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խնդիրները ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում 

Դիանա Հարությունյան

ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի 
համակարգող

16 հունվարի, 2020թ. ք. Երեւան



Կլիմայի փոփոխության գլոբալ միտումները

Մարդածին ազդեցությամբ 
պայմանավորված գլոբալ 
տաքացումը 2017թ. հասել է 
մոտավորապես 1°C՝
նախաարդյունաբերական
շրջանի մակարդակի 
համեմատությամբ: 

Աղբյուր՝ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ (IPCC)
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ՀՀ-ում միջին տարեկան ջերմաստիճանի (1929-2016թթ.) եւ
տեղումների քանակի (1935-2016թթ.) շեղումները 1961-1990թթ. 

միջինից

Միջին տարեկան
ջերմաստիճանի աճ՝ 1.23 0C

Միջին տարեկան տեղումների
նվազում ՝ մոտ 9%

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության նախապատրաստման շրջանակներում, Հիդրոմետ ծառայության նյութեր 3



Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումները Հայաստանի
համար` 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ

Բարձրության 
գոտիներ, մ

1961-1990 2011-2040 2041-2070 2071-2100

T,  °C P, մմ T,  °C P, մմ T,  °C P, մմ T,  °C P, մմ
< 800 11.2 467 12.8 452 14.5 439 15.9 426

800 - 1000 10.8 343 12.4 332 14.1 322 15.5 313

1000 - 1500 8.4 502 10 486 11.7 472 13.1 458

1500 - 2000 5.5 592 7.1 573 8.8 557 10.2 540

2000 - 2500 3.3 660 4.9 640 6.6 621 8 603

2500 - 3000 1.6 732 3 713 4.7 692 6.1 671

> 3000 -0.7 800 0.9 776 2.6 753 4 731

Հայաստան 5.5 592 6.9 (+1.4) 576 (-16) 8.6 (+3.1) 560 (-32) 10 (+4.5) 543 (-49)

Տարեկան ջերմաստիճանների (T, °C) եւ տեղումների քանակի (P, մմ)  կանխատեսվող միջին արժեքները ըստ 
բարձրության տարբեր գոտիների (մ) METRAS մոդելով` համաձայն RCP8.5 սցենարի
Հայաստանի գետային հոսքի ձեւավորման մեջ մեծ է ձնածածկույթի դերը, միջին հաշվով գետերի սնուցման 30-60% 
բաժին է ընկնում ձնահալոցքային ջրերին: Ձյան տեսքով տեղումների նվազումն առավել զգալի կլինի:

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության նախապատրաստման շրջանակներում, Հիդրոմետ ծառայության նյութեր 4



Միջին տարեկան ջերմաստիճանի կանխատեսումները
(METRAS մոդելով, RCP8.5 սցենար)

Միջին տարեկան ջերմաստիճանների (°C) բաշխումը Հայաստանում` 1961-1990թթ. եւ 2071-
2100թթ. ժամանակահատվածի համար

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության նախապատրաստման շրջանակներում, Հիդրոմետ ծառայության նյութեր 

1961-1990թթ 2071-2100թթ.
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Միջին տարեկան տեղումների կանխատեսումները
(METRAS մոդելի RCP8.5 սցենար)

Միջին տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակի (մմ) բաշխումը Հայաստանում 1961-
1990թթ. եւ 2071-2100թթ. ժամանակահատվածի համար

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության նախապատրաստման շրջանակներում, Հիդրոմետ ծառայության նյութեր 

2071-2100թթ.1961-1990թթ.
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Հիդրոօդերեւութաբանական վտանգավոր երեւույթներ՝ 
ցրտահարություն, կարկուտ, ուժեղ քամի եւ առատ տեղումներ

Հայաստանի տարածքում 1975-2016 թթ. ընթացքում դիտված հիդրոօդերեւութաբանական
վտանգավոր երեւույթների գումարային դեպքերի քանակն աճել է 20%՝ համեմատ 1961-1990թթ.

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության նախապատրաստման շրջանակներում, Հիդրոմետ ծառայության նյութեր 
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Կլիմայի փոփոխության հետեւանքների նկատմամբ հիմնական
խոցելի ոլորտները Հայաստանում

Բնական
էկոհամակարգեր

Ջրային
էկոհամակարգեր

Ջրային ռեսուրսներ, 
հիդրոէներգետիկա Գյուղա-

տնտեսություն

Գյուղատնտեսություն

Ենթակառուցվածքներ

Մարդու
առողջություն

Զբոսաշրջություն

Անտառային
էկոհամակարգեր Կենսաբազմազանություն Հողային ծածկույթ



Գյուղատնտեսության առկա խոցելիությունը հիդրոօդերեւութաբանական
վտանգավոր երեւույթների նկատմամբ, ըստ մարզերի

Աղբյուր՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրության շրջանակներում մշակված փորձագիտական զեկույցներ

Բնական աղետների (կարկտահարություն, 
հեղեղումներ, ցրտահարություն) հետևանքով 

վնասված հողատարածքները 



Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող ազդեցությունը 
մշակաբույսերի բերքատվության վրա

Աղբյուրը՝ ԿՓ մասին 4-րդ ազգային 
հաղորդագրության 
պատրաստման շրջանակներում 
մշակված փորձագիտական 
զեկույցներ
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Գյուղատնտեսության կանխատեսվող խոցելիությունը

• Ոռոգվող հողատարածքների արտադրողականության կրճատում՝ մոտ 24%-ով,
• արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսը և նրանց բերքատվությունը մինչև 2030թ․ 

կկրճատվի 4-10%-ով,
• սպասվում է խոտհարքների բերքատվության 7-10%-ով նվազում, որն իր հերթին 

կհանգեցնի կերարտադրության ծավալների կրճատման,
• գյուղատնտեսական հողերի վիճակի վատթարացում, բնական արոտավայրերի 

դեգրադացիայի ուժեղացում,
• սպասվող ուժեղ  փոթորիկներով զուգորդված անկայուն եղանակները, ուժեղ 

քամիներն ու հորդառատ անձրևները կվնասեն մշակաբույսերին, բերքը  և 
կնվազեցնեն բերքատվությունը 8-14%-ով մինչև 2030թ․,

• բույսերի և կենդանիների հիվանդությունների ու վնասատուների տարածում,
• պարենային անվտանգության խնդիրներ։



«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)՝ Հայաստանում 
միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հարմարվողականության 

պլանավորման  առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ Ծրագիր 

• Ֆինանսավորում. Կանաչ կլիմայական 
հիմնադրամ

• Իրականացնող. ՄԱԶԾ

• Գլխավոր շահառու. Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն

• Տևողությունը. 2019-2022 (48 ամիս)

• Սկիզբը. 2019թ. փետրվար



Հարմարվողականության ազգային ծրագրի
առաջնային ոլորտները

• Ջրային ռեսուրսներ

• Գյուղատնտեսություն

• Էներգետիկա

• Մարդու առողջություն

• Բնակավայրեր

• Զբոսաշրջություն

Առաջնային ոլորտները համահունչ են Փարիզի համաձայնագրի ներքո ՀՀ «Ազգային մակարդակով 
սահմանված ներդրումներ/գործողություններ» փաստաթղթին (NDC)



Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)
• ՀԱԾ հայեցակարգ – 2020թ. սկիզբ
• Հարմարվողականության շրջանակային (միջսեկտորալ) ազգային ծրագիր – 2020թ. 

աշուն 
• Առնվազն 4 ոլորտի հարմարվողականության ծրագրեր – 2021թ.
• Մարզային (տարածքային) հարմարվողականության առնվազն 2 ծրագիր – 2021թ.
• ՀԱԾ իրականացման ռազմավարություն – 2021-22թթ.
• ՀԱԾ ֆինանսական ռազմավարություն – 2021-22թթ.
• Քաղաքային և գյուղական համայնքներում կլիմայի հարմարվողականության և 

ռիսկերի նվազեցման բարելավում
• Գենդերային ներառականություն
• Ուղեցույցներ և մեթոդաբանություն հարմարվողականության բարելավման և 

հարմարեցման ինտեգրման համար
• Վերապատրաստումներ և կարողությունների զարգացում
• Հարմարվողականության ծրագրերի փաթեթի նախապատրաստում – 2021-22թթ.



ՀԱԾ – գյուղատնտեսության ոլորտ 

Գյուղատնտեսություն

Առկա տվյալների, խոցելիության գնահատումների և հարմարվողականության 
միջամտությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն; խոցելիության 

գնահատման և հարմարվողականության միջամտությունների բացերի և խոչընդոտների 
բացահայտում; հարմարվողականության նախնական առաջարկությունների մշակում 

Խոցելիության գնահատում և հարմարվողականության ազգային և սեկտորային մոտեցումների 
մշակում

Գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի մշակում

Աջակցություն գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի իրականացմանը 
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