 
տապտղային կենին, պիցունդյան սոճին և այլն:

ՄՇԱԿՈՎԻ ԲՈՒՅՍԵՐ, ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐ, Культурные раст ения; cu ltu ra l plants

Սելեկցիայի, խաչասերման միջոցով վայրի նախնիներից ստացված կամ ա յլ 
մարզերից ներմուծված բույսեր, որոնք աչքի են ընկնում տնտեսական օգտակար
հատկանիշներով:

ՄՇԱԿՈՎԻ (ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ) ԼԱՆԴՇԱՖՏ, Культурный ландшафт; cu ltu ra l landscape 
Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով փոփոխված բնական լանդ

շաֆտ:

ՄՇԱԿՈՎԻ (ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ) ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Культурный аазон; cu ltu ra l grassp/ot

Արհեստական ճմածածկ: Ստեղծվում է ցանքսով կամ որոշակի, հիմնականում 
բազմամյա հացազգիների աճեցմամբ: Մշտապես պահպանվում է որոշակի մակար
դակի վրա:

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Парк кулыпуры и от дыха; cu ltu ra l and 
recreationa l pa rk

Կուլտուր-լուսավորական հիմնարկ: Լինում է քաղա քա յին կամ միկրոշրջանա- 
յին, 30 հա-ից ոչ պակաս տարածությամբ: Կուլտուրական ժամանցի, զանգվածային 
հանգստի կազմակերպման հետ քաղդաստիարակչական միջոցաոումների անցկա

ցումը մշակույթի և հանգստի զբոսայգու հիմնական խնդիրն է: Մ.և Հ. 9.-ում նախա
տեսվում к կանաչ թատրոն, գրադարան-ընթերցասրահներ, մարզական համալիր, 
պարահրապարակ, խաղահրապարակներ, մանկական հրապարակներ և ա յլն: Ամ
բողջ տարածքի հատակագծման հիմքը կազմում են տնկարկները, բացատները, 
ջրամբարները, ծաղկանոցները:

ՄՇՏԱԴԱԼԱՐ ԱՆՏԱՌ, Вечнозеленый лес; evergreen fo re s t

Կազմված է ասեդնատերևավոր և մշտադալար սաղարթավոր ծաոատեսակնե-

ոհց:

ՄՇՏԱԴԱԼԱՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Вечнозеленые раст ения; evergreen p lants

Ամբողջ տարին կանաչ տերևներով պատված ասեղնատերև և լայնատերև բույ

սեր: Դրանց տերևաթափը և տերևակալումը տեղի են ունենում ոչ թե միանգամից, ա յլ 
աստիճանաբար (յուրաքանչյուր տերև կարող է ապրել մինչև մի քանի տարի), մշտա
պես պահպանելով կանաչ սաղարթը: Մեծ դեր են կատարում, հատկապես ձմօանը, 

պարտեզների և զբոսայգիների բնապատկերում: Պետք к տարբերել ձմեոնականաչ 
(կիսամշտադալար) բույսերից, որոնց տերևները ձմեռելուց հետո թափվում են և փո
խարինվում նորերով:
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ՄՇՏԱԺԱԴԿՈՒՆ ՊԱՐՏԵԶ, Сад вечного цветения; everbfooming garden

Զբոսայգում կամ բուսաբանական այգում զանազան ժամկետներում ծաղկող 
ծառաթփային և խոտային բույսերի հատուկ հողամաս, որտեղ ամբողջ տարվա ըն
թացքում ծաղիկներ կան: Մ.Պ.-0եր կարող են լինել միայն մերձարևադարձային և 
արևադարձային գոտիներում (Հայաստանում նման պարտեզներ կարելի է ստեղծել 
հյուսիս-արևելյան և հարավ֊արևելյան մերձարևադարձային միկրոշրջաններում):

ՄՈԴՇՐ, Modep; moder

Անտառային հումուսի տիպերից մեկը: Փափուկ և կոպիտ անտառային թաղիք
ների միջինանցումային տիպ: Կազմված է մի քանի շերտ բուսական մնացորդներից, 
որոնք գտնվում են քայքայման տարբեր փուլերում: Շերտերը տարբերվում են գույ
նով և կառուցվածքի խտությամբ:

ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ԾԱՌ, Модельное дерево; m odel tree
Ուսումնասիրվող տնկարկում կամ ծառուտում եղած ծառերին բնորոշ անհատ: 

Մ.Օ. ընտրում են անտառի գնահատման և հետազոտական աշխատանքերի ժամա
նակ ծառուտի պաշարի, աճի, անտառանյութի տեսականու վերաբերյալ ճշգրիտ 
տվյալներ ստանալու նպատակով: Ելնելով նպատակայնությունից* Մ.Օ. -երի ընտ
րությունը լինում է' ա/  միջին մոդել, երբ ընտրում են տվյա լ ծառուտին բնորոշ մեկ 
կամ մի քանի ծառ, բ/ համեմատական սանդդակային, երբ Մ.Օ.-երի քանակի ընտ
րությունը պայմանավորված է տրամագծի գերակշռության աստիճանով, գ/ ըստ ծա
ռերի դասի պատկանելության' յուրաքանչյուր դասից ընտրվում են հավասար քանա
կությամբ մոդելներ:

ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿ (ԾԱՌՈՒՏ), Модельное насаждение ( древостой) ; m odel stand 
Անտառային զանգվածում որոշակի հատկանիշներով գերակշռող ծառուտ 

(տնկարկ), որը բնորոշ է տ վյա լ զանգվածի համար: Մ.Տ.-ի բնութագրումը կաանւրում 
են ծառերի համատարած հաշվարկով կամ ընտրովի հրապարակների գնահատմամբ:

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ, Моделирование; Modelling
Գիտության զարգացման փուլ, երբ որևէ երևույթի վերաբերյալ առկա են բավա

րար գիտելիքներ իրական համակարգը վերացական (աբստրակտ) համակարգ կա
ռուցելու համար:

ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՊԱՐՏԵԶ, Модульный сад; modul garden
Ծաղկանոցի, պարտեզի ոչ մեծ տարածության կամ զբոսայգու ձևավորված 

հատված: Ստեղծվում է որոշակի տարածություններից հետո կրկնվող մոդուլների 
երկրաչափական համակարգով: Օրինակ' եզրերից շարված սալիկներ և տարբեր

ՄՇՏ
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կամ միատեսակ լիցք (ծաղիկսեր, գեղազարդային ծառեր ու թփեր, սիզամարգ) ու№- 
ցող քառակուսիներ:

ՄՈՆՈԿԱՐՊ ԲՈՒՅՍԵՐ, Монокарпные раст ения; m onocarps 
Տե՞ս Միապտղաբեր բույսեր:

ՄՈՆՈԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԲ, Монономпактная группа; m onocom pact group 
Տե'ս Միակոմպակտ խումբ:

ՄՈՆՈ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Монокультурный участ ок; m onocultural p lo t 
Sb'u Միակուլտուրային հողամաս:

ՍՈՆՈՊԱՐՏԵԶ, М оносад; monogarden 

Տե'ս Միապարաեզ:

ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ԱՐՎԵՍՏ, Монументальное искусст во; m onum ental a rt

Արվեստ, որի պարզ ու խոշոր ձևերով արտահայտված ստեղծագործություն

ներն աչքի Են ընկնում գաղափարագեղարվեստական բովանդակության խորութ
յամբ և վեհությամբ, լանդշաֆտի տարրերի՝ բուսականության, ռելիեֆի ձևերի, ջրա
յին մակերեսների հետ ունեցած օրգանական կապով: Իր արտահայտությունն 
է գտնում հուշահամալիրներում:

ՄՈՐ, Mop; MOR

Կոպիտ կամ խոնավ թթու հումուս: Անտառային հումուսի տարատեսակ: Կազմ

ված к վատ քա յքա յվա ծ, մահացած, բայց սկզբնական ձևը պահպանած բուսական 

մնացորդներից: Մ.Կազմված է անտառային շերտերից, որոնք միմյանց հետ միացած 
են սնկերի հիֆերով: Մ. իսկական հումուս չէ, ա յլ խոնավ միջավայրում ասեղնա

տերևներից կազմավորված անտառային թաղիք, որը հեշտությամբ անջատվում է հո-

ՈԻց:

ՄՐՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, Турбулентность; turbulence

Օդի մրրկային շարժում: Խառնում է մթնոլորտի օդային շերտերը: Սանիտարա- 
պւսշտպանական զոնաների համար հատուկ մշակված կանաչապատման նախագծե
րը և ծառաթփային բույսերի տնկմամբ սխեմաները նպաստում են Ս.-յան օգնությամբ 

դեպի մթնոլորտի վերին շերտերը վնասակար խառնուրդների դուրսբերմանը:

ԱՈՒԼ (ՓԱՓՈՒԿ ՀՈՒՄՈՒՍ), Мулль (М ягкий гум ус); mutt, s o ft humus

Կենսաքիմիական ակտիվ հումուսի տեսակ, որը հանդիսանում к լիովին հու- 
միֆիկացիայի ենթարկված օրգանական նյութ: Մ. հողի վերին շերտի հետ կազմում к
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հոմոգեն փախր զանգված: Հաճախ սևավորվում է կաղնուտներում և լայնատերև ա յլ 
ծառատեսակներից կազմավորված ծառուտներում: Նրա ձևավորմանն օժանդակում 
են անձրևորդները և կրծողները: Միաշերտ է, անցումը Մ.-ից հող' աննկատելի է:

ՄՈՒԼՉԱՊԱՏՈՒՄ, Мульчирование; mulching

Ագրոտեխնիկական եղանակ: Անտառային տնկարաններում, երբեմն անտսամ- 
շակույթներում բույսի շրջակա հոդի մակերեսի ծածկումը որևէ մուլշանյութով (տորֆ, 
բոաահող, թեփ, հատուկ մուլչաթուղթ կամ թաղանթ և այլն): Մ. նվազեցնում է մակե
րեսային գոլորշիացումը, կանխում հողի կեղևակալումը, մոլախոտերի ծլումը, հողի է- 
րոզիան: Մալչի շերտի հաստությունը պայմանավորված է օգտագործվող նյութով: Ա- 
□անձնապես օգտակար է անբավարար խոնավության պայմաններում:

ՄՈՒՍՈՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Муссонные леса; monsoon forests

Արևադարձային գոտու մուսոնային շրջաններին բնորոշ անտառներ, որտեղ 
ծառերը չոր ժամանակաշրջանում (4-5 ամիս) տերևաթափ են լինում:



Ն
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, Проектное задание; p ro je c t task

Տեխնիկական փաստաթուղթ, որը գաղափար է տալիս ապագա կանաչ զանգ- 
վածի չափերի, ճարտարապետական բնույթի, ծաոաբանական կազմի, միկրոկլիմա- 
յական և սանիտարահիգիենիկ նշանակության մասին: Ն.Ա.-ին կցվում к նաև կանաչա
պատման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը, նախագծային բացատրագիրը և 
նախահաշվաֆինանսական հաշվարկի հիմնական պայմանները (այն գումարի չափը, 
որի սահմաններում պետք է կազմել կանաչապատման նախագիծը)' ե լնե լով  համան
ման զբոսայգիների կառուցման գոյություն ունեցող փորձից: Ն.Ա. կազմում к պատվի
րատու կազմակերությունը:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ, Проектный период; p ro je c t pe rio d

ժամանակամիջոց, որի ընթացքում նախատեսվում к իրա գործել կանաչապատ
ման օբյեկտի նախագծումը: Բնակավայրերի կանաչապատման Ն.Շ. կարող к տևել 
մինչև 20 տարի, որը պայմանավորված к կանաչ շինարարության առանձնահատկութ
յուններով (տնկարկների դանդաղ աճ և աստիճանական ձևավորում):

ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ, Технико-экономическое 
обоснование проект а; technical-econom ical p ro je c t ju s tifica tio n

Նախագծային առաջարկների տեխնիկական լուծման ճիշտ ընտրության և 

տնտեսական նպատակահարմարության հիմնավորում:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ, Стадия проект ирования; p ro je c tio n  stage

Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման փուլ: Գոյություն ունեն հետևյալ 
փ ուլերը' աշխատանքային նախագիծ, տեխնիկաաշխատանքային նախագիծ, տեխ

նիկական նախագիծ:

ՆԱԽԱՊԱՐՏԵԶ, Палисадник; fro n t garden

Կանաչ գոտի փողոցի կարմիր գծի և բնակելի շենքի միջև: Ունենում к մեկից 

մինչև 10-20 մ լա յնություն: Պաշտպանում к շենքի ճակատային մասը արեգակի կիզիչ 
ճառագայթներից և միաժամանակ գեղեցկացնում к այն: Սովորաբար օգտագործվում 
к քարաթմբեր, ծաղկանոցներ, թփերից կամ պտղատու ծառերից, փաթաթվող լիաննե
րից կոմպոզիցիաներ ստեղծելու համար:
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ՆԴ4Ի, НДВИ (Индекс нормализированной разницы растительною покрова); NDV! 
(Normatized difference vegetation М е х )

ՆԴՎԻ-ն (NOVI)' «Բուսածածկի նորմալացված տարբերության գործակից»-ը 
ԱՎՀՈՌ (AVHRRHi երկու սպեկտրալ տիրույթների տարբերությունների հարաբերութ
յունն է նայն տիրույթների գումարին: Այս գործակիցը օգտագործվում է բուսածածկի, 
հատկապես, իտշորամասշտաբ քարտեզագրման և բուսածածկի դասակարգման հա
մար:

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Гярмония; harmony
Կանաչ զանգվածի աոանձին մասերի համաչափությունը, զբոսայգու կոմպոզի

ցիոն մտահղացման համապատասխանությունը նրա ստեղծման պայմաններին: ճար
տարապետական Ն. հասկացությունը ընդգրկում է նաև շրջապատի հետ զբոսայգու 
մասշտաբային համապատասխանությունը, գեղազարդային մանրամասների և տար
րերի փոխադարձ համաձայնեցվածությունը, նրա առանձին մասերի ռիթմիկությունը, 
կոմպոզիցիայի ամբողջականությունը և միասնությունը:

ՆԵՐԹԱՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Внутриквартальные насаждения; in -s lo t stands 
Ունեն սանիտարահիգիենիկ կարևոր նշանակություն: Ծառայում են պահպանե

լու բնակելի կամ արդյունաբերական թաղամասերը փողոցի աղմուկից, փոշուց, արե
գակի կիզիչ ճառագայթներից: Տե՞ս նաև Նախապարտեզ:

ՆԵՐԿԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐ, Красильные растения; coating plants

Բույսեր, որոնք իրենց օրգաններում և հյուսվածքներում պարունակում են ներ
կող նյութեր (պիգմենտներ) գունանյութեր: Վերջիններս գտնվում են պլաստիդներում 
կամ բջջահյութի մեջ լուծված վիճակում:

ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՅՍ, Свет нижний; in te rio r (bottom ) tight
Անդրադառնում է հոդի մակերեսից: Ունի թույլ ինտենսիվություն, օգտվում են 

հիմնականում սերմնաբույսերը, կենդանի ծածկոցը, մատղաշը և ստորին շարահարկի 
մյուս բույսերը:

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки низовые; bottom  cutting
Նոսրացման հատման տարատեսակ: Հեռացնում են հիմնական սաղարթի մեջ 

մտնող անցանկալի, թույլ աճ ունեցող ու խանգարող ծառերը: Կիրառվում են ծառուտ
ներում, որտեղ պարզ արտահայտված ներքին շարահարկը բացակայում է:

ՆՈՍՐՍՆՏԱԲ, Редколесье; thin stand, tight forest
Ցածրահասակ, ցածրաճ ծառերով նոսր անտառներ, որտեղ ծառերի սաղարթ

ները չեն միակցվում: Հանդիպում են լեռնային շրջաններում, մերձալպյան գոտում,
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հարթավայրային պայմաններում: Ն.-ները լինում Ծե սիատարր և խառը: ԱրիդայքՈ? 
պայմաններում, տափաստաններում և կիսաանապատներում Ն.-ի տեսակային կազմը 
բազմազան է, պայմանավորված է բնակլիմայական ու տոպոգրաֆիական պայմաննե
րով: Արևելյան և Հարավային Անդրկովկասում Ն.-ի կազմավորմանը մասնակցում 
են գիհին, նշենիս, վտշնին, պիստակենիս և այլն:

ՆՈՍՐԱՑՈՒՄ, Прореживоние;  cleaning

Խնամքի հատման տարատեսակ: Կիրառվում է միջին հասակի ծառուտներում' 
լավագույն ծառերի բնի և սաղարթի աճի ձևավորմանը նպաստող բարենպաստ պայ
մաններ ստեղծելու նպատակով: Սերմնային և առաջին սերնդի շվային ծագում ունե

ցող ծառուտներում Ն. կատարում են 2 0 4 0  տարեկան հասակում, փափկատերևավոր 
տեսակների և բարձր սերնդի շվային ծառուտներում* 21-30 տարեկան հասակում: Ն.- 
ման հատումները կատարում են 0.6 և ավելի լրիվության ծառուտներում: Առաջին 
հերթին հետացվում են անցանկալի ծառատեսակները, բնի արատ ունեցող ծառերը:

ՆՈՍՐՈՒՏ, Редина;  under stocked stand

Նոսրացած ծառուտ, որի լրիվությունը կազմում է 0.3-0.1: Կարող է առաջանալ 
ուժեղ քամետապալումից, վնասատուների կամ երկարատև երաշտի հետևանքով ա- 
ոանձին ծառերի ու ծառախմբերի մահացումից, ընտրովի հատումների սխ ա լ կիրա

ռումից: Անտառտնտեսական տեսանկյունից Ն. ցանկալի չէ, նվազեցնում է ծառուտի 
արտադրողականությունը և ստացվող փայտանյութի որակը: Ն-ում խոտածածկը ին
տենսիվ զարգա նալով' առաջացնում է ճմակալում' ա րգելա կելով անտառի սերմնա

յին բնական վերականգնումը, կորցնում հողապաշտպան, ջրակարգավորիչ հատ

կությունները:



շ
ՇԱԲԼՈՆ, Шаблон; pattern, gauge

Հարմարանք, որի օգնությամբ հատակագծից բնության են փոխանցվում ծաղ
կանոցների նկարները, ստուգվում են զբոսայգիների ճեմուղիների, հրապարակների 
լայնակի թեքությունները:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՇԱՐ, Запас эксплуатационный; exploitation stock
Օաօուտում բնափայտի այն քանակը, որը ենթակա է շահագործման, այսինքն' 

տարիքով, լրիվությամբ, ծառուտի վիճակով և ա յլ հատկանիշներով Ենթակա է հատ
ման:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ, Эксплуатационный участок; exploitation p lo t 
Անտառային ֆոնդի շահագործման հաշվարկային միավոր:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՖՈՆԴ, Эксплуатационный фонд; exploitation fund

Արդյունաբերական շահագործման նշանակություն ունեցող հասուն և գերհա
սուն անտառամասի հաշվարկային տարածքն ու բնափայտի պաշարը: Որոշվում է 
անտաոշինության կողմից անտառի գույքագրման նյութերի հիման վրա:

ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՊԱՐՏԵԶՆԵՐ, Сады Семирамиды; Semiramids gardens

Աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը: Սանդղափուլերի վրա ստեղծած կախովի 
պարտեզներ Բաբելոնում: Աչքի էին ընկնում ծաղիկների (վարդերի) և ջրի առատութ
յամբ: Վերջինս մղվում էր հատակ սարքերի օգնությամբ: ժամանակակակից կախովի 
պարտեզների նախատիպը:

ՇԱՈԱՎՂԱՅԻՆ Աճ, Радиальный прирост; rad ia l increm ent
Ծառի բնի աճը շառավղային ուղղությամբ: Լինում է ընթացիկ, ծաոաբնի հաս

տության ավելացումը մեկ տարվա կամ «ո» տարիների ընթացքում, միջին պարբերա
կան' որոշակի հաշվարկային «ո» տարիների միջին աճ:

ՇԱՏՐՎԱՆ, Фонтан; fountain
Ջրահավաք և ճնշման տակ ջուր ցայտող մեկ կամ բազմաթիվ փողրակներից 

կազմված կառույց: Երբեմն զարդարվում է քանդակներով, գունավոր լույսերով: Պար- 
տեզպուրակային ձևավորման հիմնական տարրերից մեկն է:

ՇԱՐԱՀԱՐԿ. ՅԱՐՈՒՍ, Ярус; layer, stage
Բուսական համակեցության ուղղահայաց կաոուցվածքի տարր: Անտառային 

համակեցությունը սովորաբար կազմված է լինում մեկ կամ երկու (երբեմն էլ ավելի)
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շարահարկերից' ծառերից, ենթանտաոից, մատղաշից, կենդանի ծաՕկոցից: Ան- 
տառգնահատման ժամանակ առանձնյակի ուշադրության է դարձվում ծառերն ըստ 
Շ.-ի հաշվարկելու վրա: Ընդ որում ծառերի երկրոդ Շ.փ առանձնացման հիմքում ըն
կած են տնտեսական հատկանիշները' նրա պաշարը պետք է լինի 1 հա 30 մ* ավելի և 
աոաջին Շ.*ի պաշարի 20 %-ից ոչ պակաս:

ՇԱՐԱՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ярусност ь; layering

Անտառային համակեցությունը կազմված է մի քանի շարահարկերից' ծաոային, 
որը երբեմն բաժանվում է 1-3 ենթաշարահարկերի' ընդգրկելով մատդաշը, ենթան- 
տառ, կենդանի ծածկոց (խոտածածկ), մամոաքարաքոսային ծածկույթ: Շարահարկե- 
րի մեջ սովորաբար չեն մտնում բաղեղները, էպիֆիտ և պարազիտ բույսերը, որոնք 
ընդունվում են որպես արտաշարահարկային: Միևնույն ծառատեսակը, ե լնե լով հա

սակային վիճակից կարող է միաժամանակ գտ նվել տարբեր շարահարկերում: Որպես 

կանոն բերրի հողերում, կլիմայական բարենպաստ պայմաններում ձևավորվում են 

բագմաշարահարկ անտառներ:

ՇԵԼՈՒԳԱՎՈՐՈՒՄ, Ш елюгование;  p lanting

Տարբեր տեսակի ուռենիների (ու. սրատերև, շելուգա կարմիր, շելուզա դեղին և 

ա յլն) տնկման միջոցով ավազուտների մակերեսի նախնական ամրացում: Կատարում 

են ճյուղերով, կտրոններով, տնկիների միջոցով (հազվադեպ): Օգտագործում են 1-2 
տարեկան շիվերը, որոնք մթերում են աշնւ՚՚նը, պահում խոնավ ավազի մեջ խրամատ
ներում, գարնանը տնկում ա կոսներո՛Հ: I ւջակոսային հեռավորությր ՜ո '  60-70 սմ: 1 

հա-ում' 60-70 հազար կտրոն:

ՇԵՂԱՇԵՐՏԱՎՐՐՈՒԹՅՈՒև, Свилеватость; cross ysain

Բնափայտի արատ, որն արտահայտվում к հյուսվածքների ա լիքավոր կամ խա
ռը դասավորությամբ: Շ. իջեցնում է փայտանյութի որակը, երբեմն գնահատվում к 
բարձր' կտրվածքի գեղեցիկ տեսքի համար: Հանդիպում к բոլոր ծառատեսակների, 
առանձնապես լայնատերև սաղարթավորների մոտ:

ՇԵՂԱՇԵՐՏ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, Наклон волокон; slope o f grain

Բնափայտի տարածված արատ, արտահայտվում к հյուսվածքների շեղ աճով: 

С. գցում к բնափայտի ամրությունը, դժվարացնում փայտանյութի մշակումը:

ՇԵՂԱՇԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, Косослой; roe

Երբ բնափայտի հյուսվածքներն աճում են պտուտակաձև, ա յլ ոչ թե առանցքին 
զուգահեռ: Բնափայտի տարածված արատ, բնորոշ к գրեթե բոլոր ծառատեսակներին: 
Շ. լինում к թույլ, ուժեղ և միջին, որը բնորոշվում к բնի մեկ միավոր երկարության 
հատվածում շեղվածության աստիճանով:
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ՇԵՇՏՈՒՄ, Акцент; accent

Պարտեգպուրակային արվեստում մանրամասների (ծառերի խմբի, ծառի կամ 
թփի) ընդգծում (ուրվագծով, գունավորմամբ, լուսավորվածությամբ) ընդհանուր բնա
պատկերում:

ՇԵՐՏԱԴԱՐՍՈՒՄ, Стратификация; stratifica tion

Դժվար ծլող սերմերը (լորենու, մասրենու, արոսենու, սզնու) պահվում են լավ 
օդափոխություն և բարձր խոնավություն, ոչ բարձր ջերմաստիճան (0+7°) ունեցող սլ
վլայի մեջ, թեփում (1:3 հարաբերությամբ):

ՇԻԲԼՅԱԿ, Ш ибляк; sib ljok

Միջերկրկրածովյան բուսականություն, որի կազմում աօկա են չորադիմացկուն, 
ջերմասեր, տերևաթափ թփատեսակներ և ցածրաճ ծաօեր: Հայաստանում հանդի
պում է հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջաններում (Տավուշի, Լոոու, Սյունիքի 
մարգերի սահմաններում): Հիմնական տեսակներն են ցաքին, դրախտածաօը. փռշնի- 
ները, ղաժին և այլն:

ՇԻՆԱՀԱՐՄԱՐ ՕԱՌ, Деловое дерево; merchabtable tree

Լիաբուն, բնափայտի տեխնիկական լավագույն հատկություններով օժտված 
ծաո: 20 մ բարձրությամբ ծառի շինափայտի բարձրությունը կազմում է 6.5 մ և ավելի: 
Տածրահասակ ծառերի դեպքում կազմում է բարձրության 1/3-ից ոչ պակաս: Շ.Օ.-ի 
հաշվարկը կատարվում է ծառուտի նյութադրամային գնահատականը որոշելու հա
մար:

ՇԻՆԱՓԱՅՏ, Древесина деловая; industiia l wood
Անտառանյութից ստացվող, տնտեսության մեջ օգտագործման համար պիտա

նի տեսականու մեծ խումբ: Օգտագործվում է որպես գերան կամ որպես հումք հետա
գա մշակման համար: Շ.-ի Ելքը կազմում է անտաօանյութի մինչև 72%-ը:

ՇԻՎԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Побегопроияводительная способность; shoot

form ing capacity
Ծառի' նախորդ տարվա աճածի վրա ուժեղ ընձյուղներ առաջացնելու ունա

կությունը: Որքան շատ են առաջանում ուժեղ ընձյուղներ, այնքան բարձր է շիվագո- 
յացման ունակությունը, որից էլ կախված է էտման բնույթը:

ՇԻՎԱՅԻև ՑԱԾՐԱԲՈՒՆ ԱՆՏԱՌ, Порослевой низкоствольный лес; coppice tovntem  
forest

Անտառ, որն առաջանում է կոճղաշիվերից և արմատային ընձյուղներից:



ՇԻՎ
ՇԻՎԱՆՍԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Прутьевидные раст ения; la ttice  plants

Երկար, չճյուղավորված շիվերով բույսեր (ուռենի, օրոճ և ա յլն):

ՇՈԳԵԴԻՄԱ9ԿՈԻՆՈՒ03ՈՒՆ, Ж ароустойчивость; heat resistance, heat tolerance

Բարձր ջերմաստիճաններին դիմանալու բույսերի ունակությունը: Հատուկ է 
հիմնականում հարավային և հատկապես կիսաանապատային ու անապատային ծա» 
գում ունեցող բույսերին: Պայմանավորված է գոլորշիացման փոքր գործակցով և 
պաշտպանիչ մի շարք հարմարանքներով (տերևները ծածկված են մոմաշերտով, խա
վով, մազմզուկներով, տերևների գույնը բաց մոխրավուն է): Շատ հաճախ տերևները 

խիստ մանրանում են, որոշ դեպքերում (հատկապես խոնավության խիստ պակասի 
դեպքում) վերածվում են փշերի:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ, Загрязнение окружаю щ ей среды; environm ental 
pollu tion

Գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում մարդու ներգործությանը 
բնության վրա, որը հանգեցնում к հոդի, ջրի, մթնոլորտի անցանկալի, երբեմն անդաօ- 
նալի փոփոխությւոնների: Մթնոլորտի աղտոտվածությունը բացասաբար է ազդում 

անտառի աճի և զարգացման վրա, պատճառ դառնում էկոհամակարգերից կենդանա
կան և բուսական առանձին տեսակների վերացման: Անտառը միևնույն ժամանակ 

հանդիսանում է մթնոլորտը մաքրող բնական ֆիլտր:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, О храна окружаю щ ей среды; nature

protection

Բնապահպանական միջոցառումների համալիր, որն ուղղված է նրա առանձին 

բաղադրիչների' հողի, ջրային, բուսական ու կենդանական պաշարների, օդային ա- 
վազանի և ա յլնի կայուն պահպանությունը: Շ.Մ.Պ.-0 իրականացումը կարգավորվում 
է համապատասխան բնապապանական օրենսդրությամբ:

ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ, Районирование; subdivision

Լանդշաֆտի բնորոշ մասերի առանձնացում կանաչապատման խոշոր օբյեկտ

ների նախագծման ժամանակ (օր.' հանգստի գոտիներ անտառպուրակների մոտ):
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ո
ՈՂՈՂՎՈՂ ԱՆՏԱՌ, Гшейные леса (туяайные леса); riparian woodland

Անտառազուրկ շրջաններում գետերի և գետակների ափով ձգվող նեղ անտա
ռաշերտ, որը գարնանը գետերի վարարման ժամանակ ողողվում է:

Ոճ, Стиль; style
Տվյալ պատմական ժամանակահատվածում պարտեզպուրակային արվեստում 

տիրապետող կոմպոգիցիոն-հատակագծային, շինարարաագրոտեխնիկական 
սկզբունքների և եղանակների ամբողջություն: Սերտորեն կապված է և արտացոլում է 
հասարակության սոցիալական կարգը, կանալ շինարարության մակարդակը և բնույ
թը, գեղագիտական մտահղացումները և գեղարվեստական ճաշակները:

ՈՍՏ, Суя; knot, branch

Ծառի բնից աճած խոշոր կողային ճյուղ, որը կրում է ընձյուղներ, տերևներ, ծա
ղիկներ, պտուղներ:

ՈՍՏԱԿՏՐՒՉ, Сучкорез; knot-cutter

Գործիք, որով կտրում են հաստ ճյուղերը: Լինում է մկրատաձև և սղոցաձև Օգ
տագործում են կանալ շինարարության և պտղաբուծության մեջ ծառերը ձևավորելու 
համար: Հատած ծառերի ճյուղերը կտրելու համար օգտագործում են հատուկ Ո. մե
քենաներ կամ սարքեր:

ՈՍՏԱՓՈՒՆՏ (ՏԵՐԵՎԱՓՈՒՆՋ, ԾԱՂԿԱԲՈՒՅԼ), Мутовка; dasher

Ցողունի միևնույն բարձրության վրա առաջացած տերևներ, ճյուղեր կամ 
պտուղներ: Ծառերի տերևները հազվադեպ են դասավորվում օղակաձև մինլդեո սո- 
ճա բոլոր տեսակների ճյուղերը դասավորված են օղակաձև, ինչը 
արդյունք է այն բանի, որ կողային բոլոր բողբոջները դասավորված են գագաթնային 
բողբոջի շուրջը: Տարվա ընթացքում սոճին առաջացնում к մեկ օղակ (ոստափունջ), 
ինչը հնարավորություն է տալիս դատել ծառի տարիքի մասին:

ՈՍՏԵՐ, Сучки; snags
Աճող ծառի ոստերը լինում են կենդանի, որոնք օրգանապես կապված են 

շրջապատող բնափայտի հետ, և մահացած, որոնք շրջափակված են բնափայտով' ա- 
ռանց օրգանապես կապված լինելու նրա հետ: Սղոցելիս մահացած ոստը կարող է 
տախտակից անջատվել: Ոստը նվազեցնում է բափայտի մեխանիկական հատկութ
յունները, դժվարացնում սղոցման և հղման աշխատանքերը:



ՈՍՅ
ՈՍՏԵՐԻ էՏ, О брезка сучьев; snags cutting, scraping

Աճող ծառերի բնից և ներքին ճյուղերից կենդանի և մահացած ոստերի հեռա- 
ցում: Կատարվում է տեխնիկական րարձր հատկություններով օժտված բնափայտ ա- 
ճեցնելու նպատակով: Կիրաովում է 15-20 տարեկան պլանտացիոն տնկարկներում 
հատուկ տեսականու բնափայտ աճեցնելիս:

ՈՌՈԳԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ. Защитные насаждения на 
орошаемых зем лях; p ro tection  forests fo r irrig a te d  lands

Պաշտպանական անտառւոնկարկների տարատեսակ: ժապավենաձև ան- 
տառտնկարկներ, որոնք հիմնաղրվում են պաշտպանելու ոռոգվող դաշտերը արտա
քին անբարենպաստ գոծոններից:

ՈՐՄՆԱՊԱՐՏԵԶ, Настенный сад; w a ll garden

Թեք լանջի, նեցուկապասփ տեսք ունեցող, բնական ձևի քարերից դասավոր

ված գեղազարդային կառուցվածք: Քարերի միջև եղած ճեղքերը լցվա ծ են հողով և 
աճեցվում Են գեղազարդային խոտաբույսեր (չորասեր, ավելի ք ի չ ' խոնավ ժայռերի
բույսեր):

ՈՐՈՆՈՒՄՈՎ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Приисковая рубка ; selection fe llings

Ընտրովի հատումների տարատեսակ, որի ժամանակ ընտրում են հատուկ տե
սականու (ռեզոնանսային, դահուկային և ա յլն) բնափայտ ապահովող ծառեր: Ո.Հ. 

անտառտնտեսական և անտառշահագործման տեսակետից ունեն բացասական նշա
նակություն' վատացնում են անտառի սանիտարական վիճակը, մեծացնում հրդեհավ- 
տանգությունը, աշխատատար են, բարձրացնում են ստացվող բնափայտի ինքնարժե

քը1

ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԱԿ, Охотничье хозяйст во; game husbandry

Անտառային, գյուղատնտեսական, ջրային տարածք, որը պիտանի է վայրի կեն

դանիների, թռչունների բնակության և բազմացման, որսորդական տնտեսություն 
կազմակերպելու համար: Ո. Հ.-ի օգտագործումը կարգավորվում է որսորդության և 

որսորդական տնտեսության կանոնադրությամբ:
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Չ
ՁԱՊՊԱՐԱԼ, Чаппараль; Chapparat

0փուտային կաղնու և մերձարևադարձային թփուտային երկրորդային համևւ- 
կեցություններ, որոնք կազմված են կոշտատերև մշտականաչ թփուտներից և տարած
վում են Հյուսիսային Ամերիկայում (Կալիֆորնիա, Մեքսիկա):

ՉԱՓԱՎՈՐ ԱՃՈՂ ԾԱՌԵՐ, Умереннорастущие деревья; m oderate growing trees

Ծաօեր, որոնք բնորոշվում են վեգետացիայի ընթացքում ընձյուղների 0.ЗД.6 մ 
հասնող աճով: Այդպիսի ծառերից են թեղին, ժայռային կաղնին, սովորական բոիյին, 
մանրատերև լորենին, կովկասյան և սիբիրյան, էնգելմանի և Փշավոր եղևնիները, վիր- 
գինյան գիհին, արևմտյան կենսածաոը, թփերից' դրախտածառը, եղրևանին, խենոմե- 
լեսը, սրնգենին և այլն:

ՉԵԶՈՔ ԲՆԱՊԱՏԿԵՐ, Нейтральный пейзаж; neutral landscape
Զբոսայգու տարածքի մի հատված, որը և հատուկ ձևավորմամբ ուշադրություն 

չի գրավում:

ՉԵԶՈՔ ԲՈՒՅՍԵՐ, Нейтральные растения; neutral plants

Յերեկվա տևողության կամ հողի ph-ի նկատմամբ անտարբեր բույսեր:

ՉԻՆԱԿԱՆ ՊՈՒՐԱԿԻԿ, Китайская рощица; Chinese grave
Ծառերի տնկարկն ամֆիթատրոնի ձևով: Օգտագործվել է մոսկվայում XVIII 

դարի վերջում (Շերեմետևճերի կալվածք, Օստանկինո):

ՉԿԱՆԱՉԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ, Неозеленяемая территория; no-greening te rrito ry
Քաղաքամերձ գոտու կանաչապման ոչ ենթակա հատված: Այդպիսին են, օրի

նակ, դաշտային և բանջարանոցային մշակաբույսերի, խոտհարքների, արոտավայրե
րի համար նախատեսված գյուղատնտեսական հանդակները, ինչպես նաև քարուտնե
րը, աղուտները, օգտակար հանածոների գործող հանքերը և այլն:

ՁՈՐԱԲՈՒՅՍԵՐ, Ксерофиты; xerophytes
Անբավարար խոնավության պայմաններում աճող, մթնոլորտային և հողային 

չորայնությանը դիմացող բույսեր: Սովորաբար, այղ բույսերը հարմարված են 500 մմ- 
ից պակաս տեղումներ ունեցող վայրերում աճելուն: Ունեն գոլորշիացամը նվազեց
նող մի շարք հարմարանքներ (նեղ, կոշտ տերևներ, թավոտություն և այլն): Հիմնակա
նում տափաստանների, կիսանապատների և անապատների բույսեր են:



ՁՈՐ
ՉՈՐԱԾԱՂԻԿՆԵՐ, Сухоцветы, иммортели; im m ortelles 

Տե՛ս  Անթառամներ:

ՉՈՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՉՈՐԱԳԱԳԱ0ՈՒ03ՈՒՆ), Суховершинность; die back, top 
drying

Արդյունք է ջրային հաշվեկշռի և նյութափոխանակության վատացման: Աճող 
ծառերի գագաթի և վերին ճյուղերի մահացում: Բնորոշ է ծեր ծառերին, առաջանում է 
նաև երաշտի, գրունտային ջրերի մակարդակի անկման, հողին ամրանալու, օդի աղ
տոտման, բնափայտում անոթների խցանման հետևանքով, ինչպես նաև սնկային հի
վանդություններով, վնասատուներով վարակվելու և ա յլ պատճառներով:

ՁՈՐԱԿՈՂ, Сухобокост ь; bundle scar

Բնափայտի արատ, որն առաջանում к աճող ծառի բնի կամ կմախքային ճյուղե
րի մոտ. կեղևի և կամբիումի մեխանիկական վնասվածքի հետևանքով: Բնորոշ է բոլոր 
տեսակներին:

ՉՈՐԱԿՈՏՐՈՒԿ, Сухолом; deadwood breakage

Ձորացած կամ չորակատար ծառի կամ նրա հատվածի բնական կոտրվածք:

ՉՈՐԱՅԻՆ ՆՈՍՐ ԱՆՏԱՌ, Ксерофильное редколесье; xerophilous lig h t fo rest

Ծառաթփային խիտ բուսականության զարգացման համար անհրաժեշտ խոնա
վության անբավարարության պայմաններում աճած նոսր անտառ: Այդպիսին են պու- 
բակային, լեռնային արիդային նոսր անտառները:

ՉՐԱՏՈՒՄ, Скарификация; scarifica tion

Որոշ բույսերի (մասրենի, գիհի, հոնի, լորենի) դժվար ծ լող  սերմերի նախացան
քային մշակում: Կատարվում к սերմային թաղանթը մեխանիկական (ախազով, զմռնի
տի թղթով) վնասելու միջոցով: Նպատակ ունի արագացնել ծլմա ն պրոցեսը:
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ՊԱԼԱՐ, Клубень; tuber, nodule

Ստորգետնյա ընձյուղի հաստացած, կարճացած մաս, որը կրում է բողբոջներ 
(աչքեր): Սննդանյութերի պահեստավորման ու վեգետատիվ բազմացման օրգան է:

ՊԱԼԱՐԱԲՈՒՅՍԵՐ, Клубневые растения; tuberous plants

Հողում սննդանյութեր պահեստավորող օրգաններ' պալարներ առաջացնող 
բույսեր:

ՊԱԼԱՐԱՍՈԽՈՒԿ, Клубнелуковица; сот

Բույսերի վեգետատիվ բազմացման ստորգետնյա օրգան: Ունի պալարային 
ծագում: Տեսքով նման է սոխուկի, բայց զուրկ է թեփուկներից:

ՊԱԼԱՐԱՐՄԱՏ, Клубнекорень; tuber-root
Պալար հիշեցնող ձևափոխված արմատ: Օրինակ' գեորգենու արմատները:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՏՈՒՄ, Условно-сплошная рубка; conventional dear 
Խճոց

Համատարած հատատեղային հատման տարատեսակ, որի ժամանակ հատում 
են խոշոր, մեծածավալ շինափայտով օժտված ասեղնատերևավոր և սաղարթավոր 
ծառերը: Կիրառում են տայգայում, որտեղ փայտանյութի սպառողական պահանջը 
փոքր է:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՀԱՍԱԿ ԾԱՌՈՒՏՆԵՐ (ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ), Условно-одноволрастиые 
насаждения (древост ой); conventional annual stands

Մեկ սերնդի ծառերից կազմավորված ծառուտներ: Բնորոշ է լուսասեր ծառա
տեսակներին, հիմնականում համատարած հատատեղերում, հրդեհված մասերում և 
ա յլ բաց տարածքներում: Պ.Մ.Ծ. արտաքինից բնորոշվում են տարբեր խորությամբ 
սաղարթի հորիզոնական միակցվածությամբ, ծառերը' ըստ աճման դասերի, դիֆե- 
րենցվածությամբ, բունը' ճյուղերից լավ մաքրվածությամբ: Պ.Մ.Օ.- հասակային տա
տանումները պայմանավորված են վերականգնման ժամանակաշրջանով, որը տևում 
1 1-2 (երբեմն էլ 3) հասակային դաս: Հանդիսանում են հասակային կաոուցվածքի տի
պի դասակարգման ցուցանիշ:

ՊԱՅՔԱՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԴԵՄ, Борьба с лесными пожарами; w ildfire 
surpression

Նայած հրդեհի բնույթին, կիրառում են տարբեր եղանակներ' քիմիական, պայ
թեցման, հանդիպակաց կրակով և այլն:
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ՊԱՆԽՐՈՍԱՏԻԿ (ՍԵՎ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ) ՕՈԱԼՌՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՍ, Панхроматическая 
(черно-белая) аэрофотосъемка; Panchrom atic (ЫасН and white)  photography

Պանխրոմատիկ օդալուսանկարահանումը օգտագործվում է բարձր տարածա
կան թույլատրելիության նկարներ ստանալու համար:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Защитное лесоразведение; protective  
afforesta tion , p ro tective  s/M cuftire

Զանգվածային, էքսպոզիցիոն, շերտավոր և դարավանդավոր անտառային 
մշակույթների ստեղծում և աճեցում' տարածքի պաշտպանության, ինչպես նաև գյու
ղատնտեսական հանդակների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Защитные леса; pro tective  forests

Բնական և արհեստական անտառներ, որոնց միջավայրը բարելավող հատ
կություններն անհրաժեշտ են բնական անբարենպաստ երևույթներից պաշտպանելու 
որոշակի օբյեկտներ: Ընդհանուր առմամբ պաշտպանական հատկություններով օժտ
ված են բոլոր անտառները: Սակայն անտառների այն մասը, որի բազմաթիվ ֆունկ
ցիաներից առաջնությունը տրվում к պաշտպանական բարելավող հատկություննե
րին, դասվում է Պ.Ա.-ի շարքը: Այստեղ առանձնացվում են հատուկ անտառներ, որոն
ցում սահմանվում է անտաոտնտեսվարման խիստ սահմանափակ ռեժիմ: Պ.Ա.-ու, ան- 
տառտնտեսվարումը պարտադիր հետապնդում к անտառի բնական վերականգնման 
նպատակ' թույլ չտ ա լով անտառի տակ զբաղեցրած տարածքը փոխարինել հողա- 

տեսքի:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Защитные лесные насаж дения; protective  

fo re st stands

Արդյունաբերական և ավտոտրանսպորտի արտանետումներից, աղմուկից, քա 
մուց, փոշուց, ձնահյուսերից, Ւրոզիայից պաշտպանվելու, շրջապատող միջավայրի 
պահպանության գործում կարևոր դեր ունեցող կանաչապատման օբյեկտներ: Հա
տուկ նշանակության տնկարկներ են: Ստեղծվում են գազափոշեկայուն բուսատե
սակներից, 20-30 մ լա յնության գոտիների տեսքով: Լինում են քամու համար միջան
ցիկ կամ ցացկեն (մինչև 60% բացվածքներով), քամու համար ոչ միջանցիկ (սաղար

թի ցացկենությունը 30%) և, ձնակուտակման նպատակով, խիտ տնկված:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, Реконст рукция защитных 

лесных насаж дений; reconstruction o f p ro tective  fo re s t stands

Անտաոաշերտերի քամեթափանցելիությունը մեծացնելու, ինչպես նաև 

տնկարկների վիճակի բարելավման նպատակով շարքերի քանակի, ծառատեսակա- 
յին կազմի, սխեմայի և կառուցվածքի արմատական փոփոխություններ: Կիրառում են 
հետևյալ միջոցառումները, հեռացնում են անտառաշերտերի եզրային, երբեմն միջին
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շարքերը, շարքամիջում' աոանձին ծառեր կամ թփեր, կատարում սն խնամքի հա- 
տումներ:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱԳՐՈԱՆՏԱՌԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 
Агролесомелиоративное устройство защитных насаждений; agroforest 
am elioration o f protective stands

Պաշտպանական անտառներում տնտեսվարման նախագծի մշակման նպատա
կով հետախուզական և տնտեսակազմակերպչական միջոցառումների համակարգ: 
Նախագիծը կազմում են հաշվարկային մեկ ժամանակահատվածի (5-10 տարի) հա
մար:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, Защитная лесистости; protective  
forest cover

Հողային տարածքի կամ գյուղատնտեսական հանդակների՝ անտառներով 
պաշտպանվածության ցուցանիշ: Որոշվում է պաշտպանական անտառների և տվյալ 
վայրի, շրջանի կամ մարզի գյուղատնտեսական հողահանդակների տարածքի հարա
բերությամբ* արտահայտված %-ներով: Առանձնացվում են նաև դաշտապաշտպան 
անտաոաշերտերը, որպես վարելահողերի Պ.Ա.: Հաշվարկը կատարվում է երկու տար
բերակով՝ փաստացի գոյություն ունեցող անտաոպատվածության և անհրաժեշտ 
անտաոպատվածուքյուն, որը ցույց է տալիս տվյա լ օբյեկտի պաշտպանության հա
մար անհրաժեշտ անտառտնկարկների օպտիմալ քանակը:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ, Защитное лесоразведение;  protective 
offorestation

Գյուղատնտեսական հանդակները, վարելահողերը, ճանապարհները, ջրանց- 
քերը, բնակավայրերը և ա յլ օբյեկտներ բնական անբարենպաստ երևույթներից 
պաշտպանող անտառտնկարկների հիմանադրում: Պ.Ա. տարածքի կենսարդյունավե- 
տությունը բարձրացնելուց բացի տնտեսությանը լրացուցիչ տալիս է բնափայտ, 
պտուղներ, հատապտուղներ, կատարում սոցիալական և գեղագիտական դրական 
nbp:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ, Защитная зеленая зона; protective green zone
Բնական կամ արհեստական անտաոտնկարկներ քաղաքների, ձեռնարկութ

յունների շուրջը: Բնակչության հանգստի վայր է, միաժամանակ քաղաքը ապահովում 
է մաքուր օդով:

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐ, Государственные защитные лесные 
полосы; protective state shelter belts
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Հիմնադրվում եՍ կլիօայր և հիդրոլոգիակաՍ պայմանների բարելավման, գյու- 

ղատնտեսական մշակաբույսերը խորշակներից ու հողմահարումից, ճանապարհները 
ձնահյուսերից պաշտպանելու նպատակով: Դաշտապաշտպան անտաօաշերտերի 
հետ մեկտեղ Պ.Պ.Ա. կազմում են պաշտպանական անտաօտնկարկների համալիր, 
դասվում են 1-ին խմբի անտառների կարգը:

ՊԱՍԻՎ ԳՈՒՅՆ, Пассивный колер; passive colour

Երկնագույն, կապույտ, կանաչ գույներ: Ընդհանուր հանրանկարի վրա դրանք 
կարծես «մի կողմ են քաշվում», անցնում են հետապատկերի խորքը: Ամենապասսիվ, 
մութ և «սառը» գույնը կապույտն է: Պուրակային կոմպոզիցիաներում սովորաբար 
պասսիվ գույները տեղադրվում են շեշտելու տ վյա լ օբյեկտի հեռավորությունը, բնա
պատկերի ետին պլանը հագեցնում են պասսիվ գույներով:

ՊԱՏԱՏԱՑՈՂՈՒՆ, Плеть, плетень; vine, w attle fence

Հիմնականում փաթաթվող բույսերի միամյա ընձյուղ կամ ուռենու և ուրիշ բույ

սերի երկար, բարակ շիվ:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ, Исторический парк; h is to rica l pa rk

Անցյալի պարտեգաշինական մշակույթի նմուշ: Որպես հնության հուշարձան: 

Պետության կողմից ենթակա է պահպանության:

ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՁՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ, Ист орико-архит ект урное 
зонирование; h isto rica l-a rch itectu ra l zoning

Մշակույթի հուշարձանների տարածքի զոնայավորում: Սկզբնականին մոտ մի
ջավայրի պայմաններ ստեղծելու նպատակով պատմական հատակագծման հայտնա
բերում:

ՊԱՏՎԱՍՏ, Прививка; g ra ft, g ra fting , inoculation

Մի բույսի վեգետատիվ օրգանի որոշ մասի տեղադրումը ա յլ բույսի վրա և վեր
ջինիս հետ սերտաճումը: Պ-ը հնարավոր է միայն նույն ցեղի տարբեր տեսակների 
կամ ազգակից ցեղերի ներկայացուցիչների միջև Բազմացման կարևոր եղանակ է 

հատկապես գեղազարդային պարտիզագործության բնագավառում: Պ.-ի միջոցով 

կարելի է բազմա ցնել պարտեզային ձևեր (վարսավոր, բրգա ձև կոնաձև կլորասա- 

ղարթ, սպիտակատերև ոսկեգույն, կարմրասաղարթ, գաճաճ և ա յլն), որոնց սերմերի 
ցանքից մայրական հատկանիշներ կրող շատ քիչ բույսեր են ստացվում: Պ.-ի ձևերն 
են' մերձապատվաստը, կտրոնապատվաստը, ճեղքապատվաստը, աչքապատվաստը:

ՊԱՏՎԱՍՏԱԿԱԼ, Подвой; rootstock, stock

Բույս, որի վրա է պատվաստ կատարվում: Մեծ մասամբ սովորական, վայրի 

հատկանիշներով բույսեր են:
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ՊԱՏՎԱՍՏԱՑՈՒ, Привой; soon

Բույս, որից վերցնում են կտրոնը կամ աչքը' պատվաստակալի վրա տեղափո- 
խելու նպատակով: Աչքի է ընկնում գեղազարդային արժեքավոր հատկանիշներով 
(սաղարթի գեղեցիկ ձև, գույն, ծաղիկների լիաթերթություն, մեծություն և այլն), որոնք 
փոխանցվում են պատվաստակալին:

ՊԱՏՈՒՀԱՆ. Окно; window

Բնապատկերին գեդատեսիլություն տալու նպատակով անտսաային զանգված֊ 
ներում կամ ծառախմբերում արված լուսաճառագներ: Սինչև 1 հա, ծառերից և թփե
րից ազատ, խոտածածկ տարածք է: Նպաստում է բնապատկերի ընկալման փոփոխ
մանը:

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ, Удобрение; fe rtilize r
Բույսերի լավագույն աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ սնուցման տար

րեր: Լինում են հանքային (ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում), միկրոտարրերի (երկաթ, ման
գան, մագնիում), օրգանական (միզանյութ, գոմաղբ), օրգանահանքային պարար
տանյութեր:

ՊԱՐԶ ԾԱՌՈՒՏ, Простой древостой; single-story stand

Միաշարահարկ ծառուտ, որտեղ բոլոր ծառերի սաղարթները կազմում են մեկ 
շարահարկ:

ՊԱՐԵՆՔԻՄ, Паренхима; parenchyma
Բուսական հիմնական հյուսվածք, որի ներսում ձևավորվում են մասնագիտաց

ված (փոխադրող, մեխանիկական) հյուսվածքները: Պ. կազմված Հ բոլոր կողմերից 
միաչափ կենդանի բջիջներից, որոնք կատարում են բազմաթիվ ֆունկցիաներ և ու
նակ են փոփոխելու իրենց գործունեության բնույթը: Նրանով է պայմանավորված բույ
սերի վնասվածքների ինքնաբուժումը, հյուսվածքների ինքնավերականգնումը, հա
վելյա լ արմատների և շիվերի գոյացումը: Պ.-ի հիմնական ֆունկցիան սննդանյութերի 
պահեստավորումն է, այն ածխաջրերի հիմնական օգտագործողն է: Նրա բջիջների 
բջջախորշերում կուտակվում են սպիտակուցներ, ճարպեր, պիգմենտներ, դաբաղա- 
յին և ա յլ նյութեր:

ՊԱՐՏԵԶ, Cad; garden
Կանաչապատման օբյեկտ, կատեգորիա: Որոշակի հատակագծային կոմպոզի

ցիայում միավորված բեմահարթակ, մարզահրապարակներ, ծառուղիներ, մանկական 
խաղահրապարակներ, ջրամբարներ ունեցող և տնկարկներով, մարգագետիններով, 
ծաղկանոցներով ծածկված 5-10 հա-ից ոչ պակաս տարածք: Նախատեսված է հե
տիոտն մատչելիության սահմանում ապրող բնակչության կարաճատև հանգստի հա-
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սար: Լիսում էյն քաղաքային, միկրոշրջանային բնակելի թաղամասի և հատուկ նշա- 
նակության (ակումբներին, հիվանդանոցներին, առողջարաններին, դպրոցներին, 
արդյունաբերական ձեռնարկություններին կից) պարտեզներ:

ՊԱՐՏԵԶԱԲՈՒՅՍ, Садовое раст ение; garden p lan t

Պարտեզում աճող, մշակվող գեղազարդային բույս: Գոյություն ունեն ծառաթ
փային տարբեր բույսերի պարտիզային ձևեր (գնդաձև, լացող, բրգաձև, խայտաբղետ 
տերևավոր, կարմարատերև, լիաթերթիկ ծաղկավոր և ա յլն), որոնք լա յնորեն օգտա
գործվում են կանաչապատման պրակտիկայում: Օրինակ' ձնագունդը (բուլդոնեժ), ի 
տարբերություն վայրի աճող սովորական բօնչու, աչքի է ընկնում գեղեցիկ սաղար
թով և լիաթերթիկ ծաղիկներով:

ՊԱՐՏԵՁՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ, Садово-парковое искусст во; garden p a rk  a rt

Կանաչապտման օբյեկտների (զբոսայգիներ, անտառապուրակներ, պարտեզ
ներ, պուրակներ, ճեմուղիներ) նախագծման և ստեղծման արվեստ: Հիմնված է բնա
կան (հող, բույս, ջուր, քար) և ա յլ նյութերի կոմպոզիցիայի, հեռանկարի, լույսի և գույ

նի տեսության օրենքները օգտագործելու ունակության վրա: Գեղարվեստական 
պատկերներով արտահայտվում է որոշակի գաղափարական բովանդակություն:

ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՏԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ, Садово-парковый ландшафт; garden park

landscape

Կուլտուրական կամ բնական լանդշաֆտի մի հատված, որը վերափոխվել է 

մարդու նպատակասլաց գործունեության հետևանքով: Սահմանափակված է որոշակի 

սահմաններով, որում բնական տարրերը (ռելիեֆ, ջուր, բուսականություն, հող) զու

գորդվում Են նպատակահարմար տեղադրված արհեստական կառուցվածքների 
(ճարտարապետական փոքր ձևեր և ա յլն) հետ, առաջացնելով փոխկապված և փոխ- 
պայամանավորված ամբողջություն: Մարդկանց կարճատև հանգստի վայր է:

ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՈՐԾ ՈՒԹՅՈՒՆ, Садоводство; gardening

Այգեպարկային շինարարության ամենակարևոր օղակ, որն իր մեջ ներառում է 
կանաչապատման նախագծում, բաց և փակ գրունտի ծաղկաբուծություն, գեղազարդ 
ծառաբույսերի տնկարանի հիմնադրում և կանաչապատման փուլերի իրականացում:

ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՅՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, СадовО-парКОвые 
строительные работ ы; garden p a rk  construction activ ities

Արահետների, հրապարակների, ջրամբարների, պարտեզպուրակային տարբեր 
կառույցների շինարարության, կանաչապտման օբյեկտում սարքավորումների մոն

տաժի և տեղադրման աշխատանքներ:
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ՊԱՐՏԵԶՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, Садово-парковое строительство; 
garden park consdvcthn

Կանաչապատման օբյեկտների ստեղծման տեսություն և պրակտիկա: Ընդգր
կում է տարածքը ագրոտեխնիկական և ինժեներական տեսակետից նախապատրաս
տելու և բարեկարգելու աշխատանքներ, որոնք կատարվում են նպատակահարմար ձ- 
ևով մշակված նախագծերի ու նախահաշիվների հիման վրա:

ՊԱՐՏԻԶԱՅԻՆ ՁԵՎ ԿՈՒԼՏԻՎԱՐ, Садовая форма; garden form , cuttivor

Տաքսոնոմիական միավոր: Հատկապես լայնորեն օգտագործվում է կանաչ շի
նարարության բնագավառում (գեղազարդային ծաոաբուծություն, ծաղկաբուծություն), 
սելեկցիայում: Բույսի ցեղի և տեսակի անունից հետո նշվում է պարտեզային ձևը: 0 -  
րինակ' Acer platanokjes Schwedlerl (C.Koch) Schhwerin.

ՊԱՐՏԵԶԻ, ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Емкость сада или парко; garden 
park capacity

Այցելուների որոշակի քանակ սպասարկելու հնարավորությունը բնութագրող 
ցուցանիշ: Հաշվարկվում է ըստ կանաչապատման օբյեկտի շրջակայքի բնակչությւան 
քանակի: Արտահայտվում է բացարձակ (մարդ/հա) և հարաբերական (%) մեծություն
ներով: Օգտագործվում է բնակավայրերի կանաչապատման հեռանկարային պլանի 
կազմման հետ կապված հաշվարկներում:

ՊԱՐՏԵՐ, Партер; po rte r
Գեղազարդային ցածրահասակ բույսերից հորիզոնական հարթությունում երկ

րաչափական ձևերով ստեղծված կոմպոզիցիա: Ստեղծվում է զբոսայգիների գլխա
վոր ծառուղիներում, վեհակերտ կառույցների և հուշարձանների, ինչպես նաև հասա
րակական ու վարչական շենքերի, կանոնավոր պարտեզների մուտքերի մոտ: Պ.-ում 
հատկապես շատ տեղ է հատկացվում գորգային բուսատեսակներից ստեղծված սի
զամարգին: Տրտմարարների, արձանների, շրջակայքի գեղազարդային սալարկման 
հետ միասնական պատկեր է ստեղծում: Բնութագրվում է գծերի ու ձևերի խստությամբ:

ՊԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԵԶ, Партерный сад; porter garden
Սիզամարգերի, ծաղկանոցների և ջրամբարների գերակշռությամբ կանոնավոր 

ոճի պարտեզ: Օգտագործվող ծառերը և թփերը սովորաբար տեղադրվում են սիզա
մարգի և ծաղկանոցների ծայրամասերում, ենթարկվում են կանոնավոր խուզման 
(դրանց տրվում է գնդի, խորանարդի, քառակուսու և այլնի ձև):

ՊԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Портерный малом; porter grasspiot
Կանոնավոր պարտեզներւոմ և խառը տիպի զբոսայգիների կանոնավոր հա

տակագիծ ունեցող հողամասերում, վարչական և հասարակական շենքերի, զբոսայ-
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զիների մուտքի մոտ, փողոցների վայելչատես ՕասերուՕ ստօղօվող եօաօաօկույթը: 
Ստեղծվում է հիմնականում հացազգի այնպիսի խոտաբույսերի ցանքսով, ինչպիսիք 
են դաշտավլուկը կամ շյուղախոտը: Բնորոշվում է գույնի միատեսակությամբ, գեղա
զարդային բարձր հատկանիշներով:

ՊԱՐՏԻԶԱԳՈՐԾ, Садовод; garden w orker

Նախկինում տերմինը վերաբերում էր ինչպես ծաղկաբուծության, գեղազարդա
յին ծառաբածության, այնպես էլ պտղաբուծության ու բանջարաբուծության մասնա
գետին (այժմ' գիտական պարտիզագործ):

ՊԱՐՏԻԶԱՀՈՂ, Садовая земля; garden m old

Մի շարք բաղադրամասերից (ճմահող, տերևահող, տորֆահող, փտած գոմաղբ, 

ավագ և ա յլն) կազմված հողային խառնուրդ: Բնորոշվում է տարբեր սննդարարութ
յամբ և մեխանիկական կազմով: Ըստ մեխանիկական կազմի լինում է թեթև, միջին, 
ծանր: Թեթև պարտիզահողը կազմված է տորֆահոդի 3, տերևահողի 1, գետային ա- 
վազի 2, փայտածուխի 1.5 մասերից: Միջին Պ.-ը կազմված է տորֆահոդի 2, տերևա
հողի 1, փտած գոմաղբի 1, գետային ավազի 1.5, փայտածուխի 1 մասերից:

ՊԱՐՏԻԶԱՏՆԱԿ, Садовый домик; garden house

Բաց կամ մասամբ ծածկված շենք: Հանգստի կամ վատ եղանակից պատ

րաստվելու համար օգտագործվող կառույց պարտեզում:

ՊԱՐՏԻԶՈՒՂԻ, Содовая дорож ка; garden lane

Կանաչապատման օբյեկտների հատակագծային տարր: Ծառայում է ա յցելու
ների անցուդարձի կազմակերպմանը: Լինում են գլխավոր, երկրորդական և լրացու
ցիչ (միացնող պարտիզուղիներ):

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖՈՆԴ, Государственный лесной ф онд; su ite  fo re st fund, 
state Forest Estate

ՀՀ-ում անտառներն ազգային անբաժան սեփականություն են և կազմում են 

պետական անտառային հողերը (ֆոնդը), որտեղ տնտեսվարումը կատարվում к պե

տության, հատկապես նրա լիազորված մարմնի կողմից:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Леса зосударст веннозо значения; state  
forests

Անտառային ֆոնդի բաղկացուցիչ մասը, որ գտնվում է անտառային պետական 
մարմինների տնօրինության տակ:



247
ՊԵՐԻՍՏԻԼ ՊԱՐՏԵԶ ,С ад  перистиль; garden prrsfy/e

Ուղղանկյունների բաժանված հարթ, կանոնավոր պարտեզ: Ունի հատուկ ա- 
օանգքային կաոուցվածք: Ստեղծվում է քաղաքից դուրս գտնվող շենքերի սաջև: Ձ- 
ևավորվում է սիզամարգով եզերված ծաղկավոր եզրաշերտերով, քանդակով կամ 
շատրվանով: Ենթարկվում է շենքի հատակագծին ու ճարտարապետությանը:

ՊԼԱՆԻՄԵՏՐ, Планиметр; p/anim eter

Գործիք, որով անկանոն, հիմնականում կորագիծ ֆիգուրների մակերեսների 
ճշգրիտ մեխանիկական հաշվարկ են կատարում:

ՊՈԼԻԿԱՐՊ ԲՈՒՅՍ, Поликарпик;  polycarpic 
Տե՛ս Բազմապտղաբեր բույս:

ՊՈԼԻԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԲ, Паликомпактная группа; m ulti (poly֊) com pact group 
Sb'u Բավմակոմպակտ խումբ:

ՊՈԼԻԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ, Поликуяьтурный участок; po/yculturo l area 
Sb'u Բագմակուլտուրային հողամաս

ՊՈՊՈՒԼՅԱ8ԻԱ, Популяция; population

Որոշակի տարածք զբաղեցնող որևէ տեսակի անհատների խումբ, որը ընդու
նակ է գոյատևելու և վերարտադրվելու: Պ.-ն համարվում է էվոլյուցիայի տարրական 
միավոր:

ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ, Созревание плодов; fru its m aturing
Սկսվում է, երբ ավարտվում է նրանց աճը: Հասունացման ընթացքում պտուղնե

րի մեջ տեղի են ունենում խորը մետաբոլիկ փոփոխություններ, հյութալի պտուղնե
րում պակասում է թթուների քանակը, իսկ շաքարներն ավելանում են, աօաջանում են 
արոմատիկ նյութեր, քայքայվում են քլորոֆիլը և դաբաղանյութերը, կուտակվում է է- 
թիլենը, որը կտրուկ կերպով արագացնում է պտուղների զարգացման եզրափակիչ 
փուլը’ հասունացումը:

ՊՏՂԱԲԵՐՈՒՄ, Плодоношение; fruitage
Բույսի զարգացում, որի ընթացքում այն ծաղկում և առաջացնում է պտուղներ: 

Արտահայտված սեզոնային կլիմա ունեցող վայրերում Պ. կրում է ընդհատվող, ամեն 
տարի կրկնվող բնույթ: Խոնավ արևադարձային կլիմա ունեցող շրջաններում Պ.-ման 
արտահայտված սեզոնայնություն չի նկատվում: Ասեղնատերևավորները, քանի որ, 
պտուղ չեն ձևավորում, նրանց Պ.-ման պրոցեսն անվանում են սերմնակալում:

ՊԵՐ



2 4 0  ՊՏԴ
ՊՏՂԱԲԵՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Периодичность плодоношения; fru itage  
frequency, fru ita ge  pe rio d ic ity

Որոշվում к առատ պտղաբերման տարիների միջև եղած ժամանակաշրջանով: 
Կախված է ծառատեսակների էկոլոգո-կենսաբանաան առանձնահատկություններից և 
աճման պայմաններից: Որքան ծառի պտուղը խոշոր է կամ աճման պայմաններն ան
բավարար, Պ.Պ-յան ժամանակաշրջանը մեծանում է:

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌ, Плодовое дерево; sw eet woods, fru it tree

Գեղազարդային նպատակներով մշակվող բույս, որը նաև ուտելի պտուղներ է 
տալիս (ֆեյխոա, ձիթենի, խնձորենի, տանձենի, բալենի և այլն):

ՊՏՈՒՂ, Плод; fru it

Ծաղկավոր բույսերի բազմացման օրգան, որն առաջանում к սերմնարանից և 
պարունակում к սերմեր: Պ.-ների բազմազանությունը կախված к սերմնարանի տիպից, 
սերմերի անջատման եղանակից, պտղակցի կառուցվածքից: Պ. լինում к բազմաըն- 
կուզանի (ելակ, մասուր և ա յլն), չոր միասերմային, չոր ընկուզային (բոխի, կաղնի, 
հաճարենի, շագանակենի) չոր կորիզավոր (պիստակենի, ցաքի, ընկուզենի), սերմն- 
յակ և թևավոր (կեչի, թեղի, հացենի), հյութալի սերմնյակ (փոշնի, ձիթենի, չիչխան): 
Պ.-ների մորֆոլոգիական բազմազանությունը հիմնականում բխում к սերմերի տա
րածման բնույթից, որով և պայմանավորված է տարբեր տեսակների շարահարկային 
դասավորվածռւթյունը անտառում: Աոաջին շարահարկում գերակշռում են միասերմ 
չոր թևիկավոր սերմեր ունեցող տեսակները* թեղի, հացենի, թխկի և ա յլն : Երկրորդ 
շարահարկում և հատկապես ենթանտաոում տեղաբաշխվում են հյութալի, գունեղ 
սերմ ունեցող տեսակները, որոնք ուտվում են թռչունների կողմից: Մերկասերմերին 

պատկանող տեսակները Պ. չեն կազմավորում, ա յլ առաջացնում են սերմեր' կոների 
թեփուկների տակ:

ՊՐԱՏՈ, Прато; Prato

Միջնադարին բնորոշ հասարակական պարտեզ: Ստեղծվում fcp ունևոր բնակիչ
ների զբոսանքի համար, քաղաքի բերդապարիսպներից դուրս:

ՊՈՒՐԱԿ, Сквер; square

Քաղաքի կանաչապատման օբյեկտ: Տեղադրվում к հրապարակում, փողոցնե
րի խաչմերուկում կամ բնակելի թաղամասի փողոցային հարող հատվածում: Գրա

վում է 0.15-2.0 հա տարածություն: Ունի կածաններ, փոքրիկ հրապարակներ, սիզա
մարգեր, ծաղկանոցներ, ծառերի, թփերի առանձին խմբեր: Նախատեսվում к հետիոտ- 
ների կարճատև հանգստի, ճարտարապետական անսամբլի գեղարվեստական ձևա

վորման համար:



Ջ
ՏԱԽ, Хворост; brushwood

Մինչև 4 սմ հաստությամբ, 2-6 մ երկարությամբ ծաոաբներ, ճյուղեր, ստացվում 
են խնամքի հատումներից և անւոաոմթերման ժամանակ: Օգտագործվում է որպես 
վառելիք, զամբյուղագործության մեջ, գյուղատնտեսական գործիքների կոթեր պատ
րաստելիս, պարսպապատելիս:

ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Жаростойкость,; heat resistance
Օղի ցածր հարաբերական իտնավության պայմաններում դրական բարձր ջեր

մաստիճաններին դիմանալու բույսերի ունակություն: Ջերմակայուն բույսերից են 
փոշնին, կարմրանները, գիհիները և այլն:

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ, Оранжерея; greenhouse, stove

Արհեստական կլիմա ունեցող ապակե տանիքով կառույց: Նախատեսված է կա
նաչ շիվապատվաստման, մերձարևադարձային և ա յլ էկզոտ բույսերի հավաքածունե- 
րի, ինչպես նաև ձմոանը ծաղիկների և բանջարեղենի աճեցման համար:

ՋԵՐՄՈՏ, Теплица, парник; greenhouse, forcing bed

Սածիլների, սերմնաբույսերի աճեցման, տնկաշիվերի արմատակալման կամ 
թաղանթածածկ կառուցվածքով, հանվող շրջանակներով մարգ: Ըստ նշանակության 
լինում է սառը, կիսասաօը և տաք: Ներկայումս կենսավաոեփքի' գոմաղբի քայքայ
ման ընթացքում անջատվող ջերմության փոխարեն լա յն կիրառում են ստանում տեխ
նիկական ջեռուցում ունեցող (գոլորշաօդային, էլեկտրական, արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների թափոն տաք ջրերով և այլն) ջերմոցները:

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐ, Парниковые газы; greenhouse gases
Ջերմոցային գազեր են համարվում ածխաթթու գազը (ՕՕյ), մեթանը (ՇՒկ), ա- 

զոտի օքսիդները (N*0*), օզոնը (Օյ), ջրային գոլորշին և հալոգենային ածխաջրա
ծինները (կազմված հալոգեններից և ածխածնից): Ջերմոցային գազերն իրենց միջով 
բաց են թողնում արեգակից եկող կարճալիք ճառագայթային էներգիան, սակայն կլա
նում են Երկրի տաքացած մակերևույթից եկող ջերմային, երկարալիք ճառագայթները: 
Հետևաբար ջերմոցային գազերի քանակի շատացումը մթնոլորտում նպաստում է 
երկրի մակերևույթի օդի ջերմաստիճանի բարձրացմանը:

ՏԵՐՄՈ9ԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Теплично-парниковое хозяйство; greenhouse 
enterprise

Կանաչ շինարարությունում օգտագործվող տնկանյութի արտադրության կոմպ
լեքս: Ընդգրկում է ջերմատներ, ջերմոցներ, օժանդակ հողամասեր
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(չծածկված գրունտ), կտրոնների արսատակալմանտ&ղամասսր, տնկանյութի տեսա* 
կավորման բաժին, շրջանակների վերանորոգման արհեստանոցներ, տնտեսական 
բակ, պահեստ, կաթսայատուն:

ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՏԱՌԻ ԱՃՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ, Тепло как фактор рост а леса; 
heat as a fo rest, grow th fa c to r

Ջերմությամբ են պայմանավորված բույսի կենսական պրոցեսները' տրանսպի
րացիան, նյութափոխականությունը, շնչառությունը, ասիմիլյացիան, աճը, բազմացու
մը, և ա յլն, որոնց նորմալ ընթացքի համար պահանջվում են ջերմային որոշակի բա
րենպաստ, առավելագույն և նվազագույն պայմաններ: Ջերմային բացարձակ ցուցա- 
նիշները յուրաքանչյուր տեսակի կամ նրա աոանձին օրգանների կենսագործունեութ
յան համար տարվա տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր են: Անտառում 
կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն օդի, ա յլև հողի ջերմաստիճանը, որով պայմա
նավորված է արմատների կենսագործունեությունը: Ջերմության նկատմամբ իրենց 
պահանջով ծառատեսակները բաժանվում են ջերմասեր, ցրտադիմացկուն և ձմեոնա- 
դիմացկուն տեսակների:

ՋՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Ж илкование; nervation

Տերևի ջղերի ցանցը, որոնց միջև գտնվում է փափուկ զանգվածը: Հանդիսա

նում է փոխադրող օրգան, տերևներին մատակարարում է ջուր, հանքային նյութեր և 

արմատային մետաբոլիտներ, իսկ տերևներից փոխադրում է սինթեզված օրգանական 

նյութերը: Ջղերի դասավորությունը տարբեր տեսակների մոտ տարբեր է և հանդիսա
նում է կարգաբանական հատկանիշ: Ըստ դասավորության լինում է զուգահեռ (դաշ- 
տավլուկազգիներ), կորաշեղավոր (հովտաշուշան), ճյուղավորված (կաղնի, կեչի), 
մատնանման (թխկի):

ՋՐԱՄԲԱՐ, Водоем; reservoir, basin

Լանդշաֆտի կամ կանաչապատման օբյեկտի բնական կամ արհեստական 
տարր (լիճ, արհեստական լճակ, գետակ), որը զբոսայգու կոմպոզիցիայում ուժեղաց
նում է նրա գեղագիտական ազդեցությունը: Ջրամբարները ստորաբաժանվում են 

ջրավազանների և արհեստական լճակների:

ՋՐԱՊԱՀՊԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Водоохранные леса; w a ter pro tection  forests

Անտառներ, որոնք նպաստում են աղբյուրների ջրի հավասարաչափ ելքին, ա- 
ոավել չոր ժամանակաշրջանում ավելացնում կամ պահպանում գետերի ջրի քանակը: 
Ջրապահպան անտառների դրական ազդեցությունը պայմանավորված է ծառուտի 
հասակով, լրիվությամբ, տեղանքի ֆիզիկաաշխարհազրական, տոպոգրաֆիական և 
ա յլ գործոններով:
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ՋՐԱՊԱՀՊԱՆ ԳՈՏԻ, Зона водоохранная; water protection zone

Ընդգրկում է հիմնականում գետերի ավազաններում գտնվող անտաօները: Ու
նի ջրակարգավորիչ նշանակություն: Ջրապահպան գոտիներում առանձնացվում են 
արգելված գոտիներ որոնցում չի թույլատրվում կիրառել անտառօգտագործ- 
ման գլխավոր հատումներ: Արգելված գոտիներից դուրս, որը կոչվում է ջրապահ
պան գոտու շահագործման մաս, թույլատրվում է կիրառել հատումներ, որոնց ծավա
լը չպետք է գերազանցի տարեկան միջին աճից: Հայաստանի ջրապահպան գոտա 
անտառներում թույլատրվում է կիրառել խնամքի և սանիտարական հատումներ:

ՋՐԱՎԱԶԱՆ, Бассейн; water basin
Կանաչապատման օբյեկտի վայելչատես մասի գեղազարդային ձևավորման 

կամ երեխաների լողալու համար նախատեսված արհեստական ջրամբար:

ՋՐՈՒՄ, Палив; watering
Չորային շրջանում բույսերի մշակման համար կամ գեղազարդային բույսերի 

տեղափոխումից անմիջապես հետո հողի անհրաժեշտ խոնավության պակասը լրաց
նելուն նպատակաուդղված ագրոտեխնիկական միջոցառում: Ջրման համար կիրառ
վում են ինքնահոս ջրանցքներ, խողովակների վերգետնյա և ստորգետնյա ցանց:

ՏՐԱ



Ռ
ՌԱԲԱՏԿԱ, Рабат ка; ridge, border bed  

Տե՞ս Ծաղկամարգ:

ՌԱԴԱՐ, Радар; Radar

Ռադարը սովորական տեխնիկա է, որն օգտագործվում է ծովում, օդում, մթութ
յան մեջ և մառախուղի ժամանակ աոկա վտանգները որսելու համար: Այն օգտագործ
վում է նաև հեռահար ուսումնասիրություններում: Ամենաշատ հանդիպող օադարի 
տիպը կողային դիտման ինքնաթիռային ռադարն к (SLAR-Slde-Waye Looking 
Airborne Radar), որ «տեսնում» է իրեն ընթացքի ուղիդ ներքևը և կողքերը: SLAR հա
մակարգի աշխատանքին չեն խանգարում ոչ ամպամածությունը և ոչ էլ խիտ բուսա
ծածկը:

ՌԱԴԱՐՍԱՏ, РАДАРСАТ; RADARSAT

Ռադարսաւո-1-ը Կանադայի հեռահար ուսումնասիրությունների աոաջին ար
բանյակն էր. որ տիեզերք արձակվեց 1992 թվականին Կանադայի տիեզերական գոր
ծակալության կողմից՝ ԱՄՆ ՆԱՍԱ-յի հետ համագործակցությամբ: Այս սերնդի ռադա

րային արբանյակները, ունենալով դիտման 45-510 կմ լա յնություն ապահովում են 8- 
100 մ թույլատրելիության նկարների ստացում: Այս արբանյակներից ստացված ռա

դարային նկարներն ունեն ամենալայն կիրառություն, օր. հատատեղերի ֆիքսում, մո- 
նիթորինգ և ա յլն:

ՌԱՌՒՄԵՏՐ, Раумет р; raum eter 

Փայտի խորանարդ մետր:

ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ), Регенерация; regeneration

Բույսի վնասվածքի առողջացումը (ծածկումը) հատուկ հյուսվածքով’ կալյու- 
սով, կամ կորցրած օրգանի (օր.' արմատի ծայրը) վերականգնումը:

ՌԵԴՈՒԿՑԻՈՆ ԹԻՎ, Редукционное число; reduction num ber

Մեծություն, որն ստացվում է' ծառի որևէ ցուցանիշի բացարձակ մեծությունը 
բաժանելով ծառերի համար ա յդ ցուցանիշի միջին արտահայտության վրա: Օգտա

գործվում է բացահայտելու որևէ գործոնի ազդեցությունը ծառուտի կազմավորման և 

աճման օրինաչափությունների վրա:
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ՌԵԶԵՐՎԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Резервные леса; reserve forests

Տրանսպորտային ճանապարհներից կտրված, չիրացված անտառներ, որոնց 
արդյունաբերական օգտագործումն առաջիկա 15 և ավելի տարիներին չի նախատես
վում: Դասվում են Э-րդ կարգի անտառների շարքը:

ՌԵԶԵՐՎԱՅԻՆ (ՓԱՐՈՍԱՅԻՆ) ԾԱՌ, Резервное дерево (м аяк); reserve tree
Ծառեր, որոնք հատումների ժամանակ թողնվում են անտառում' լիաբուն դաո

նալու և հետագայում հատելու համար կամ որպես սերմնային, մինչև հատման հա
ջորդ փուլը' հատատեղի սերմնային վերականգնումն ապահովելու նպատակով:

ՌԵԶԵՐՎԱՏ, Резерват; reservat

Պահպանվող բնական տարածք, որի ռեժիմը մոտ է արգելավայրին և որտեղ 
պահպանության գլխավոր օբյեկտը հանդիսանում է բնական կոմպլեքսի տարրերից 
մեկը (օր.4 բույսերի և կենդանիների հազվագյուտ տեսակ, հազվագյուտ ցենոզներ):

ՌԵԼԱՍԿՈՊ, Реласкоп; re/iascope

Սարք, որով որոշում են ծառերի ընդլայնական կտրվածքի մակերեսների գու
մարը, ծառերի բարձրությանը, բնի տեսակային թիվը, տեղանքի թեքությունը:

ՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆ (ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ) ԱՐԵԱԼ, Ареал реликтовый; re lic t areal
Երկրաբանական հնագույն ժամանակներում այս կամ այն բույսի տարածման 

արեալն է, որը ներկայումս գոյություն չունի: Օրինակ' երկբլթականի գինկգոն հնում 
հսկայական տարածքներ է զբաղեցրել Եվրասիայի բարեխառն գոտու ներկա տա
րածքներում, սակայն այժմ հանդիպում է միայն մշակության մեջ: Գլիպտոստրոբային 
մետասեքվոյայի նախկին արեալը կրճատվել, հասել է ընդամենը մի քանի քառակու
սի կմ-ի:

ՌԵԼԻԿՏՆԵՐ, Реликты; relicts
Բույսերի տեսակներ են և ա յլ տաքսոններ, որոնք պահպանվել են նախկինում 

լայնորեն տարածված և ներկայումս անհետացած ֆլորայից: Դրանք պալեոէնդեմիկ- 
ներ են: Տարբերում են ըստ երկրաբանական որոշակի ժամանակաշրջանների (երրոր
դականներ, պւեյստոցենյաններ, հետպլեյստոցենյաններ և այլն):

ՌԵԿՐԵԱՅԻԱ, Рекреация; recreation
Ուժերի վերականգնում արձակուրդի, հանգստյան ու տոնական օրերի, դպրո

ցական արձակուրդների, դասամիջոցների, ընդմիջման ժամանակ:

п ьа



ՌԵԿ
ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Рекреационные леса; recreationa l fo rest*

Այս խումբը ներառում է քաղաքամերձ անտառները, անտաօպուրակնեբը, կա
նաչ գոտիները, առողջարանային անտառների մեջ մտնող հանգստի գոտիները: ՌԵկ- 
րեացիոն ֆունկցիա կարող են կատարել նաև 50-100մ լայնությամբ պաշտպանական 
անտառաշերտերը, գբոսաշրջիկային բազաներին հարող 50-250մ անտառային գո
տին: Ռեկրեացիոն անտաոները բաժանվում են ինտենսիվ և չակոսվող հաճախ
ման գոտիների:

ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԶՈՆԱ, Рекреационная зона; recreationa l zone

Մարդկանց ուժը և առողջությունը վերականգնող հանգստի համար առանձ
նացվող տարածք քաղաքում և քաղաքամերձ վայրերում: Քաղաքում ռեկրեացիոն զո
նա Են հանդիսանում պարտեզները, զբոսայգիները, մերձքաղաքային վայրերում* ան
տառպուրակները, հանգստի գոտիները:

ՌԵՍՈՒՐՍ, РЕСУРС; RESURS

Ռեսուրս Երկրի րնաոեսուրսային արբանյակը տիեզերք բարձրացավ 1968 
թվականին նախկին ԽՍՀՄ-ում: Հետագայում և ներկայումս այս սերնդի ւսրբանակնե- 
րի արձակումը և տնօրինումը իրականացնում է Ռուսաստանի դաշնությունը: Այս 
սերնդի արբանյակները ունենալով 60X60, 120X120, 110X160 կմ ընդգրկում' ապա
հովում Են նկարների ստացումը բազմասպեկտրալ (10-12 մ թույլատրելիություն), 
տեսանելի (20մ թույլատրելիություն), ինֆրակարմիր (30 մ թույլատրելիություն) և 

պանխրոմատիկ (5-6 մ թույլատրելիություն) նկարների ստացումը: Սա նախկին 

ԽՍՀՄ-ի համար բնական ռեսուրսների, ա յդ թվում և բուսածածկի մասին օբյեկտիվ 

տեղեկատվության ստացման փակ աղբյուրն էր:

ՌԻԶՈՍՖԵՐԱ (ԱՐՄԱՏԱՄԵՐՁ ՀՈՂԱՇԵՐՏ), Ризосф ера; rhizosphere

Արմատին կից (2-Յմմ) հողաշերտ, որը բնորոշվում է միկրոօրգանիզմների մեծ 
պարունակությամբ, որոնք սնվում և զարգանում են արմատների արտադրած նյութե
րով: Որոշ միկրոօրգանիզմներ (միկորիգա, պալարաբակտերիաներ և ա յլն) արմատ
ների հետ առաջացնում են սիմբիոզ: Ռիզոսֆերայի ակտիվությունը պայմանավորված 
է հողի տիպով և էկոլոգիական գործոններով:

ՌԻԹՄ, Ритм; rhythm

Վեգետացիայի ընթացքում ընձյուղի աճի բնույթը (մեկ կամ մի քանի աճ, դան
դաղ կամ արագ աճ, արմատների և ընձյուղների աճի հերթագայում): Ռիթմը նրա ծագ

ման վայրի ցուցանիշներից մեկն է:

ՌՈԿԱՐԻՈՒՄ, Рокарий; rock garden 
Տե ս Քարապարտեզ:
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и
ՍԱԾԻԼՈՒՄ ԾԼՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ, Пикировка в стадии прорастания; singling in regrowth 
stage

Ցանված բույսերի սածիլումը' շաքիլային տերևների երևան գալուց հետո:

ԱԱՂԱՐ0ԱԶԱՆԳՎԱԾ, Массы кроны; crown mass, canopy mass

Սաղարթի ամբողջություն: ճյուղավորման համակարգի բնույթով որոշվող 
հատկանիշ: Տարբերվում են ծայրամասային իքւշոր, քիչ ճյուղերով ցանցկեն' դիտվող 
(ընկուզենի մոխրագույն, թեղի գետնահար, սոճի սովորական), խիտ, զանգվածեղ' 
դիտվող (լորենի, եղևնի արծաթափայլ, սպիտակ ակացիա) և ծայրամասային բազմա
թիվ ճյուղերով' գնդաձև սաղարթներ:

ՍԱՂԱՐԹԱԹԱՓ ԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, Сквозистость кроны; canopy penetration

Սաղարթի ցանցկեն լինելը: Որոշվում է սաղարթի ճյուղերի ու տերևների դասա
վորության խտությամբ:

ՍԱՂԱՐԹԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀ, Верховой пожар; сопору fire

Հրդեհ, որի ժամանակ այրվում է անտառի վերին մասը' սաղարթը: Ծագում к 
ուժեղ քամիների ժամանակ գետնատարած հրդեհներից: Տարածման արագությունը 
հաճախ հասնում к 15-20 կմ/ժամ:

ՍԱՂԱՐԹԱՎՈՐ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Лиственные леса; deddious forests
Լայնատերև կամ մանրատերև ծառատեսակներից կազմավորված անտառներ: 

Այս խմբի մեջ մտնում են արևադարձային խոնավ անձրևային, բարեխառն գոտա սե
զոնային մշտադալար և սեզոնային տերևաթափ անտառները, մերձարևադարձա
յին գոտու կարծրատէրևավոր և ձմեոնականաչ (սավաննային) անտառները: Սաղար
թավոր անտառների տեսակային կազմը պայմանավորված к բնակլիմայական պայ
մաններով:

ՍԱՂԱՐԹԱՎՈՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, Лиственные древесные породы; broad-leaf tree 
species

Ծառեր և թփեր* հիմնականում կոթունավոր տերևաթիթեղով, պարզ արտա
հայտված ջղավորությամբ: Պատկանում են ծաղկավոր, մեծ մասամբ երկշաքիլավոր 
բույսերի դասին: Աճում են բոլոր աշխարհամասերում, բացի Անտարկտիդայից: ՀՀ- 
ում հիմնականում տարածված են կեչազգիների, թեղազգիների, հաճարազգիների, 
վարդազգիների ներկայացուցիչները:



2 5 6  ՍԱՂ
ՍԱՂԱՐԹԻ ՀՈՐհԶՈՆԱԿԱՆ ԿՑԿԱՕՈՒԹՅՈՒՆ, Гэризонтальная сомкнутость крон; 
horizonta l crown closure

Երթ ծառերի պսակները, որոշակի բարձրության վրա մոտենալով իրար, առա
ջացնում են միակցվածություն: Միակցվածության աստիճանը որոշում են 10 բաւային 
համակարգով, որը ցույց է տալիս, թե սաղարթի միջով որքան ուղիղ ճառագայթներ են 
թափանցում (հողի մակերեսի որ տոկոսն է լուսավորվում արեգակնային ուղիղ ճառա- 
գայթներով):

ՍԱՂԱՐԹԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Сомкнутость полога горизонтальная; horizonta l canopy density

Երբ ծառերի վերին ճյուղերը միակցվում են' առաջացնելով հորիզոնական մեկ 
սաղարթ: Ծառուտի գնահատման ցուցանիշ է:

ՍԱՂԱՐԹԻ 9ԵՎ, Форма кроны; crown form , canopy form

Լինում է բրգաձև, կոնաձև, գեղաձև, հավաքված, փռված, թափվող, լա ցող և 
ա յլն: Հանդիսանում է տեսակի մորֆոլոգիական հատկանիշ, ւիովին դրսևորվում է ա- 
զատ աճող ծառերի մոտ: Անտառում բազմաթիվ ծառերի փոխազդեցության հետևան

քով ծառերի սարղարթը լինում է վեր ձգված, փոքր:

ՍԱՂԱՐԹԻ ՄԻԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, Сомкнутость полого; canopy density

Երբ ծառերի սաղարթները միակցվում են' ստեղծելով մի ընդհանուր շարա
հարկ: Մ.Մ. ցույց է տալիս ծառերի սաղարթի մակերեսի գումարի (առանց նրանց 
շփման մակերեսի) և ծառուտի ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը' արտահայտ
ված տոկոսներով կամ մեկ միավորի տասնորդական մասերով (0.1-1.0): Ս.Մ.-յան աս
տիճանը պայմանավորված к ծառատեսակով, նրա կենսաբանական առանձնահատ

կություններով, ծառուտի հասակով, աճման պայմաններով և ա յլ գործոններով: Ստվե- 

րատար ծառատեսակները (հաճարենի, լորենի) առաջացնում են սաղարթի ավելի 
խիտ միակցություն, քա ն լուսասեր տեսակները (կեչի, սոճի, կաղնի): Միավոր տա
րածքում ծառուտի խտության մեծացմանը զուգընթաց Մ.Մ. կարող է մեծանալ մինչև 
որոշակի սահման (1.0): Հավասար պայմաններում ասեղնատերևավոր տեսակները 
սաղարթի մեծ միակցություն կարող են ա պահովել 20-60, իսկ տերևավոր տեսականե- 

րը' 20-50 տարեկան հասակում, որից հետո, տարիքի մեծացմանը զուգընթաց, Ս. Մ. 

աստիճանաբար նվազում է: Այն անտառի գնահատման ցուցանիշ է, որն օգտագործ

վում Է ծառուտի լրիվությունը որոշելիս, խնամքի հատումները և ծառուտի սերմնային 

վերականգնման միջոցառումները նախատեսելիս:

ՍԱՂԱՐԹԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՄԻԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, Сомкнутость полога вертикальная; 
canopy ve rtica l closure

Երբ ծառերի սաղարթները միակցվում են ամբողջությամբ* ուղղահայաց 
կտրվածքում առաջացնելով մեկ մակերես: Ծառուտի գնահատման ցուցանիշ է:
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ՍԱՂԱՐ0Ր ՖԱԿՏՈՒՐԱ, Фактура кроны; crown pattern

Ծառի, թփի մակերեսի կաոուցվածքի կազմությունը, յուրահատկությունը: 
կախված է տերևների մեծությունից և ճյուղերի վրա դրանց տեղադիրքից: Լինում են 
սաղարթի մանր ֆակտուրայով (տոսախ, ձյունաշարուկ) և խոշոր ֆակտուրայով (կա- 
տալպա, ընկուզենի մոխրագույն, աղտոր բուրավետ) բույսեր:

ՍԱՆԴՂԱՋՐՎԵԺ,- Каскад; cascade
Սանդդափուլերով գահավիժող բնական կամ արհեստական ջրվեժ: Արհեստա

կան սանդղաջրվեժը իրենից ներկայացնում է գահավիժող ջրհոսքի ճանապարհին 
քարից կամ բետոնից պատրաստված բազմաստիճան կաոուցվածք:

ՍԱՆԴՂԱՓՈՒԼ, Терраса; terrace
Հովիտների լանջերի, լճերի և ծովերի ափերի աստիճանաձև ռելիեֆ: Կանաչ 

շինարարությունում' ռելիեֆի թեքության վրա սանդղափալ առաջացնող բնական կա
մար արհեստական ստեղծված հորիզոնական կամ փոքր թեքությամբ հարթակ: Բնո
րոշ էր հնագույն պարտեզներին, Վերածննդի և Բարոկկոյի ժամանակաշրջանի զբո
սայգիներին, որոնք ստեղծվում էին ձորակների լանջերին, լեռնային պայմաններում:

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Санитарные рубки; sanitary cutting

Առողջ բնափայտ աճեցնելու նպատակով անտառից հիվանդ, վնասատուներով 
վարակված ծառերի հեռացումը: Ս.Հ. միաժամանակ նպաստում են անտաոաճման 
պայմանների կարգավորմանը, տնտեսությանը լրացուցիչ բանփայտով ապահո
վմանը: Ընտորվի Ս.Հ. կատարվում են հասակային բոլոր դասերում, ընդ որում հեռաց
վում են հիվանդ, վարակված, քամետապալ, ձնաջարդ և ցցաչոր ծառերը: Համատա
րած Ս.Հ. կիրառում են ոչ լրիվ հատած հատատեղերում, հողմատապալ ծառուտներ- 
տմ, հրդեհված և մասսայական վարակված անտաոամասերում, որտեղ ընտրովի հա
տումները չեն կարող լինել արդյունավետ:

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՈՒՍ, Санитарный минимум; sanitary minimum
Անտառտնտեսական և անտաօշահագործման ընթացքում պարտադիր կիրառ

վող միջոցառումներ (հատատեղի մաքրումը թափոններից, փայտանյութի շտապ 
դուրսբերումը, անտառում թողնվող փայտանյութի կեղևահանումը, հատման ժամա
նակ վնասված ծառերի հեռացումը և այլն), որոնց նպատակն է պահպանել անտառը և 
անտառանյութը վնասատու միջատներից և սնկային հիվանդություններից:

ՍԱՆԻՏԱՐԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱ, Санитарно-защитная зона; sanitary-protective 
жопа

Հատուկ տարածք, որը արդյունաբերական ձեռնարկությունը բաժանում է բնա
կելի շրջանից: Ընդգրկում է պաշտպանական տնկարկների հատուկ համակարգ' զու-

ՍԱՂ
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գորդվաՕ բաց հողամասերով, տնկարաններով, տՍտեսակաՍ շիսություօսերով: Նա- 
խատեսված է արդյունաբերության անբարենպաստ ազդեցությունից (գազերի, փոշու, 
ծխի, գոլորշու և ա յլնի արտազատումներից) բնակելի թաղամասերը պաշտպանելու 
համար: Sb'u նաև Պաշտպանական տնկարկներ:

ՍԱՎԱՆՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Саванновые леса; savanna

Արևադարձային գոտում սեզոնային բնույթի քսերոֆիտ անտառներ, որոնք ա- 
ճում են բարձր ջերմաստիճանի և կարճ ժամանակաընթացքում ք իչ տեղումների պայ
մաններում: Ս.Ա,-ում ծառերը նոսր են, բները ծուռումուռ, հաճախ փշոտ, սաղարթը' 
թափանցիկ, ամռան չոր ամիսներին տերևաթափ, որի պատճառով հաճախ անվան
վում են ձմեռնականաչ անտառներ:

ՍԵԼԵԿՑԻԱ, Селекция; selection

Գեղազարդային բույսերի նոր սորտերի ստեղծման և ընտրության միջոցով գո
յություն ունեցող հին սորտերի բարելավման տեսություն և պրակտիկա: Ներկայաց

նում է Փոփոխականության և ժառանգականության պրոցեսների ուսումնասիրման հի
ման վրա կատարված սկզբնական նյութի ընտրության և գեղազարդային բույսերի 
նոր ձևերի ու սորտերի ստացում:

ՍԵԼՎԱ, Сельва; Selva

Ամազոն գետի ավազանի, պարբերաբար ջրածածկվող, խոնավ արևադարձա
յին անտառների բրագիլական անվանումը:

ՍԵՂԱՆԱՅԳԻ, Бонсай; bonsai

Գաճաճ ծառեր ու թփեր աճեցնելու և ա յդ բույսերը շենքում տեղաղրելու ճապո

նական արվեստ:

ՍԵՆԵԿԱՇԱՐՔ, Анф илада; enfilade

Պարտեզպռւրակային արվեստում տնկարկներով շրջափակված տարածութ
յուններ, որոնք իրար միացած են մեկ առանցքի վրա տեղադրված անցումներով:

ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Комнатные раст ения; indoor p lants

Շենքի ներսի միկրոկլիմայական պայմաններում աճելուն ու զարգանալուն 

հարմարված բույսեր: Օգտագործվում են շենքերի ներսի կանաչապատման համար:

ՍԵՐՄ, Семя; seed

Մերկասերմ և ծածկասերմ ծաղկող բույսերի օրգան, որը ձևավորվում Հ սերմ
նաբողբոջից (սերմնասաղմից): Հիմնականում առաջանում է բեղմնավորման ճանա
պարհով, երբեմն առանց բեղմնավորման (ապամիկսի հետևանքով):
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ՍԵՐՍԱՆՈՒՍ, Обсеменение; semination

Սերմերի տարածումը տարածքում: Վերարտադրության նորմալ ապահովման 
համար անհրաժեշտ է հողի հավասարաչափ և ժամանակին Ս.: Վերիջինս պայմանա
վորված է ծառերի պտղաբերման առանձնահատկություններով և սերմերի տարած
ման բնույթով: Հատատեղում Ս. ապահովելու նպատակով աոանձին ծառեր կամ 
փոքր խմբեր թողնում են կանգուն (տե՞ս Փարոսային ծառեր):

ՍԵՐՄԱՑՈՒ ԾԱՌԵՐ, Семенники; seed trees, m other tree

Համատարած հատումների ժամանակ հատատեղերի սերմնային վերականգ
նումն ապահովելու նպատակով թողնված ծառեր: Ս.Օ. պետք к լինեն առողջ, լիաբուն, 
լա վ զարգացած սաղարթով, առատ պտղաբերող: Հատատեղերում Ս.Օ.-ի քանակը և 
բաշխվածությունը պայմանավորված են տվյալ տեսակի սերմերի մեծությամբ, նրանց 
տարածման բնույթով, հատատեղի չափով ու ձևով, իսկ լեռնային պայմաններում' 
նաև ռելիեֆով: Խաչաձև փոշոտվող և քամետապալման ենթակա տեսակների 
Ս.Օ.թողնվում են սերմերի մասսայական տարածման հեռավորությամբ, սպասվող 
բերքի (սերմնատվության) քանակով, սերմերի ծլման և սերմանբուսակների աճման 
պայամններով: Աճման միջին բարենպաստ միջավայրում 1 հա-ում թողնվում է սոճու 
20-30 ծառ, եղևնու' 10-20, կեչու' 5-10, հաճարենու' 40-50 և այլն:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՃԻ ՈՒԺ, Сила роста семян; seed growing energy
Բնորոշում է այն ուժը, որով ծիլերը, հաղթահարելով հողի դիմադրությունը, 

դուրս են գալիս մակերես:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՆՏՍՏՈՒՄ ԹԵվԻԿՆԵՐԻՏ. Обескрыливание семян; seeds dewinging
Ծառերի, թփերի (սոճի, եղևնի, հացենի, լորենի և այլն) սերմերի ու պտուղների 

արհեստական անջատումը թևանման հավելվածներից: Նպաստում к պահվող սերմե- 
րի քաշի և ծավալի նվազեցմանը, ապահովում սերմնացան մեքենաների անխափան 
աշխատանքը, ցանքսի նորմայի ճիշտ պահպանումը և այլն:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՎԱՁԵ9ՈՒՍ, Песяование семян; seeds sandsing
Ծառաթփային բույսերի սերմերի ծլումը արագացնելու նպատակով դրանց եր

կարատև պահումը 0-^5° ջերմաստիճանի խոնավ ավազում:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԿՇԻՌ, ԲԱՇ, Абсолютный вес семян; seeds absolute weight 
Յուրաքանչյուր բույսի 1000 սերմի քաշը' օդաչոր վիճակում:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Абсолютная всхожест ь семян; absolute 
germmating o f seeds

Որոշակի քանակի սերմերից սահմանված ժամանակամիջոցում ծլած սերմերի 
քանակը' արտահայտված տոկոսներով:
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ՍԵՐՄԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈԼԹՅՈՒՆ (ՍԵՐՄԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ), УрО Ж айнО С/ПЬ СОМЯМ; seed yie ld  

Մեկ միավոր տարածքից ստացվող անտաօային տեսակների սերմերի քանա
կը' կգ/հա: Անտաօային սերմնաբուծության մեջ ընդունված են Ս. P.-յան տարբեր ցոլ- 
ցանիշներ. պ ոտ ենցիա լ բերքա տ վություն, երբ ծաօը դրսևորելով վերարտադրման իր 
ժաօանգական հատկությունները, տալիս է առավելագույն բերք, հնարա վոր կամ 
սպ ա սվելիք բերք' տ վյա լ անտաօամասից սպասվելիք սերմերի քանակը, որը լինում է 
պոտենցիալ բերքատվությունից ցածր, փաստացի բերքա տ վութ յուն' հավաքված և 
հաշվարկված սերմերի փաստացի քանակը: U.P.-յան հաշվարկը կատարում են* ելնե
լով  երկարատև կամ կարճատև դիտումներից: Սերմնային հողամասերում բերքատ
վության բարձրացման նպատակով կատարում են հողի փխրեցում, պարարտացում և 

ա յլն:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՏԻԿ ԵՂԱՆԱԿ, Статический метод 
учета урожайност и семян; s ta tis tic  m ethod o f seed y ie ld  record

Օգտագործում են ծառերի բերքատվության բազմամյա աչքաչափով հաշվառ
ման հետ միասին, որը նպաստում է հաշվարկի ճշտության աստիճանի բարձրացմանը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Грунтовая всхожест ь семян; seeds 
ground germ ination

Ցույց к տալիս հողում ցանված և ծ լա ծ սերմերի քանակական հարաբերությու

նը' արտահայտված տոկոսներով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԼԱՎՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Доброкачест венность семян; seeds qua lity

Սերմերի որակական ցուցանիշ: Որոշվում է սերմերի տեսքով, տեսակի բնո

րոշ գույնով, առողջ սերմերի քանակով: Միջին նմուշից վերցվում 1 100 սերմ, թրջվում 

18-20° ջրում, մինչև ուռչելը կտրվում շաքիլների երկա յնքով' բա ցելով սաղմը: Կան 
նաև սերմի լավորակության որոշման ռենտգենային և ա յլ եղանակներ:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆ (ՏՌՈՒՁՈՒԹՅՈՒՆ), Пояназернистостъ семян; seed fu ll 
stipp ling (g ra n u la rity )

Սերմերի ցանքային ցուցանիշ: Ցույց է տալիս ընդհանուր քաշում լիարժեք սեր

մերի քանա կը' արտահայտված տոկոսներով, ինչը որոշվում к շոշափելով, կտրելով և 
ա յլ եղանակներով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՄ, Заделка семян; seed dosing up (em bedding)

Ցանքսի ժամանակ, նայած սերմերի խոշորությանը և ցանքսի տեխնոլոգիային, 
սերմը ծածկում են հողով, ավազով, տորֆով, բուսահողով, ինչպես ձեռքով, այնպես էլ 
մեքենաների և գործիքների միջոցով:
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ՍԵՐՍՇՐԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿՇհՈ, Объемный Sec семян; seed volume weight 

Մեկ լիտր սերմերի քաշը' արտահայտված գրամներով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՄԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ, Энергия прорастания семян; energy o f seed 
germination

Որոշակի ժամանակաընթացքում ծլած և ցանված ընդհանուր սերմերի քանա- 
կանան հարաբերությունը' արտահայատված տոկոսներով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ, Стимуляция проростония семян; seed germ ination 
stim ulation

Ջերմային, խոնավության, օդափոխանակության, լուսային բարենպաստ պայ
մանների ստեղծմամբ սերմերի արագ ծլման նպաստումը: Որոշ տեսակների սերմերի 
համար ընդունաված к նաև քիմիական (թթուներով), մեխանիկական (կեղևի ջարդ
ման), եոման ջրով խաշման եղանակներով սերմերի մշակումը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Всхожесть семян; seed germ ination capacity

Ընդունված է տարբերել սերմերի բացարձակ ծլունակություն (ցույց է տա
լիս գործնական աշխատանքներում ծլած սերմերի քանակը, անկախ ժամանակաըն- 
բացքից' արտահայտված տոկոսներով) և տեխնիկական ծլունակություն (սահմանա- 
ված ժամանակաընթացքում աոանց ընտրության ցանած սերմերից ստացված ծիլերի 
քանակը* արտահայտված տոկոսներով):

ՍԵՐՄԵՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Жизнеспособность семян; seed vita lity  (grow  
pow er)

Սերմերի ծլունակության պահպանման ունակություն: Սերմերի ցանքային 
հատկանիշներից մեկը: Որոշվում է հետազոտման համար վերցված աօողջ սերմերի 
քանակից (%-ներով): Սերմերը ծլունակությունը կարող են պահպանել մի քանի օրից 
(ուռենի, բարդի) մինչև մեկ տարի (թեղազգիներ, կաղնի, հաճարենի, շագանակենի, 
ընկուզենի) և ավելի (լորենի, սիզամարգային շատ խոտաբույսերի սերմեր):

ՍԵՐՍԵՐԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՇՐՋԱՆ, Период покоя семян; seed resting period
Թերմոսսէատում տեղադրված օրից սերմերի նրանց ծլե լու ժամանակաշրջանը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Спелость семян; seed m aturity
Գյուղատնտեսության մեջ տարբերում են հասունացման հետևյալ փուլերը' 

կաթնային, մոմային և լրիվ: Անտառային տեսակների Ս.Հ. անբավարար к ուսումնա
սիրված: Սովորաբար օգտագործում են լրիվ հասունացում հասկացությունը, որը հա
մընկնում к տեխնիկական կամ տնտեսական հասունացման հետ, երբ սերմերը հավա
քում են:

ՍԵՐ
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ՍԵՐՄԵՐԻ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ, Чистота семян; seed cleanness, p u rity

Հետազոտվող տեսակի մաքուր սերմերի քա շ' արտահայտված հավաքված ողջ 
սերմերի քա շով' արտահայտված տոկոսներով: Սերմերի ցանքային որակի ցուցանիշ- 
սերից մեկը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՉՈՐԱՑՈՒՄ, Сушка семян; seed drying

Սերմերի ծլունակությունը պահպանող միջոցառումներից մեկը: Կատարվում к 
հատուկ չորացնող պահարաններում, կայուն բարձր (20-35°) կամ փոփոխվող ջեր
մաստիճանում' մշտական օդափոխության պայմաններում: Գործնականում Ս.Ձ. կա

տարում Են լա վ օդափոխվող սենյակներում կամ չոր եղանակին* բաց երկնքի տակ: 
Չորացման ժամանակ սերմերը փռում են մանրը 3-5 սմ, խոշոր սերմերը' 5-10 սմ շեր
տով և օրվա ընթացքում մի քանի անզամ խառնում:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, Хранение семян; seed storage

Օդափոխիչ չոր սենյակներում անգամ լրիվ հասուն չոր սերմերը բաց պահելիս 

կորցնում Են իրենց ծլունակությունը: Սերմերի ծլունակությունը պահպանելու նպա
տակով նրանց վրա լցնում են մոխիր, չոր ավազ կամ թեփ, որոնք ա րգելա կելով թարմ 
օդի շփումը սերմերի հետ ' կանխում են նրանցում կենսական պրոցեսները, սերմերն 
ընկնում են հարաբերական հանգստի մեջ: Ասեղնատերևավոր տեսակների սերմերի 
ծլունակությունը լա վ պահպանվում է հերմետիկ փակվող ապակյա կամ մետաղյա ա- 

նոթներում: Սերմերի պահեստը պետք к լինի չոր, լա վ  օդափոխվող, ջերմաստիճանը' 
0-5°: Ս.Պ.-ման տևողությունը կախված к նրանց ծլունակության պահպանման տևո

ղությունից, որը պայմանավորված к ժառանգական հատկանիշներով և արտա

քին գործոններով: Բարդու և ուռենու սերմերը ծլունակությունը պահպանում են մի 

քանի օր, կաղնու, հաճարենու սերմերը' մեկ ձմեռ, հացենու, լերոնու, լաստենու, կե

չու' 2-3 տարի, ասեղնատերևավորների սերմերը' 5-6 տարի:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՍՏՐԱՏԻՖԻԿԱ9ԻԱ, Стратификация семян; seed s tra tifica tion

Որոշ ծառատեսակների սերմերի ծլումն արագացնելու նախացանքային մշակ
ման եղանակ (բառացի նշանակում к շերտավորում): Ջերմային, խոնավության, օդա
փոխության նորմալ պայմաններ ստեղծելով' նպաստում են սերմնաթաղանթի փափ
կելուն, սաղմի ուռչելուն, կորիզում ֆիզիոլոգիական պրոցեսների նորմալ ընթացքին: 
Ս.Ս. կատարում են հատուկ խրամատներում, ստրատիֆիկացիոն հորերում, արկղերի 

մեջ: Ստրատիֆիկացիայի համար նախապատրաստված սերմերը խառնում են մա
քուր լվա ցվա ծ գետի ավազի կամ տորֆի հետ (1 մաս սերմ, 3 մասավազ կմ տորֆ): 

Ստրատիֆիկացիայի ժամկետը տարթեր սերմերի համար տարբեր к:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, Сортирование семян; seed so rting

Սերմերի բաժանում (առանձնացում) ըստ չափի, ձևի, ծավալի և ա յլ հատկա
նիշների:

262
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ՍԵՐՄԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ, Хозяйственном модность семян; seed 
vatibdy

Նույնն է. ինչ որ սերմերի ցանքային պիտանիությունը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑԱՆՔՍԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Глубина заделки салит; seed dqsing up depth

Ցանքսից հետո սերմերը ծածկող հողաշերտի հաստությունը: Մանր սերմերը 
(կեչի, չաստենի, թթենի) ծածկում են հողախառնուրդի բարակ շերտով կամ ուղղակի 
ցանում ավազի հետ խաոնված վիճակում: Սոճու, եղևնու սերմերը ծածկում են 0.5-2 
սմ մանր ավազով կամ հողախառնուրդով: Թեղու, լորենու սերմերը' 1-4 սմ շերտով, 
հացենու, թխկու սերմերը' 3-5 սմ, խոշոր սերմերը' կաղնի, շագանակենի, ընկուզենի, 
նշենի և այլն, ծածկում են 5-10 սմ հողաշերտով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑԱՆՔՍԻ ՆՈՐՄԱ, Норма высева семян; seed droping norm

Ակոսային ցանքսի դեպքում մեկ գծամետրում ցանվող սերմերի քանակը 
(գրամ) և 1 քաօ. մ ցանվող սերմերի քաշը (գրամ): Ս.8.Ն. պայմանավորված к սերմերի 
որակական դասով, հողի տիպով, խոնավության աստիճանով, անտաօաճեցման 
շրջանով:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ, Посевная зодность семян,; seed sowing 
validity

Ցույց է տալիս սերմնանյութի մեջ ծլունակ սերմերի պարունակությունը: Որո
շում են միայն կոնդիցիոն սերմնանյութի համար, բազմապատկելով սերմի ծլունա
կությունը և սերմերի մաքրությունը' արդյունքը բաժանելով 100-ի: Ունի գործնական 
նշանակություն ցանքսի նորման որոշելիս:

ՍԵՐՄԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՈՐԱԿ, Посевное качество семян; seed sowing quality

Ցանքային պիտանիությունը բնորոշող հատկանիշների (սերմերի ծլունակութ
յունը, ծլման էներգիան, կենսունակությունը, խոնավությունը, մաքրությունը, 1000 
սերմի կշիռը, սնկերով վարակվածությունը, մեխանիկական վնասվածությունը և այլ) 
հանրագումարը: Արգելված к սերմերի օգտագործումն առանց նախապես որոշելու 
նրանց ցանքային որակը, երբ սերմերի պիտանիության բոլոր հատկանիշները դրա
կան են, սերմնանյութը կոչվում է կոնդիցիոն:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ, Сбор семян и плодов; seeds and fru its 
collection

Կատարվում к միջին տարիքի, հասունացող և հասուն բարձր բոնիտետային 
ծառուտներում, առողջ, լա վ զարգացած ծառերից: Այդ նպատակով առանձնացված 
անտառամասերը նախօրոք ուսումնասիրվում են, կիրառում ծառերի նորմալ պտղա
բերմանը նպաստող համապատասխան անտաոտնտեսական միջոցառումներ: Սերմե-
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րը և պտուղները հավաքում ԵՍ հասուն վիճակուս' ՍշԵլով հավաքելու վայրն ու ժամ- 
կետը:

ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ. Сроки заготовки c u m  и плодов 
seed and fru its  harvesting schedule

Որոշվում է նրանց հասունացման և թափման ժամանակով: Սովորաբար մանր և 

շուտ թափվող սերմերը հավաքվում են մինչև լրիվ  հասունացումը, իսկ խոշոր սերմե
րը և պտուղները հասուն վիճակում:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Семенное лесное хозяйст во 
(сем лесхоз); seed fo re s t enterprise

Անտաոտնտեսական ձեռնարկություն, որը մասնագիտացված է որոշակի գո- 
տա համար արտադրելու ժառանգական բարձր հատկանիշներով օժտված անտառա
յին տեսակների սերմեր:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍ, Сеянец;  seedling

Սերմից աճեցված բույս տնկարանի ցանքային բաժանմունքում (մինչև 1-Э տա
րեկան), ծաղկաջերմոցի բուժման բաժանմունքում (մինչև 1-3 ամսական):

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԴՈՒՐՍՄՂՈՒՄ, Выжимание всходов; pressing-out o f germ ination 
seedlings

Տեղի t  ունենամ աշնանը, երբեմն գարնանը, երբ հողի վերին 13-20 սմ շերտը 
սառչելու հետևանքով ուռչում, իսկ հա լչելուց հետո նորից նստում է, և սերմնաբույսե

րը, անգամ 4-5 տարեկան բուսակների արմատները կամ նրանց զգա լի մասը, մնում 

են հողից դուրս և վնասվում' հանգեցնելով բուսակների մահացման կամ աճի խիստ
անկման:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵԼՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ, Учет выхода сеянцев; inventory o f survived 
seedlings

Կատարվում է փորձահրապարակներում եղած սերմնաբույսերի հաշվարկի մի
ջոցով: Հաշվարկային հրապարակները տեղադրում են միջին խտության ցանքատա- 
րածքում, յուրաքանչյուր տեսակի համար աոանձին: Հաշվարկային հրապարակների 

տարածքը պետք է լինի տ վ յա լ տեսակի ցանքատարածքի 5 %-ից ոչ պակաս:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԹԱՌԱՄՈՒՄ, Увядание сеянцев; seedling w ilting

Սերմնաբույսերի աստիճանական մահացում սնկային հիվանդությունների, մե

խանիկական և ֆիզիոլոգիական պատճառներով:
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ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄ, Выкогша сеянцев; seedlings օսէբԽոէտց

Կատարում են գարնանը կամ աշնանը տերևաթափից հետո: Աշնանը նպատա
կահարմար է հանել այն տեսակների սերմնաբույսերը, որոնց բողբոջները գարնանը 
ուշ են բացվում:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՈՍՐԱՑՈՒՄ, Изрежибание всходов; ttunlng o f germ inated 
seedlings

Տեղի է ունենում տնկարաններում սնկային հիվանդությունների, հաճախ ֆու- 
զարիոգի հետևանքով: 10-15 օրական սերմնաբույսերն արմատավզի մոտից ձգվում 
են, բույսը պսակում է ու թառամում:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, Хранение сеянцев; seedling storage

Տնկանյութը հանելուց մինչև տնկման վայր տեղափոխելը պահպանում են 
տնկարանում: Հանված սերմնաբույսերի հաջող պահպանումը կախված է հողի և օղի 
խոնավությունից, աոանձին տեսակների առանձնահատկություններից: Չոր պայման
ներում թաղած սերմնաբույսերը ծածկում են հարդով, չոր խոտով և ջրում: Գարնանը 
հանած Ս.Պ.-ման տևողությունը չպետք է անցնի մի քանի օրից: Տերևաթափ տեսակ
ները կարելի է պահել ավելի երկար:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 9ԱՄԱՔՈՒՄ (ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ), Выпревание всходов; perishing o f 
germ inated seedlings

Տեղի է ունենում ամռանը չորության պատճառով նոսր ծլած սերմնաբույսերի 
թառամման ու մահացման կամ վերատնկման համար հանված սերմնաբույսերը չոր 
պայմաններում պահելու դեպքում:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՇՆՉԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ, Удушение сеянцев; seedlings sufforathn  
Սերմնաբույսերի հիվանդություն, որն ախտորոշվում է նրանց չորացմամբ: Տե

ղի է ունենում մեխանիկական վնասվածքների հետևանքով շնչառական պրոցեսների 
խախտման կամ ցածրակարգ բույսերի (մամուռների, քարաքոսերի, սնկերի) ազդե
ցության ներքո, որոնք շրջափակում են 1-2 տարեկան բուսակներին և խանգարում 
նրանց աճը:

ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌ, Семенной лес; seed forest, high fo rest
Անտառ, որն առաջացել է սերմերից: Ի տարբերություն վեգետատիվ ծագում ու

նեցող անտառների, Ս.Ա.-ները երիտասարդ հասակում աճում Են դանդաղ, այնուհետև 
աճն արագանում է: Կուլմինացիոն աճը, վեգետատիվ ծագում ունեցող անտառների 
հետ համեմատած, 20-40 տարի ետ է ընկնում: Ս.Ա.-ում ծառերը լինում են լիաբուն, 
կողքային ճյուղերից լա վ մաքրված, որի համար նրանց անվանում են նաև բարձրա
բուն անտառներ:

ՍԵՐ



ՍԵՐ
ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՀՍԿՈՒՄ, Семенной контроль; seed contro l

Պետական, ներտնտեսական պլանային միջոցառումները' ուղղված վերահսկե
լու սերմերի որակը հավաքման, մաքրման, պահեստավորման և նախացանքային 
մշական ընթացքում: հանդիսանում է սերմանաբուծության բաղկացուցիչ մասը: Իրա
կանացվում է անտաոսերմնակայանների կողմից, որոնք ունեն սպասարկման որոշա
կի գոտիներ:

ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ, Ш кала оценки  СвМвнножо 

возобновления; se ed  re genera tion  assessm ent sca le

Անտառի սաղարթի տակ սերմնային վերականգնման որակական ու քամա

կան գնահատման նորմատիվներ: Մշակվում է յուրաքանչյուր խոշոր տարածաշրջա
նի համար առանծին' ե լնե լով  ծառատեսակների անտաոտնտեսական հատկություն
ներից, անտառի տիպից, վերականգնման բնույթից, մատղաշի հասակից ու բարձ
րությունից: Ս.Վ.Գ.-ման ժամանակ, բացի հուսալի մատղաշի քանակից, հաշվարկում 
են նաև նրանց բաշխվածությունը /6 / տ վյա լ տարածքում, ա յսինքն' մատղաշով աօկա 
հաշվարկային հրապարակների հարաբերությունները /п / տեղադրված հրապարակ
ների քանակին /N/, արտահայատված տոկոսներով' B=n-100/N: Վերականգնումը բա- 
վարպր է համարվում, երբ բաշխվածությունը 60%-ից բարձր է:

ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՏԱՐԻ, Семенной год; m ast year

Առատ պտղաբերման տարիներ, որոնց հաջորդականությունը պայմանավոր

ված է տեսակների կենսաբանական առանձնահատկությամբ և աճման համակողմա

նի գործոններով: Նորմա լ պայմաններում ամեն տարի առատ պտղաբերւոմ են կեչին, 

բարդին, ուռենիս և ա յլն, նաև թփատեսակների ճնշող մեծամասնությունը:

ՍԵՐՄՆԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐ, Семенники; sperm ories

Սերմեր ստանալու նպատակով աճեցվող աոանձին բույսեր:

ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Газон; grassp/ot

Միահասակ վառ կանաչ հանրանկար ստեղծելու նպատակով արհեստական 
ճմածածկույթ' հիմնականում հացազգի խոտերով ցանված հողամաս: Ըստ օգտա
գործման նպատակների լինում է գեղազարդային (պարտերային, սովորակաան, մավ
րիտանական), սպորտային, միամյա ծաղկող սիզամարգ:

ՍԻԶԱՄԱՐԳԱՀՆՁԻՉ, Газонокосилка;  gross m ower

Սիզամարգերը հաճախակի հնձելու և ձևավորելու հատուկ մեքենա: Ապահո

վում է սիզամարգի համաչափ, որոշակի բարձրությամբ և ձևով հնձումը:
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ՍԻՐԱՄԱՐԳԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Газонныерастения; grosspht plants

Լավ ճիմ առաջացնող խոտաբույսեր, հիմնականում հացազգիներ, ծաղկաիտ- 
տեր (դաշտավլուկ մարգագետնային, ոլոռնախոտ անգլիական, ոլոռնախոտ ֆրան
սիական) և այլն:

ՍԻՄԲԻՈԶ, Симбиоз; symbiose 
Sb'u Համաբնակություն:

ՍԻՆՈՒԶԻԱ, Синузия; synusium

Բուսական համակեցության կառուցվածքային մաս, որը կազմված է էկոլոգիա* 
պես համանման մեկ կամ մի քանի կենսաձևերից: Ս. սահմանափակված է տարածքով: 
Բուսական մեկ շարահարկը կարող է ընդգրկել մեկ կամ մի քանի Ս.: Անտառային հա
մակեցությունում, որը կազմված է մի քանի շարահարկից, կարելի է առանձնացնել 
տասնյակ Ս.-ներ, որոնցից ամենակարևորը ծառերի շարահարկն է: Անտատնտեսաթ- 
յան բնագավառում Ս.*ով պայմանավորված է անտառտնտեսական մի շարք միջոցա
ռումների (բնական սերմնային վերականգնմանը օժանդակող) ճիշտ կենսագործումը:

ՍԽԵՍԱ, Схема; scheme

Ընդհանուր գծերով պատկերման կամ նկարագրման հոմանիշ օգտագործվող 
տերմին: Օրինակ՝ այցելուների շարժման երթուղու ուրվագիծ, քաղաքի կանա
չապատման ուրվագիծ, ուղղաձիգ հատակագծման ուրվագիծ, բնատեսարանային կե
տերի ուրվագիծ, տարածքի զոնայացման ուրվագիծ և այլն:

ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ, Схематические карты; Schematic maps

Ընդհանուր աշխարհագրական և անտառային քարտեզներ, որտեղ գեներալի- 
զացված, պարզեցված և սխեմատիկ ձևով ցույց են տրվում որոշակի տարածքի ան
տառտնտեսությունների կամ ավելի փոքր միավորների տարածական տեղաբաշխու
մը: Այս քարտեզների վրա սովորաբար տրվում են նաև տեղագրական հիմքի տարրեր, 
ճանապարհներ, սահմաններ և այլն:

ԱԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՐԹՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ Сканирование вдоль маршрута; Scannmg 
along track

Ինքնաթիռից իրականացվող բագմասպեկտրաչ Ականավորման տեսակ, որի 

արդյունքում ստացվում է տեղանքի երկչափ պատկերը: Ինքնաթիռի սկաները, օգտա
գործելով պտտվող հայելին, թռիչքի ուղղությանը ուղղահայաց Ականավորման գծերի 

ուղղությամբ սկանավորում է տեղանքը: Սա ինքնաթիռի սկաներին թույլ է տալիս հա
ջորդաբար գրանցել ինքնաթիռից ձախ և աջ ընկած տարածքներից անդրադարձվող 

էներգիան:

ՍԻԶ
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ԱԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՐԹՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆՔՈՎ, Сканирование поперек маршрута; Scanning 
across track

Ինքնաթիռից իրականացվող բազմասպեկտրալ Ականավորման տեսակ, որի 

դեպքում նույնպես ստացվում է տեղանքի երկչափ պատկերը: Այս դեպքում կիրաօ- 

վում են Ականավորում երթուղու երկայնքով սկզբունքները, սակայն էական տարբե

րությունը դրանում է, որ սկաներային հայելու փոխարեն օգտագործում են դետեկ

տորների գծային մարտկոցներ: Վերջիններս բաղկացած են բազմաթիվ փոքր, զգա

յուն էլեմենտներից:

ՍԿԼԵՐԵՆԲԻՄ, Склеренхима; bast-ce ll

Բուսական օրգանիզմի կարծրաբջիջ հյուսվածք: Երկարավուն, հաստապատ, 
հաճախ փայտացած բջջաթաղանթներով բջիջներից կազմված մեխանիկական հյուս
վածք, որը ապահովում է առանցքային օրգանների ամրությունը ձգման, ծօման,

սեղմման դեպքում:

ՍԿՐԵԲ, Скреб; Scrub

Մինչև Երկու մետր բարձրությամբ, չորասեր, ցածրահասակ թփուտային համա

կեցություններ Ավստրալիայի չորային շրջաններում: Այս համակեցություններում գե
րակշռում են թփուտային էվկալիպտը, ակացիան և ա յլն:

ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹ, Пиломатериал; sawn tim ber

Գերանի սկզբնական մշակումից (սղոցումից) ստացված արտադրանք: Տեսա
կավորվում է ըստ չափերի և ուղարկվում հետագա մշակման ու օգտագործման: Ըստ 

մշակման աստիճանի, Ս.-ը բաժանվում է' կտրվածքով, երբ տախտակի չորս կողմը 
սղոցված է, և ոչ կտրվածքային' երբ սղոցված է երկու կողմից: Ե լնե լով ընդլայնական 
կտրվածքի մակերեսից' Ս. բաժանվում է' քա ռա լող (50-100մմ) և տախտակ (հաս
տությունը' 13-100 մմ): ՀՀ-ում օգտագործման համար Ս. բաժանվում է' բարակ (մինչև 
32 մմ) և հաստ, արտահանվող Ս.' բարակ (մինչև 22 մմ). միջին հաստության (25-44 

մմ) և հաստ (45-100 մմ): Ե լնե լով տեխնիկական պահանջներից և մշակման թերութ
յուններից' ասեդնատերևավորների Ս. բաժանվում է 5 տեսակի' ընտրովի և 1-ից 4-րդ, 
իսկ լա յնատեևավորներինը' 3 տեսակի (1-ից 3-րդ):

ՍՅՈՒՆԱՆՄԱՆ ՍԱՂԱՐԹ, Колонновидная крона; column crown, column canopy

Ծառաթփային բույսերի բնամերձ ճյուղավորությամբ սաղարթ: Օրինակ' Յարո- 

կովի բարդի, բրգաձև նոճի և ա յլն:

ՍՆԿԱՐՄԱՏ, М икориза; m ycorrhiza 
Տե՛ս  Միկորիգ:
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ՍՆՆԴԱՐԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴ, Питательная смесь; nutrient m ixture

Հումուսով հարուստ հողի և հանքային ու օրգանական պարարտանյութերի ո- 
րոշակի խառնուրդ: Օգտագործվում է թաղարներում ծաղկաբույսեր կամ արկղերում 
ծաղկային սածիլներ աճեցնելու համար: Արդյունավետ են ազոտական, ֆոսֆորական, 
կալիումական պարարտանյութեր խաոնած անտառային բուսահողը և խառնաղբը:

ՍՆՈՒՑՈՒՄ, Подкормка; supplem entary feeding
Վեգետացիայի ընթացքում բույսերին լրացուցիչ սննդանյութերի մատակարա

րում: Հիմնականում օգտագործվում են ջրում հեշտ լուծվող ազոտային աղեր կամ գո
մաղբահեղուկ:

ՍՈԼԻՏԵՐ, Солитер; soUter 
Տե՞ս Մենածաօ:

ՍՈԽՈՒԿ, Луковица; bulbus

Ստորգետնյա (հազվադեպ' վերգետնյա), ընձյուղ' կարճ, ամրացած ցողուննե
րով (այսպես կոչված հատակով) և մսալի, խիստ մերձացած, թեփուկանման տերևնե
րով: Ամբարում է ջուր և սննդանյութեր: Վեգետատիվ բազմացման օրգան է: Բնորոշ է 
հիմնականում չոր և շոգ մարզերի էֆեմերոիդներին (վարդակակաչ) և լայնասաղարթ 
անտառներին (ձնածաղիկ, մկնասոխ):

ՍՈԽՈՒԿԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Луковичные растения; bulbous plants

Սոխուկի տեսքով պահեստավորող հյուսվածքներ առաջացնող բույսեր: Ծա
ռայում են որպես բույսի բազմացման օրգաններ: Տարբերվում են ցողունասոխուկա- 
վորներ (դաշտավլուկ սոխուկավոր) արմատասոխուկավորներ (վարդակակաչներ, 
նարգեսներ, սոխ), պայմանական պալարասոխուկավորներ (թրաշուշաններ):

ՍՈՂԱՑՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Стелющиеся растения; prostrate plants
Թույլ զարգացած մեխանիկական կառուցվածքով բույսեր, որոնք ուղղահայաց 

դիրք չեն գրավում, ա յլ տարածվում են հողի մակերեսին կամ կառչում: Օգտագործ
վում են մեծ մասամբ ուղղաձիգ կանաչապատման բնագավառում, իսկ բնորոշ սողա
ցողները’ որպես սիզամարգախոտ: Ամենաբնորոշ տեսակներն են բաղեղը, արմատա- 
կալող կամպսիսը, ճապոնական իլենու սողացող այլատեսակը, կուսախաղողի որոշ 
այլատեսակները, ամպելոպսիսները և այլն:

ՍՈՃՈՒՏ, Сосняки; pine stand 
Սոճու անտառ:

տ<ն________________ __________________ _



ՍՈՃՈՒ մնՏԱՌ, ԹԱՎՈՒՏ, Бор; p ine fo rest

Ավազային հողերի վրա աճած սոճու ծառուտ: Երբեմն օգտագործում են նաև 
ա յլ ասեղնատերևավոր (եղևնի) կամ սաղարթավոր (կեչի) ծառերից կազմված ծա* 
որոտների համար:

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Обыкновенный зазон; ord inary g rassph t

Բացատներում, լա յն բուլվարներում ստեղծվող ճմածածկույթ: Այդպիսի սիզա

մարգ ստեղծելու համար օգտագործվում է դաշտավլուկի, շյուղախոտի, դաշտախո- 
տուկի որոշակի հարաբերությամբ սերմնախաոնուրդը:

ՍՈՐՏ, Сорт; specie, so rt

Սերմնային բագմացմամբ առաջացող, շեղվող հիբրիդային ձևերի սելեկցիոն 
ընտրության միջոցով ստացված տնտեսական միավոր:

ՍՊԵԿՏՐԱԼ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ, Спектральное от ражение; spectra ! re flectance

Սա հաշվվում է, որպես ա լիքի երկարության ֆունկցիա և կոչվում է սպեկտրալ 

անդրադարձում, որը մաթեմատիկորեն որոշվում է, որպես օբյեկտից անդրադարձված 
տ վյա լ երկարության ա լիքի էներգիայի ու տ վյա լ առարկայի վրա ընկած տ վյա լ ա լի

քային երկարության էներգիայի հարաբերություն, արտահայտած տոկոսներով:

ՍՊԵԿՏՐԱԼ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, Спектральная разрешимост ь; spectra!

resolution

Սենսորի տեխնիկական ունակությունն է, էլեկտրամագնիսական սպեկտրի 

տարբեր տիրույթների հստակ անջատման համար: Օրինակ տեսանելի և մոտիկ ինֆ- 

րակարմիր սպեկտրալ տիրույթը թույլ է տալիս հստակ տարանջատել բուսածածկը և 

ջրային մակերևույթները:

ՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐ, Спектрометр; spectrom eter

Սպեկտրոմետրերը սարքավորումներ են, որոնք ապահովում են երկրի մա
կերևույթի առարկաների կողմից արեգակնային ճառագայթարձակման անդրադարձ
ման սպեկտրալ ուսումնասիրություններ: Սպեկտրոմետրային ուսումնասիրություննե

րը լինում Են լաբորատոր, դաշտային, օդային և տիեզերական:

ՍՊՈՏ, СПОТ (SPO T) SPOT (System s pou r /'O bservation de to  Terre)

ՍՊՈՏ-ը (SPOT) 1966 թվականին Ֆրանսիայից արձակված Երկրի բնաօեսուր- 
սային երկրորդ խոշոր արբանյակների ընտանիքն է ԱՄՆ Լանդսատ ծրագրից հետո: 
Հետագայում ՍՊՈՏ ծրագրին միացան Բելգիան, Շվեդիան ու ա յլ երկրներ և այն վե
րածվեց Եվրոհամայնքի հիմնական բնաոեսուրսային արբանյակի: 1966 թվականից 
մինչև այսօր տիեզերք են արձակվել ՍՊՈՏ 1-5 արբանյակներ, որոնք տասնյակ մի-
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լիոնավոր նկարներ ЬО արել ամենատարբեր նկարահանող սարքավորումներով՜ 
irn (H R V ), ՀՌՎԻՌ (HRVIR), ՀՌԳ (HRG), ՀՈՍ (HRS), Բուսականություն (Vegetation): 
ՍՊՈՏ սերնդի արբանյակները հատկապես կարևոր են 1990-ական թվականների 
կտրվածքով, քանի որ նրանք ապահովում են (այն ժամանակաշրջանի համար) բազ- 
մասպեկտրալ և պանխրոմատիկ տիրույթների ամենամեծ տարածական թույլատրե
լիություն ունեցող պատկերները և ստերեոսկոպիկ նկարները:

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ, Спортивный газон; sport grassp/ot

Հատուկ մարզահրապարակների (ֆուտբոլ, թենիս...) ու մասսայական խաղերի, 
գբոսահանղեսների համար նախատեսված ճմածածկույթ: Կայուն Են կոխոտման հան
դեպ, լա վ վերականգնվող են: Ստեղծվում են ինչպես մեկ բուսատեսակի (արվան
տակ4 ֆուտբոլային դաշտի համար), այնպես էլ խոտախառնուրդի (40% դաշտավլուկ 
մարգագետնային, 30% ոայգրաս արոտավայրային, 30% կարմրան) սերմերի տեղում 
կատարվող ցանքսով, ինչպես նաև սերմերից հատուկ աճեցրած ճիմակունձղերի շար
ման միջոցով:

ՍՏԱԴԻՈՆ, Стадион; stodion
Սպորտային զբոսայգու տարատեսակ: Սպորտային հրապարակների, մարզա- 

դաշտերի, մարզապարտեզների և ա յլնի զարգացած համալիր: Տնկարկները պետք է 
կազմեն ստադիոնի ընդհանուր տարածքի ոչ պակաս 50%:

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Стандартные таблицы; standard tables

Օսաաբների մակերեսի գումարի և բնափայտի պաշարի նորմատիվ աղյուսակ
ներ, որոնք ունեն էտալոնային նշանակություն, հաշվարկված են 1,0 լրիվության նոր
մալ ծառուտների բնի մակերեսի գումարի (^/հա ) և պաշարի (մ*/հա) հաշվարկով: 
Լայնորեն օգտագործվում են անտաոգնահատման ժամանակ' որոշելու ծառուտի հա
րաբերական լրիվությունը (P) և մոդելային ծառի պաշարը (Md) հետևյալ բանաձևերի

օգնությամբ' ^ MdsnP, որտեղ Qd գնահատվող ծառերի բնի

կտրվածքի մակերեսների գումարն է, և Md համապատասխանաբար նորմալ
ծառուտի կտրվածքների մակերեսների գումարը և պաշարը Ս.Ա.-ի տվյալներով:

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, Стандартизация в лесном 
хозяйстве; standardization in forest enterprise

Անտաաոնտեսվարման պրոցեսի համալիր միջոցառումների տեխնիկական 
նորմատիվների մշակում և կիրառում: Անտառտնտեսությունում ստանդարտավորման 
նպատակն է անտառային ռեսուրսների ռացիոնալ անընդմեջ օգտագործումը, նրա 
արդյունավետության բարձրացումը, բնապահպանական հատկությունների և ստաց-
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վող բնափայտի որակի բարելավուսը և ա յլս: Ասատառտնտեսության ստա նդա րտ ն^ 
րը հաստատվում Են համապատասխան մարմինների կողմից: Ստանդարտները լի
նում են հանրապետական, ճյուղային (տնտեսության համապատասխան ճյուղերում), 
ձեռնարկության, միավորման սահմաններում:

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹ, Стандартный посадочный мат ериал; standart seedlings 
(p lan ting  m ate ria l)

Տնկանյութ, որը համապատասխանում է գործող ստանդարտին: Հիմնական 
ցհւցանիշներն են' տնկիի բարձրությունը, արմատավզի տրամագիծը, արմատների 
զարգացածության աստիճանը:

ՍՏԵՐԵՈԶՈՒՅԳ, Стереопары; S teropair

Նկարահանող թոչող սարքի երթուղու ուղղությամբ իրար հաջորդող երկու օ- 
դալուսանկարների զույգ, որոնք երկայնակի իրար ծածկում են 40-30 % ֊ի չափով, ին
չը թույլ է տափս տեղանքի ստերեոսկոպիկ (եռաչափ) մոդելի ստացումը: Երկու 
հարևան երթուղիների օդալուսանկարները իրար սովորաբար ծածկում են 30-40% - ի 
չափով, որպեսզի ապահովեն նույն ստերեոէֆեկտը:

ՍՏԵՐՈՍԿՈՊ, Ст ереоскоп; Stereoscope

Ստերեոսկոպը տեղանքի ստերեոսկոպիկ (եոաչափ) մոդելի ստացման պարզա
գույն սարքավորումն է: Ստերեոսկոպները լինում են սովորական, հա յելա յին և խոշո
րացույցով, որոնց վրա հնարավոր է լինում իրականացնել չափումներ: Ստերեոսկո- 
պի և պարալաքսոմետրի օգնությամբ կարելի է չա փ ել ծառերի բարձրությունները: Ի- 

մանա լով ա յս ցուցանիշը և օգտա գործելով ծառուտների լրիվության աղյուսակները 

օդալուսանկարների վրա միանգամից կարելի է ստանալ պաշարները:

ՍՏԵՐԵՍԿՈՊԻԿ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Ст ереоскопическая фотосъемка; 
Stereoscopic photography

Տիեզերքից իրականացվող ստերեոսկոպիկ լուսանկարահանումն ունի մի քա

նի տարատեսակներ' միերթուդանի, երբ ստերեոզույգերը ստացվում են օպտիկական 
առանցքի տարբեր ուղղությունների դեպքում, երկերթուղանի, երբ լա յնական վերա
ծածկումը կատարվում է օպտիկական առանցքի միևնույն ուղղության դեպքում:

ՍՏՎԵՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ԾԱՌԱԹՓԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Теневыносливые древесные 

раст ения; shadow to le ran t wood plants

Լույսի անբավարարությանը հարմարված բույսեր: Աճում են ծառերի կամ պա
տերի ստվերներում (ջրընկալ, բաղեղ և ա յլն): Ստվերադիմացկուն ծառերից են հաճա
րենիս, լորենիս, սրատերև թխկին, կենին, եղևնին, տոսախը, թփերից' փշարմավը, թա
թարական ցախակեռասը և ա յլն:
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ՍՏԻՊՈՂԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Подневольно-выборочные рубки; obligatory 
selection fellings

Ընտրովի հատումների տարատեսակ, որի ժամանակ հատում են որոշակի 
տրամագծով մեկ ծառատեսակ: Ելնելով ծաօուտի վիճակից, կազմից, հասակից, րաց 
թողնվող փայտանյութի անհրաժեշտ ծավալից' վերցվում է ծաօուտի պաշարի 10-00 
տոկոսը: Գերհասուն միահասակ ծաօուտներում Ս.Ը.Հ. առաջ են բերում քամետապա- 
լումներ, քայքայում ծաոուտը, բարձրացնում անտառանյութի սանիտարական վիճա
կը: Կիրառվում են հազվադեպ:

ՍՏՈՐԻՆ ՆՈՍՐԱՑՈՒՄ (ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ), Низовое прореживание (рубки); basilar fellings 
Խնամքի հատման եղանակ, որը կիրսավում է ձողանային հասակից 

մինչև գլխավոր հատմանը նախորդող հասակային դասը: Կարող к լինե լ տարբեր ին
տենսիվության' թույլից (սկզբնական սաղարթի 15-20 տոկոս նոսրացում) մինչև ին
տենսիվ (երբ հատում են սկզբնական սաղարթի 35 տոկոսից ավելին): Սովորաբար 
կիրառվում է ասեղնատերևավոր միատարր ծառուտներում: Ս.Ն. պայմաններ է ստեղ
ծում երկրորդ շարահարկի առաջացման համար' բարելավելով թողնված ծառերի 
բների ձևավորումը:

ՍՏՎԵՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Теневыносливые растения; shade tolerant plants

Բույսեր, որոնք տանում են որոշակի ստվերը, սակայն լա վ են զարգանում նաև 
արեգակնային անմիջական լույսի պայմաններում: Տերևներն աչքի են ընկնում թույլ 
դիֆերենցված սյունանման պարենքիմով, բջիջներում քլորոպլաստներն անհամե
մատ մեծ են, բայց ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը, համեմատած լուսասերների 
հետ, մեծ չէ:

ՍՏՎԵՐԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆՆԵՐ, Щиты оттенения; shadowing plates (board)
Պատրաստում են 2-4 սմ լայնությամբ կավարից: Կավարը մեխում են շրջանա

կի վրա կամ կապում վուշի թելով, մետաղալարով' ստեղծելով 1-2 սմ2 ցանց: Ս.Վ.-ի 
չափսերը' 1X1 մ կամ 1X2 մ: Կավարը կարելի է փոխարինել նաև ուռենու շիվերով, ե- 
ղեգնի ցողուններով, ծղոտով և ա յլ նյութերով:

ՍՏՈՒԳԻՉ ՕԱՈԵՐ, Контрольные деревья; control trees
էնտոֆիտոպաթոլոգիական վիճակի բացահայտման նպատակով ընտրված 

ծառեր, որոնց վրա կատարվում են ղիտարկումներ' կեղևակերների զարգացման ըն
թացքն ուսումնասիրելու և ծառերի կեղևահանումը կազմակերպելու նպատակով:

ՍՈՒԿՈՒԼԵՆՏՆԵՐ, Суккуленты; succulent plants
Անբավարար խոնավության պայմաններում աճող և կենսագործունեության հա

մար անբարենպաստ պայմանները հեղուկի կուտակված պաշարների հաշվին հաղ-
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թահարող բույսեր: Ունեն հաստացած, հյութալի ցողուններ (ցողունային սուկուլենտ- 
ներ) կամ տերևներ (տերևային սուկուլենտներ): Պատկանում են բույսերի շատ ընտա
նիքների: Հաճախ ունենում են արտասովոր ձև (կոգիներ, թանծրատերևավորներ, ի- 
շակաթնուկ, ագավա, հալվե):

ՍՌՒԿ9ԵՍԻԱ, Сукцессия; succession

Որոշակի տարածքում մի ֆիտոցենոգի (կենսացենոգի, կենսաերկրացենոգի) 
հաջորդաբար փոխարկվումը մյուսով: Անտառում Ս. հիմնականում ընթանում է աճ
ման պայմանների փոփոխման (էրոզիոն հրաբխային ժայթքումներ և ա յլն), ինչպես 
նաև մարդու ներգործության հետևանքով (հատումներ, հրդեհներ, հողի ժամանակա
վորապես գյուղատնտեսական մշակաբույսերով օգտագործում և ա յլն), որոնք հան

գեցնում են անտառում տեսակային կազմի փոփոխման:



Վ
ՎԱՂ ԾԱՂԿՈՂՆԵՐ, Раннецветущие; earty-flowerings

Վաղ գարնանը (մերձարևադարձներում' ձմօանը) ծաղկող բույսեր: Հատկապես 

տպավորիչ են սովորական բույսերի տերևազուրկ վիճակի ժամանակ (նշենի, ծիրանե
նի, բռնչի, խենոմելես ճապոնական, հուդայածառ):

ՎԱՂԱՆՑԻԿ ԲՈՒՅՍԵՐ, Эфемеры; ephemera էտ 
Sb'u էֆեմերներ:

ՎԱՂԱՆՑԻԿԱՆՄԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ, Эфемероиды; ephemeroids 
Sb'u էֆեմերանմաններ:

ՎԱՅՐԱԿ, Дичок; nonlined-out plant

Բնական պայմաններում սերմերից աճած 2-3 տարեկան ծառաբույս: Տնկարա
նում աճեցրած նույն հասակի սերմնաբույսից տարբերվում է բույլ գարգացմամբ, 
նրանց օգտագործումը որպես տնկանյութ տափս է ցածր կպչողականություն ունի 
բավարար աճ: Պտղաբուծության մեջ Վ. անվանում են տնկարանում աճեցրած սերմ
նաբույսերը, որոնք պատվաստի միջոցով ենթակա են ազնվացման:

ՎԱՌԵԼԱՓԱՅՏ, Дрова; firew ood
Վառելիքի համար օգտագործվող փայտանյութ: Մթերում են շինափայտի հա

մար ոչ պիտանի ծառատեսակներից և ծառերի կողային ճյուղերից, որոնց տարամա- 
գիծը վերին կտրվածքում 3 սմ-ից ավելի է:

ՎԱՈԵԼԱՓԱՅՏԱՅԻՆ ԾԱՌ, Дровяное дерево; firewood tree
Ծառ, որի բունն ունի բնափայտի արատներ կամ շինափայտի համար կարճ է 

երկու մետրից չի անցնում:

ՎԱՐԴԱՆՈՅ, Розариум; rosery
Վայրի մասրենիների մացառուտ, վարդերի կոլեկցիոն կաճ գեղազարդային հո

ղամաս (զբոայգու, պարտեզի հատված): Նախատեսված է վարդերի տարբեր տեսակ
ների և սորտերի աճեցման ու ցուցադրման համար:

ՎԱՐ ԴԱՍՏԱՆ, Розовый сад; ro te  garden
Պարտեզ, որում գերակշռում Են վարդերը: Այդպիսի պարտեզը հատակագծ

վում է կանոնավոր ոճով: Հայտնի են հնագույն ժամանակներից (պարսկական 
«դրախտ», Շամիրամի կախովի պարտեզներ, հայկական «վարդաստաններ»):



ՎԱՐ
ՎԱՐՍԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ, Плакучие раст ения; pendent plants

Գեղազարդային բույսեր: Բնականորեն ստացվում են պատվաստաշիվերով վե
գետատիվ բազմացման (ուռենի բաբելոնյան, ուռենի սպիտակ) և պատվաստման 
(թթենի սպիտակ, հացենի սովորական, հացենի վարսավոր, արոսենի վարսավոր և 
ա յլն) միջոցով: Լայնորեն օգտագործվում են ջրամբարների կանաչապատման ժամա
նակ և հուշահամալիրներում (գերեգմանատներում):

ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ, Вегетативное разм ножение; vegetative reproduction

Բազմացման անսեռ եղանակ, երբ օգտագործվում են բույսերի վեգետատիվ 
օրգանները (արմատ, ցողուն, ընձյուղ, տերև)' պատվաստ (կտրոնապատվաստ, ճեղ- 
քապատվաստ, աչքապատվաստ, լեզվակապատվաստ), անդալիս: Կիրառվում է 
պարտեզային ձևերը բազմացնելիս' բույսերի գեղազարդային կարևոր հատկանիշնե

րը (սաղարթի ձև, գույն և ա յլն ) պահպանելու նպատակով:

ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, Вегетативное возобновление; vegetative 
regeneration

Անտառի բնական բազմացման վեգետատիվ եղանակ' բնաշիվերով, անդալի
սով և արհեստական բազմացման եղանակով' կտրոնների ու անդալիսների միջոցով:

ՎԵԳԵՏԱՑԻՈՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Вегетационный период; vegetation period

Երբ օդերևութաբանական պայմանները նպաստում են բույսերի աճին և զար
գացմանը (վեգետացիային): Վ.ժ.-ի տևողությունը կախված к աշխարհագրական լա յ
նությունից, կլիմայական պայմաններից, հողից: Կարող է լի նե լ կարճ, երկար կամ 
ընդգրկել ամբողջ տարին: Կենսակլիմայական ցուցանիշ է բույսերի ներմուծման և 

կլիմայավարժեցման համար:

ՎԵԳԵՏԱՑԻՈՆ ՇՐՋԱՆ, Вегетационный период; vegetative pe rio d

Տարվա ժամանակահատված, որի ընթացքում օդերևությաբանական պայման
ները բույսերի նորմալ աճի և զարգացման համար տալիս են հնարավորություն: Բա
րեխառն գոտում որպես դրա սահման պայմանականորեն ընդունված է այն ժամանա

կահատվածը, որի ընթացքում օդի միջին օրական ջերմաստիճանը բարձր к 5°-ից:

ՎԵԿՏՈՐ, Вект ор; Vector

Քարտեզագրական տվյա լների կաոուցվածք, որն օգտագործում է կետը կամ 
հանգույցը և միացնող սեգմենտները, որպես աշխարհագրական հատկությունների 

ներկայացման կառուցման հիմնական տարր:

276
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ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Период возобновления; renew al period, 
regeneration period

Անտառի հատումից մինչև հատատեղի վերականգնումը (գլիւավոր ծառատե
սակներով) ընկած ժամանակաշրջանը: Պայմանավորված է ծառատեսակով, աճման 
պայմաններով, տնտեսվարման եղանակով և վերականգնմանն օժանդակող միջոցա
ռումներով: Վ.Ժ. որոշում են աչքաչափային դիտումներով և սերմնաբույսերի մանրազ
նին հաշվառման եղանակով: Համատարած հատումների ժամանակ Վ.Ժ., ելնելով հա
տատեղի լայնությունից, ընդունված է 5 տարուց ավելի, իսկ աստիճանական հատում
ների դեպքում' ավելի երկար:

ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐՕՌՒՄ, Рекультивация; recultivation

Անբերրի հոդերի, աղբավայրերի, լցակույտերի, բաց եղանակով շահագործվող 
հանքավայրերի վրա քամու և ջրային էրոզիայի երևույթները կանխելու համար կանա
չապատման (կամ անտառապատման) միջոցառումների համակարգ: Կատարվում է 
ինժեներական նախապատրաստման ու պարտեզպուրակային շինարարության մե
թոդներով:

ՎԵՐԻՆ ԼՈՒՅՍ, Свет верхний; top tigh t (over tigh t)

Թափանցում է վերևից անտառի հորիզոնական սաղարթի վրա: Օժտված է մեծ 
ինտենսիվությամբ, օգտվում են սաղարթի վերին ճյուղերը:

ՎԵՐԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, Рубки верховые; top (crown, over) cuttings
Նոսրացման հատման տարատեսակ, որը կիրառելիս հեռացնում են գերաճ, 

հիմնական սաղարթի վրա իշխող ծառերը: Նպատակն է բարելավել հիմանական սա
ղարթը կազմող ծառերի աճը, նրանց լիաբնությունը:

ՎԵՐԻՆ ՆՈՍՐԱՑՈՒՄ (ՎԵՐԻՆ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ), Верховое прореживание (верховые 
рубки); top (crow n) thinnings

Օառուտի նոսրացման եղանակ, որի ժամանակ պահպանում են երկրորդ շա
րահարկի ծառերը' ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ գլխավոր ծառատեսակի և 
ծառուտը կազմավորող հիմնական ծառերի բների ձևավորման համար: Ընդունված է 
կիրառել ստվերատար ծառերի կազմավորված ծառուտներում:

ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ, Ревизионный период; revision period
Ժամանակաշրջան, որի համար մշակվում են տվյա լ անտառտնտեսության ան- 

տառշինության նյութերը: Վ.ժ.-ի տևողությանն ընդունված 1 10 տարի: Այն կարող է լի
նել կրճատված, մինչև 5 տարի (անտաոշահագործման օբյեկտներում), և Երկարաձգ
ված (15-20 տարի)' քիչ իրացված անտառշահագործական շրջաններում:
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ՎԻՍՏԱ, Виста; vista

Բացվածք պարտեզի գլխավոր սաանցքի երկարությամբ կամ սանդդափուլից 
դեպի շրջապատող լանդշաֆտի հեոապատկերը:

ՎՆԱՍՎԱԾ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, Рациональное использование 
поврежденной древесины; ra tiona l using (u tiliza tio n ) o f dam aged wood

Բնափայտի մթերման ու մշակման տարբեր փուլերում կիրառվող միջոցառում
ներ, որոնք ուղղված են բարձրացնելու շինափայտի ելքը* նվազագույնի հասցնելով 

վնասված փայտանյութի և թափոնի քանակը: Այդ նպատակին հնարավոր է հասցնել' 
միաժամանակ մթերելով և արտադրելով բնափայտի տարբեր որակի և չափսի տեսա

կանի:

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԾԱՌԵՐ, Опасные деревья; dangerous trees

Կիսատապալված, ցցաչոր, փտած ծառեր, որոնք քամուց կարող են ընկնել 
մարդկանց կամ մեքենաների վրա:



s
ՏԱԽՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ, Тахиметрическая съемка; taxom etric survey

Տարածքի տեղագրական հանույթ: Միաժամանակ որոշվում է իրադրության հո* 
րիգոնական և օելիեֆային (ուղղաձիգ) վիճակը: Հանույթը կատարվում է թեոդոփտի 
միջոցով:

ՏԱԽՏԱԿ, Доска; wood board

13-100 մմ հաստութ/ամբ սղոցված բնափայտ: Մինչև 32 մմ հաստությունը 
հաշվվում է բարակ, 32 մմփց ավելին' հաստ Տ.:

ՏԱԿԿՏՐՈՒԱ, Подпил; undercut

Ծառը հատելու սկզբնական գործողություն: Ապահովում է հատած ծառի ՚<Հւ  
կումն անհրաժեշտ ուղղությամբ: Կատարում են ծառի հիմքում տրամագծի 1/4 չա
փով՝ մեկ կամ երկու կտրվածքով:

ՏԱՂԱՎԱՐ, Павильон; pavilion

Համեմատաբար հավաք ծավալով թեթև կառուցվածք պարտեզներում և զբո
սայգիներում: Նախատեսված է խաղաղ հանգստի համար և տեղադրված է լինում բա
ցատներում, ծառուղիների շրջադարձերում:

ՏԱՂԱՎԱՐԻԿ, беседка; tower

Պարտեգպուրակային կառուցվածք: Հանգստի, ստվերի, անձրևից պաշտպան
վելու համար ծածկված թեթև շինության Է, որի ծածկի մետաղական կամ փայտե հիմ
նակմախքը պատված է լիաններով:

ՏԱՅԳԱ, Тайма; taiga
Ասեղնատերևավոր բորեալ անտառներ, որոնք տարածված են հյուսիսային կի

սագնդի բարեխառն գոտում (բառացի' անտառ): Ձևավորվել են համեմատաբար քիչ 
տեղումների (250-700 մմ), կարճ վեգետացիոն ժամանակաշրջանի (4 ամիս), ցուրտ 
ձմռան, կայուն ձնածածկի պայմաններում: Զբաղեցնում են ցամաքի մոտ 10 տոկոսը: 
Ռուսաստանում կազմում է անտառների շուրջ 00 %-ը: Հարավային անտառների հետ 
համեմատած' աչքի է ընկում սահմանափակ տեսակային կազմով և կենսազանգվածի 
ցածր արտադրողականությամբ:

ՏԱՆԻ6ԱՊԱՐՏԵԶ, Сод на крыше; garden on ro o f
Շենքերի տանիքների լցովի հողաշերտով սահմանափակ հատված' ծառերի, 

թփերի, խոտաբայսերի աճեցման համար: Լայնորեն կիրառվում է հյուրանոցներում,
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արդյունաբերական ձեռնարկություններում, ավտոպարկերում, հանրակացարաննե
րում: Նախատեսված է կարճատև հանգստի համար: Պահանաջում է մանրամասերի 
կոմպոզիցիոն և կառուցվածքային մանրազնին մշակում:

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, Пространственная разрешимость,; Spatial 
resolution

Օդալուսանկարի և տիեզերական պատկերի վրա ֆիքսված երկրի մակերևույ
թի առարկաների նվազագույն չափր: Սովորաբար օդալուսանկարների տարածական 
թույլատրելիությունը ավելի բարձր արժեքներ ունի, քան տիեզերական պատկերնե- 
րինը, չնա յած ա յդ տարբերությունը, տիեզերական տեխնոլոգիաների զարգացմանը 
զուգընթաց, վերանում է:

ՏԱՐԱՕԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐ, Региональные снимки; R egional im ages

Տարածաշրջանային նկարներն ընդրկում են 50-500 կմ լայնության զոնաներ և 
իրականացվում են բնառեսուրսային ու քարտեզագրական արբանյակներից: Առավել 

տարածված են նկարների հետևյալ ընդգրկումները' 350x350 կմ2 , 160x160 կմ2 և 

60x60 կմ2 : Այսպիսի նկարների վրա կարող են տեղավորվել Բելգիան, Հայաստանը, 
Մոսկվայի մարզը և ա յլն:

ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԿԱՆԱՉ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 
Агрот ехническая подгот овка территории в зеленом строительстве; 
ogrotechnicof prepara tion  o f te rrito ry  in  greening construction

Կանաչապատման աշխատանքեր (ցանք, տնկում, հարդարում, բուժում) կա

տարելու համար հողամասերի նախապատրաստումը տնկարանում ու կանչապատ- 
վող օբյեկտներում:

ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, Благоустройство территории; land im provem ent

Կանաչապատման օբյեկտի ինժեներական նախապատրաստման, ջրամբարնե
րի ափերի ամրացման, ճանապարհների և ջրհոսքերի կարգավորման, բուսածածկույ

թի պահպանման, ուղղաձիգ հատակագծման, հին հիմքերի և անօգտագործելի շի
նությունների մաքրման կոմպլեքս միջոցառումներ:

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, Функциональная организация 
территории; functiona l organization o f te rrito ry

Կանաչապատման խոշոր օբյեկտի տարածքի ստորաբաժանումը սպորտով 
զբաղվելու, զբոսանքի և խաղաղ հանգստի, մանկական հրապարակների, մասսայա
կան զբոսանքների վայրերի և ա յլնի: Միաժամանակ հաշվի են առնվում օբյեկտի բո

լոր մասերի փոխադարձ գործառնական կապերը:
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5П т Ю Т *---- ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ----ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ,---- Инженерном---- подзотоЬа
территории; engineering preparation o f te rrito ry

Պարտեզպուրակային շինարարությունում ուղղաձիգ հատակագծման, 
չորացման, ոռոգման, ջրամբարների և հեղեղատների ափերի ամրացման, էրոզիայից 
հողածածկույթի պաշտպանության, սողանքների դեմ պայքարի, հանքավայրերի 
լցակույտերի վերաօգտագործման և ա յլ աշխատանք երի ամբողջություն:

ՏԱՐԱԾՔԻ ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, Ландшафтный анализ территории; 
landscape analysis o f te rrito ry

Կանաչապատման օբյեկտի նախագծման նպատակով տարածքի վերլուծութ- 
յուն: Ընդգրկում է տնկարկների, ռելիեֆի, լանջերի տեղադիրքի գնահատումը, տեսա
րանային կետերի ընտրությունը, բնապատկերի հարստացման պոտենցիալ հնարա
վորությունների բացահայտումը:

ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, Озеленяемость территории; te rrito ry  
grow ing

Կանաչապատվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը օբյեկտի ընդհանուր 
մակերեսին' արտահայտված տոկոսներով:

ՏԱՐԱՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌՈՒՏ, Разновозрастной древостой; aO-aged stand

Ծաօուտ, որում ծառերը պատկանում են մի քանի հասակային դասի: Բնական 
անտառներ մեծ մասամբ լինում են տարահասակային: Արհեստական տնկարկները 
մինչև 3-րդ դասը միահասակ են: Հետագայում տնկարկի նոսրացմանը զուգընթաց 
պսակի տակ սկսվում է սերմնային վերականգնումը, և տնկարկը աստիճանաբար վեր 
է ածվում տարահասակայինի:

ՏԱՐԱՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Разновозрастные насаждения; all-aged planting 
Տե՞ս Տարահասակային ծառուտ:

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿ, Разновидность; type species
Տեսակի սահմաններում անհատներ, որոնք հիմնական տեսակից առանձնա

նում են որոշակի շեղումներով, սակայն վերջիններս անբավարար են առանձնացվե
լու համար որպես տեսակ կամ ենթատեսակ: Տարատեսակն իր մորֆոլոգիական կա
ոուցվածքով հիմնական տեսակից քիչ է տարբերվում և հանդիպում է աճման որոշակի 

պայմաններում:

ՏԱՐԱՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, Разнолистносты heterophd/o 
Տե՞ս Հետերոֆիլիա:
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ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՏԱՏԵՂ, Гэдичная лесосека; annuaf cu tting  area (w ood-cutting area)

Բնորոշվում է անտառտնտեսության բնափայտի բացթողման տարեկան չափով, 
որի հիմքում ընկած է անտառանյութի մթերման հանձնարարական պխյնային ցուցա
նիշը: Վերջինիս հիման վրա կազմվում է հատատեղի ֆոնդը' ըստ ծավալի, տարած
քի և տեսականու- Ընդգրկում է անտառօգտագոծման բոլոր եղանակներից ստացվող 
փայտանյութի ծավալը, ընդհուպ մինչև մեռած, գետնատապալ ծառերի ծավալը:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՕՂԱԿՆԵՐ, Годичные слои (кольцо); annual rings

Առաջանում են կամբիումի բջիջների կիսվելուց, որոնք դեպի ներս վեգետա
ցիայի ընթացքում առաջացնում Են բնափայտ, իսկ դեպի դուրս' ֆլոեմայի շերտ: Վե

գետացիայի սկզբում բնափայտում առաջանում են համեմատաբար խոշոր, իսկ ամ

ռանը' մանր բջիջներ: Ընդլայնական կտրվածքում դրանք նշմարվում են բաց և 
մուգ գույներով, ինչը և տեսանելի է դարձնում տարեկան աճի սահմանները:

ՏԱՓԱՍՏԱՆ, Степь; steppe

Հիմնականում դաշտավլուկազգիների ներկայացուցիչների համակեցություն
ներից կազմված բիոմ: Տարածված է բարեխառն լայնություններում, ինչպես Հյուսի
սային, այնպես էլ Հարավային կիսագնդերում: Բնորոշվում к ցուրտ և բավականին եր
կարատև ձմեռներով, շոգ ամառային կլիմայով, 200-ից մինչև 550 մմ տեղումների 

տարեկան գումարով (տեղումները բաշխված են միջերկրածովյան ռիթմով): Հյուսի
սային Ամերիկայում տափաստանների անալոգը պրերիաներն են, Հարավային Ամերի- 
կայում' պամպասները: Բնորոշ են ծառաթփային բուսականության իսպառ բացակա
յությամբ:

ՏԱԲՍՈՆ, Таксон; taxon

Բույսերի կարգաբանական խումբ, որոնք միմյանց հետ կապված են այս կամ 
այն աստիճանի ազգակցական կապերով և միաժամանակ մեկը մյուսից բավականա
չափ մեկուսացած Են' այս կամ այն տաքսոնոմիական միավոր շնորհելու համար (տե
սակ, ցեղ, ընտանիք...): Ի տարբերություն տաքսոնոմիական կատեգորիայի' տաքսոն 

ա սելով հասկանում ենք կոնկրետ կենսաբանական օբյեկտ ներ' «պտերներ», «գետ
նամուշկներ» և ա յլն , որոնք հանդիսանում են դասակարգման օբյեկտներ: Այսպիսով, 

«տեսակ», «ընտանիք» և ա յլն  տաքսոններ չեն հանդիսանում, սակայն կոնկրետ տե

սակը (ասենք' արևելյան սոսին) տաքսոն է:

ՏԱՔՍՈՆՈԱԻԱԿԱՆ (ԿԱՐԳԱԲԱՆԱԿԱՆ) ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ, Таксономические категории; 

taxonom ica l categories

Կարգաբանության բնագավառում ընդունված հասկացություն' ընդգծելու հա

մար բույսերի ստորադաս խմբերը' ըստ ազգակցական աստիճանի: Տ.Կ.-ներ են 
շնորհվում տարբեր մակարդակի կամ աստիճանի բույսերի խմբերին' տաքսոններին:
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Ի տարբերություն սաքսոնների' 5.Կ.-ներ ասելով հասկանում Ենք ոչ թե կոնկրետ օբ- 
գանիզմներ, ա յլ դասակարգման որոշակի մակարդակ, որոշակի հիերարխիական աս
տիճաններ:

ՏԵԽՆԻԿԱԱՇԽՍՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, Технико-рабочий проект ; techn/cof-work/ng 
pro je ct

Կանաչապատման օբյեկտի նախագծի մշակման փուլ: Ընդգրկում է տարած
քի գլխավոր հատակագծի, ուղդաձիգ հատակագծման նախագծերի, ինժեներական 
կահավորման ու ճարտարապետական փոքր ձևերի, նախագծի աշխատանքա
յին գծագրերը: Կազմվում է կանաչապատման ոչ մեծ օբյեկտների համար:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, Технический проект; technical p ro je c t
Կանաչապատման օբյեկտի նախագծի մշակման փուլ: Ընդգրկում է գլխավոր 

հատակագիծը, ծաոաբանական, ուղղաձիգ հատակագծման, ինժեներական կաոուց
վածքների ու կահավորման և ա յլ առանձին նախագծերը, ինչպես նաև օբյեկտի շինա
րարության նախահաշիվը: Կազմվում է մեծ պարտեզների, զբոսայգիների, անտառ
պուրակների, ինչպես նաև կարևոր նշանակություն ունեցող կանաչապատման օբ
յեկտների համար:

ՏԵԽՆԻԿԱԱՐՏԱԴՐԱՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆ, Техлромфинплон; technical-production 
financial plan

Հիմնարկ-ձեռնարկության արդյունաբերական, տեխնիկական, ֆինանսական և 
կոլեկտիվի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործունեության համակողմանի պլան: 
Տ.Պ. հետապնդում է արտադրական միջոցների արդյունավետ օգտագործման միջո
ցով կատարել պլանային առաջադրանքները: Այն մշակվում է՝ ելնելով գործող տեխ
նիկատնտեսական նորմատիվներից: Անտառտնտեսությունում Տ.Պ. բաղկացած է միմ
յանց հետ շաղկապված Э բաժիններից՝

•  ընդհանուր տնտեսական պլաններից ու նախահաշիվերից
• անտառտնտեսական պլաններից ու նախահաշիվներից
• արտադրական գործունեության պլաններից ու նախահաշիվներից:

ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ, Технико-экономический показатель; technical- 
economical param eter

Կանաչապատման օբյեկտի պլանավորման արժեքի վիճակը, արղյունավե
տությունը և որակը բնորոշող հիմնական տվյալներն արտահայտող բացարձակ կամ 
հարաբերական թվային ցուցանիշ:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑՔ, Технологический коридор; technological corridor
Բացում են խնամքի հատումների համար նախատեսված երիտասարդ ծառուտ

ներում տեխնոլոգիական սարքավորումների շարժի և կտրած ծառերի դուրսբերման
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համար: Տ.Մ.-ի լա յնությունը և միջանցքների միջև ընկած տարածությանը պայման- 
վորված է ծառերի բարձրությամբ' 5 մ բարձրության դեպքում միջանցքի լայնությունը 
2 մ' միջանցքների միջև ընկած տարածությունը' 10մ: 10մ ծառի բարձրության դեպ* 
քա մ ' համապատասխանաբար' 3 մ և 20 մ: Եթե ծաօերի բարձրությունը 11 մ-ց ավելի 
է, ապա միջանցքի լայնությունը չի Փոխվում, իսկ նրանց միջև ընկած տարածությունը 
հասցվում к 40 մ:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԱՇԵՂ, Щ епа т ехнологическая; technologica l chips

Որոշակի չափսի և ձևի փայտի տաշեղ, որն օգտագործվում к ցե լյուլոզի արդ
յունաբերության մեջ, փայտե սալիկների պատրաստման, անտաոաքիմիական հիդրո- 
լիգի նյութեր ստանալու համար: Պատրաստում են կեղևը հանած ցածրարժեք բնա
փայտից, բարձրարժեք բնափայտի եգրատախտակներից, ձողափայտերից, տախտա
կի կտորներից:

ՏԵՂԱԳՕՈՒՄ, Разбивка;  break down

Կանաչապատվող հողամասում, անմիջապես բնության մեջ, նախագծի իրակա

նացման աոաջին փուլ: Ըստ մաշտաբի, հողամասում նշում են հիմնական կետերը, 
ճանապարհները, ապագա կառույցի տեղերը, հաղորդակցության ուղիները, ծաղկա

նոցները, մանրապուրակները և ա յլն: Պահանջվում к մեծ հմտություն' նախագծից 
չշեղվելու համար:

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ, Топографическая карт а; Topographic map

Տեղանքի սահմանափակ հատկություններ ցույց տվող քարտեզ, որտեղ սա
կայն պարտադիր ցույց են տրված ռելիեֆը, ջրագրական ցանցը, ճանապարհները և 
որոշ ա յլ մանրամասներ:

ՏԵՂԱԴԻՐՔ (ՏՈՊՈԼՈԳԻԱ), Топология; Topology

Տարածության մեջ վեկտորային օբյեկտների դասավորությունը իրար նկատ
մամբ:

ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՅԹ, Съемка участ ка; p lo t (a re a ) su rre y

Կանաչապատման նախագծման ամենասկզբնական' հատակագծի հիմքի 
պատրաստման փուլ: Կատարվում են հորիզոնական, ուղղաձիգ և տեղագրական հա
նույթներ: Հորիզոնական հանույթի ժամանակ, առանց ռեփեֆի մանրամասերի, որոշ

վում к հողամասի հաստատուն (անշարժ) առարկաների միայն եզրագծերի ձևերը, չա

փերը և փոխադարձ դասավորությունը: Երբ կատարվում к միայն ռելիեֆի մանրամա
սերի որոշումը, ապա դա ուղղաձիգ հանույթ к: Տեղագրական հանույթի ընթացքում 
միաժամանակ որոշում են ինչպես առարկաների եզրագծերը, այնպես էլ ռեփեֆի 
մանրամասերը:



285
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Информационная система; Inform ation system

Որոշակի չափանիշներով ստեղծված տվյալների համակարգ, որից հնարավոր 
է հարգումների օգնությամբ պատասխաններ ստանալ:

ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ (ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ), Осадки (атмосферные); precip itation

Տուր (հեղուկ կամ կարծր վիճակում), որը տեղում է մթնոլորտից: Լինում են հո* 
րիզոնական (ցող, եղյամ) և ամպերից տեղացող (անձրև, ձյուն): Անտաոի ֆիզիոլո
գիական պրոցեսներում ունեն կարևոր դեր: S.-ի հետ միասին մթնոլորտից թափվում 
են նաև հանքային տարրեր' ամիակ, ազոտական թթուների աղեր և ա յլ նյութեր: Տ. 
պահպանում են հողածածկը սաոչեւուց, բույսերի ծիլերը' ցրտահարությունից, ձմե
ռային հատումների ժամանակ մատղաշը կոտրվելուց: Անտառի կողմից օգտագործ
վող S.-ի նվազագույն քանակությունը կազմում է տարեկան 150-700 մմ, բարե
խառն գոտում' մոտ 400 մմ: Արևելյան Սիբիրում անտառն աճում է տարեկան նվազա
գույնը 200 մմ S.-ի պայմաններում:

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ (ՈՒՂԵՄԵՐՁՈՒՄ), Трелевка; skidding

Հատած ծառերը ճյուղերով կամ փայտանյութի տարբեր տեսականու տեղափո
խումը հատատեղից մինչև անտառանյութի բարձման բազա' տրակտորներով, վեր
հան և փոխադրող ա յլ մեքենաների ու մեխանիզմների օգնությամբ: Լեռնային մեծ թե
քության պայմաններում բնափայտը հաճախ տեղափոխում են անտառանյութի տե
սականու վիճակով, կենդանի քարշող ուժի, փորակի կամ նավդանի օգտագործմամբ:

ՏԵՍԱԿ, Bud; specie
Գենետիկական միանման ծագումով օրգանիզմների միացութուն' օժտված 

մորֆոլոգիական և էկոլոգիական միևնույն հատկանիշներով: Բույսերի և կենդանինե
րի կարգաբանության հիմնական ցուցանիշն է: Յուրաքանչյուր Տ. պատկանում է որո
շակի ցեղի: Յուրաքանչյուր Տ. ունի իր կենսաքիմիական բնույթը, ֆիզիոլոգիական 
ռեակցիան, բազմացման և տարածման առանձնահատկությունները:

ՅԵՍԱԿԱԿԱԶՄ, ՏԵՍԱԿԱՆԻ (ՏԵՍԱԿԱՇԱՐ), Ассортимент, видовой состав; 
assortm ent, species composition

Տվյա լ վայրի կանաչապատման կամ կանաչապատման որոշակի օբյեկտի 
ստեղծման ժամանակ օգտագործվող բույսերի տեսակային, ցեղային կազմը:

ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, Видовая высота; specie տ height
Որոշվում է տ վյա լ տեսակի հասուն ծառերի բացարձակ բարձրությամբ:

ՏԵՂ



ՏԵՍ
ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, Сортиментные таблицы; lo g  classification tobies

Տարբեր ծառատեսակներից, տարբեր չափի և որակի փայտանյութի տեսակա
նու ստացման' աղյուսակի ձևով տրված նորմատիվ տվյա լներ: Տ.Ա. կազմվում են 
փորձահրապարակներում վերցված մոդելային ծառերի մշակման տվյալների հիման 
վրա: Օգտագործվում են անտառահատման ֆոնդը գնահատելիս, որպեսզի գլխա
վոր և միջանկյալ անտառօգտագործման ժամանակ հաշվարկեն սպասվելիք տեսա
կանու շինափայտի չափը, տեխնոլոգիական մշակման ենթակա փայտանյութի ելքը:

ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ՊԼԱՆ, Сортиментный план; lo g  classification plan

Ըստ տեսականու անտառից բնափայտի դուրսբերման պլան: Տեսականու չա
փերը և որակը (տրամագիծը, երկարությունը, թույլատրելի արատները և ա յլն) որոշ
վում են պետական ստանդարտներով և պատվիրատուին են հանձնվում համաձայն 
նախօրոք հաստատված պլանի, որի հիմքում ընկած են փայտանյութի տարեկան ծա
վալից արժեքավոր տեսականու առավելագույն ե լքը, բնափայտի ռացիոնալ օգտա

գործումը:

ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ (ԱԿՆԱԴԻՏԱԿԱՆ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, Визуальная т аксация; visual-based 
inventory

Անտառի նկարագրությունն ինքնաթիռից կատարվող դիտարկումների միջոցով: 
Անտառային զանգվածի վրա 1-1.5 կմ զուգահեռ չվերթեր կատ արելով' անտառգնա- 
հւստողը կազմում է տեղանքի հատակագծի ուրվագիծը և անտառի ակնադիտական 
նկարագրությունը:

ՏԵՐԵՎ, Лист; leave

Բույսի հիմնական վեգետատիվ օրգաններից, որի գլխավոր ֆունկցիան ֆոտո

սինթեզն է:

ՏԵՐԵՎԱԹԱՓ, Лист опад; le a f fa ll

Ֆիզիոլոգիական պրոցես, որը պայմանավորված է տերևների ծերացումով: 

Լայնատերև սաղարթավոր տեսակների տերևները թափվում են գրեթե միաժամանակ, 
մինչդեռ ասեդնատերևավորների տերևները թափվում են աստիճանաբար: Սովորա

բար բարեխառն գոտում աճող լայնատերև սաղարթավոր տեսակների տերևներն ապ
րում են մեկ վեգետացիոն սեզոն, երբեմն 2-5 տարի: Տերևաթափից առաջ տերևնե
րում տեղի են ունենում կենսաքիմիական, ֆիզիոլոգիական և կառուցվածքային խորը 
փոփոխություններ:

ՏԵՐԵՎԱԹԱՓ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Листопадные леса; le a f fa ll fo rests

Վեգետացիայի համար կլիմայական անբարենպաստ ժամանակաշրջանում 
տերևաթափ ծառատեսակներից կազմավորված անտառներ: Բնորոշ են կլիմայական 
բարեխառն գաոուն:

286
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ՏԵՐԵՎԱ0ԱՓ ԲՈՒՅՍԵՐ, Листопадные растения; le a f faH plants

Տարվա որոշակի ժամանակներում' աշնանը (բարեխառն լայնություններում), 
ամօանը (արևադարձային տարածաշրջաններում), տերևաթափ կատարող բույսեր: 
Տարբերվում են ամաոնականաչ անտառներ (տերևները թափվում են ձմոանը) և ծմեօ- 
նականաչ անտառներ (ծառերը տերևաթափ վիճակում են ամօանը):

ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԳՈՒՆԱՓՈԽՈՒՄ, Осеннее расцвечивание листьев; leaves 
autumn colouring

Բույսերի վեգետացիայի վերջում տեղի ունեցող սեզոնային երևույթ: Բլորոպ- 
լաստները վերափոխվում են քրոմոպլաստների (անտոցիան, կարոտին, քսանտոֆի) 
կամ քայքայվում են: Առավել ինտենսիվությամբ է արտահայտվում վաղ աշնանային 
սառնամանիքներից հետո: Համարվում է գեղազարդության կարևոր տարր:

ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, Корнеобеспеченность листьев; root- 
coverage o f leaves

Մեկ միավոր տերևների մակերեսին ընկնող ֆիզիոլոգիական ակտիվ արմատ
ների քանակը: Ցույց է տալիս երկու մետաբոլիկ օրգանների' տերևների և արմատնե
րի ֆունկցիոնալ կապի ակտիվությունը: Տերևների Արմատապահովվածաթյուն տեր
մինն առաջին անգամ օգտագործել է ակադեմիկոս Վ. Ղազարյանը 1989թ.: Այս ցուցա
նիշը բույսի օնտոգենեզի ընթացքում փոփոխվում է: Գերհասուն ծառերի դեպքում 
նվազագույնն Է:

ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԹԱՌԱՄՈՒՄ, Увядание листьев; le a f w ift, le a f Пас
Հանդիպում է թեղազգիների ներկայացուցիչների, եղևնու և ա յլ տեսակների 

ծառուտներում: Հետևանք է սնկերի կենսագործունեության: Առաջանում է հողի չո
րության, ցրտահարության և ա յլ պատճառներով:

ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԽԱՅՏԱԲՂԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, Пестролистность; variegation
Բուսական պիգմենտների կրած փոփոխությունների հետևանքով տերևնե

րի գույնի փոփոխություններ (սպիտակ-մարմարավուն, դեղին սպիտակավուն, կարմ
րավուն և այլն), որոնքգեղեցիկ տեսք է տալիս սաղարթին և բարձր գնահատվում գե
ղազարդային պարտեզագործության բնագավառում:

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Спутниковая съемка; Satellite photography/im aging 
Տիեզերական նկարահանումը սկսվում 1 150 կմ բարձրությունից և իրականաց

վում к այն արբանյակից, որը երկնային մեխանիկայի օրենքներով տեղաշարժվում է 
խիստ որոշակի ուղեծրոփ Այս պատճառով, ի տարբերություն ինքնաթիռների, արբան
յակների մանևրունակությունը խիստ սահմանափակ է:

ՏԵՐ
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ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ--- ՊԱՏՆԵՐՒ------- ՕՕՏՈՍՕՏ---- ПШЩЧШЧПШ,----- Автоматическая
классификация косм ическою  снимка; Unsupervised classification o f sateSte Упаде 

Տիեզերական պատկերի դասակարգում պիքսելների սպեկտրալ անդրադարձ
ման ցոլցանիշների ավտոմատ դասակարգման հիման վրա: Պատկերի վերլուծման 
համակարգչային ծրագիրը սպեկտրալ նույն ցուցանիշներ ունեցող պիքսելները 
խմբավորում է նախօրոք նշված որոշակի թվով խմբերի մեջ:

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿԵՍ1 ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Контролируемая
классиф икация космического снимка; supervised classification o f sa te llite  im age

Տիեզերական պատկերի դասակարգում պիքսելների սպեկտրալ անդրադարձ
ման ցուցանիշների ցանկալի ու վերահսկելի դասակարգման հիման վրա: Պատկերի 
վերլուծման համակարգչային ծրագրին խնդիր է տրվում որոշակի տարածքի սպեկտ
րա լ նույն ցուցանիշներ ունեցող պիքսելները խմբավորել, նախօրոք նախանշված, ո- 

րոշակի թվով խմբերի մեջ:

ՏԻՐՈՍ, ТИРОС (Спут ник телевизионного и инф ракрасного наблю дения); TIROS 

(Television and in fra re d  O bservation SatteUite)

ՏԻՐՈՄ-ը (Tiros) ԱՄՆ 20-րդ դարի 60-ական թվականների աօաջին 

օդերևութաբանական արբանյակների սերունդն էր, որ հեոուստատեսային և 
ինֆրակարմիր տիրույթների ուսումնասիրմամբ հիմք դրեց ոչ միայն ամպամածության, 
ա յլ նաև երկրի մակերևույթի դիտարկումերին:

ՏՆԿԱՄԱՍ, ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ, Кварт ал; com partm ent

Պարտեզպուրակային կոմպոզիցիայի դեոևս միջնադարում օգտագործված 

տարր: Զբոսայգու մի հատվածն է* ծաղկանոցներով, տաղավարիկներով, արձաննե

րով, բնատեսարանային բլուրներով, գեղազարդային ծաօաթփային բույսերի տնկա

րանի մի հատված, անտառպուրակի տարածքի մի հատված:

ՏՆԿԱՆՅՈՒԹ, Посадочный мат ериал; p lan ting  m ate ria l

Ծառերի և թփերի սերմնաբույսեր և տնկիներ, որոնք աճեցվում են տնկարա
նում' սերմերից, կտրոններից, արմատային ընձյուղներից: Որպես Տ. օգտագործում 

են նաև անտառի սաղարթի տակ աճած սերմնաբույսերն ու արմատային ընձյուղները: 

Տ. օգտագոործում են մերկ արմատներով կամ հողի հետ: Տ. են համարվում նաև ծաղ- 

կաբույսերի սածիլները, արմատածիլերը, կոճղարմատները և սոխուկները: Տ. պետք է 

լինի առողջ, չունենա մեխանիկական վնասվածքներ և չափերով համապատասխանի 

պետական ստանդարտին:

ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԹԱՂՈՒՄ, П рикопка посадочного мат ериала; he lling

Ծառաթփային տեսակների տնկիների և սերմնաբույսերի պահումը հանելուց 
մինչև տնկման ժամանակաընթացքը: Տ.Թ. կատարում են 2 (M 0  սմ խորությամբ,



ՏՆԿ 289
արևից և քամիներից պահպանված խրասատներուՕ: Խրամատի մի պատը պատ- 
րաստվում է 50-60° թեքությամբ, որի վրա 1-2 շարքով դասավորվում է տնկանյութը, 
արմատներն ու բնի 1/3-1/4 մասը ծածկում են 15-25 սմ հողաշերտով: Ապա դասավո
րում են երկրորդ շարքը և այդպես հաջորդաբար: Այնուհետև հողը ամրացնում են ու 
ջրում:

ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, Упаковка посадочного материала;  packaging o f 
planting m aterial

Կատպրում են տնկանյութը երկար ճանապարհ Փոխադրելիս: Վուշե փաթե- 
թակտորը փօում են հարթ տեղում, վրան դնում խոնավ մամուո կամ հարդ, տնկանյու
թը 50-100 հատ դասավորում շարքով, յուրաքանչյուր շարքում արմատների վրա 
դնում մի շերտ մամուռ, փաթաթում և ծայրերը կապում:

ՏՆԿԱՏՈՒՓ, Плантация; plantation

Գեղազարդային միակուլտուրային հողամաս (վարդերի, արմավենիների, վար
դակակաչների, արմավաշուշանների տնկատուփեր):

ՏՆԿԱՐԱՆԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ, Школьное отделение питомника; school division 
o f nursery

Անտառային տնկարանի տարածքի մի մասը, որտեղ մշակում և ձևավորում են 
խոշոր տնկանյութ' հիմնականում կանաչ շինարարության մեջ օգտագործելու նպա
տակով:

ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՄԱՅՐ ԲԱԺԻՆ, Маточный отдел питомника; stock division o f nursery
Ծառերի և թփերի կոլեկցիոն (հավաքածուների) հողամաս: Նախագծվում է որ

պես դենդրարի: Օգտագործվում к սերմերի ու տնկաշիվերի ստացման համար' 
դրանք հետագայում տնկարանում բազմացնելու նպատակով:

ՏՆԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Классификация насаждений; stand classification
Տնկարկների տեղաբաշխումը կանաչապատման տարբեր օբյեկտների ձևով: 

Ըստ նշանակության լինում են քաղաքամերձ գոտու, համաքաղաքային և շրջանային 
տնկարկներ: Բնակչության օգտագործման (պարտեզներ, զբոսայգիներ, պուրակներ և 
այլն), սահմանափակ օգտագործման (մանկապարտեզներ, դպրոցական հողամա
սեր և այլն), հատուե նշս՚Օաեուռւան (սաՕհւոաոաաւատաաՈ. Ипо«Зш ։»'л >»։р 1и։,։С\ հո
ղապաշտպան, ջրապաշտպան, ճանապարհապաշտպան և այլն):

ՏՆԿԱՐԱՆՆԵՐԻ հյՆԱՄՔ, Уход за питомниками; nursery maitenance
Ագրոտեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են չորային պայմաննե

րում պահպանելու հողի խոնավությունը և լրացնելու նրա պակասը, իսկ խոնավ ու
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ցուրտ շրջաններում՜ հեռացնելու ավելորդ խոնավությանը, բարելավելու ոողքւ ջեր
մային ռեժիմը: Ե լնելով հողակլիմայական պայմաններից, աճեցվող ծաօերի ու թփերի 
տեսակային առանձնահատկություններից' կատարվում են խնամքի հետևյալ աշխա
տանքները' հողի մուլչապատում, փխրեցում, քաղհան, սերմնաբույսերի ստվերում, ո- 
ոոգում, անհրժեշտության դեպքում' բուժում:

ՏՆԿԱՐԿ, Н асаждение; stand (p lan tation, p lanting)

Արհեստական հիմնադրամ անտառային միատարր զանգված: Կարելի к բնու
թագրել նաև որպես որոշակի սահմաններւոմ անտառգնահատման տարրերով միա
տարր, շրջապատից տարբերվող բնական անտառային զանգված:

ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՆԱՍՔ, Уход за насаждениями; p lan ting  m anagement, stand 
m aitenance

Ամբողջ տարվա ընթացքում կանաչապատման օբյեկտներում անցկացվող ագ
րոտեխնիկական միջոցառումների կոմպլեքս: Ընդգրկում է ժամանակին կատարվող 

քաղհանները, պարարտացումը, հողացրումը, բույսերի ձմռան նախապատրաստումը, 
ոռոգումը, էտումը, մաքրումը: Ստորաբաժանվում к ետտնկումային (ծառերի ու թփերի 
տնկումից անմիջապես հետո' առաջին 2-3 տարվա ընթացքում, մինչև բույսերի լրիվ 
արմատակալումը) և բուն շահագործման (տնկարկների գոյության ամբողջ ժամանա
կաշրջանում) խնամքի:

ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ, Группа насаждений; stands group

Ծառաթփային բույսեր, որոնք տնկվում են իրարից որոշակի հեռավորության 
վրա և նախագծողի մտահղացմանը համապատասխան որոշակի կոմպոզիցիոն դեր 
են խաղում պարտեզի, զբոսայգու բնապատկերի ստեղծման մեջ: Սովորաբար նախա

տեսվում են անտառաեգրերին, մարգագետնիկներում, բացատներում, կածանների 
շրջադարձերի մոտ: Ստորաբաժանվում են ըստ տեսակային կազմի (միատեսակներ 
կամ բազմատեսակներ), ըստ մեծության (ոչ մեծ' 3-5 ծառ, խոշոր' 11 և ավելի ծառ, ո- 

րոնք տարածությամբ չեն գերազանցում ծաօերի բարձրությանը), ըստ հոծության և 

ցացկենության (հոծ, փնջային, միջանցիկ, ծանծաղ տնկարկներ և ա յլն):

ՏՆԿԱՐԿԻ ԿԱԶՄ, Состав насаждения; stand com position (stock, s tructure)

Արհեստական անտառների տեսակային կազմը, որը կարգավորվում к նախօ
րոք մշակված սխեմայով' ե լնե լով  հիմնադրվող տնկարկի նպատակայնությունից: Ո- 
րոշվում է 10 բալա յին սանդղակով, որը ցույց к տալիս ծառատեսակների քանակա

կան հարաբերությունը տնկարկում (տոկոսներով):

ՏՆԿԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ?, Строение насаж дения; stand structure

Ծառուտում ծառերի դասակարգումն ըստ բարձրության, հաստության և ծավա

լի: Տ.Կ.-ի գործնական կիրառման համար մշակված են հատուկ աղյուսակներ:
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ՏՆԿԻ, Саженец; transplant, soph'ng

Սերմերից կամ կտրոններից տնկարանի դպրոցական բաժնում աճեցրած ծա
ռերի երիտասարդ բուսակներ: Անտառային տեսակների տնկիները սովորաբար օգ
տագործում են բնակավայրերի կանաչապատման ու պարկաշինական նպատակնե
րով:

ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱՀԱՆՈՒՄ, Пикировка сеянцев; pricking  out o f saplings
Այգեգործության մեջ ընդունված եղանակ, որը նպատակ ունի խթանել հոծ ար

մատային համակարգի զարգացումը: Տնկիների տեղաւիոխման ժամանակ արմատի 
մի մասը հատվում է:

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿ, Возраст хозяйственный; economical age
Պայմանավորված է ծառի տարիքով և աճման գործոններով: Ծեր ծառերի կամ 

վատ պայմաններում գտնվող երիտասարդ ծառերի տարեկան օղակների աճը խիստ 
կրճատվում է (ընդլայնական աճի տեմպն ընկնում է): Նշված ծառերի համար, բացի ի- 
րական բացարձակ տարիքից, ընդունված է հաշվարկել նաև տնտեսական տարիքը, 
հետևյալ բանձևով'

(Օի(*սկա0 ՜  °  նշված 4օյ»փ) .
^IflOUV ~  ւ |  ®a - a

որտեղ a-Q ծառի տարիքն է, d-ն բնի տրամագիծն առանց կեղևի, ժ'-ը ճնշված մասի 
տրամագիծը:

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ, Хозяйственная часть; economical pa rt
Անտառային ֆոնդի տնտեսակազմակերպչական միավոր: Անտաոտնտեսութ- 

յան կամ անտառարդյունաբերության տարածքի մաս, որը տնտեսական և արդյունա
բերական առումով միատարր է: Անտառի Տ. Մ.-երի բաժանման հիմքում ընկած է 
պաշտպանական տեսակետից նրանց կարգերի բաժանումը, տեդաբաշխվածությունը, 
տրանսպորտային ճանապարհի առկայությունը, հեռավորությունը օգտագործման 
վայրից: Միևնույն կարգի մեջ մտնող անտառում անտառօգտագործման տարբեր ռե
ժիմներ կիրառելիս առանձնացնում են 2 և ավելի Տ.Ս.-եր: Օրինակ* շահագործման 
ենթակա 2-րդ կարգի անտառներում առանձնացնում են արդյունաբերական և տեղա
կան օգտագործման նշանակություն ունցող Տ.Ս.-եր:

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, Оборот хозяйства; enterprise turnover
Ժամանակաշրջան, որի ընթացքում տվյա լ տնտեսությունում եղած բոլոր ծառե

րը, որոնք կարող էին իրացվել, հատվում են և փոխարինվում նույն ծառատեսակով, 
տվյալ պայմանների համար բնորոշ արտադրողականություն ունեցող նոր սերնդով:
S.C. ընտրովի հատումներից տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում հատվում և վե-
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րակաևգԼվուն է տնտեսության ամբողջ անտառը, իսկ ընտրովի հատման гЦкцрпйГ 
միայն անտառամասը:

ՏՈՊԻԱՐ ԱՐՎԵՍՏ, Топиарное искусст во; to p h r a rt

Ծառերի և թփերի ձևավոր խուզման, դրանց' կենդանիների և ուրիշ երկրաչա
փական ու երևակայական ձևեր տալու արվեստ: Այդպիսի մշակումը լա վ  են տանում 
ազնիվ դափնին, կենսածաոը, կիպրոսը և սաղարթի մանր ֆակտուրա ունեցող ա յլ 
բույսեր:

ՏՐԱհյԵԻԴՆԵՐ, Трахеиды (проводящ ие т кани); tracheida

Պրոզենքիմային մեռած բջիջներ, ծայրերում սեղմված, թաղանթները հաստա
ցած և լիգնիֆիկացված, ծայրերին ունեն երիզված ծակոտիներ: Մտնում են քսիլեմա- 
յի կազմի մեջ (բացառություն են կազմում որոշ ծածկասերմեր) և կատարում են ջուր 
փոխադրող ու մեխանիական ֆունկցիա: Կախված թաղանթի հաստացման բնույթից' 

տարբերում են օղակաձև, պարուրաձև, աստիճանաձև, ցանցաձև, կետածակոտինե- 
րով և պարուրակետածակոտիներով տրախեիդներ: Տ ե'ս  նաև Փոխադրող հյուսվածք

ներ:

ՏՐԱՄԱԽԱՉՈՒՄ, Скрещивание; m ating, crossing

Հիբրիդային, զույգ  ծնողական ձևերի հատկանիշները կրող սերմնային սերնդի 
(նոր սորտերի և տեսակների) ստացման մեթոդ; Լայնորեն օգտագործվում է կանաչ 
շինարարության մեջ:

ՏՐԱՆՍՊԻՐԱՑԻԱ, Транспирация; Conspiration

Բույսի կողմից ջրի ֆիզիոլոգիական գոլորշիացում: Հիմնականում կատարվում 

է տերևների կողմից՝ հերձանցքների միջոցով, որոնց բա ցվելով և փա կվելով կանոնա
վորվում է S.-ի ինտենսիվությունը: Կատարվում к նաև ծածկող հյուսվածքների 

տերևամաշկի (կուտիկուլա յի) միջոցով, որի ինտենսիվությունը 10-20 անգամ թույլ к 
տերևների Տ.-ից: Այն անհրաժեշտ պայման к ապահովելու բույսը ջրով և նրա մեջ 
լուծված հանքային աղերով, պահպանելու տերևները տաքանալուց: Առավելագույն 8. 
տեղի է ունենում կեսօրին և տարվա շոգ եղանակին, նվա զագույնը' վաղ առավոտյան: 

Ձմռանը մշտադալար և առանձնապես տերևաթափ տեսակների Տ. խիստ կրճատվում 

к: Տրի ախ բանակր, որը ծախսվում է 1 գ  օրգանական նյութ սինթեզելու համար, կոչ

վում к S.-ի գործակից, որը ծառատեսակների դեպքում հավասար к 150-350-ի, ընդ ո- 
րում՜ լուսասեր տեսակների գործակիցը, համեմատած ստվերատար տեսակների հետ, 

բարձր к:
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ՏՈՒՆԴՐԱ, Тундра; tundra
Բիոմի տիպ: Տարածված է բևեռային գոտում: Ձևավորվել է ցուրտ, խոնավ հո

ղերում հավերժ սաօցապատման պայմաններում: Տ.-ին բնորոշ է անտառի բացակա
յությունը:

ՏՈՒՐԳՈՐ, Tgptop; turgescence
Բույսի ջրային ռեժիմի ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս բարծր ջրահագեցվածութ- 

յան պայամններում բջջի պարունակության ճնշումը նրա պատերի վրա:



Ց
9Ա0ՐԱԲՈՒՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Низкоствольные леса;  coppice forests

Հիմնականում կոճղաշիվային ծագում ունեցող անտառներ, որոնք համեմա
տած միևնույն պայմաններում նույն տեսակի սերմնային ծագում ունեցող անտառնե
րի հետ, օժտված են ցածր արդյունավետությանը:

ՑԱԾՐԱԲՈՒՆ ԾԱՌԵՐ, Низкоствольники; coppice

Կոճղաշիվային ծագում ունեցող ծառեր, ինչպես նաև կարճաբուն ծառատե
սակներ:

ՑԱԾՐԱՃ ԾԱՌ ԿԱՄ ԹՈՒՓ (ՍՏԼԱՆԻԿ, ՓՌՎԱԾ, ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾ), Стлонник; еШп 
woodland

Աճման այսպիսի ձևերը հատուկ են մերձբևեռային և բարձրլեռնային բույսերին 

(օր.4 բևեռային ուռենի, մրտավարդի տեսակներ, սիբիրյան մայրու (սոճու) ա յլատե
ս ա կ , կազակական և ցածրաճ գիհիներ, հորիզոնական չմենի, օրոճի տեսակներ և 
ա յլն):

ՑԱԾՐԱԲՈՒՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, Низкоствольное хозяйст во; coppice enterprise

Անտառտնտեսվարման եղանակ, որը տարվում է կոճղաշիվային և արմատա- 
մացառային ծագում ունեցող ծառուտներում: Անտառհատումը կատարվում է համե
մատաբար երիտասարդ հասակում, որի հետևանքով անտառը վերականգնվում к վե

գետատիվ' կոճղաշիվային ճանապարհով: Նման տնտեսվարման ժամանակ ծառերը 

ստացվում են ցածրահասակ, նվազ արդյունավետությանը, ա յդ պատճառով էլ կոչ

վում են ցածրաբուն: 9.Տ. կիրառում են բնաշիվային ծագում ունեցող կաբինետներում, 
ցածր ունակությամբ օժտված ծառատեսակներից (կեչի, բոխի, ղաժի, լորենի, կաղա

մախի և ա յլն) կազմավորված ծառուտներում: Կոճղաշիվային վերականգնման հա
մար կարևոր են ծառի հասակը, հատման ժամանակը և կոճղի բարձրությունը:

ՑԱՕՐԱՐԺԵՔ ԾԱՌՈՒՏՆԵՐ (ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ), Малоценные древост ой (насаж дения); 

low -valuable stands (p lan tations)

Ուռենու, բարդու, լաստենու և ա յլ ցածրարժեք ծառատեսակներից կազմավոր

ված ծառուտներ:

8ԱՅՏԵՐԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, Контраст; contrast

Պարտեզպուրակային արվեստում կիրառվող տեսողական հնարք: Առաջին 
պլան են մղվում լանդշաֆտի կարևորագույն տարրերը կամ բաղադրիչ մասերը և
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դրանով ընդգծվում Են աչքի ընկնող մանրամասերը: Այդ հնարքի կիրառման կարևոր 
պայմանն է բնական և ներդաշնակության չափի պահպանումը, հակառակ դեպքում 
ցայտերանգությունը կարոդ է վնասել գեղարվեստական կոմպոզիցիաներին' դրանք 
դարձնելով անբնական ու տգեղ: Օրինակ' ներդաշնակ ցայտերանգություն է ստաց- 
վում, երբ բլրի կողքին հարթություն է տեղադրված, երբ գնդաձև սաղարթով ծաօի 
կողքին բրգաձև ծսա է (ուրվագծային ցայտերանգություն), երբ կանաչ սաղարթ ունե
ցող ծառը տեղադրված է արծաթագույն սաղարթ ունեցողի մոտ (գունային ցայտե- 
րանգություն), կամ փշատերև ծաոը' լայնատերևի հարևանությամբ (ծավալային ցայ- 
տերանգություն) և այլն:

ՑԱՆԿԱՇԱՐ, Ш палера; trcIGs, lane

Խիտ տնկված ցածրահասակ ծաոերի կամ թփերի շարք' խուզված պատի 
նման կամ հենարանների վրա: Հենարան է ծառայում փայտե կամ երկաթե ցանկա
պատը կամ մի քանի շարքով ձգված և սյուներին ամրացված մետաղալարը:

8ԱՆԿԱՇԱՐԱԹՌՒՓ, Шпалерный кустарник; espalier bush

Թփերի ձև, որը ստացվում է մի որոշակի հարթության վրա պարբերաբար խուզ
ման շնորհիվ: Լայնորեն օգտագործվում է խաղողի այգիներում, ինչպես նաև պտղա
տու և ա յլ բույսերից ցանկաշարեր, պատատավանդակներ ստեղծելիս:

ՑԱՆԿԱՊԱՏ, Ospada; fence, fencing

Պարտեզպուրակային շինություն: Նախատեսված к մարդկանց, կենդանիների, 
տրանսպորտային միջոցների և այլնի ագատ ելումուտը զբոսայգու տարածք սահմա- 
նափակելու համար: Կանաչ շինարարությունում օգտագործվում են կանաչ ցանկա
պատեր, եզրազարդեր, ծաղկաշղթաներ, պատատաճյուղեր և փաթաթվող բույսերից 
ստեղծված պատեր:

8ԱՆ8ԿԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ажурност ь; a jour
Ինչպես աոանձին ծաոերի ու թփերի, այսպես էլ ամբողջ տնկարկի (ծաոերի 

խումբ, ծաոուղի, պաշտպանական գոտի) սաղարթներում լուսաշերտերի քանակը 
բնութագրող ցուցանիշ:

ՑԱՆՔՍԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, Густ от ^посева; sowing density

Ցույց է տալիս 1 գծամետրում եղած սերմնաբույսերի քանակը:

ՑԱՆՔՍԻ ՔԱՄԵՏԱՐՈՒՍ, Выдувание посева; sowing wind-blow  
Ցանքսը ծածկող հողաշերտի քամետարում: Տեղի к ունենում չոր եղանակին ուժեղ 

քամիների հետևանքով' ավազային, տորֆային և փոշիացած սևահողերում:



ՑԵՂ, Род; genus

Կարգաբանական հիմնական կատեգորիա, որն իր մեջ է համախմբում ծագ- 
մամբ և ցեղական հատկանիշներով համանման տեսակները:

8ՈՂՈՒՆ, Стебель; cau/is, stem

Բույսի հիմնական վեգետատիվ օրգաններից մեկը: Ունի փոխադրիչ դեր (ար* 
մատներից դեպի տերևները* ջուր և տերևներից արմատ* սինթեգված օրգանական 
նյութեր): Իր վրա է կրում նորմալ կամ ձևափոխված տերևներ, ծաղիկներ և պտուղներ: 
9.-ի ծայրը վերջանում է գագաթնային բողբոջով: Նրան բնոորշ է ճյուղավորումը: Խո* 
տերի 9. ունեում է խոտային փափուկ, իսկ բնափայտային տեսակների մոտ' ամուր 
բնափայտային կաոուցվածք: Որոշ տեսակների 9.-ին բնորոշ են ձևափոխություններ' 
կոճղարմատ, պալար, փշեր, բեղիկներ, կլադոդներ (տերևանման ցողուններ):

ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ, М орозостойкие древесные породы; cokt- 
resistont tree  species

Ծառատեսակներ, որոնք տանում են ձմռան ցրտաշունչ պայմանները, դիմա
նում են ուշ գարնանային և վաղ աշնանային ցրտահարումներին: 9 .0 . սովորաբար 
ցրւոահար ճաքեր չեն ունենում, երիտասարդ չփայտացած ճյուղերը չեն ցրտահար

վում: 9. են կեչին, կաղամախին, արոսենին, խոշորաոէջ կաղնին և ա յլն:

ՑՐՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, Морозоустойчивость; frost-resistance

Ցածր ջերմաստիճաններին դիմանալու բույսերի ունակությունը: Պայմանավոր

ված է միամյա շիվերի խցանաշերտի հասունությամբ և բջիջներում պարունակվող 

շաքարների քանակությամբ: Հատուկ է հիմնականում հյուսիսային ծագում ունեցող 

բույսերին:

ՑՐՏԱՀԱՐ, М орозовой; frosted

Օաոաբնի վրա երևակայական ճաք, որն առաջանում է ուժեղ սառնամանիքնե
րից բնափայտի արտաքին և ներքին մասերը տարբեր աստիճանով սեղմվելու 
հետևանքով:

ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄ, Вымерзание; fro s t-rillin g

Շրջապատող միջավայրի ցածր ջերմաստիճանների հետևանքով բույսերի ոչն

չա նալը: Պայմանավորված է նյութափոխանակության խախտմամբ և պրոտոպլազմա

յում սառցաբյուրեղների աոաջացմամբ: Նույնը կատարվում է նաև հողը սառչելու և 
բույսերի վրա ցրտահարության ճեղքեր, արմատային համակարգի պատռվածքներ 

առաջացնելու հետևանքով:

2 9 6  ՑԵՂ
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8ՐՏԱՀԱՐՈՒ03ՈՒե, Заморозки; frosts

Տեղի է ունենում օրվա միջին դրական ջերմաստիճանների պայմաններում, գի
շերը հողի մակերեսի ջերմաստիճանի 0°-ից ցածր անկման հետևանքով: 8., որը պայ
մանավորված է ա յլ շրջաններից սառը օդի ներխուժմամր, կոչվում к ադվեկտիվ: Երբ 
այն տեղի է ունեում գիշերը հողի մակերեսից և բույսերից ջերմության ճառագայթման 
հետևանքով, կոչվում Է ճառագայթման 9.:

8ՐՏԱՀԱՐ ՓՈՍ, Морозобойная яма; frost pocket

Հարթ, փոս ընկած վայր կամ անտառում ծառերով պաշտպանված խոշոր լու
սամուտ, որտեղ վատ օդափոխության հետևանքով կուտակվում к սառը օդը: Э.Ф. հա
ճախ լինում к խոնավ (սառը) հողային պայմաններում գտնվող խիտ անտառներում: 
8.Փ.-ում մեծ к ցրտահարման վտանգը, որից խուսափելու համար անհրաժեշտ к 
շրջակա ծառերի նոսրացման միջոցով ստեղծել օդափոխության նորմալ պայմաններ:

9ՐՏԱՔԱՂ9ԿԵՂ, Морозобойный рак; frost cancer

Օաոատեսակների հիվնադություն: Ցրտահարման պատճառով առաջանում к 
վերք, որը եզրային մասերի ինտենսիվ աճի հետևանքով ծածկվում к շերտերով: Լի
նում к բաց, երբ վերքի կենտրոնում մնում к չփակված անցք, փակ, երբ վերքը լրիվ 
փակվում к:

09ԱՉՈՐ (ԿԱՐՆԳԱՉՈՐ) ԲՈՒՅՍԵՐ, Сухостой; dead-standing dee

Այս կամ այն պատճառով չորացած կանգուն ծառ, ծառերի խումբ կամ անտառի 
զանգված: Հիմնական պատճառներն են' բնական ծերացում, անտաոաճման պայ
մանների խիստ վատացում, տարերային աղետներ (հրդեհ), հիվանդություններ, վնա
սատուներով խիստ վարակվածություն և այլն:

98ԱՊԱՏ, Палисад; palisade
Փայտե թեթև պատատաճաղային ցանկապատ: Տեղադրվում к ուղղանկյուն 

կամ քառակուսի բոսկետների եզրերին: Բարձրությունը հավասար к ծառուղու կամ 
անցուղու լայնության 2/3-ին: Հողի մեջ խրված գերաններով ցանկապատ լանջերի 
վրա:

ՑՈՒՑԻՉ ԲՈՒՅՍԵՐ, Индикаторные растения; Indicator plants
Բնական ֆիտոցենոզներում աճող բույսեր, որոնք կարող են որոշակի պատկե

րացում տալ հողային տիպերի, հողում պարունակվող հանքային նյութերի, գրունտա
յին ջրերի, հանքային ապարների, հանածոների, հողային լուծույթի ռեակցիայի, հո
ղում պարունակվող աղերի խտության, տվյալ վայրի ջերմաստիճանային ռեժիմի, օդի 
ադտոտվածության և միջավայրի ա յլ պայմանների վերաբերյալ:



ՈՒ
ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՏԱՌԱՏԵՍԱԿ, Сопутствующая древесная порода; attendant tree  specie, 
associated tree  specie

Տառատեսակ, որն աճուն է հիմնական անտառկազմող ծառատեսակի հետ' 
հաճախ կազմավորելով 2-3-րդ շարահարկ: Առանձնապես շատ ուղեկցող տեսակներ 
ունի կաղնիս' լորենի, թեղի, թխկի, թոխի, հացենի և ա յլն , որոնք մասնակցում են նրա 
բարդ ու խառը ծառուտների կազմավորմանը: Աճման բարենպաստ պայմաններում 
ուղեկցող տեսակը կարող է բարձրանալ աոաջին շարահարկ և հանդես գա լ որպես 
անտաոկազմող տեսակ:

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, Вертикальное озеленение; ve rtica l greening

Լիանների կամ խուզված ձառերի օգտագործմամբ կանաչապատման եղանակ: 
Լայնորեն կիրառվում է կանաչ շինարարությունում: նպատակ ունի տարածքի անբա
վարարության պայմաններում կարճ ժամանակամիջոցում ստանալ կանաչ մեծ մակե
րես, ինչպես նաև ձևավորել, պահպանել գերտաքացումից, աղմուկից, փոշուց, տար
բեր հողամասերը իրարից առանձնացնելու համար ստ եղծել կանաչ պատեր:

ՈՒՇ ԾԱՂԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Позднецветующие раст ения; fa te bloom ing p lants

Աշնանը և ձմռանը ծաղկող բույսեր (քրիզանթեմներ, զկեռենի ճապոնական, 
բռնչի ճապոնական, ղանձլամեր և ա յլն):

ՈՒՌԵՆՈՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐ (ՈՒՌՈՒՏՆԵՐ), Ивовые леса (ивняк); w illow  fo re s t (w itiow  

coppice)

Ծառանման ուռենիներն առաջացնում են գետահովտային անտառներ, իսկ 
թփանման տեսակները' թփուտներ, ուռուտներ: Ու.Ա. ունեն հակաէրոզիոն, պաշտպա
նական, սանիտարահիգիենիկ կարևոր նշանակության: Գետամերձ ձորամիջյան ու
ռուտները կատարում են կենսաֆիլտրի դեր:

ՈՒՐՎԱՆԿԱՐ, Абрис; outline, d ra ft

Առարկայի գծային պատկեր, ծառի կամ թփի հողակտորի ուրվագիծ: Կանաչա

պատման համար արված հատակագիծ, որի վրա նշված են բույսերի տնկման տեղերը, 

կառույցների, ճանապարհների և ա յլնի տեղադիրքը:

ՈՒՐՎԱՊԱՏԿԵՐ, Силуэт; silhouette

Երկնքի, ջրային մակերեսի կամ քաղաքային շինությունների հանրանկարի 

վրա աոանձին բույսերի, խմբերի, ծառախմբերի ուրվագծային միատուն պատկերում 
պարտեզպուրակային կոմպոզիցիայում: Ընկալվում к տարածականորեն:



ՈՒՐՎ 299
ՈՒՐՎԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ֊աՎԱՍԱՐԱԿՇՈՈՒԾՑՈՒև, М н о Ь с и в  силуэт ов silhouette» 
balance

Իրար ներդաշնակ տարբեր ճարտարակերտուբյան ծառերի կամ բփերի զու
գակցում:



փ
ՓԱԹԱԹՎՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ, Вьющиеся раст ения; pack plants

Աճելով և փաթաթվելով վեր բարձրանալու համար հենարանի կարիք ունեցող 
լիաններ: Ուղղաձիգ կանաչապատման հիմնական նյութն են: Ստորաբաժանվում են 
իսկական փաթաթվողների, մագլցողների և կանչողների:

ՓԱՅՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱՓԱՅՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Древесиноведение; wood science

Կենսաբանական գիտության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է բնափայտի կաոուց
վածքը և հատկությունները:

ՓԱՅՏԱԹԵՓ (ԹԵՓ), Древесные опилки; saw  dust

Առաջանում է փայտամշակման բոլոր պրոցեսներում սղոցման ժամանակ:

ՓԱՅՏԱԼՅՈՒՐ, Древесная м ука ; wood flo u r

Ստացվում է բնափայտի թափոնների (թեփ, տաշեղ, երբեմն տերևներ և ա յլն) 
մեխանիկական մշակումից: Օգտագործվում է որպես անասնակեր:

ՓԱՅՏԱԾՈՒԽ, Древесный уголь; charcoal

Ածխածնով հարուստ ծակոտկեն, կարծր վաոեչանյութ, որը ստանում են 
թթվածնագուրկ պայմաններում' բնափայտի վրա ջերմաստիճանի ներգործությամբ: 
Փ.-ի արտադրության համար օգտագործվում են ասեղնատերև և լայնատերև ծաոա- 
տեսակաների բնափայտի չիրացվող թափոնները: Նայած ծառատեսակին* 1 խմ բնա
փայտից ստացվում է 140-160 կգ փ.: Բարձրորակ Փ. ստացվում է ամուր, կարծր բնա
փայտ ունեցող ծառատեսակներից (կաղնի, հաճարենի, բոխի, ղաժի, թեղի, և ա յլն):

ՓԱՅՏԱՀԱՆՄԱև ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, Лесовозная дорога; fo re s t roods, fogging roads

Հատատեղից անտառանյութի վերամշակման կամ ժամանակավոր պահեստա
վորման կետ տեղափոխման ճանապարհներ: Երբեմն անտառահանման ճանապար

հով անտառանյութը հասցվում է անմիջապես սպառողին: Փ .ճ.-ի հիմնական տիպերն 

են՝ ավտոմոբիլային, որը լինում է գրանիտասալիկային, խճապատ, բետոնային, 
ասֆալտապատ, բետոնասալիկային, գրունտային, փայտասալիկային, նորմալ կամ 

նեղ երկաթգծային:

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՔԱՐՇՈՒՂԻ, Треловочный волок; skidding way, 
skidding portage



ՓԱՅ 301
Հատատեղում կտրած ծառի կամ անտառանյութի տեղափոխման կարն ճանա

պարհ, որի օգտագործումը նպաստում է հողի, անտառի մատղաշի պահպանմանը: 
Փ.Տ.Բ. լինում է հատատեղային, որը սպասարկում է մեկ հատատեղի, և մագիստրա
լային. որը միացնում է քարշուղիները բարձման կետերի կամ անմիջական փոխադր
ման ժամանակ' ներքին պահեստի հետ: Հատատեղային քարշուղու լայնությունը 4-6 
մ է. մագիստրալայինը' 5-6 մ:

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ԵԼ, Выход сортимента; log y ie ld

Որոշվում է մինչև անտաոի հատումը' ելնելով անտաոգնահատման ցուցանիշ- 
սերից և հատումից հետո ստացվելիք փայտանյութի տեսականու հաշվարկով:

ՓԱՅՏԱՏԱՇԵՂ (ՏԱՇԵՂ, Древесные ст ружки; wood chippings
Առաջանում է փայտամշակման որոշակի պրոցեսներում: Ներկայումս փայտան

յութի թափոններից և չիրացվող բնափայտի տեսակներից ստանում են Փ .' հումք' սա
լիկներ պատրաստելու համար:

ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ (ԼԻՂՆԻՖԻԿԱՅԻԱ), Одревеснение; Ugnification

Բնափայտի մեխանիկական, քիմիական և ամրության մեծացման պրոցես, որը 
տեղի է ունենում բջջապատերում լիգնինի ներծծման և մեխանիկական հյուսվածքնե
րի ավելացման շնորհիվ:

ՓԱՐՈՍԱՅԻՆ (ՌԵԶԵՐՎԱՅԻՆ) ԾԱՌԵՐ, Маяковые деревья; reserve trees

Բարձր արտադրողականության և ժառանգական ա յլ դրական հատկանիշնե
րով օժտված ծառեր, որոնք գլխավոր օգտագործման հատումների ժամանակ թողն
վում են տեղում' անտառի բնական սերմնային վերարտադրությունն ապահովելու 
նպատակով:

ՓԱՓԿԱՏԵՐԵՎԱՎՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, Мягкалиственные породы; softw ood species
Սաղարթավոր ծառատեսակներ, որոնք ունեն փափուկ բնափայտ' լորենի, 

բարդի, լաստենի և այլն:

ՓՆՋԱՏՆԿՈՒՄ, Букетная посадка; bouquet planting
Արագ կերպով տնկարկներ ստեղծելու նպատակով ծառախմբեր ձևավորելու ե- 

ղանակ: Կատարվում է մեկ բնում մի քանի տնկիներ դնելու միջոցով: Փնջատնկում 
կարելի է կւ. - կրքղի վրա երի-՜ասարդ ծառ տնկելու կամ կողային ընձյուղ
ներ զարգացնելու համար պայմաններ ստեղծելու միջոցով:

ՓՈԽԱՂՐԱՊԱՐՏԵԶ, Переносный с ад; transportable garden
Կանաչապատման օբյեկտ: Մայթերի վրա, հասարակական շենքերի դիմաց, 

առևտրական կենտրոններում հանգստի համար առանձնացված ոչ մեծ հատված, որ-
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տեղ բուսարկղերով, խեցեղեն և բետոնե ծաղկամաններով աճեցվում են ամառային 
ծաղկաբույսեր, փաթաթվող բույսեր, գեղեցիկ թփեր:

ՓՈՐՁԱՀՐԱՊԱՐԱԿ, Пробная площадь; sam ple p lo t

Անտառածածկ տարածքի հատված, որտեղ կատարվում են անտաոի գնահատ
ման ու նկարագրման մանրազնին չափումներ: Փ.-ները տեղադրվում են նաև ան- 
տաոմշակույթներում գույքագրման նպատակով: Սովորաբար ընտրում են քաոանկյու- 
նի կամ շրջանաձև' տեղագրելով տ վյա լ տարածքին բնորոշ հատվածում, ընդգրկելով 
աոնվագն 200 ծաօ: Փ -ները  լինում են մշտական (որտեղ բոլոր ծաոեբը յուղաներկե
րով համարակալվում են) կամ ժամանակավոր:

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Изменчивость; va riab ility

Կենդանի օրգանիզմի հատկություն, ծնողական օրգանիզմներից տարբերվող 
հատկանիշների ձեոք բերում: ժառանգականության հետ միասին հանդիսանում է բու
սական ու կենդանական օրգանիզմների հիմնական հատկությունը, որն արգասիք է 

օրգանիզմի ու արտաքին միջավայրի փոխգործության և հանգեցնում է նոր հատկա
նիշների ու որակի առաջացման: Ներկայումս աոանձնացվամ է Փ .-յա ն երեք տիպ' մո
դիֆիկացիա, մուտացիա և հիբրիդային կոմբինացիա:

ՓՉԱԿ, Д упло; hollow

Օաոաբներում, կմախքային ճյուղերում և հաստ արմատներում բնափայտի 

քայքայման հետևանքով առաջացած խոօոչ: Լինում է հիմնականում լայնատերև սա

ղարթավոր գերհասուն ծառերի վրա, մեխանիկական վնասվածք ստացած հատված
ներում' սապրոֆիտ սնկերի ներգործությամբ, երբեմն մրջյունների ու թռչունների 

մասնակցությամբ: Փ. հաճախակի ծառայում է որպես թռչունների և կենդանիների 
թաքստոց ու բազմացման վայր:

ՓՏԱԽՏ, Гниль; ro t

Բույսի հիվանդություն, հետևանք է բորբոսասնկերի գործունեության: Առաջաց

նում к հյուսվածքների մահացում:

ՓՏՈՒՄ, Зашнивание; stagnation

Սնկերի գործունեության հետևանքով արմատների, սերմնաբույսերի, սերմերի 

փտում:



Ք
ՔԱՂԱՔԱՄԵՐՁ ՀԱՆԳՍՏԻ ԶՈՆԱ, Зона пригородного отдыха; suburban recreational 
zone

Քաղաքամերձ գոտու ջրատարածությունները, անտառները, լեոներն ու մար
գագետինները ընդգրկոդ և քաղաքային բնակչության կարճատև կամ երկարատև 
հանգստի համար օգտագործվող տարածք:

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐ, Городские леса; urban forests

Քաղաքամերձ անտառներ, որոնք ունեն մշակութային և առողջարարական 
նշանակություն: Նրանցում արգելվում է մի շարք անտաոտնտեսական միջոցառումնե
րի, փայտանյութի, խեժի, ծաօի հյութի և ա յլնի մթերման անցկացումը: Ի տարբերութ
յուն քաղաքային տնկարկների, Ք.Ա. մտնում են պետական անտառային ֆոնդի մեջ 
որպես պաշտպանական նշանակության անտառներ: Հաճախ կատարում են անտառ
պուրակի դեր:

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ, Городской ландшафт; urban landscape
Բնական գործոնները' ռելիեֆի ձևերը, ջրամբարները, բուսականությունը, քա

ղաքային կառուցապատման' շենքերի, ճանապարհների, ինժեներական կառուց
վածքների հետ զուգորդող լանդշաֆտ:

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, Градостроительство; urban construction

Քաղաքների հատակագծման և կառուցապատման տեսություն և պրակտիկա: 
Սոցիալ-տնտեսական, շինարարատեխնիկական, ճարտարապետագեղարվեստական, 
ինչպես նաև սանիտարահիգիենիկ հիմնախնդիրների համալիր: Մեծ դեր են կատա
րում պարտեզները և զբոսայգիները, որոնք ունեն առողջարարական նշանակութ
յուն և ճարտարապետական անսամբլների ձևավորման ակտիվ միջոց են:

ՔԱՂԱՔԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, Комплексное озеленение 
города, населенного места; com plex urban greening

Կանաչապատման օբյեկտների շիանարարության միջոցով քաղաքային բնակ
չության աշխատանքի, կյանքի, հանգստի հարմարավետ պայմաններ ապահովելու 
համար համալիր միջոցառումների իրականացում:

ՔԱՂԱՔԻ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ) ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՍԽԵՄԱ, Схема озеленения города 
(населенного мест а); urban greening scheme

Գործառական տարբեր նշանակություն ունեցող կանաչապատված տարածք
ների ընդհանուր բնույթը և սկզբունքները հատակագծում արտացոլող գծագիր:



ՔԱՄ
ՔԱՄՇԴՇՄ ԱՆՏԱՌԵԶՐ, Ветроупорная опуш ка; w ind face fo re st edge

Անտառի եզրի 20-30 մ շերտ, որն իր վրա к վերցնում հանդիպակաց քամու բա
ցասական ազդեցությունը:

0ԱՄԵՄԱՐՈՂ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ, Затишковые насаждения; w ind m ildering p lanting*

Պաշտպանական անտառների տարատեսակ: Անտաոաշերտեր, որոնք հիմ
նադրվում են չոր տափաստանային, անապատային և կիսաանապատային շրջաննե
րում, մշտական ու սեզոնային արոտավայրերում' գյուղատնտեսական կենդանիների 
քամիներից, հողմերից, փոշեմրրիկներից պաշտպանելու նպատակով: Ք.Տ. իրենցից 
ներկայացնում են երկու միմյանց հատող անթափանցելի կառուցվածքների անտա
ոաշերտեր: Շարքերի քանակը շերտում 7 և ավելի է, միջշարքային տարածությոնը' 3- 

5 մ, շարքում բույսը բույսից’ 1-2 մ:

ՔԱՄԵ9ԱՐԴ, Ветролом; w indbreak

Քամուց ջարդված սաղարթով ծառ: Առավելապես, երբ ջարդված է գագաթնա

յին ճյուղը:

ՔԱՄԵՏԱՊԱԼ, Ветровал; windblown

Քամուց վայր ընկած ծառ կամ ծառուտի որոշ մաս: Ք.-ման ենթարկվում են մա
կերեսային արմատային համակարգ ունեցող և արմատային փտախտով հիվանդ ծա
ռերը: Առանձնապես տուժում են խիտ անտառի հատումից հետո թողնված ծառերը, 
ուժեղ քամու (20-25 մ/վրկ արագության) ժամանակ: Ծառի հասակին զուգընթաց Ք.- 
ման վտանգը մեծանում է:

ՔԱՐՇՄԱՆ ԳՈՏԻ, Зона тяготения; gravita tion area (zone)

Անտառային ֆոնդի այն մասը, որտեղով էկոլոգիական և տնտեսական տե
սանկյունից նպատակահարմար է անտառանյութի փոխադրումը: Փայտանյութի փո
խադրման հիմնական ճանապարհ դեպի գետ, պահեստ, փայտամշակման բազա և 

ա յլն: Ք.Գ.-ու առանձնացումը կատարվում է անտառշահագործման շրջանացման ժա
մանակ:

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, Карт ографирование; C artography

Քարտեզներ պատրաստելու, օգտագործելու և ուսումնասիրելու գիտություն, 

արվեստ և տեխնոլոգիա:

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ, Карт ографическая инвентаризация; Map 
inventory

Քարտեզագրական գույքագրումը (աոանց տաքսացիոն ցուցանիշների որոշ
ման) նույնպես հենվում է տիեզերական նկարների վերծանման վրա ' ուղեկցվելով
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ընտրովի օդավիզուալ և դաշտային հետազոտություններով: Արդյունքում ստացվում 
են 1 :1 0 0  000 և 1:200 000 մասշտաբի անտառային թեմատիկ քարտեզներ:

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ՊՐՈՅԵԿՑԻԱՆԵՐ, Картографические проекции; Map projections 
Մաթեմատիկական որոշակի օրենքներով ու կանոններով Երկիր մոլորակի' 

հարթության, թղթի վրա պատկերելու եղանակները: Երկրի, որպես էլիպսոիդի հար
թության վրա պատկերելու շատ եղանակներ կան, սակայն դրանք հիմնականում կա- 
րելի է խմբավորել երեք տիպերի մեջ ազիմուտային, գլանային և կոնային:

ՔԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՇՏԱԲ, Масштаб карты; Map scale

Քարտեզի մասշտաբը դա քարտեզի վրա եղած գծի հատվածի երկարության և 
տեղանքում նույն հատվածի իրական երկարության հարաբերությունն է: Քարտեզնե
րի մասշտաբները արտահայտվում են թվային և գրաֆիկական եղանակներով: Քար
տեզներն ըստ մասշտաբի լինում են խոշոր, միջին և մանր:

ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՎԵՐԱԾԱԾԿՈՒՄ, Перекрытие карт ; Map overlaying

Որոշակի տարածքի բազմաթիվ թեմատիկ քարտեզների (միևնույն պրոյեկցիա
յի, ընդգրկման և մասշտաբի) միաժամանակյա պատկերման հնարավորությունը' ամ
բողջական պատկերացում ստանալու նպատակով:

ՔՍԵՐՈՖԻՏՆԵՐ, Ксерофиты; xerophytes
Բույսեր, որոնք կարող են տանել հողի և օդի խոնավության անբավարար քա

նակությունը' ջրի ծավալի կրճատման, ջրակլանողության բարձրացման, հյուսվածք
ներում ջրի կուտակման ճանապարհով: Քսերոֆիտ բույսերն աչքի են ընկնում խորը 
թափանցող և հզոր հորիզոնական արմատային համակարգով, հաստ տերևաթիթեղով, 
տերևների խիտ ջղավորությամբ, թավապատոլթյամբ, խորը նստած հերձանցքներով, 
բջջահյութի բարձր խտությամբ և ա յլ հատկանիշներով:

ՔՍԻԼԵՄԱ, Ксилема; xylem
Բուսական հյուսվածք, որն արմատներից դեպի տերևներն է փոխադրում ջուր, 

հանքային նյութեր և արմատային մետաբոլիտներ: Կազմված է փոխադրող (անոթներ, 
տրախեյաներ, տրախեիդներ) և մեխանիկական (լիբրիֆորմա) տարրերից ու պարեն- 
քիմային բջիջիներից: Ֆլոեմայի հետ միասին քսիլեման կազմում է բույսի փոխադրող 
միասնական համակարգը:



о
ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, Аэрофотосъемка; A e ria l photography

Ինքնաթիռի վրա տեղադրված հատուկ լուսանկարչական սարքի օգնությամբ 
օդից տեղանքի լուսանկարահանումը կոչվում է օդալուսանկարահանում: Օդալու
սանկարը տեղանքի լուսանկարչական պատկերն է, որը լրիվ  օբյեկտ իվ կերպով ար

տացոլում է ինչպես մանրամասներն, այնպես էլ ռելիեֆը: Օդալասանկարահանման 
կարևոր առանձնահատկությունը տեղանքի եռաչափ, ծավալա յին պատկերի ստա
ցումն է:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ, Интерпритация аэрофотоснимка; A e ria l photo

interpretation

Լուսանկարահանված տեղանքի մասին օդալուսանկարից տեղեկատվության 
քաղմաս գործընթացը կոչվում է օդալուսանկարի վերծանում: Օդալուսանկարի վեր
ծանումը մարդու կողմից նկարից ստացած ազդանշանների համակարգված ընկա
լումն է համեմատությունների շնորհիվ և դասակարգումը որոշակի խմբերում կամ կա

տեգորիաներում: Վերջինս հիմնված է լուսանկարահանման օբյեկտների ուրվագծերի 

բնորոշ հատկանիշների, մասնավորապես նրանց ձևի, չափերի, պայծառության, գույ

նի, մակերևույթի կառուցվածքի վրա:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ, Непрямая интерпритация 
аэрофотоснимка; A e ria l photo in d irect in terpre ta tion

Օդալուսանկարի անուղղակի վերծանման ժամանակ երկրի մակերևույթի օբ
յեկտների մասին գաղափար ենք կազմում ոչ թէ ուղղակի, ա յլ նկարում պատկերված 
այչ առարկաների կամ օժանդակ տեղեկատվության շնորհիվ:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՄԱՍՇՏԱԲ, Масштаб аэроф от оснимка; A e ria l photo scale

Օդալուսանկարի առանձնահատուկ երկրաչափական կառուցվածքը , որը 

հետևանք է պրոյեկտման կենտրոնական մեթոդի, հանգեցնում է նրան, որ նրա տար

բեր մասերում տեղանքի պատկերման մասշտաբը կարոդ է տարբեր լինել: Մասշտաբ

ների այդ տարբերությունը առանձնապես մեծ է լեռնային շրջաններում կատարված 

օդալուսանկարների վրա: Հետևաբար դրանց հետ աշխատելիս միշտ պետք է որոշել 
մասշտաբը նրա տարբեր մասերում: Օդալուսանկարի մասշատաբի որոշման եղա
նակներից մեկը օդալուսանկարի և տեղագրական քարտեզի համադրմամբ նույնան

ման օբյեկտների և նրանց ուրվագծերի, օրինակ բնակավայրերի, ճանապարհների, 

երկաթգծերի, գետերի և ա յլնի ճանաչումն է և՛ քարտեզի, և' օդալուսանկարի վրա: Հե

տագայում համապատասխան չափումներով՝ հիմք ունենա լով տեղագրական քար-
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տեգի մասշտաբը' որոշվում է օդալուսանկարի նասշատբը: Օդալուսանկարի մասշ- 
տաբի որոշման մյուս եղանակը կապված է օդալուսանկարահանման ապարատի ֆո
կուսային հեռավորության և ինքնաթիռի թռիչքի բարձրության հետ:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿԵՄ* ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, Контрольная классификация 
аэрофотоснимка; A orta! photo supervised classification

Օդալուսանկարի վրա աոկա վերծանման ուղղակի և անուղղակի էլեմենտների 
շնորհիվ նկարում պատկերված տարածքի առարկաների ու երևույթների վերահսկելի 
դասակարգման գործընթացը:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՎԵՐԾԱՆՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ, Элементы дешифровки орофотоснимко; 
A eria l photo in terpretation elements

Օդալուսանկարի վերծանման տարեր են հանդիսանում նկարի տոնը, տեքս
տաբան, ուրվագծերի ձևերը, չափերը, ասոցիացիաները, տեղագրությունները, 
ստվերները:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՏԵՔՍՏՌՒՐԱ, Текстура аэрофотоснимка; A e ria l photo texture

Տեքստուրան օդալուսանկարի վրա տոնային փոփոխությունների հաճախա
կանությունն է, երբ մի քանի հատկություններ երևամ են միանգամից: Տոնային տար
բերությունները արտահայտվում են հավասարաչափ, բծավոր և ա յլ նկարագոյացնող 
տարրերով, ինչպե նաև նրանց տարածական տեղաբաշխմամբ: Համակարգչային 
վերծանման ժամանակ, սովորաբար թվային նկարի տեքստուրայի տակ հասկացվում 
է պիքսելների պայծառության արժեքների փոփոխությունները:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՏՈՆ, Тон аэрофотоснимка; A e ria l photo tone
Տոնը օդալուսանկարի միակ կարևոր բնութագրիչս է. որովհետև այն ներկա

յացնում է Երկրի մակերևույթից անդրադարձած ճառագայթարձակման գրանցումը 
լուսաժապավենի վրա և արտահայտվում է գորշ գույնի տարբեր երանգներով և 
ստվերներով:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ, Прямая интерпритация аэроснимка; 
A eria l photo d irect interpretation

Օդալուսանկարից ուղղակի վերծանման հատկանիշը կոչվում է ուղիղ վեր
ծանում: Օդալուսանկարի ուղղակի վերծանումը թույլ է տալիս ուղղակիորեն նկարի 
վրա ճանաչել և առանձնացնել երկրի մակերևույթի տարաբնույթ օբյեկտները, այդ 
թվում աոանձին անտառհատվածներ* փշատերև, լայնատերև, խառը և այլն:



3 0 8  ՕԴԱ
ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՁԵՎ Форма объектов аэрофотоснимка; A e ria l 
photo objects form

Ձևը վերծանման ժամանակ օգտագործվող արդյունավետ, ուղղակի կանխան
շան է, որը օբյեկտի ձևի կամ սահմանների որակական հաստատման մասին է խոսում: 
Որպեսզի կարողանանք ծառի ձևի չափի մասին գաղափար կազմել, ապա այն պետք 
է դիտարկել ստերեոսկոպիկ եղանակով: Մարդու կողմից ստեղծված օբյեկտները աչ
քի են ընկնում երկրաչափական կանոնավոր ձևերով, մինչդեռ բնական օբյեկտները' 
ոչ կանոնավոր:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐ, Размеры объектов аэрофотоснимка; 
A e ria l photo o b je c ts ' sizes

Օբյեկտի չափը կախված է լուսանկարի մասշտաբից: Օբյեկտների չափերի մա
սին կարելի է դատողություններ ա նել համեմատելով ա յլ, հայտնի օբյեկտների չափե
րի հետ: Այս տեսակետից կարևոր են և' բացարձակ չափերը, և’ դրանց համեմատութ

յունները:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐ, Образ объект ов аэроф отоснимка; A e ria l 
photo patte rn

Օդալուսանկարների վրա օբյեկտների տարածական տրամաբանական տեղա

բաշխման խսսՀությունը' պատկերը: Կախված օդալուսանկարի մասշտաբից օբյեկտ

ների տարբեր հատկություններ և տարբեր չափերի վերածածկումեր կերևան. Օրինակ 

հողբգտագործման, երկրաբանական կաոուցվածքների և ա յլ պատկերներ:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՍՏՎԵՐ, Тень объекта аэроф от оснимка; A e ria l photo 
o b ject shadow

Օբյեկտի ստվերի չափը և ձևը կարող է օգտա գործվել ծառատեսակների որոշ

ման, շենքերի, քարափների բարձրությունների որոշման և ա յլ դեպքերում: Սովորա
բար տարբերում են սեփական և տ վյա լ օբյեկտի վրա ընկած ստվերներ: Ստվերը, 
մանրամասն նկարի վրա, արտացոլում է նկարահանված օբյեկտի ուրվագիծը, ինչը և 
թույլ է տալիս որոշել նրա բարձրությունը:

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ, Трансформация аэроф от оснимка; A e ria l 

photos transform ation

Օդալուսանկարների մշակման գործընթաց, որի արդյունքում ապահովում են 
միանման մասշտաբի առկայությունը նկարի բոլոր ուղղություններով: Այս նպատակին 
հասնելու համար կազմվում է առաջնային օդալուսանկարի հորիզոնական պրոյեկ

ցիան' նկատի ունենալով ինքնաթիռի թռիչքի տվյալները:

ՕԴԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐ, Воздушные корни; a ir roots

Բնորոշ են արևադարձային բույսերին (էպիֆիտներին): Առաջանում են ճյուղերի 
վրա եղած հա վելյա լ բողբոջներից: Երբեմն ճյուղավորվում են և հասնում մինչև հողի
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մակերեսը: Կվասում Ьй օդի հարաբերական խոնավությունը, մասնակցում ֆիզիոլո
գիական որոշ ակտիվ պրոցեսների: ճահճային բույսերի արմատների ծայրերը դուրս 
են գափս ջրերից կամ հոդից, ունեն շնչառական դեր (շնչառական արմատներ):

ՕԴԱՅԻՆ ՏԱՔՍԱՅԻՍ, Аэро-инвентаризация; ae ria l inventory

Օդային տաքսացիայի ժամանակ անտառային գույքագրումը իրականացվում է 
ինքնաթիռներից, միջին և փոքր մասշտաբի օդալուսանկարների օգնությամբ (1: 
50 000 և ավելի փոքր մասշտաբի) նախօրոք եզրագծված տարածքներում: Թռիչքի 
Ժամանակ ճշգրտվում են տաքսացիոն հատվածների սահմանները և աչքաչափական 
եղանակով որոշվում են տաքսացիոն բնութագրիչները:

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐ, Метеорологические спутники;

m eteorological satellites
Մերձբևեռային և գեոստացիոնար ուղեծրերով շարժվող արբանյակներ, որոնք 

դիտարկումներ Են կատարում Երկրի տարբեր տարածաշրջանների ամպամածութ
յան և ա յլ եղանակային տարրերի նկատմամբ: Այս արբանյակները իրականացնում են 
նաև եղանակի կանխատեսումներ, տարերային երևույթների դեպքում' ապահովում 
են արագ տեղեկատվություն, ինչպես նաև մոնիթորինգ: Ամենահայտնի օդերևութա
բանական արբանյակներից են նախկին ԽՍՀՄ/ Ռուսաստանի Դաշնության Սետեոր, 
ԱՄՆ' ՆՈԱԱ և ԳՌԷՍ, Եվրոհամայնքի' Մետեոսատ և ա յլ արբանյակներ:

ՕԺԱՆԴԱԿ ՑԱՆՔՍ, Подсев; reseeding, under sow
Մասնակի ցանքսի միջոցով անտառում մատղաշի քանակի ապահովում: Ան

տառի սերմնային վերականգնմանն օժանդակող հիմնական միջոցառումներից է:

ՕՂԱԿԱՃԱՔ, Отлуп; arc shake
Բնափայտի արատ: Առաջանում է քամու, սառնամանիքի կամ բնի կենտրոնա

կան մասի անհավասար չորանալու դեպքում, նեղ օղակներից խոշոր օղակների անց
ման սահմանում ներքին մեծ լարվածության առաջացման հետևանքով: Օ. կարող է 
առաջանալ նաև միջուկի փտախտի հետևանքով:

ՕԴԱԿԱՎՐՐՈՒՍ, Окольцовывание; ringing, girdling
Ծառը չորացնելու նպատակով 5-10 սմ խորությամբ բնի կեղևի օղակաձև հե

ռացում, որի հետևանքով խախտվում է տերևներից պլաստիկ նյութերի հոսքը դեպի 
արմատներ: Խորը 0 .  ընդհատում է նաև ջրի և արմատային մետաբոլիտների հոսքը 
դեպի տերևները: Առաջին դեպքում ծառը մահանում է դանդաղ, երկրորդ դեպքում' ա- 
րագ:
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ՕՊՏԻՄԱԼ ՏՆԿԱՐԿ (ԾԱՌՈՒՏ), Оптимальное насаждение (древост оя); optim a! 
planting  (stand)

Ծառուտներ, որոնք անտառաճման որոշակի պայմաններում լավագույն ձևով 
կատարում են անտառի նպատակային դերը: O.S.-ների հիմնական տարրերը, բացի 
նրանց օգտակար հատկանիշներից, կարող են հանդիսանալ օպտիմալ կազմը, կա
ոուցվածքը (ձևը), լրիվությունը և ա յլ ցուցանիշներ:

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ, Разложение органических веществ; 
decom position o f organic m atter

Բուսական և կենդանական մնացորդների (տերևներ, ճյուղեր, արմատներ, մի
ջատների և կենդանիների դիակներ և ա յլն) ձևափոխման տարբեր պրոցեսները, ո- 
րոնք ընթանում են միաժամանակ 2 հակադիր ուղղություններով' 1/ բան քայքայման, 
որի ժամանակ ստացվում են օրգանական նյութի բաղադրիչ մասերը' ջուր, ածխաթ- 
թու գազ և մոխիր, 21 նոր նյութի' հումուսի աօաջացում: Օրգանական նյութերի քայ

քայման կամ հանքայնացման գործում կարևոր դեր են խաղում միկրոօրգանիզմները 
(մանրէներ, սնկեր և ա յլն ) և կենդանիներ (որդեր, միջատներ, հարսնյակներ և այլն): 
Հումիֆիկացիայի պրոցեսում առաջնային նշանակություն ունի նաև օդի 
թթվածինը: Օրգանական նյութերի քայքայման արագությունը պայմանավորված к հո
ղի ջերմությամբ, խոնավությամբ, օդափոխանակությամբ: Վերջինիս քանակը թելադ
րում է քա յքայմա ն պրոցեսում աերոբ և անաերոբ միկրոօրգանիզմների ակտիվությու

նը: Աէրոբ պայմաններում օրգանական նյութերի քա յքա յումն ընթանում է արագ և 
մինչև վերջ: Բարձր խոնավության և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում (անաէրոբ 
պայմաններում) քա յքայումն ընթանում է դանդաղ, անաերոբ միկրոօրգանիզմների 
ազդեցության ներքո հումիֆիկացիայի պրոցեսը թուլանում է, և հողի մակերեսին կու
տակվում է չքա յքա յվա ծ օրգանական զանգված, իսկ հողում' ազատ թթուներ, որոնք 

դժվարացնում են միկրոօրգանիզմների գործունեությունը: Խոտաբույսերի, ինչպես 
նաև սաղարթավոր ծառատեսակների խաշամը քա յքա յվում к ա վելի արագ, քան ա- 
սեղնատերևավոր տեսակների և մամուռի թափուկը (ասեղնատերևավորների խեժը 

պարունակում к միկրոօրգանիզմների համար թունավոր նյութեր):

ՕՐԹՈԼՈՒՍԱՆԿԱՐ, Ортофотоснимки; O rthophotos

Օրթոլուսանկարը, ինչպես անաճն ինքն к հուշում, տ վ յա լ տարածքի օրթոգրա- 

ֆիկ պատկերն է, որը մի կողմից քարտեզի նման ունի մեկ, միասնական մասշտաբ, 
իսկ մյուս կողմից 'տ վյա լ տարածքի նկարն к: Այս կարևոր առավելությունը թույլ к տա
փս նկարի վրա կատարել անկյունների և հեռավորությունների չափումներ, ինչպես 
նաև առկա տեղեկատվությունը ԱՏՀ միջավայր տեդափոխել և վերլուծություններ կա

տարել:
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ՕՐՕՈՖՈՏՈՊԼԱՆ, Орт оф от оплон; ՕրէհօթհօէօթԽո

Օրթոֆոտոպլանը նայն օրթոլուսանկարն է, սակայն այս դեպքում ավելանում է 
օելիեֆը' հորիզոնականների տեսքով: Հետևաբար օրթոֆոտոպլանը տեղանքի վերա
բերյալ ավելի լա յն վերլուծությունների հնարավորություններ է ընձեռում:
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ՖԵՆՈԼՈԳԻԱ, Фенология; phenology

Գժտություն բնության սեզոնային երևույթների և նրանց սկսման ժամկետները 
պայմանավորող գործոնների ու բույսերի (կենսաֆենոլոգիա), ինչպես նաև լանդշաֆ- 
տի (կայուն ձնածածկի առաջացման ու վերացման, վաղ աշնանային և ուշ գարնանա՝ 
յին ցրտահարությունների և ա յլ երևույթների) մասին: Բույսերի համար գրանցվում են 
զարգացման սեզոնային փուլերը, ֆենոֆազերը: Տարբեր վայրերում սեզոնային 
երևույթների վերա բերյա լ համադրական տվյա լներ ստանալու նպատակով Ֆ. կատա

րում են միևնույն ծրագրով և մեթոդով, ինչը հնարվորություն է տալիս կազմելու Ֆ .՛ա 
կան քարտեզներ, վերջիններս ունեն կարևոր նշանակություն տ վ յա լ բուսատեսակնե
րի աճեցման սահմանները բնորոշելու, բերքատվությունը, սերմերի հավաքն ու 
տնտեսվարման մյուս միջոցառումները կանխագուշակելու և պլանավորելու համար:

ՖԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱՊԱՏԿԵՐ, ՍՊԵԿՏՐ, Фенолалогический спект р; phonological 
spectrum

Sb'u Ֆենոտարրապաւոկեր:

ՖԵՆՈՏԱՐՐԱՊԱՏԿԵՐ, Феноспект р; phenological spectrum

Ֆենոլոգիական դիտումների արդյունքների հիման վրա կազմված հա
տուկ գծագիր, որտեղ պարզորոշ երևում են տարբեր բույսերի ֆենոլոգիական փուլե
րի ժամկետներն ու տևողությունը: Կարևոր նշանակություն ունի գեղազարդային 
պարտիգագործության համար, քանի որ երկարածաղկուն պարտեզներում հնարավո
րություն է տալիս բույսերը ճիշտ տեղադրել ըստ ծաղկման ժամկետների և տևողութ

յան, պտուղների հասունացման և տերևների աշնանային գունափոխության:

ՖԵՆՈՏԻՊ, Фенот ип; phenotype

Գենետիկական կաոուցվածքի և արտաքին պայմանների ազդեցության ներքո 
կազմավորված օրգանիզմների բոլոր հատկանիշների ու հատկությունների հանրա
գումարը: Ֆ.-ում բույսի գենետիկական բազմաթիվ պոտենցիալ հնարավորություննե
րից արտահայտվում են տ վ յա լ պայմաններին բնորոշ հատկանիշներն ու հատկութ

յունները, ուստի և Ֆ. ու գենոտիպ հասկացությունները նույնն են: Գենոտիպի փոփո- 
խությւոնները միշտ չէ, որ ուղեկցվում են Ֆ.-ի փոփոխմամբ: Միկրոէվոլյուցիայի պրո

ցեսում ընտրութունն ընթանում է ըստ Ֆ.-ային անհատների:
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ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՉՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Физиологическая сухост ь; phys/ofogicol dryness

Հողում խոնավության առկայության պայմաններում բույսերի կողմից Տուր ծմե
լու պրոցեսի անկում (դանդաղում): Տեղի է ունենում հողի ցածր ջերմաստիճանի կամ 
հողում աղերի մեծ քանակի առկայության պայմաններում: Առանձնապես վտանգա
վոր է ասեղնատերևավորների սերմնաբույսերի համար վաղ գարնանը, երբ հողի ջեր
մաստիճանը դեռ ցածր է, իսկ վերերկրյա մասը կատարում է ինտենսիվ տրանսպիրա
ցիա:

ՖԻՏՈՁԱՆԳՎԱՕ, Фитамасса; phytomass
Մեկ միավոր տարածքում բույսի կենսազանգվածը' արտահայտված բացար

ձակ չոր քաշով: Ֆ.տերմինը օգտագործում են նաև մեկ բույսի կենսազանգվածի ար
տահայտման համար: Այն բույսերի կենսաբանական արդյունավետության հիմնական 
ցուցանիշն է: Տարվա ընթացքում ձևավորված Ֆ. կոչվում է տարեկան կենսարդյունա- 
վետություն: Անտառներում տեղի է ունենում օրգանական նյութի բազմամյա կուտա
կում, որն առավելագույն քանակի է հասնում արևադարձային անտառներում' 1000 
տ/հա, նվազագույնը տունդրամերձ անտառներում' 25-50 տ/հա: Ծառերի հասակի 
հետ Ֆ.-ի քանակն ավելանում է:

ՖԻՑՈԿԼԻՄԱ, Фитоклимат; phytoclim ate

Բուսականության, հիմնականում անտառի ազդեցության ներքո ձևավորված 
կլիմա: Ելնելով ծառատեսակների առանձնահատկություններից և անտառի տիպից' 
ձևավորվում է համապատասխան տիպի Ֆ.: Անտառը ստեծում է տեղումների քանակի 
բաշխման, օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության հաշվեկշռի, օդի 
շարժման յուրահատուկ պայմաններ' Ֆ.: Արհեստական անտաոտնկման ժամանակ, 
ելնելով ծառատեսակների էկոլոգիական առանձնահատկություններից, պետք է ընտ
րել տեսակների խառնման այնպիսի սխեմաներ, որոնք համապատասխանաբար բա
րեփոխեն շրջապատի կփման:

ՖԻՏՈՆ9ԻԴՆԵՐ (ՑՆԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ), Фитонциды; phytoncydes
Բույսերի կողմից արտազատվող կենսաբանական ակտիվ նյութեր: Ունեն 

կարևոր նշանակություն բույսերի իմունիտետի (անընկալունակության) և բուսածած
կում տարբեր բույսերի փոխազդեցության գործում: Անտառը մթնոլորտ է բաց թողնում 
Ֆ.-ի ցնդող բաղադրիչներ, օրական 1 հա լայնատարև սաղարթավոր ծառերը' 2 կգ, 
սոճին' 5 կգ, գիհին' 30 կգ, որով և որոշվում է անտառի սանիտարահիգիենիկ հատ
կություններից մեկը:

ՖԻՏՈՆ9ԻԴՈՒԹՅՈՒՆ, Фитонцидносты phytondde
Մանրէների, սնկերի, պարզագույն օրգանիզմների և մանր միջատների աճը 

ճնշող կամ սպանիչ ներգործող պաշտպանական' թունավոր, ցնդող նյութերի ոչ մեծ
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դոզաներ առաջացնելու բույսերի ունակությունը (դափնեվարդ, մագնոլիա խոշորա- 
ծաղիկ, թխենի սովորական, ցախակեռաս փայլուն, ընկուզենի, թխկի հացենիա- 
տերև և ա յլն):

ՖԻՏՈ8ԵՆՈՁ, Фитоценоз; phytocenosys

Բուսական համակեցություն, բուսական խմբավորումների (պոպուլյացիա) 
հանրագումար, որոնք աճում են համեմատաբար միատարր պայամններ ունեցող որո
շակի տարածքում: Ֆ.-ին բնորոշ к որոշակի տեսակային կազմ և բուսածածկի կա

ոուցվածք, որոնք գտնվում են միմյանց, ինչպես նաև շրջապատի և կենդանիների հետ 
բարդ փոխհարաբերությունների մեջ: Ֆ. բուսականության ֆունկցիոնալ կաոուցված- 
քային բարդ համարկարգ է, կենսարեկրացենոզի հիմնական բաղկացուցիչ մասը:

ՖԻՏՈՑԵևՈԼՈԳՒԱ, Фитоценология; phytocenoloyy

Ուսմունք բուսական համակեցության մասին: Ուսումնասիրում է բուսական հա
մակեցության կազմությունն ու ձևավորումը, բույս և միջավայր փոխհարաբերությունը, 
բուսածածկում տեղի ունեցող սեզոնային ու տարեկան փոփոխությունները և նրանց 
դասակարգումը: Տարբերում են' ընդհանուր Ֆ., որը հաճախ ընդհանրացնում են գեո- 
բոտանիկայի հետ, և մասնավոր, օրինակ' անտաօային, տունդրային և ա յլն: Որպես 
առանձին բաժին ուսումնասիրվում է նաև փորձարարակական Ֆ., որը զբաղվում է 
բնական պայմաններում հատուկ փորձերի տեղադրման մեթոդական հարցերով:

ՖԼՈԵՄԱ, Ф лоэма; phloem

Անոթավոր բույսերի տերևներից դեպի արմատներ սննդանյութ փոխադրող 
հյուսվածք: Ըստ առաջացման տեղի և ժամանակի' լինում к առաջնային, որն առաջա
նում է բույսի վրա նախակամբիումից, և երկրորդային, որն առաջանում է կամբիու- 
մից և ունի բջիջների առանցքային ու ճառագայթային համակարգ: Ֆ. կազմված է մա

ղանման տարրերից, մի քանի տիպի պարենքիմային բջիջներից, թելիկներից: Ի տար
բերություն քսիլեմա յի, Ֆ. երկարակյաց չէ: Այն, առանցքային օրգանների հաստանա

լուն զուգընթաց, մահանում է: Ըստ ծառատեսակների Ֆ.-ի գործող բջիջների քանակը 
սահմանափակվում է մեկ օղակով:

ՖԼՈՐԱ, Флора; flo ra

Որոշակի վայրում աճող բույսերի բոլոր տեսակները (տեսակային կազմը):

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿ ԿԱԶՄ, Флорист ический сост ав; fh ris tic  com position

Տ վյա լ տարածաշրջանում հանդիպող բույսերի կարգաբանական տաքսոնների 
տարածվածությունը (ընտանիքներ, ցեղեր, տեսակներ, ա յլատեսակներ), էնդեմների և 
ռելիկտների բնույթը, որը հնարավորություն к տալիս գաղափար կա զմել տ վ յա լ ֆլո
րայի ձևավորման, պատմության զարգացման մասին:



315
ՖՈՏՈՊՇՐԻՈԴԻՅՍ, Фотопериодизм; photopariodnm  

Տե՛ս Լուսապարբերականություն:

ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ, Фотосинтез; photosyntes

Կենսաբանական պրոցես, որի ժամանակ կանաչ բույսերը և Ֆ. կատարող միկ- 
րոօրգանզմներն արևի ճառագայթային էներգիան վերափոխում են քիմիական էներ
գիայի' օրգանական նյութի: Երկրի վրա Ֆ.-ի ճանապարհով տարեկան սինթեզվում է 
150 միլիարդ տոննա օրգանական նյութ, որի ժամանակ յուրացվում է 300 միալիարդ 
տ ՇՕշ և արտադրվում շուրջ 200 միլիարդ տ ագատ թթվածին: Բարեխաօն գոտու ան
տառները մեկ սեզոնում կլանում են 20-25 տ/հա COj* արտադրելով 15-18 տ/հա ա- 
զատ թթվածին' 0 2: Արևադարձային մշտադալար անտառները' համապատասխանա
բար' 150 և 110 տ/հա:

ՖՈՏՌՏՐՈՊԻԶՄ, Фототропизм; phototropism

Բույսերի ծիլերի վրա լույսի միակողմանի անհավասարաչափ ազդեցության 
հետևանքով առաջացած շարժում: Տարբերում են դրական և բացասական Ֆ.-ներ: 
Դրականը թեքումն է դեպի լույսը (ընձյուղ, ծիլ), բացասականը' թեքումը լույսի ազդե
ցության հակառակ ուղղությամբ (արմատներ): Ֆ.-ը լավ է արտահայտված նաև ք լո- 
րոպլաստների մոտ:

ՖՈՐՄԱՏԻՍ, Формация; form ation

Համակեցություն (բուսական), բուսական խմբավորում, որի հիմնական շարա
հարկը կազմավորված է մեկ կամ կայուն համագործակցված մի քանի տեսակներից: 
Օրինակ' լայնատերև սաղարթավոր անտառներում առանձնացնում են կաղնու Ֆ., 
հաճարենու Ֆ. և ա յլն: Խառն անտառներում Ֆ. կոչում են գերակշռող ծառատեսակնե
րի անվամբ, օր.' կաղնե-բոխատային Ֆ.: Ֆ. հաստատուն չէ, նրանում միշտ տեղի են 
ունենամ փոփոխություններ, որոնց հետևանքով բնության մեջ առկա է բնական հեր
թափոխում' սուկցեսիա:

ՖՐԻԳԱՆԱ, Фризана; phrygana
Խճաքարերի վրա աճող կիսաթփերից և թփերից կազմավորված նոսր մացա

ռուտներ:

ՖՈՏ
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A

Абиотические факторы 5 
Аблактировка 210 
Аборигенные растения 5 
Абрис 290
Абсолютный вес семян 259 
Абсолютная всхожесть семян 
259
Абсорбция 5
Автоматическая классификация 
космичеосого снимка 200 
АВХРР (Радиометр передовой 
очень высокой разрешимости)
63
Агролесомелиоративное 
районирование 5 
Агролесомелиоративное 
устройство защитных 
насаждений 241 
Агролесомелиоратор 5 
Агролесомелиорация 5 
Агротехническая подготовка 
территории в зеленом 
строительстве 2 0 0  
Агротехнические работы в 
садово-парковом хозяйстве 6  

Агроценоэ 6 
Адаптация 6  

Ажурность 295 
Аэоналыюя растительность 7 
Аквариум 9
Акклиматизация 9, 179 
Активные системы 
дистанционного зондирования 
195
Акцент 233 
Аллелопатия 0 
Аллея 160
АЛ ОС (Передовой спутник 
наблюдения Земли) 0 
Альбедо 0
Альпийская граница леса 37 
Альпийские растения 0 
Альпинарий 0 
Ампельные растения 11 
Анализ Ствола 140 
Анатомия растений (фитотомия) 
05
Английский парк (Ландшафтный
парк) 12
Анемофилия 13
Анеиохория (анемохор-
организм, распространяемый
ветром) 14
Ансамбль 14
Антропогенное загрязнение 59 
Антропогенные факторы 13 
Анфилада 250 
Арабеска 64

Указатель русских 
терминов

Аранжировка 104 
Арборегум 65 
Ареал 6 6
Ареал релмстоаый 253 
Арка 169 
А РКВЮ 6 6  
АРК ГИС 67 
Архитектоника 207 
Архитектура 200 
Архитектурная графика 200 
Архитектурно-плаиироамное 
задание 209
Архитектурные алемаиты а 
парке 2 0 0
Архитектурный проект 208 
Асимметрия 14 
Ассимиляция 62 
Ассортимент, видоаой состав
285
Ассоциация растительная 93 
Атрибут 64
Аэро-ннаентвриэация 309 
Аэросев 7 
Аэротаксация 7,10 
Аэрофотосъемка 8 , 306

Б
База данных ГИС-а 64 
Баланс территории объекта 
озеленения 173 
Баланс экологичеошх 
компонентов 117 
Балочные леса 195 
Бассейн 251
Безвершинное кобловое 
хозяйство 13 
Берегозащитные леса 70 
Березняк 170 
Берсо 74 
Беседка 279 
Биндаж 76
Биологические способы (методы) 
защиты леса 44 
Биомасса 177 
Биомасса растительная 93 
Биопродукгияностъ 176 
Биоразнообразие 177 
Биотические факторы 74 
Биотоп 75 
Биоценоз 170 
Биоценология 170 
Биржа лесная 19 
Биржевая гнила 04 
Благоустройство территории 200 
Блеск древесины 01 
Богарное древо водство 14

БогвмсюФ способ ухода аа 
лааж 39
Боковая поаярмюсть ствола 149 
Боковая поверхность стволов в 
древостое (иагаждяния) 165 
бонсай 250
Бонитет древостоя (насаждает) 
160
Бот влет ласа (древостоя) 30 
Бонитвтная шкала 63 
Бор 270 
Бордюр 100
Бордюрные нсмомцы 100 
Бореальная растительность 04 
Бореальные леса 64 
Борьба с лесными пожарами 
239
Боосет 64 
Ботанмса 92
Боган ико-геогрвф1меская зона 
94
Ботантаская география; 
фитогеография 92 
Ботанический сад 91 
Боулимрин 175 
Браковка лете 36 
Букет 147
Букетная посадка 301 
Бульвар 05 
Бурелом 199 
Бусольнаа съемка 94 
Бут0 1 шарка 147 
Буферная «она 72 
Бучима, букняк 165 
Быстрорастущие деревы» и 
кустарники 64

В

Валка деревьев 155 
Вегетативное возобновлю ч а
276
Вегетативное возобновление 
леса 45
Вегетативное ражисмаиие 276 
Вегетативное рамквкаиие 
растений 69
Вегетационный период 276 
Ведение леоюго хозяйства 29 
Вектор 276
Вертикальная «онаяяюстъ ласа 
46
Вертикальное озеленен ив 296 
Вертикальное проектирование 
объектов оэелвнвнкя 173 
Вертикальный твмпературшй 
градиент 74



3 1 /
Ряряовск որոր— im iiw  
(и р ю м  рубин) 277 
Варимой мшар 255 
Варяушечнм псыи 96 
Виримна дарам 159 
Ветвление 210 
Ветревалыюсть дремами 
пород 154 
Ветровал 304 
Ветролом 304 
Ветроупорная опуши 304 
Вечнозеленые ранения 224 
Вечнозеленый лас 224 
Вид 78, 285 
Видаяая точи 78 
Видрмв высоте 165, 285 
Видовое тело дарам 160 
Визир 107
Виэуа/ьная таксация 286 
Вилка мерная 112 
Вила 278
Влажный трпличагиий лас 142 
Внутри квартальные наиждаиия 
229
Водоем 250
Вод ооарвнтме лам 250 
Водорегулирующая роль ласа 
44
Водоснабжение объекта 
озеленения 172 
Водяные побеги, волчки 77 
Воздушные кори* 308 
Воообноелеиие леи 45 
Возраст (древостоя) леи 37 
Возраст дарам 159 
Возраст хозяйстве ты й  291 
Возрастная структура населения 
жилого района 76 
Волнистость драяаснны 79 
Волчки 75
Воспроизаодстео леошх 
расурсоа 26 
Вредитель растений 69 
Встржяюе озеленение 187 
Встршный ото»» 187 
Всяоды 166 
Всхожесть сами 261 
Второстепенная дрмаснвя 
порода 112
Второстепенные лесные 
материалы 112  
Выборочное хозяйство 122 
Выбора и 1ые постепенные рубни 
122
Выборочные рубин 121 
Выеетриеате почвы 199 
Выгони растений 65 
Выдел лесной 16 
Выдувание поеме 295 
Вьокимкние ескодое 264 
Выколи сеанцаа 265 
Вымерзание 296 
Вы мерзки не растений 90

Вм1равание ескодое 265 
Высояопол— А дрееостой 73 
Высояополнопмй лес 73 
Высоностммкное ктяйгтап 73 
Высотомер 73 
Вывод сорта мете 301 
Вьющиеся рестеми 300 
Вязовник 123

Г
Габитус 185 
Газон 215, 266 
Газонные регтайм 267 
Газонокосилка 266 
Гаэоустойчиеые растения 96 
Гелейные леи (тугайные леса) 
235
Галлы 96 
Галофит 9 
Гарбнл 108 
Гарига 96 
Гармония 229 
Гарь 139
Генерализация 96 
Генеральный план 101 
Генетический фонд, генофонд 
98
Геоботании 98
Географическая зональность 60 
Географические 
Информационные Снега—  
(ГИС) 60
Географические координаты 60 
География ранений 
(фитогеография) 65 
Геолластии 112 
Геопластмческое оформление 
участи 198
Геостационарные ступеней 99 
Геофиты 112 
Гербарий 195 
Гербициды 196 
Гегерофмл/еш 195 
Гибрид 196 
Гибридизация 196 
Гибридная класо<фмяя||ил 190 
Гндропонни 196 
Гнлея, тропические дождевые 

леса 196 
Гирлянда 146 
ГИС компоненты 64 
Главная порода 101 
Главков пользование леи 38 
Глаэометр таксационньй 10 2  
Глобальный космический 
снимок 10 2  
ГЛОНАСС (Глобальная 
навигационная спупнжоеея 
системе) 102
Глубина заделки са йт 263 
Гниете дрееегнны 61 
Гтль 302

Годтная летящ е 282 
Годичные слои (яо/ьцв) 282 
ГОЕС (GOES) (Геостационарные 
оперативные атупеми 
окружающей среды) 103 
Голосеменные 217 
Горизонтальная сомкнутость 
крои 256 
Горные л еи  133 
Го ро д и т леи 303 
Городской ландшафт 303 
Господствующая порода 10 0  
Государственные защитные 
лесные полош 241 
Государстаенный лесной 
кадастр 28
Государстаенный лвоюй фонд 
246
Грабинникоеые леса 207 
Грабоаыв леи 82 
Градостроительные требоими 
к озеленению населенных мест 
76
Градостроительство 303 
Грунтовая всхожесть семян 260 
Группа 143
Группа велтин древесных
пород 153
Группа кустарников 125 
Группа леи 40 
Группа насаждений 290 
Группирови древесных пород 
по теневыносливости 156 
Группирови древесных пород 
по теплолюбню 156 
Групповые-выборочные рубки 
141
Груплоеая-постеленная руби 
141
Гряди 215 
Гумус 201 
Гумус,грунт 77 
Гумусовый горизонт 201 
Густоте древостоя 162 
Густота леошя культур 24 
Густота подлеска 110 
Густота посадок древесных 
растений 151 
Густота по и м  295

д
Датский способ ухода за лесом 
39
Двойная заболонь 163 
Двойная сердцевина 183 
Двулетние растения 1J! 
Девственный лес 184 
Деградация леи 36 
Деградированный ландшафт 105 
Декоративная дендрология 97 
Декоративная ресгителкиость 97 
Декоративное дрееоеодстао 97



Загущенная посуда 143Дякорвтиямылистванные 
растения 96 
Деиорятияность 90 
Двиоративте качества растении 
66
Декоративные растения 96, 105 
Декоративные цветочные 
растения 97
Декоративный древесный 
питомник 97 
Деловое дерево 233 
Делянка 15 
Дендрарнй 105 
Дендроклиматология 106 
Дендроколлекция 106 
Дендрологический проект 105,

151
Дендрологический район 106,

152
Дендрологическое 
районирование 106, 152 
Дендрология 152 
Дендрометрия 106 
Дендрохронология 106 
Дерево 146
Деревопосадочная машина 157 
Деревцо 160 
Дерн 210
Дерновая почва 209 
Дерновая скамья 209 
Дернообрадующме растения 209 
Детская площадке 212 
Детский парк 212 
Деформированные корни 206 
Диаметр дерева 160 
Диаметр (средний) древостоя 
(насаждения) 165 
Диаметр кроны дерева 159 
Диаметр ствола 01 
Динамика лесного фонда 31 
Диссонанс 14
Дифференциация стволов 146 
Дичок 275
Длинно дневные растения 111 
Длительно-постепенные рубки 

111
Добровольно-выборочная рубка 
169
Доброкачественность семян 260 
Добротность древостоя 
(насаждения) 162 
Долговечные растения 111 
Доминантное свойство 100 
Донные насаждения 205 
Дополнение лесных культур 51 
Доска 279 
Дрань 73 
Древесина 78 
Древесина деловая 233 
Древе»неведение 300 
Древеснея группа 152 
Древесная зелень 78 
Древесная мука 300

318
Древесная породя 152 
Древвою  кумарташ вая 

раститалыюстъ 152 
Древесные опилки 300 
Древесные растения 151 
Древе» ые стружки 301 
Древесный уголь 300 
Древостой 160 
Дрова 275
Дровяное дерево 275 
Дубильные вещества 104 
Дубрава 166
Дупло 302
Душистые растетмя 95 
Душистый сад 94

Е
Еловые леса, алые* 109 
Емкость сада или парка 245 
Естественное возобновление 76 
Естественное загрязнение 75 
Естественное трети  нян и  75 
Естественный ряд древостоя 

(насаждения) 161 
ЕТМ+ (Тематический картограф 

плюс) 108

Ж
Жанр 127 
Жаростойкость 249 
Жароустойчивость 234 
Желудь 168 
Жердняк 205 
Жерды 204 
Жестколистый лес 174 
Живая изгородь 176 
Живица, л*- 140 
Живой покров 176 
Живописность ландшафта 133 
Жизненная форма 177 
Жизненный нуль 177 
Жизнеспособность 

декоративных растет вФ  96 
Жизнеспособность семян 261 
Жилкование 250 
Жилой район 76

3

Заболонная гниль (заболоном) 
70
Заболонь 70 
Заболоченная почва 207 
Завиток 96 
Зааядание 123 
Заготовка дремотны 61 
Зашивание 302 
Заготоюпельный путесг 216 
Загрязнение окружающей среды 
234

Заделка семян 260 
Задерненностъ почвы 197 
Заказник 65 
Закомелистостъ 62 
Закрепление ласа 37 
Заморожи 297
Запас драееситм лтквидной 130 
Запас древостое (на корню) 164 
Запас мощуатациотетый 231 
**■"*<■“  лесные 26 
Запоаадтяет 67 
Заповедаю ласа 65 
Запретные полош 66 
Зароовт 126 
Засмо/юк 140 
Засуха 110
Засухоустойчивость 110 
Засухоустойчивость раствнтФ 8 6  
Зктиимоеьм нвсюкдювит 304 
Защите деиоратнышя садово- 
парковых растений 96 
Защита лесов 52 
Защитная зеленая зона 241 
Защитная лесистость 241 
Защитное лесоразведения 240, 

241
Защитные ласа 240 
Защитные лесные насаждения 
240
Защитные надткдютия на 
орошаемых землях 236 
Зеленая зона 169 
Зеленая пикировка 170 
Зеленая стена 170 
Зеленое насаждение 170 
Зеленое строительство 170 
Зеленое удобрение 170 
Зеленый театр 169 
Землеаание 198
Эимнамланые лад , ш дщ цамм

203V
Эимнеэеленые растения 203 
Зимнелистопадные л а а  203 
Зимний сад 203 
Зимостойпость 203 
Зимостойкость растений 6 6  

Зона водоохранная 251 
Зона прююродного отдыха 303 
Зона тихого отдыха п р о  113 
Зона шитениа 304 
Зональная растительность 114 
Эоолоп мадий сад 175

И

Ивановы (вторичные) побеги 130 
Иалее сучок (аарош тй сучок) 
130
Неокые л а д  (тамм) 296 
Иамаюмеость 302 
Иарюкмаания вдодоя 265 
ИКОНОС 129



Иязбана 129, 145 Коренные лесе 69
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И ш ю ни лесе 124 
H iiira p iH 4 iie  лесе 39
ЬЪаактариаацил леошх культур
50
Индияятортм рвгтетя 297 
Индикатриса отрвжчкя 12 
HiewHiep зеленого 
строитмстаа 169 
Инашмрнее подготовив 
территорт 261 
Инсектициды 129, 222 
Интерпрмтацие азрофотаотмм, 
306
Интразонаганаа рестнтелыюстъ 
129
Интродукция растетй В7 
ЫцФгТ “ *'1|»П|е|е" «стене 265 
Инфрмресмея съемка 130 
Инфракрасная честь 
элостромагмитного спектра 116 
Ископаемые растаем 64 
Исеушвен»1Й лас 
(ледиагаждение) 66  
Историко-архитектурное 
•wmpoeeieie 242 
ИсторичеоиА парк 242 
Истомm км для ГИС 63

К
Кябммт е боскете 64 
Кадка 123
Каймоаая рубка (ыемчато- 
лесссемнал рубка) 62 
Календаре оэалемпкъные 
работ 171
Календаре цветами 147 
Каллус 109 
Калгаж 166 
Камбий 169 
Камадотои1ви 140 
Каймишь 174 
Кал (наплие ш  свилеватой 
структурой) 140 
Карликовость 124 
Карликовая рвстааш 124 
Kajne мэолтий 169 
Карте леем 53 
Карты общ им и ласое 166՝ 
Карте лолезоеами замета 200 
Картограмма эамлятаи работ 
198
Картографирование 304 
Каснч|1е<|И1че1веа 
ннаентериаация 304 
Картографические проекции 305 
Карточке таксации 102 
Карты леомх пожаров и 
пшмроопасмости 23 
Карты общинных лесов 166 
Каскад 257 
Катагорийносте 174

дариаеае по высоте 156

Каулифлория 175 
Квартал 286 
Кает 106 
Канина 176 
Китамеавние 166 
Китайская 237
Класс возрасте 169 
Класс качества товарности 
древостоя (насаждена) 164 
Класс формы ствола 150 
Классификация деревьев по 

Крафгу 156
Классификамш драаостоеа по 
юэрастным этапам 161 
Клаггнфикация древостоя по 
возрасту 163
Классификация леонах пшкароа
22
Классификация насаждений 269 
Классмфтация п«аы 199 
Класшфмими петое леса 47 
Классы бонитета 03 
Классы пожарной опасности 201 
Классы росте дареные 154 
Клеймление деревьев 157 
Клон 179
Клоповое сортаяодство 179 
Клубень 239 
Клубневые растяни 239 
Клуб пек орень 239 
Клубнелуковица 239 
Клумбе 145
Ковровые растения 103 
Колон нов иди ая крона 266 
Колорит 103 
Комель 66
Комнатные растения 256 
Комплексная рубка 180 
Комплексное иотользоааниа 
древесины 81
Комплексное озеленение города
303
Комплексное предприятие 161 
Композиционное зонированы 
территории парка 114 
Композиционный уэал 181 
Композиция в садово-парковом 

искусстве 161
Комфортность ландшафта 133 
Кониферетум 162 
Конструкция леошх полос 32 
Контейнер 94 
Контраст 294
Контолируемаа нлвс«фиаацня 
космтеского ежмка 286 
Контрольная классификация 
аэрофотоснимка 307 
Контрольные деревья 273 
Концентрирован т ы  рубя՛1 165

Корчь 67 
Корка 179
Корившая снегам 69 
Корнамца 160 
Корневые волоски 211 
Корнетам отпрыски 71 
Кприео6 ао1вчаиностъ дгггъав 
267
Коенаобитаамый слой 6 6  
Корнеширысховыв 
декоративные растения 67 
Корогкод1ыв1ма растения 175 
Корчевание 6 8  
Косослой 232 
Котловинная рубка 103 
Коэффициент формы ствола 

150
Краотеоцватущие кустарники 96 
Красильные растения 229 
Красная книге 175 
Кривая высоты 74 
Кривая древес юго ствола 149 
Кривизна ствола 182 
Крона дярааьае 152 
Крупномасштабные взрастает 
142
Крупнорегиональные снимки 
142
Крылатка 126 
Крытая дорожка 147 
Кряж 100
Ксерофильное редколесье 230 
Ксерофиты 237. 305 
Ксилема 305
Купно ем ц**ттл г*~ т 104 
К у л а ки  рубки 164 
Кулиш 164 
Культи вар 164 
Культур! ока растаем 224 
Культурный газон 224 
Культурный ландшафт 224 
Курортные ласа 61 
Курортный район 61 
Куртина 213
Куртинное насаждение 152 
Кустарим 125 
Кустарничек 126

Л
ЛАНДСАТ 131 
Лазающие растет е  211 
Ландшафт 131
Ландшафтная архитектура 132 
Ландшафтная комюаицня 132 
Ландшафтная таксация 132 
Ландшафтное жвифоааиие 132 
Ландшафтное и скусст 131 
Ландшафтное проекпфоааиие 
133
Ландшафтные рубки 132



Ландшафтный анализ 
территории 281 
Ландшафтный парк 132 
Ландшафтный рнасток 1Э2 
Ландшафтоаедание 131 
Лекарственные растении 105 
Ленточная пробная площадь 127 
Ленточный посев 127 
Лес 14
Леса государственного значения 
246
Леса национальным парков 7 
Леса природные парков 75 
Лесистость 33 
Лесная дендрофлора 19 
Лесная интродукция 20 
Лесная метеорология 30 
Лесная пирология 21 
Лесная подстилка 20 
Лесная почва 17 
Лесная промышленность 18 
Лесная селекция 27 
Лесная сертификация 18 
Лесная типология 28 
Лесная фитопатология 31 
Лесная энтомология 19 
Лесничество 33 
Лесничий ЭЗ 
Лесник 32
Лесное дендроразнообразие 19 
Лесное законодательство 30 
Лесное картирование 30 
Лесное насаждение 58 
Лесное пастбище 16 
Лесное семеноведение 27 
Лесное семеноводство 28 
Лесное товароведение 16 
Лесное хозяйство 29 
Лесной гумус 22 
Лесной доход, результат 18,19 
Лесной кадастр 21 
Лесной квартал 30 
Лесной кодекс 30 
Лесной массив 19 
Лесной питомник 29 
Лесной сеянец 28 
Лесной фонд 31 
Лесной ценоз (лесное 
сообщество) 19 
Лесные дреаесные породы 21 
Лесные культуры 24 
Лесные кустарники 20 
Лесные площади 28 
Лесные пожары 22 
Лесные полосы 32 
Лесные почвы 22 
Лесные планшеты 26 
Лесные ресурсы 22 
Лесные сенокосы 20 
Лесные склады 25 
Лесные таксы 27 
Лесоведение 16 
Лесоводство 15

3 20
Лесовозная дорога 300 
Лесовосстановление 56 
Лесовосстановительные рубки 
46
Лесоаыращиааям 17 
Лесодефицитные районы 36 
Лесозаготовительный пумгг 49 
Лесозаготовительная 
промышленность 49 
Лесозаготовка 50 
Лесоиэбыточные районы 32 
Лесокультурная площадь 50 
Лесокультурное районирование 
52
Лесокультурный журнал 52 
Лесокультурный фонд 50 
Лесоматериал 31 
Лесомелиоративный фонд 34 
Лесомелиорация 49 
Лесонарушение 48 
Лесообестеченностъ 32 
Лесообраэующив породы (виды) 
48
Лесопарк 3355 
Лесопарковый пояс 55 
Лесопатологическое 
исследование 42 
Лесоперевалочная база 58 
Лесопожарная карта 49 
Лесопожарное районировате 
48
Лесопожарный период 17 
Л econo крытая плошадь 16 
Лесопользование 53 
Лесопользователи 59 
Лесопотребление 59 
Лесопромхоэ 34 
Лесопромышленная зона 34 
Лесоразведение 36 
Лесорастительное 
районирование 16 
Лесорастительные условия 17 
Лесорубочный билет 16 
Лесорубочный участок16 
Лесосады 18 
Лесосека 190
Лесосеменная плантация 55 
Лесосамеиное районирование 56 
Лесосеменное хозяйство 56 
Лесосеменной заказник 55 
Лесосечные отводы 190 
Лесосечные работы 190 
Лесосечный фонд 190 
Лесостепь 34 
Лесосырьевая база 17 
Лесотаксационный абрис 35 
Лесотаисационное 
районирование 34 
Лесотундра 34

Ласоупреален* (Управление 
лесой) 48
Лесоустроительная партия 53 
Лесоустроита/шчая мспадмуи 
53
Лесоустроительные з « п  54 
Лесоустроительной проект 54 
Лесоустройство 55 
Лесоучетные материмы 48 
Лесохозяйственные свойстве 
древесных пород 21 
Лесохозяйственные способы 
защиты леса 43 
Лесохозяйственные нарты 57 
Лесохозяйственный участок 58 
Лесхоз 58
Летнезеленые ласа 10 
Летний домне* 11 
Лиана 134 
ЛИДАР 134 
Либриформа 134 
Линейные eenropiaae объекты 
102
Липняк 134 
Лист 286
Лиственные древесные породы 
255
Лиственные леса 255 
Листопад 286 
Листопадные л е а  286 
Листопадные р а с те т  267 
Ломаное ядро 175 
Локальные снимки 134 
Луг 214
Луговой газон 214 
Лужайка 74 
Луковица 269 
Лукоетные расгенвы 269

М

Маквис 211
Мавританский газон 214 
Макет 212 
Макроклимат 211 
Макроландшафт 211 
Макрорельеф 211 
Малоценные древостой 
(насаждения) 294 
Малые архитектурные формы 
208
Ммочв 113 
Масона парковый 113 
Массовые (объемные) таблмды 
166
Массы кроны 255 
Масштаб 213 
Масштаб карты 305 
Масштаб аэрофотоснимка 306 
Маршрутная съемка 110 
Маточное отдаление лесного 
питомника 29
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Мапмшй отдал ттоммика 269 
Махровый цветок 114 
Мвякояые дераа ья 301 
Медленнорастущие др— Симе 

породы 104 
Маэоклимат 215 
Мезоландшафт 215 
Мезорельеф 215 
Мазотрофиые растемш 216 
Иазофиящыа леса 216 
Мезофиты 216 
Мелиорация 197, 216 
Мелкозем 212 
Мелколистные лесе 213 
Мелкомаоитабные 

аэрофотоснимки 212 
Мензульная съемка 217 
Меристема 216 
Мертвый покров (лесная 
подстилка) 216 
Местообитание 61 
Местопроисжамдение растения 
91
Метеорологические спутники 
309
Механические повреждения 
ствола 150 
Микориза 220
Микотрофные растения 220 
Микрогеоморфопластика 220 
Микроклимат 221 
Микро ландшафт 220 
Микрорельеф 221 
Микротермы 220 
Микроудобрения 221 
Микроэлементы 221 
Миксбордер 223 
Минерализированная полосе 
167
Минусовое дерево 221 
Многолетние растения 71 
Многомаршрутная 
аэрофотосъемка 71' 
Многоспентральноа 
сканирование 72 
Многослектральные скенерные 
снимки 72 
Моделирование 225 
Модельное дерево 225 
Модельное насаждение 
(древостой) 225 
Модельный сад 225 
Модер 225
Можжевеловое редколесье, 
арманик 101 
Молодняк 110 
Мониторинг леса 43 
Монокарлтеоше растения 219 
Монокарпные растения 226 
Моно компактная группа 219, 

226
Монокультурный участок 219, 

226

Мон осад 219, 226 
Монументальное жэсусстао 226 
Мор 226 
Морозовой 296 
Морозобойная яма 297 
Мороэобойтй рак 297 
Морозостойкие ppaaaoaia 
породы 296
Морозоустойчивость 296 
Морфология леса 43 
Морфология рестан ни 66 
Мотивы спокойствия и движения 
167
Мулль (мягкий гумус) 226 
Мульчирование 227 
Муссонные лесе 227 
Мутоеяа 235
Мягколиственные породы 301

н
Нагорный парк 73 
Накидной монтаж 184 
Наклон волокон 197, 232 
Памятник природы 84 
Наплыв 109
Напочвенный живой покрое 176 
Направление волокон 197 
Направление лесосек 193 
Направление рубок 194 
Народный парк 128 
Нарост 143 
Насаждение 290 
Наследственность 127 
Настенный сад 236 
Натурализация растений 66 
Национальный парк 7 
НДВИ (NOVI) (Индекс 
нормализированной разницы 
растительного покроев) 229 
Недоруб 179
Нежелательные древесные 
породы 59
Нейтральные растения 2Э7 
Нейтральный пейзаж 237 
Неоэеленлемая территория 237 
Непрямая интерпретация 
аэрофотоснимке 306 
Ниэкоствольиики 294 
Низкоствольное хозяйство 294 
Низкоствольные лесе 294 
Низовые пожары 99 
Низовое прореживание (рубки) 
273
Норма высева семян 263 
Норме озеленения 171

О
Обескрыливение семян 259 
Облесение 33
Обнаружение лесных пожаров

23

Оборот рубки 193 
Оборот хозяйства 291 
Обработка псмаы 199 
Образ объектов 
азрофотооммке 306 
Обрастающие веточки 210 
Обрез и формовка растений 66 
Обрезке дреееом  растет*
151
Обрезка сучьев 236 
Обсеменение 259 
Обследование лесов 52 
Объезд лесной 25 
Объект лесной таксации 
Объект лесоустройстве 54 
Объект озеленения 172 
Объем бревен (кряжей) 100 
Объем стволе 149 
Объемный вес семян 261 
Обыкновенный газон 270 
Обнаружение лесных пожаров 
25
Обход лесной 27 
Огнестойкость древесных пород 
153
Ограда 295
Одерновка (одерноеание) 210 
Одиночные посадки 216
Одноаоэрастиый лес 219
Однолетние растения 219 
Одномаршрутная 

аэрофотосъемка 219 
Однотонный партер 216 
Одревеснение Э01 
Ожог 11
Ожог растений солнцем 65 
Озеленение 173
Озеленение населенных мест 76 
Озеленяемая территория 173 
Оэеленяемость территории 261 
Окно 243
Окольцовывание 309 
Окорка древесины 80 
Окраска растений 66 
Окулировка 60 
Окучение 125
Омолаживание подлеска 110 
Омолаживание дерет е и 
кустарников 156 
Опед 139
Опад, валежник 123 
Опадание хвои 62 
Опал шейки корня 69 
Опасные деревья 278 
Описание геоботаничеоим 89 
Описание участке 198 
Оптимальное насаждение 
(древостоя) 310 
Оптимальные условия 
произрастания 10 
Опустынивание 12 
Опушка 55 
Опушка леса 36



Опытные таблицы хода 
роста 10 
Оранжерея 249 
Ориентация 160 
Орошение озеленяемой 
территории 17Э 
Ортофотоснимки 310 
Ортофотоплан 311 
Осадки (атмосферные) 285 
Осветление древостоя 162 
Освидетельствование мест рубок
192
Осеннее расцвечивание листьев 
287
Осиновые леса 168
Особо охраняемые природные
территории 82
Ось композиции 181
Отвод деревьев в рубку 155
Отвод лесосек 191
Отводок 12, 210
Отжиг 13
Отлуп 309
Относительный покой растения 
91
Отпад 123
тпад деревьев 155
Отпуск деревьев на корню 155
Отражение 12
Отражение и абсорбция
растительного покрова 92
Отражение снега 203
Отрастание 183
Отруб 163
Оттенение лесных сеянцев 28 
Отходы лесозаготовительного 
производства 49 
Охлестывание 210 
Охотничье хозяйство 236 
Охрана леса 43
Охрана окружающей среды 234 
Охрана природы 84 
Оценка лесосек (оценка 
лесосечного фонда) 191 
Очень медленнорастущие 
растения 141 
Очистка лесокультурной 
площади 50 
Очистке лесосек 193 
Очистка мест рубок 17 
Очищений стволов от сучьев 148
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п

Павильон 279 
Пал 201 
Палисад 297 
Палисадник 228 
Памятник природы 82 
Памятники природы 77 
Панхроматическая (черно-белая) 
аэрофотосъемка 240

Парадиз 107 
Парапет 10В 
Паренхима 243 
Парк 113
Парк культуры и отдыха 224 
Паркет 213
Парковая площадь 11Э 
Парковый мостик 113 
Парниковые газы 249 
Партер 245 
Партерный газон 245 
Партерный сад 245 
Пасока 94 
Пассивные системы 
дистанционного зондирования 
195
Пассивный колер 242 
Пастбищезащитные лесные 
полосы 69
Патрулирование леса 46 
Пейзаж 77
Пейзажная планировка 78 
Пейзажное искусство 77 
Пейзажный парк 7В 
Пень 180 
Пергола 123 
Перекрытие март 305 
Переносный сад 301 
Пересадка деревьев 159 
Перестойное дерево 100 
Перестойный древостой 100 
Пересчет деревьев 158 
Перечислительная таксация 187 
Период возобновления 277 
Период покоя семян 261 
Периодичность леочыя поморов 
23
Периодичность плодоношения 
246
Перспективный план озеленения 
населенных мест 76 
Пескоаание семян 259 
Пестролисгность 287 
Пешеходная доступность 195 
Пикировка в стадии прорастания 
255
Пикировка сеянцев 291 
Пиломатериал 268 
Питание растений 89 
Питательная смесь 269 
Плакучие растения 133, 276 
План 190
План лесонасаждений 57 
План рубок 194 
Планиметр 247 
Планировка 196 
Плантация 289 
Плантация лесных пород 28 
Плантация маточная 212 
Планы/карты лесопосадок 57 
'Плач* растений 67 
Плеть, плетень 242 
Плод 248

Плодовое дерево 248 
Плодоношение 247 
Плотность дреееочны 80 
Плотный кубометр 141 
Площадка для тихого отдыха 
139
Площадь поперечного сечачвчя 
деревьев и дреаостоеа (полнота) 
160
Площадь поперечного сечения 
ствола 148
Плюсовое дерево 107 
Пневая поросль 77 
Побег 121
Побегопроиэводнтельная
способность 233
Побочное лесопользование 41
Побурение древесины 80
Подвид 109
Подвой 242
Подгон 185
Подземные органы растим  91 
Подкормка 269 
Подлесок 109
Подневольно-выборочные рубки
273
Подпил 279 
Подрезка 210 
Подрост 214 
Подсев 309
Подсеточное ятпУ ттш  212 
Подчиненная древесная породе 
109
Подушкообразные растение 73 
Пожарная безопасность 200 
Пожарная опасность ласоа 52 
Пожарный наблюдательный
пункт 200
Поэднецветующие растения Э96 
Пойменные леса 99 
Поколение ласа 47 
Покрытосеменные 144 
Полезащитные лесные полот 
104
Ползучие растения 99 
Полна 251
Полигональные векторные 
объекты 71 
Поликарлик 72, 247 
Поликомпакгная группа 71, 247 
Поликультурный участок 71, 247 
Полнодревосностъ ствола 133 
Полноэернистостъ самчеч 260 
Полнота леса (древостоя) 39 
Полнотомотр 135 
Половое размножение растенчА 
88
Полог леса 44 
Полуделовоа дерево 179 
Полукустарник 179 
Полукустарничек 179 
Популяция 247 
Полянка 74



Рагркиальное
323

Порослмой нижоетюлымй лес
233
Погадка лес* 57 
Посадка на мнь 180 
Посадочный нагорная 266 
Поодочный чертя озалананма 
172
П о п  ласа 47
Посааная годность саман 263 
Погаегюе вжчестео саман 263 
Посом 96
Поствпеюм рубки 63 
Потрескивание драаасннм 61 
Почвозащиттм л е е м  
насажден на 196 
Почеолокроагм 197 
Почвоулуч тающие дреааом  
породы 196
Почвозащитные л е е м  
насаждения 196 
Почка 83 
Прато 246
Преобладающие дреееочьге 
породы 100
Прнбалочныа лесные полот 
194
Прмбреиочах раетителностъ 61 
Признака 242 
Приаиака под кору 209 
Прививка наремюм 182 
Привой 243
Придорожные леочые полосы 
207
Прием оэеленечечх (метод) 171 
Приживаемость лаошх культур 
51
Приканалвм л е п и  полот 
218
Приколы посадочного 
материала 288 
Примыкание лесосек 191 
Приовражные лесные полот 
204
Приисковая рубка 236 
Природный национальный парк 
6
Природные памлтмиги 75
Природный парк 9, 76
Прирост 10
Прирост деревьев 154
Прирост дреееожы (а древостое)
79
Приспевающие древостой 169 
Притундроаые леса 218 
Прицельная (выборочная) 
съемка 124
Пришли растения (пришельцы)
6
Пробная площадь 302 
Прогалжа 74
Продуктивность древостоя 161 
Продуктивность леса 39

Проектный период 228 
Производители юстъ лета 38 
Производим ласа 9 
Происхождение древостоя 163 
Промвиуточное поливание 
лесом 42
Промышленная таксация леса 
37
Промышленное цветоводство 66 
Промышленный район 66 
Прореживание 230 
Просека 168 
Простой древостой 243 
Пространственная разрмиимость 
260
П рочите (рубки прочистки)
215
Прутьевидные растения 234 
Прямая гегтерлригацка 
аэроснимка 307 
Пыжый лес 194

Р
Рабатка 145, 252 
Рабоечй проект 59 
Равновесие силуттов 299 
Равномернее постепа п ая рубка 
169
Радар 252 
РАДАРСАТ 252 
Рядналиый прирост 231 
Разбивка 284 
Развитие растения 90 
Разделительная полоса 72 
Разделителем лгеечи проекта 
объекта озеленения 172 
Разложение органических 
вещ еств 310 
Размеры объектов 
аэрофотоожмиа 306 
Размножение 72 
Размножение растений 65 
Разновидность 261 
Разновозрастной древостой 263 
Раэновоэрвсттм насаждаем 
281
Разнолистностъ 281 
Разряд лесоустройства 54 
Районирование 234 
Районирование деиоретиатх 
растений 97 
Рагечецветущиа 275 
Рассадник древешва пород, 
питомник 157
Растительное сообщество 93 
Растительность 93 
Растительный мир, флора 93 
Расчеттая лесосеке 186 
Расчистил леса под культуры 51 
Рау метр 252

испояьзоаанма поеретадач ой 
драваовы 278 
Реакция среды 222 
Реет»ютыый период 277 
Ревизия лесоустройства 54 
Регенерация 252 
Региональные снимог 260 
Регулярная планировка 174 
Регулярный сад 174 
Редина 230
Редкий вид деревьев и

кустарников 105
Радиолам 229 
Редукционное число 252 
Режим пользования лесом S8 
Резерват 253
Резервное дерево (маян) 253 
Резервные леса 255 
Реиопюсцироаошал съемка 
леса 46
Реконструкция защитных л е е м  
насаждений 240 
Реконструкция молодняиое 214 
Реконструкция объектов 
зеленого строительства 170 
Рекреационная зона 254 
Рекреационгм лесе 254 
Рекреация 253 
Рекультивация 277 
Реласкоп 253 
Реликтовые породы 223 
Реликты 253 
РЕСУРС 254
Ресурсные спутники Земли 112
Ризосфера 254
Ритм 254
Род 296
Розариум 275
Розовый сад 275
Рокарий 254
Рост растений 65
Роща, перелесок 16
Рубки 193
Рубки (Промежуточные рубки 
лесе) ухода за лесом 40 
Рубки верховые 277 
Рубки главного пользоаагам 101 
Рубки леса 42
Рубки лесовосстановительные 

56
Рубки нкзовыа 229 
Рубки осветления 137 
Рубки промежуточного 
пользования (рубчич уходе) 222 
Рубки проходные 59

С
Сеае1вюеые леса 258 
Сад 11, 243
Сад вечного цветения Z25



Сад длительного 
(непрерывного) цветения 111 
Сад на крыша 279 
Сад перистиль 247 
Садоаая дорожка 246 
Садовая земля 246 
Садоаая форма 245 
Садовод 246 
Садоводство 244 
Садовое растение 244 
Садово-парковое искусство 244 
Садово-парковое строительство 
245
Садово-парковые строительные 
работы 244
Садово-парковый ландшафт 244 
Садовый домик 246 
Садозащитные лесные полош 
11
Сады Семирамиды 231 
Саженец 291 
Самоиэреживание 129 
Самосев 129
Санитарно-гигиеническое 
значение леса 45 
Санитарно-защитная зона 257 
Санитарные рубки 257 
Санитарный минимум 257 
Сбег древесного ствола 151 
Сбежистость ствола '151 
Сбор семян и плодов 263 
Сверх-мелкомас штабные 
аэрофотоснимки 101 
Сеет верхний 277 
Свет задний 195 
Сеет как фактор роста леса 135 
Свет нижний 229 
Сеет передний 61 
Светлохвойные леса 62 
Световой прирост 136 
Светолюбивые древесные 
породы 136
Светотеневой эффект 130 
Свилеватость 232 
Свободная планировка 6 
Свойство/особенность (а ГИС 
среде) 193
Сезонная смена аспектов 63 
Секатор 119
Селекционный сорт растения 91
Селекция 256
Сельва 250
Семенники 259, 266
Семенное возобновление леса
47
Семенное лесное хозяйство 
(семлесхоз) 264 
Семенной год 266 
Семенной контроль 266 
Семенной лес 265 
Семя 250 
Сердцевина 166

324
Сертификат на лесные т и п  не
27
Сеянец 264
Сила роста семян 259
Силуэт 290
Симбиоз 165, 267
Синева древесины 60
Синуаия 267
Сирин гарий 109
Системе озеленения 171
Систематика растений 07
Система глобального
поэицироеания (СГП) 102
Скальные pacreteu 127
Сканирование вдоль маршрута
267
Сканирование поперек 
маршрута 266 
Скарификация 236 
Сквер 246
Сквоэистость кроны 255 
Скелетные аетч* 196 
Складочный кубометр (рауметр) 
105
Склеренхима 260 
Скоба мерная лешая 25 
Скреб 268
Скрещивание 140, 292 
Сложный древостой 73 
Смена древесных пород 154 
Смешанные леса 139 
Смешанный древостой 139 
Смешение древесных пород 153 
Смолы природные 140 
Смыкание молодняка 214 
Смытые понвы 134 
Снеговал 204 
Снеголом 204
Скегосборные лесные полосы 
204
Содействие естественному 
возобновлению леса 36 
Созревание плодов 247 
Сокодвижение 197
Солеустойчивость 9
Солитер 216, 269 
Сомкнутость крон леса 21 
Сомкнутость полога 256 
Сомкнутость полога 
вертикальная 256 
Сомкнутость полога 
горизонтальная 256 
Сообщество 105 
Сопутствующая дрееесная 
порода 298 
Соразмерность 107 
Сорт 270
Сортиментные таблицы 266 
Сортиментный план 266 
Сортирование семян 262 
Сосняки 269 
Состав древостоя 163 
Состав насаждения 290

Сосудистые растчви 14 
Соярвмюсть м о в л  культур 24 
Соцяетнм 144 
Спектральное отражение 270 
Спектральная ратраиваюсть 270 
Спектрометр 270 
Спелая древасют 169 
Спелость ласа 41 
Спелость саман 261 
Спелый древостой 169 
Специальный газон 194 
Сплошной посев 166 
Спяоцмокурпемая рубка 186 
Сллоимолесосмта рубан 186 
Сплоимые рубки 166 
Спортзчный газон 271 
Спортивный парк 215 
Способы лесорасчистки 42 
СПОТ 270
Спутниковая съемка 267 
Срастание 163
Средневозрастный древостой 
223
Среднее хозяйство 223 
Среднемясилабные 

аэрофотоснимки 222 
Средний прирост деревьев и 
древостова 156 
Средняя высота древостоя 
(насаждения) 164 
Средообразующая природная 
территория 222 
Срок примечают лесосек 192 
Сроки заготовки семют н плодов 
264
Стадион 271
Стадия проектирования 226 
Стандартизация а лесном 
хозяйстве 271
Стандартизация лесоматериала 
31
Стандартные таблицы 271 
Стандартный посадочтй 
материал 272
Стандарты на л а ста  самана 27 
Старение растчвй 67 
Статический истод таксацж 
леса 35
Статический метод учета 
урожайности семян 260 
Ствол 91
Ствол поверхностей 
Стебель 296
Стелющиеся растения 269 
Стена ласа 44 
Сталь 282 
Стереопары 272 
Стереоскоп 272
Стереоскопическая фотостат еа
272
Стерильный побег (мировой, 
волчек, Ивановы побеги) 200 
Стерильный цветок 200



325
Спи» 235
Спмулятор роста 10 
Стимуляция омлн 201 
Стланям 294 
Стон поверхностный 211 
Стол для дигиталоацим 125 
Стратификация 233 
Стратификация саман 252 
Стрижи 143
С трон ատ narawaainia 290 
Ступени толщи»»! ствола 150 
Субалышйсяое редколесье 217 
Субалвлийош расплатоноств 
217
Субальпийские амсояотраана
217
Сун 235
Суккуленты 273 
Сукцессия 274 
Сухобокостъ 239 
Суховей 142 
Суковаршинноств 239 
Сухолом 239 
Сухостой 297
Сухоцветы, иммортели 13, 239 
Сучии 235 
Сучсореэ 235 
Суши сем т 262 
Схема 267
Схема овеленания города 
(населмиого места) 303 
Схематические карты 267 
Свемм участи 294 
Сырь лам баи 202
т
Таблицы классов возраста, 
боштета, полноты, запаса и 
товарности древостоя 
(НТВВГДЯ1В1Я) 163 
Таблицы кода роста 10 
Тайга 279
Такса лесная; Стоимоств леса на
кормо 173
Таксатор 35
Таксация ласа 36
Таксация лесосек (таксация
лесосешого фонда)
Таксон 282
Таксономические категорм* 292 
Тахеометрическая свеиы 279 
Таердолисгниные драеасные 
породы 175
Таердоств древесины 79 
Текстура аэрофотооммм 307 
Текстура драеаопш 80 
Текущий Прирост и
древостой 159 
Темапмаские карты 124 
Тем наклонные леса 62 
Теневыносливость драаема 
пород 157

Тепоняюслиаыа дриапим 
растения 272
Теиеаьеюслмые растения 273 
Та»» обвяла аэрофотоомми
308
Теплица, naptaw 249 
Таллин но-паримшаое аоийстао
249
Тепло как фактор роста ласа
250
Термофильные растения 124 
Термофиты 124 
Терраса 257 
Террикон 135
Территория обьекта озеленения 

173
Техник о-рабтий проект 283 
Технико-экономический
показателв 283 
Техимто-экономичеаюе 
обоснование проекта 228 
Таяжжеская спелость леса 49 
Технический проакт 293 
Технологическая карта 
разработки лесосек 192 
Технологический коридор 283 
Техпромфинплаи 293 
Тил вырубок 194 
Тип ласа 47
Тип лесораститалы»я условий 
17
Тип лесных культур 25
Тил оэеленеиих 172
Тил растительности 93
Тип роста древостоя 161
ТИРОС (Спутник телевизионного
и инфракрасного наблюдения)
269
Товарность леса 37 
Тон жэрофошоними 307 
Топиарное искусство 292 
Топографически карта 294 
Топология 264 
Торец 149
Точечные векторные объекты
178
Темка восприятия 121 
Травы 142
Треет истые растил  142 
Травянистый бордюр 142 
Трааяно-кустарниковый покров 
142
Транспирация 292 
Транспирация дреаостоя 165 
Трансформации 

аэрофотоомми 308 
Трахаиды (проводящие ткани) 
292
Трелааи 265 
ТрелоаочтЙ волок 300 
Трещина 209 
Тропические леса 67 
Тугайные ласа 12

Тувонообраэупцие 
установки 213 
Тундра 293 
Турбулентность 226 
Тургор 293
Тушение летыж помарок 23

У
Увядшем тмствеа 297
Y in jiirrrt сеянцев 264 
Угловой шаблон 13 
Удобрение 243
Удушение корней 69 
Удушение сеянце* 265 
Укоренение 67 
Ультрафиолетовая часть 
алактромагнитного аюктра 116 
Умереннорастущие деревья 237 
Упакоаи леошх саман 27 
Упакоам посадажнол» 
материала 269
Уродливость растет* (уродство) 
90
Урожайность семян 260 
Усики 141
Условно-одноаоарастные 
насаждения (древостой) 239 
Услояно-аиюимая рубка 239 
Устойчивое управлеюм лесом 
41
Устойчивость 106 
Устойчивость растений 96 
Уход и  зелеными 
насаждениями 171 
Уход за лесными яультураии 51 
Уход и  290
Уход и  питомникам! 269 
Учет болезней леса 42 
Учат вредителей леса 49 
Учат выхода сеянцев 264 
Учат лаома ресурсом 26 
Учат состояние лесных культур 
25
Учетное дерево 196 
Учетные площадки 168 
Учреждения и месте отдыи 197

փ

фактура кроны 257 
Фенология 312 
Фенологический спектр 312 
Феиоспактр 312 
Фенотип 312
Физиологическая сухость 313 
филология растений 90 
Фипжлмаат 313 
Фито мессе 313 
фипмацидиость 313 
Фитамещы 313 
Фитоценоз 314



фитоценология 314 
флагообразные дереаьа 107 
Флора 314
флористическим состоя 314 
Флоэме 314 
Фонтом 231 
Форме 205
Форме дрееостоя (несеждения) 
163
Форме кроны 256 
Форме объектов 
аэрофотоснимке 308 
Форме стволе 150 
Формеция 315
Формирование кустарников 126 
Формированные деревья 205 
Формовка 205 
Формулы объемные 166 
Фотограмметрия 136 
Фотокарте 138 
Фотопериодизм 137, 315 
Фотоплан 136 
Фотосинтез 315 
Фотостагистмческая 
инвентаризация 137 
Фотосжема 137 
Фототропизм 137, 315 
Фригаиа 315 
Функции леса 46 
Функциональная организация 
территории 260

X

Хвойная муке 62 
Хвойные леса 62 
Хвойные породы 62 
Хворост 249 
Хвоя 61
Хозяйственная годность семян 
263
Хозяйственная часть 291 
Хозяйствование в лесу 58 
Холодостойкость растений 90 
Хранение семян 262 
Хранение сеянце* 265 
ХРВИР 200

ц
Цветение 147 
Цветковые растения; 
покрытосеменные 147 
Цветовая композиция 103 
Цветоводство 144 
Цветок 144, 149 
Цветочная группировка 146 
Ц ветник 146 
Цветочница 147 
Цветочное оформлен а 146 
Цветочно-надоч нал культура 145

3 26
Цветочно-коароаое оформлен а  
145
Цветочные растение 144 
Цветтмшй газон 146 
Цветочный контейнер 146 
Цветочный луг 146 
Цветочный **—*«•“ ■ 145 
Ц енте  лесе 66 
Ценология pacreiaal , 

фитоценология 69 
Центр композиции 181

ч

Чалпараль 237 
Частота лесных пожаров 23 
Чаща 123 
Черенкование 183 
Черенок 162
Чересполосная рубка 216 
Числовая съемка 125 
Чистота семян 262 
Чистый древостой 220

Ш
Шаблон 231
Шаровидные растения 102 
Шелюгование 232 
Шиблян 233
Широколиственные леса 131
Шишка 162
Шишносушилка 162
Шкала оценки семенного
возобновления 266
Школьное отдаление питомника
269
Школьный участок с 
древесными растениями 151 
Шпалера 295
Шпалерный кустарник 295 
Штаб, ствол 151 
Штабель 104

щ

Щепа теянологичеоая 264 
Щиты оттенения 273

Э
Эволюция 119 
Эдафические условие 115 
Эдафичаская свтка 115 
Эдафотип 115 
Эдификаторы 115 
Экзотические растения 116 
Экобиоморфа 116 
Экологическая амп/вгтуда 117 
Экологическая ниша 116 
Экологическая система 117

Экологические факторы 117 
Эколопметое равновпгпв 117 
Экология ле0 1 ыя драааошя 
пород 23
Экология растений 66 
Эконом таскал оцегеа леса 47 
Экономическая аффеятшносгъ 
леашозяАствежыж мероприятий
57
Экотип 116 
Экотоп, биотоп 116 
Эксплуатационный участок 231 
Экощуктяционный фонд 231 
Экспозиционный цаепеес 120 
Э кстразонатая растительность 
70
Элемент оаалч аииа 172 
Элементы дешифровки 
арофотоснимка 307 
Элактромапелный спектр 116 
Элита 116 
ЭНВИ 119 
Эндемики 118 
Эндемичные растения 116 
Энергия прорастания семг* 261 
Эпидерма 119 
Эпифиты 119, 176
ЭРДАСИМЕДЖИН 119
Эрозия почвы 199 
ЭРОС (Наблюдательные 
системы ресурсов Эевиы) 120 
Эталони ровные 119 
Этолиэация 115 
Эфемероиды 120, 275 
Эфемеры 120, 275 
Эфирные масла 106

Я

Яблоневый древостой 141 
Ягода 190 
Ядохимикаты 125 
Ядро 223
Ядро древесины 77 
Якорные корни 1Э9 
Японский сед 207 
Ярус 231 
Ярусность 232 
Ярусность леса 43 
Ясеневый лес 194



Index o f English 
terms 

A

abiotic factor* 5 
absolute germinating aeeda 

258
absorption 5
secant 233
acclimatization 9
acclimatization, seasoning 179
acorn 166
агВДаЬопб
advanttva plants 0
aerial inventory 309
aerial photo direct Interpretation

307
aerial photo indirect 

Interpretation 306 
aerial photo Interpretation 306 
aerial photo interpretation 

elements 307
aerial photo object shade* 306 
aerial photo objects form 308 
aerial photo objects' sizes Э06 
aerial photo pattern 308 
aerial photo scale 306 
aerial photo supervised 

classification 307 
aerial photo texture 307 
aerial photo tone 307 
aerial photos transformation

308
aerial photography 306 
afforestation 33 
aflem ale-elrip fellings 164 
age dess 169
age structure of residential area 

population 76 
ageing of plants 87 
•grocenoslse
apoforest amelioration of 

protective stands 241 
eg reforests melioration 5 
agroforesta meliorative zoning 5 
agrofbreetamellorator S 
agrotachnlcaJ ecttvttles ganlen- 

paric farming 6 
agretochnical preparation of 

territory in greening 
construction 260

air roots 308 
air inventory? 
air sowing 7 
air photo survey 6 
air survey 7
a ir survey for inventory 8

aJour295 
albedo 6 
a lbum in  70 
alive cover 170 
alive fandng176 
alleged planting 261 
allelopathy 8 
alley 160
allocation o f cutting area 191 
ALOS (Advanced land  
Observation Satellite) 6.65 
a lp lna iliin , rock garden 8 
alpine plants 8 
altimeter 73
amelioration. Improvement 197, 

216
ampel plants 11 
annealing 11 
enemochora 14 
anemophity 13 
angtoapermae 144 
annual cutting area (wood- 

cutting area) 262 
annual foraat Increment (basic 

Inoeamant) 156 
annuel plants 219 
annual rings 262 
anthrepogen factors 13 
anlropogen pollution 59 
apple stand (orchard) 141 
aquarium 9 
arabesque 64 
arboreta 65 
arc 169 
arc shake 309 
ArcGIS 67 
archHedontoa 207 
architectural elements In parks 

208
architectural graphics 206 
architectural project 206 
architecture 208 
architecture-planning laak 209 
ArcView 66
areal, natural habitat 66 
arrangement 104 
artificial forest, forest plantation 

66
ash forest 194 
aspen forests 169 
assimilation 62 
assortment, spades 

composition 265 
asymmetry 14

327

attendant tree spade,
associated tree epede 298 

attribute 64 
attrition 123 
average farming 223 

AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer) 63 

azonal vegetation 7

В
back light 185 
baits. Insecticides 222 
balance of ecological 

components 117 
balance o f greening object 

territory 173 
band sowing 127 
bark grafting 209 
baaal area 146 
basal area o f tree and stand 

160
beallar fallings 273
bast-call 266
beyrak woods 195
beach forest shelter betta 70
beautifully blooming bushes 98
beech forest 185
belt of stands 164
bell of trees 164
berry 190
bereo 74
biennia! plants 111 
blocenotogy, aynecolopy 179 
blocenosia 176 
biodiversity 177 
biological methods (ways) of 

forest protection 44 
biomasa 177 
btoproductfvtty 176 
biotic factors 74 
biotope 61,75 
b trd i forest 176 
blooming 147 
blooming calendar 147 
blown sap 163 
blue stain 60 
boghar tree farming 14 
bohemian method o f forest 

maintenance 39 
bonftet dasses 63 
bonltet, eland bonitat (site 

Index) 36 
bonsai 256



bordering of logging «tea 
191

boreal forest 64 
boreal vegetation 04 
bosket 04
botanical garden 91 
botanical geography, 

phytogeography 92 
botanical-geographical zone 94 
botany 62 
bottom cutting 228 
bottom-glade 74 
boulevard, avenue 05 
bouquet 147 
bouqull planting 301 
bowling field 175 
brachyem, dwarfism, nanism 

124
braid 100 
braid sdssore 100 
branching 210 
break down 264 
breakoff 103
breeding, reproduction 72 
broadcast seeding 100 
broad-leaf tree epedes 255 
broad-leaved forests 131 
brushwood 249 
bud 83
budding, scion budding, 

grafting 60 
buffer zone 72 
bulbous plants 269 
bulbus 269 
bunched wood 125 
bundle scar 236 
bum. scald scorch 11 
burning 201 
bush 125 
bush group 125
bushes formation (forming) 126 
butt 66
buttonhole 147

C
calculation of FR 26 
caliper 112 
callus, tylosis 166 
eamblum 169 
canopy density 256 
canopy fire 255 y 
canopy penetration 255 
canopy vertical closure 256 
cap-wood rot 70 
care of wood 77 
carpet plant 103 
cartogram of digging 196 
cartography 304 
cascade 257

3 28
eabgoriality 174 
cauliflory 175 
caulle, stem 296 
CBERS (China-Braatl Earth 

Resources Satellite System) 
cenosls, assemblage 165 
center of composition 161 
certificate on forest seeds 27 
chapparet 237 
charcoal 300
children's park. Juvenile Park 

212
children's playground 212 
Chinese grove 237 
deam bum, annealing 11 
dasa (category) of forest 

managdmenl planning 54 
classification of forest fires 22 
classification of forest types 47 
dean group cutting 166 
deanlng 137,162,215,230 
deaning of cut plot 17 
deanlng of cutting area 193 
cleaning of forest plantation 

area 50 
dearance 166 
dearwttlngs 101,166 
dear-cuts 166 
dosing оГ young stand 214 
dump of trees 213 
dump plantation, duster stand 

152
coastal (littoral) vegetation 61 
coating planto 229 
cokj-deddbue woodland 203 
coklness plants (cold-resistant) 

90
cold-resistant tree spades 296 
colour composition 103 
column crown, column canopy 

266
community forest maps 166 
compartment 266 
compartment map 26 
compass survey 94 
complex cutting 160 
complex enterprise 161 
complex urban greening 303 
composite stand 73 
composition axis 161 
composition In garden-park art 

161
composition zoning of park 

area 114
composition unit 181 
concentrated cuttings 165 
cone 162 
coned ryer 162 
cone-shaped dump 135

coniferous flour 62 
coniferous forests 62 
coniferous spedea 62 
conifers 61 
coniferetum 182 
construction of forest belts 32 
contrast 294
ooniroi (revision) of forest 

management planning 54 
control trees 273 
comventional annual stand 239 
conventional dear felling 239 
coop 123 
coppice 294 
coppice enterprise 294 
coppice forests 294 
coppice lowstem forest 233 
com 239
comer sample (model) 13 
coulisse, belt of trees 164 
covered lane 147 
crashed roots 206 
creeping plants 99 
crest 179 
erase grain 232 
cross-cut and dearage face 

149
crossing meting 140 
crown form, canopy form 2568 
oown mass, canopy mass 255 
crown pattern 257 
cruet 179 
cullivar 164
cultural and recreational park 

224
cultural greaspiot 224 
cultural landscape 224 
cultural plants 224 
curve of height 74 
cuah plants 73 
cut and muldlng (shaping, 

moulding) of plants 66 
cutting area operations 190 
cutting cyde 193 
cutting direction 194 
cutting fund, cutting aetata 191 
cutting plan 194 
cutting plot, wood-cutting area 

190
cuttings, M iings 193

0
dangerous trees 278 
Danish method of forest 

maintenance 39 
dark coniferous forests 62 
dasher 235 
dead-standing tree 297



daedwood breakage 238 
debris, breakage, kaaka 123 
dscfcNous forests 255 
decomposition of organic 

matter 310
deem a live dondrobreedlng 97 
dacoretive dendrology 97 
decorative Aortstic plants 97 
decorative leaved plants 88 
decorative plants 06,105 
decorative tree nursery 07 
decorative vegetation 07 
deeoretivfty 08 
deeply descend ng roots 130 
degraded landscape 105 
degree of stamlaper 150 
dendrils 141 
dendro collecUon 106 
dendrochronology 106 
dendrocHmafology 106 
dendrologlcal project 105,151 
dendrologieal region 106,162 
dendrologlcal subdivision 106, 

152
dendrology 152 
dendrometry 106 
dendrortum, arboretum 105 
density of FC 24 
density of wood plants planting 

151
derivative forests 0 
desertification 12 
detection of forest fires 23 
dametar quotient stem form 

coelfidenl 150 
de  back, top drying 236 
ded cover, forest mat 216 
digital photography 125 
dgrtizing table 125 
direction of cutting area 19Э 
debarking 60
dssonance, dscordance 14 
dvtdlng (separating) Unas for 

greening object projection 
172

dominant feature 100 
dominant tree species 100 
double flower 134 
dcKfole pith 163 
drought 110
(bought resistance of pi ante 66 
drought resistance 110 
■drunk' fores! 194 
dry wind 142 
dwarf semtshnjb 179 
dynamics of forest estate 31

E
aarty-fiowerlng 275 
Earth Resources Satellites 

(ERS) 112 
ecobiomorphe 116 
ecological amplitude 117 
ecological balance 117 
ecological tacton 117 
ecological ntshe 116 
ecological system (ecosystem) 

117
ecology of forest tree species 

21
economic assessment of forest 

47
economical age 291 
economical efficiency o f forest 

activities 57 
economical part 291 
ecotope, bkrtope 118 
ecotype 116 
edaphlc conditions 115 
edaphlc grid (net) 115 
edaphotype 115 
edge board 106 
edge canal 106 
edflcatora 115
electromagnetic spectrum 116 
elfin pfents 124 
elfin woodland 294 
elite 116
elm fores la 123,124 
endemic plants, endemics 118 
energy o f seed germination 261 
enfilade 258
engineer of green construction 

169
engineering preparation of 

territory 201
English park, landscape parti 

12
ensemble 14 
enterprise turnover 291 
enumerative inventory 167 
ENVl 119
environment creator natural 

territory 222
environment reaction, soil 

reaction 222
environmental pollution 234 
eolation, land retirement 199 
ephemeral* 276 
ephemera 120 
ephemerolds 120,275 
epMerma 119 
epiphytes 121,178 
ERDASIMAGINE 119 
eroded eolle 134 
EROS 120

espalier bush 295 
essential oils 106 
etalonlng 119 
sthollsation 115 
ETM+ (Enhanced Thematic 

Mapper plus) 106 
even-aged forest 219 
everbloomlng garden 225 
evergreen forest 224 
evergreen plants 224 
evolution 119 
e ioticp ian te  116 
expedition of forest

management pfenning 53 
experimental growth tables 10 
exploitation fund 231 
exploitation plot 231 
exploitation stock 231 
exposition Rower bed 120 
extinguishing (putting out) of 

forest fires 23 
extrazonal vegetation 70

F
false heart 175
foal-growing trees and bushes 

64
feature (In GIS environment) 

193
felling area, plot, parcel 16 
foiling licence, wood ticket 16 
felling waste, logging residue 

190
fence, fencing 295 
fertilizer 243
field protective forests, shelter 

bells 104 
fine-earth 212
fire hazard dasses, groups 201 
fire observation point 200 
fire-safety, fire security 200 
firewood 275 
firewood tree 275 
flag figurative trees 107 
flood-plain plants 99 
flora 314
florialic composition 314 
flortsBc container 146 
floristlc coops culture 145 
fiortstic design 146 
floristlc grasspiot 146 
floristlc poup 146 
floristlc massive 145 
floristlc meadow 146 
floristlc plants, angtoepermae 

147
florislic pot 147 
flortsti c-carpet design 147

3 2 9



flower 144 
flower-bed 145 
flower, blooming 144 
flower breeding 144 
Aowerptol 146 
flower-carpet design 145 
forbidden zones (belts) 66 
forcing plan Is 65 
forest 14
forest abundand regions 32 
forest age 37 
forest elpine boundary 37 
forest amelioration 49 
forest amelioration fund, f  a.

estate 34 
forest areas 26 
forest assessment 36 
forest basal-area, f.

completeness 39 
forest belts 32 
forest bourse 19 
forest bush species 20 
forest cadastre (survey), stale 

forest cadastre 21 
forest canopy 44 
forest canopy closure 21 
forest category 41 
forest certification 16 
forest code 30
forest commodity science 16 
forest compartment 30 
forest cover (percentage of 

forested land) 33 
forest cutlures (FC), forest 

plantings (FP) 24 
forest cutting, f. felling 42 
forest degradation 36 
forest dendrodlverelty 19 
forest dendroflora 19 
forest detour (circuit) 25 
forest diseases record 42 
forest district 33 
forest district, forest area 58 
forest economical features of 

tree epedas 21 
forest edge 36, 55 
forest enterprise 29,34.56 
forest enterprise maps 57 
forest enterprise methods of 

forest protection 43 
forest enthomology 18 
forest estate 31 
forest estate Inventory 

(assessment) 191 
forest exploitation 53 
forest extension (afforestation)

36
forest fastening, strengthening

37

330
forest fire 22
forest Are danger (hazard) 52 
forest fire map 49 
forest fire period 17 
forest Are subdivision 46 
forest fires and fire danger 

maps 23
forest formation spades 46 
forest functions 46 
forest gardening 44 
forest gardens 18 
forest generation 47 
forest group 40 
forest growing, forest planting 

17
forest growing conditions 17 
forest hayfletds 20 
forest humus 22 
forest income, result 16 
forest Industry 16 
forest introduction 20 
forest inventor 35 
forest Inventory 39 
forest Inventory draft schema

35
forest inventory materia Is 46 
forest Inventory statistical 

method 35
forest Inventory zoning 34 
forest layering, f. stratification 

43
forest legislation 30 
forest certification 20 
forest litter 20 
forest management 48,56 
forest management planning 

group 53
forest management planning 55 
forest map 53 
forest mapping 30 
forest marketability 37 
forest massive 19 
forest material 31 
forest maturity 41 
forest measurment rampon, 

stable 25
forest meteorology 30
forest monitoring 43
forest morphology 43
forest nursery 29
forest observe, forest beat 25
forest officer 33
forest park 33, 55
forest park zone 55
forest pasture 18
forest pathological study 42
forest penalization, repudiation

36
forest phytocenosis 19

forest phytopathology 31 
forest plantation area 50 
forest plantation estate (fund)

50
forest planting 17,57 
forest planting^ (FP) 26 
forest planting ptenafmaps 57 
forest principal екр(аИв9ап 36 
forest production, forest 

efficiency 37
forest productivity, output 36 
forest profit 19 
forest protection 43.52 
forest provision, forest supply 

32
forest pyrology 21 
forest rehabilitation, 

reforestation 45 
forest regeneration cuttings 46 
forest reloading base 56 
forest research 52 
forest resource base 17 
forest resoircas 22 
forest resources (FR) 26 
forest roads, logging roads 300 
forest seed growing, forest a. 

breeding 26
forest seeds enterprise 56 
forest seeds plantation 57 
forest seeds aubdvielon 56 
forest seedling 26 
forest seeds resevatlon 55 
forest seeds science 27 
forest selection 27 
forest soil 17 
forest soils 22 
forest sowing 47 
forest spedes plantation 28 
forest stand, f. planting 57 
forest state cadastre 26 
forest store houses 25 
forest sustainable management 

41
forest tax, forest rate 27 
forest tree spedes 21 
forest type 47 
forest typology 28 
forest users, f. stakeholders 59 
forest utilization 56 
forest utilization regime 58 
forest vegetation subdivision 16 
forest violation 46 
forest wall 46
forest water regulating role 44 
forest with high basal-area 73 
forest detour (d ro jit) 27 
forested area, forest cover 16 
forest-guard, forester, ranger 

32



331
faraat4nduatrial zone 34 
forestry 16
forests of national partes 7 
toreat-rtappe 34 
forest-tundra 34 
form 205
formation 205, 315 
formed trees 205 
fossil plants 64 
foesttafn 231 
free planning 6 
frequency of forest fires 23 
front garden 228 
front light 81 
frost cancer 297 
frost pocket 297 
frosted 296 
frwt-raaistanoe 296
frost-rilling 206 
frosts 297 
fruit 246 
fruitage 247
fruitage frequency, fruitage 

periodicity 246 
fruits maturing 247 
functional organization of 

territory 260

О
gaitoy 96
game husbandry 236 
gap 74
garden 11,243 
garden form, cutttvar 246 
garden house 246 
garden lane 246 
garden mold 246 
garden on roof 279 
garden park art 244 
garden part capacity 245 
garden part construction 246 
garden part construdion 
activities 244
garden part landscape 244 
garden plant 244 
garden prtstyle 247 
garden scissors, locator 110 
garden worker 246 
garden-bed 215 
gardening 244 
garden-protection forest 

ahetterbelta 11 
garland 146 
garrtgue96 
gas-resistant plants 96 
general plan 101 
generalization 98 
genetic fond, genofond 96 
genre 127

genus 296
gaobotankal dhcrlption 99 
geobotania 96 
geographic cooi dinalae 60 
Geographic Information 
Systems (GIS) 60 

geographical zoning 60 
geophytea 112 
geoplastlc forming o f plot 198 
geoplastics 112 
geostationary satellites 99 
GIS components 64 
GIS database 64 
GIS sources 63 
glade 74
Global Positioning Systems 

(GPS) 102
global satellite Image 102 
GLONASS (Russian

counterpart for USA GPS 
system) 102 

GOES (Geostationary
Operational Environmental 
Satellite) 103 

grade bonitet 63 
gradual (progressive cuttings) 

63
graft, grafting, Inoculation 242 
grain direction 197 
grass border (braid) 142 
grass mower 266 
grassplol215,266 
gressplot plants 267 
grass-bush cover 142 
gravitation area (zone) 304 
green construction 170,173 
green fertilizing, green singling

170
green singUngtands 170 
green eland 170 
green stands management 171 
green theatre 169 
green wall 170 
green zone 168 
greenhouse gases 249 
greenhouse, stove 249 
greenhouse, forcing bed 249 
greenhouse enterprise 249 
greening activities calendar

171
greening category 171 
greening element 172 
greening method 171 
greening norni (standart) 172 
green fog object 172 
greening object territory 173 
greening planting drawing 172 
greening syetam 171 
greening territory 173

greening type 172 
greensward (turf) 210 
gromd alive carer 176 
ground cover 197 
potato covering, plant group 

197
ground stands, bottom-dwelling 
stands 205 
group 143
group gradual cutting 141 
group selective cutting 141 
grove, copse 16 
growing optimal conditionslO 
growth 10
growth stimulator 10 
growth tables 10 
gum spot 140 
gummosls 140 
gymnospermous 217

H
habitus 165 
halophytes 11 
hardvrood tree spedes 175 
harmony 167,226 
heartvrood, kernel, core 223 
heat as a factor of forest growth 

250
heal resistance 249 
heat resistance, heat tolerance 

234
heUing 266 
herbarium 195 
herbeddes 196 
herbs 142 
heredity 127 
hetorophilla 195,261 
hidroponics 196 
high forest 267 
high stem stand 73 
high stem enterprise 73 
hillside park 73 
historical part 242 
historical-architectural zoning 

240
hdophytes 9 
hollow 302
horizontal canopy density 256 
horizontal oown dosi*a256 
hornbeam forest 63 
HRVIR200
humid tropical forest 142 
humus 77,201 
humus horizon 201 
hybrid classification 196 
hydrides 196 
hybridzation 196 
Hytea, tropical rah forest 196



I
ВюЬапа 129,145 
IKONOS 129 
Immortal !es 238 
Implanting 67 
Inoemerit of trees 154 
Indicator plants 297 
indigenous, native p!ants 5 
Indoor plants 256 
industrial assessment of forests 

37
Industral (lower breeding 66 
Industrial region 66 
industrial wood 232 
Information system 264 
Infrared photography 130 
Infrared range of

electromagnetic spectrum 
116

insecticide 129 
in-slol stands 229 
Inter planting 143 
inlergrowth 183 
Inlerier (bottom) light 229 
Interlaced cutting 216 
intermediate cuttings 222 
Intermediate forest cuttings 40 
Intermediate forest utilization 

42
Inlrozonal vegetation 129 
inventory card 102 
inventory goniometer 135 
Inventory of forest plantations 

50
inventory of survived seedlings 

264
Irrigation of greening territory 

173
Isollne map 169
Miv snag (blind knot) 130

J
Japanese garden 207 
journal of forest plantings 52 
Juniper light forest 101

К

kenkone 176 
key fruit 126 
Mon 179
Mon sort breeding 179 
knob 109 
knot branch 235 
knot-cutler 235

L

Lammas shoots 130

3 32
land improvement 280 
land preparation for plantation 

51
LANDSAT131 
landscape, scenery 77,131 
landscape analysts of territory 

261
landscape archHectwe 132 
landscape art 77,131 
landscape comfort 133 
landsape composition 132 
landscape cutting 132 
landscape inventory 132 
landscape park 76,132 
landscape planning 76 
landscape plot 132 
landscape protection 133 
landscape scenery 133 
landscape science 131 
landscape zoning 132 
land-use map 200 
large regional images 142 
large-scale aerial photos 142 
lasplng 210
lata blooming plants 296 
lath 73
lattice plants 234 
layer, offset 12 
layer, stage 231 
layering 232 
layers 210 
leaf fall 266 
leaf fall forests 286 
leaf fall plants 267 
leaf wlft, leaf flac 267 
lean or uprooting due to enow 

pressure 204 
leave 266
leaves autumn colowing 287 
legenda for forest management 

planning 54 
liana 134 
libriform 134 
LIDAR 134 
life form 177 
life zero 177
light as forest growth factor 135 
light coniferous forest 62 
light growth 136 
light tolerant tree spades 136 
light-shadow effed 136 
llgnificatton 301 
lilacum 109
lime-tree forest, lime plantation 

134
linear vector objects 102 
litter, Utter foil 139 
local Images 134

local Irregularity of annual rings 
96 

fog 100
log classification plan 288 
fog dasslflatkm  tables 286 
log yield 301
fogging (lumbering) enterprise 

49
logging site «semination 192 
togs volume 111 
longevous plants 111 
tong-day plants 111 
long-run flowering (blooming) 

garden 111
long-term gradual cuttings 111 
tot cutting 103 
lower 279
low-valuable elands

(plantations) 294 
(umbering 50 
Iwnbering hdustry 40

M
macrodlmate 211 
maoolandscape 211 
macrorelief 211 
main tree spedes 101 
maintenance of forest 

plantations 51 
making e mosaic 164 
malformation plants 90 
management of forest 

enterprise 29 
map Inventory 304 
map overlaying 305 
map projections 304 
map scale 304 
maquis 211 
massive 113 
mast year 266 
mating, crossing 292 
mature stand 169 
mature timber 169 
meadow 214 
meadow grass plot 214 
mean annual Increment of frees 

and stand 168 
medtoal plants 105 
medium-scale aerial 

photography 222 
merohabtable tree 2ЭЭ 
meristem (formative tissue) 216 
meteorological satellites Э09 
methods of forest deantog 42 
mazodlmate 215 
mezolend scape 215 
mezophyile forests 216 
mezophytas 216 
mezomlief 215



mezotrophk plants 216 
mtcorrhtza 220, 268 
mlcotrophyc plants 220 
micro landscape 220 
mloodlmate 221 
mlauelementB 221 
mkaofatittzari 221 
mforogeomorphoplaetics 220 
microphyilous forests, smefl- 

(saved forest 213 
mlcrorellef 221 
mtcrotherms 220 
middle-age stand 223 
mineralized forest strip 187 
minus tree 221
mist-forming Installations 213 
mtxborder 223 
mixed forests 139 
mixed stands 139 
mbdua of tree spades 153 
model garden 225 
model stand 225 
model tree 225 
model, mock up 212 
modelling 225 
moder225
moderate growing trees 237 
monocarplc plants 210 
monocarps 226 
monocompact group 219, 226 
monoculturel plot 219,226 
monogarden 219,226 
monophonic perter 218 
monotype stand 220 
monsoon forests 227 
monumental art 226 
moorish passplot 214 
MOR 220
mother (branch) division of 

forest nursery 29 
mother tree, seed trees 259 
motives of rest end movement 

187
mountainous forests 133 
mulching 227 
mull, soft humus 226 
multi (poly-) compact group 247 
multispectrai scanner vnaget 

72
multtspectrel scanning 72 
multi-track aerial photopaphy 

71
mycorrhiza 268

N
National Natural Park 6 
national park 7 
natural monuments 75,64

Natural Park 76 
natural parka of forests 76 
nabaal pitches, resin 140 
natural poButhm 75 
natm l regeneration 

(reforestation) 76 
natisal tNrming 75 
natisal wood One 161 
natise protection 82,234 
NOVI (Notmalbad difference 

vegetation Index) 226 
nervation 250 
neutral landscape 237 
neutral plants 237 
no-greening territory 237 
nonlined-out plant 275 
non-limber forest products 

utilization end services 41 
nursery maitenanee 289 
nursery seed plot 157 
nutrient mixtixB 269

О

oak-wood, oak feres! 166 
object of forest management 

planning 54
obligatory selection fellings 273 
oeular Inventory 102 
odoriferous (odorous) garden 

94
odoriferous (odorous) plants 95 
offset decorative plants 67 
opal of root neek (pivot) 69 
opposing (cut-up) greening 167 
opposing fire 187 
optimal planting (stand) 310 
orchard 11
ordinary grassplot 270 
oriental hornbeam forest 207 
orientation 180 
orthophotoplen 311 
orth op holes 310 
out tum155 
outline, draft 298 
overgrowing branches 210 
overgrowth, tangle 126 
overmature stand 100 
overmature tree 100

P
pack plants 300 
packaging of ptanttog material 

286
packing of forest seeds Z7 
paftsade 267
panchromatic (black and white) 

photography 240

paradise 107 
parapet 106 
parenchyma 243 
park113
park area (square) 113
perk bridge 113
park masaive 113
parquet 213
part» 245
partar garden 245
patter grassplot 245
passive colour 242
pastures forest shelter belts 69
pattern, gauge 2Э1
pavilion 279
pee Hass pallard forming 13 
pedestrian accessibility 

(availability) 195 
pendent plants 133,276 
perch stand 205 
perennial ptanls 71 
pergola 123 
perianth plants 144 
period (time) of bordering of 

logging tiles 162 
periotfdty of forest fires 23 
perishing of germinated 

seedlings seedling 265 
perspective plan for

settlements greening 76 
phonological spectnm 312 
phenology 312 
phenotype 312 
phloem 314 
photogrammetry 136 
photo-mep 136 
photopertodlsm 137,315 
photo-plan 136 
photo-Bthema 137 
photo-statistic inventory 137 
photoeyntae 315 
phototropism 137,315 
phrygana 315 
physiological dryness 313 
phytocenology 314 
phytocenoays 314 
phytodknete 313 
phytomass313 
phytondde 313 
phytoncydes 313 
piece of forestland 17 
pine forest 270 
pine stand 269 
pith stock, heartwood 166 
plan 190
plane-table survey 217 
pianlmeter 247 
plant container 94 
plant ecology 86

3 3 3



plant geography 
(phytogeography) 85 

plant pest 89 
plantation 289 
planting 232
planting management stand 

maitenance 290 
planting material 288 
plants “weeping' 87 
plants anatomy (phytotomia) 85 
plants breeding, p. reproduction 

85
plants cenology, phytocanology 

89
plants coloration 88 
plants deooretive features 86 
plants development 90 
plants, feeding 89 
plants growth 85 
plants Introduction 87 
p!an(s morphology 88 
plants naturalization 86 
plants of short days 175 
plants physiology 90 
plants resistance 86 
plants sex reproduction 

(breeding) 88 
plants systematic® 87 
plot, piece of forest land 15 
plot (area) survey 284 
plot description 198 
plot subgrading, leveling 198 
plus tree 107 
point of perception 121 
poinl vector objects 178 
pole 204 
polycarpic 247 
polycarptc plant 72 
polycompacl group 71 
polycultural area 247 
polycullural area (district, place) 

7\
polygonal vector objects 71 
populaUon 247 
pralo 248 
precipitation 285 
pressing-out of germination 

seedlings 284 
prevailing tree spedes 100 
pricking out of saplings 291 
primary fire 99
projection of forest planning 54 
project period 226 
project 1абк 228 
projection stage 228 
promotion to natural forest 

regeneration 38 
propagation by cutting 183 
prostrate plants 289

3 34
protection forests for irrigated 

lands 236
protection of decorative 

garden-park plants 98 
protective afforestation, p.

silviculture 240,241 
protective forest cover 241 
protective forest stands 240 
protective forests 240 
protective green zone 241 
protective state shelter belts 

241
pruning 210 
public park 128 
pulling-down of needles 82 
punk 143

Q
qulle zone of recreational park 

113

R
Radar 252 
RADARSAT 252 
radical (climax) forest 89 
radial increment 231 
rare specie of trees and bushes 

185
rate group of tree species 153 
rational using (utilization) of 

damaged wood 278 
raumetar 252 
ravine forest bells 204 
reconstruction of protective 

forest stands 240 
reconstruction of young stands 

214
record of forest pests 46 
recreation 253 
recreational forests 254 
recreational zone 254 
recleaUonal establishments and 

plants 187 
recultivation 277 
Red Book 175 
reduction number 252 
reflectance 12 
reflectance Indicalrice 12 
reforestation cuttlnga, r. fellings 

56
reforestation, forest 

regeneration 58 
regeneration 252 
regional images 280 
registration areas 188 
registration of FC status 25 
registration tree 188 
regrowth 183

regutar (continued) gradual 
cutting 189 

regular garden 174 
regular planning 174 
rejuvenation of bee and bushes 

158
rejuvenescence of indergrowth 

110
relative rest (quiet) of plants 01 
rellascope 26Э 
redd areal 253 
relict spedes 223 
relicts 253
remnants of lumbering Industry 

49
remote sansng active systems 

195
remote sensing passive 

systems 195
renewal period, regeneration 

period 277
replanting of trees 159 
reproduction of FR 28 
reseedng, under sow 306 
reserve! 253 

reservation 65 
reserve 65
reserve forests 65,253 
reserve tree 253 
reserve trees 301 
resevoir, basin 250 
residential area 78 
resin; turpentine, gum 140 
resort area (district) 61 
resort forests 61 
resource base 202 
reservation 67 
RESURS 254 
revision period 277 
rhizome 160 
rhlzosphere 253 
rhythm 254 
ridge 145
ridge, barrier bed 252 
ringing, girdling 309 
riparian woodland 235 
ripening stands 191 
roadside forest belts 207 
rock garden 254 
rocky plants 127 
roe 232
rolled timber slash, breakage 

199
room In bosket 84
root 87
root choue 69
root descendants, coppice 68 
root fuzz 211 
rooliistem  71



335
root<Dverage of leevee 267 
root-inhabited layer (stratun) 

68
rootstock, stock 242 
rasa garden 275 
rosary 275 
roain, colophony 174 
rot 302
roundwood pile 104 

S
safety (Integrity) of FC 24 
sallnrty resistance 9 
•ample plot 302 
■anilary cutting 257 
sanitary minimum 257 
sanitary-hygienic meaning of 

forest 45
sanitary-protective zone 257 
sap 64
sap ascent 197 
satellite photographyrtmagkng 

287
savanna 258 
sawdust 300 
sawn timber 266 
scale 213
scandent plants 211 
scanning across track 266 
scanning along track 267 
scarce forest lands 36 
scarification 236 
scenery 77,78 
scenery point 78 
•dtomadc maps 267 
scheme 287
school division of nursery 269 
scion 243
■derophylous forest, hard- 

leaved forest 174 
soap (cutting) of mod plants 

151
emib 268
seasonal following of aspects 

63
secondary, derivative forest» -9 
secondary forest materials 112 
secondary tree spedes 112 
seed 256
seed and fruits harvesting 

schedule 264 
eeed deanness, purity 262 
seed dosing up (embedding) 

260
eeed dosing up depth 263 
seed cental 266 
seed droptog norm 263 
seed drying 262

seed forest, high forest 265 
seed forest entsqMlse 264 
seed forest regeneration 45 
seed foil stippdng (granutertty) 

260
seed germination capacity 261 
seed germination stimulation 

261
seed growing energy 259 
seed mahirity 261 
seed regeneration assessment 

scale 266
seed resting period 281 
seed sorting 262 
seed sowing quality 263 
seed sowing validity 263 
seed storage 262 
seed slraUflcation 262 
seed trees, mother tree 259 
seed velfUdy 263 
seed vitality (grow power) 261 
eeed volume weight 261 
seed yield 260 
seeding 264 
seedling storage 285 
seedling willing 264 
seedlings outplanning 285 
seedlings sufbntion 265 
seeds absolute weight 259 
seeds end frails col lection 263 
seeds dewinglng 259 
seeds groLrtd germination 260 
seeds quality 260 
seeds sandslng 259 
selection 256 
selection fellings 236 
selective farming 122 
selective gradual cutting 122 
selective cuttings 121 
selective Improving cutting 169 
selective sort plant 91 
self-pruning 129 
self-sowing 129 
selva 258 
semination 259 
seml-merchantable tree 179 
Semlremtds gardens 231 
separated plantings 216 
separation belt 72 
settlements* greening 76 
•hade loleranl plants 273 
shade-bearing of tree 

spedes157
shadow tolerant wood plants 

272
shadowing of forest seedling 26 
shadowing plates (board) 273 
shake 209 
shearing 143

shoot- formtog capacity 
233

shoot 121 
shoots 166 
atbljak233 
aide grafting 218 
sighting atrip, viewfinder 107 
silhouette 298 
silhouettes balance 299 
silviculture 15 
single-story stand 243 
el ngte-track aerial photography 

219
singling In regrowlh stage 255 
skeletal branches 196 
skidding 265
skidding way, skidding portage 

300
slape of grain 197
slash, burned-out forest 139
slip grafting 162
slip, shank 162
slope of (pain 232
slow growing tree spedes 104
email architectural forms 208
small tree, sapling 160
small-scale aerial photos 212
snags 235
snags cutting, scraping 236 
snow reflectance 203 
snow breakage 204 
snow-prolection forest bells 

204
softwood species 301 
soil dlssrfi cation 199 
soil erozJon 199 
eoH Improvement 198 
soil protection forest stands 

196
soil treatment (processkig) 198 
soil-degraded (aggravated) tree 

spedes 196
soil-enrichment tree epedes 

198
sollter218,269 
sowing density 295 
sowing wind-blow 295 
spatial resolution 280 
spedal grassplot 194 
spedal protected natural 

territories 82 
spede265 
specie, sort 270 
spades height 265 
spectral reflectance 270 
spectral resolution 270 
spectrometer 270 
eparmaries 266 
spherical plants 102



в port grasspfot 271 
sport park 215 
SPOT 270 
spruce forest 109 
spunk 140 
square 248
square, area of rest 139 
stability, resistance 108 
stacked cubic meter (roisneter) 

105
stacked cubic meter 141 
stadton 271 
stagnation 302 
stand 160
stand (plantation, planting) 290 
stand average diameter 165 
stand average height 164 
stand bonitet 160 
eland classification 289 
eland classification by age 163 
6land classification by age* 

etage 161
stand composition 163 
stand composition, (stock, 

structure), 290 
stand density 162 
stand form 163 
stand form height 165 
stand growth stock (on root)

164
stand growth type 161 
stand origin 163 
stand productivity 161 
stand quality marketability dees 

164
stand structure 290 
stand tab!es of age, bonitet, 

basal-area, volume and 
marketability 163 

stand transpiration 165 
stand with good quality 162 
standard tables 171 
standart seedlings (planting 

material) 272 
BtandartlzaUon In forest 

enterprise 271 
Btandartizalion of forest 

materials 31 ՜ 
в Ian darts on forest seeds 27 
stands group 290 
state forests 246 
state forest fund, state Forest 

Estate 246
statistic method of seed yield 

record 260 
stem 91
stem analysis 146 
stem buttress 62 
stem curvature 162

336
slam diameter 61 
stem form 150 
slam form dass 150 
stem lateral surface 149 
stem tateral surface In stands 

165
stem mechanical damages 150 
stem non la parity 133 
stem taper 151 
stem thickness grades 150 
stem volume 149 
stems dean In gs from snags 

146
stems differentiation 146 
steppe 282 
stereoscope 272 
stereoscopic photography 272 
sterile fimver200 
sterile outgrowth 200 
slereopalr 272 
slock deeay, s. rot 84 
slock division of nursery 289 
stock plantation 212 
slocked merchantable wood 

130
storing point 218 
stove, green house 249 
stratification 233 
strip cutting 83 
stump 160 
stump coppice 77 
slumpage price 173 
slumpplanting 180 
style 235
subalpine tall herbage 217 
subalplne thin stand, subalpine 

light forest 217 
subalpine vegetation 217 
sub-bayrak woods 194 
subchannel forest belts 216 
sub-compartment 16 
subdivision 234
subdivision of forest plantations 

52
subordinated tree spedes 109 
subshrub 126,176 
subspedes 109 
subtundra forests 216 
suburban recreational zone 303 
succession 274 
succulent plants 273 
summer green forests 10 
summerhouse 11 
sun burned plants 85 
super-smafl scale air photos 

101
supervised desaJflcation of 

satellite Image 286

supplement to forest 
plantations 51 

supplementary feeding 269 
surface run-off 211 
survival of decorative plants 96 
survival of forest plants 51 
sweet woods, fndt tree 246 
symbkase 165,267 
synuilim  267

T
table (in GIS environment) 9 
taiga 279 
taint 103
tanning matter 104 
tape pdot area 127 
targeted (selective) 

photography 124 
taxometric survey 279 
taxon 282
taxonomical categories 282 
technical forest maturity 46 
technical project 283 
technical survey of forests 46 
technical-economical 

parameter 263 
technical-economical project 

Justification 226 
technlel-productlon financial 

plan 263
technical-working project 28Э 
technological card of logging 

sites exploitation 192 
technological chips 284 
technological corridor 283 
terrace 257 
territory greening 281 
the dynamics of forest estate 

33
the site of plants origin, 

prevenance 91 
thematic maps 124 
thermophilic plants 124 
thermophita 124 
thicket 123
thin stand, subalpine light forest 

229
minings 59
mining of geminated seedlings 

265
timber complex utilization 81 
timber processing 61 
nROS (Television and infrared 

Observation Satellite) 288 
top bud 98
top (crown) thinnings 277 
top (crown, over) cuttings 277 
top light (over Ught) 277 
toplar art 292



topopaphic стар 284 
topology 264 
toxic chemicals 126 
tradidda292 
(rack photography 110 
transpiration 2»2 
transplant sapling 291 
transportable garden 301 
tray farm 212 
tree 148 
tree age 159 
tree attrition 157 
tree branding 159 
tree category (classification) by 

height 156
tree classification by craft 156 
tree counting 158 
tree crown diameter 159 
tree crown, canopy 152 
tree diameter 160 
tree group (plantation group) 

152
tree tocrement dasaes 154 
tree milling 155 
tree planting machine 157 
tree plants roots ceasing In 

nuraertes166
tree plants, wood plants 151 
tree separation for cutting 155 
tree specie 152
tree species Пге-resistance 153 
tree species grouping by 

thermophile feature 156 
tree species grouping by 

shade-bearing 156 
tree species number 160 
tree species rata lion, tree 

species succession 154 
tree species windblown 154 
tree stem curve 149 
tree top 159
tree-bush vegetation 152 
trellis, lane 295 
tropical forests 67 
tuber, nodule 239 
tuberous plants 239 
tuber-roet 239 
tugai rorests 12 
tundra 293 
turbulence 226 
turfen bench 209 
turfen sol 209 
lurf-formlng plants 209 
turfing 210 
turgescence 293 
tytosis 109 
type of FP 25 
type of forest growing 

conditions 17 
type of logging site 194 
type speoss 281

U

ultraviolet range of
electromagnetic spectrum 
116

under stocked stand 230 
undercut 276 
underground (subsurface) 

plants organs 91 
undergrowth (shrub) forest 109 
undergrowth density 110 
unda^iants 183 
underalrable tree species 59 
unsupervised classification of 

satellite image 266 
uprooting 66 
urban construction 303 
urban construction 
requirements to sett]aments' 

greening 76 
urban forests 303 
urban greening scheme 303 
urban landscape 303

V
valuable forest 68 
variability 302 
variegation 287 
vascular plants 14 
vector 276 
vegetation 93 
vegetation absorption and 

reflectance 92 
vegetation аааоааЬопОЭ 
vegetation biomass 93 
vegetation community, v.

centals 93 
vegetation type 93 
vegetation, flora 93 
vegetative forest regeneration 

45
vegetative period 276 
vegetative plants breeding 

(reprodudion) 69 
vegetative regeneration 276 
vegetative reproduction Z76 
vertical greening 296 
vertical protect of greening 

object 173
vertical thermal (temperature) 

gradient 74
vertical zoning of forest 46 
very slow growth plants 141 
vine, wattle fence 242 
virgin forest 184 
vista 278
visual-based hventory 266 
volume formulas 166 
volume tables 166

W
wait garden 236 
water basin 251 
water protection forests 250 
water protection zone 251

water shoots 75,77 
water supply of greening objed 

172
watering 251
waterlogged sol, boggy ground 

207
wavtnesa (buckles, conugation) 

of wood 78
wildfire surpresston 239 
willow forest (willow coppice)

wilting 123
wind race forest edge 304 
wind mildering plantings 304 
windblown 304 
windbreak 304 
window 243 
winter garden 203 
winter resistant 203 
winter-green forest, stand 203 
winter-green plants 203 
winter-hardiness of plants 68 
winterkill (wlnterWIIng) plants 

90
wood board 279
wood boring 60
wood brightnees 81
wood chippings 301
wood crackling 61
wood decay 61
wood defects 60
wood density 60
wood flour 300
wood greens 76
wood growth (to stands) 79
wood school plot 151
wood science 300
wood steadiness (constancy)

79
wood stem 151 
wood texture 60 
wood, limber 76 
working plan 59

X
xeranthemum, immortelle 13 
xerophlous light forest 236 
xerophytes 237,305 
xylem 305

Y
yield logging site 166 
young growth, undergrowth 214 
yotsig stand 110

Z
zonal vegetation 114 
zoning of decorative plants 97 
zoological park (garden) 175

337
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