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Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի խոցելիության և 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատման սույն զեկույցը պատրաստվել է 
Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի (CARD) խորհրդատուների կողմից՝ ՄԱԶԾ 
հայաստանյան թիմի (մասնավորապես, Գոհար Հովհաննիսյանի՝ ՀԱՊ ծրագրի համակարգող, Արամ 
Տեր-Զաքարյանի՝ ՀԱՊ ծրագրի թիմի ղեկավար, և Դիանա Հարությունյանի՝ ՄԱԶԾ Հայաստանի՝ 
Կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող) ուղղորդմամբ:   

Խորհրդատուների թիմի կազմը հետևյալն էր․ Գագիկ Գաբրիելյան (Թիմի ղեկավար), Էլիսոն Չատրչյան 
(ԱՄՆ Քորնելի համալսարան, Միջազգային տեխնիկական խորհրդատու գյուղատնտեսության և 
կլիմայի փոփոխության հարցերով), Նվարդ Շահմուրադյան (Մշակաբույսերի արտադրության 
փորձագետ), Գայանե Ավագյան (Բույսերի պաշտպանության փորձագետ), Սերգեյ Չախմախչյան 
(Կենդանիների հիվանդությունների և անասնաբուծության փորձագետ):   

CARD- ի խորհրդատուների խումբը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել ՄԱԶԾ հայաստանյան 
թիմի անդամներին` իրենց ներդրման, ինչպես ուղղորդման, դիտողությունների և 
առաջարկությունների համար: Թիմը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր այն 
պետական և մասնավոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր իրենց ժամանակն ու 
փորձը տրամադրելով զգալի ներդրում ունեցան սույն զեկույցի մշակման մեջ: 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  

 

ԿՓ 

ԿՓԱՀ 

Կլիմայի փոփոխություն  

Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ ազգային հաղորդագրություն 

ԱԻՆ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 

ՋԳ Ջերմոցային գազեր  

ԿՓՇԿ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիա  

ԽԿԳ Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսություն  

ՍԲՄ 

ԱՏԽ 

Սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցառումներ  

Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտներ  

ԳԿՊԾ Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման ծրագիր  

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 

ՀԱԱՀ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան  

ՊԳԿ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն   

ՎԻՊ Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար  

ՀԸԳՀ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր  

ՎՎՀԿԿ Վտանգների վերլուծություն և հսկման կրիտիկական կետեր  

ԿՆՀ Կենդանիների նույնականացում և հաշվառում  

ՀՕ Հիդրոօդերևութաբանական  

ԿԶՆ Կայուն զարգացման նպատակ 

ՏԿԵՆ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 

ՌԶԳ Ռազմավարական զարգացման գործակալություն 

ԳՄՀԸ 

ԿԻԿ 

ՀԳՌԿՄ 

ՏԿԱԱ 

ԱՃԹՆ 

ԱԱԱ 

ԷՆ 

ՍԱՊԾ 

ՇՄՆ 

ԳԾԿ 

ԳՄՀԸ 

ՀՎԿԱԿ 

ԵՄ 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն 

Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում 

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության  

Տոհմային կենդանիների անասնաբույծների ասոցիացիա 

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը 

Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիա 

Էկոնոմիկայի նախարարություն 

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն 

Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն 

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 

Եվրոպական Միություն 
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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է «Հարմարվողականության ազգային պլան (ՀԱՊ)՝ Հայաստանում 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման 
նպատակով» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00104267 ծրագրի շրջանակներում (ՀԱՊ ծրագիր): ՀԱՊ ծրագրի ընդհանուր 
նպատակն է աջակցել Հայաստանին կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային 
պլանի մշակման հարցում: Մասնավորապես, ծրագիրը նպատակ ունի. (i) հասցեագրել 
ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերված խոչընդոտները, (ii) օժանդակել 
հարմարվողականության տարբերակների վերաբերյալ առաջնահերթությունների և գերակա վեց 
ճյուղերում ներդրումների սահմանմանը, ներառյալ՝ գյուղատնտեսությունում, և (iii) աջակցել Ծրագրի 
ընթացքում սահմանված հարմարվողականության առաջնահերթ տարբերակների իրականացման 
համար պահանջվող ֆինանսավորման եղանակների հատկորոշմանը:  

Սույն աշխատանքը, մասնավորապես նպատակ ունի գնահատելու գյուղատնտեսության ոլորտի 
խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, ինչը հիմք կհանդիսանա Հայաստանի 
գյուղատնտեսությունում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի ճանապարհային 
քարտեզի մշակման համար, միաժամանակ։ Աշխատանքը ներառում է նաև առաջարկություններ 
գյուղատնտեսության կառավարման և գործելակերպերի ոլորտում անհրաժեշտ փոփոխությունների 
վերաբերյալ, որոնք կարող են նպաստել իրավական, ինստիտուցիոնալ և տվյալների հետ կապված 
բացերի ու խոչընդոտների հասցեագրմանը: 

Սույն զեկույցը կենտրոնանում է տվյալների բացերի, ռազմավարության, քաղաքականության, 
իրավական և հաստատութենական (ինստիտուցիոնալ) անկատարությունների և խոչընդոտների 
լուսաբանման վրա, որոնք ուղղակիորեն և (կամ) անուղղակիորեն կապված են գյուղատնտեսության 
վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետ: Աշխատության մեջ, հարմար առիթի դեպքում,   
շեշտադրվում եմ լայն ազգային և միջազգային ռազմավարական հենքերի հետ սիներգիաների վրա` 
զարգացման ծրագրման գործընթացում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը ներառելու 
առումով, ինչպես նաև Հայաստանում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 
ծրագրերի միջև սիներգիաների վրա, որոնք կարող են փոխադարձ օգտակար լինել (օրինակ, հողի 
առողջության բարելավումները): Այս սիներգիաները կարևոր են Հայաստանում կլիմայի 
փոփոխության խնդրի հասցեագրման, ինչպես նաև դիմացկունության և կայունության բարձրացման 
համար անհրաժեշտ լուծումների հատկորոշման և արագ կիրառման համար:    

Սույն զեկույցում կատարված վերլուծությունը հիմնված է ստորև նշված աղբյուրներից հավաքագրված 
և դասակարգված առաջնային և երկրորդային տվյալների և տեղեկության, ինչպես նաև եղանակների 
և գործիքների կիրառմամբ՝  

• Ազգային և միջազգային վիճակագրություն և այլ աղբյուրներ, ներառյալ. (i) Հայաստանի 
Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական հաշվետվություններ, (ii) Կլիմայի փոփոխության 
վերաբերյալ չորրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման ընթացքում տարբեր 
գերատեսչություններից հավաքագրված տվյալներ ու տեղեկություններ, (iii) միջազգային 
կազմակերպությունների (ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, 
Համաշխարհային բանկ, և այլն) տվյալների բազայից և զեկույցներից քաղված տվյալներ:  

• Ազգային և միջազգային մասնագիտական կառույցների և փորձագետների կողմից մշակված  
փաստաթղթերի (զեկույցների) և գիտական հոդվածների ուսումնասիրություն և 
վերլուծություն: Երկու տասնյակից ավել փաստաթղթեր (հոդվածներ) կլիմայի փոփոխության 
և գյուղատնտեսության վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ՝ համաշխարհային և հայկական 
համատեքստում, այլ երկրների կողմից կլիմայի փոփոխության մեղմման ու 
հարմարվողականության ուղղությամբ կիրառված ռազմավարություններ և տեխնոլոգիաներ:   

• Հարցազրույցներ պետական և մասնավոր ոլորտի շահառուների հետ: Հարցազրույցներն 
անցկացվել են (i) համապատասխան նախարարությունների և պետական այլ մարմինների 
պաշտոնատար անձանց, (ii) միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 
(Համաշխարհային բանկ, ՄԱԿ-ի Զարգացան ծրագիր (ՄԱԶԾ), ՊԳԿ (FAO), և այլն), (iii) 
համալսարանների և գիտահետազոտական հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ:   

• Ֆոկուս խմբեր ֆերմերների հետ (Քելլի և Չատրչյան, Քորնելի համալսարան, 2020թ.): 
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Ֆերմերների հետ ֆոկուս խմբերով հանդիպումներն իրականացվել են Հայաստանի տարբեր 
մարզերում՝ նպատակ ունենալով քննարկել և լուսաբանել կլիմայի փոփոխության հիմնական 
գործնական ազդեցությունները մշակաբույսերի արտադրության ու անասնաբուծության 
ոլորտների վրա, ինչպես նաև ֆերմերների կողմից կիրառվող ռազմավարություններն ու 
գործելակերպերը, և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության խոչընդոտները:    
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  

 

Ինչպես նշված է սույն աշխատության տեխնիկական առաջադրանքում, վերլուծությունը 
կենտրոնանում է գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
վրա: Այնուամենայնիվ, կլիմայի և գյուղատնտեսական հարմարվողականության ծրագրերն առավել 
արդյունավետ կիրականացվեն, եթե դրանք համատեղվեն կլիմայի փոփոխության մեղմման հետ, քանի 
որ սիներգիաների (օրինակ` շեշտադրում հողի առողջության բարելավման վրա) կամ հնարավոր 
փոխզիջումների (օրինակ ՝ սահմանափակ ֆինանսավորում հարմարվողականության կամ 
մեղմացման ծրագրերի լուծման համար) կարիք կարող է առաջանալ: Եթե հարմարվողականության և 
մեղմման քաղաքականություններն ու գործողությունները համատեղ չդիտարկվեն, 
հարմարվողականության ջանքերը կարող են այդքան արդյունավետ չլինել կլիմայի փոփոխության 
ընդհանուր նպատակների իրականացման գործում: Հետևաբար, սույն աշխատությունը 
կենտրոնանում է այդ սիներգիաների (կամ փոխզիջումների) վրա:  

Իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերլուծությունն իրականացվել է առանցքային 
գործառույթների և խնդիրների շուրջ, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության արդյունավետ ռազմավարություններ մշակելու և դրանք արդյունավետ 
քաղաքականության միջոցառումների և գործողությունների վերածելու համար: Այս հոդվածում 
վերլուծության ենթակա առանցքային գործառույթները ներառում են.  

 Նպատակների և սկզբունքների(քաղաքականությունների) սահմանում, ներառյալ՝ 

o ռազմավարությունների և քաղաքականությունների մշակում  

o օրենքների, կանոնակարգերի և ստանդարտների մշակում 

 Նպատակների և սկզբունքների իրականացման ծրագրում  

o հսկողության և ստուգման կարողություններ (մարդկային, ինստիտուցիոնալ, ֆիզիկական 
և ոչ-ֆիզիկական ենթակառուցվածքներ) 

o տվյալների հավաքագրում, մշակում ու տարածում  

o կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության իրականացման 
մշտադիտարկում և գնահատում   

 Աջակցություն նպատակների (սկզբունքների) իրականացմանը  

o Ֆիզիկական և ոչ-ֆիզիկական ենթակառուցվածքների առկայություն (ոռոգման ցանցեր, 
լաբորատորիաներ, հիդրոօդերևութաբանական ծառայություններ)  

o Կառավարության կողմից աջակցության ծրագրեր (ծրագրեր, հարկային և այլ խթաններ) 

o Խորհրդատվական ծառայություններ 

o Հետազոտություններ և մշակումներ 

Ռազմավարությունների և քաղաքականության արդյունավետ մշակման և իրականացման համար 
անհրաժեշտ է, որ դրանք պարփակեն գյուղատնտեսական սննդի մատակարարման շղթայի բոլոր 
փուլերը և այդ փուլերի միջև սիներգիաներ հաստատեն: Հետևաբար, գուրծառույթների այդ 
ուղղությունները դիտարկվում են գյուղատնտեսական սննդի մատակարարման շղթայի աշխատանքի 
և կարգավորման հիմնական ոլորտների և գործոնների առնչությամբ, ներառյալ. 

 Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կիրառում(կառավարում), ներառյալ` հողի, ջրի, 
գենետիկական ռեսուրների (և կենսաբազմազանության), էկոհամակարգերի բաշխումը, 
կիրառումն ու կառավարումը:  

 Արտադրական տեխնոլոգիաներ և գործելակերպեր, ներառյալ` ներդրանքի (սերմեր, 
պարարտանյութեր, պեստիցիդներ, և այլն), մեքենաների և այլ տեխնոլոգիաների (կաթիլային 
ոռոգում, արհեստական սերմնավորում, ճշգրիտ գյուղատնտեսություն), և ճիշտ 
գյուղատնտեսական գործելակերպերի (արածեցում, կենդանիների կառավարում, այգիների 
կառավարում) կիրառումը:  

 Բույսերի և կենդանիների առողջություն, այսինքն՝ վնասատուների և հիվանդությունների 
կանխարգելում ու դրանց դեմ պայքար:  
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 Բնական աղետների կառավարում, ներառյալ կարկուտի, հորդառատ անձրևների և ջրհեղեղի, 
երաշտի, ցրտահարության և քամիների կանխում ու պաշտպանությունը դրանցից:      

 Տվյալների ձևավորում և հոսք, ներառյալ՝ տվյալներ կլիմայի փոփոխության ազդեցության 
(ջերմաստիճանի, տեղումների, բնական աղետների, բերքահավաքի սեզոնի վրա), 
կենդանիների նույնականացման, վնասատուների և հիվանդությունների տարածվածության 
վերաբերյալ և այլն:   

 Գիտելիքներ և հմտություններ, ներառյալ՝ պետական հատվածի հաստատությունների 
կարողություններ՝ Կլիմայի նկատմամաբ խելացի գյուղատնտեսության (ԿԽԳ) մոտեցումները 
ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակման և իրականացման ժամանակ կիրառելու 
առումով, ինչպես նաև ֆերմերների և մասնավոր հատվածի այլ շահառուների գիտելիքներն ու 
հմտությունները կայուն գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների և գործելակերպերի, կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության, մեղմման և հարմարվողականության ոլորտում:  

Ստորև աղյուսակը (Աղյուսակ 1) պատկերում է սույն աշխատության իրավական և ինստիտուցիոնալ 
դաշտի վերլուծության տրամաբանությունն ու հեռանկարները:   

   

Աղյուսակ 1՝  Իրավական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության դաշտը  
Առանցքային 

ոլորտներ(հարցեր) 
Նպատակների, 

սկզբունքների սահմանում 
Կանոնների 
սահմանում 

Աջակցություն 
իրականացմանը 

Մշտադիտարկում և 
վերահսկում 

Գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների 

օգտագործում, 
կառավարում 

• Երկարատև և 
համապարփակ 
ռազմավարությունների և 
ծրագրերի նախագծում՝ կլիմայի 
փոփոխության մեղմմանն ու 
հարմարվողականությանն 
օժանդակելու նպատակով: 

 

• Արդյունավետ սիներգիաների 
հաստատում չյուղային  
ռազմավարությունների և 
քաղաքականությունների միջև՝ 
առավել բարձր 
արդյունավետություն 
ապահովելու նպատակով:  

 

• Կլիմայի հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսության պլանի 
մշակում:  

 

• Պետության 
կողմից օրենքների, 
կանոնակարգերի և 
ստանդարտների 
մշակում՝  կլիմայի 
փոփոխության 
մեղղմման և 
հարմարվողականո
ւթյան 
նպատակների 
իրականացումն 
ապահովելու 
նպատակով:  

 

• Կլիմային 
նկատմամբ Խելացի  
ստանդարտների 
մշակում և 
կիրառում գյուղ-
սննդամթերքի 
մատակարարման 
շղթայում գործող 
մասնավոր 
հատվածի կողմից:   

 

 

• Ֆիզիկական և ոչ-
ֆիզիկական 
ենթակառուցվածքի 
առկայություն (ոռոգման 
ցանցեր, 
լաբորատորիաներ, ՀՕ 
ծառայություններ, 
պետության 
աջակցության 
հաստատություններ):  

• Կառավարության 
աջակցություն (ծրագրեր, 
հարկային և այլ 
խթաններ)՝ կլիմայի 
նկատմամաբ խելացի 
ներդրումներ ու 
գործելակերպեր 
խթանելու նպատակով:  

 

• Գործարար և 
ներդրումային միջավայր 

 

• Գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողներ և 
խորհրդատվություն 

 

• Գիտահետազոտական 
աշխատանքներ 

• Խորհրդատվական 
ծառայություններ 

 

• Վերահսկման և 
ստուգման 
կարողություններ 
(մարդկային 
ինստիտուցիոնալ, 
ֆիզիկական և ոչ-
ֆիզիկական 
ենթակառուցվածքներ): 

 

• Տվյալների հավաքագրու  
մշակում և տարածում: 

 

• Կլիմայի փոփոխության 
մեղմման ու 
հարմարվողականության 
իրականացման  
մշտադիտարկում և 
գնահատում:  

 

Թարմ գյուղմթերքի և 
և սննդամթերքի 
արտադրության 
տեխնոլոգիաներ 

Բույսերի առողջություն 

Կենդանիների 
առողջություն 

Տվյալների կառավարում 

 

Աղետների կառավարում 

 

Գիտելիքներ և 
հմտություններ 

 

Շուկայի աշխատանք 
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3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

3.1 Գյուղատնտեսության համայնապատկեր 

 

 Գյուղատնտեսությունն առանցքային դեր է 
խաղում Հայաստանի տնտեսական և 
սոցիալական կյանքում: 2018-ին 
Հայաստանի բնակչության շուրջ 37% -ը 
բնակվում էր գյուղական վայրերում, իսկ 
ընդհանուր աշխատուժի 1/3–ն ընդգրկված 
էր գյուղատնտեսության մեջ: 
Գյուղատնտեսական արտադրանքին բաժին 
է ընկնում ՀՆԱ-ի 13.6% -ը: Հատկանշական է 
նաև գյուղատնտեսության ներդրումը 
արտաքին առևտրում `ընդհանուր 
արտահանման ~28%, ներմուծման` 18% -ը:   

Գյուղատնտեսությունում գերակշռում են 
անարդյունավետ մանր տնտեսվարողները: 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
սեփականատերերը միջինում տնօրինում են 
1.3 հա հողակտորներ: 
Գյուղտնտեսվարողների (ֆերմերների) ճնշող 
մեծամասնությունը ոչ արհեստավարժ է և չի տիրապետում համապատասխան գիտելիքների և 
հմտությունների, որոնք անհրաժեշտ են կենսունակ կոմերցիոն գյուղ-սննդամթերքի արտադրություն 
վարելու համար: Գյուտնտեսվարողների միջև համագործակցությունը թույլ է և տարածված չէ:  

Տարածված է ոչ կայուն և ցածր արտադրողականությամբ ֆերմերային գործունեությունը։ Մանր 
ֆերմերների շրջանում ցածր են կարողությունները, շահագրգռվածությունն ու շարժառիթները՝ կայուն 
և կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներում և գործելակերպերում 
ներդրումներ կատարելու համար:  

Ի հայտ են գալիս միջին և խոշոր ֆերմերներ։ Ներկայում ընթանում է միջին և խոշոր  կոմերցիոն 
հողատերերի (ֆերմերների) ձևավորման դանդաղ, սակայն շարունակական գործընթաց, որոնք 
կիրառում են արդի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներ խաղողի և պտղատու այգիներում, 
բանջարեղենի դաշտերում, անասնաֆերմաներում և կաթնարտադրության ֆերմաներում, 
ջերմոցներում:      

Գյուղատնտեսական շուկաները զարգանում են, սակայն դեռևս անարդյունավետ են: Շուկայի 
աշխատանքի վրա նշանակալի ազդեցություն ունի մանր, հատվածային և ոչ պաշտոնական 
ֆերմերային տնտեսությունների գերակշռումը: Շուկաները նպաստավոր չեն արտադրողականության 
և որակի մեջ ներդրումներ կատարելու համար: Ֆերմերները չեն կարողանում նպատակահարմար գին 
ստանալ իրենց արտադրանքի համար, իսկ վերամշակողները և մանրածախ վաճառողները չեն 
ստանում ֆերմերներից լավ որակի արտադրանքի կանոնավոր մատակարարում: Դա 
պայմանավորված է մի շարք գործոններով, ներառյալ՝ մանր և հատվածային ֆերմերների թույլ 
բանակցային դիրքը շուկայում, պահեստավորման ենթակառուցվածքի անբավարարությամբ,  
վերամշակողների կողմից բարձր որակի համար հավելյալ գումար վճարելու անպատրաստությամբ, 
չգրանցված (ոչ ֆորմալ)  տնտեսվարողների լայն տարածվածությամբ և այլն։   

Սննդի վերամշակումն ու մանրածախ վաճառքը դինամիկ զարգանում են, սակայն որոշ 
սահմանափակումներով։ Սննդի վերամշակման արդյունաբերության զարգացումը սահմանափակվում 
է առաջնային գյուղմթերքների ցածր մատակարարմամբ: Օրինակ՝ արտահանմանն ուղղված 
կաթնամթերք վերամշակողների (հատկապես պանիր արտադրողների) համար սահմանափակում է 
ֆերմերների կողմից կաթի անկանոն և անբավարար մատակարարումը: Նմանատիպ իրավիճակ է 
նաև մսամթերքի մատակարարման շղթայում:   

 
Պատկեր 1՝ Հայաստան, գյուղարտադրության կառուցվածք 

Աղբյուր՝ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե 
 

Բանջարեղեն,
12.2

Միս, 26.8

Կաթ, 12.1Մրգեր,

10.7

Կարտոֆիլ, 
6.7

Հացազգիներ, 
4.2

Խաղող, 4.4
Սեխ, 1.6

Հավկիթ, 4.4

Բուրդ, 0.1
Այլ,16.8

Հայաստան, գյուղատնտեսության 
կառուցվածքը, 2018, % 
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Կանայք գյուղատնտեսության մեջ: 2018-ին գյուղատնտեսության մեջ ընդգրկված աշխատուժը 
ներառում էր 48% կին և 52% տղամարդ: Կանայք ավելի շատ ընդգրկված են ոչ ֆորմալ 
գյուղատնտեսական գործունեության մեջ և առավել խոցելի են ապահովության առումով։ Նրանք 
ավելի շատ զբաղվում են հատուկ հմտություններ չպահանջող դաշտային աշխատանքներով, 
ինչպիսիք են բերքահավաքը, տեսակավորումը և փաթեթավորումը: 15-75 տարեկան կանանց 53% -ը 
աշխատանք չուներ և չէր էլ փնտրում՝ հիմնականում զբաղվելով տնային տնտեսության վարման 
չվարձատրվող գործունեությամբ: Կանանց համար քիչ հասանելի են հողը, տեխնոլոգիաները, 
գիտելիքն ու ֆինանսները: Նրանք իրենց աշխատանքի դիմաց վարձատրվում են ավելի քան 35%-ով 
պակաս, քան տղամարդիկ: Կանայք ավելի քիչ ներգրավվածություն ունեն որոշումների կայացման մեջ 
ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Ռեսուրսների ցածր հասանելիության, 
ավանդական գործելակերպի և կարծրատիպերի պատճառով կանայք հազվադեպ են տնօրինում և 
վարում իրենց սեփական ֆերման: Գյուղատնտեսության նախարարությունում գերակշռում էին 
տղամարդ աշխատակիցները (62% տղամարդիկ և 38% կանայք): Կանայք սահմանափակ 
ներկայացվածություն ունեն մարզերի ղեկավարների տեղակալների և համայնքապետարանների 
շրջանում (համապատասխանաբար 19% և 14%):   

 

3.2 Կլիմայի փոփոխությունն ու գյուղատնտեսությունը 

 

Հայաստանին բնորոշ է չոր, բարձրադիր մայրցամաքային կլիմա՝ տարվա չորս հստակ եղանակներով: 
Միջին տարեկան ջերմաստիճանը տատանվում է  -8 ° C- ից (> 2500 մ)՝ բարձրադիր լեռնային 
շրջաններում, մինչև 12-14 °C՝ հովիտներում: Կլիմայի փոփոխությունը, ջերմաստիճանի բարձրացմամբ 
և տեղումների քանակի նվազմամբ, կարագացնի անապատացման գործընթացները՝ բացասաբար 
անդրադառնալով մշակաբույսերի արտադրության ոլորտի զարգացման վրա, ներառյալ՝ 
վնասատուներն ու հիվանդությունները: Կլիմայի փոփոխությունները կհանգեցնեն տափաստանային 
գոտու տեղաշարժի 250-300 մ դեպի վեր՝ անտառային էկոհամակարգերի ուղղությամբ: Միևնույն 
ժամանակ, անտառային գոտու տեղաշարժը փոքրացնելու է մարգագետնային էկոհամակարգերի 
տարածքը, ինչը կհանգեցնի էկոհամակարգերի կառուցվածքի նշանակալի  փոփոխությունների: 

Հայ ֆերմերներն արդեն իսկ առնչվում են օրվա և գիշերվա ընթացքում ջերմաստիճանի բարձրացման, 
ավելի անկանոն տեղումների, հիվանդությունների և վնասատուների հետ կապված 
փոփոխությունների, ինչպես նաև ավելի հաճախակի և ուժգին եղանակային երևույթների հետ, 
ինչպիսիք են ջրհեղեղները, երաշտը և անժամանակ ցրտահարությունները: Ընդհանուր առմամբ, 
Հայաստանը խիստ խոցելի է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, հատկապես կլիմայի հետ կապված 
բնական աղետների բարձր ռիսկերի տեսանկյունից, որոնք ազդում են կենսամակարդակի, 
տնտեսական և սոցիալական կայունության վրա: 

Հայաստանի մարզերի խոցելիությունը բնական աղետների նկատմամբ արտացոլված է 2-րդ 
պատկերում: Ընդհանուր առմամբ, Արմավիրի, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերը առավել ռիսկային են 
բնական աղետների առումով: Ակնկալվում է, որ ջերմաստիճանի հետ կապված ազդեցությունները 
հատկապես խիստ կնկատվեն Արարատյան դաշտում, քանի որ այդ տարածքում ջերմաստիճանն 
արդեն համեմատաբար բարձր է: Արարատյան դաշտավայրը (Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի 
մարզեր) հատկապես խոցելի է երաշտի և ուշ գարնանային ցրտերի առումով, իսկ Շիրակը, Լոռին, 
Տավուշը և Վայոց ձորը ավելի խոցելի են կարկուտի և ջրհեղեղի նկատմամբ: Տաք քամին (խորշակը) 
առավել հաճախակի երևույթ է Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի 
մարզերում: Այլ մարզերի համեմատությամբ՝ Արարատյան դաշտն  ավելի լավ է պաշտպանված 
երաշտի դեմ, քանի որ դաշտավայրում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ մասը 
ոռոգվում է: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության 
հետևանքները կհանգեցնեն արտադրողականության զգալի անկման, վնասատուների և 
հիվանդությունների կողմից ճնշման ուժգնացման, անապատացման և հողերի քայքայման (էրոզիա) և 
վատթարացման (դեգրադացիա) հետևանքով գյուղատնտեսական ռեսուրսների կորստի, սննդի 
անվտանգության մարտահրավերների: Կանխատեսվում է, մասնավորապես․ 

 Ոռոգվող հողերի արտադրողականության կրճատում մոտ 24%-ով 
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 Արոտավայրերի ընդհանուր տարածքի և դրանց արտադրողականության կրճատում 4-10%-ով, 
մինչ 2030 թվականը  

 Խոտի բերքատության նվազում 7-10%ով, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի անասնակերի 
արտադրության ծավալների նվազմանը 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վատթարացում (դեգրադացում), բնական 
արոտավայրերի վատթարացման ուժգնացում 

 Անկայուն եղանակ, զուգորդված ուժգին փոթորիկների, սաստիկ քամիների և հորդառատ 
անձրևների հետ, ինչը վնաս կհասցնի մշակաբույսերին, բերքատվությանը, նվազեցնելով 
բերքատվությունը 8-14%-ով մինչ 2030թ-ը 

 Ոռոգման ջրի լրացուցիչ պահանջ, որը կկազմի մոտ 202 միլիոն մ3 
 Բույսերի և կենդանիների հիվանդությունների և վնասատուների ճնշման ավելացում  
 Պարենային անվտանգության խնդիրներ 

 

Անասնապահություն. կլիմայի 
փոփոխության պատճառով 
երկարատև երաշտը լուրջ ռիսկեր է 
առաջացնում անասնապահության 
համար ՝ բացասաբար ազդելով 
խոտի և անասնակերի 
արտադրության վրա: Կլիմայի 
փոփոխության սցենարների 
վերլուծության համաձայն՝ 
Հայաստանում կգրանցվի 
արոտավայրերի և խոտհարքների 
կրճատում 4-10%-ով, այդ թվում՝ 
ալպյան և ենթաալպյան 
արոտավայրերի կրճատում 19-22%-
ով:  Ակնկալվում է խոտհարքների 
արտադրողականության նվազում  7-
10%-ով, ինչը կհանգեցնի կերերի 
արտադրության կրճատման: 
Ջերմաստիճանի բարձրացումը և 
փոփոխական տեղումները 
կավելացնեն վնասատուների և 
հիվանդությունների ճնշումը 
անասնապահության ոլորտում՝ 
առաջացնելով հիվանդությունների 
հաճախակի և ուժգին բռնկումներ: 

Ձկնաբուծություն. ձկնաբուծությունը Հայաստանում կենտրոնացած է Արարատյան դաշտավայրում և 
ստորգետնյա քաղցրահամ ջրի հիմնական օգտագործող է: Ձկնաբուծարաններն օգտագործում են 
ստորգետնյա ջրեր, և հաճախ ջրի օգտագործման համար կա մրցակցությունն և նույնիսկ 
հակասություն ձկնաբուծության, գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքի բնակչության միջև: 
Ձկնաբուծարանները ստորգետնյա քաղցրահամ ջուրն օգտագործում են անկայուն կերպով (մեկ 
անցման համակարգով, առանց ջրի շրջանառության): Կլիմայի փոփոխությունը կբարձրացնի 
ոռոգման ջրի անհրաժեշտությունը, և այդպիսոն կսաստկացնի հակասությունը ձկնաբուծարանների, 
մշակաբույսեր արտադող տնտեսությունների և հարևան համայնքների միջև: 

Այգեգործություն. այգեգործության առյուծի բաժինը կենտրոնացած է Արարատյան դաշտավայրում և 
այլ ցածրադիր գոտիներում (օրինակ ՝ Տավուշում և Սյունիքի ցածրադիր վայրերում), որոնք առավել 
խոցելի են երաշտի հանդեպ: Կլիմայի փոփոխության հետևանքները ներառում են. (i) վնասատուների 
և հիվանդությունների ավելի լայն տարածում, և նոր վնասատուների ու հիվանդությունների 
առաջացում, (ii) ավելի հաճախակի և սաստիկ բնական աղետներ, ինչպիսիք են կարկուտը, 
ցրտահարությունը, քամին և երաշտը. (iii) ավելի բարձր գոլորշիացում: 

 
Պատկեր 2՝ Հայաստանի մարզերի խոցելիությունը բնական 

աղետների նկատմամբ 
Աղբյուր՝ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինի կենտրոն 
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Կլիմայի փոփոխությունը և ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող են բացասաբար ազդել ցածրադիր 
տարածքներում հատապտուղների (ելակ, ազնվամորի) արտադրության վրա՝ ստիպելով ֆերմերներին 
հատապտուղների արտադրությունը տեղափոխել ավելի բարձրադիր վայրեր: Նույն պատճառով 
Արարատյան դաշտավայրը կարող է բարենպաստ դառնալ արևադարձային մրգերի (թուզ, նուռ, 
արմավ (խուրմա)) արտադրության համար: Կնկատվի նաև բերքահավաքի ժամկետների (սեզոնների) 
փոփոխություն: Հարմարվողականության տեսանկյունից նպատակահարմար կլինի այգիների և 
բույսերի խելացի կառավարման մեթոդների կիրառումը, ներառյալ՝ պտղատու այգիների ոռոգման 
ժամանակացույցերի և նորմերի կանոնավոր վերանայում, պարարտանյութերի և սնուցող նյութերի 
պատշաճ չափաբաժինների կիրառում, և այլն:  

Խաղողագործություն. կլիմայի փոփոխությունը կազդի Հայաստանում խաղողի արտադրության վրա, 
սակայն չի փոխի հիմնական հատկանիշները և (կամ) գործոնները: Օրինակ՝ Արարատյան 
դաշտավայրում ձմեռային ջերմաստիճանը կշարունակի մնալ ցածր (մինչև -16 ° C), ինչը պահանջում է 
այգեթաղ ձմեռացման նպատակով, իսկ խաղողի վազի ձևավորման համակարգը՝ ցածաբուն կամ 
առանց բնի: Նախալեռնային շրջաններում հնարավոր կլինի խաղողի մշակել վաղահաս և 
գերվաղահաս սորտեր: Հայաստանի հյուսիս-արևելյան շրջանները բարենպաստ են աղանդերային 
գինիների խաղողի աճեցման համար: Հարավային (Մեղրի) շրջանում, հաճախակի գարնանային 
ցրտահարություններով պայմանավորված, խաղողի վազերը ձևավորվում են բարձրաբուն 
համակարգով: Ջերմաստիճանի բարձրացումը հնարավոր կդարձնի խաղողի աճեցումը ավելի բարձր 
բնի վրա (6-8 բերքատու օղակներով): Արդյունավետ հարմարվողականության միջոցները կարող են 
ներառել խաղողի այգիների խելացի կառավարման գործելակերպեր` տարածքի մեկ միավորի համար 
բարձ բերքատվություն ապահովելու համար, օրինակ. կաթիլային ոռոգում, խաղողի այգիների 
տնկման ավելի խիտ սխեմաներ, ավանդական սորտերի խաղողի այգիների ավելացում: 

Գենդերային հարցեր. կլիմայի փոփոխությամբ ավելի կսրվեն գենդերային անհավասարության և 
գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց խոցելիության հետ կապված խնդիրները: 
Գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրողականության նվազումը բացասաբար կանդրադառնա 
խոցելի խմբերի պարենային ապահովության վրա, ինչպիսիք են գյուղական համայնքներում միայնակ 
ծնող կանանց ընտանիքները: Բնական աղետները և եղանակային պայմանները կստեղծեն ավելի 
բարդ աշխատանքային պայմաններ և, այդպիսով, կպահանջեն ավելի բարձր գիտելիքներ և 
հմտություններ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության համար: 

 

3.3 Նպատակների և սկզբունքների սահմանում՝ ԿՓ հարմարվողականության ռազմավարության 
խնդիրներ ու առաջարկություններ  

 

Կարևոր է, որ գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
միջոցառումները հիմնված լինեն յուրաքանչյուր տարածաշրջանի և (կամ) կլիմայական գոտու ռիսկերի 
և այլ համապատասխան առանձնահատկությունների վրա: Նման թիրախավորված լուծումները 
կարող են նպաստել ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, այսինքն՝ 
ավելի լավ արդյունքների հասնել ավելի փոքր ներդրումներով: 

Հայաստանը հանձնառու է կլիմայի փոփոխության միջազգային նախաձեռնությունների: Հայաստանը 
վավերացրել է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» հենքային կոնվենցիան (ՄԱԿ ԿՓՀԿ), ներառյալ՝ 
Կիոտոյի արձանագրությունը և Փարիզի համաձայնագիրը: ՄԱԿ ԿՓՀԿ-ի շրջանակում Հայաստանը 
պատրաստել և ներկայացրել է Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ երեք ազգային հաղորդագրություն 
և երկու Առաջընթացի երկամյա զեկույցներ: Առաջին Ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողությունների փաստաթուղթը ներկայացվել է 2015 թ-ին: Ներկայումս չորրորդ 
ազգային հաղորդագրությունը գտնվում է նախապատրաստման մեջ: 2018 թ-ին Հայաստանը 
թողարկեց Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող վիճակագրության զարգացման ճանապարհային 
քարտեզ՝ անդրադառնալով ջերմոցային գազերի արտանետումների, դրանց աղբյուրների և 
ազդեցության վիճակագրական չափմանը: 

Հայաստանին անհրաժեշտ է բարելավել կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 
ինտեգրումը գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարություններին: Չնայած հայտարարագման 
մակարդակում ընդունված է կայուն զարգացման կարևորությունն ու կլիմայի փոփոխության 
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մեղմացման և հարմարվողականության գերակայությունը, գյուղատնտեսության ազգային 
ծրագրերում դեռևս համապարփակոերն չեն ներդրվել կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության հայեցակարգեր: Միևնույն ժամանակ, այլ առնչվող ճյուղերի 
ռազմավարությունները (շրջակա միջավայր, կլիմայի փոփոխություն, արտակարգ իրավիճակներ, 
հիդրոօդերևութաբանություն) հաճախ չեն անդրադառնում գյուղատնտեսության խնդիրներին:  

Գյուղատնտեսության զարգացման 2020-2030-թ․թ․ ռազմավարությունը գյուղատնտեսության գերակա 
ռազմավարության փաստաթուղթն է: Իր յոթ սկզբունքների շարքում ռազմավարությունն ընդգրկում է 
«կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության, դիմակայության և շրջակա միջավայրի 
կայունության» սկզբունքը: Ռազմավարությունը ներառում է մի շարք կարևոր 
առաջնահերթություններ և միջոցառումներ, որոնք  աջակցում են կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականությանը գյուղատնտեսության ոլորտում,  ներառելով գյուղատնտեսության և 
կլիմայի վերաբերյալ տվյալների և կանխատեսման համակարգերի բարելավումը, բնական աղետներից 
պաշտպանության համակարգերում (օրինակ՝ հակակարկտային), ներդրումների խթանումը, երաշտի 
հանդեպ դիմացկուն մշակաբույսերի տեսակների ընտրությունը և խելացիգ գյուղատնտեսական 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների խթանումը: Այնուամենայնիվ, այս գերակայություններն ու 
միջոցառումները հատվածային են և մասամբ են ընդգրկում կլիմայի փոփոխության մեղմացումն ու 
հարմարվողականությունը: Բացակայում են  համարժեք ֆինանսական ռեսուրսները՝ 
Ռազմավարությունն ազդեցիկ դարձնելու համար: 

Այս համատեքստում կարևոր է նաև վերանայել ենթա-ճյուղային ռազմավարությունները` դրանցում 
կլիմայի փոփոխության ազդեցության և կլիմայի փոփոխության մեղմացման ու 
հարմարվողականության վերաբերյալ դրույթներ ներառելու համար, օրինակ, Բույսերի 
պաշտպանության ազգային ծրագրի նախագծում՝ նախքան Կառավարության կողմից դրա 
ընդունումը: 

Կարևոր է ապահովել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության համար համապատասխան 
ֆինանսական ռեսուրսների հատկացում: 2020-2030թթ-ի ռազմավարության իրականացման համար 
նախատեսված սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսներով հնարավոր չի լինի հասնել զգալի 
ազդեցության և ապահովել երկարաժամկետ արդյունքներ: Հաջորդ չորս տարիների համար 
ռազմավարության ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 43,2 միլիոն ԱՄՆ դոլար (նախքան COVID-ի 
ճգնաժամի գնահատումներ)՝ տարեկան միջին հաշվով կազմելով 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Սա 
ակնհայտորեն ցածր թիվ է ռազմավարությամբ նախանշված հավակնոտ բարեփոխումների և 
վերափոխումների իրականացման համար և Հայաստանում կլիմայի փոփոխության արդյունավետ 
մեղմացմանն ու հարմարվողականությանն աջակցելու համար: 

Այլ ճյուղերի ռազմավարությունների հետ արդյունավետ կապերի հաստատում: Գյուղատնտեսության 
մեջ կլիմայի փոփոխության մեղմացումը և հարմարվողականությունը ներառում են բազմաթիվ 
փոխկապակցված ոլորտներ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաները, աղետների 
կանխարգելումը և կառավարումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ռեսուրսների (ջուր, հող և 
այլն) բաշխումը և կառավարումը, գյուղական զարգացումը և այլն: Հետևաբար, վճռորոշ 
նշանակություն ունի բազմաթիվ դերակատարների կողմից համաձայնեցված գործողությունները՝ 
տարբեր ոլորտների ռազմավարությունների միջև սիներգիա հաստատելու ուղղությամբ: Օրինակ՝ 

o ՄԱԿ-ի ԿՓՀԿ Փարիզի համաձայնագրի ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողությունները (NDC): Հայաստանի առաջին NDC փաստաթղթում քիչ 
ուշադրություն էր դարձվում գյուղատնտեսությանը վերաբերող հարցերին, չնայած 
գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում տնտեսության մեծ տոկոսը: Երկրորդ NDC- ն, 
որը պետք է ներկայացվի 2020 թվականին, պետք է ավելի մանրամասնորեն անդրադառնա 
գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարվողականությանը:  

Մշակել Կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսության (ԿԽԳ) ազգային ծրագիր: Հայաստանը դեռևս չի 
մշակել Կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսության ազգային ծրագիր, և կլիմայի փոփոխությունը 
միայն ընդհանուր գծերով է արտացոլված քաղաքականությունների մեջ (ինչպես նշվել է վերևում), 
սակայն չի ներառված  հատուկ միջոցառումների ծրագրերում ու ժամանակացույցերում: Հայաստանը 
կարող է մշակել ԿԽԳ ազգային ծրագիր` բոլոր համապատասխան մարմինների և մասնավոր 
հատվածի շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ: ԿԽԳ ծրագրի մշակումը խիստ կարևոր է գործնական 
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ուղղորդման և գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն 
ուղղված ռեսուրսների առավել արդյունավետ և կենտրոնացված օգտագործման համար: 

Անդամակցել Եվրոպական և Միջերկրական բույսերի պաշտպանության կազմակերպությանը (EPPO): 
EPPO-ն միջկառավարական կազմակերպություն է, որը պատասխանատու է եվրո-միջերկրածովյան 
տարածաշրջանում բույսերի առողջության ոլորտում եվրոպական համագործակցության համար: Դրա 
նպատակն է պաշտպանել բույսերը՝ մշակելով միջազգային ռազմավարություններ այնպիսի 
վնասատուների ներմուծման և տարածման դեմ, որոնք սպառնալիք են գյուղատնտեսության, 
անտառտնտեսության և շրջակա միջավայրի համար, ինչպես նաև խթանել վնասատուների դեմ 
պայքարի անվտանգ և արդյունավետ մեթոդները: Կազմակերպությունը խթանում է 
տեղեկատվության փոխանակումն իր անդամ երկրների միջև` պահպանելով բույսերի վնասատուների 
վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայություններ և տվյալների բազա: 

Բարելավել ջրային և հողային ռեսուրների կառավարումը: Կառավարությունը պետք է  
համաձայնեցված, երկարաժամկետ ջանքեր գործադրի՝ Հայաստանում ջրային ռեսուրսների 
բաշխման և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ: Նմանապես, 
հողատարածքների տիրապետման առումով պետք է իրականացվեն համակարգային 
փոփոխություններ՝ խթանելու խոշոր տնտեսությունների զարգացումը, որոնք կարող են ապահովել 
գյուղատնտեսական մթերքների կայուն արտադրություն: 2020 թ-ին ֆերմերների շրջանում 
անցկացված ֆոկուսային խմբերի կողմից որպես կլիմայի փոփոխության հետ կապված թիվ մեկ 
խոչընդոտ նշվում է ջրին անկանոն հասանելիությունը և(կամ) ճիշտ ժամանակին բավարար 
քանակությամբ ջրի անհասանելիությունը, որը գնալով ավելի է ազդում կայուն գյուղատնտեսություն 
վարելու ֆերմերների կարողության վրա: 

Անհրաժեշտ է գործնականում երաշխավորել գենդերային հավասարությունը: Հայաստանի 
Սահմանադրությունն ու իրավական դաշտը երաշխավորում և խրախուսում են հավասարությունը և 
սեռային (գենդերային) խտրականության բացակառումը: Հայաստանը ստանձնել է 
պարտավորություններ գենդերային հավասարության վերաբերյալ մի շարք միջազգային 
կոնվենցիաներով, ներառյալ ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 
մասին» կոնվենցիան, դրա կամընտիր արձանագրությունը, Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության կոնվենցիաները, Կայուն զարգացման նպատակները և այլն: Երաշխավորված են 
կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքները կրթության, աշխատանքի և սեփականության 
իրավունքի նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, գործնականում կանայք դեռ չեն կարողանում լիարժեք 
օգտվել օրենքով նախատեսված հավասար հնարավորություններից և վայելել գենդերային 
հավասարությունը: 

  

3.4 Կանոնների սահմանում՝ ԿՓ հարմարվողականության օրենքներ, կանոնակարգեր և ստանդարտներ 

 

• Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենքներում, կանոնակարգերում և ստանդարտներում կենտրոնացումը 
կլիմայի փոփոխության մեղմացման վրա է, և դրանցում քիչ ուշադրություն է դարձված կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությանը: Հայաստանում իրավական ակտերի զգալի մասում 
խրախուսվում է կլիմայի մեղմմանը նպաստող կայուն արտադրական պրակտիկան՝ պակաս 
ուշադրություն դարձնելով կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հարցերին:  Բացի այդ, 
առկա են թերություններ ռազմավարությունները կամ ընդհանրական բնույթի դրույթները ազգային 
մակարդակով կիրառվող պրակտիկ կանոնների ու միջոցառումների փոխակերպման հարցում: Ստորև 
ներկայացված են իրավական դաշտում առկա խնդիրների աղբյուրներ՝   

• Կլիմայի հարմարվողականության վերաբերյալ վերևի մակարդակի ընդհանուր դրույթները հաճախ 
պատշաճ կերպով չեն արտացոլվում երկրորդային և երրորդային օրենսդրությունում  (կանոնակարգեր, 
ստանդարտներ կամ խթանիչներ, և այլն), ինչը կարևոր է սահմանված սկզբունքների և նպատակների 
իրագործման համար: Դա վերաբերում է ոչ միայն գյուղատնտեսությանը, այլև առնչվող այլ ճյուղերի՝ 
շրջակա միջավայրին, կլիմայի փոփոխությանը, գյուղատնտեսական ռեսուրսների (հող, ջուր, 
կենսաբազմազանություն և այլն) կայուն օգտագործմանը:   

o Գյուղատնտեսությանն առնչվող օրենքների և կանոնակարգերի մեծ մասը արդյունավետորեն 
չի ներառում և արտացոլում կլիմայի փոփոխության կամ կլիմայի փոփոխության մեղմացման 
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և հարմարվողականության հասկացությունները։1 Օրինակ `«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ 
օրենքում կլիմայի փոփոխության գործոնը չի ներառվում վնասատուների և 
հիվանդությունների բռնկումների կանխատեսման, ախտորոշման և կանխարգելման, ռիսկերի 
կառավարման, հետազոտական աշխատանքների իրականացման և այլ դրույթներում: 
Արոտավայրերի կառավարման օրենսդրությունը չի պարունակում հստակ և կիրառելի 
պահանջներ կայուն, կլիմայի հանդեպ խելացի արոտավայրերի կառավարման վերաբերյալ:   

o Արոտավայրերի կառավարման ընթացակարգերը (Կառավարության թիվ 389 և թիվ 1477 
որոշում) չեն նպաստում կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպերի 
խթանմանը, և չունեն մոնիթորինգի և վերահսկման մեխանիզմներից: Արդարացված կլիներ 
վերանայել արոտավայրերի վարձակալության պայմաններն ու պահանջները՝ երկարացնելու 
պայմանագրի առավելագույն ժամկետը, ինչպես նաև սահմանելու ֆերմերների կողմից 
արոտավայրերի՝ կլիմայի հանդեպ խելացի կառավարման հստակ և կիրառելի պահանջներ:  

o Գյուղատնտեսության ոլորտում բնական աղետներից պատճառված վնասների 
կանխարգելման հայեցակարգը (Կառավարության 2017 թ. ապրիլի 13-ի N 15 որոշումը) 
ճանաչում է կլիմայի փոփոխության հնարավոր հետևանքները ծայրահեղ 
իրադարձությունների և գյուղատնտեսության վրա: Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ կլիմայի 
փոփոխության վերաբերյալ ընդհանուր դրույթներն օժանդակվեն դրանց կիրարկման համար 
պահաջվող իրավական ակտերով, որոնով կսահմանվեն կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության համապատասխան գործնական միջոցներ:   

o Բույսերում թունաքիմիկատների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և ԳՁՕ-ների 
մոնիթորինգի ծրագիրը (Կառավարության 2018 թ. փետրվարի 15-ի N 6 որոշում) չի ներառում 
իրականացման արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնցում հաշվի է առնված Հայաստանի 
գյուղատնտեսության կառուցվածքը (մեծ թվով մանր տնտեսվարողներ):   

• ԿԽԳ գործելակերպերի արդյունավետ խթանման նպատակով քաղաքականությունները պետք է 
կիրառեն արդյունքի վրա հիմնված խրախուսման միջոցներ: Կլիմայի փոփոխությանն անդրադարձող 
քաղաքականությունները պետք է շեշտը դնեն ֆերմերների համար արդյունքի վրա հիմնված 
խրախուսման միջոցներ և գիտելիքների փոխանցման համակարգերի վրա, որոնք կզարգացնեն 
ֆերմերների կարողությունները հասնելու արտադրողականության կայուն աճի՝ կլիմայի 
փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության գործելակերպերի միջոցով: Նպատակային 
ցուցանիշներ չունեցող խրախուսման միջոցները, կարող են բերել ֆերմերների կողմից այնպիսի 
միջոցառումների իրականացմանը, որոնք ներառում են նախնական մեծ ծախսեր, կամ սոցիալապես 
ձեռնտու են, սակայն խիստ ծախսատար են:   

• Ոռոգման համակարգի և ընթացակարգերի կատարելագործում՝ հաշվի առնելով կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները: Կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 
հայեցակարգերը արդյունավետորեն ինտեգրված չեն ջրային օրենսդրության մեջ: Կլիմայի 
փոփոխությունը կարող է հանգեցնել ոռոգման համակարգում ջրի ավելի բարձր գոլորշիացման և ջրի 
կորստի՝ վճռորոշ դարձնելով ջրի խնայողությունը և ճշգրիտ չափումը: Հայաստանին անհրաժեշտ է 
ներառել կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության դրույթներ ջրային 
օրենսդրության մեջ՝ ապահովելով ոռոգման համակարգի բարելավում (երկրորդային և երրորդային 
համակարգերում), ջրի կորստի նվազեցում, ինչպես նաև երաշխավորելով ֆերմերների կողմից 
օգտագործվող ջրի ճշգրիտ չափումը:  

• Առկա են բացեր միջգերատեսչական արդյունավետ համակարգման և համագործակցության 
առումով, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 
խնդիրները ճյուղային օրենքներում և կանոնակարգերում ներառելու, ինչպես նաև բոլոր 
համապատասխան գերատեսչությունների կողմից համաձայնեցված գործողությունների 
իրականացման համար: Օրինակ՝  

1 Ներառյալ՝ Ֆիտոսանիտարիայի մասին օրենք, Բուսաշխարհի մասին օրենքը, Անասնաբուժության մասին օրենքը, Սննդի 
անվտանգության մասին օրենքը, Օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենքը, Մեղվաբուծության մասին օրենքը, 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին օրենքը, Ջրային օրենսգիրքը, Ջրի ազգային ծրագրի վերաբերյալ 
հիմնարար դրույթների մասին օրենքը, Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքը:  
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o Հայաստանի գյուղատնտեսական կլիմայական գոտիավորման քարտեզներն ու 
ագրոքիմիական քարտեզները թերի են և (կամ) հնացած: Պատշաճ քարտեզագրման համար 
կարևոր է մի շարք գործակալությունների (օրինակ ՝ Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարության, Ագրո-քիմիական ծառայության, Կադաստրային կոմիտեի, Տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, Վիճակագրական կոմիտեի, 
Շրջակա միջավայրի նախարարության, համայնքների) կողմից համակարգված 
գործողությունների իրականացումը:  

o Ջրային օրենսդրության մեջ (Ջրի ազգային ծրագրի հիմնարար դրույթների վերաբերյալ ջրային 
օրենքը, Ջրի ազգային ծրագրի վերաբերյալ օրենքը) արդյունավետորեն արտացոլված չեն 
կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հայեցակարգերը: 
Նախատեսված չեն խրախուսման միջոցներ ոռոգման և ջրօգտագործման արդյունավետ 
տեխնոլոգիաների, ջրի կրկնակի օգտագործման խրախուսման և (կամ) պարտադրման 
համար: Անհրաժեշտ է մեծ թվով մարմինների (Էկոնոմիկայի նախարարություն 
(գյուղատնտեսություն), Ջրային կոմիտե, ՏԱԻ նախարարություն, Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն) արդյուավետ համագործակցություն՝ ջրային օրենսդրությունը ավելի լավ 
համապատասխանեցնելու համար ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության կարիքներին:   

• Առկա է բարձրորակ, ժամանակին և օգտագործողի համար մատչելի տվյալների պակաս 
քաղաքականության մշակողների, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցողների, 
գյուղատնտեսական խորհրդատուներին և ֆերմերների համար: Սա էական նշանակություն ունի 
պետական և մասնավոր շահառուների կողմից կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության  արդյունավետ պլանավորման և որոշումների կայացման, 
մշտադիտարկման և վերահսկման տեսանկյունից: Օրենսդրությունը հետագա կատարելագործման 
կարիք ունի, որպեսզի սահմանվեն հստակ և կիրառելի գործնական պահանջներ, չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր՝ հողի և ջրային պայմանների, վնասատուների և հիվանդությունների, ռեսուրսների 
օգտագործման արդյունավետության,  եղանակի կանխատեսման, բնական աղետների ռիսկերի 
կառավարման վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ տվյալների արդյունավետ 
հավաքագրման, մշակման և տարածման համար: Այս առումով՝ 

o Հայաստանի ագրոքիմիական քարտեզները հնացած են և թարմացման կարիք ունեն՝ 
հիմնվելով հողի վերլուծության վրա (Կառավարության N 1371-Ա որոշում առ 2013 թ. 
դեկտեմբերի 5, և թիվ 442-Ն որոշում առ 2010 թ. ապրիլի 12): Անհրաժեշտ է իրականացնել 
հողերի ագրոքիմիական ուսումնասիրություն (ներառյալ հողի և ջրի լաբորատոր 
փորձարկումներ) ՝ ագրոքիմիական քարտեզների թարմացման նպատակով: 

o Ագրոկլիմայական գոտիավորման քարտեզները թերի են, իսկ կադաստրային տվյալները 
հնացած են: Շատ հողատարածքներ օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպատակով, 
սակայն դեռ քարտեզագրված են մնում որպես ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր:   

o Կենդանիների նույնականացման և հաշվառման (ԿՆՀ) համակարգը (Կառավարության 2014 
թվականի մարտի 13-ի N 10 որոշում) կարևոր նշանակություն ունի անասնաբուծության և 
սննդի անվտանգության տեսանկյունից: ԿՆՀ ծրագրում արդյունավետորեն արտացոլված չեն 
կլիմայի փոփոխության (ԿՓ) ռիսկերը, մեղմացման և հարմարվողականության խնդիրները: 
Կարևոր է բարելավել դրույթները, որոնք կապահովեն ԿՆՀ տվյալների մատչելիությունը և 
հասանելիությունը տարբեր շահագրգիռ անձանց համար, որոնք ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն ներգրավված են ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության 
գործողություններում:  

o Հայաստանում բացակայում են նաև վարչական ռեգիստրներ ու գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի, ֆերմաների և ֆերմերների հաշվառման համակարգեր:  

• Անհրաժեշտ է բարելավել պետական մարմինների շրջանում գիտելիքներ և հմտություններ՝ կլիմայի 
փոփոխության հիմնահարցերը գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտների օրենսդրության և 
կանոնակարգերի մեջ ներառելու առումով: Սա կարևոր է ապահովելու, որ ընդհանուր և ճյուղային 
օրենսդրությունները արդյունավետորեն նպաստեն կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության ռազմավարություններին և գործելակերպերին, ինչպիսիք են՝ 
արտադրվող արտադրանքի փոփոխությունը, արտադրության համար օգտագործվող ներդրանքի 
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փոփոխումը, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, կառավարման ռազմավարությունների 
համապատասխանեցումը: 

• Անհրաժեշտ է նաև օրենսդրության մեջ ներառելու արդյունավետ խթաններ, որոնք անհրաժեշտ են 
գյուատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ հետազոտությունների 
և մշակումների, խորհրդատվական ծառայությունների, ինչպես նաև Կլիմայի հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսության մեջ ներդրումները խթանելու նպատակով:   

• Գենդերային հավասարություն և սեփականության իրավունք: Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքով կարգավորվում է 
կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման հարցը քաղաքականության, պետական կառավարման, աշխատանքի և 
զբաղվածության, ձեռներեցության, առողջապահության և կրթության ոլորտներում: 
Այնուամենայնիվ, գործնականում կանայք դեռ չեն կարողանում լիարժեք օգտվել օրենքով 
նախատեսված հավասար հնարավորություններից և վայելել գենդերային հավասարությունը, 
հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում:   

 

3.5 Իրականացում՝ ԿՓ հարմարվողականության ինստիտուցիոնալ խնդիրներ և առաջարկություններ   

 

• Հայաստանը ստեղծվել է կլիմայի փոփոխության հարցերով հատուկ միջգերատեսչական 
հաստատություն: Հայաստանն իրականացրել է զգալի բարեփոխումներ՝  զարգացնելու  
ինստիտուցիոնալ հենք` կլիմայի փոփոխության և կայուն գյուղատնտեսական արտադրության, 
բույսերի պաշտպանության և անասնաբուծության ոլորտում միջազգային կոնվենցիաներով 
ստանձնած իր պարտավորությունների արդյունավետ իրականացման համար: Հայաստանն իր 
նախարարությունների միջոցով մասնակցում է այդ կոնվենցիաների իրականացումը կարգավորող 
միջազգային հաստատությունների գործունեությանը: Կլիմայի փոփոխության հարցերով 
միջգերատեսչական խորհուրդը ստեղծվել է 2012 թվականին` կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերը համակարգելու նպատակով: 1997 
թվականին ստեղծվել է Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնը՝ ՄԱԶԾ ԳԷՖ ծրագրի 
շրջանակներում: Այն նպատակ ունի բարելավելու կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվության 
փոխանակումը և ապահովելու թափանցիկություն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության որպես 
ՄԱԿ-ի ԿՓՀԿ համակարգող մարմնի պարտավորությունների մասով:  

• Հայաստանը միացել է Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը (ԱՃԹՆ):  
ԱՃԹՆ-ն գլոբալ ստանդարտ է` խթանելու բնական ռեսուրսների, ինչպիսիք են նավթը, գազը, 
մետաղները և հանքանյութերը, բաց և հաշվետու կառավարումը: ԱՃԹՆ-ն իրականացնող երկրները 
առաջնորդվում են ԱՃԹՆ ստանդարտով, որը պահանջում է, որ երկրները ներկայացնեն ամբողջական 
տեղեկատվություն հանքարդյունաբերության արժեքային շղթայի վերաբերյալ: Հայաստանի առաջին 
վավերացման գործընթացը սկսվել է 2019 թ․-ի սեպտեմբերի 9-ին: ԱՃԹՆ-ն առնչվում է 
գյուղատնտեսության և գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության հետ մի շարք առումներով, քանի որ հանքարդյունաբերությունն 
ուղղակիորեն ազդում է հողօգտագործման վրա (երբեմն պատճառելով գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի ոչնչացում, անտառահատում) և կարող է հանգեցնել հողի, ջրի և օդի 
քայքայման և աղտոտման: 

• ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության գործառույթները դեռևս արդյունավետորեն ինտեգրված 
չեն հաստատութենական (ինստիտուցիոնալ) կազմվածքում:  Գոյություն ունեն մի շարք մարմիններ, 
որոնք աջակցում են գյուղատնտեսական արտադրողականության բարելավմանը և 
գյուղատնտեսության ոլորտում կայուն գյուղատնտեսական գործելակերպի խթանմանը: 
Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ, կլիմայի փոփոխության հարցը, ներառյալ գյուղատնտեսության 
ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականությանը վերաբերող 
գործառույթները, դեռևս կարիք ունեն զգալի բարելավման և ինստիտուցիոնալ դաշտում պատշաճ 
ինտեգրման: Դա վերաբերում է ոչ միայն գյուղատնտեսությանն առնչվող մարմիններին, ինչպիսին է 
Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսություն) նախարարությունը, այլև կլիմայի փոփոխության և 
գյուղատնտեսության վրա դրա ազդեցության մշտադիտարկումով, գյուղատնտեսական ռեսուրսների 
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(հող, ջուր, կենսաբազմազանություն) կայուն օգտագործմամբ, Կլիմայական հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաների և գործելակերպի ներդրմամբ և խթանմամբ զբաղվող այլ 
գերատեսչություններին: Միջգերատեսչական արդյունավետ համակարգման և համագործակցության 
առումով առկա են  ինստիտուցիոնալ բացեր, քանի որ կլիմայի փոփոխության մեղմացումը և 
հարմարվողականությունը պահանջում են կլիմայի փոփոխության հարցերի ներառում ճյուղային 
ռազմավարությունների և քաղաքականության մեջ, ինչպես նաև համաձայնեցված 
գործողությունների իրականացում բոլոր համապատասխան գերատեսչությունների կողմից: Ստորև 
բերված են մի քանի օրինակներ՝ 

o Չնայած այն հանգամանքին, որ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության խնդիրներն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն առնչվում են 
գյուղատնտեսության զարգացմանը և կարող են ազդել կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության վրա, վերջինիս գործողությունները չեն կենտրոնանում կլիմայի 
փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականությանն առնչվող հարցերի վրա: 
Բացակայում են արոտավայրերի և խոտհարքների համար նախատեսված հողերի՝ կլիմայի 
հանդեպ խելացի կառավարման արդյունավետ մեխանիզմները: 

o Առկա է շփոթություն և գործառույթների կրկնություն Էկոնոմիկայի նախարարության Սննդի 
անվտանգության վարչության և Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության (նախկինում 
Սննդի անվտանգության պետական ծառայություն) միջև: Դա հանգեցնում է կլիմայի 
փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության, ինչպես նաև սննդի 
արդյունաբերության, սննդի արտադրության, սննդի անվտանգության և պարենային 
ապահովության ոլորտում քաղաքականության և կանոնակարգերի նախագծման 
անարդյունավետության: 

o Համայնքները պատասխանատու են գյուղատնտեսական և այլ նպատակներով հողերի 
պահպանման և հատկացման (վարձակալության և վաճառքի) համար, և անհրաժեշտ է 
զգալիորեն բարելավել վերջիններիս կարողությունները՝ կլիմայի հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսության և արոտավայրերի կայուն կառավարման վերաբերյալ գիտելիքների 
առումով: 

o Բուսասանիտարական վարչության գործառույթները չեն պարունակում հստակ դրույթներ 
կլիմայի փոփոխության և վերջինիս ազդեցության վերաբերյալ: Կարևոր է, որ 
բուսասանիտարական վարչության գործառույթների շրջանակը ներառի վնասակար 
օրգանիզմների զարգացման և բույսերի առողջության վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
ազդեցության հետազոտություն, և այդ ազդեցությունները պետք է հաշվի առնվեն ռիսկերի 
նվազեցման առումով հանրային քաղաքականության կամ բույսերի պաշտպանության 
թիրախավորված ծրագրերի մշակման ընթացքում:  

o Վերջերս ստեղծված Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոնը (ԳԾԿ) 
պատասխանատու է համաճարակային իրավիճակի վերահսկման համար՝ կենդանիների 
կանոնավոր պատվաստումների,  բուսական արտադրանքում մնացորդային 
պարարտանյութերի որակի և քանակի լաբորատոր փորձաքննության, և կենդանիների 
նույնականացման և հաշվառման միջոցով: ԳԾԿ-ն պետք է ընդհանուր առմամբ զարգացնի իր 
անձնակազմի կարողությունները, մասնավորապես՝ ԿՓ մեղմացման և 
հարմարվողականության հարցերում: ԿԽԳ համակարգի ներդրման շրջանակներում խիստ 
կարևոր է համագործակցությունը ԳԾԿ-ի հետ` AniPas համակարգի միջոցով պատշաճ 
տվյալների և տեղեկատվության հավաքագրման, ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության 
գործողություններին աջակցելու նպատակով: 

• Հայաստանը խիստ կարիք ունի կարողությունների զարգացման՝ ԿՓ հարմարվողականության 
արդյունավետ իրականացման համար: Հարկավոր է հատուկ վերապատրաստման ծրագրեր մշակել 
պետական պաշտոնյաների, այդ թվում տեղական համայնքային պաշտոնատար անձանց համար՝  
կլիմայի փոփոխության մեղմացումն ու հարմարվողականությունը ընդհանուր զարգացման 
ռազմավարություններում, քաղաքականություններում, ծրագրերում և գյուղատնտեսության (և 
առնչվող ոլորտներին՝ ջրին, ենթակառուցվածքներին, արոտավայրերի կառավարմանը, հողի 
կառավարմանը, հիդրոմետ ծառայությանը, աղետների և արտակարգ իրավիճակների 
կառավարմանը) զարգացման քաղաքականություններում ներառելու նպատակով:  
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• Ստեղծել ԿԽԳ ազգային հանձնաժողով շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում ֆերմերների (գենդերային 
առումով ներառական) ներգրավմամբ, ինչպես նաև մարզային ԿԽԳ հանձնաժողովներ՝ մարզային 
պլանների մշակման և իրականացման համար:  

• Ագրոկլիմայական գոտիավորման և ագրոքիմիական քարտեզագրման կարողությունները 
ամրապնդման կարիք ունեն: Հայաստանի ագրոքիմիական քարտեզներն ու ագրո-կլիմայական 
գոտիավորման քարտեզները թերի են և (կամ) հնացած, և թարմացման կարիք ունեն: Այդ նպատակով 
հարկավոր է ամրապնդել գյուղատնտեսության նախարարության, ագրոքիմիական ծառայության 
գործակալության, կադաստրի կոմիտեի և այլ գերատեսչությունների կարողությունները (հողի 
փորձաքննության կարողություն, GIS տեխնոլոգիա, անօդաչու սարքեր, արբանյակային պատկերներ, 
հողամասերի նույնականացման և հաշվառման համակարգ և այլն): Բացի այդ, անհրաժեշտ է 
բարելավել հողի դասակարգման և գոտիավորման մեթոդաբանությունը: Ստեղծել մարմինների միջև 
համագործակցության արդյունավետ հարթակ՝ ագրոկլիմայական քարտեզների նախագծման և 
թարմացման, ինչպես նաև համապատասխան պետական և մասնավոր շահագրգիռ կողմերի, 
ներառյալ՝ տեղական համայնքների համար տվյալների հասանելիության ապահովման համար:  

• Զգալիորեն բարելավվել են հիդրոօդերևութաբանության (ՀՕ) մոնիթորինգի և կանխատեսման 
կարողությունները (Հիդրոօդերևութաբանական ծառայություն), սակայն անհրաժեշտ է հետագա 
կատարելագործում` կլիմայի փոփոխության հետևանքներն ավելի լավ արտացոլելու և 
գյուղատնտեսության կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն աջակցելու համար: Սա 
մասնավորապես վերաբերում է (i) Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանական կայանների ցանցի 
ընդլայնմանը և կատարելագործմանը; (ii) կլիմայի փոփոխության և գյուղատնտեսական 
ծրագրակազմերի, գործիքակազմերի և տվյալների պորտալների կամ վաղ նախազգուշացման 
համակարգերի հասանելիության ապահովումը խորհրդատվական ծառայություններ մատուցողների 
և ֆերմերների համար (յուրաքանչյուր մարզում և համայնքում), որոնք կապված են ՀՕ և եղանակի 
կանխատեսման ընդհանուր համակարգի հետ, (iii) մասնավոր տնտեսություններում տեղակայված 
արդիական օդերևութաբանական կայանները միացնել ընդհանուր համակարգին՝ այդ կայաններից 
տվյալներ ստանալու համար, (iv) ստեղծել շարժական օդերևութաբանական կայաններ` մոնիտորինգ 
և վերլուծություն կատարելու և տվյալների տարածման համար: 

• Հարկավոր է կատարելագործել վաղ նախազգուշացման համակարգերը՝ հիմնական մշակաբույսերի 
համար առավել վտանգավոր վնասատուների և հիվանդությունների զարգացման, միգրացիայի և 
բռնկումների մասին ժամանակին կանխատեսումներ կատարելու նպատակով, որոնց հիման վրա 
խորհրդատվական ծառայություններ մատուցողներն ու ֆերմերները կկարողանան որոշումներ 
կայացնել վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների վերաբերյալ և իրականացնել դրանք: 
Ներկայումս հիվանդությունների և միջատների վնասատուների տվյալների հավաքագրումն ու 
մոնիթորինգը մեծապես հիմնվում է բույսերի պաշտպանության աշխատակազմի կողմից դաշտային 
այցերի, նմուշառման ու վերլուծության վրա, ինչը խոչընդոտում և դանդաղեցնում է վաղ 
նախազգուշացման վերլուծության ճշգրտությունը:  

•  Հետազոտական և մշակման աշխատանքները թույլ են և չեն արտացոլում ԿՓ մեղմացման և 
հարմարվողականության ոլորտի իրական կարիքները: Գյուղատնտեսության և կլիմայի փոփոխության 
ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են ՀԱԱՀ-ի և վերջինիս բաժինների, 
ինչպես նաև էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) նախարարության ներքո գործող տասնյակ այլ 
գիտական հաստատությունների կողմից: Հետազոտությունները հիմնականում կենտրոնանում են 
գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության՝  մշակաբույսերի 
արտադրողականության, վնասատուների և հիվանդությունների իրավիճակի և այլնի վրա: Կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության առումով հիմնական շեշտը դրվում է երաշտի և 
ցրտահարության հանդեպ դիմացկուն մշակաբույսերի սորտերի ընտրության վրա, սակայն նոր 
սորտերի դաշտային փորձարկումները կամ քիչ են, կամ բացակայում են: Հայաստանում անցկացված 
գյուղատնտեսական հետազոտությունների մեծ մասը արդյունավետորեն չի անդրադառնում 
գյուղատնտեսության ոլորտի իրական կարիքներին` կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության առումով: Հետևաբար, հետազոտության արդյունքները չեն գտնում 
գործնական կիրառություն ֆերմերների և(կամ) այլ շահագրգիռ կողմերի շրջանում՝ կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության նպատակով: Հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքները հասանելի չեն ֆերմերների, գյուղատնտեսական ծառայություններ մատուցողների և այլ 
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շահագրգիռ կողմերի համար: Այս իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ 
շեշտադրում կատարել հետևյալի վրա՝ 

o Հետազոտություն կատարող անձնակազմի ուսուցում և վերապատրաստում կլիմայի 
փոփոխության և Կլիմայական հանդեպ խելացի գյուղտանտեսության հարցերում: 

o Հետազոտական թեմաների ընտրության մեխանիզմների բարելավում (որպեսզի վերջիններս 
լինեն գործմանակ և շուկայում պահանջված):  

o Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն առնչվող կիրառական գյուղատնտեսական 
հետազոտությունների նպատակով երկարաժամկետ դաշտային փորձարկումների և 
գնահատման նպատակով միջոցների և աջակցության տրամադրում, օր.՝ նոր սորտեր, 
ծածութային մշակաբույսեր, հողի առողջություն, վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար 
կամ ենթակառուցվածքների փոփոխություն (ոռոգում կամ վերահսկվող միջավայրով 
գյուղատնտեսություն): 

o Միջճյուղային համագործակցության բարելավում Հայաստանում և գլոբալ մակարդակով 
հետազոտական հաստատությունների միջև: 

o Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար ֆինանսավորման 
մեխանիզմների զարգացում, ֆինանսական և խրախուսման այլ միջոցների ապահովում՝ 
պետական և մասնավոր հաստատությունների կողմից հետազոտական աշխատանքների 
իրականացումը խթանելու նպատակով:  

o Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական վարչությունում առցանց պորտալի 
ստեղծում՝  հետազոտական աշխատանքները և նորարարական առաջարկությունները 
պահպանելու նպատակով: Առցանց խորհրդատվությունը նպատակահարման է, որ 
համակարգվի անկախ մարմնի` նախարարության կողմից՝ որոշ ծրագրերի կամ 
կազմակերպությունների համար գովազդային հարթակի չվերածվելու համար:   

 

• Խորհրդատվական ծառայությունները թույլ են և չեն կարող արդյունավետորեն բավարարել  կայուն 
գյուղատնտեսության, ինչպես նաև ԿՓ մեղմման և հարմարվողականության տեխնոլոգիաների և 
գործելակերպի վերաբերյալ գյուղատնտեսական խորհրդատվության պահանջը: Մարզերում 
տեղակայած Գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնները  (Էկոնոմիկայի 
(Գյուղատնտեսության) նախարարության ներքո) չունեն բավարար մարդկային կարողություններ և 
տեխնիկական միջոցներ՝ բարձրակարգ և ժամանակին խորհրդատվություն տրամադրելու համար: 
Անհրաժեշտ է բարելավել ԳԱԿ-երի կարողությունները՝ 

o Անձնակազմի և մասնագետների ուսուցանում և վերապատրաստում կլիմայի փոփոխության 
խնդիրների, Կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաների և 
գործելակերպի հարցերում, Խորհրդատվական ծառայության համար հատուկ ԿԽԳ 
ուսումնական ծրագրի մշակում:  

o Հնարավորության դեպքում, ապահովել խորհրդատվական ծառայությունների նախագծման և 
մատուցման ֆինանսական կենսունակությունը  

o Ապահովել բավարար պետական ֆինանսավորում խորհրդատվական ծառայությունների 
իրականացման համար  

o Ապահովել սերտ կապ խորհրդատվական ծառայության և ՀԱԱԳ կողմից իրականացվող 
կիրառական հետազոտությունների միջև: Հայաստանում խորհրդատվական 
ծառայություններ իրականացնող անձնակազմը պետք է զերծ առևտրային տեղեկության 
տրամադրումից, որպեսզի ապահովվի ֆերմերներին անկողմնակալ, հետազոտությունների 
վրա հիմնված արդիական տեղեկություններով:  

o Հաստատել արդյունավետ համագործակցություն մասնավոր ոլորտում ծառայություններ 
մատուցողների հետ:  

• Հայաստանում լաբորատոր հետազոտության կարողությունները (պետական և մասնավոր) 
զգալիորեն բարելավվել են, սակայն առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն: 
Փորձաքննության կարողությունները կարևոր են հիվանդությունների վերահսկման, կենդանիների և 
բույսերի առողջության, հողի և ջրի վերլուծության և կենդանիների արդյունավետ սնուցման համար: 
Իսկ դրանք նպաստում են գյուղարտադության արդյունավետ պլանավորմանը և կառավարմանը, 
ինչպես նաև ԿՓ ռիսկերի և ազդեցության գնահատմանը: Շուկայի պահանջարկը բավարարելու 
համար Հայաստանին անհրաժեշտ է զգալիորեն ավելացնել լաբորատորիաների քանակը: Հարկավոր 
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է հիմնադրել լաբորատորիա  օրգանական գյուղատնտեսության հավաստագրման համար: 
Լաբորատորիաների կառավարումը նույնպես բարելավման կարիք ունի. լաբորատորիաներում 
հաճախ ռեագենտների և այլ նյութերի պակաս է նկատվում ոճ պատշաճ կառավարման արդյունքում:  
Հայաստանում գյուղատնտեսության մասնատվածությամբ պայմանավորված, անհրաժեշտ են նաև 
շարժական արագ արձագանքման լաբորատորիաներ:    

• Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) նախարարությունը, իր գերատեսչություններով հանդերձ, 
պատասխանատու է ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության մշակման և ներդրման 
համար: Հարկավոր է զարգացնել վերջինիս ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունները, 
մասնավորապես հետևյալ բնագավառներում՝  

o Գիտելիքների և հմտությունների ամրապնդում՝ գյուղատնտեսության ոլորտում 
ռազմավարության և քաղաքականության մշակման և իրականացման ընթացքում կլիմայի 
փոփոխության հիմնախնդիրները ներառելու հարցում:   

o Բարելավել ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և ռիսկերի կառավարման 
ոլորտում համապատասխան և արդի տեղեկատվության (անկողմնակալ և 
հետազոտությունների վրա հիմնված) տրամադրումն ու տարածումը, ինչը կօգնի ֆերմերներին 
և մասնավոր այլ կազմակերպություններին իրազեկված որոշումներ կայացնելու կլիմայի 
մեղմացմանն ու հարմարվողականությանն ուղղված ներդրումների վերաբերյալ:   

o Խորհրդատվական ծառայությունների զարգացում, կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության հարցերով խորհրդատվության ընդգրկում գործող 
հաստատություններում, և աշխատանքի համակարգում մասնավոր հատվածի հետ:  

o Գիտահետազոտական հաստատությունների կողմից հետազոտական աշխատանքների վրա 
ներդրումների ավելացում (ինչպես պետական այնպես էլ մասնավոր)՝ խթանելու 
նորարարությունները, որոնք կարող են բարելավել արտադրողականության կայուն աճը:  

o Ենթակառուցվածքի բարելավում՝ եղանակային պայմանների, հողի և ջրի որակի առավել 
ճշգրիտ և ժամանակին մշտադիտարկման համար, որպեսսզի ֆերմերներն ավելի 
տեղեկացված որոշումների կայացնեն և հարմարվեն կլիմայի փոփոխության հետևանքներին:   

• Վճռորոշ է մասնավոր հատվածի շահառուների (ֆերմերներ, գյուղատնտեսական ծառայություն 
մատուցողներ և այլն) շրջանում գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը:  Այդ նպատակով 
անհրաժեշտ է ձեռնարկել գործողություններ, որոնք կխթանեն (i) Կլիմայի հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսության գործելակերպերը, ներառյալ՝ ՎԻՊ պրակտիկան, երաշտի և շոգի հանդեպ կայուն 
սորտերի և հիբրիդների օգտագործումը, հողի ագրոքիմիական հետազոտությունը, փոփոխել 
(օպտիմալացնել) պարարտանյութի կիրառումը, ջրի պահպանումն ապահովող արդի ոռոգման 
տեխնոլոգիաների կիրառումը, բույսերի պաշտպանության արդի միջոցնռրը, հիվանդությունների և 
վնասատուների նկատմամբ կայուն մշակաբույսերի սորտերի, սերմերի և տնկիների կիրառումը, վաղ 
նախազգուշացման համակարգի մշակումն ու ներդրումը, և այլն: Կլիմայի հանդեպ խելացի 
գյուղատնտեսական գործելակերպերի ներդրման հարցում ֆերմերներին աջակցելու նպատակով 
կարելի է օգտագործել Ֆերմերների դաշտային դպրոցներ և այլն մասնակցային մոտեցումներ:  

 

3.6 Իրականացում՝ գործողություններ, ծրագրեր և միջոցառումներ   

 

• Ընդհանուր առմամբ, պետության կողմից գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող 
աջակցությունը սահմանափակ է, իսկ ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության ծրագրերը 
փոքրածավալ են: Պետական աջակցությունը գյուղատնտեսությանը սահմանափակ է: Բյուջետային 
ընդհանուր հատկացումը գյուղատնտեսության ոլորտին կազմում է տարեկան շուրջ 10 միլիոն դոլար: 
Գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացվող ընդհանուր ծառայություններից բացի, 
կառավարության աջակցությունը կենտրոնացած է (i) տեխնիկայի և արտադրական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ներդրման համար սուբսիդավորված վարկերի և լիզինգի տրամադրման վրա, (ii) 
ցածր գնով ներդրանքի (սերմեր, վառելիք) պետական մատակարարման վրա, (iii) ոռոգման ջրի 
համակարգին աջակցության վրա:  

• Հայաստանը զգալիորեն օգտվել է Միջազգային ֆինանսական կառույցների և դոնորների 
տրամադրած օժանդակությունից՝ ուղղված ԿՓ մեղմացման և հարմարվողականության ոլորտում 
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ծրագրերի իրականացմանը, սակայն ծրագրերը հատվածային են և չեն կրնօրինակվում կամ 
ընդլայնվում: Այդ ծրագրերը վերաբերում են գյուղատնտեսության և կլիմայի փոփոխության 
մարտահրավերների և հնարավորությունների լայն շրջանակին և նպաստում են կայուն և կլիմայի 
հանդեպ խելացի գործելակերպերի ներդրմանը գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտներում: 
Համաշխարհային բանկի, IFAD- ի, USAID-ի, ԵՄ-ի և այլոց կողմից ֆինանսավորվող լայնածավալ 
ծրագրերից զատ, մի շարք փոքր և միջին ծրագրեր են իրականացվել նվիրատու 
կազմակերպությունների (դոնորների) աջակցությամբ: Այդ ծրագրերը զգալի դեր են ունեցել 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման (արոտավայր, հող) և ենթակառուցվածքների 
(ոռոգում) զարգացման, ինչպես նաև կայուն տեխնոլոգիաների և գործելակերպերի ցուցադրման 
հարցում: Նման ծրագրերի օրինակներ են՝ 

o Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող CARMAC (ՀԳՌԿՄ) ծրագիրը՝ Հայաստանի 
համայնքներում անասնաբուծության ոլորտը զարգացնելու նպատակով, ներառյալ՝ 
արոտավայրերի արտադրողականության և կայունության բարելավումն ու համայնքների 
մասնակցային զարգացումը (190 համայնքներում):   

o IFAD (ԳԶՄՀ) ծրագրերը Հայաստանի տարբեր շրջաններում  ենթակառուցվածքների 
զարգացման և առաջադեմ արտադրական գործելակերպերի խթանման ուղղությամբ:  

o ԵՄ ENPARD (ԵՀԳԳԶԾ) ծրագիրը՝ գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության 
(կոպերացիայի), բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության, արդի գյուղատնտեսական 
արտադրական տեխնոլոգիաների կիրառման խթանման ուղղությամբ: 

o FAO (ՊԳԿ) ծրագրերը, ներառյալ՝ արտակարգ իրավիճակներում աջակցության տրամադրում, 
արտադրական արդյունավետ և կայուն գործընթացների խթանման նպատակով 
տեխնիկական աջակցություն:  

o «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և 
իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և կիսարիդ էկոհամակարգերում 
ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով» ծրագիրը 
(2011-2014թթ.), որը ֆինանսավորվել է Եվրոպական Միության, GIZ-ի և BMZ-ի կողմից և 
իրականացվել Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի կողմից:  

• Կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաների և գործելակերպերի վեաբերյալ 
թիրախավորված ցուցադրական ծրագրերը կարող են որպես արդյունավետ գործիք ծառայել կայուն և 
ԿԽԳ տեխնոլոգիաների և գործելակերպի առաջմխման համար (ոռոգում, սորտերի ընտրություն, 
ներդրանքի կայուն կիրառում): Արդյունավետության բարձրացման նպատակով գործնական ծագրերը 
պետք է համատեղվեն ագրարային համալսարանի կողմից իրականացվող հետազոտական ծրագրերի 
հետ: Այդ նպատակով հարկավոր է տրամադրել արդյունավետ խթաններ (ֆինանսական, հարկային 
խթաններ և այլն)՝ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ հետազոտական ծրագրերի 
իրականացման համար (կլիմայի փոփոխության հանդեպ կայուն(հարմարեցված) սորտերի ստեղծում, 
տեխնոլոգիաների կիրառություն, ՎԻՊ, և այլն):  Նման խթանները պետք է տրամադրվեն նաև 
ֆերմերներին՝ նորարաության ու ԿԽԳ մարտավարություն ու տեխնոլոգիաներ ներմուծելու համար:  

• Պատշաճ ուշադրություն պետք է դարձվի կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության հայեցակարգերը գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերում ընդգրկելու 
վրա: Հարկավոր է ծրագրերի միջև սիներգիաներ ստեղծել: Օրինակ՝ 

o Օրգանական գյուղատնտեսությունը, այդ թվում օրգանական մեղվաբուծությունը, կարելի է 
դիտարկել որպես Հայաստանի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
կարողությունների բարձրացման միջոց: Օրգանական գյուղատնտեսությունը գտնվում է 
զարգացման վաղ փուլում: Ոլորտի հետագա ընդլայնումը սահմանափակվում է (i) միջազգային 
շուկաներում ցածր մրցունակությամբ, (ii) շուկայավարման թույլ ռազմավարություններով, (iii) 
գիտելիքների և հմտությունների բացակայությամբ և (iv) օրգանական գյուղատնտեսության 
ծախսատարությամբ ու ժամանակատարությամբ: Հայաստանը պետք է միավորի  
ռազմավարական և քաղաքական ջանքերը ազգային մակարդակում՝ օրգանական 
գյուղատնտեսությունը խթանելու համար: Բացի այդ, հարկավոր է սիներգիաներ ստեղծել 
օրգանական գյուղատնտեսության խթանման ուղղությամբ դոնորների կողմից 
իրականացվող, սակայն հատվածային ջանքերի միջև:  Հարկավոր է ամրապնդել ֆերմերների 
կարողությունները և օժանդակել ֆերմերներին օրգանական հավաստագրման գործընթացի 
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իրականացման հարցում, ինչպես նաև ապահովել լաբորատոր և որակի մշտադիտարկման 
(վերահսկման) այլ ծառայությունների հասանելիությունը:  

o 2019-2024 թթ-ի ընթացքում անասնաբուծության զարգացման պետական օժանդակության 
ծրագիր: Ծրագիրն օժանդակում է տոհմային անասնաբուծության ոլորտում ընդգրկված 
ֆերմերներին (վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման միջոցով): Այնուամենայնիվ, 
ծրագիրը չի ներառում կայունության և կլիմայի փոփոխության մեղմացման ու 
հարմարվողականության խնդիրները: Հնարավոր լուծում կարող է լինել՝ (i) կլիմայի հանդեպ 
խելացի գյուղատնտեսության գործելակերպերի կիրառումը որպես ծրագրին մասնակցելու 
պահանջ-չափանիշ, (ii) ֆերմերների կողմից կատարվելիք ԿԽԳ ցուցանիշների սահմանում:  

o «Մեկ Առողջություն» հայեցակարգի ներառում հիվանդությունների դեմ պայքարի ծրագրերում, 
մասնավորապես բրուցելյոզի դեմ պայքարի ծրագրում:  

o Կենդանիների նույնականացման և հաշվառման ծրագիրը պետք է արդյունավետ կերպով 
կապակցվի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների հետ: 
Ներկայում, ո՛չ Կառավարությունը, ո՛չ դոնորները պատշաճ կերպով չեն անդրադառնում 
կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերին: Բացի այդ, ծրագիրը պատշաճ կերպով չի 
դիտարկում միջգերատեսչական համագործակցության հնարավորությունները, 
մասնավորապես կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի պահպանության 
ոլորտներում:  

• Հնարավորության սահմաններում բարելավել ԿԽԳ հետ կապված խորհրդատվակամ 
(գիտասփյուռի) ծառայությունների ընդլայնման ֆինանսական կենսունակությունը: Հարկավոր է 
ավելացնել խորհրդատվական ծառայությունների պետական ֆինանսավորումը, վերանայել 
օժանդակության մեխանիզմները: Խորհրդատվական ծառայությունները պետք է ուսուցում և 
վերապատրաստում անցնեն իրազեկման մեթոդների վերաբերյալ (դաշտային այցելությունների, 
սուրճի շուրջ հանդիպումների, ֆերմաներ այցելություններ կազմակերպում՝ խմբերի շրջանում 
տեղեկատվության փոխանակման նպատակով): Զուգահեռաբար, Կառավարությունը կարող է 
ֆերմերների համար խթանների սահմանել՝ խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու համար 
(ծառայությունների սուբսիդավորման միջոցով): Ֆերմերները հաճախ առաջնորդվում են 
կարճաժամկետ շահույթի ռազմավարությամբ և անտեսում են կլիմայական պայմանները, հողի 
առանձնահատկությունները և մշակաբույսի մշակման պահանջները: Նույնիսկ խոշոր ներդրումները 
կարող են իրականացվել առանց համապատասխան գիտելիքների և խորհրդատվության: Սա 
հանգեցնում է ձախողման, քանի որ ֆերմերային տնտեսությունները ընտրել են մշակաբույսի սխալ 
սորտ և(կամ) մշակումն իրականացրել են ոչ ճիշտ գոտում: Ֆերմերները սովորաբար չեն դիմում 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն ստանալու համար, քանի դեռ չեն բախվել ձախողման լուրջ 
ռիսկերի, երբ միջամտելը կարող է արդեն ուշ լինել: 

• Համալսարանները պետք է ժամանակին վերանայեն ուսումնական ծրագրերը՝ կլիմայի 
փոփոխությանն առնչվող խնդիրները պատշաճ կերպով ընդգրկելու համար՝ հաշվի առնելով պետական 
և մասնավոր հատվածներում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության, 
օրգանական գյուղատնտեսության և կլիմայի հանդեպ խելացի գյուղատնտեսության ոլորտում 
գիտելիքների և հմտությունների կարիքները:  Գիտելիքների և կլիմայի հանդեպ խելացի 
տեխնոլոգիաների փոխանցումը կարող է դյուրանալ ցուցադրական ֆերմաների, ֆերմերների 
դաշտային դպրոցների ստեղծմամբ ու զարգացմամբ` հետազոտողների և խորհրդատվական 
ծառայություն իրականացնող անձանց միջոցով:  

• Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի (ՎԻՊ) բարելավումը կնպաստի կլիմայի 
հարմարվողականության հարցում: Ներկայում ՎԻՊ-ը Հայաստանում չի կիրառվում: ՎԻՊ-ի կիրառումը 
խթանելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան քաղաքականություն: Ֆերմերների կողմից ՎԻՊ-
ի կիրառումը նպաստում է բուսասանիտարական իրավիճակի բարելավմանը, մարդու առողջության և 
շրջակա միջավայրի վրա թունաքիմիկատների բացասական հետևանքների նվազեցմանը: Որպես 
ԿԽԳ գործելակերպերի մաս, ՎԻՊ-ն օգնում է նվազեցնել վնասատուների, հիվանդությունների, 
աբիոտիկ սթրեսների նկատմամբ բերքի խոցելիությունը և բարելավել կլիմայի փոփոխություններին 
հարմարվելու ունակությունը: ՎԻՊ-երի կիրառումը կարելի խթանել նաև ՎԻՊ պլանների նախագծման 
և կիրառման հաջողված ծրագրերի արդյունքների ցուցադրման միջոցով:  Օրինակ, ԵՀԳԳԶԾ ծրագրի 
(UNJP/ARM/007/UNO) շրջանակում 2020 թ-ին Տավուշի մարզում 3 ցուցադրական տնտեսությունների 
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համար մշակվել է խաղողի այգիների վնասատուների դեմ ՎԻՊ պլաններ: Այն ֆերմերները, որոնք 
լավագույնս կիրառել էին վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի հիմունքները, ինչպիսիք են 
դաշտային մոնիթորինգը, վնասատուների կանխատեսումը, արձանագրությունների վարումը, 
տնտեսապես և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության առումով նպատակահարմար պայքարի 
միջոցառումների կիրառումը, հաջողությամբ կկարողանան դիմակայել կլիմայի փոփոխության 
հետևանքներին:  

• Գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության (ագրոանտառաբուծության) և ագրոէկոլոգիայի միջև 
կապերը պետք է ամրապնդվեն և ներառվեն հայաստանյան ռազմավարությունների և ծրագրերի մեջ: 
Այս երկու ռազմավարությունները գյուղատնտեսական ոլորտում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության իրականացման առաջնային մեթոդներն են: Անտառաբուծության ոլորտը 
Հայաստանում ավանդաբար գտնվել է պաշտպանության խիստ  ուշադրության կենտրոնում, սակայն 
մինչ օրս բացակայում է ագրոանտառաբուծության ծրագիրը, որը կարող է պաշտպանել 
անտառածածկ հողերը՝ միաժամանակ ավելացնելով գյուղատնտեսական արտադրության 
հնարավորությունները: Նմանապես, Հայաստանում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ ծրագրերում 
մեծ ուշադրություն է էկոհամակարգային մոտեցման կիրառմանը, սակայն դեռևս անտեսված են 
ագրոէկոլոգիական մոտեցումների և գործելակերպի բարելավման հնարավորությունները: Երկու 
ոլորտները պետք է հատուկ ուշադրության արժանացվեն կառավարության նոր 
ռազմավարությունների, ագրարային համալսարանի ուսումնական և հետազոտական ծրագրերի, 
Հայաստանում դոնորների կողմից իրականացվող գործնական ծրագրերում:  

• Անասնակերի սահմանափակ մատակարարումը անասնապահության ոլրոտի զարգացումը 
սահմանափակող առանցքային գործոն է, որն ավելի ցայտուն կդրսևորվի կլիմայի փոփոխության 
ընթացքում՝ համապատասխան հարմարվողականության միջոցառումներ չիրականացնելու դեպքում: 
Հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել՝ ներդրումների և ճիշտ գործելակերպի խթանման 
նպատակով. (i) բարելավել բնական և մշակովի խոտհարքներն ու արոտավայրերը, ավելացնել 
վերջիններիս արտադրողականությունը՝  ոչ կանոնավոր արածեցման հետևանքով պատճառված 
վնասը նվազեցնելու նպատակով, (ii) բարելավել արոտավայրերը և կիրառել կայուն և կլիմայի հանդեպ 
խելացի արածեցման ու արոտավայրերի կառավարման գործելակերպեր, ինչպիսիք են անվար կամ 
նվազագույն տեխնոլոգիան, ծածութային մշակաբույսերի լայնածավալ կիրառումը (վերջիններս 
կարող են կիրառվել որպես անասնակեր): Կառավարությունը կարող է աջակցություն տրամադրել 
ծածկութային մշակաբույսերի սերմերի ձեռք բերման հարցում՝ ծախսերը կրճատելու նպատակով:  

• Ջրի հասանելիության բացակայությունը լուրջ խնդիր է Հայաստանի ֆերմերների համար: Ահռելի 
ծավալների են հասնում ջրի կորուստները բաշխման ցանցերի երկայնքով․ ջրային պաշարները 
սպառվում են: Իրավիճակը կայուն չէ և կարող է իրական, անմիջական ազդեցություն ունենալ 
գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության կայունության վրա: Կառավարությունը պետք է 
մի շարք շահառուների (ֆերմերային խմբեր, ջրի կառավարման գործակալություններ, Շրջակա 
միջավայրի և Գյուղատնտեսության նախարարություններ, դոնորներ) հետ մեկտեղ երկարաժամկետ 
ջանքեր գործադրի  ջրերի հասանելիության, պահպանման մեթոդների, բաշխման, պահեստավորման 
և ոռոգման ենթակառուցվածքի բարելավման ուղղությամբ: 

• Հողի աղակալումը լուրջ մարտահրավեր է Արարատյան դաշտավայրում` ոռոգման ոչ պատշաճ 
գործելակերպի և ջրահեռացման և հողերի բարելավման ոլորտներում թերացումներով 
պայմանավորված: Կլիմայի փոփոխության արդյունքում խնդիրն ավելի է սրվելու: Համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող աղակալած հողերի արդյունավետ վերականգնման և բարելավման 
նպատակով հարկավոր է կիրառել ինտեգրված և միասնական մոտեցում: Այդ նպատակով անհրաժեշտ 
է մշակել աղակալած հողի բարելավման երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը կզուգակցվի 
պետական աջակցության արդյունավետ փաթեթի հետ (համաֆինանսավորում, ֆինանսական այլ 
խթաններ)` համայնքային և մասնավոր աղակալված հողերի բարելավման համար: Համայնքների 
ակտիվ ներգրավվածությունը հողերի մոնիթորինգի և հողերի իրավիճակի վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման գործողություններում, ինչպես նաև ֆերմերների շրջանում աղակալած հողերի 
գյուղատնտեսական կառավարման կանոնների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը խիստ 
կարևոր են:  

• Բնական աղետների, որոնք կարող են կլիմայի փոփոխության արդյունքում սաստկանալ, նկատմամբ 
դիմակայության ամրապնդումը պետք է ներառի՝ (i) բնական աղետներից պաշտպանության 
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համակարգի ամրապնդումն ու (ii) կլիմայի հանդեպ խելացի գործելակերպեր սովորելն ու կիրառելը՝ 
բնական աղետների նկատմամբ գյուղատնտեսության դիմակայությունը մեծացնելու նպատակով: 
Մասնավորապես՝  

o Բնական աղետների կողմից գյուղատնտեսությանը պատճառվող վնասների կանխարգելման 
հայեցակարգը (Կառավարության որոշում No 15, առ 13 ապրիլի, 2017թ.) պետք է համալրվի 
միջոցառումների համապարփակ ծրագրով՝ հատում շեշտադրում կատարելով կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության վրա:  Հարկավոր է ընդլայնել և(կամ) ավարտին 
հասցնել ընթացիկ միջոցառումները՝ ներառյալ՝ (i) հակակարկտային համակարգի 
զարգացումն ու պետական օժանդակության ծրագրերը՝ խթանելու մասնավոր ֆերմերների 
կողմից հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը, (ii) կանխատեսման կարողությունների, 
ինչպես նաև կարկուտի հետ կապված ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման 
և ծանուցման համակարգի զարգացում:    

o Կարկուտի կանխարգելման ուղղությամբ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը 
պետք է ընդարձակվեն՝ ներառելով երաշտից ու հորդառատ անձրևների պատճառով 
ջրհեղեղներից հասցվող վնասը:  

o Քամուց պաշտպանող (հողմաբեկ) պատնեշների պատշաճ նախագծման և կիրառման համար 
անհրաժեշտ է (i) մշակել հողմաբեկ պատնեշների հիմնադրման համար մեթոդաբանական 
ուղեցույցներ (նշելով գյուղատնտեսական հողերի մինիմալ չափսը, որի դեպքում պարտադիր է 
պատնեշի առկայությունը), (ii) յուրաքանչյուր համայնքում պատնեշների տեղադրման համար 
պատրաստել քարտեզներ, հաշվի առնելով պատմական տվյալները և կլիմայի փոփոխության 
հավանական ազդեցությունը, (iii) պատնեշների տեղադրման հարցը ներառել համայնքների 
զարգացման ռազմավարությունների մեջ:   

• Գենդերային հարցի արտացոլում (gender mainstreaming): Միջազգային ֆինանսական կառույցների 
և  միջազգային դոնոր համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մեծ մասը ներառում է 
գենդերային բաղադրիչ՝ նպատակ ունենալով ապահովել կանանց հավասարություն և ներգրավում 
գյուղատնտեսության մեջ և գյուղական կյանքում: Ի հավելումն կանանց խոցելի խմբերին 
տրամադրվող մարդասիրական օգնության՝ այս ծրագրերը նպաստել են  կանանց շրջանում 
ձեռնարկատիրական գործունեությանը՝ տրամադրելով տեխնիկական աջակցություն, ուսուցում և 
ռեսուրսներ (կապիտալ, կենդանիներ և այլն) և շուկաներ: Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգը (իր Գործողությունների ծրագրով) 2019-2023 թթ-ի համար ապահովելու է գենդերային 
հարցի արտացոլումը սոցիալական-տնտեսական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Չնայած այդ 
ծրագրերը նպաստում են գենդերային հավասարության ապահովմանն ու խթանում են կանանց 
ակտիվ ներգրավվածությունը գյուղարտադրանքի արժեշղթաներում, դրանք շարունակում են մնալ 
մասնատված ու փոքրածավալ, որպեսզի կարողանան գյուղատնտեսության և հասարակության մեջ 
փոփոխություններ կատարել: Գենդերային հարցերի ավելի արդյունավետ արտացոլման համար 
անհրաժեշտ է՝  

o ԿԽԳ-ում պատշաճորեն հաշվի առնել գենդերային հարցերը՝ գյուղատնտեսության ոլորտում 
գենդերային հավասարությունը ապահովելու նպատակով: 

o Զարգացնել կարողությունները՝ գյուղատնտեսության ոլորտում գենդերային խնդիրը հաշվի 
առնող քաղաքականություններ, միջոցառումների ծրագրեր և բյուջեներ մշակելու և 
իրականացնելու համար: 

o Ընդլայնել և տարածել դոնորների կողմից իրականացվող ծրագրերը, որոնք խրախուսում են 
կանանց մասնակցությունը ագրոբիզնեսում, ինչպես նաև հաստատել սիներգիաներ նշված 
ծրագրերի միջև։ Մասնավորապես, աշխատել ՄԱԶԾ փոքր գրանտերի ծրագրի կամ այլ 
նախաձեռնությունների հետ՝ կանանց համար համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ԿԽԳ 
ծրագրեր ապահովելու ուղղությամբ, որոնք կարող են եկամուտներ բերել և կրկնօրինակվել: 

o Մշակել մասնագիտացված դասընթացներ կանանց համար՝ գյուղատնտեսության և 
ագրոբիզնեսի ոլորտում վերջիններիս գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով:  
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4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ    

 

4.1 Գյուղատնտեսության չափը, դերը և 
կառուցվածքը 

Այս բաժնում քննարկվում են Հայաստանի 
գյուղատնտեսության և կլիմայի հիմնական 
առանձնահատկությունները, կլիմայի 
փոփոխությունը և դրա ազդեցությունը 
գյուղատնտեսության վրա: Ուշադրություն է 
դարձվում նաև գյուղատնտեսության 
ազդեցությանը շրջակա միջավայրի և կլիմայի 
վրա: 

Չափը և դերը։ Գյուղատնտեսությունը և 
գյուղական համայնքները շատ կարևոր դեր են 
խաղում Հայաստանի տնտեսական և 
սոցիալական կյանքում: 2018-ին Հայաստանի 
բնակչության մոտ 37% -ը բնակվում էր գյուղական 
վայրերում: Գյուղերում ապրում է շուրջ 230-
250,000 ընտանիք: Երկրի ընդհանուր աշխատուժի 
մոտավորապես մեկ երրորդը զբաղված է 
գյուղատնտեսությունում: 

2018 թվականին Հայաստանի 
գյուղատնտեսական արտադրանքը կազմել է 1,7 
միլիարդ դոլար՝ հանդիսանալով ընդհանուր ՀՆԱ-ի 
13,6% -ը: Հատկանշական է նաև 
գյուղատնտեսության ներդրումը արտաքին 
առևտրում ̀ ընդհանուր արտահանման ավելի քան 
քառորդը (28%) և ներմուծման 18% -ը: Տե՛ս 
աղյուսակ 2-ը` լրացուցիչ մանրամասների համար: 

Գյուղատնտեսության պարենային 
անվտանգության դերը գնալով ավելի է 
կարևորվում ՝ հաշվի առնելով կլիմայի 
փոփոխությամբ պայմանավորված հնարավոր 
ռիսկերը, այդ թվում մշակաբույսերի 
բերքատվության նվազումն ու ազդեցությունը 
անասնաբուծության3 վրա։ Այս իրավիճակը 
սրվում է շուկաների կորուստի և մատակարարման ցանցի հետ կապված ընդհատումների պատճառով 
՝ COVID-19 համավարակով (Պարենի համաշխարհային մրցանակների կոմիտե) պայմանավորված: 

Կառուցվածքը։ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը բնութագրվում է մեծ թվով մանր ընտանեկան 
տնտեսություններով, կամ, ավելի ճիշտ, գյուղացիական տնտեսություններով, որոնք ներգրավված են 
գյուղատնտեսական գործունեության մեջ, և փոքրաթիվ խոշոր կորպորատիվ տնտեսություններով: 
Գյուղատնտեսական (հողային) կառուցվածքը խիստ հատվածային է: Գոյություն ունեն շուրջ 340,000 
գյուղական տնտեսություն (հողատերեր), որոնցից յուրաքանչյուրը միջին հաշվով տնօրինում է 1,3 հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հող: 

Առանցքային արտադրատեսակներ։ 2017 թվականի դրությամբ գյուղատնտեսական արտադրանքի 
51,6% -ը և 48.4% -ը համապատասխանաբար բաժին են ընկել մշակաբույսերի արտադրությանն ու 
անասնաբուծության ոլորտներին:  Մշակաբույսերի արտադրության ոլորտը ներառում է՝  

 բանջարեղեն (լոլիկ, գազար, սոխ, սխտոր, կաղամբ, վարունգ և այլն)  

2 Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի տվյալները, եթե այլապես նշված չէ՝  https://data.worldbank.org/ 
3 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition 

Աղյուսակ 2՝ Գյուղատնտեսության դերը, 20182 

Ընդհանուր բնակչություն, միլիոն մարդ 3.0 

Գյուղական բնակչություն, % 
ընդհանուրից  36.2  

Զբաղվածությունը 
գյուղատնտեսության մեջ, %  
ընդհանուրից  

32.2 

ՀՆԱ, ներկայիս միջազգային $, միլիարդ 12.4 

ՀՆԱ, ներկայիս միջազգային $, PPP, 
միլիարդ 

30.5 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով,   ներկայիս 
միջազգային, $ 

4,212.1 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով,  միջազգային $, 
PPP 

10,324.9 

Գյուղատնտեսություն/ՀՆԱ, % 13.7 

Գյուղատնտեսությունը ընդհանուր 
արտահանման մեջ, % 

27.9 

Գյուղատնտեսությունը ընդհանուր 
ներմուծման մեջ, % 

17.8 

Միջին ամսական, աշխատավարձ, 
դրամ  

166,004* 

Միջին ամսական դրույքաչափ, $ 343.9* 

Գործազրկության մակարդակ, 
ազգային գնահատում, % 20.5* 

Գործազրկության մակարդակ, ԱՄԿ 
գնահատում, % 

19 

Աղքատություն, աղքատության 
ազգային գծեր, % 

23.5 

Գյուղական աղքատություն, % 21.3 

Աղքատություն,  $3.2 օրական,  PPP 
(2011), % 12.3* 
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 մրգեր և ընկուզեղեն (ծիրան, դեղձ, խնձոր, տանձ, սալոր, սեխ, բալ, նուռ, ընկույզ և այլն)  

 խաղող (գինու և սեղանի խաղող)  

 հացահատիկեղեն (ցորեն, եգիպտացորեն, գարի, վարսակ)  

 կարտոֆիլ 

 ծխախոտ 

Անասնաբուծության ոլորտը ներառում է՝  

 Տավարի միս (անասնաբուծություն մսի համար)   

 Կաթնամթերք (անասնապահություն կաթի համար)  

 Խոզի միս 

 Թռչնամիս (միս և հավկիթ) 

 Ձկնաբուծություն և ձուկ 

Արտահանման հիմնական ապրանքներն ու շուկաները: Արտահանվող հիմնական արտադրանքը 
ներառում է՝  

o Բանջարեղեն և մրգեր (լոլիկ, վարունգ, ծիրան) - թարմ և պահածոյացված  

o Ալկոհոլ (հայկական կոնյակ, օղի և գինի)   

o Ծխախոտային արտադրանք (ծխախոտ)   

o Միս (հիմնականում գառան)  

o Հրուշակեղեն (շոկոլադ)  

Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման հիմնական շուկան Ռուսաստանի շուկան է, որի 
վրա է ընկնում ալկոհոլի, բանջարեղենի և մրգերի արտահանման առյուծի բաժինը: Գառան հիմնական 
շուկան Իրանն է, որին հաջորդում է Քաթարը: Ծխախոտային արտադրանքն արտահանվում է մի շարք 
երկրներ, ներառյալ Մերձավոր Արևելքի երկրները: 

Գենդերային խնդիրներ գյուղատնտեսության ոլորտում: Հայաստանի գյուղատնտեսությունում 
աշխատուժի գենդերային կազմը հետևյալն է՝ 48% կին և 52% տղամարդ: 4  

 

 

 

4.2 Ռեսուրսների կիրառումն ու տեխնոլոգիաները գյուղատնտեսության ոլորտում     

Ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունն ու Էֆեկտիվությունը վճռորոշ են Հայաստանում 
կայուն և ճկուն գյուղատնտեսության զարգացման համար: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում 
գյուղատնտեսությունը բնութագրվում է հողային և ջրային թանկագին ռեսուրսների անարդյունավետ 
օգտագործմամբ, ինչպես նաև արդի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների և պրակտիկայի թերի 
կիրառմամբ: Սա գյուղատնտեսությունն ավելի խոցելի է դարձնում կլիմայի փոփոխությունների 
նկատմամբ և հանգեցնում է տեղական շուկաներում գյուղատնտեսական արտադրանքի ցածր 
արտադրողականության և մրցունակության, միաժամանակ առաջացնելով բնապահպանական 
խնդիրներ: 

 

Բնական ռեսուրսների կիրառումը գյուղատնտեսության ոլորտում 

 

Հողահանդակ/հող։ Առկա է վարելահողերի պաշարների պակաս, և, միևնույն ժամանակ, բնակչության 
կողմից այդ սուղ միջոցների թերի օգտագործում: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2.04 միլիոն հա (պատկեր 3): Վարելահողերն ընդգրկում են 446,000 
հա տարածք: 5 Երկար տարիներ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կառուցվածքում էական 

4 Աղբյուրը `Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե, Զբաղված բնակչությունը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018   
5 Աղբյուրը `Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե  https://www.armstat.am/file/article/eco_booklet_2018.pdf  
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փոփոխություններ չեն եղել: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի օգտագործման մակարդակը բավականին ցածր է: Օգտագործվում է ընդհանուր 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միայն 32% -ը (ներառյալ վարելահողերը, արոտավայրերը 
և այլն): Օգտագործվում է վարելահողերի 79%-ը, մինչդեռ ոռոգվում է օգտագործվող վարելահողերի 
30% -ից պակասը (2018 թ. Դրությամբ)։ 

Հայաստանում վարելահողերի և բազմամյա 
հողերի մեծ մասը մասնավոր սեփականություն 
է: Վարելահողի ավելի քան 72,7% -ը, բազմամյա 
հողերի 93.6% -ը (ներառյալ այգիները և 
խաղողի այգիները): Ի հակադրություն, 
արոտավայրերը պատկանում են 
հիմնականում պետությանն ու համայնքներին: 
Արոտավայրերի միայն 7.2% -ը գտնվում է 
մասնավոր սեփականության տակ: 

Հայաստանում բնապահպանական մի շարք 
մարտահրավերներ կապված են 
մշակաբույսերի արտադրության և 
անասնաբուծության ոլորտում կիրառվող ոչ 
կայուն գործելակերպերի հետ, որոնք 
հանգեցնում են հողի քայքայման և 
աղտոտման, և անապատացման: 
Հայաստանում հողերի աղտոտման և 
քայքայման հիմնական պատճառներն են ՝ 
չկարգավորված և ոչ կայուն արոտավայրերի և 
խոտհարքների շրջանառությունը, հողերի վատ կառավարումը, անբավարար բերքի ռոտացիան, 
ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարումը և ոռոգումը և անտառահատումը: 

Հայաստանում հողերի աղտոտման և քայքայման հիմնական պատճառներն են ՝ չկարգավորված և ոչ 
կայուն արածեցումն ու խոտհարքների շրջանառությունը, հողերի ոչ պատշաճ կառավարումը, 
անկայուն ցանքաշրջանառությունը, ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարումը և ոչ 
արդյունավետ ոռոգումը, անտառահատումը: 

 
Պատկեր 3՝ Հայաստան, գյուղատնտեսական հողերի 
կառուցվածքը 

Հերկելի հողեր, 446, 
22%

Բազմամյա 
տնկարկներ, 

36, 2%

Խոտհարքներ, 
121, 6%

Արոտավայրեր, 
1052, 51%

Այլ, 391, 
19%

Գյուղատնտեսական հողերի կառուցվածքը, 2018, 000 հա
Ընդհանուր գյուղատնտեսական հողեր՝ 2.04 միլիոն հա
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Այս գործելակերպերը հանգեցրել են հողում 
օրգանական նյութերի և սննդանյութերի 
կրճատմանը, հողերի քայքայմանը` 
քիմիական և ֆիզիկական 
հատկությունների փոփոխությունների, 
հողի անկայունությանն  և հողի էրոզիայի 
ավելացմանը։  

Հողի որակը վատթարացել է 
տասնամյակների ընթացքում 
մշակաբույսերի արտադրության և 
անասնաբուծության ոլորտներում ոչ 
պատշաճ գործելակերպերի կիրառման 
պատճառով։ Մշակաբույսերի 
արտադրությունը բացասաբար է 
անդրադարձել հողի որակի վրա ՝ հողը 
աղտոտող պարարտանյութերի և 
թունաքիմիկատների ոչ կայուն 
օգտագործման  արդյունքում, օրինակ՝ 
ազոտական պարարտանյութերի և 
ցածրորակ թունաքիմիկատների չափից 
շատ կիրառումը։ Զուգահեռաբար, 
գերարածեցումը (ոչխարներ և ԽԵԿ) և 
արոտավայրերի ոչ պատշաճ 
կառավարումը հանգեցրել են հողի 
քայքայման և անապատացման: 

Վնասվել է ավելի քան 165,000 հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հող ՝ 
շրջակա միջավայրի տարաբնույթ 
ազդեցությունների պատճառով (քայքայում ջրից և քամուց, աղակալում, գերհիդրատացում, 
անապատացում, քարերով և թափոնների աղտոտում) 6 ՝ ազդելով երկրի գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի ընդհանուր 2 միլիոն հեկտարի ավելի քան 8% -ի վրա7: 

Անապատացումը լուրջ մարտահրավեր է հանդիսանում Հայաստանում, և դրան հիմնականում 
նպաստում է գյուղատնտեսական գործունեությունը: Ենթադրվում է, որ Հայաստանի տարածքի մոտ 
7,233 կմ2 (25.4%) գտնվում է անապատացման վտանգի տակ (բնական պայմանների բոլոր 
պարամետրերի համաձայն), մինչդեռ ներկայումս անապատացման գործընթացում գտնվում է 14,519 
կմ 2 (50.9%) տարածք8, և այդ գործընթացներն արագացվելու են կլիմայի փոփոխության ազդեցության 
տակ: Անապատացման գործընթացները չեն արտահայտվում միայն 6,742 կմ2 տարածքի (22,6%) 
շրջանակներում9։ 

Հողի աղակալում: Բացի այդ, Հայաստանը բախվում է հողի աղակալման խնդիրներին, հատկապես 
Արարատյան դաշտավայրում` ոռոգման ոչ պատշաճ պրակտիկայի և թերի ջրահեռացման և 
հողաբարելավման աշխատանքների պատճառով: 

Աղակալած հողերը կենտրոնացած են հողահանդակներում, որտեղ ստորերկրյա ջրերը տեղակայված 
են 0,5-2,5 մ խորության վրա: Արարատյան դաշտավայրի ոռոգվող ընդհանուր 81,000 հա հողերից 
աղակալած հողի մակերեսը կազմում է 24,000 հա: Աղակալած հողերը կարող են օգտագործվել 
գյուղատնտեսական նպատակներով միայն հողի բարելավման գործողություններից հետո (քիմիական 
մշակմամբ): Նշենք, որ աղակալած հողերը գտնվում են համայնքների սեփականության տակ: 

6 Աղբյուր՝ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2017_2.pdf  
7 Աղբյուր՝ Հայաստանի կադաստրի կոմիտե https://www.cadastre.am/storage/files/pages/pg_4062968307_22.pdf  
8 Լոռու և Տավուշի մարզերում 900-1000-ից 2000-2200 մ բարձրությունների վրա, իսկ ներքին շրջաններում ̀ 1500-1600-ից 2800-
3000մ բարձրությունների վրա:  
9 Աղբյուր՝  Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր, ՀՀ շրջակա միջավայրի 
նախարարություն, http://www.mnp.am/uploads/1/1551885091anapat_eng-1.pdf  

 
Պատկեր 4՝ Հայաստան, հողերի էրոզիա  

Աղբյուր՝ ՀԱԱՀ Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, 
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն 
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Աղյուսակ 3՝ Հողերի աղակալումն Արարատյան հարթավայրում, 201810 

Մարզ  Ենթաշրջան  
Ոռոգելի 
հողեր 

0-1 մ հողաշերտի 
աղակալվածության 

աստիճանը  

0-1 մ հողաշերտի 
ալկալիացման 

աստիճանը 

Աղակալ 
ված և 

ալկալիաց
ված Weak Average Strong Weak Average 

 

ԱՐՄԱՎԻՐ 

Արմավիր 23.74 1.63 0.8 0.55 1.48 0.92 2.97 

Էջմիածին 19.35 1.37 0.27 0.06 0.83 0.19 1.75 

Ընդամենը 43.09 3.0 1.07 0.61 2.31 1.11 4.72 

 

ԱՐԱՐԱՏ 

Արարատ 15.62 3.26 0.22 0.4 1.22 0.51 3.92 

Արտաշատ 13.84 1.0 0.27 0.02 0.9 0.29 1.24 

Մասիս 8.37 2.83 0.15 0.16 2.24 0.28 3.17 

Ընդամենը 37.83 7.09 0.64 0.58 4.43 1.08 8.33 

Ընդամենն` Արարատյան 
հարթավայրում 

80.92 10.09 1.71 1.19 6.74 2.19 21.92 

 

Հողի էրոզիա: Հողի էրոզիայի պատճառ դարձած գործելակերպերը ներառում են՝ լանջերի 
օգտագործումն առանց տեխնիկական կառուցվածքների, վարի գործընթացների խախտումը,  
լանջերին ոռոգման կանոնների խախտումը, ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակը, 
տրանսպորտային միջոցների կանոնավոր մուտքը դաշտեր, լեռնային և գյուղական տարածքների 
գերբնակեցումը և խոտհարքների անհարկի օգտագործումը, ցանքաշրջանառության 
բացակայությունը, ցանքսային կառուցվածքի խախտումը, գյուղատնտեսական բույսերի կողմից 
սննդանյութերի կլանումը, անբավարար կամ միակողմանի պարարտացումը, անտառների 
մելիորացման գործողությունների բացակայությունը, չկարգավորված (ոչ սանիտարական) 
ծառահատումները, գյուղական բնակչության (հատկապես լեռնային և սահմանամերձ շրջաններում) 
սոցիալական վատ պայմաններն ու այլն: Երկարաժամկետ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 
էրոզիայի արդյունքում հողի կորուստը հանրապետության լեռնային տափաստանային գոտիներում, 
որտեղ կիարռվում է թևավոր գութանով վարի համակարգը, և որտեղ կենտրոնացված է հումուսը` հողի 
ամենաարժեքավոր մասը, տարեկան կազմում է 1,5-24,0 տ / հա և ավելին 11 ։   

Հողի հորիզոնների հզորությունը, հումուսի և հիմնական սննդանյութերի քանակը (ազոտ, ֆոսֆոր, 
կալիում) և ջրակայուն հատկությունները (> 0,25 մմ) զուգահեռաբար նվազում են հողի ավելի բարձր 
էրոզիայի, հատուկ և ծավալային կշիռների ավելացմանը, նվազում է ընդհանուր ծակոտկենությունը և 
բույսերի համար հասանելի խոնավությունը, ինչը հանգեցնում է գյուղատնտեսական հողի տեսակների 
արտադրողականության նվազմանը: Մասնավորապես, բույսերի աճը էրոզիայի ենթարկված հողի վրա 
աղքատ է, արտադրողականությունը կրճատվում է, և մթերքները կորցնում են իրենց որակական 
հատկությունները: 

Հողի առողջության ու որակի վրա լուրջ ազդեցություն են թողել նաև ենթակառուցվածքների և 
հանքարդյունաբերական գործունեության ընդլայնումն ու քիմիական թափոնների արտանետումը 
(հաճախ ապօրինի) `պատճառելով հողի և ջրի աղտոտում: 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և համայնքներում առկ է վիճակագրական և 
վերլուծական տվյալների, ինչպես նաև հողի առողջության կարևորության, հողի բնութագրերի և 
պայմանների, հողի փորձարկման և հողի հետ ճիշտ վարվելակերպի կանոնների կարևորության 
գիտակցման պակաս: 

Ջրի/ոռոգման օգտագործումը բնութագրվում է (i) ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ 
օգտագործմամբ մշակաբույսերի արտադրության և ձկնաբուծության ոլորտներում. (ii) ոռոգման 

10 Աղբյուր՝ Ձկնաբուծարանների հետադարձ ջրերի օգտագործումը ոռոգման նպատակով, «Շրջակա միջավայրի 
հետազոտությունների և ԱՏՀ կենտրոն» ՀԿ, ԳԷՀ և ՄԱԶԾ, 2017. 
http://www.sgp.am/res/Publications/LD/Recommendations%20on%20fish-farm%20water%20use%20for%20irrigation.pdf   
11 Աղբյուր՝ Հայաստանի հողագիտության կենտրոն 
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ենթակառուցվածքի վատ վիճակի և ոռոգման ջրի կառավարման անարդյունավետության 
պատճառով ջրի կորստի բարձր մակարդակ. (iii) ոռոգման ջրի ցածր որակը (պարարտանյութերով, 
թունաքիմիկատներով և կեղտաջրերով աղտոտված ջուր): 

Չնայած վերջին տասնամյակի ընթացքում ջրառի ծավալների նվազեցմանը, Հայաստանը դեռ 
շարունակում է դասվել ջրի սակավությամբ երկրների շարքին (տե՛ս աղյուսակ 1): 2018-ին ընդհանուր 
ջրառը կազմել է 2,714,4 միլիոն մ3: Ջրի դուրսբերման ամենամեծ բաժինը վերագրվում է 
գյուղատնտեսությանը: Գյուղատնտեսական ջրերի դուրս բերումը (ներառյալ գյուղատնտեսությունը, 
ջրային տնտեսությունն ու անտառտնտեսությունը) կազմում է հանրապետության ընդհանուր ջրի 
դուրս բերման ավելի քան 83% -ը, ներառյալ կորուստները (նկ. 3), մինչդեռ խմելու ջուրը և 
արդյունաբերական օգտագործումը համապատասխանաբար կազմել են 9.6% և 7.3%: Ոռոգման 
ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև ոռոգման ջրի կառավարման հետ կապված տարբեր 
անարդյունավետությունների պատճառով ոռոգման համակարգում ջրի կորուստները զգալի են եղել: 
Ոռոգման ջրի կեսից ավելին կորած է և չի հասնում գյուղացուն և դաշտին, իսկ մյուս կեսը 
օգտագործվում է անարդյունավետ 

Ջրառի ամենամեծ բաժինը վերագրվում է 
գյուղատնտեսությանը: Գյուղատնտեսական 
նպատակով ջրառը (ներառյալ 
գյուղատնտեսությունը, ձկնաբուծությունն ու 
անտառտնտեսությունը) կազմում է 
հանրապետության ընդհանուր ջրառի ավելի 
քան 83% -ը, ներառյալ կորուստները (նկ. 3), 
մինչդեռ խմելու ջուրը և արդյունաբերական 
նպատակով համապատասխանաբար կազմել 
են 9.6% և 7.3%12,13: Ոռոգման 
ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև ոռոգման 
ջրի կառավարման հետ կապված տարբեր 
թերությունների պատճառով ոռոգման 
համակարգում ջրի կորուստները զգալի են 
եղել: Ոռոգման ջրի կեսից ավելին կորում է և չի 
հասնում ֆերմերին և դաշտին, իսկ մյուս կեսն 
օգտագործվում է անարդյունավետ.  

Մշակաբույսերի արտադրությունից զատ, ջրի 
օգտագործման արդյունավետության վրա 
ազդում է նաև ձկնաբուծությունը` Հայաստանի 
ամենադինամիկ, զարգացող և արտահանման 
ուղղված հատվածներից մեկը: 

Ձկնաբուծությունը, սակայն, շահագործում է 
զգալի քանակությամբ ստորերկրյա 
քաղցրահամ ջրային ռեսուրսներ: Երկրի 
ձկնաբուծարանների մեծ մասը (որոնք գտնվում են Արարատյան դաշտավայրում) դեռ օգտագործում 
են ստորգետնյա ջուրը մեկ անցման համակարգով, որտեղ ջուրը չի վերամշակվում և օգտագործվում է 
միայն մեկ անգամ: Ձկնաբուծական տնտեսությունները սպառում են թարմ ստորգետնյա ջուր, և 
հաճախ ջրի օգտագործման համար կա մրցակցությունն և նույնիսկ հակասություն ձկնաբուծության, 
գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքի բնակչության միջև:  

12 Աղբյուր՝ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2017_9.pdf և FAO AQUASTAT: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html  
13 Աղբյուր՝  FAO AQUASTAT: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html  

Ներդիր 1․ Ջրային սթրես  
 
Ջրային սթրեսը վերաբերում է քաղցրահամ ջրերի 
դուրսբերմանը` որպես քաղցրահամ ջրերի 
ռեսուրսների համամասնություն. Հիմնական 
տնտեսական հատվածների կողմից վերցված 
ընդհանուր քաղցրահամ ջրի և ընդհանուր 
վերականգնվող քաղցրահամ ռեսուրսների 
հարաբերակցությունը` հաշվի առնելով շրջակա 
միջավայրի ջրի պահանջները: Այս ցուցանիշը հայտնի 
է նաև որպես ջրառի ուժգնություն և չափելու է Կայուն 
զարգացման նպատակի (ԿԶՆ) թիրախ 6.4-ի 
առաջընթացը: 
ՊԳԿ-ի մեթոդաբանության համաձայն, երկրները 
դասակարգվում են որպես «ջրի պակասի պատճառով 
լարվածության ենթարկված», եթե վերջիններս դուրս 
են բերում իրենց վերականգնվող քաղցրահամ ջրերի 
ավելի քան 25% -ը; «ջրի  ֆիզիկական սակավության 
մակարդակի հասնող», երբ 60% -ից ավելին դուրս է 
բերվում; և «ջրի խիստ ֆիզիկական սակավության հետ 
բախված», երբ ավելի քան 75% -ը դուրս է բերվում: 
2017-ին Հայաստանը դուրս բերեց քաղցրահամ ջրի իր 
ընդհանուր պաշարների 36.6% -ը, իսկ ջրի սթրեսի 
մակարդակը Հայաստանում կազմեց 57.43%: Աղբյուրը՝ 
FAO Aquastat,  
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/didyouknow/index2.stm  
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Ջրի օգտագործման աշխարհագրական 
բաշխվածության առումով ջրի ամենամեծ 
բաժինը սպառվում է Արարատի և Արմավիրի 
մարզերում (ընդհանուր ջրօգտագործման 
շուրջ 64% -ը), որտեղ կենտրոնացած է 
Հայաստանի մշակաբույսերի 
արտադրությունը: Ջրի կորստի մակարդակը 
հատկապես բարձր է Արարատի, Կոտայքի և 
Արմավիրի մարզերում, ինչպես նաև Երևան 
քաղաքում (աղյուսակ 4): Ավազանի 
կառավարման տարածքում ամենամեծ 
կորուստները նկատվում են Հրազդան 
ավազանում, որին հաջորդում են Ախուրյան և 
Արարատյան ջրավազանները (աղյուսակ 5): 

Կարևոր է նշել, որ մաքրված/զտված 
կեղտաջրերը կարող են դառնալ ոռոգման ջրի 
հավանական աղբյուր: Պաշտոնական 
տեղեկատվության համաձայն, 2018-ին 
հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 
ավելի քան 612 միլիոն խոր. մ, որից 63,6% -ը մաքուր էր ըստ ստանդարտների (առանց զտման), մինչդեռ 
11% -ը առանց զտման աղտոտված էր, իսկ 25.3% -ը բավարար կերպով զտված չէր14: 

 

Աղյուսակ 4՝ Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալները, 2018թ, միլիոն մ3 

 Ջրօգտագոր
ծումը 

այդ թվում` ըստ նշանակության Կորուստները 
տրանզիտային 
տեղափոխման 

ժամանակ 

խմելու արդյունաբերություն, 
կոմունալ տնտեսություն 

և շինարարություն 

գյուղատնտեսություն, 
ձկնաբուծություն և 

անտառտնտեսություն 

ք.Երևան 201.7 29.1 14.9 157.7 235.3 

Արագածոտն 61.5 5.7 11.8 44.0 20.9 

Արարատ   520.4 3.5 4.9 512.0 68.8 

Արմավիր 703.1 89.6 17.8 595.7 132.6 

Գեղարքունիք 30.2 11.1 1.6 17.5 23.6 

Լոռի    18.3 8.9 8.9 0.5 46.2 

Կոտայք 188.1 12.3 7.6 168.2 141.7 

Շիրակ    63.1 12.1 4.8 46.2 63.9 

Սյունիք 110.8 8.5 67.5 34.8 33.7 

Վայոց ձոր 16.6 2.8 0.9 12.9 13.6 

Տավուշ 12.7 1.5 0.7 10.5 7.6 

Ընդամենը 1 926.5 185.1 141.4 1 600.0 787.9 

 

14 Աղբյուր՝ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե,  ՀՀ շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները, 2019. 
https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2018_9.pdf 

 
Պատկեր 5՝ Հայաստան, ջրօգտագործում, 2018թ. 

Խմելու ջուր 
260.6, 10% Արդյունաբերակ

ան և 
քաղաքային, 

198.15, 7%

Գյուղատնտեսություն, 
ձկնաբուծություն 2255.7, 83%

Ջրօգտագործում/ջրառ, 2018թ., ընդհանուր
2714.4 մ3 միլիոն
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Աղյուսակ 5՝ Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ջրավազանային  կառավարման տարածքների, 
2018թ. միլիոն մ3 

 Ջրօգտա- 
գործումը 

այդ թվում` ըստ նշանակության  

Կորուստները 
տրանզիտային 
տեղափոխման 
ժամանակ  

 

խմելու արդյունաբերություն, 
կոմունալ տնտեսություն և 

շինարարություն 

գյուղատնտեսություն, 
ձկնաբուծություն և 

անտառտնտեսություն 

Ախուրյան 769.5 100.2 20.7 648.6 182.8 

Արարատյա
ն 

237.7 5.7 5.1 226.9 80.0 

Հարավային 123.6 8.6 77.9 37.1 33.7 

Հյուսիսային 30.3 9.9 9.6 10.8 53.6 

Հրազդան 734.6 49.0 26.6 659.0 415.2 

Սևան 30.8 11.7 1.5 17.6 22.6 

Ընդամենը 1 926.5 185.1 141.4 1 600.0 787.9 

 

Ներդրանքի, տեխնոլոգիաների և գործելակերպերի կիրառումը  

 

Մեքենաներ և սարքավորումներ. Գյուղատնտեսական տեխնիկան և սարքավորումները Հայաստանում 
հիմնականում հին և հնացած են, ինչը հանգեցնում է շահագործման ավելի բարձր ծախսերի, ցածր 
արտադրողականության և սննդի կորստի: Ավելին, հին մեքենաներն անարդյունավետ են նաև 
վառելիքի օգտագործման առումով, ինչը բերում է մեծ քանակությամբ վառելիքի օգտագործմանն ու 
օդի աղտոտվածությանը: 

Մեքենաների օգտագործման ամենատարածված տարբերակը ծառայությունների ձեռքբերումն է 
գյուղտեխնիկայի սեփականատերերից, այսինքն՝ ծառայությունների արտապատվիրումը: 
Ֆերմերների շուրջ 95% -ը արտապատվիրում է տրակտորային ծառայությունները, իսկ 99% -ը՝ 
բերքահավաքի տեխնիկայի ծառայությունները15: Ֆերմերային տնտեսությունների միայն մոտ 5% -ն է 
գործում սեփական հողագործական տեխնիկայով, իսկ 1% -ը` սեփական կոմբայններով: Այս տոկոսը 
ներառում է նաև խոշոր տնտեսություններ (որոնք մեծ հողատարածքներ են մշակում), ինչը նշանակում 
է, որ ֆերմերների կողմից սեփական մեքենաներով մշակվող հողերի մասնաբաժինը կարող է 
զգալիորեն ավելի մեծ լինել: 

Վարչական վիճակագրական ռեգիստրի16 համաձայն, 2017 թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
Հայաստանում գործել է 15.239 միավոր տրակտոր, որից` 1.351 կոմբայն-հավաքիչ, 6.195 
տրակտորային կցասայլակ, 2.112 խոտհնձիչ, 421 կերահավաք, 1938 հավաքիչ-մամլիչ, 422 
սերմնացան, 1.884 շարքացան, 3.900 գութան, 2 316 կուլտիվատոր: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի/ 
սարքավորումների գործունակության միջին մակարդակը կազմում է շուրջ 79%: Սարքավորումների 
գրեթե 93% -ը ավելի քան 20 տարեկան է և բարոյապես և ֆիզիկապես հնացած է: Մեքենաների և 
սարքավորումների մեծամասնությունը արտադրվել է սովետական ժամանակաշրջանում ՝ 1976-
1991թթ. Տրակտորների տարբեր մոդելներից ավելի քան 1000 տրակտոր (885 միավոր) և կոմբայն- 
հավաքիչներից 116 միավոր ժամանակակից են և ներմուծվել են 1997–2010 թվականներին 
Ճապոնիայից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, հիմնականում միջազգային դոնորների և միջազգային 
ֆինանսական կառույցների աջակցությամբ: 2013-2015 թվականներին Համաշխարհային բանկի 

15 2014 թվականի գյուղատնտեսական մարդահամարի տվյալները ցույց են տալիս տրակտորների, կոմբայնների և 
տրակտորային կցորդիչների օգտագործման հնարավորության ձևեր: Տրակտորների հետ կապված բոլոր 
գործողություններում ֆերմերների 5% -ը օգտագործում է իր սեփական սարքավորումները, 92% -ը `կապալառուներինը, իսկ 
3% -ը վարձակալում է տեխնիկան։ Գործնականում հազվադեպ է պատահում, որ ինչ-որ մեկը վարձակալության տեխնիկա 
տրամադրի այլ անձի, ուստի վարձակալության մասին խոսելիս, հավանաբար, խոսքը գնում է կապալային և լիզինգային 
հիմունքներով կիրառումների մասին, որն ըստ էության սեփականության ձև է: 95% և 99% մեջբերված թվերը հաշվարկվում 
են բացառելով «վարձակալության» երկիմաստ կատեգորիան» 
16 Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության գյուղտեխնիկայի պետական տեսչության կողմից 
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ՀԳՌԿՄ17 ծրագրի շրջանակներում 1,044 միավոր գյուղտեխնիկա է տրամադրվել Հայաստանի շատ 
համայնքներում գործող 125 գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, այդ թվում ՝ 215 տրակտոր, 146 
մամլիչ-հավաքիչ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ սարքավորումների 683 միավոր: 2017-2018 
թվականներին 115 շահառու ստացավ 245 միավոր գյուղտեխնիկա՝  պետական աջակցության ծրագրի 
շրջանակներում (տե՛ս մանրամասները պետական ծրագրի վերաբերյալ «Հակիրճ ակնարկ. Պետական 
աջակցության քաղաքականություններ և ծրագրեր» բաժնում): 

Հնացած գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործումը հանգեցնում է վերանորոգման և 
սպասարկման ավելի մեծ ծախսերի, և, հետևաբար, ծառայությունների ավելի բարձր գների: Ավելին, 
հնացած և հին մեքենաների օգտագործումը բացասաբար է ազդում գյուղատնտեսական 
արտադրողականության և շրջակա միջավայրի վրա, ներառյալ. 

o ավտոմատացված գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքում վառելիքի ծախսերի 

ավելացում 25-35% -ով  

o գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ընթացքում արտանետումների ավելացում 

(բազմակի անգամ), (ներառյալ թունաքիմիկատների հեղուկացիրների արտանետումները), 

o մշակության և բերքահավաքի ընթացքում ագրոտեխնիկական պահանջների խախտում, 

o վերանորոգման և սպասարկման ծախսերի աճ 50-65%-ով, 

o ավտոմատացված գործունեության աճ 30-45% -ով (վար, ցանքս, մշակում, բերքահավաք և 

այլն) 

o գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքի 8-12% ընդհանուր աճ, ինչը վատթարանում է 
գյուղատնտեսական արտադրանքի գների մրցունակությունը ներքին և արտաքին շուկայում: 

Պարարտանյութ և թունաքիմիկատներ. Հայաստանում պարարտանյութերի օգտագործման 
մակարդակը՝ մեկ հեկտար հերկելի հողատարածքի կտրվածքով, 2016 թվականին կազմել է 110 կգ/ հա: 
Այս ցուցանիշը ցածր է աշխարհում միջին մակարդակից (2016 թ. 140 կգ / հա) և ԵՄ (2016 թ.՝ 158,4 կա 
/հա): Այնուամենայնիվ, ֆերմերների կողմից պարարտանյութերի կիրառումը կատարվել է անկանոն 
եղանակով՝ հանգեցնելով հողի աղտոտման: Ֆերմերներն օգտագործում են պարարտանյութը՝ առանց 
հողի առանձնահատկություններին ծանոթանալու: Հաճախ ամեն տարի կիրառվում է միայն մեկ 
տեսակի պարարտանյութ (ազոտական պարարտանյութեր) ՝ հաշվի չառնելով հողի կարիքները և 
մշակվող մշակաբույսը: 2016-ին սննդանյութերի առումով պարարտանյութերի օգտագործման 
կառուցվածքը հետևյալն էր. Ազոտ (N) - 146.300 տոննա, ֆոսֆատ (P2O5) - 324 տոննա, իսկ պոտաշ 
(K2O)` 915 տոննա18 ։ 

Գյուղատնտեսության ոլորտում կիրառվող գրեթե բոլոր պարարտանյութերը ներմուծվում են 
Հայաստան։ Մինչև 2018 թվականը պարարտանյութերի շուկայում գերակշռում էին մի քանի (կամ, 
ինչպես պնդում են որոշ մասնագետներ, մեկ ներմուծող, որի շուկայական մասնաբաժինը կազմում է 
80% -90%) խոշոր ներմուծողներ: 2018 թվականից հետո պարարտանյութերի շուկան ավելի բաց 
դարձավ փոքր տնտեսվարողների համար: Ներկայումս օրգանական և հանքային պարարտանյութեր 
են ներկրվում Ռուսաստանից, Իրանից, Վրաստանից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Իսրայելից, 
Հնդկաստանից, Չինաստանից և այլ երկրներից: Ակնկալվում է, որ դա կհանգեցնի պարարտանյութերի 
գների իջեցմանը և, հետևաբար, պարարտանյութերի օգտագործման ծավալի փոփոխությանը: 
Երկրում կա մեկ օրգանական պարարտանյութ արտադրող `ORWAGO ընկերությունը, որը գոմաղբի 
հիմքով արտադրում է բիո հումուս և մի քանի խառնուրդներ: 

Թունաքիմիկատների օգտագործումը Հայաստանում բարձր չէ ընդհանուր օգտագործված ծավալի 
առումով՝ հավասարակից երկրների հետ համեմատությամբ: 2017 թվականին Հայաստանում 
ընդհանուր առմամբ օգտագործվել է շուրջ 280 տոննա թունաքիմիկատ: Համեմատության համար 
նշենք, որ 2017 թվականին Ավստրիան օգտագործել է 4655 տոննա թունաքիմիկատներ, Ադրբեջանը ՝ 
543 տոննա, Բելառուսինը ՝ 3558 տոննա, Կիպրոսը ՝ 1006 տոննա, Իսրայելը ՝ 6093 տոննա, Լիտվան ՝ 

17 ՀԳՌԿՄ՝ Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր 
18 Աղբյուրը՝ FASTAT 
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2993 տոննա, Լատվիան ՝ 1478 տոննա, Ղրղզստանը ՝ 560 տոննա, Տաջիկստանը՝ 265 տոննա19: 
Այնուամենայնիվ, Հայաստանում թունաքիմիկատների օգտագործումը կայուն չէ, հետևյալ 
գործոններով պայմանավորված. (I) շուկայում ընդհանուր թունաքիմիկատների առկայությունը, ինչը 
հանգեցնում է թունաքիմիկատների օգտագործման ավելի մեծ ծավալի և օգտագործված 
թունաքիմիկատների ցածր արդյունավետության. (ii) ֆերմերների շրջանում գիտելիքների պակասը 
գյուղատնտեսության և թունաքիմիկատների օգտագործման ոլորտոու ճիշտ պրակտիկայի ինչպես 
նաև ժամանակին և պատշաճ կերպով օգտագործման, թունաքիմիկատների համատեղելիության 
վերաբերյալ, (iii) կիրառման համար հնացած սարքավորումների օգտագործումը: 

«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայով ստանձնած 
պարտավորությունները կատարելու համար Հայաստանն ընդունեց մի շարք կանոնակարգեր՝ 
աղտոտող նյութեր պարունակող որոշ պարարտանյութերի և քիմիական նյութերի ներմուծումը 
արգելելու/վերահսկելու նպատակով: Դրանք ներառում են Կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 
21-ի N 1030-L և Կառավարության N 3030 որոշումները20:    

Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության վրա բացասաբար են ազդում. I) անտառածածկ 
տարածքների կրճատումն ու ապօրինի ծառահատումները, (ii) վայրի խոտաբույսերի, արմատների, 
մրգերի և հատապտղի ոչ կայուն օգտագործումը և բերքահավաքը, (iii) թունաքիմիկատների և 
պարարտանյութերի ոչ պատշաճ կամ չափից ավել օգտագործումը վնասատուների և 
հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար, ինչը նպաստում է հողի քայքայմանն ու ջրերի 
աղտոտմանը, բացասաբար ազդելով կենսաբազմազանության վրա՝ տեսակների մեջ քիմիական 
նյութերի բիո-կուտակման միջոցով21: Կլիմայի փոփոխության հետևանքների հետ միասին, դրանք 
կարող են հանգեցնել բռնկումների, նոր վնասատուների և հիվանդությունների ներխուժմանը, 
վնասատուների և հիվանդությունների տեղանքի աշխարհագրական փոփոխություններին և 
տեղական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի վնասմանը և (կամ) կորստին:  

Տեխնոլոգիաներ, գործելակերպեր և արտադրողականություն: Առաջադեմ տեխնոլոգիաների, 
մեթոդների և արտադրության միջոցների թերի օգտագործումը հանգեցնում է ցածր 
արտադրողականության և ցածր որակի և, հետևաբար, գյուղատնտեսական արտադրանքի ցածր 
մրցունակության: Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաներն ու գործելակերպերը 
շատ սահմանափակ կիրառություն ունեն Հայաստանի ֆերմերների շրջանում: 

Անասնաբուծության, մշակաբույսերի արտադրության և այգեգործության արտադրողականության 
ցուցանիշների մեծ մասը ԵՄ միջինից ցածր է: Առաջատար մեթոդների և արտադրության միջոցների 
բացակայությունը հիմնականում պայմանավորված է (ա) ֆերմերների շրջանում արդյունավետ 
գյուղատնտեսական և մարքեթինգային գործելակերպերի վերաբերյալ գիտելիքների պակասով. բ) 
ենթակառուցվածքների և կառավարման հաստատությունների հետ կապված խնդիրներով (օրինակ ՝ 
ոռոգման ենթակառուցվածք, սպանդանոցներ և այլն). գ) գիտահետազոտական աշխատանքների 
պակասով, որոնք անհրաժեշտ են մշակաբույսերի նոր սորտերի ներդրման, մշակաբույսերի և 
պտղատու այգիների արդյունավետ կառավարման, կենդանիների և ֆերմաների կառավարման 
համար և այլն: դ) գյուղատնտեսական արտադրության և շուկայավարման ոլորտում ներդրումների 
պակասով: 

  

Ներկայում ՎԻՊ-ը Հայաստանում չի կիրառվում: ՎԻՊ-ը էկոհամակարգի վրա հիմնված մոտեցում է 
մշակաբույսերի արտադրության և պաշտպանության, վնասատուների և հիվանդությունների 
կառավարման նկատմամբ, որը սկսվում է վնասատուների կանոնավոր մոնիտորինգով և 
նույնականացմամբ ֆերմայի մակարդակում22: Այն հիմնվում է ողջամիտ գործընթացների  

19 Աղբյուրը՝ FAOSTAT 
20 https://www.e-draft.am/projects/1246/justification 
21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19957234 
22 Ըստ Կալիֆոռնիայի համալսարանի, «IPM- ն էկոհամակարգի վրա հիմնված ռազմավարություն է, որը կենտրոնանում է վնասատուների 
կամ դրանց վնասների երկարատև կանխարգելման վրա` այնպիսի մեթոդների համադրությամբ, ինչպիսիք են կենսաբանական 
վերահսկողությունը, բնակավայրի մանիպուլյացիան, մշակութային պրակտիկայի փոփոխումը և կայուն սորտերի օգտագործումը:, 
Թունաքիմիկատներն օգտագործվում են միայն այն բանից հետո, երբ մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ դրանք անհրաժեշտ են ըստ 
սահմանված ուղեցույցների, և բուժումները կատարվում են միայն թիրախային օրգանիզմը հեռացնելու նպատակով: Վնասատուների դեմ 
պայքարի նյութերն ընտրվում և կիրառվում են այնպես, որ նվազագույնի հասցվեն մարդու առողջության, օգտակար և ոչ թիրախային 
օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի համար ռիսկերը »:  https://www2.ipm.ucanr.edu/What-is-IPM/. 
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համադրության վրա: ՎԻՊ ծրագրերն օգտագործում են ընթացիկ, համապարփակ տեղեկատվություն 
վնասատուների կյանքի ցիկլերի և շրջակա միջավայրի հետ դրանց փոխազդեցության վերաբերյալ: 
ՎԻՊ-ը համատեղում է կառավարման տարբեր ռազմավարություններ և գործելակերպեր՝ առողջ 
մշակաբույսեր աճեցնելու և թունաքիմիկատների օգտագործումը նվազագույնի հասցնելու 
նպատակով23: Վնասատուների դեմ պայքարի առկա մեթոդների հետ համատեղ, ՎԻՊ-ը կիրառվում է 
վնասատուների վնասը առավելագույնս տնտեսական միջոցներով կառավարելու համար՝ մարդկանց, 
գույքի և շրջակա միջավայրի համար հնարավորինս քիչ վտանգով: ՎԻՊ-ը խելամիտ 
գյուղատնտեսական մոտեցումներից և գործելակերպերից մեկն է, որը նպաստում է կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությանը: Մեր հետազոտությունների համաձայն, ՎԻՊ-ը 
Հայաստանում լայն կիրառում չունի: Հայաստանը դեռևս չի մշակել ՎԻՊ կառավարման ծրագիր:  

Գիտելիք և հմտություններ, գյուղատնտեսական խորհրդատվություն: Ֆերմերների և գյուղ-
սննդամթերքի մատակարարմա շղթայի բոլոր փուլերի մասնակիցների շրջանում գիտելիքների լուրջ 
պակաս, ինչպես նաև ժամանակակից գյուղատնտեսական մեթոդների և թվային գյուղատնտեսության 
գործիքակազմի թերի օգտագործման խնդիր կա: Հանրային խորհրդատվական ծառայությունների 
ներկայիս կարողությունները բավարար չեն գյուղ-սննդամթերքի արտադրության հետագա 
զարգացման համար: Ներկայում գյուղատնտեսական ներդրանքի մատակարարները հաճախ 
զբաղվում են նաև գյուղատնտեսական խորհրդատվությամբ: Ընդհանուր առմամբ, ներդրանքի 
մատակարարները կարող են դառնալ կարևոր օղակ հանդիսանալ՝ ֆերմերների շրջանում 
գիտելիքների տարածման համար: Այնուամենայնիվ, պետք է ուշադրություն դարձնել շահերի բախման 
պատճառով հնարավոր բացասական հետևանքներին, այսինքն՝ կան դեպքեր, երբ ներդրանքի 
մատակարարները, որոնք հետաքրքրված են ավելի շատ վաճառքով, ֆերմերներին խորհուրդ են 
տալիս օգտագործել ավելի շատ (քան անհրաժեշտ) պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ: 

   

 
 
23 http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/ipm/en/ 
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4.3  Գյուղատնտեսական շուկաներ և մատակարարման շղթաներ  

Մանր տնտեսությունների մեծամասնության հիմնական խնդիրն իրենց արտադրանքի համար 
շուկաների արդյունավետ հասանելիության բացակայությունն է, և կաթնամթերքի արտադրության 
կամ անասնաբուծության համար բավարար վերամշակման օբյեկտների բացակայությունը: Հայ 
ֆերմերները փոխադրման ընթացքում կորցնում են նաև իրենց բերքի մեծ տոկոսը ՝ պատշաճ 
պահեստավորման, սառնարանային բեռնատարների և ժամանակակից սարքավորումների 
բացակայության պատճառով: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի ներքին և արտաքին շուկաների հետ կապված այս 
մարտահրավերներն ավելի կսրվեն գլոբալ մակարդակով` COVID19 համաճարակով և կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում ծայրահեղ իրադարձություններով պայմանավորված: 

 

Անասնաբուծություն  

Հայաստանի գյուղատնտեսական համախառն 
արտադրանքի գրեթե 50%-ը ստացվում է 
անասնաբուծությունից, որը ներառում է ԽԵԿ, ոչխարներ, 
խոզեր և թռչուններ: 

Տավարաբուծություն, կաթնամթերքի արտադրություն ու 
կառավարում: Հանրապետությունում արտադրվող կաթի 95 
%-ը և մսի գրեթե 58 %-ը ստացվում է 
տավարաբուծությունից: Բուծվող տավարի 93 %-ը տեղի 
բնակլիմայական պայմաններին լավ հարմարված, 
կաթնամսային ուղղություն ունեցող կովկասյան գորշ ցեղն 
է: Հանրապետությունում բուծվում են նաև հոլշտին, շվից, 
սիմենթալ և սևաբղետ ցեղի կենդանիներ:  

Անասնապահությունը կենտրոնացած է ՀՀ Գեղարքունիքի, 
Շիրակի, Արագածոտնի և Լոռու մարզերում: Նրանք միասին 
կազմում են խոշոր եղջերավոր կենդանիների 57% -ը և 
ապահովում երկրում արտադրվող կաթի 58%-ը: (աղյուսակ 
6 և 7)24: Կաթնամթերքի արտադրությամբ, սակայն ավելի 
փոքր ծավալներով, զբաղվող մյուս մարզերն են Արմավիրը, 
Սյունիքը և Կոտայքը: Ընդհանուր առմամբ, 
Հանրապետությունում տավարաբուծությամբ զբաղվում են 
շուրջ 170 հազար միջին և խոշոր գյուղացիական և 
գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններ:  

Հանրապետության ցածրադիր վայրերում հիմնականում 
տարածված է շուրջտարյա մսուրային պահվածքը, ինչը 
կարող է հանգեցնել անասունների ջերմային սթրեսի՝ 
գոմերում պատշաճ օդափոխման կամ հովացման 
բացակայության պայմաններում: Բարձրադիր շրջաններում  
(լեռնային և ենթալեռնային) սովորաբար կիրառվում է 
ազատ պահվածքը: Հովիտներում և նախալեռնային 
գոտիներում անասնապահությունն իրականացվում է 
հիմնականում մշակաբույս/կենդանի համակարգով (օր՝ 
ֆերմերային տնտեսությունները արտադրում են կաթ և 
կաթնամթերք, ինչպես նաև կենդանիներ են պահում մսի 
արտադրության համար), զուգակցելով արոտավայրերի 
օգտագործման հետ (մարգագետիններում և 
մշակաբույսերի աճեցման հողատարածքներում՝ բերքահավաքից հետո): 

24 Աղբյուր՝ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018 
https://www.armstat.am/file/article/f_sec_4_2018_3.pdf  

 
 
 
Աղյուսակ 6՝  Խոշոր եղջերավոր 
կենդանիների գլխաքանակը, 2018, գլուխ 

 ԽԵԿ Կովեր 
Ընդամենը 590,585 266,815 
ք. Երևան . 3,342 1,270 

Արագածոտն 68,326 33,300 
Արարատ 41,059 14,489 
 Արմավիր 59,974 20,826 

Գեղարքունիք 105,141 49,664 
Լոռի 69,302 34,611 

Կոտայք 54,127 23,955 
Շիրակ 91,091 44,326 

Սյունիք 50,182 22,619 
Վայոց ձոր 18,385 8,253 

Տավուշ 29,656 13,502 

Աղյուսակ 7՝  Կաթի արտադրություն, 2018, 
000’ տ 
Ընդամենը 697.7 
Ք․ Երևան 2.7 

Արագածոտն 81.7 
Արարատ 41.1 
Արմավիր 46.3 

Գեղարքունիք 125.6 
Լոռի 84.9 

Կոտայք 69.1 
Շիրակ 110.7 

Սյունիք 71.0 
Վայոց ձոր 24.5 

Տավուշ 40.1 
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Լեռնային գոտիներում կենդանիներն 
արածեցվում են արոտավայրերում՝ 
օգտագործելով խոտ և սահմանափակ 
քանակությամբ կերային մշակաբույսեր` 
մսամթերքի արտադրությունը փոքր 
քանակությամբ կաթնամթերքի 
արտադրությամբ լրացնելու համար 
համար: Ամռան ընթացքում կենդանիները 
արոտավայրերում արածում են, իսկ 
ձմռան ընթացքում դրանք պահվում են 
անասնանոցներում և սնվում են խոտով և 
որոշ անասնակերերով: 

Ոչխարաբուծություն: 
Ոչխարաբուծությունը ոչ հավասարապես 
տարածված է ամբողջ երկրում, ընդ որում 
ամենամեծ թվով ոչխարները 
կենտրոնացած են լեռնային շրջաններում 
(խոտհարքների առկայության 
պատճառով): Հովիտներում և 
նախալեռներում շատ ֆերմերներ 
ոչխարները պահում են փոքր կամ միջին 
չափսի հոտերում՝ արածեցման համար 
կիրառելով արոտավայրերը: Մի շարք 
էնդեմիկ տեսակներ, որոնք բացառապես 
հարմարեցված են տեղական կլիմայական 
պայմաններին, հաջողությամբ բուծվում են 
Հայաստանում, ինչպիսիք են Մազեխը, 
Բոզախը, Ղարաբաղի ցեղը և Բալբասը: 
Բացի այդ, ներմուծվել են ոչխարների այլ 
ցեղատեսակներ և հարմարեցվել 
Հայաստանի կլիմային, այդ թվում` 
մուշտակատու ուղղության, բազմապտուղ` 
ռոմանովյան ցեղի, ինչպես նաև 
դմակավոր` էդիլբաևյան ցեղի ոչխարները:  

Ոչխարների ամենաստվար գլխաքանակը 
բուծվում է Գեղարքունիքի և Սյունիքի 
մարզերում, ապա` Արագածոտնի և 
Շիրակի մարզերում:   

Խոզաբուծություն: Խոզաբուծության 
ոլորտում գերակշռւմ են փոքր չափսի 
ֆերմաները: Ֆերմաները կերերի համար 
օգտագործում են մշակաբույսերը և 
արոտավայրերում արածեցումը: 
Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածում 
(Տավուշ և Լոռի) կիրառվում է խոզերի 
լեռնանտառային պահվածքը:  Ապրիլից 
մինչև ուշ աշուն նրանք մնում են 
անտառներում․ այս 
ժամանակահատվածում նրանք սնվում են 
կաղիններով, մշակաբույսերով և 
հատապտուղներով: Փաստորեն, սա 
ագրոանտառային պրակտիկա է, որը 

 
Պատկեր 8՝ Խոզաբուծություն  

Աղբյուր՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
 

 
Պատկեր 7՝ Ոչխարաբուծություն և այծաբուծություն 

Աղբյուր՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
  

 
Պատկեր 6՝ Տավարաբուծություն 

Աղբյուր՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
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համարվում է կլիմայի փոփոխությանը գյուղատնտեսական հարմարվողականության 
ամենահեռանկարային գործելակերպերից մեկը: 

Խոզաբուծությունը առավել զարգացած է ՀՀ Արմավիրի և Արարատի մարզերում: Արդյունաբերական 
տիպի խոզաբուծական համալիրներում և տնտեսություններում բուծվում են խոզերի` լանդրաս, 
պետրեն, դյուրոկ ցեղերը, որոնց միջոցով իրականացվում է արդյունաբերական 
տրամախաչում:   Հանրապետությունում տարեկան արտադրվում է 17-18 հազար տոննա խոզի միս 
(կենդանի զանգվածով):  
              
Թռչնաբուծություն։ Թռչնաբուծությունը 
Հայաստանի Հանրապետության 
անասնաբուծության ոլորտի առավել 
մեքենայացված և ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով հագեցած ճյուղն է: 
Հանրապետությունում ներկայումս գործում 
են մեկ տասնյակից ավել միջին և խոշոր 
թռչնաբուծարաններ, որոնք զբաղվում են 
թռչնամսի և ձվի արտադրությամբ:  Ձվի 
արտադրությամբ զբաղվող խոշոր 
թռչնաբուծարաններից են «Արաքս 
թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ-ն, «Լուսակերտի 
տոհմային թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ-ն և 
«Արզնիի տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ-ն, որոնք 
արտադրում են հանրապետությունում 
արտադրվող ձվի շուրջ 40 %-ը: Թռչնամսի 
արտադրությամբ հանրապետությունում 
առաջատարը դարձյալ «Արաքս 
թռչնաֆաբրիկա» ԲԲԸ-ն է: Հայ գիտնականները ստեղծել են հավերի` երևանյան ցեղը, որն ունի սև և 
կարմիր ներցեղային տիպեր:  Այս ցեղը հիմնականում բուծվում է տնամերձ օժանդակ 
տնտեսություններում: Հանրապետությունում տարեկան արտադրվում է շուրջ 650-700 մլն ձու և 7-8 
հազար տոննա թռչնամիս:  

 

Ձկնաբուծություն։ 2018 թվականին 
արտադրվել է շուրջ 17 400 տոննա ձուկ, 
որից 17,000 տոննան բաժին է ընկնում 
ձկնաբուծությանը։  

Մշակաբույսերի արտադրությունից զատ, 
ջրի օգտագործման արդյունավետության 
մարտահրավերը կապված է նաև 
ձկնաբուծության հետ, որը Հայաստանում 
դինամիկ զարգացող և արտահանմանն 
ուղղված ոլորտներից մեկն է, որը 
շահագործում է ստորերկրյա քաղցրահամ 
ջրի պաշարների մեծ մասը: 

Երկրի ձկնաբուծարանների մեծ մասը 
(որոնք տեղակայված են Արարատի և 
Արմավիրի մարզերում) դեռևս 
օգտագործում են ստորգետնյա 
քաղցրահամ ջուրը մեկ անցման 
համակարգով, որտեղ ջուրը չի կրկնակի չի 
օգտագուծվում և կիրառվում է միայն մեկ 
անգամ։ Ձկնաբուծարաններն 
օգտագործում են ստորգետնյա ջրեր, և հաճախ ջրի օգտագործման համար կա մրցակցությունն և 

 
Պատկեր 10՝ Ձկնարտադրություն, Հայաստան  

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 
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Ձկնաբուծությունը և ձկան որսը Հայաստանում,
տոննա

Ձկնաբուծություն Ձկան որս

 
Պատկեր 9՝ Թռչնաբուծություն  
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նույնիսկ հակասություն ձկնաբուծության, գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքի բնակչության 
միջև:  Թանկարժեք ստորգետնյա ջրի անկայուն օգտագործումը լուրջ մտահոգություններ է 
առաջացնում ոլորտի երկարաժամկետ կայունության վերաբերյալ: 25  Ստորերկրյա ջրօգտագործման 
քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը սահմանափակում են երկարաժամկետ բիզնես 
պլանավորման և կայուն տեխնոլոգիաներում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները 
(օրինակ ՝ ջրի օգտագործման թույլտվությունների կարճ տևողությունը և թույլտվության ստացման 
ծանր ընթացակարգերը): Բնապահպանության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
համատեքստում կարևոր է ձկնաբուծության մեջ ներմուծել ժամանակակից արտադրական 
տեխնոլոգիաներ և ջրի խնայողության ու շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցություններով 
համակարգեր (օրինակ ` ջրի շրջանառության փակ կամ կիսափակ տեխնոլոգիաների 
օգտագործմամբ):  

2017 թվականին Հայաստանը արտահանել է 21,7 մլն ԱՄՆ դոլարի և ներմուծել 8,8 մլն ԱՄՆ դոլարի ձուկ 
և ձկնաբուծական արտադրանք26: Արտահանման հիմնական արտադրանքներն են թարմ ձուկը 
(հիմնականում իշխան և թառափ) և քաղցրահամ ջրերի խեցգետինը: Արտահանման հիմնական 
ուղղություններն են Ռուսաստանը և ԵՄ շուկան: Արտահանումը ԵՄ հիմնականում բաղկացած է 
խեցգետնից: 

  

25 Գագիկ Գաբրիելյան, 2015թ․ , Ձկնաբուծության ոլորտի վերանայում, Հայաստան (անգլերեն), Վաշինգտոն, 
Համաշխարհային բանկի խումբ: http://documents.worldbank.org/curated/en/933111468186540998/Aquaculture-sector-review-
Armenia  
26 FAO- Fishery and Aquaculture Country Profiles/ The Republic of Armenia-Part I. Statistics and main indicators- Country brief 
(prepared: May 2018) E-link: http://www.fao.org/fishery/facp/ARM/en 
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Մշակաբույսերի արտադրություն  

  

Հայաստանում լանդշաֆտների և էկոհամակարգերի բազմազանությունը, տեղագրական ռելիեֆի 
առանձնահատկությունների, ուղղահայաց գոտիավորման և լանդշաֆտային-կլիմայական գոտիների 
մեծ քանակության հետ մեկտեղ, նպաստում են բույսերի հարուստ և եզակի բազմազանության 
ձևավորմանը27: Հայաստանը ագրոկենսաբազմազանության ծագման գլոբալ նշանակալության 
կենտրոն է հանդիսանում: Երկրի փոքր տարածքում առկա է անոթավոր բույսերի մոտ 3,800 տեսակ՝ 
էնդեմիզմի նշանակալի մակարդակով (ընդհանուր բուսական աշխարհի 3,8%): Անոթավոր բույսերի 
բարձր խտության տեսանկյունից Հայաստանը աշխարհում ամենաբարձր խտությամբ տեսակների 
երկրների շարքում է ՝ 1000 կմ 2-ի կտրվածքով մոտ 107 տեսակ: 

Հատկապես կարևոր է բույսերի պաշտպանության դերը Հայաստանում, քանի որ երկիրը ունի հստակ 
կլիմայական գոտիներ, և բույսերի և մշակաբույսերի տեսակները կենտրոնացած են փոքր ֆիզիկական 
տարածքում: Այս լայն բազմազանությունը մեծացնում է տեսակների կազմը, ինչպես նաև վնասակար 
օրգանիզմների պոպուլյացիայի չափը, որոնք գյուղատնտեսությանը զգալի վնաս են պատճառում 
բռնկումների ավելի մեծ հավանականության, ինչպես նաև թունաքիմիկատների նկատմամբ 
դիմադրողականության զարգացման պատճառով: 

 

Աղյուսակ 8՝ Հիմնական գյուղատնտեսական ժամանակավոր և մշտական մշակաբույսերի 
հողատարածքներ, բերքատվություն և համախառն արտադրություն  

  Տարածքներ (000 հա) Բերքատվություն  
(ցենտներ/հա) 

Համախառն արտադրություն 
(000 տ) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ընդհանուր ցանված 
տարածքը, որից՝  

294.5 242.3 227.9 x x x x x x 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն 

155.2 130.2 121.2 19.8 26.1 16.9 302.5 337.7 198.7 

որից ցորեն  82.4 66.7 59.9 21.8 28.2 19.6 176.4 187.5 112.6 

կարտոֆիլ 25.3 22.1 20.5 214.9 187.3 199.2 547.4 415.1 404.1 

բանջարեեն 28.3 21.7 20.6 286.3 258.6 265.0 861.0 628.2 621.6 

սեխ 6.8 4.6 4.3 316.8 276.3 300.6 215.8 126.8 128.0 

պտուղ և հատապտուղ 42.3 43.0 43.6 93.5 87.7 76.7 361.6 343.4 290.1 

խաղող 15.8 16.1 16.3 141.4 120.1 148.0 210.0 179.7 217.4 

 

Պտղաբուծություն: Վերջին հինգ տարվա ընթացքում զգալիորեն աճել է պտղատու այգիների և 
հատապտղի տնկարկների տարածքը (2014 թ.-ի 40,000 հա-ից մինչև 43,000 հա մինչև 2018 թ.): 
Այգեգործությամբ զբաղվում էր ավելի քան 65,000 ֆերմեր: Բազմամյա մշակաբույսերի ավելի քան 80% 
-ը ոռոգվում է և տեղակայված է Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի և Արագածոտնի մարզերում: Այս 
ֆերմերների ավելի քան 91% -ը տնօրինել  է 1 հա-ից փոքր հողատարածք: Կան մի քանի խոշոր 
կոմերցիոն պտղատու այգիներ՝ մինչև 200 հա-ի հասնող հողատարածքով: 2018-ին մրգերի և 
հատապտուղների արտադրությունը կազմել է 343.400 տոննա (2014-ի համեմատ 18%-ով ավել): 2014 
թվականից մրգերի և հատապտուղների արտահանումը աճել է 9 անգամ: 
Հայաստանում կան ավանդական այգեգործության առջև ծառացած մի շարք մարտահրավերներ, 
ներառյալ. 
Հայաստանում կան ավանդական այգեգործության առջև ծառացած մի շարք մարտահրավերներ, 
ներառյալ. 

27 http://www.fao.org/armenia/fao-in-armenia/armenia-at-a-glance/en/  
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• Հին, հնացած գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործումը: Հին խոշոր չափի մեքենաների 
օգտագործումը այգիներում կիրառելի չէ: Դրա պատճռով այգիներում աշխատանքներն 
իրականացվում են հիմնականում ձեռքով: 
• Գյուղատնտեսական պատշաճ/ արդյունավետ պրակտիկայի մասին, հատկապես մանր ֆերմերների 
շրջանում, գիտելիքների պակաս կա: Գիտելիք չունենալու պատճառով վնասատուների և 
հիվանդությունների դեմ պայքարը արդյունավետ չէ, և վերջիններս տարածված են այգիներում: 
Միևնույն ժամանակ, այգեգործության արտադրողականությունը մնում է ցածր, ցածր է նաև 
կոմերցիոն արտադրության մակարդակը: 
Խաղողագործություն: 2018-ին խաղողի համար հատկացված տարածքը կազմում էր ավելի քան 16,000 
հա ՝ կազմելով բազմամյա մշակաբույսերի համար հատկացված ընդհանուր տարածքի 34% -ը: 2014 
թվականից խաղողի արտադրության ծավալը կրճատվել է 31% -ով, սակայն սեղանի խաղողի 
արտահանման ծավալներն աճել են երկու անգամ: Խաղողի այգիների ամենամեծ մասնաբաժինը (74%) 
բաժին է ընկնում խաղողի տեխնիկական սորտերին, այսինքն `գինու խաղողի (որից 88% -ը բերքի տակ 
է), և տեխնիկական խաղողի այգիների 92% -ը կառավարվում են ֆիզիկական անձանց կողմից:28  

Օրգանական գյուղատնտեսություն. Օրգանական գյուղատնտեսությունը կարևոր է կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության տեսանկյունից, քանի որ օրգանական 
գյուղատնտեսությունը համարվում է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ավելի դիմացկուն: 
Օրգանական գյուղատնտեսությունը Հայաստանում սկսեց ի հայտ գալ 2000-ականների սկզբից: 2017-
ին օրգանական մշակաբույսերի արտադրության տակ գտնվող հողատարածքները կազմում էին 1.430 
հա, իսկ 730 հա-ն` հավաստագրված օրգանական արտադրության տակ էր29: 2018-ին գործում էր մոտ 
60 սերտիֆիկացված մշակաբույսեր արտադրող և 7 մեղվաբուծական սուբյեկտ30: Գործում էին նաև 
շուրջ 30 համայնքներ, որոնք զբաղվում էին օրգանական հավաքման գործունեությամբ (2015 թ. 
Դրությամբ): Օրգանական տնտեսությունների չափերը տատանվում էին 5 հա և 120 հա-ի 
սահմաններում31: Հիմնական օրգանական արտադրանքներ են`թարմ և պահածոյացված մրգեր 
(ծիրան, դեղձ, սալոր, կեռաս), հյութեր, հատապտուղներ, թարմ, պահածոյացված և սառեցված 
բանջարեղեն (սմբուկ, պղպեղ, լոլիկ), առվույտ, ցորեն, սունկ, մեղր: Հայաստանի օրգանական 
մթերքների արտահանման հիմնական շուկան ԵՄ երկրներն են (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Հունգարիա, 
Նիդեռլանդներ): 

Ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակը, ՀՀ-ում օրգանական արտադրությունը կազմում է ընդհանուր 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 0.05% -ը: Վրաստանում այն կազմում է 0,08%, Իրանում ՝ 0,09%, իսկ 
Թուրքիայում, որը աշխարհում օրգանական մրգերի խոշորագույն մատակարարներից մեկն է, 
ցուցանիշը 2,16% է: 

 

 

  

28 Կ. Տուրտոյ, Հ. Դավթյան, Բազմամյա մշակաբույսերը Հայաստանում, ՊԳԿ, 2019թ. 
29 Աղբյուր՝ FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/GV 
30 Աղբյուր՝ Օպերատորների գրանցամատյան, Էկոգլոբ, http://ecoglobe.com/wp-
content/uploads/2013/12/List_of_Operators_ENG.pdf   
31 Աղբյուրը ՝ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանի օրգանական շուկայի իրավիճակի, խնդիրների և 
հնարավորությունների վերլուծություն: Գյուղատնտեսության նախարարին կից խորհրդի նիստի զեկույց, 2016 թվականի 
նոյեմբերի 2:   
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5. Գյուղատնտեսություն և կլիմայի փոփոխություն   

 

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում խիստ խոցելի է կլիմայի փոփոխության 
հետևանքների նկատմամբ, ինչը էական ազդեցություն կունենա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
սելեկցիայի, արտադրության միտումների և արտադրողականության վրա: Միևնույն ժամանակ, 
գյուղատնտեսությունն ինքնին նպաստում է կլիմայի փոփոխությանը՝ գյուղատնտեսական 
գործունեության արդյունքում ջերմոցային գազի (HԳ) արտանետումների, մշակաբույսերի աճեցման և 
անասնաբուծության զարգացման նպատակով անտառահատումների հետևանքով: 

 

5.1 Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա՝ գլոբալ առումով 

 

Կլիմայի փոփոխությունը բազում մարտահրավերներ է ստեղծում մշակաբույսերի 
արտադողականության մակարդակի 
պահպանման ու ավելացման, կենդանիների 
առողջության, գյուղական համայնքների 
տնտեսական կենսունակության ապահովման 
տեսանկյունից` ինչպես ամբողջ աշխարհում, 
այնպես էլ Հայաստանում: Թեև այս 
փոփոխությունների լրջության ատիճանը 
կարող է տարբերվել ըստ տարածաշրջանի, 
ընդհանուր առմամբ, հիմնական 
մշակաբույսերի բերքատվությունը կնվազի՝ 
որպես ջերմաստիճանի բարձրացման և ջրի 
մատչելիության փոփոխությունների, առավել 
ծայրահեղ իրադարձությունների և 
հիվանդությունների և վնասատուների 
բռնկումների արդյունք (GCRP, 2018): Սրանք 
փոխկապակցված փոփոխություններ են, և 
ազդեցությունները կարող են ամփոփվել 
հետևյալ կերպ. 

 

 Ջերմաստիճանի բարձրացում: 2017 
թվականին մարդածին 
ազդեցությունների հետևանքով գլոբալ 
տաքացումը հասել է մոտ 1 ° C- ի՝ 
աշխարհում մինչդուստրիալ 
մակարդակների համեմատ: 
Ջերմաստիճանի բարձրացումը ունի 
(ուղղակի) հետևանքներ, ինչպիսիք են 
ջերմային սթրեսի բարձրացումը և աճի 
սեզոնների երկարության 
փոփոխությունները, որոնք նկատվում 
են աշխարհի շատ հատվածներում: 
Ավելին, ջերմաստիճանի 
փոփոխությունը հանգեցնում է նաև՝  

 Տեղումների քանակի 
փոփոխությունների. Երկարաժամկետ 
դիտարկումները (1901-2010թթ. 
ընթացքում) ենթադրում են 
տեղումների զգալի փոփոխություն, որի 
արդյունքում երկրագնդի որոշ չոր 

Ներդիր 2․ Վնասատուների վրա կլիմայի 
փոփոխության ազդեցությունների ցանկ  

 
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 
վնասատուների վրա (միջատներ և տզեր, 
ախտածիններ, մոլախոտեր և այլն) կարող է ներառել.  
• Բազմազանության և առատության 

փոփոխություններ 
• Աշխարհագրական բաշխման փոփոխություններ 
• Ձմեռացման աճ  
• Քանակի և սերունդների կտրուկ աճ 
•  Վնասատուների և դրանց տեր հանդիսացող 

մշակաբույսերի համաժամացման 
փոփոխություններ 

• Տեր հանդիսացող այլընտրանքային բույսերի 
ներմուծում  

• Տեր հանդիսացող բույսերի կայունության 
փոփոխություն  

• Վնասատուների կենսատիպերի 
փոփոխություններ 

• Ազդեցություն տեսակների ոչնչացման վրա 
• Բնական թշնամիների ատիվության և 

հարաբերական առատության փոփոխություններ 
• Ինվազիվ վնասատուների տեսակների ռիսկի 

ավելացում  
• Վնասատուների բռնկումների ռիսկի ավելացում 
• Մշակաբույսերի պաշտպանության 

տեխնոլոգիաների արդյունավետության 
նվազեցում 

• Թունաքիմիկատների կիրառման հնարավոր 
ավելացում  

• Բնապահպանական և տնտեսական բացասական 
ազդեցությունները գյուղատնտեսության և 
մարդու առողջության վրա: 

Աղբյուրը՝ Pareek, A et al . 2017թ., Կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը միջատների վնասատուների և դրանց 
կառավարման ռազմավարության վրա Գրքում. Կլիմայի 
փոփոխություն և կայուն գյուղատնտեսություն, էջ 253-286, 
New India P հրատարակչատուն: Հասանելի է՝  
https://www.researchgate.net/publication/328476222_Impact_
of_Climate_Change_on_Insect_Pests_and_Their_Management_
Strategies  
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տարածքներում ավելի չորանում են, իսկ խոնավ տեղանքներն ավելի խոնավան են դառնում 
(GCRP, 2018): Սա ազդում է գյուղատնտեսության մեջ ոռոգման ջրային ռեսուրսների 
առկայության վրա: 

 Ավելի մեծ թվով ծայրահեղ իրադարձությունների, այսինքն ՝ կարկուտ, ջրհեղեղներ, երաշտ, 
քամի, ցրտահարության դեպքեր: Գիտնականները նկատում են նաև ծայրահեղ եղանակային 
իրադարձությունների ինտենսիվության և հաճախականության աճ, ներառյալ ջերմային և 
ջերմային ալիքների ծայրահեղությունները, կարճ ժամանակահատվածում մեծ տեղումների 
դեպքերի քանակի աճը, որոնք հաճախ ջրհեղեղի պատճառ են դառնում, ինչպես նաև մի շարք 
հատվածներում երաշտի և կարճաժամկետ երաշտի դեպքերի աճը: երկարաժամկետ երաշտ 
շատ ոլորտներում (GCRP, 2018):  

 Վնասատուների և հիվանդությունների բռնկումներ: Բույսերի վնասատուները, այդ թվում  
միջատները, տզերը, ախտածիններն ու մոլախոտերը, և այլն, շարունակում են մնալ սննդի և 
գյուղատնտեսական արտադրության ամենամեծ սահմանափակումներից մեկը: ՄԱԿ-ի 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) տվյալների համաձայն, 
մակաբույսերի համաշխարհային բերքատվության 20-ից 40 տոկոսը յուրաքանչյուր տարի 
կրճատվում է բույսերի վնասատուների (միջատների և հիվանդությունների) պատճառած 
վնասների պատճառով: Կլիմայի փոփոխությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում նոր 
տարածքներում բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների տարածման, ինչպես նաև 
վերջիիններիս փոխանցան մեխանիզմների փոփոխության համար: Թեև կան հստակ 
ապացույցներ, որ կլիմայի փոփոխությունը փոխում է բույսերի վնասատուների և 
հիվանդությունների բաշխվածությունը, լիարժեք հետևանքները դժվար է կանխատեսել: 
Ջերմաստիճանի, խոնավության և մթնոլորտային գազերի փոփոխությունները կարող են 
ազդել բույսերի վնասատուների, ներառյալ էկոլոգիայի, տարածական բաշխման և սննդի 
ցանցերի վրա, միաժամանակ վատթարացնելով բույսերի, ախտածինների, տզերի և 
միջատների աճի և գեներացման տեմպերը, փոփոխելով վնասատուների, նրանց բնական 
թշնամիների և տերերի միջև փոխազդեցությունները: Հողի ծածկույթի փոփոխությունները, 
ինչպիսիք են անտառահատումը կամ անապատացումը, կարող են մնացած բույսերը դարձնել 
ավելի խոցելի վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ: 

 Ազդեցություն թունաքիմիկատների օգտագործման վրա: Կլիմայական փոփոխությունը կարող 
է փոխել բույսերի դիմադրողականությունը վնասատուների նկատմամբ, ինչպես նաև 
վնասատուների դիմադրողականությունը թունաքիմիկատների նկատմամբ: 
Թունաքիմիկատների օգտագործման հիմնական գործոնը բերքի մեջ մոլախոտերի, 
վնասատուների և հիվանդությունների առկայությունն ու տարածվածությունն է: Այս 
օրգանիզմների վրա կլիմայի փոփոխությունն ազդում են նույն կերպ, ինչպես մշակաբույսերի 
վրա: Թունաքիմիկատների արդյունավետությունը կարող է փոխվել CO2- ի և ջերմաստիճանի 
բարձրացմանը զուգընթաց: Կլիմայի փոփոխությունը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
էական ազդեցություն կունենա քիմիական նյութերի կառավարման վրա: Ցողացրման  
հաճախականության բարձրացումը կարող է հաղթահարել CO2- ի հետևանքով առաջացած 
արդյունավետության կրճատումը, սակայն կարող է մեծացնել շրջակա միջավայրի 
մնացորդային ազդեցությունները32: Կլիմայի փոփոխությունը կնվազեցնի շրջակա 
միջավայրում թունաքիմիկատների կոնցենտրացիան` գոլորշացման ավելացման և 
քայքայման արագացման համադրության շնորհիվ, քանզի երկուսն էլ ենթարկվում են ուժեղ 
ազդեցության խոնավության բարձր պարունակության, բարձր ջերմաստիճանի և արևի լույսի 
ուղղակի ազդեցության պայմաններում: Թունաքիմիկատների դիսիպացիայի վրա դրակացն 
ազդեցություն է ունենում նաև տեղումների ավելի բարձր քանակությամբ: 

Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության բազմակողմ բնույթը և բնական գործընթացներում ոչ 
գծային շեմերը, դժվար է հաշվի առնել կլիմայի փոփոխության և թունաքիմիկատների 
օգտագործման բոլոր կապերը: Գոյություն ունեն վեց ասպետներ, որոնք ուղղակիորեն ազդում 

32 Ziska LH, Faulkner SS, Lydon J.  2004թ. Կենսազանգվածի և արմատի փոփոխություններ. Դաշտային աճեցված Cirsium arvense-
ի արմատ/ցողուն հարաբերակցությունը; Cirsium arvense-ը վնասակար, ինվազիվ մոլախոտ է, բարձրացած CO2-ով. 
Գլիֆոսատով վերահսկման խնդիրները. Weed Sci 52:584–588. 
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են ֆերմերների կողմից թունաքիմիկատների օգտագործման վրա33: Այդ վեց ասպեկտների 
շարքում օրենսդրությունը, տնտեսական իրավիճակը և տեխնոլոգիական առաջընթացը չեն 
ենթարկվում կլիմայի ուղղակի ազդեցությանը, սակայն թունաքիմիկատների 
արդյունավետության, մշակաբույսերի առանձնահատկությունների, վնասատուների 
առաջացման և վերջիններիս տարածվածության վրա կլիման անմիջական ազդեցություն 
ունի:  

 Գյուղ-սննդամթերքի մատակարարման շղթաներ և շուկաներ։  Ակնկալվում է, որ կլիմայի 
փոփոխությունը կհանգեցնի նաև ամբողջ գյուղատնտեսական ապրանքների մատչելիության և 
գների լայնածավալ փոփոխությունների` համապատասխան ազդեցություն ունենալով 
գյուղմթերքներ արտահանող կամ ներմուծող երկրների վրա: Այս փոփոխությունները սպառնում 
են լայն սպառման մշակաբույսերի արտադրությանն ու վտանգի տակ դնում գյուղական 
կենսամիջոցները (GCRP, 2018):  

 Պարենային ապահովություն: Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, 
2013-2050 թվականների ընթացքում աշխարհի բնակչությունը կավելանա մեկ երրորդով, իսկ 
լրացուցիչ 2 միլիարդ մարդկանց մեծ մասը կբնակվի զարգացող երկրներում և խոշոր 
քաղաքներում: Եթե համաշխարհային եկամտի աճի և սննդամթերքի սպառման ներկա 
միտումները շարունակվեն, ՊԳԿ-ի գնահատմամբ 2050 թ.-ին գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրությունը պետք է ավելանա 60% -ով` սննդամթերքի, մանրաթելի և 
կերերի սպասվող պահանջները բավարարելու համար: Գյուղատնտեսական արտադրանքը 
պետք է հարմարեցվի, եթե այն պատրաստվում է կերակրել աճող գլոբալ բնակչությանը` 
կլիմայի փոփոխության հետևանքով ստեղծված ավելի դժվար պայմաններում (ՊԳԿ, 2013): 

 

5.2 Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա՝ Հայաստան  

 

Հայաստանը բախվում է մի շարք բնապահպանական մարտահրավերների հետ և խիստ խոցելի է 
կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Համաձայն Համաշխարհային բանկի իրականացրած 
գնահատման, Հայաստանը կլիմայի փոփոխության առումով Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 
տարածաշրջանի չորրորդ ամենազգայուն երկիրն է հանդիսանում, որտեղ առավել բարձր է ռիսկը 
կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնական աղետների ռիսկը, որոնք բացասաբար են ազդում 
կենսամակարդակի, տնտեսական և սոցիալական կայունության վրա:34 

Հայաստանին բնորոշէ չոր, բարձրադիր մայրցամաքային կլիմա՝ տարվա չորս հստակ եղանակներով: 
Միջին տարեկան ջերմաստիճանը տատանվում է  -8 ° C- ից (> 2500 մ)՝ բարձրադիր լեռնային 
շրջաններում, մինչև 12-14 °C՝ հովիտներում: Կլիմայի փոփոխությունը, ջերմաստիճանի բարձրացմամբ 
և տեղումների քանակի նվազմամբ, կարագացնի անապատացման գործընթացները՝ բացասաբար 
անդրադառնալով մշակաբույսերի արտադրության ոլորտի զարգացման վրա, ներառյալ՝ 
վնասատուներն ու հիվանդությունները: Կլիմայի փոփոխությունները կհանգեցնեն տափաստանային 
գոտու տեղաշարժի 250-300 մ դեպի վեր՝ անտառային էկոհամակարգերի ուղղությամբ: Միևնույն 
ժամանակ, անտառային գոտու տեղաշարժը փոքրացնելու է մարգագետնային էկոհամակարգերի 
տարածքը, ինչը կհանգեցնի էկոհամակարգերի կառուցվածքի նշանակալի  փոփոխությունների: 

Հայ ֆերմերներն արդեն իսկ առնչվում են օրվա և գիշերվա ընթացքում ջերմաստիճանի բարձրացման, 
ավելի անկանոն տեղումների, հիվանդությունների և վնասատուների հետ կապված 
փոփոխությունների, ինչպես նաև ավելի հաճախակի և ուժգին եղանակային երևույթների հետ, 
ինչպիսիք են ջրհեղեղները, երաշտը և անժամանակ ցրտահարությունները (Ahouissoussi, 2014): 
Որոշակի դիտարկված և կանխատեսվող փոփոխությունները քննարկվում են ստորև. 

Ջերմաստիճան։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում հանրապետությունում նկատվել է 
ջերմաստիճանի զգալի աճ։ Մասնավորապես, 1929-1996թթ. ընթացքում միջին տարեկան 
ջերմաստիճանն աճել է 0․40Cով, 1929-2007թթ.` 0․850 C-ով, իսկ 1929-2016թթ. աճը կազմել է 1․230C: 
Առաջիկայում ջերմաստիճանը կբարձրանա բոլոր երեք գյուղատնտեսական շրջաններում, չնայած 

33 https://www.researchgate.net/publication/267544278_Literature_review_Impact_of_climate_change_on_pesticide_use 
34 https://www.undp.org/content/dam/armenia/docs/CE_ProDoc_Arm_Final.pdf 
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դեռևս անորոշ է, թե որքան կկազմի ջերմատիճանի բարձրացումը: Հաջորդ 50 տարիների ընթացքում 
ջերմաստիճանի միջին բարձրացումը կկազմի մոտավորապես լրացուցիչ 2,6 ° C: Ջերմաստիճանի հետ 
կապված ազդեցությունները առավել ուժգին կլինեն Արարատյան դաշտում՝ պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ այս տարածքում ջերմաստիճանն արդեն համեմատաբար բարձր է (Ahouissoussi, 
2014):  

 

 

 

 

 

 

 

Տեղումներ. Միջին տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 592 մմ:  Կլիմայի փոփոխությամբ 
պայմանավորված նկատվել է տեղումների քանակի նվազում: 1935-1996թթ. ընթացքում դիտվել է 
տարեկան տեղումների միջին քանակի նվազում 6%-ով, իսկ 1935-2012թթ. ընթացքում` մոտ 10%-ով։ 
Տեղումների քանակի այս փոփոխությունները երկրում երաշտի ժամանակաշրջանների աճ են 
առաջացրել: Տեղումների քանակի ապագա փոփոխությունների կանխատեսումներն ավելի անորոշ 
են, քան ջերմաստիճանի փոփոխությունները՝ ելնելով գլոբալ ՋԳ արտանետման տարբեր 
սցենարներից: Տարեկան միջին տեղումները հանրապետության տարածքում կարող են նվազել 
ընդհանուր առմամբ 52 մմ-ով մինչև 2040-ական թվականները, միջին ազդեցության սցենարի 
համաձայն, և նվազումների մեծ մասը կգրանցվի լեռնային գյուղատնտեսական շրջաններում: Բարձր 
ազդեցության սցենարի համաձայն, կանխատեսվում է, որ տեղումների քանակը 23% -ով նվազի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Պատկեր 11՝ Հայաստանի միջին տարեկան ջերմաստիճանի (°C) կանխատեսումները 

(METRAS RCP 8.5 մոդել)  
Աղբյուրը՝  ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն (2020) 

1961-1990թթ 2071-2100թթ.

 
Պատկեր 12՝  Հայաստանի միջին տարեկան տեղումների (մմ) կանխատեսումները  

(METRAS RCP8.5 մոդել)  
Աղբյուրը՝  ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն (2020) 

2071-2100թթ.1961-1990թթ.
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Հայաստանի գետային հոսքի ձևավորման մեջ մեծ է ձնածածկույթի դերը: Միջին հաշվով գետերի 
սնուցման 30-60% բաժին է ընկնում ձնահալոցքային ջրերին: Հետագայում ձյան տեղումների նվազումը 
ավելի նշանակալից կլինի (Դ. Հարութունյան, 2020 թ.): Նախատեսված ջերմաստիճանի բարձրացման 
և հողի մակերևույթից խոնավության գոլորշիացման ուժեղացման արդյունքում ոռոգման ջրի 
լրացուցիչ պահանջարկը կկազմի մոտ 202 միլիոն մ3 (ROA, 2015): Ջերմաստիճանի և տեղումների 
փոփոխությունների կանխատեսումները ներկայացված են աղյուսակում 9-ում: Կլիմայի 
փոփոխության միջին կանխատեսումները Հայաստանի համար՝ համեմատած 1961-1990 
թվականների միջինի հետ (Հայաստանի 4-րդ ԿՓԱՀ): 

 

Աղյուսակ 9՝ Հայաստանի համար կլիմայի փոփոխության միջին կանխատեսումները՝ 1961-
1990թթ․-ի միջին հետ համեմատությամբ 

 

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) 

 

Ծայրահեղ իրադարձություններ. Հայ ֆերմերներն արդեն իսկ զգում են կլիմայի փոփոխության 
պատճառով ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների քանակի և ինտենսիվության աճ: ՀՀ 
տարածքում 1975-2016թթ.-ի կտրվածքով, 2012 թ.-ի ընթացքում դիտված վտանգավոր երևույթների 
գումարային դեպքերի քանակը 1961-1990թթ․ միջինի նկատմամբ աճել է շուրջ 20 %-ով (Հայաստանի 
4-րդ ԿՓԱՀ): Նման բնական աղետների պատճառած վնասները զգալի են: Գնահատականների 
համաձայն, 2009-2013 թվականների ընթացքում ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններից 
պատճառված վնասը կազմել է 72,71 միլիարդ դրամ (մոտ 177 միլիոն ԱՄՆ դոլար): 2015-2018 
թվականների ընթացքում բնական աղետներից գնահատված վնասը կազմել է մոտ 67 միլիարդ (մոտ 
140 միլիոն դոլար) (աղյուսակ 10)35:  

Հետագայում կանխատեսվող 
փոփոխությունները ներառում են 
ավելի հաճախակի և ուժեղ երաշտ, 
ջրհեղեղներ (որոնք 
պայմանավորված են չոր 
ժամանակահատվածների միջև 
ավելի հաճախակի, բայց ավելի 
ինտենսիվ անձրևներով), 
կարկտահարության դեպքեր և 
ամառային բարձր ջերմաստիճանի 
ժամանակահատվածներ: Կլիմայի 
փոփոխությունը կարող է մեծացնել ջրհեղեղի հաճախականությունը և ուժգնությունը՝ անձրևի 
ծայրահեղ իրադարձությունների պատճառով (Ահուիսուսսի, 2014): 

35 Կառավարության որոշում N-1717-N, առ 28 դեկտեմբերի, 2017թ․, և https://www.e-draft.am/projects/1371/justification. 

Աղյուսակ 10՝ Բնական աղետներից վնասներ և հատուցումներ 

Տարի Վնասված 
տարածք, 

հա 

Վնասի չափը, 
միլիոն դրամ 

Հատուցում պետական 
բյուջեից, ՀՀ դրամ 

2018  14,650 13,386.1 488.2 

2017   15,605 12,206.9 49.3 

2016   23,118 33,568.8 506.6 

2015  8,768 7,824.7 211.8 
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Ինչպես նշված է քարտեզում, 2-րդ պատկերում` Արմավիրի, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերը 
ամենառիսկային են բնական աղետների առումով: Կարևոր է, որ գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումները հիմնվեն Հայաստանի  
յուրաքանչյուր մարզի և (կամ) կլիմայական գոտու ռիսկերի և այլ համապատասխան 
առանձնահատկությունների վրա: Նման թիրախավորված լուծումները կարող են նպաստել 
ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, այսինքն՝ ավելի լավ արդյունքների 
հասնել ավելի փոքր ներդրումներով: 

Կարկուտը, օրինակ,  հաճախակի երևույթ է Հայաստանում (գրանցվում է մարտ-հոկտեմբեր 
ամիսներին Հայաստանում): Հայաստանը համարվում է աշխարհի ամենավտանգավոր տարածքներից 
մեկը: Կարկուտը կարող է ունենալ 200 մ-2 կմ լայնություն ունեցող ընդգրկույթ, իսկ երբեմն ՝ մինչև 100 
կմ: Սովորաբար այն տևում է 5-10 րոպե, բացառիկ դեպքերում ՝ 1 ժամ:  

Ամեն տարի Հայաստանում կարկուտը վնասում է պտղատու այգիների 10-15% -ը, որոշ դեպքերում 
պատճառելով 80-100% բերքի կորուստ: Հայաստանի շուրջ 370 համայնքներ տեղակայված են 
կարկուտի բարձր ռիսկի ենթակա տարածքներում: Գյուղական համայնքները հատկապես խոցելի են 
կարկուտի տեսանկյունից: Գյուղական համայնքների 15-17% -ը կրում է կարկուտի վնասները:  

Կարկտահարության հետևանքով ֆերմերների եկամտի կորուստը զգալի է: Կարկուտից վնասված 
մրգերն ու բանջարեղենը զգալիորեն կորցնում են իրենց ապրանքայնությունը և, հետևաբար, 
շուկայական գինը: Բացի այդ, կարկուտից վնասված պտղատու այգիների վերականգնումը 
պահանջում է ժամանակ (1-2 տարի) և զգալի ներդրումներ և աշխատանքներ (լրացուցիչ էտ, 
պարարտոցում, ագրոտեխնիկական այլ աշխատանքներ): 

Երաշտներ: Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում հաճախ տառապում է ուժեղ երաշտից, իսկ 
տեղումների մակարդակի (իջեցում) և ջերմաստիճանի (բարձրացում) փոփոխությունները 
բազմապատկում են երաշտի վտանգը: Մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա, երաշտը գրանցվում 
է 2-4 տարին մեկ անգամ: Երաշտները Հայաստանում սովորաբար արձանագրվում են հուլիս-
սեպտեմբեր ամիսներին, չնայած կարող են տեղի ունենալ նաև գարնանը և աշնանը: 

 
Պատկեր 13․   1975-2017թթ․-ի ընթացքում Հայաստանում  վտանգավոր 

հիդրոօդերևութաբանական երևույթների ավելացում՝  ցրտահարություն, կարկուտ, ուժեղ 
քամիներ և հորդառատ անձրևներ  

Աղբյուր՝ ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն (2020) 
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Արարատյան դաշտավայրը և այլ ցածրադիր գոտիները (օրինակ՝ Սյունիքում Տավուշը և 
ցածրավայրերը) ավելի խոցելի են երաշտի նկատմամբ`տարվա ընթացքում բարձր ջերմաստիճանով և 
տաք քամիներով մեծ քանակությամբ օրերի գերակշռմամբ պայմանավորված՝ 120-160: Երաշտի ի 
հայտ գալու ինտենսիվությունը 
հետևյալն է. Ցածրադիր 
դաշտավայրեր` 92-94%; 
նախալեռնային շրջաններ` 52%; 
Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր 
40-50%  

Կլիմայի փոփոխության 
պատճառով երկարատև երաշտը 
լուրջ ռիսկեր է առաջացնում 
անասնաբուծության համար՝ 
բացասաբար ազդելով խոտերի և 
անասնակերերի արտադրության 
վրա: Կլիմայի փոփոխության 
սցենարի վերլուծության 
համաձայն Հայաստանում 
կգրանցվի   արոտավայրերի և 
խոտհարքների կրճատում 4-10%-
ով, այդ թվում` ալպյան և 
ենթաալպիական 
արոտավայրերի կրճատում 19-
22%-ով: Ակնկալվում է  խոտհարքի 
արտադրողականության 
նվազում 7-10%-ով, ինչը 
հանգեցնում է կերերի 
արտադրության կրճատմանը36: 

Գարնանային ցրտահարություն: Վաղ և ուշ գարնանային ցրտերը (որոք վնասում են սածիլները, 
ծաղիկները բացասական ջերմաստիճանով) լուրջ վնաս են հասցնում Հայաստանում մշակաբույսերի 
արտադրությանը: Աշխարհագրական որոշ տարածքներում կարող են արձանագրվել նաև վաղ 
աշնանային ցրտահարություններ, որոնք վնասում են բանջարեղենը, սեխը և խաղողը: Գարնանային 
և աշնանային ցրտահարությունները պայմանավորված են Հայաստանի հյուսիսային շրջաններից 
սառը քամիների ներթափանցմամբ: Ցրտահարությունները գրանցվում են ցածրադիր վայրերում, 
որտեղ հանդիպում են ցուրտ և տաք օդի հոսանքները: Ավելի հաճախ ցրտահարություններ են 
նկատվում Հայաստանի ցածրադիր գոտիներում, մասնավորապես Արարատյան դաշտավայրում և 
վերջինիս նախալեռնային գոտիներում, Տավուշի և Սյունիքի ցածրադիր շրջաններում՝ միջինում 
տարեկան երեք անգամ: Լեռնային շրջաններում ցրտահարությունները հազվադեպ են և զգալի վնաս 
չեն հասցնում գյուղատնտեսությանը: 

Վերջին տարիներին սառնամանիքների հաճախության և ինտենսիվության աճ է նկատվում: Դա 
կարող է պայմանավորված լինել հետևյալով. 

• Կլիմայի փոփոխության հետևանքները, ներառյալ գարնան տաք սկիզբը, որն ուժեղացնում է 
ջրի շարժը բույսերում: Գարնանը ձյան բարակ շերտ և տեղումների ցածր մակարդակ: 

• Գյուղատնտեսական ոչ պատշաճ պրակտիկա: Օրինակ՝ բուսաՃության շրջանում ազոտային 
պարարտանյութի չափից ավել օգտագործումը երկարաձգում է բույսերի, ծիլերի և բողբոջների 
զարգացման գործընթացը: Բույսերի ոռոգման բացակայությունը ուշ աշնանը և գարնան սկզբին: 
Բացի այդ, ֆերմերները հաճախ տնկարաններ են հիմնում ՝ առանց հաշվի առնելու տվյալ գոտիների 
առանձնահատկությունները և տարիների ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխությունները: 

36 Բնական աղետների պատճառով գյուղատնտեսությանը հասցված վնասների կանխարգելման հայեցակարգ, հատված 
2017 թվականի ապրիլի 13-ի Կառավարության նիստի թիվ 15 արձանագրությունից։  

 
Պատկեր 14՝ Կարկուտի դեպքերը Հայաստանում  

Աղբյուր՝ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն 
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Վնասատուների և հիվանդությունների փոփոխություններ: Ֆերմերներն արդեն իսկ զգում են Կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում հիվանդության և վնասատուների տարածվածության 
փոփոխություններ: Ջերմաստիճանի բարձրացումը և տեղումների քանակի փոփոխությունները 
հանգեցրել են հիվանդությունների (օրինակ՝ կեղծ ալրացող), վնասատուների և մոլախոտերի աճի 
դեպքերի, ինչպես նաև վնասատուների նոր տեսակների առաջացմանը (օր. ՝ հարավամերիկյան լոլիկի 
ցեց) - Tuta absoluta): Համաշխարհային բանկը հարցազրույցներ է անցկացրել ֆերմերների հետ 
Մարտունիի լեռնային գյուղատնտեսական շրջանում 2012 թ.-ին: Ֆերմերները նշել են, որ նկատվում էր 
հիվանդությունների ու վնասատուների հետ կապված խնդիրների աճ, գուցե որպես կլիմայի 
փոփոխության հետևանք, որը վնասել է բույսերը՝ դրանք ավելի զգայուն դարձնելով հարձակման 
նկատմամբ (Ա. Աուիսուս, 2014): Կլիմայի փոփոխությունը կհանգեցնի վնասատուների 
աշխարհագրական բաշխվաության փոփոխության, ուստի անհրաժեշտ է համապատասխան 
ուսումնասիրություն իրականացնել այս ոլորտում և մշակել Հայաստանի համար գյուղատնտեսական 
վնասատուների տարածման քարտեզներ: 

Ըստ Հայաստանի անտառային գործակալության (Հայանտառ ՊՈԱԿ), տարիներ շարունակ 
անտառային վնասատուների և հիվանդությունների տարածման միտում կա,  սակայն ոչ մի 
վերլուծություն չի իրականացվել: Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարը, առանց 
անտառային-պաթոլոգիական կանոնավոր հետազոտության, չի կարող կանխարգելիչ կամ 
կարգավորվող բնույթ կրել: Վերջիններիս վաղ հայտնաբերման և արդյունավետ վերահսկման համար 
անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով համապատասխան հետազոտություններ իրականացնել: 

Անապատացում: Հայտնի է, որ կենսաբազմազանության պահպանումը, կլիմայի փոփոխությունը և 
հողերի քայքայումը/անապատացումը 
խիստ փոխկապակցված գործընթացներ 
են: Կան նաև երկկողմանի ամուր 
փոխազդեցություններ 
գյուղատնտեսության և անապատացման 
միջև: Մի կողմից, մշակաբույսերի ոչ 
մշտակայուն մշակումը և հողի 
կառավարումը, ինչպես նաև արաշեցման 
ոճ պատշաճ պրակտիկան և 
արոտավայրերի կառավարումը 
մեծացնում են անապատացման  
ռիսկերը: Մյուս կողմից, կլիմայի 
փոփոխությունը և անապատացումը 
հանգեցնում են գյուղատնտեսական 
հողային ռեսուրսների դեգրադացիայի, 
գյուղատնտեսական 
արտադրողականության կրճատման և 
վնասատուների ու հիվանդությունների 
բռնկումների։  

Աղյուսակ 11՝   Սողանքի և ջրհեղեղի դեպքեր, 
Հայաստան   

 
Պատկեր 15՝   Անապատացման ռիսկի գոտիները 

Հայաստանում   
Աղբյուր՝ Անապատացման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն 

(2014) 
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Բուսականությունը և վերջինիս 
ֆիզիկական կառուցվածքի 
բազմազանությունը նպաստում են 
հողատարածքների պահպանությանը և 
հողերի ձևավորմանը, մակերեսային ջրերի 
հոսքի և էկոկլիմայի, ինչպես նաև հողի կողմից տեղումների կլանման կարգավորմանը՝ 
երաշխավորելով էկոհամակարգային ծառայությունների պաշտպանությունը։ Ավելին, չոր և կիսաչոր 
տարածքներում էկոհամակարգային ծառայությունների փոխկապակցվածության խախտումը 
անապատացման հիմնական գործոններից է, երբ բնապահպանական տեսանկյունից անընդունելի 
բնական ռեսուրսների երկարատև տնտեսումը (հանքանյութերի արդյունահանումը, գերարածեցումը, 
ջրային և անտառային ռեսուրսների գերշահագործումը և այլն) չի համապատասխանում բնական 
էկոհամակարգերի և լանդշաֆտների էկոլոգիական պատշաճ պայմաններ ապահովող 
հնարավորություններին: 

Հայաստանի գյուղատնտեսությունը խոցելի է անապատացման բացասական հետևանքների 
նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Հայաստանի լանդշաֆտային գոտիները: Բուսականության և հողի 
ծածկույթների կանխատեսված փոփոխությունները, որոնք նշված են «Անապատացման դեմ պայքարի 
ազգային ռազմավարության» մեջ, արիդացման գործընթացը Հայաստանում կշարունակվեն 
առաջիկա տասնամյակների ընթացքում, իսկ արդյունքում անապատի լանդշաֆտը կզբաղեցնի 
ընդհանուր տարածքի 7%-ը, կիսաանապատները՝ 20-21%, տափաստանները և չոր տափաստանները 
՝ 30-31%, անտառները ՝ 7-8%, ենթալպյան գոտին ՝ 17%, իսկ ալպյան գոտին՝ 7%-ը: Չոր լանդշաֆտների 
ընդլայնումը պայմանավորված է ոչ միայն կլիմայի փոփոխությամբ, այլև մարդու գործոնի աճող 
ճնշմամբ բնական միջավայրի վրա37 ։  

 

Սողանքներ և ջրհեղեղ 38։ Մոտ 122,000 հա 
տարածք խոցելի է սողանքների նկատմամբ, 
որոնք, ի թիվս այլ պատճառների, 
առաջանում են հորդառատ անձրևների, 
խմելու և ոռոգման համակարգերից ջրի 
արտահոսքերի և անտառահատման 
արդյունքում: Սողանքային տարածքների 
ամենամեծ մասը տեղակայված է գետերի 
հովիտների (Դեբեդ, Փամբակ, Հրազդան, 
Որոտան, Ողչի) լանջերին: Սողանքների 
ձևավորման հարցում ծանրակշիռ գործոն է 
հանդիսանում մարդու տնտեսական 
գործունեությունը: Սողանքների մեծ մասը 
(90%) գրանցվում է 2000-1.500 մ և ավելի 
ցածր բարձրության վրա, իսկ մնացած 
դեպքերը գրանցվել են 2,200-2,400 մ 
բարձրության վրա: 2,500-2,600 մ 
բարձրության վրա հեղեղումները շատ 
հազվադեպ են: Սողանքները տարածված 
երևույթ են գետերի հովիտներում: 
Հեղեումները լուրջ ռիսկ են ներկայացնում 
լեռնային շրջաններում՝ միջին բարձրության 
վրա: 

37 Աղբյուրը՝  Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն և գործողությունների պլան, 
Հայաստանի Շրջակա միջավայրի նախարարություն, http://www.mnp.am/uploads/1/1551885091anapat_eng-1.pdf  
38 Սողանքային խնդիրների լուծման միջոցառումները սահմանված են Սողանքային աղետի կառավարման ծրագրի մասին 
Կառավարության 2017 թ. մայիսի 25-ի թիվ 22 Արձանագրության հրամանագրով 
http://www.mtad.am/u_files/file/Hayecakarger/22-9ardz_voroshum%20(1).pdf 
 

 2015 2016 2017 2018 

Ջրհեղեղ 1 7 1 1 

Սողանք  3 14 4 4 

 
Պատկեր 16՝  Հայաստաի քամիների քարտեզը  

Աղբյուրը՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
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Քամիներ: Ուժեղ քամիները վնաս են պատճառում գյուղատնտեսությանը: Ուժեղ քամուց վնասները 
հատկապես նշանակալի են այգեգործության ոլորտում: Քամուց վնասներից առավել տարածվածը 
պտղի անկումն է, սակայն ծառերը կարող են նաև հաճախ կորցնել իրենց տերևների մի մասն ու 
ծաղիկները՝ քամու ուղղակի ազդեցության ներքո: Տաք քամիները հանգեցնում են ծաղիկների և 
տերևների չորացմանը, ինչպես նաև պտուղների չորացմանն ու ճաքելուն: Ընդհանուր առմամբ, 
քամիները նվազեցնում են պտղատու այգիների և խաղողի այգիների արտադրողականությունը: 

Հայաստանում քամեբեկ ծառերի գոտիների օգտագործումը տարածված չէ: Քամեբեկ անտառների 
զգալի մասը ոչնչացվել է 1990-
ականներին (Խորհրդային Միության 
փլուզումից հետո տնտեսական 
դժվարությունների պատճառով) և դեռ չի 
վերականգնվել: 

Սեզոնայնության փոփոխություն: 
Ֆերմերներն արդեն իսկ զգում են 
կլիմայի փոփոխության արդյունքում 
սեզոնայնության փոփոխություններ: 
Ջերմաստիճանի բարձրացումը և 
տեղումների քանակի 
փոփոխությունները հանգեցրել են 
տնկարկների սեզոնների 
փոփոխությանը: Պլանավորման 
սեզոնի առանձնահատկությունները 
տարեցտարի կարող են փոփոխվել 
կլիմայի փոփոխականության 
բարձրացման արդյունքում, և 
ֆերմերներին դժվար կլինի հստակ 
իմանալ, թե երբ տնկել, կամ որ 
տեսակներն են առավել 
նպատակահարմար: 
Համաշխարհային բանկի 
ուսումնասիրության մեջ նշվում է. 
«Ընդհանրապես,  

ֆերմերներն արդեն նկատել կլիմայի 
փոփոխություւնն ու սկսել են 
արձագանքել դրան: Շատերը սկսել 
են տնկել մշակաբույսերը ավելի վաղ՝ 
սեզոնի սկզբում ավելի բարձր 
ջերմաստիճաններին արձագանքելու 
համար, իրենց մշակաբույսերը 
տեղափոխելով ավելի բարձրադիր 
վայրեր, փոխելով 
ցանքաշրջանառությունն ու 
ոռոգման ժամանակը»: 
Համաշխարհային բանկը նաև 
հարցազրույցներ է անցկացրել 
ֆերմերների հետ 2012 թ.-ին, և վերջիններս նշել են, որ մշակաբույսերի սեզոնների փոփոխությամբ 
պայմանավորված, ֆերմերները կարող են ավելի վաղ տնկել, սակայն հետո այդ մշակաբույսերն ավելի 
ընկալունակ կլինեն գարնանային հանկարծակի ցրտահարության դեպքերի նկատմամբ :     

 

 

 
Պատկեր  17՝ Հայաստանում կլիմայի փոփոխության 

ազդեցությունը մշակաբույսերի բերքատվվության վրա 
Աղբյուրը՝ (Ահուիսուսի) Ahouissoussi, 2014 

Աղյուսակ 12՝ Ցորենի բերքատվության փոփոխության 
կանխատեսում, % 

 2030 2040 2050 2060 2070 

Արարատ -4.53 -8.39 -12.23 -16.06 -19.87 

Կոտայք -5.01 -10.38 -15.71 -17.02 -19.3 

Վայոց Ձոր 8.34 7.4 6.47 5.54 4.61 

Շիրակ -5.62 -9.92 -10.19 -12.43 -18.65 

Գեղարքունիք -5.98 -11.77 -14.53 -13.25 -19.95 

Լոռի 3.15 5.34 5.46 7.52 7.52 

 
Աղյուսակ 13՝   Կարտոֆիլի բերքատվության փոփոխության 

կանխատեսում, % 

 2030 2040 2050 2060 2070 

Գեղարքունիք -3.94 -7.01 -10.02 -12.22 -14.21 

Կոտայք -4.65 -6.55 -9.46 -12.36 -15.27 

Շիրակ -7.55 -10.15 -13.37 -16.22 -20.73 

Լոռի -3.19 -7.26 -9.07 -11.64 -13.98 

Սյունիք -4.09 -8.29 -10.42 -13.2 -17.74 

 
Աղյուսակ 14՝  Խաղողի բերքատվության փոփոխության 

կանխատեսում, % 

 2030 2040 2050 2060 

Արմավիր -5 -9.3 -12.5 -19.7 

Վայոց Ձոր 5.3 9.1 10 11.8 

Արարատ -3.7 -5.6 -10.4 -14.8 
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Արտադրողականության փոփոխություն: Նախատեսվում է, որ ապագայում գյուղատնտեսության վրա 
կլիմայի փոփոխության հետևանքներն ավելի սաստիկ կլինեն՝ ազդելով տնտեսության և գյուղական 
կենսամակարդակի 

 վրա: Համաշխարհային բանկի 2014 թվականի ուսումնասիրության համաձայն՝ 
«գյուղատնտեսությունն այն ոլորտն է, որն առավել զգայուն է տնտեսությունների մեծ մասում կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում ռիսկերը նույնիսկ ավելի ցայտուն են, 
քանի որ գյուղական բնակչության մեծամասնության համար գյուղատնտեսությունը ապրուստի 
հիմնական միջոցն է հանդիսանում: Կլիմայի փոփոխությունը սպառնում է խոչընդոտել սննդի 
արտադրությանը և սահմանափակել գյուղական բնակչության եկամուտները (Ahouissoussi, 2014): 

Կանխատեսվում է, որ աճի սեզոնի 
ընթացքում ջերմաստիճանի 
բարձրացման արդյունքում կգրանցվի 
գյուղատնտեսության 
արտադրողականության անկում: 
Ջերմաստիճանի բարձրացումը 
կհանգեցնի նաև ջերմային ալիքների և 
ջերմային սթրեսի բարձրացման 
(արտասովոր շոգ եղանակաշրջան, երբ 
ջերմաստիճանը գերազանցում է 
պատմական միջինը, որը տևում է երկու 
կամ ավելի օր), ինչը կարող է սթրեսի 
պատճառ դառնալ գյուղատնտեսական 
ֆերմերային տնտեսությունների 
աշխատողների, կենդանիների և 
մշակաբույսերի համար: 
Կանխատեսվում է, որ տեղումների 
մակարդակի իջեցումը կնվազեցնի 
ոռոգվող հողերի 
արտադրողականությունը մոտ 24% -ով 
(Հայաստանի 4-րդ ԿՓԱՀ): 

Գյուղատնտեսության ոլորտում 
կանխատեսվող այլ 
փոփոխություններից է արոտավայրերի 
ընդհանուր մակերեսի և դրանց 
արտադրողականության նվազումը  4-10% -ով մինչ 2030 թվականը: Կնկատվի   խոտհարքերի 
բերքատվության նվազում 7-10%-ով, ինչը, իր հերթին, կհանգեցնի կերարտադրության ծավալի 
կրճատմանը: Կլիմայի փոփոխությունը կհանգեցնի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
համատարած վատթարացմանը, ինչպես նաև բնական արոտավայրերի դեգրադացիայի 
ուժեղացմանը: Կանխատեսվում է նաև բույսերի և կենդանիների հիվանդությունների վնասատուների 
տարածվածության աճ և սննդի անվտանգության հետ կապված խնդիրների ավելացում (Հայաստանի 
4-րդ ԿՓԱՀ)։ 

Ակնկալվում է, որ ծայրահեղ իրադարձությունների աճը, ինչպիսին են ծայրահեղ ջերմային 
պայմանները, կհանգեցնի կենդանիների հետագա ջերմային սթրեսի, ինչն էլ իր հերթին կարող է 
հանգեցնել բերքատվության և անասնաբուծության մակարդակի նվազմանը, ինչպես նաև 
արտադրողների համար տնտեսական մեծ կորուստների: Գյուղատնտեսական ոլորտի համար 
առավելապես խնդրահարույց են ծայրահեղ իրադարձությունները, ինչպիսիք են երկարատև երաշտը 
կամ ջրհեղեղները, քանի որ դրանք կարող են հետաձգել կամ կանխել տնկման կամ բերքահավաքի 
գործընթացները, կամ ոչնչացնել բերքը (Ahouissoussi, 2014): Անկայուն եղանակը, ուժեղ փոթորիկների, 
ուժեղ քամիների և հորդառատ անձրևների հետ զուգահեռ, կարող է վնասել ,շակաբույսերը, 
վերջիններիս բերքատվությունը՝ մինչ 2030 թվականը բերքատվությունը նվազեցնելով 8-14% -ով 
(Հարութունյան, 2020 թ.): 

 

 
Պատկեր 18՝ Հայաստանի լանդշաֆտային գոտիներ   
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Մարդկային ազդեցությունը: Էկոհամակարգի և գյուղատնտեսության վրա էական ազդեցությունից 
զատ, կլիմայի փոփոխությունն արդեն նկատելի ազդեցություն է ունենում հայ ֆերմերների վրա: 
Քորնելի համալսարանի հետազոտողները 2020 թվականի հունվարին ֆերմերների հետ անցկացրեցին 
հինգ ֆոկուսային խմբեր` Հայաստանի տարբեր մարզերում (Արտաշավան, Ազատան, Նորապատ, 
Փոքր Վեդի և Եղեգնաձոր)՝ վերջիններիս գիտելիքները կլիմայի փոփոխության ազդեցության և 
հարմարվողականության վերաբերյալ գնահատելու նպատակով: Այս խմբային հանդիպումներից 
յուրաքանչյուրի ընթացքում բոլոր ֆերմերային խմբերը նշեցին, որ Հայաստանում կլիման փոփոխվում 
է և հանդիսանում է առաջնային խոչընդոտ՝ մշակաբույսերի և այլ  արտադրանքի կայուն 
արտադրության համար: ՀՀ կառավարությունը` Կլիմայի փոփոխության իր ռազմավարություններում 
և ծրագրերում փորձում է շեշտը դնել կլիմայի փոփոխության կենսաֆիզիկական ազդեցությունների 
վրա, և ոչ այնքան մարդկային հետևանքների վրա: Սակայն միջազգային հետազոտությունները ցույց 
են տալիս, որ հնարավոր չէ արդյունավետորեն անդրադառնալ կլիմայի փոփոխություններին՝ առանց 
հաշվի առնելու դրա ազդեցությունը մարդկանց վրա և վերջիններիս կարողությունը՝ այդ 
փոփոխությանը հարմարվելու և մեղմելու տեսանկյունից։  

Ըստ Միացյալ Նահանգների Գիտությունների ազգային ակադեմիայի զեկույցի39, կարևոր է դիտարկել 
կլիմայի փոփոխության ներկայիս կենսաֆիզիկական ազդեցությունները` դրանց մարդկային 
ազդեցությունների և դիֆերենցիալ խոցելիության հետ միասին: Բնապահպանական 
փոփոխություններին զուգահեռ, արդյո՞ք տեղի են ունենում նշանակալի սոցիալ-տնտեսական 
փոփոխություններ, որոնք կարող են որոշ մարդկանց կամ էկոհամակարգերի ավելի մեծ ռիսկի 
ենթարկել: Արդյո՞ք որոշ մարդիկ կամ միջավայրեր ավելի լավ են հաղթահարում կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները, քան մյուսները: Զեկույցը պնդում է, որ մարդկանց և նրանց 
կենսաֆիզիկական միջավայրը պետք է դիտվի որպես միավոր՝ զուգորդված մարդ-շրջակա միջավայր 
համակարգ (Turner et al., 2003b) - այլ ոչ որպես առանձին համակարգեր (NRC, 1992): Այսպիսով, այս 
զեկույցի համատեքստում կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է հայ ֆերմերների վրա ազդում կլիմայի 
փոփոխությունը, ինչ խոչընդոտներ են ունենում նրանք գյուղատնտեսության 
հարմարվողականության տեսանկյունից և ինչ կարիքներ ունեն տեղեկատվության, տվյալների և 
ռեսուրսների առումով: Կլիմայի փոփոխությունը պահանջում է, որ գյուղատնտեսական, էկոլոգիական 
և սոցիալական համակարգերը հարմարեցվեն և մեղմացնեն իրենց ջերմոցային գազերի 
արտանետումները բազմակի մասշտաբով (Adger 2005): Արագ փոփոխությունները նկատելի կլինեն, 
եթե այն շահագրգիռ կողմերը, որոնք առավել անմիջականորեն են ենթարկվում ազդեցության, 
ընդգրկվեն որոշումների կայացման գործընթացներում (Prokopy 2015; Howden 2007; Meinke 2006): 

Ըստ Քելիի (2020թ.), հայ ֆերմերների գիտելիքները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ թերի են՝ 
վերջիններիս առջև ծառացած խնդիրների համեմատությամբ (Համաշխարհային բանկ 2012): Այս 
երևույթը մեկ այլ բառով կարելի է անվանել հարմարվողականության դեֆիցիտ, որտեղ ցածր 
արտադրողականությունը բխում է ներկայիս կլիմային հարմարվողականության բացակայությունից 
(Համաշխարհային բանկ 2012): 2020 թ.-ին անցկացված ֆերմերների ֆոկուսային խմբերում 
յուրաքանչյուր խմբային քննարկում առանձնացրեց մի քանի հիմնական սպառնալիք 
գյուղատնտեսության համար: Այս բոլոր սպառնալիքները կամ ուղղակիորեն կապված էին կլիմայի 
փոփոխության հետ կամ սրվել են կլիմայի փոփոխությամբ, ներառյալ ՝ 1) ջրի հասանելիության 
բացակայությունը, 2) վնասատուների տարածվածության փոփոխությունը, 3) աշխատուժի պակասը 
և 4) շուկաների մատչելիությունը: Ֆերմերները պատրաստակամ են հարմարվել կլիմայի 
փոփոխություններին և իրականացնում են որոշ ժամանակավոր փոփոխություններ, բայց նրանք ոչ մի 
իրական վերապատրաստում կամ աջակցություն չեն ստանում պետական գերատեսչությունների, 
հետազոտական համալսարանների կամ խորհրդատվական ծառայությունների կողմից` տեղական 
կլիմայի փոփոխության ազդեցության և հարմարվողականության առանձնահատուկ գործելակերպի 
վերաբերյալ: նրանք կարող են հարմարվել: Այս խմբային հարցազրույցներից մեկի հիմնական 
մեջբերումն ամփոփում է իրավիճակը. «Ինձ հարմարվողականության ոչ մի մեթոդ խանոթ չէ. Ես պետք 
է ապավինեմ բնությանը և Աստծուն »: Մեկ այլ ֆերմեր նշեց. «Մենք կցանկանայինք ավելի շատ 
տեղեկություններ ունենալ հարմարվողականության և տարբեր տեսակի բույսերի և 
հիվանդությունների կառավարման բնագավառում» (Kelly 2020): 

39 https://www.nap.edu/read/12860/chapter/1#ii 
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Այս մեկ ուսումնասիրությունը մատնանշում է գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական շահագրգիռ 
կողմի ՝ ֆերմերների հետ խոսելու կարևոր նշանակությունը: Եթե Հայաստանը մտադիր է կրճատել 
գյուղատնտեսությունից ջերմոցային գազերի արտանետումները կամ բարձրացնել կայունությունն ու 
հարմարվողականությունն այս ոլորտում, ապա նա պետք է համագործակցի ֆերմերների և 
ֆերմերների ասոցիացիաների հետ ՝ հասկանալու, թե իրականում ինչ տեղեկատվություն են նրանք 
ստանում, որոնք են հարմարվողականության խոչընդոտները; և փոփոխություններ ընդունելու նրանց 
պատրաստակամությունը: Առանց ֆերմերների հետ շփվելու հնարավոր չի լինի տեղական 
մակարդակում արդյունավետ իրականացնել համաշխարհային կամ ազգային 
քաղաքականությունները: 

Այսպիսով, այս զեկույցը խրախուսում է ֆերմերների շարունակական քննարկումը և ներգրավումը 
ռազմավարության պլանավորման և նախագծերի իրականացման մեջ: Դա հնարավոր է իրականացվել 
ԽԿԳ ազգային կոմիտեի և (կամ) տարածաշրջանային կոմիտեների ստեղծմամբ, ներառյալ 
ֆերմերներին, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն իրենց առջև ծառացած մարտահրավերները, 
առաջնահերթություններն ու անհրաժեշտ փոփոխությունները: Խորհրդատվական ծառայություննեն 
ու իրազեկման ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն համայնքի կարիքների վրա ՝ տեղեկատվության 
փոխանակման երկկողմանի գործընթացի միջոցով: Կլիմայի փոփոխության նախագծերը կամ 
խորհրդատվական ծառայությունները չեն կարող «վերևից ներքև» իջնել. ֆերմերները պետք է 
վերապատրաստվեն և կրթվեն, սակայն վերջիններս պետք է նաև գործընթացի շարժիչ ուժը 
հանդիսանան՝ քաղաքականությունների ու գործելակերերի արդյունավետությունն ապահովելու 
նպատակով: 

 

 

 

 

  

 53 



 

5.3 Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա  

 

Գյուղատնտեսական գործունեությանը բաժին է 
ընկնում ջերմոցային գազի ընդհանուր 
արտանետումների զգալի տոկոսը։ Միաժամանակ, 
գյուղատնտեսությունը կարող է ինքնին նպաստել ՋԳ 
արտանետումների կրճատմանը՝ հողում ածխածնի 
սեկվեստրացիայի հնարավորությամբ 
պայմանավորված։   

2010 թ.-ին գյուղատնտեսությունից, 
անտառտնտեսությունից և հողօգտագործման այլ 
սեկտորներից արտանետումները կազմում էին 
ջերմոցային գազերի գլոբալ արտանետումների 24% -
ը, ընդ որում ջերմոցային գազերի (ՋԳ) 
արտանետումների մեծամասնությունը գալիս է 
գյուղատնտեսական արտադրությունից, 
մշակաբույսերի աճեցումից և 
անասնաբուծությունից, ինչպես նաև 
անտառահատումից (ՊԳԿ․ 2014): 

ՀՀ Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զոկեւյցի 
համաձայն, արտանետումների գերակշիռ մասը 
2014թ. դրությամբ՝  67.1%, առաջանում է 
«էներգետիկա» սեկտորից, 19.6%-ը՝ 
գյուղատնտեսության, 7.5%-ը՝ արդյունաբերական 
ոլորտից, և 5.8%-ը՝ թափոններից:  
Գյուղատնտեսության ոլորտից ջերմոցային գազերի 
արտանետումներն ավելացել են (73%-ով՝ 2000-
2016թթ.-ի ընթացքում)՝ խոշոր եղջերավոր 
անասունների գլխաքանակի ավելացմամբ և 
կառավարվող հողերից և պարարտանյութերի 
կիրառումից արտանետումների քանակի 
ավելացմամբ պայմանավորված:   

2016 թվականին ՋԳ արտանետումները 
գյուղատնտեսական գործունեությունից կազմել են 
2295.68 Գգ CO2  համարժեքով, ինչը կազմում է 
Հայաստանում ընդհանուր ԳՋ արտանետումների մոտ  23%-ը: Գյուղատնտեսական գործունեությունից 
արտանետումները ներառում են մեթանը (CH4)՝ կենդանիների աղիքային խմորումից և մասնակիորեն, 
գոմաղբի կառավարումից ու կենսազանգվածի այրումից,  ինչպես նաև ազոտի ենթօքսիդը (N2O)՝  
գոմաղբի կառավարումից, կառավարվող հողերում օրգանական և անօրգանական 
պարարտանյութերի ու միզանյութի օգտագործումից, ինչպես նաև բուսական մնացորդներից:  

Հայաստանում գյուղատնտեսական գործունեությունից արտանետումների մեծ մասն առաջանում են՝  

o Մեթանի արտանետումից՝ կենդանիների աղիքային խմորումից և մասնակիորեն, գոմաղբի 
կառավարումից: Հայաստանում մեթանի (CH4) արտանետումը կենդանիների նորմալ 
մարսողական գործընթացների արդյունքում 2016թ.-ին կազմել է 63 Գգ՝ կազմելով 
գյուղատնտեսական ոլորտից ընդհանուր Ջգ արտանետումների 94%-ը:  

o Անտառներում և հողերում պահեստավորված ածխածնի կորուստը հողերի օգտագործման 
փոփոխության և դեգրադացման արդյունքում կազմել է տարեկան մոտ 483 Գգ CO2համ 2016թ.-
ին:  

Դիտարկման արժանի մեկ այլ կարևոր գործոն է գյուղտեխնիկայի արտանետումը: 
Գյուղատնտեսական մեքենաների մեծ մասը օգտագործում են դիզելային վառելիք: 

 

 
Պատկեր 19՝ Հայաստանի ՋԳ արտանետումները, 

2016թ.  

Էներգետի
կա, 6594, 

64%

Արդյունաբե
րություն, 

134, 1%

F գազեր, 
638, 6%

Գյուղատնտե 
սություն, 

2296, 23%

Թափոններ 
622, 6%

Հայաստանում ջերմոցային գազերի 
արտանետումները, Գգ CO2 համարժեք

Ածխածնի 
երկօքսիդ, 1.03, 1%

Մեթան, 
62.77, 94%

Ազոտի ենթօքսիդ, 
3.15, 5%

HFC, 0, 
0%

Գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ 
արտանետումները, Հայաստան, 2016թ.,Գգ
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Գյուղատնտեսական տեխնիկայից օդի աղտոտվածությունը մեծ է ` շատ հին և հնացած տեխնիկայի 
կիրառմամբ պայմանավորված: Ի լրումն, Հայաստանում, գործնականում գյուղատնտեսական 
տեխնիկան չի ենթարկվում վերահսկողության տեխնիկական և բնապահպանական պահանջներին 
համապատասխանելու առումով40:  
 

40 Տրանսպորտային միջոցների վերահսկումը կարգավորվում է Կառավարության 2011 թ. Մարտի 31-ի թիվ 350 որոշմամբ: 
Այնուամենայնիվ, այս կանոնակարգը արդյունավետորեն չի կիրառվում գյուղտեխնիկայի նկատմամբ:   
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6. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՆՔ 

 

Այս բաժինը ներառում է գյուղատնտեսության ենթաոլորտի առկա ռազմավարությունների, 
հարմարվողականության պլանների, միջազգային հարմարվողականության ծրագրերի և դրանց 
արդյունքների վերլուծություն, ինչպես նաև ավելի լայն ազգային և միջազգային ռազմավարական 
շրջանակների հետ սիներգիաներ: Ուշադրություն է դարձվում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության ինտեգրմանը կայուն զարգացման պլանավորման գործընթացներին, 
ներառյալ գյուղատնտեսությունում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրերում 
գենդերային հարցի արտացոլումը: 

Գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարությունը 2020-2030 թթ․-ի համար գյուղատնտեսության 
ոլորտի կարևորագույն փաստաթուղթ է հանդիսանում41: Ռազմավարությունը հիմնված է յոթ 
սկզբունքների վրա, որոնցից մի քանիսն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված են կլիմայի 
փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հետ. (i) ֆերմայի չափսի ընդլայնում և 
կոնսոլիդացում՝ գյուղատնտեսական արտադրության կենսունակությունը երաշխավորելու 
նպատակով, (ii) շուկայականացում, (iii) կողմնորոշում դեպի որակ (iv): երիտասարդության 
ներգրավվածություն, (v) դիվերսիֆիկացում և ռիսկերի կառավարում, (vi) կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականություն, դիմադրողականություն և շրջակա միջավայրի կայունություն, և (vii) 
տեխնոլոգիական ուղղվածություն ունեցող արդիականացում: 

Յոթ սկզբունքներից մեկը վերաբերում է հարմարվողականությանը, դիմակայունությանը և շրջակա 
միջավայրի կայունությանը, և ուղղակիորեն կապված է կլիմայի փոփոխության հետ, այսինքն ՝ 
բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի կլիմայի փոփոխության մոնիտորինգը, խթանել խելամիտ 
կլիմայական գյուղատնտեսության գործելակերպերը, աջակցել կլիմայի հարմարվողականության հետ 
կապված ներդրանքի (երաշտի նկատմամբ կայուն սերմերի) տարածման հարցում։ Այնուամենայնիվ, 
այս մոտեցումը կենտրոնանում է հիմնականում մոնիտորինգի, հեռավար գյուղատնտեսական 
կառավարման պրակտիկայի, ինչպես նաև ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման վրա: 

Ռազմավարությունը ճանաչում է բնական աղետների ռիսկի մեղմացման մարտահրավերը և շեշտը 
դնում է վնասների և փոխհատուցումների գնահատման մեխանիզմների կատարելագործման 
անհրաժեշտության, գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման և կլիմայի փոփոխության 
հնարավոր հետևանքների վրա պատշաճ ուշադրության անհրաժեշտության վրա: 

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների շարքում ռազմավարությունը 
որպես առաջնահերթություն է դիտարկում. (I) տվյալների հավաքագրման և կլիմայի կանխատեսման 
համակարգերի կատարելագործումն ու ինտեգրված օգտագործումը, (ii) ներդրումների խթանում 
բնական աղետներից պաշտպանության ոլորտում, մասնավորապես՝ հակակարկտային 
պաշտպանության համակարգերում և (iii) խելամիտ գյուղատնտեսական մոտեցումների խթանում, 
օրինակ՝  երաշտի նկատմամբ դիմացկուն մշակաբույսերի սորտերի ընտրություն: 

Ռազմավարությունը խթանում է թվայնացումը` որպես գյուղատնտեսական արտադրության 
արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև պետության կողմից քաղաքականության 
նախագծման և իրականացման համար: Թվային լուծումները ներառում են. (I) կենդանիների 
նույնականացման և հաշվառման (AI&R) համակարգը. (ii) վնասատուների և հիվանդությունների 
մոնիտորինգը (iii) գյուղատնտեսական քարտեզների ստեղծումը. (iv) կլիմայի փոփոխության 
մոնիտորինգը; (v) կառավարության գործունեության արդյունավետության մոնիտորինգը և 
գնահատումը: 

Տեխնոլոգիամետ արդիականացման սկզբունքը շեշտում է ներդրումների կարևորությունը 
գյուղատնտեսության ոլորտի թվայնացման, մեխանիզացիայի/ավտոմատացման, ոռոգման, 
ջերմոցային ոլորտի և հետբերքահավաքային ենթակառուցվածքների (օրինակ՝ սառնարանային 
շղթաներ, պահեստավորման ժամանակակից համակարգեր), ինչպես նաև գյուղատնտեսական 

41 Ռազմավարությունը հաստատվել է Կառավարության 2019 թ. Դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1886-Լ որոշմամբ: Նախքան 2020-
2030թթ. Ռազմավարությունը, գերակա ռազմավարական փաստաթուղթ էր համարվում Գյուղատնտեսության և գյուղի 
կայուն զարգացման ռազմավարությունը 2015-2025թթ.-ի համար, որի հիմնական խնդրներն էին ոլորտի արդիականացումը, 
մրցակցությունն ու պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացումը երկրում՝ գյուղատնտեսության ոլորտում 
բիզնեսների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու և թիրախավորված քաղաքական լծակների կիրառման միջոցով:   
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տեխնոլոգիաների նորարարություն և թվային գյուղատնտեսության տարածաշրջանային 
ծառայությունների խթանման նպատակով տեղական էկոհամակարգի զարգացման համար42: 
Պետության աջակցությամբ իրականացվող նորարարական տեխնոլոգիաների շարքում, 
ռազմավարությունը առաջնահերթություն է տալիս (i) կենսատեխնոլոգիայի, այսինքն ՝ կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ կայուն սորտերի ստեղծմանն ու (կամ) ընդունմանը. (ii) հակակարկտային 
համակարգերին. (iii) գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգին. (iv) ժամանակակից 
ջերմոցներին. (v) հետբերքահավաքային տեխնոլոգիաներին (սառնարային պահեստներ). (vi) 
ոռոգման տեխնոլոգիաներին. (vii) մշակաբույսերի արտադրության ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներին (viii) հողի վերլուծության տեխնոլոգիաներին (շարժական լաբորատորիաներ): 

Ռազմավարության իրականացման համար ծրագրված սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսները չեն 
կարող են խոչընդոտել մեծ ազդեցության և նշանակալի երկարաժամկետ հետևանքների հասնելու 
հարցում: Այսպիսով, մեկնարկային չորս տարիների համար ռազմավարության բյուջեն կազմում է շուրջ 
43,2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսինքն ՝ տարեկան միջին հաշվով 10 միլիոն դոլար: Սա, ըստ երևույթին, ցածր 
ցուցանիշ է ռազմավարության մեջ հավակնոտ բարեփոխումների և վերափոխումների համար: 
Ռազմավարության բյուջեի մանրամասները տե՛ս Հավելված 1-ում: 

Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող ներդրումները (NDC)՝ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ Փարիզյան 
համաձայնագրի ներքո:  Միջազգայնորեն, շատ երկրներ ներառել են գյուղատնտեսության 
հարմարվողականությունը ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ Փարիզյան համաձայնագրով նախատեսված՝ Ազգային 
մակարդակով սահմանված նախատեսվող ներդրումների շրջանակներում: Հայաստանը Փարիզի 
համաձայնագրի համար իր առաջին NDC- ն ներկայացրել է 2015-ի սեպտեմբերին, COP21- ին 
ընդառաջ43: Առաջին NDC- ում «գյուղատնտեսություն» բառը հանդիպում է ընդամենը երկու անգամ ՝ 
1) մեղմացման մեջ ներառված հիմնական ոլորտներում ՝ թափոնների կառավարման ներքո (ներառյալ 
գյուղատնտեսական թափոնները). և 2) առաջնահերթ համարվող հարմարվողականության 
գործողությունների ցանկում: Հայաստանը դեռ չի ներկայացրել երկրորդ NDC-Ն, չնայած որ այն պետք 
է ներկայացվի 2020 թվականին: Նոր NDC- ն կարող է շատ ավելի մանրամասն տեղեկություններ 
ներառել գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարվողականության վերաբերյալ: 

Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության (ԽԿԳ) պլան: Հայաստանը դեռ չի մշակել ԽԿԳ ազգային 
ծրագիր, սակայն դա կարող է անել միջազգային կազմակերպությունների, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի Պարենի 
և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, օգնությամբ: ԽԿԳ ազգային պլանի ընդհանուր 
նպատակը երկրի գյուղատնտեսական հատվածի համար կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու և 
գյուղատնտեսական համակարգերի դիմացկունության ծրագիր մշակումն է` միաժամանակ 
նվազագույնի հասցնելով արտանետումները սննդամթերքի և սննդային անվտանգության 
բարձրացման և կենսամակարդակի բարելավման համար: Հատուկ նպատակներն են՝ հայտնաբերել 
բացերը և մշակել ազգային և ենթազգային ռազմավարություններ, որոնք ուղղված լինեն` (i) կլիմայի 
փոփոխության անբարենպաստ ազդեցության նկատմամբ ֆերմերների հարմարվողական 
կարողությունների ու կայունության բարձրացմանը. (ii) այնպիսի մեխանիզմների մշակմանը, որոնք 
նվազագույնի են հասցնում ջերմոցային գազերի արտանետումները գյուղատնտեսական 
արտադրության համակարգերից. (iii) Հայաստանում կանոնակարգող և ինստիտուցիոնալ հենքի 
ստեղծմանը: (iv) խաչաձեւ հարցերի արծարծմանը, որոնք բացասաբար են անդրադառնում կամ 
խթանում են ԽԿԳ-ն: ԽԿԳ ծրագրի մշակումը կարևոր է գործնական ուղղորդման և 
գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված ռեսուրսների 
առավել արդյունավետ և կենտրոնացված օգտագործման համար: 

ՀՀ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2014-2025թթ.-ի համար,44 ազգային 
մակարդակով գերակա ռազմավարական փաստաթուղթ է, որը, այլ դրույթների շարքում, ներառում է 
գյուղատնտեսության զարգացման դրույթներ: Ռազմավարության նպատակն է. (i) 
գյուղատնտեսության ինտենսիվացում `ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով. 
(ii) գյուղական տնտեսությունների արդյունավետ ինտեգրումը շուկային. (iii) գյուղատնտեսությունում 
աշխատուժի արտադրողականության բարձրացում. (iv) ՓՄՁ-ների խթանում և բարձրարժեք 

42 https://mineconomy.am/media/10033/Razmavarutyun_Hamarotagir_Angleren.pdf 
43 https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Armenia/1/INDC-Armenia.pdf 
44 Կառավարության որոշում No 442, առ 27 մարտի, 2014թ.  
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արտադրություն: Գյուղատնտեսական ռիսկերի նվազեցումը (և գյուղատնտեսական 
ապահովագրության համակարգի ներդրումը) ռազմավարության հիմնական խնդիրներից մեկն է: 

Կառավարության ծրագիր 2019-2023թթ.-ի համար: Կառավարության գործունեությունը հիմնված է 
Կառավարության հնգամյա ՝ 2019-2023թթ. ծրագրի և համապատասխան 2019-2023թթ. 
Գործողությունների պլանի  վրա: Ծրագրերը ներառում են կլիմայի փոփոխության հետ կապված 
ընդհանուր դրույթներ միայն (Բաժին 4.8 - Բնապահպանություն): Ծրագրի համաձայն ՝ 
«Բնապահպանական կառավարման հիմնական խնդիրն է նվազագույնի հասցնել շրջակա միջավայրի 
վրա՝  կլիմայի, ջրային ռեսուրսների, հողերի, մթնոլորտային օդի, կենդանական ու բուսական 
աշխարհի վրա բացասական ազդեցությունը, վերացնել բնական ռեսուրսների գերշահագործումը և 
ապօրինի օգտագործումը, ինչպես նաև երաշխավորել կանխարգելիչ միջոցառումների 
իրականացումն այս ուղղություններով»: Ծրագիրը նաև սահմանում է, որ շրջակա միջավայրի 
կառավարման առաջնային ուղղություններից մեկը «այնպիսի միջոցների ձեռնարկումն է, որոնք 
ուղղված են կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականությանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացումն է՝ Հայաստանի միջազգային պարտավորությունների պահանջների 
համաձայն»:   

Գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարություն 2020-2030թթ.: Ներկայումս 
գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնական ռազմավարական փաստաթուղթը Գյուղատնտեսության 
զարգացման ռազմավարությունն է 2020-2030թթ-ի համար45: Ռազմավարությունը հիմնված է յոթ 
հիմնական ուղղությունների կամ սկզբունքների վրա, որոնցից մի քանիսը ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն կապված են կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հետ. (i) 
ագրեգացում, (ii) շուկայականացում, (iii) կողմնորոշում դեպի որակ (iv): երիտասարդության 
ներգրավվածություն, (v) դիվերսիֆիկացում և ռիսկերի կառավարում, (vi) կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականություն, դիմադրողականություն և շրջակա միջավայրի կայունություն, և (vii) 
տեխնոլոգիական ուղղվածություն ունեցող արդիականացում: 

Յոթ սկզբունքներից մեկը վերաբերում է հարմարվողականությանը, դիմակայունությանը և շրջակա 
միջավայրի կայունությանը, և ուղղակիորեն կապված է կլիմայի փոփոխության հետ, այսինքն ՝ 
բարելավել գյուղատնտեսության ոլորտի կլիմայի փոփոխության մոնիտորինգը, խթանել խելամիտ 
կլիմայական գյուղատնտեսության գործելակերպերը, աջակցել կլիմայի հարմարվողականության հետ 
կապված ներդրանքի (երաշտի նկատմամբ կայուն սերմերի) տարածման հարցում։ Այնուամենայնիվ, 
այս մոտեցումը կենտրոնանում է հիմնականում մոնիտորինգի, հեռավար գյուղատնտեսական 
կառավարման պրակտիկայի, ինչպես նաև ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման վրա: 

Այս սկզբունքը չի բացառում անասնապահության և անասնաբուժության բժշկության 
մարտահրավերներին դիմակայելը, սակայն այն հստակեցման և լրացման կարիք ունի: Բացակայում 
են ռազմավարություն իրականացնողների համար նախատեսված կանոնակարգերը, ինչպես նաև 
համաձայնեցված մոտեցումները:   

Գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարություն46։ Հայաստանի 
գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարությունը ամրագրում է  
բույսերի աճեցման և պաշտպանության զարգացման քաղաքականության հիմնական 
ուղղությունները, որոնք են՝ (i) ագրոտեխնիկական առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրում, (ii) 
բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի մշակության ընդլայնում, (iii) development of 
սելեկցիայի և սերմնաբուծության համակարգի զարգացում, (iv) բույսերի և կենդանիների 
առողջության պաշտպանության բարելավում; և (v) մշակաբույսերի գենետիկական 
բազմազանության պահպանում և բարելավում։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարություն և 
գործողությունների ազգային ծրագիր47։  Հայտնի է, որ կենսաբազմազանության պահպանությունը, 

45 Ռազմավարությունը հաստատվել է Կառավարության 2019 թ. Դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1886-Լ որոշմամբ: Նախքան 2020-
2030թթ. Ռազմավարությունը, գերակա ռազմավարական փաստաթուղթ էր համարվում Գյուղատնտեսության և գյուղի 
կայուն զարգացման ռազմավարությունը 2015-2025թթ.-ի համար, որի հիմնական խնդրներն էին ոլորտի արդիականացումը, 
մրցակցությունն ու պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացումը երկրում՝ գյուղատնտեսության ոլորտում 
բիզնեսների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու և թիրախավորված քաղաքական լծակների կիրառման միջոցով:   
46 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63109 
47 Աղբյուրը՝ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, http://www.mnp.am/uploads/1/1551885091anapat_eng-1.pdf  
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կլիմայի փոփոխությունը և հողերի դեգրադացիան/անապատացումը խիստ փոխկապակցված 
գործընթացներ են։ Առկա են երկկողմանի ամուր փոխազդեցություններ գյուղատնտեսության և 
անապատացան միջև: Մի կողմից, մշակաբույսերի անկայուն մշակումը և հողի կառավարումը, ոչ 
պատշաճ արածեցումն ու արոտավայրերի թերի կառավարումը մեծացնում են անապատացման 
ռիսկերը: Մյուս կողմից, կլիմայի փոփոխությունն ու անապատացումը հանգեցնում են 
գյուղատնտեսական հողային ռեսուրսների  դեգրադացման, արտադրողականության նվազման, 
վնասատուների թվաքանակի և հիվանդությունների բռնկումների ավելացման։        

Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարություն և 
գործողությունների ազգային ծրագիրն ընդգծում է անապատացման հետ կապված Հայաստանի 
համար հիմնական մարտահրավերները և սահմանում է անապատացման դեմ պայքարի հիմնական 
ուղղությունները, ներառյալ. 

o ջրային ռեսուրսների ճշգրիտ գնահատումը, ջրային ռեսուրսների օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացումը և դրանց պաշտպանությունը աղտոտումից։   

COVID-19-ի բացասական հետևանքների չեզոքացման ծրագիր։ Ծրագիրն աջակցում է թիրախավորված 
անհատներին, ընկերություններին և ձեռնարկատերերին, այդ թվում  գյուղատնտեսության ոլորտում 
ներգրավված սուբյեկտներին՝ տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն դրամաշնորհների և 
արտոնյալ վարկերի տեսքով: Ծրագիրը շեշտը դնում է  սոցիալական և տնտեսական ասպեկտների վրա 
և գրեթե առնչություն չունի կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հետ: 
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7. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ 
(ԻՐԱՎԱԿԱՆ) ԴԱՇՏ 

 

Այս բաժինը ներկայացնում է Հայաստանի 
գյուղատնտեսության ոլորտի իրավական և 
ինստիտուցիոնալ շրջանակների հաշվառումն ու 
վերլուծությունը` կենտրոնանալով 
գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության հաղթահարման հարցում առկա 
թերությունների և խոչընդոտների վրա:  

 

7.1 Համառոտ ակնարկ 

 

Գյուղատնտեսության ոլորտում ներկայիս 
իրավական և ինստիտուցիոնալ հենքի 
ձևավորումը սկսվել է 1991 թ-ին՝ Խորհրդային 
Միության փլուզումից, և դրա հետ մեկտեղ՝ 
պետության սեփականություն հանդիսացող և 
պետության կողմից կառավարվող խոշոր 
տնտեսությունների համակարգի (Կոլխոզ և 
Սովխոզ) կազմաքանդումից հետո:  
Մարտահրավերների հիմնական 
առանձնահատկություններն ու աղբյուրները 
հասկանալու համար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
գյուղատնտեսության ոլորտում իրավական և 
ինստիտուցիոնալ զարգացման պատմությունը 
(տե՛ս բույսերի պաշտպանության դաշտի 
օրինակը 4-րդ ներդիրում):    

Այս բաժնում քննարկումը կենտրոնացած է 
իրավական ակտերի և դրույթների վրա, որոնք 
ուղղակիորեն և (կամ) անուղղակիորեն կապված 
են կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցության, 
ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության մեղմացման 
և գյուղատնտեսության մեջ 
հարմարվողականության հետ: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը զգալի ջանքեր 
է գործադրել՝ կլիմայի փոփոխության 
հիմնախնդիրները իրավական համատեքստում 
դիտարկելու ուղղությաբ: Ինչպես նշվեց վերևում, 
Հայաստանը միացել է հիմնական միջազգային 
կոնվենցիաներին, որոնք առնչվում են կլիմայի 
փոփոխություններին և շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, ներառյալ ՄԱԿ-ի 
շրջանակային կոնվենցիան կլիմայի 
փոփոխությունների մասին և Բույսերի 
միջազգային պաշտպանության մասին 
կոնվենցիան: Այս կոնվենցիաները երկրի 
օրենսդրության մի մասն են հանդիսանում և 
ներառում են պարտավորություններ, ի թիվս 
այլոց, կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության ոլորտում: 

Ներդիր 4․ Բույսերի պաշտպանության 
համառոտ ինստիտուցիոնալ պատմություն 
 
Հայաստանում էնտոմոֆաունայի և վնասատուների դեմ 
պայքարի վերաբերյալ ուսումնասիրություններն ու 
աշխատանքները սկսվել են 1920 թ.-ին, երբ ստեղծվեց 
բույսերի պաշտպանության վարչությունը: Տասնամյակներ 
շարունակ երկրում իրականացվել են լայնածավալ 
գիտական հետազոտություններ, ստեղծվել են 
համապատասխան ենթակառուցվածքներ: Ձևավորվեց 
ավելի քան 10,000 բարձրորակ բույսերի պաշտպանության 
մասնագետներից բաղկացած մի խումբ և աշխատեց ավելի 
քան 900 խոշոր պետական ֆերմերային տնտեսությունների 
հետ (կոլխոզ և սովխոզ ֆերմերներ): Արդյունքում, երկրին 
հաջողվեց ապահովել կայուն բուսասանիտարական 
կարգավիճակ: 
1990-ականներին՝ Խորհրդային Միության փլուզումից 
հետո, բույսերի պաշտպանության իրավիճակը կտրուկ 
վատացավ: Պետական խոշոր ֆերմերային 
տնտեսությունների ապամոնտաժումը և հողերի 
սեփականաշնորհումը ստեղծեցին նոր իրողություն ավելի 
քան 350,000 կենսապահովման փոքր հողատերերի հետ 
(գեղջուկ ֆերմերներ): Նախկինում պետության համար 
աշխատող գյուղատնտեսների, ագրոքիմիկոսների, 
բույսերի պաշտպանության մասնագետների և 
անասնաբույժների մեծ մասը լքեցին ոլորտը՝ ստեղծելով 
կարողությունների խիստ բաց, որը մինչ օրս չի լրացվում: 
Մինչ օրս խորհրդատվական համակարգը դեռ 
թերզարգացած է և ի վիճակի չէ արդյունավետ 
խորհրդատվություն և աջակցություն ցուցաբերել 
ֆերմերներին: 
Մասնագիտական փորձի և հմտությունների 
բացակայության պատճառով հողօգտագործողները զգալի 
դժվարությունների են հանդիպում գյուղատնտեսական 
վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ 
կազմակերպելու հարցում: 
Տարիներ շարունակ չհամաձայնեցված 
բուսասանիտարական և բույսերի պաշտպանության 
միջոցառումների և կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
ազդեցության արդյունքում Հայաստանում տարածվել են 
մշակաբույսերի մի շարք հիվանդություններ և 
վնասատուներ (Պտղատուների բակտերիալ այրվածք, 
որդաններ և այլն), նոր ինվազիվ վնասատուներ 
(Հարավային Ամերիկայի լոլիկի ցեց, խաղողի ֆիլոքսերա, 
տարբեր մշակաբույսերի վիրուսային հիվանդություններ) 
են նկատվել տարբեր տարածքներում: 
Գյուղացիական տնտեսությունները դժվարությունների են 
բախվում տնկարկների և այգիների կառավարման 
ընթացքում և տառապում են բերքի կորուստներից: Մանր 
տնտեսվարողների շրջանում տարածված է գիտելիքների և 
հմտությունների պակաս: Ֆերմերների մեծ մասը ծանոթ չէ 
վնասակար օրգանիզմների բիոէկոլոգիական և 
զարգացման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
մեթոդներին ու գործելակերպին: Միևնույն ժամանակ, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվական  ծառայությունները 
ի վիճակի չեն բարձրորակ և պատեհաժամ 
խորհրդատվություն տրամադրել: Ֆերմերները հաճախ 
թերանում են մշակաբույսերի համապատասխան սորտերի 
և հիբրիդների, բույսերի պաշտպանության մեթոդների, 
կիրառման արագության և ժամանակի, մշակման 
տեխնոլոգիայի ընտրության հարցում, ինչը բերում է 
բույսերի պաշտպանության ջանքերի ցածր 
արդյունավետության, բերքատվության ու որակի անկման: 
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Մի շարք հիմնական օրենքներ և կանոնակարգեր ներառում են դրույթներ, որոնք խթանում են կայուն 
գյուղատնտեսական արտադրությունը, բույսերի պաշտպանությունը և անասնաբուծական 
տեխնոլոգիաներն ու գործելակերպերը, ներառյալ.  

- Հողային օրենսգիրք  
- Ջրային օրենսգիրք և Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենք  
- Ֆիտոսանիտարիայի և բուսական աշխարհի մասին օրենք  
- Անասնաբուժության մասին օրենք  
- Սննդի անվտանգության վերահսկման մասին օրենք   
- Օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենք 
- Մեղվաբուծության մասին օրենք 
- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին օրենք 
- Կառավարության որոշում No 1477 (28 հոկտեմբերի, 2010թ.)  
- Կառավարության որոշում No 389-N (14 ապրիլի, 2011թ.)  
- Կառավարության որոշում No 442-N (12 ապրիլի, 2010թ.)  
- Կառավարության որոշում No 1371-A (5 դեկտեմբերի) 
- Կառավարության որոշում No 15 (13 ապրիլի, 2017թ.) 
- Կառավարության որոշում No 10 (13 մարտի, 2014թ.) 
- Կառավարության որոշում No 6 (15 փետրվարի, 2018թ.) 

Ընդհանուր առմամբ, այս օրենքները նպաստում են արտադրության կայուն պրակտիկային և, ըստ 
էության, կենտրոնանում են կլիմայի փոփոխության մեղմացման վրա, մինչդեռ քիչ ուշադրություն է 
հատկացվում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության խնդիրներին: Բացի այդ, առկա են 
անարդյունավետություններ ռազմավարությունը կամ ընդհանուր մակարդակի դրույթները կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության արդյունավետ մոնիտորինգի, ռիսկերի գնահատման և կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների գործնականում կիրառման առնչությամբ: 
Իրավական դաշտի մարտահրավերների հիմնական աղբյուրները, ի թիվս այլոց, ներառում են 
հետևյալը: 

• Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ  ընդհանուր դրույթները հաճախ 
պատշաճ կերպով չեն փոխակերպվում երկրորդային և երրորդային օրենսդրության 
(կանոնակարգեր, չափորոշիչներ և այլն), որոնք անհրաժեշտ են բարձր մակարդակի 
սկզբունքների և նպատակների գործնական իրականացման համար: Սա վերաբերում է ոչ 
միայն գյուղատնտեսությանն առնչվող օրենսդրությանը, այլև շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, կլիմայի փոփոխություններին և գյուղատնտեսական ռեսուրսների կայուն 
օգտագործման (հող, ջուր, կենսաբազմազանություն և այլն), և այլ ոլորտների 
օրենսդրությանը: Առկա են բացեր միջգերատեսչական արդյունավետ համակարգման և 
համագործակցության առումով, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության խնդիրները ոլորտի հատուկ օրենքներում և կանոնակարգերում 
ներառելու, ինչպես նաև բոլոր համապատասխան գերատեսչությունների կողմից 
համաձայնեցված գործողություններ իրականացնելու առումով: 

• Անհրաժեշտ է ամրապնդել գիտելիքներն ու հմտությունները պետական մարմինների 
շրջանում` կլիմայի փոփոխության խնդիրները գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտներում 
օրենքների և կանոնակարգերի մեջ ներառելու տեսանկյունից: Սա կարևոր է ապահովելու 
համար, որ ընդհանուր և ոլորտային հատուկ օրենսդրությունը արդյունավետորեն աջակցի 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարություններին և պրակտիկային, 
ինչպիսիք են` վերջնական արտադրանքի փոփոխումը. արտադրության համար օգտագործվող 
ներդրանքի փոփոխումը. նոր տեխնոլոգիաների ընդունումը; կառավարման 
ռազմավարությունների կանոնավորումը: 

• Քաղաքականություն մշակողներին, խորհրդատվական ծառայություններին, 
խորհրդատուներին և ֆերմերներին հասանելի չեն բարձր որակի, պատեհաժամ և 
օգտագործողի համար հարմար տվյալներ: Դա անհրաժեշտ է հանրային և մասնավոր 
շահառուների կողմից կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման և հարմարվողականության 
գործողությունների արդյունավետ մոնիտորինգի և վերահսկման, ինչպես նաև 
հարմարվողականության և մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու 
համար: Կարևոր է ապահովել, որ օրենսդրությունը սահմանի կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում համապատասխան և արդի տեղեկատվության արդյունավետ 
հավաքագրման, մշակման և տարածման գործնական պահանջներ, ստանդարտներ և 
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ընթացակարգեր՝ հողի և ջրի վիճակի, վնասատուների և հիվանդությունների իրավիճակի, 
ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և բնական աղետների ռիսկերի 
կառավարման վերաբերյալ: 

• Հարկավոր է նաև բարելավել օրենսդրությունը` ներառելու արդյունավետ խթաններ, որոնք 
անհրաժեշտ են գյուղատնտեսության ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության, 
խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության բնագավառում հետազոտությունների և 
զարգացման (R&D), խորհրդատվական ծառայությունների ուղղությամբ ներդրումները 
խթանելու համար:  

 

Ստորև ներկայացված է Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության հիմնասյուներին 
(հարմարվողականություն, արտադրողականություն և մեղմացում) վերաբերող համապատասխան 
օրենսդրության մանրամասների քննարկումը:  
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7.2 Որոշակի թերություններ և առաջարկություններ. Իրավական դաշտ  

 

Աղյուսակ 15՝ Իրավական դաշտ՝ խնդիրներ և առաջարկություններ  

 

ՈԼՈՐՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ ԲԱՑ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 
Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝ 

Հողատարածքների 
կառավարում 

Հողային օրենսգիրք 

Կառավարության N 
1371-Ա որոշում առ 2013 
թ. դեկտեմբերի 5, և թիվ 
442-Ն որոշում առ 2010 թ. 
ապրիլի 12, հողի բերրի 
շերտի բարելավման և 
ագրոքիմիական 
քարտեզների 
պատրաստման 
վերաբերյալ   

Կառավարության 
որոշում No 1404-N, առ 2 
նոյեմբերի, 2017թ.,  հողի 
բերրի շերտի հանման 
նորմերի որոշմանը և 
հանված բերրի շերտի 
պահպանմանն ու 
օգտագործմանը 
ներկայացվող 
պահանջների 
վերաբերյալ  

Հայաստանի ագրոքիմիական 
քարտեզները հնացած են և թարմացման 
կարիք ունեն:  Անհրաժեշտ է 
իրականացնել գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի ագրոքիմիական 
ուսումնասիրություն (ներառյալ 
լաբորատոր փորձարկումները)՝ 
ագրոքիմիական քարտեզների 
թարմացման նպատակով: 

Բացակայում է ջրի և հողի 
համապարփակ վերլուծությունների 
իրականացման մշակույթը: 
Հանքարդյունաբերության զարգացումը 
զգալի ռիսկեր է պարունակում հողերի 
աղտոտման, թունավոր թափոնների 
պահեստավորման, ջրային ռեսուրսների 
աղտոտման և այլ տեսանկյունից:  

 

•  Հայաստանի և վերջինիս 
մարզերի ագրոքիմիական 
քարտեզների թարմացում:   

• Նմուշների դաշտային 
ուսումնասիրությունների և 
լաբորատոր փորձաքննության 
բարձր որակի և 
մատչելիության ապահովում:   

• Հողի և ջրի վերլուծության 
համար շարժական 
լաբորատորիաների կիրառում 

 

• Հողի և ջրի 
բազմակողմանի 
հետազոտուծություն 
իրականացնելու 
պրակտիկայի 
արդյունավետ և լայն 
կիրառում:   

• Հողատարածքի պատշաճ  
ագրոքիմիական 
հետազոտությունների 
առկայություն: 
Վերլուծությունները թույլ 
կտան կանխատեսել 
աղտոտման հավանական 
ռիսկերը և ներկայացնել 
հողի որակի բարելավման 
միջոցառումներ: Կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
քաղաքականության և 
միջոցառումների 
արդյունավետ մշակման 
համար կարևոր 
նշանակություն ունեն 
համապարփակ և ճշգրիտ 
քարտեզներն ու տվյալները 
հողի կացության 
վերաբերյալ:  
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Աղյուսակ 15՝ Իրավական դաշտ՝ խնդիրներ և առաջարկություններ  

 

ՈԼՈՐՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ ԲԱՑ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 
Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝ 

ջուր և ոռոգում  

Ջրային օրենսգիրք  

 

Ջրի ազգային ծրագրի 
վերաբերյալ օրենքի 
հիմնարար դրույթների 
մասին օրենք  

 

Ջրի ազգային ծրագրի 
վերաբերյալ օրենք  

Կլիմայի փոփոխության և վերջինիս 
ազդեցության, Կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և հարմարվողականության 
հայեցակարգերը արդյունավետորեն 
ինտեգրված չեն ջրային օրենսդրության 
մեջ: Կլիմայի փոփոխությունը կարող է 
հանգեցնել ոռոգման համակարգում ջրի 
ավելի բարձր գոլորշիացման և ջրի 
կորստի:  

 

 

Ներառել կլիմայի փոփոխության 
(ներառյալ կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության) 
դրույթները ջրային 
օրենսդրության մեջ: 

Բարելավել ոռոգման համակարգը 
(երկրորդային և երրորդային 
համակարգերում)՝ ջրի կորուստը 
նվազեցնելու, ինչպես նաև 
ֆերմերների կողմից օգտագործվող 
ջրի ճշգրիտ չափումը 
երաշխավորելու նպատակով:     
 

• Ջրային օրենսդրությունը 
նպաստում է կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացմանն ու 
հարմարվողականությանը:  

• Ջրային օրենսդրությունը 
իրավական հիմք է 
հանդիսանում կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
կարիքների հետ ջրի 
կիրառման 
քաղաքականության և 
ծրագրերի, տվյալների 
հավաքագրման, ջրի 
չափման, վերամշակման և 
տարածման համադրման 
համար:        

Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝ 
Ոռոգում 

 

Ջրային օրենսգիրք  

Հարկային օրենսգիրք 

Ջրի կրկնակի օգտագործման 
(երկրորդային օգտագործման) 
վերաբերյալ դրույթները հստակ և 
ամբողջական չեն: Ջրի արդյունավետ 
օգտագործումը և կրկնակի 
օգտագործումը հանդիսանում են կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության 
հիմնական միջոց: Մասնավորապես.   

• «Ջրի կրկնակի օգտագործման» 
հասկացությունը հստակ սահմանված չէ 

• 1-ին և 2-րդ ջրօգտագործողների միջև 
հարաբերությունները սահմանված չեն 

Ներառել պահանջներ ջրի 
արդյունավետ օգտագործման 
վերաբերյալ, ինչպես նաև ներառել 
իրավական հիմքեր «ջրի կրկնակի 
օգտագործման» և ջրախնայող 
տեխնոլոգիաների ներդրման 
դեպքում խրախուսիչների 
կիրառման համար: 

Խրախուսիչները կարող են 
ներառել հարկային 
արտոնություններ` ջրի 
խնայողության և ջրի կրկնակի 
օգտագործման տեխնոլոգիաների 

Նպաստել ֆերմերների 
կողմից, ներառյալ 
ձկնաբուծարանները, ջրային 
արդյունավետ 
տեխնոլոգիաների և 
գործելակերպերի ավելի լայն 
ներդրմանը և կիրառմանը: 

Կլիմայի փոփոխությունների 
նկատմամբ ջրային 
ռեսուրսների կիրառման 
հարմարվողականության 
բարելավու:  
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• Բացակայում են խրախուսիչները՝ 

ոռոգման և ջրի օգտագործման 
արդյունավետ տեխնոլոգիաների, ջրի 
կրկնակի օգտագործման 
խրախուսման/պարտադրման համար  

և պրակտիկայի ներդրման 
դեպքում:   

Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝  

Արոտավայրերի 
կառավարում 

Կառավարության 
որոշում No 389-N առ 14 
ապրիլի, 2011թ., 
արոտավայրերի և 
խոտհարքների 
օգտագործման կարգը 
սահմանելու մասին: 

 

Կառավարության 
որոշում No 1477, առ 28 
հոկտեմբերի, 2010թ., 
արոտավայրերի և 
խոտհարքների 
օգտագործման 
ընթացակարգի մասին:  

 

Կառավարության 
որոշում No 954-L, առ 11 
հունիսի, 2020թ., 
Կենդանիների 
նույնականացման և 
հաշվառման ծրագրի 
մասին   

 

Այն միջոցառումների 
ցանկը, որոնք 
անհրաժեշտ են 

Արոտավայրերի վարձակալության 
կանոններն ու ընթացակարգերը չեն 
նպաստում ճիշտ պրակտիկայի 
խթանմանը, իսկ համապատասխան 
մոնիտորինգի և հսկման գործիքները թույլ 
են: Տարածված են արոտավայրերի 
կառավարման և արածեցման թերի 
գործելակերպերը:   

• N 389 որոշման մեջ բացակայում են 
մոնիտորինգի ընթացակարգ և 
պատժամիջոցներ այնպիսի անկայուն 
գործելակերպերի համար, ինչպիսիք են 
գերարածեցումը, վաղ գարնանային 
(ձնհալումը) և ուշ աշնանային 
արածեցումը, անտառներում 
կենդանիների արածեցումը: 
Անտառներում կենդանիների 
արածեցումը կարող է հանգեցնել լուրջ 
բնապահպանական, կլիմայական 
ռիսկերի, ինչպես նաև կենդանիների 
առողջության համար սպառնալիքների: 
Այս խնդիրները հրատապ են` հաշվի 
առնելով կենդանիների քանակի 
հնարավոր աճը (կառավարության 
կողմից աջակցությամբ):   

• 3 տարվա ժամկետը համարվում է շատ 
կարճ՝ արոտավայրերում զգալի 

• Ավելացնել արոտավայրերի 
վարձակալության պայմանագրի  
առավելագույն ժամկետը մինչև 5 
տարի և ավելին (3 տարվա 
փոխարեն):  

• Ներկայացնել շրջակա 
միջավայրի պահպանության և 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման/ 
հարմարվողականության հստակ 
պահանջներ, որոնց պետք է 
հետևեն վարձակալները: 
Օրինակ՝ պահանջներ. (I) 
իրականացնել ռոտացիոն 
արածեցում և կանխել 
գերարածեցումը. (ii) 
վարձակալած արոտավայրերի 
հատվածները բարելավել 
ցանքսերի, քարերի հավաքման, 
պարարտացման միջոցով. (iii) 
ապահովել վարձակալների 
կողմից կայուն գործելակերպի 
կիրառումը. (iv) ձեռնարկել 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
միջոցառումներ:  

Արոտավայրերի 
օգտագործումն ու 
կառավարումը դարձնել 
կայուն և դիմակայուն կլիմայի 
փոփոխություններին:  

 

Կենդանիների արածեցման և 
արոտավայրերի 
կառավարման ուժեղացված 
մոնիտորինգ և 
վերահսկողություն:   

 
Կենդանիների 
համարակալման և 
հաշվառման համակարգի 
հետ արդյունավետ կապերը 
թույլ կտան մեղմել 
գյուղատնտեսության 
բացասական ազդեցությունը 
բնական և մշակվող 
կերհանդակների վրա, 
դրանով իսկ բարելավելով 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացումը և 
հարմարվողականությունը:   
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Կառավարության 
2019թ.-ի մայիսի 16-ի 
որոշում 6-ի Հավելված 1-
ի իրականացումը 
երաշխավորելու 
համար:Վերջինս 
երաշխավորում է ՀՀ 
Կառավարության՝ 2019-
2023թթ. 
Գործողությունների 
պլանի  իրականացումը 
(կետ 112.1- 2019-2024 
թվականներին 
Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
անասնապահության 
զարգացման ծրագրի 
իրականացում; կետ 
112.3- 
Գյուղատնտեսական 
կենդանիների 
նույնականացման և 
հաշվառման 
համակարգի ստեղծում): 

 

ներդրումների և արածեցման կայուն 
տեխնոլոգիաների խթանման համար:   

• Արոտավայրերի վարձակալության 
պայմանագրերը չեն պարունակում 
արոտավայրերի արդյունավետ 
կառավարման և արոտավայրերի 
բարելավման պահանջներ, ներառյալ 
հողերի բարելավումը:   

• Բացի այդ, արոտավայրերի կիրառման 
համար համայնքների կողմից 
թույլտվության տրամադրման 
ընթացակարգը մի շարք ծանրացուցիչ 
տարրեր է ներառում:   

• Կենդանիների տեղաշարժը և 
արածեցման վերահսկման 
մեխանիզմները չեն արտացոլվում 
Կենդանիների  նույնականացման և 
հաշվառման ծրագրում:   

 

• Բարելավել մոնիտորինգի և 
հսկողության դրույթները. (I) 
պարտադիր դարձնել 
մոնիտորինգն ու զեկուցումը 
գյուղական և մարզային 
համայնքապետարանների 
հանձնաժողովների կողմից. (ii) 
արոտների մոնիտորինգը կապել 
Կենդանիների համարակալման և 
հաշվառման համակարգի հետ:   

• Պատժամիջոցներ սահմանել 
այնպիսի անկայուն 
գործելակերպերի համար, 
ինչպիսիք են գերարածեցումը, 
վաղ գարնանային (ձնհալումը) և 
ուշ աշնանային արածեցումը, 
անտառներում կենդանիների 
արածեցումը:  

• Արգելել  հողակոշտերով, 
քարերով լի, վատթար վիճակում 
գտնվող տարածքների  
վարձակալությունը, պետության 
կողմից աջակցությամբ 
իրականացնել հողերի 
բարելավման գործողություններ  
հողատարածքներում, կամ 
տրամադրել վերջիններս 
երկարաժամկետ 
վարձակալության, եթե 
վարձակալը պարտավորվում է 
իրականացնել հողի 
բարելավման գործողություններ:  
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• Նվազեցնել բարձրադիր 

արոտավայրերի կիրառումն ու 
վերջիններիս 
ծանրաբեռնվածությունը 

• Խրախուսել ոռոգելի և բազմամյա 
հատիկաընդեղեն բույսերի 
մշակումը, որոնք ջրի կարիք 
չունեն՝ կայուն անասնակերի 
բազա ստեղծելու և 
գերարածեցումը կանխելու 
նպատակով:   

• Փորձարկել և առաջարկել 
երիտասարդ խոտ խառնուրդի 
ցանքսը, որը շատ տարածված է 
միջազգային պրակտիկայում, 
որի կալորիականությունը շատ 
ավելի բարձր է, քան առվույտինը:  

Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝  

Օրգանական 
գյուղատնտեսություն 

Օրգանական 
գյուղատնտեսության 
մասին օրենք  

Կլիմայի փոփոխության և դրա 
հետևանքների հայեցակարգը, 
կանոնակարգերը կամ իրավական 
դրույթները, որոնք վերաբերում են 
կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
ազդեցությանը օրգանական 
գյուղատնտեսության մեջ բույսերի 
պաշտպանության խնդիրներին, ինչպես 
նաև ռիսկերի մեղմացմանն ու 
հարմարվողականությանը, օրենքում 
ներառված չեն:  

Ներառել պահանջներ` հաշվի 
առնելով կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը բույսերի 
պաշտպանության (բույսերի 
անընկալունակության) 
քաղաքականության և 
միջոցառումների վրա օրգանական 
գյուղատնտեսության մեջ: 
Մասնավորապես. 

Հոդվածներ 8. Օրգանական 
գյուղատնտեսության հիմնական 
պահանջները  

 

Պատշաճ ուշադրություն 
կլիմայի փոփոխության 
գործոնին՝  օրգանական 
գյուղատնտեսության 
ոլորտում բույսերի 
պաշտպանության (բույսերի 
անընկալունակության) 
քաղաքականության և 
միջոցառումների 
նախագծման և 
իրականացման ընթացքում: 

Բույսերի 
պաշտպանություն  

Ֆիտոսանիտարիայի 
մասին օրենք  

Կլիմայի փոփոխության և վերջինիս 
ազդեցության, Կլիմայի փոփոխության 

Ներառել պահանջ` բույսերի 
պաշտպանության 

Վնասատուների և 
հիվանդությունների 
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Բուսական աշխարհի 
մասին օրենք  

մեղմացման և հարմարվողականության 
հայեցակարգերը արդյունավետորեն 
ինտեգրված չեն օրենսդրության մեջ: 
Մասնավորապես, լիազոր մարմնի 
գործառույթների (ինչպիսիք են 
վնասատուների և հիվանդությունների 
բռնկման կանխատեսումը, ախտորոշումը 
և կանխարգելումը, ռիսկերի 
կառավարումը, հետազոտական 
աշխատանքները և այլն) վերաբերյալ 
դրույթները  չեն պահանջում կլիմայի 
փոփոխության դիտարկումը:  

քաղաքականություններում և 
միջոցառումներում  կլիմայի 
փոփոխության գործոնը հաշվի 
առնելու վերաբերյալ: 
Մասնավորապես.   

Ֆիտոսանիտարիայի մասին 
օրենք՝ հոդվածներ 4, 12 և 15  

Բուսական աշխարհի մասին օրենք 
՝ հոդված 15  

վերահսկման 
քաղաքականությունն ու 
ծրագրերը, տվյալների 
հավաքագրումը, մշակումը և 
տարածումը, հետազոտական 
գործունեությունն առավել 
նպաստավոր են կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության 
համար:     

Բույսերի 
պաշտպանություն   

 

Սննդի 
անվտանգություն  

Ֆիտոսանիտարիայի 
մասին օրենք  

 

Սննդամթերքի 
անվտանգության 
պետական 
վերահսկողության 
մասին օրենք  

Կլիմայի փոփոխության և վերջինիս 
ազդեցության հայեցակարգը, 
բուսասանիտարական ռիսկերի 
գնահատման և վերլուծության, 
բուսասանիտարական մոնիտորինգի վրա 
գլոբալ կիմայի փոփոխության 
ազդեցությանը վերաբերող 
կանոնակարգերն ու դրույթները 
ներառված չեն օրենքում:  

Ներառել պահանջներ 
բուսասանիտարական ռիսկերի 
արդյունավետ գնահատման և 
վերլուծության և 
բուսասանիտարական 
մոնիտորինգի համար:  

Մասնավորապես, այն ներառում է 
5-րդ և 11-րդ հոդվածները:  

Բուսասանիտարական 
ռիսկերի գնահատման, 
վերլուծության և 
բուսասանիտարական 
մոնիտորինգի ավելի բարձր 
որակ ՝ կլիմայի 
փոփոխության արդյունավետ 
դիտարկմամբ: Տվյալների 
հավաքագրումը, 
վերամշակումն ու 
տարածումը և 
հետազոտական 
գործունեությունը առավել 
նպաստավոր են կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության 
համար:  

Բույսերի 
պաշտպանություն. 
տնկիների և սերմերի 
ներմուծման 
պահանջները և 

Ֆիտոսանիտարիայի 
մասին օրենք  

Սանիտարահիգիենիկ 
հսկողության ենթակա 

Հայաստանի բուսական և կենդանական 
աշխարհ արտասահմանյան տեսակների 
ներմուծման կանխարգելումը 
կենտրոնացած է միայն կարանտինային 
նշանակության սորտերի վրա: Կարևոր է 

Առաջարկություններ՝  

o Սերմերի և տնկիների որակի 
հսկման և հավաստագրման 

Դա կօգնի մշակել և 
իրականացնել կանխարգելիչ 
միջոցառումներ այդ սորտերի 
ներմուծման համար:   
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կարանտինային 
վերահսկողություն  

արտադրանքի 
նկատմամբ  
սանիտարական, 
համաճարակաբանական 
և հիգիենիկ միասնական 
պահանջներ48:  

Սննդամթերքի 
անվտանգության 
պետական ծառայության 
ղեկավարի՝ N 321-Ն 
որոշումը առ 1 
հոկտեմբերի, 2012թ., 
բույսերի կարանտին և 
կարգավորվող ոչ 
կարանտին վնասակար 
օրգանիզմների ցանկը 
հաստատելու մասին: 

շարունակել գիտական 
հետազոտությունները բոլոր օտար, 
ինվազիվ օրգանիզմների վերաբերյալ, 
կազմել առավել վտանգավոր սորտերի 
ամբողջական ցանկը և գնահատել 
հարակից ռիսկերը:   

միջազգային ստանդարտների 
վավերացում:  

o  Տնկիների հավաստագրման  
գործընթացների 
կատարելագործում և հստակ 
գործառնական 
առաջնահերթությունների 
սահմանում:   

o Բուսասանիտարական 
հսկողության և միջազգային 
ստանդարտների վավերացման 
գործընթացների 
պարզաբանում: Առկա են 
բազում վավեր փաստաթղթեր, 
որոնք իրականում չեն 
կիրառվում:  

Պաշտպանություն 
բնական աղետներից  

Կառավարության 
որոշում No 15, առ 13 
ապրիլի, 2017թ., 
բնակլիմայական 
աղետներից 
գյուղատնտեսությանը 
հասցվող վնասների 
կանխարգելման 
հայեցակարգը 
հաստատելու մասին:  

 

 

Հայեցակարգն անդրադառնում է բնական 
աղետներից պաշտպանությանը 
վերաբերող հարցերին և սահմանում է 9 
հիմնական ուղղություն կամ մոտեցում ` 
բնական աղետներից պաշտպանվելու 
համար:  

Այն ներառում է դրույթներ, որոնք 
ճանաչում են կլիմայի փոփոխության 
հնարավոր հետևանքները ծայրահեղ 
իրադարձությունների և 
գյուղատնտեսության վրա: 
Այնուամենայնիվ, կլիմայի փոփոխության 
մասին դրույթները բարելավման կարիք 
ունեն ՝ կլիմայի փոփոխության 

• Հավելյալ դրույթ ներկայացնել 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականությանն 
ուղղված ավելի կոնկրետ 
գործողությունների վերաբերյալ: 
Դա կարող է կատարվել 
Հայեցակարգի իրագործմանն 
ուղղված առանձին իրավական 
ակտով:   

• Կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
վրա բնական աղետների 
պաշտպանության 
միջոցառումների 
ազդեցության մեծացում:  

48 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-req_req_san-epi_chap-2_1_en.pdf 
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հարմարվողականությունը ներառելու և 
կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության գործնական 
միջոցառումների վրա շեշտադրում 
կատարելու տեսանկյունից:  
 

Անասնաբուծություն՝  

Կենդանիների 
նույնականացում և 
հաշվառում (ԿՆՀ) 

Կառավարության 
որոշում No 10, առ 13 
մարտի, 2014թ., ԿՆՀ 
ծրագիրը հաստատելու 
մասին  

• Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի, 
մեղմացման և հարմարվողականության 
հարցերին պատշաճ անդրադարձ չկա:  

• Ծրագիրը նաև արդյունավետորեն չի 
ընդգրկում կամ թերի  է նկարագրում 
միջգերատեսչական 
համագործակցության 
հնարավորությունները, մասնավորապես 
կլիմայի փոփոխության և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության 
ոլորտներում: 

 

• Ավելացնել դրույթներ` ԿՆՀ 
ծրագրի ուղղակի և անուղղակի 
շահառուների շրջանակը 
ընդլայնելու համար, ներառյալ՝ 

- Կլիմայի փոփոխությանն 
առնչվող գործակալություններ, 
ստորաբաժանումներ  

- Մասնավոր ֆերմերներ, 
հասարակական 
կազմակերպություններ և 
գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողներ  

• Ստեղծել տվյալների 
կառավարման, տվյալների 
հասանելիության և 
օգտագործման հստակ և 
արդյունավետ ընթացակարգեր:   

 

• Գերատեսչությունների 
համար ԿՆՀ տվյալների 
հասանելիության 
բարելավում; AniPas- ում 
ստեղծված տվյալների 
բազայի հասանելիության 
բարելավում  

• ԿՆՀ համակարգի 
կառավարման բարելավում   

• Կատարելագործված ԿՆՀ 
համակարգը կբարելավի 
անասնապահությունը և 
անասնաբուժական 
գործունեության 
արդյունավետությունը: 

Անասնաբուծություն՝  

Հողատարածքների 
կիրառում 

 

 

Ագրոկլիմայական 
գոտիավորում և 
քարտեզագրում  

• Ագրոկլիմայական գոտիավորման 
քարտեզները թերի են, իսկ 
կադաստրային տվյալները հնացած են: 
Շատ հողատարածքներ օգտագործվում 
են գյուղատնտեսական նպատակով 
(մասնավորեցված հողատարածքների 
կոնսոլիդացումից հետո), սակայն դեռ 
քարտեզագրված են մնում որպես ոչ 

• Կատարելագործել Հայաստանի 
ագրոկլիմայական 
գոտիավորման քարտեզները ՝ 
ճշգրտության տեսանկյունից, 
ներառելով ավելի շատ 
մանրամասներ, որոնք 
անհրաժեշտ են 
գյուղատնտեսական 

• Ագրոկլիմայական 
գոտիավորումը և 
քարտեզագրումը հիմք 
կհանդիսանան բնական 
ռեսուրսների և 
հողօգտագործման 
արդյունավետ 
կառավարման, ինչպես նաև 
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Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

Կադաստրային 
կոմիտե 

գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր:   

• Անասնաբուծական որոշ 
տնտեսություններ տեղակայված են 
գյուղատնտեսական նպատակներով 
չնախատեսված տարածքներում, իսկ 
մյուսները չունեն գործունեության 
թույլտվություն կամ գրանցում: Նույնը 
վերաբերում է արոտավայրերին, 
բնական և արհեստական 
խոտհարքներին: 

• Անասնաբուծական տնտեսությունների 
կողմից հողատարածքներն 
արդյունավետ չեն օգտագործվում, իսկ 
գյուղատնտեսական գործունեությունը 
թերի է կազմակերպված։   

• Բազմամյա տնկարանների 
մակերեսների վերաբերյալ վերջին 
գրառումն իրականացվել է 2014 թ.-ին, 
ՊԳԿ- ի կողմից, իսկ արդյունքները 
հրապարակվել են 2019 թ.-ին: Ակնհայտ 
է, որ այդ տվյալների մեջ կան շատ 
անճշտություններ, քանի որ դրանց մեծ 
մասը հիմնված է կադաստրային 
տվյալների վրա, որոնք նույնպես 
ճշգրիտ չեն: 

• Այսօր առկա են մեծ թվով 
գյուղացիական տնտեսություններ, 
որոնք ունեն բազմամյա տնկարաններ, 
սակայն դրանք գրանցված են որպես 
խոտհարքներ կամ արոտավայրեր: 
Վերջերս պետության աջակցությամբ 
հիմնվել են մի շարք պտղատու այգիներ, 
սակայն դրանք գրանցված չեն 

գործունեության և կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության 
համար: 

• Սա մասնավորապես պետք է 
ներառի՝  

- կադաստրային քարտեզների 
թարմացում `առաջատար 
տեխնոլոգիաների, ներառյալ 
դրոնները, արբանյակային 
պատկերները և GIS 
համակարգերը, կիրառմամբ, 

- թվայնացնել 
տեղեկատվությունը 
անասնաբուծական 
ֆերմաների, արոտավայրերի 
և կերհանդակների, 
բազմամյա տնկարանների 
վերաբերյալ 

- ստեղծել և շարունակաբար 
թարմացնել պտղատու 
այգիների, անասնապահական 
տնտեսությունների 
տեղակայությունների, ինչպես 
նաև արոտավայրերի և 
խոտհարքների տվյալների 
շտեմարանները: 

- քարտեզագրել 
գերշահագործված և 
անարդյունավետ 
անասնաբուծական հողերը: 

• հստակեցնել ագրոկլիմայական 

ԿՓ մեղմացման և 
գյուղատնտեսական 
գործունեության մեջ 
հարմարվողականության 
համար: 

• Անասնապահական 
տնտեսությունների 
քարտեզագրումը, դրանց 
գտնվելու վայրի որոշումը, 
ինչպես նաև կենդանիների 
բազմացման համար 
նախատեսված հողերի 
գրանցումը կբարձրացնի 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի 
արդյունավետությունը: 

• Այգեգործությունն ու 
խաղողագործությունն 
ավելի կայուն դարձնել` 
հաշվի առնելով ԿՓ ռիսկերը 
և տնտեսապես ավելի 
արդյունավետ ճյուղերը: 
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գրանցամատյանում: 

• Արդեն 5-10 տարի շարունակ 
բարելավված (մելիորացված) և ոռոգվող 
գյուղատնտեսական նշանակության 
հողատարածքների զգալի մասը 
քարտեզագրված են որպես ոչ 
գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր: Բացի այդ, սեփականաշնորհված 
հողերի համախմբմամբ, դաշտային շատ 
ճանապարհներ այժմ օգտագործվում են 
գյուղատնտեսական արտադրության 
համար, սակայն դեռևս 
քարտեզագրվում են որպես ոչ 
գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր: 

• Առաջնային և երկրորդային 
աղակալմամբ հողերի շառավիղն ավելի 
ընդլայնվեց, և անկանոն ոռոգման 
արդյունքում նոր օջախներ 
հայտնվեցին: 

• Մասնավոր գյուղացիական 
տնտեսություններն իրենց միջոցները 
վատնում են այնպիսի բույսեր մշակելով, 
որոնք այնքան էլ հարմար չեն տվյալ 
կլիմայական գոտու և պայմանների 
համար: 

• Գյուղացիական տնտեսություններն  
անարդյունավետ չեն օգտագործում 
հողը, թերի են կազզմակերպում 
գյուղատնտեսական գործունեությունը:  

գոտիների սահմանման 
մեթոդաբանությունը ՝ հաշվի 
առնելով բույսերի 
կանխատեսվող կլիմայական 
փոփոխությունները և 
ֆենոլոգիական տվյալները, 

• ստեղծել մեթոդաբանության և 
ագրոկլիմայական քարտեզների 
էլեկտրոնային հարթակ 

 

Բազմամյա տնկարանները, 
պտղատու այգիները և խաղողի 
այգիները կատարյալ միավորներ 
են ԿՓ ռիսկերը մեղմելու համար, 
որտեղ պետք է ներդրվի այնպիսի 
ագրոտեխնիկական 
գործիքակազմ, որը կերաշխավորի 
երկարաժամկետ արդյունք: 

 

 

Սննդի 
անվտանգություն՝  

Կառավարության 
որոշում No 6, առ 15 
փետրվարի, 2018թ., 
Բուսական ծագման 

Ռազմավարությունը հստակ չի 
սահմանում մոնիտորինգի մեխանիզմները 
(ներառյալ նմուշառումը և լաբորատոր 
փորձարկումը): Հայաստանում 

Ընդլայնել ռազմավարության 
մոնիտորինգի և վերահսկման 
բաժինները ՝ հաշվի առնելով 
Հայաստանում 

Ապահովել բուսական 
ծագման մթերքներում 
պեստիցիդների, 
նիտրատների, ծանր 
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Մոնիթորինգ և 
վերահսկում  

 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Սննդի 
անվտանգության 
տեսչություն   

մթերքներում 
պեստիցիդների, 
նիտրատների, ծանր 
մետաղների 
մնացորդների և 
գենետիկորեն 
ձևափոխված 
օրգանիզմների 
մոնիթորինգի 
իրականացման 2018-
2020 թվականների 
ռազմավարական 
ծրագիրը հաստատելու 
մասին  

 

 

մոնիտորինգի իրականացումը 
բարդանում է մանր ֆերմերային 
տնտեսությունների մեծ քանակի, շուկայի 
գործունեության անարդյունավետության 
և պետության սահմանափակ լաբորատոր 
կարողությունների պատճառով: 

Հայաստանում առկա չեն ԳՄՕ-ների 
փորձարկում և մոնիտորինգ 
իրականացնելու կարողություններ: 

  

գյուղատնտեսության 
կառուցվածքը, այսինքն ՝ մեծ թվով 
մանր գյուղացիական 
տնտեսությունների 
տարածվածությունը: 

Մոնիտորինգը և 
վերահսկողությունը բարելավելու 
հնարավոր մեխանիզմ կարող է 
հանդիսանալ համայնքներում 
կոոպերատիվների խթանումը, 
որտեղ գյուղմթերքների 
արտադրողները կկարողանան 
միասին վաճառել իրենց 
արտադրանքը: 

 

մետաղների մնացորդների և 
գենետիկորեն ձևափոխված 
օրգանիզմների արդյունավետ 
մոնիթորինգը:  

Արդյունավետ մոնիտորինգը 
կնպաստի հողի և ջրի 
աղտոտման կանխմանը, 
սննդամթերքի 
անվտանգությանը: 

 

Սննդի 
անվտանգություն՝  

Մոնիտորինգ և 
վերահսկում 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Սննդի 
անվտանգության 
տեսչություն   

Հանքային 
պարարտանյութերի 
պահանջների 
վերաբերյալ 
տեխնիկական 
կանոնակարգ 

Կառավարության 
որոշում No 1692-N, առ  
18 նոյեմբերի, 2004թ. 

Կանոնակարգը չի անդրադառնում 
պարարտանյութերի կայուն 
օգտագործման և կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության խնդրին:  

 

 

• Ավելացնել դրույթներ 
թունաքիմիկատների կայուն 
օգտագործման և կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության 
մոտեցումների և 
գործելակերպերի պահանջի 
վերաբերյալ: 

• Պատշաճ կանոնակարգումը 
կնպաստի մարդու 
առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա 
պարարտանյութերի 
օգտագործման ռիսկերի և 
ազդեցությունների 
նվազեցմանը: 

• Պարարտանյութերի 
արդյունավետ 
օգտագործումը կօգնի 
բարձրացնել 
արտադրողականությունն 
ու դիմակայունությունը 
կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում: 
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• Դա կնպաստի կանաչ 

գյուղատնտեսության 
խթանմանը: 

Գյուղ-սննդամթերքի 
մատակարարման 
շղթայի 
հետագծելիություն  

 

Սննդի 
անվտանգության 
տեսչություն  

Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին 
օրենք 

Կառավարության 
որոշում No 1315-N, առ 12 
նոյեմբերի, 2015թ, ԿՆՀ 
պահանջների 
հաստատման 
վերաբերյալ  

 

Հայաստանի իրավական և 
ինստիտուցիոնալ հենքում բացակայում 
են գյուղատնտեսական սննդի 
մատակարարման շղթայում 
հետագծելիություն ապահովելու 
դրույթներ և կարողություններ:  

Բացակայում են գյուղատնտեսական, 
անասնաբուժական և սննդի 
վերամշակման ինտեգրված և 
միասնական գրանցամատյաններ, ինչը 
խոչընդոտում է  արդյունավետ 
հետագծելիությանը: 

Դա բացասաբար է անդրադառնում 
կենդանիների հսկողության, 
անասնապահության և սննդի 
անվտանգության վրա:   

• Փոփոխել «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» 
օրենքը և համապատասխան 
երկրորդային օրենսդրությունը ` 
ԿՆՀ համակարգի և 
սննդամթերքի 
հետագծելիության միջև 
արդյունավետ կապեր 
հաստատելու համար: 

• Գյուղատնտեսական 
կենդանիների 
հետագծելիությունը 
կնպաստի կենդանիների 
հսկողության և 
հիվանդությունների դեմ 
պայքարի բարելավմանը: 
Սա անասնաբուծության 
ոլորտի՝ կլիմայի 
փոփոխությանը 
հարմարվելու կարևոր 
գործոն է: 

 

Կենդանիների 
առողջություն & 
Սննդի 
անվտանգություն   

 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն  

Անասնաբուժական 
դեղերի մասին օրենքը   

Օրենքը չի սահմանում 
անասնաբուժական դեղորայքի 
(հակաբիոտիկներ, ռեպելենտներ, 
հակամակաբուծային միջոցներ) 
օգտագործման արդյունավետ 
հայեցակարգային հենք և կանոններ: 
Դեղերի անկանոն օգտագործումը 
բացասաբար է ազդում ինչպես 
կենդանիների, այնպես էլ մարդու 
առողջության վրա: Անասնաբուժության 
ոլորտում օգտագործվող դեղերը 
փոխանցվում են սննդամթերքին ՝ 

Փոփոխել օրենքը ՝ 
անասնաբուժական դեղորայքի 
շրջանառության և օգտագործման 
արդյունավետ կանոնակարգում 
ներմուծելու նպատակով: 

 

ԿՓ տեսանկյունից, այն 
կնպաստի կլիմայի 
փոփոխության մեղմացմանը 
և հարմարվողականությանը 
՝ բարձրացնելով 
կենդանիների 
հիվանդությունների դեմ 
պայքարի 
արդյունավետությունը, 
կանխարգելելով 
դեղամիջոցների նկատմամբ 
կայուն մանրէների և 
օրգանիզմների ի հայտ գալը; 
կբարելավի սննդամթերքի 

 74 



Աղյուսակ 15՝ Իրավական դաշտ՝ խնդիրներ և առաջարկություններ  
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այդպիսով վատթարացնելով սննդի 
անվտանգությունն ու որակը:   

Դեղերի անկանոն օգտագործման 
արդյունքում հայտնվում են դեղակայուն 
մանեկեններ և մակաբույծներ, որոնց դեմ 
պայքարը դառնում է անարդյունավետ 
կամ անհնար: Սա նվազեցնում է 
անասնաբուծության կայունությունը 
հիվանդությունների հնարավոր 
բռնկումների նկատմամբ, որոնք կարող են 
առաջանալ և / կամ սաստկանալ կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում: 

 This reduces resilience of animal husbandry 
to possible disease outbreaks that may be 
caused and/or intensified by climate change.   

անվտանգությունը և 
կմեծացնի 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի ծավալները՝  
նվազեցնելով կլիմայի 
փոփոխության վրա ազդող 
գործոնները: 

Անասնաբուժական 
դեղորայքի շրջանառության 
և օգտագործման 
արդյունավետ 
կարգավորումը և 
վերահսկումը զգալիորեն 
կբարելավեն կենդանիների 
և մարդկանց 
առողջությունը, ինչպես նաև 
կենդանական ծագման 
սննդի որակը և 
անվտանգությունը: 

Մշակաբույսերի 
արտադրություն՝   

Տեխնիկա  

Գյուղատնտեսական 
մեքենաների 
շահագործման մասին 
օրենք 

և 

համապատասխան 
Կառավարության 
որոշումներ 

Օրենքը չի ներառում գյուղատնտեսական 
մեքենաների և գյուղտեխնիկայի 
շահագործման հետ կապված 
բնապահպանական պահանջներ: 

Հայաստանում գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի շուրջ 90% -ը հնացած է և 
ավելի քան 20 տարեկան է: Հնացած 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
օգտագործումը հանգեցնում է. 

• Վառելիքի ծախսերի 25-35% աճ 

• Օդի արտանետումների բազմակի աճ 

• Մշակման և բերքահավաքի վատ 
պրակտիկա, 

Անհրաժեշտ է բարելավել 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
օգտագործման պահանջները և 
պետական վերահսկողությունը, 
այսինքն `  

• Ներմուծել պարտադիր 
տեխնիկական ստուգում: 
Արդյունավետ իրականացման 
համար ստեղծել շարժական 
տեխնիկական ստուգման 
կայաններ `հատուկ 
նշանակության և մեծ չափի 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

Այս միջոցառումները ոչ միայն 
կնվազեցնեն մթնոլորտում 
արտանետվող վնասակար 
նյութերի քանակը, այդպիսով 
կթուլացնեն մթնոլորտի 
աղտոտումը, այլ նաև 
կապահովեն տեխնիկայի 
պարկի արդիականացումը և 
գյուղատնտեսական 
գործունեության որակի 
բարելավումը: 

Նվազելու է նաև վթարների և 
արտակարգ դեպքերի թիվը: 
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ՈԼՈՐՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ ԲԱՑ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 
• վերանորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծախսերի 50-65% աճ 

• Ավտոմատացված գործունեության 30-
45% աճ (հերկում, ցանում, մշակում, 
բուժում, բերքահավաք և այլն) 

• Գյուղատնտեսական արտադրության 
ծախսերի 8-12% աճ  

տեխնիկական ստուգում 
կատարելու կարողությամբ: 

• Define normative standards and 
technical norms for the exploitation 
of agricultural machinery. 

Առաջարկել հին, մաշված 
մեքենաների պարտադիր զտիչներ, 
որոնք կնվազեցնեն 
արտանետումները: 

 

Գյուղատնտեսական 

համագործակցություն 

Տրամախաչում  

 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների մասին 
օրենք 

Հարկային օրենսգիրք 

Հայաստանում գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվները չեն կարող 
արդյունավետ կերպով ձեռք բերել և 
օգտագործել գյուղատնտեսական 
վարկեր` գրավի ծանր պահանջներով և 
ընթացակարգերով պայմանավորված: 
Բացի այդ, կոոպերատիվները հաճախ 
դժվարություններ են ունենում գրավի 
ապահովման հարցում, քանի որ 
կոոպերատիվների ենթակա ակտիվները 
հաճախ չեն պատկանում 
կոոպերատիվին, այլ համայնքների կամ 
դոնոր հաստատությունների: Ակտիվները 
հաճախ տրվում են օգտագործման 
իրավունքով, բայց չեն վաճառվում կամ 
գրավադրվում: 

 

Բացի այդ, կոոպերատիվների մասին 
օրենքը և հարկային օրենսդրությունը 
խթաններ չեն նախատեսում 
կոոպերատիվների ձևավորման և 
զարգացման համար։  

Սահմանել կոոպերատիվներին 
վարկեր տրամադրելու հատուկ 
ընթացակարգեր և պահանջներ: 

 

• Վերանայել «Կոոպերատիվների 
մասին» օրենքը և հարկային 
օրենսդրությունը  

• Կոոպերատիվները կօգնեն 
բարելավել 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի 
կառավարումը, շուկայի 
գործունեությունը: Սա 
կօգնի կայուն 
տեխնոլոգիաների և 
գործելակերպերի ոլորտում  
ներդրումների 
իրականացմանը: Դա էլ, իր 
հերթին, կնպաստի 
գյուղմթերքների 
մատակարարումն ավելի 
կայուն և կայուն լինել 
կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ: 
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Գյուղ-սննդամթերքի 
մատակարարման 
շղթայի 
հետագծելիություն 

 

Սննդի 
անվտանգության 
տեսչություն  

Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին 
օրենք և 
կառավարության մի 
շարք որոշումներ  

Կառավարության 2007 
թվականի մայիսի 3-ի N 
531-Ն որոշում` ՎՎՀԿԿ 
համակարգի ներդրման 
ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին:    
 
Կառավարության 2015 
թվականի հունվարի 30-ի 
No 71-Ն որոշումը  
լիազորված մարմինների 
կողմից Եվրասիական 
տնտեսական միության 
տեխնիկական 
կանոնակարգերի 
պահանջների 
կատարման նկատմամբ 
պետական 
վերահսկողություն 
իրականացնելու մասին:  

Բացակայում են բավարար իրավական և 
ինստիտուցիոնալ կարողություններ ` 
ՎՎՀԿԿ- ի ճիշտ պրակտիկայի 
իրականացման համար: Չնայած ՎՎՀԿԿ- 
ի պարտադիր ներդրումը օրենքի պահանջ 
է հանդիսանում, վերջին 10 տարվա 
ընթացքում այն մի քանի անգամ 
հետաձգվել է: Մասնավոր հատվածը զերծ 
է պատշաճ պրակտիկայի և 
տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումներ 
կատարելու կարողությունուններից և 
խթանից: 

Բացակայում է ՎՎՀԿԿ- ի արդյունավետ 
հավաստագրումը։  

 

• Սահմանել Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին 
օրենքում կամ երկրորդական 
օրենսդրության մեջ ՎՎՀԿԿ 
համակարգի հավաստագրման 
կարգը: 

• Փոփոխել «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» 
օրենքը և համապատասխան 
երկրորդական օրենսդրությունը ` 

ԿՆՀ համակարգի և սննդամթերքի 
հետագծելիության միջև  
արդյունավետ կապեր 
հաստատելու համար: 

• Հիմնադրել  սննդի 
անվտանգության հատուկ 
կրթական/վերապատրաստման 
դասընթացներ 

• Գյուղատնտեսական 
կենդանիների և 
սննդամթերքի 
հետագծելիությունը 
կնպաստի սննդի որակի և 
անվտանգության 
բարձրացմանը: 

• Սննդամթերքի 
անվտանգության ոլորտում 
մարդկային և 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների 
զարգացում: 

• Գյուղ-սննդամթերքի 
արտադրության 
ձեռնարկություններում 
ՎՎՀԿԿ  կամ սննդամթերքի 
անվտանգության մեկ այլ 
համակարգի ավելի լայն 
կիրառում: 
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«Սննդամթերքի 
անվտանգության 
մասին» Մաքսային 
միության կանոնակարգը 
ընդունելու մասին 
Մաքսային միության 
հանձնաժողովի 2011 
թվականի դեկտեմբերի 9-
ի N 880 որոշումը (Գլուխ 3, 
հոդված 10)։  
 
Կառավարության 2015 
թվականի հունվարի 23-ի 
N 827-Ն որոշումը` HACCP 
համակարգի ներդրման 
ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին։  
 

Կառավարության 2019 
թվականի մայիսի 16-ի N 
6 որոշումը 2019-2023 
թվականների 
գործողությունների 
ծրագրի իրականացման 
գործողությունների 
վերաբերյալ (կետ 110.2. 
Սննդամթերքի 
անվտանգության գործող 
օրենսդրության 
կատարելագործում) 
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7.3 Միջազգային կոնվենցիաներ  

 

ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» 
հենքային կոնվենցիա․ Հայաստանը 
վավերացրել է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության 
մասին» հենքային կոնվենցիան (ՄԱԿ ԿՓՀԿ) 
1993 թվականին և Կիոտոյի արձանագրությունը 
2002թ.-ին։ Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովը վավերացրել է Փարիզի 
համաձայնագիրը (և Կիոտոյի 
արձանագրության Դոհայի լրացումը) 2017 թ. 
փետրվարի 8-ին, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թ. 
ապրիլի 22-ին: 2015 թվականի Փարիզի 
համաձայնագիրը կլիմայի փոփոխության դեմ 
պայքարի գլոբալ ջանքերի հիմնական քայլն է 
հանդիսանում։ 

Այս միջազգային համաձայնագրերով 
նախատեսված Հայաստանի 
պարտավորությունները բխում են ՄԱԿ-ի ԿՓՀԿ 
ներքո գտնվող ̀  Հավելված 1-ը զարգացող երկրի 
կարգավիճակից: Կոնվենցիայի և Փարիզի 
համաձայնագրով սահմանված երկրների 
դիրքորոշումը ձևակերպվել է «Ազգային 
մակարդակով սահմանված նախատեսվող 
գործողություններ»-ում, որոնք ՀՀ 
Կառավարությունը 2015 թվականի 
սեպտեմբերի 10-ին հաստատել է N 41-5 
արձանագրություն որոշմամբ, և  2015 
թվականի սեպտեմբերին 22-ին ներկայացրել 
ՄԱԿ-ի ԿՓՀԿ-ին (ROA, 2018): Ազգային 
մակարդակով սահմանված նախատեսվող 
գործողությունները ծառայում են որպես 
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Փարիզի 
համաձայնագրի հիմքը, ուրվագծում է կլիմայի 
փոփոխությանն ուղղված ազգային 
ճանապարհային քարտեզը: 

ՄԱԿ ԿՓՀԿ-ի շրջանակում Հայաստանը 
պատրաստել և ներկայացրել է Կլիմայի 
փոփոխության վերաբերյալ երեք ազգային 
հաղորդագրություն և երկու Առաջընթացի 
երկամյա զեկույցներ:49 Առաջին Ազգային 
մակարդակով սահմանված նախատեսվող 
գործողությունների փաստաթուղթը 
ներկայացվել է 2015 թ-ին50։ Ներկայումս 
չորրորդ ազգային հաղորդագրությունը 
գտնվում է նախապատրաստման մեջ:  Այս զեկույցը օգտվել է չորրորդ ԿՓԱՀ- ի վրա աշխատող թիմի 
նյութերից և արդյունքներից:  

49 Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ երեք ազգային հաղորդագրությունները թողարկվել են համապատասխանաբար 1998, 
2010 և 2015 թվականներին, իսկ երկամյա առաջընթացի զեկույցները ներկայացվել են համապատասխանաբար 2015 և 2018 
թվականներին:  
 https://unfccc.int/documents?f%5B0%5D=country%3A1376&search2=&search3=&page=0%2C0%2C0   
50 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Armenia%20First/INDC-Armenia.pdf   

Ներդիր 5․ Միջազգային կոնվենցիաներ 
 
• ՄԱԿ ԿՓՀԿ  
• Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի 

արձանագրություն (միացել է 1999 թ.): Մոնրեալի 
Արձանագրությունը Երկրի օզոնային շերտը 
պաշտպանելու գլոբալ համաձայնագիր է՝ այն քայքայող 
քիմիական նյութերը փուլ առ փուլ հանելու միջոցով: 
Գործածությունից փուլ առ փուլ հանելու պլանը 
ներառում է ինչպես օզոն քայքայող նյութերի 
արտադրություն, այնպես էլ սպառում, որոնցից մի 
քանիսը վերաբերում են գյուղատնտեսությանը, 
ինչպիսիք են ծխահարիչներն ու սառեցուցիչները: 

• Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային 
փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ 
հսկողություն սահմանելու մասին Բազելի կոնվենցիա 
(միացել է 1999 թ.): Բազելի կոնվենցիայի նպատակն է 
պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա 
միջավայրը վտանգավոր թափոնների բացասական 
ազդեցությունից: Դրա կիրառման շրջանակն ընդգրկում 
է որպես «վտանգավոր թափոններ» սահմանված 
թափոնների լայն տեսականի՝ ելնելով դրանց ծագումից 
և (կամ) կազմից և դրանց բնութագրերից, ինչպես նաև 
երկու տեսակի թափոններ, սահմանված որպես «այլ 
թափոններ»՝ կենցաղային թափոններ և այրման մոխիր: 

• Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա (միացել է 2003 թ.) Կայուն օրգանական 
աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիան գլոբալ 
համաձայնագիր է ` պաշտպանելու մարդու 
առողջությունը և շրջակա միջավայրը քիմիական 
նյութերից, որոնք երկար ժամանակ անփոփոխ են մնում 
շրջակա միջավայրում, լայնորեն տարածվում են 
աշխարհագրականորեն, կուտակվում են մարդու և 
վայրի բնության ճարպային հյուսվածքում և վնասակար 
ազդեցություն են ունենում մարդու առողջության կամ 
շրջակա միջավայրի վրա: Գյուղատնտեսության 
ոլորտում լայնորեն օգտագործվող բազմաթիվ 
քիմիական նյութեր կարգավորվում են Ստոկհոլմի 
կոնվենցիայով: 

• Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր 
քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ 
նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ընթացակարգի մասին Ռոտերդամի կոնվենցիա: 
Ռոտերդամի կոնվենցիան վտանգավոր քիմիական 
նյութերի ներմուծման հետ կապված համատեղ 
պարտականությունների խթանման բազմակողմ 
համաձայնագիր է: 

• Սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիա (միացել է 2013 
թ.): Մինամատայի կոնվենցիան միջազգային 
համաձայնագիր է, որի նպատակն է պաշտպանել 
մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը 
մարդածին արտանետումներից և սնդիկի ու սնդիկի 
միացությունների արտանետումներից: 
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Այլ կոնվենցիաներ և հաստատություններ 

  

ՄԱԿ-ի ԿՓՀԿ-ից զատ, Հայաստանը միացել է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, 
կոնվենցիաների և համաձայնագրերի` բույսերի և կենդանիների առողջության և պաշտպանության 
ոլորտում, ինչպես նաև թափոններով և վտանգավոր քիմիական նյութերով շրջակա միջավայրի 
աղտոտումը վերահսկելու և նվազեցնելու կոնվենցիաների: Այս կոնվենցիաները ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն կապված են գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության հետ: Դրանք ներառում են կոնվենցիաներ, որոնք առնչվում են օզոնային 
շերտը քայքայող և այլ վնասակար թափոնների արտանետումների նվազեցմանն ու վերահսկմանը, 
ինչպիսիք են՝ Մոնրեալի արձանագրությունը51, Բազելի կոնվենցիան52, Ստոկհոլմի կոնվենցիան53, 
Ռոտերդամի կոնվենցիան54, Մինամատայի կոնվենցիան սնդիկի վերաբերյալ (տե՛ս շրջանակ 3-ը):   

Հայաստանն անդամակցում է Բույսերի միջազգային պատշպանության մասին կոնվենցիային (IPPC), 
որի նպատակն է կանխել բույսերի և բուսական արտադրանքի վնասատուների տարածումը և 
ներթափանցումը, խթանել համապատասխան միջոցառումներ՝ նրանց հսկողության համար: Այն 
ներառում է նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, այսինքն՝ բույսերի առողջության և 
կենսաբազմազանության պատշպանությունը, հողի և ջրի աղտոտվածության նվազեցումը: Վերջինիս 
շրջանակը ներառում է բույսերի վնասատուներ, այսինքն` տարաներ, հող, օգտագործված 
տրանսպորտային միջոցներ և տեխնիկա, փաթեթավորման նյութեր: 

Այս կոնվենցիան ներառում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պարտավորություններ 
բուսասանիտարական և բույսերի պաշտպանության ոլորտում: IPPC- ի շրջանակներում Հայաստանը 
պարտավորվել է կատարել բույսերի պաշտպանության ազգային ինստիտուտի կառուցվածքային և 
գործառնական/ ֆունկցիոնալ կատարելագործում `ուղղված կայուն գյուղատնտեսության խթանմանը, 
բուսասանիտարական կարողությունների ամրապնդմանը, շրջակա միջավայրի, անտառների և 
կենսաբազմազանության պաշտպանությանը բույսերի վնասատուներից, ինչպես նաև բույսերի 
առողջության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը: Հայաստանը պետք է նաև մշակի 
կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությանը արձագանքելու մեխանիզմներ և 
ռազմավարություններ: 

 Հայաստանը դեռևս չի անդամակցում Եվրոպական և Միջերկրական բույսերի պաշտպանության 
կազմակերպությանը (EPPO)։ Վերջինս միջկառավարական կազմակերպություն է, որը 
պատասխանատու է եվրո-միջերկրածովյան տարածաշրջանում բույսերի առողջության ոլորտում 
եվրոպական համագործակցության համար55։ Կազմակերպության նպատակն է պաշտպանել 
բույսերը՝ մշակելով միջազգային ռազմավարություններ այնպիսի վնասատուների ներմուծման և 
տարածման դեմ, որոնք սպառնալիք են գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության և շրջակա 
միջավայրի համար, ինչպես նաև խթանել վնասատուների դեմ պայքարի անվտանգ և արդյունավետ 
մեթոդները։ Կազմակերպությունը խթանում է տեղեկատվության փոխանակումն իր անդամ երկրների 
միջև` պահպանելով բույսերի վնասատուների վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայություններ և 
տվյալների բազա: EPPO also develops internationally harmonized phytosanitary and other official plant 
protection measures and, as appropriate, to elaborate standards to that effect. 

Հայաստանն անդամակացում է նաև մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, որոնք 
ուղղակիորեն և (կամ) անուղղակիորեն կարգավորում և մասնակցում են կլիմայի փոփոխությանն 
առնչվող գործողություններին, և սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցառումների (ՍԲՄ)և 
առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների (ԱՏԽ) ոլորտում միջազգային կանոնների սահմանմանը, 
մասնավորապես՝  

51  https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol 
52 http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx 
53 http://www.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx 
54 
https://www.jus.uio.no/lm/hazardous.chemicals.and.pesticides.prior.informed.consent.trade.rotterdam.convention.1998/portrait.a
4.pdf 
55 https://www.eppo.int/ 
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 ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (ՊԳԿ) 

 Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (1992թ.-ից) 

 Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն (2003թ.-ից) 

 Եվրասիական տնտեսական միություն  (ԵԱՏՄ), 2015թ.-ից 

 ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր (ՀԸԳՀ)  

 81 



7.4 Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործում /կառավարում 

 

Ռեսուրսների կայուն օգտագործումը կարևոր նշանակություն ունի կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության համար: Սա ներառում է այնպիսի ռեսուրսների օգտագործումը, ինչպիսիք 
են վարելահողը, արոտավայրերը, ջուրը, կենսաբազմազանությունը, էկոհամակարգերը: 

Հողային օրենսգիրքը: Սահմանում է հողերի տեսակները և հողերի օգտագործման սկզբունքներն ու 
հիմնական ընթացակարգերը: Սահմանում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հետևյալ 
տեսակները և դրանց օգտագործումը (Հոդված 20). (i) վարելահողեր; (ii) բազմամյա տնկարկներ; (iii) 
խոտհարքներ; (iv) արոտավայրեր; (v) այլ։ Գյուղատնտեսական հողատեսքերը ենթակա են հատուկ 
պահպանությա և չեն կարող կիրառվել այլ նպատակներով (Հոդված 9) ։ Հողային օրենսգրքի» 
սկզբունքները ներառում են. (I) շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և (ii) հողի որակի 
պաշտպանություն: 

Առողջապահության նախարարության 2010 թ. Հունվարի 25-ի թիվ 01-Ն հրաման (սանիտարական 
նորմեր No 2.1.7.003-10), որը սահմանում է գյուղատնտեսական հողերի որակի սանիտարահիգիենիկ 
նորմերը, ներառյալ հողում պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների առավելագույն թույլատրելի 
մակարդակի պահանջները: Հողի որակը վճռորոշ է գյուղատնտեսական արտադրության համար: Այն 
կարող է ազդել գյուղատնտեսական գործունեության, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության 
(տեղումներ, ոռոգում, ծայրահեղ բնական իրադարձություններ) հետևանքների վրա: 

Կառավարության որոշում  No 389-N, 14 ապրիլի, 2011թ., արոտավայրերից կամ խոտհարքներից 
օգտվելու կանոնների մասին: Որոշումը չի պարունակում որևէ հղում կլիմայի փոփոխության և կլիմայի 
փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հետևանքների վերաբերյալ: Այն 
պարունակում է արոտային թույլատրելի բեռնվածության չափանիշներն ըստ լանդշաֆտային 
գոտիների՝ սկսած կիսաանապատայինից մինչև բարձր լեռնային գոտիներ, ինչպես նաև թույլատրելի 
բուսականության բարձրության շեմերը, օգտագործման հստակ ժամկետներն ու պայմանները: 
Այնուամենայնիվ, այդ որոշումների հիմքը ոչ թե իրական կլիմայի փոփոխության միտումն էր և իրական 
մոնիտորինգի արդյունքում առաջացած փաստացի տեղեկատվությունը, այլ նորմերն ու 
ընթացակարգերը, որոնք ուղղակիորեն մշակվել էին հին տվյալների միջին ցուցանիշի զուգորդման 
արդյունքում: Այդ որոշումներով սահմանված ընթացակարգերը չեն կիրառվել: Նախ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները պատշաճ կերպով չեն ծանուցվել, և երկրորդ `այս ընթացակարգով 
սահմանված գործողությունները դեռ մասամբ կամ ընդհանրապես չեն իրականացվում:   

Կառավարության որոշում no 1477, 28 հոկտեմբերի, 2010թ., սահմանում է պետական և համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա գտնվող արոտավայրերից կամ խոտհարքներից օգտվելու 
կարգը: Սույն կանոնակարգի հիմնական նպատակն է իրականացնել արդյունավետ և հիմնավորված 
կառավարման գործողություններ` կենդանիների բնական կերհանդակների տարածքների 
պահպանման համար: Այն սահմանում է պայմանագրային կարգը, խոտհարքների և արոտավայրերի 
օգտագործման վճարները (հավասար հողի հարկի դրույքաչափին) և այլն: Արոտավայրերի 
կառավարման պայմանագրի առավելագույն տևողությունը 3 տարի է: Արոտավայրերից օգտվելու 
վճարի չափը հավասար է տվյալ արոտավայրի տակ գտնվող հողամասի հողի հարկի դրույքաչափին:   

Արոտավայրերի մոնիտորինգի ձեռնարկ: 2014-2015թթ. մշակվել է Հայաստանում արոտավայրերի 
մոնիտորինգի նոր մեթոդաբանություն`  նորագույն տեխնոլոգիաներ ի հիման վրա, 
Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) և Ռազմավարական 
զարգացման գործակալության (SDA) հետ համատեղ իրականացվող «Արոտավայրերի մոնիտորինգի 
ձեռնարկ, Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում։ 2015-ին արոտավայրերի մոնիտորինգի նոր մեթոդը 
ներկայացվել է նշված դաշտը կարգավորող պետական մարմիններին և ընդունվել որպես 
արոտավայրերի գնահատման և մոնիտորինգի մոդել: 

Կառավարության որոշում N 92-Ն, 25 հունվարի, 2005 թ., Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական 
գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին: 
Սույն որոշումը վերաբերում է այնպիսի գործունեության տեսակների և ազդեցությունների, ինչպիսիք 
են.  

o հողի բերրի շերտի խախտում, աղտոտում և աղբոտում, 

o հողերի աղտոտում` ռադիոակտիվ ու քիմիական նյութերով, արտադրական թափոններով, 
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կեղտաջրերով, պեստիցիդների և հանքային պարարտանյութերի նորմատիվները 
գերազանցող քանակություններով, թունավորում` մանրէապարազիտային ու 
կարանտինային օրգանիզմներով, մոլախոտով և թփուտներով ծածկում     

o հողի բարելավման, հողի` հողմնային և ջրային հողատարումից պահպանման պարտադիր 
միջոցառումների չիրականացման արդյունքում հողի վնասում  

o հողերի ջրային և հողմնային հողատարում, ճահճացում, ողողում, աղակալում, կարծրացում, 
անապատացում առաջացնող գործողությունների իրականացում, 

Թիվ 92-Ն որոշման համաձայն ազդեցության գնահատումը պետք է օգտագործվի հետևյալ նպատակով 
համար. (I) իրավական խախտումների պատճառով հողային ռեսուրսներին պատճառված վնասների 
հաշվարկում (ii) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման իրականացում. (iii) շրջակա 
միջավայրի պահպանության նախագծերի տեխնիկական և տնտեսական գնահատում: 

Կառավարության որոշում No 276-Ն, 19 փետրվարի, 2009թ., Հողերի մոնիթորինգի իրականացման 
կարգը հաստատելու մասին: Սույն կարգով կանոնակարգվում են պետական վերահսկողության 
կազմակերպման նպատակով հողերի վիճակի մոնիթորինգի իրականացման, դրա մասին 
տեղեկատվության ստացման, հավաքագրման և փոխանակման գործընթացները: Հողերի 
մոնիթորինգը ներառում է հողերի բաղադրության և կառուցվածքի քանակական և որակական 
ցուցանիշների նկատմամբ տեղեկատվության ստացումը (ակնադիտարկումների, այդ թվում` հողային 
պրոֆիլի ուղղաձիգ ուսումնասիրությունների և գործիքային չափումների (լաբորատոր 
ուսումնասիրությունների) միջոցով), հավաքագրումը, մշակումը, գնահատումը և տվյալների 
հիմնապաշարների (բազայի) վարումը:  

Ջրային օրենսգիրք  … 

Կառավարության որոշում No 685, 8 մայիսի, 2003թ., ջրային համակարգերը ոռոգման, արոտավայրերի 
ջրարբիացման, հողերի լվացման ու աղազերծման և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով 
օգտագործելու կարգը հաստատելու մասին: Ոռոգման նպատակով ջուրն օգտագործելու մանրամասն 
կանոնները և ջրօգտագործման թույլտվությունների պայմանները սահմանված են Կառավարության 
2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշման մեջ (Ջրային օրենսգիրք):  

Սերմերի մասին օրենք: Սերմերի մասին օրենքը կարգավորում է սերմերի գրանցումը, 
արտադրությունը և վերարտադրությունը, հավաստագրումը, պահեստավորումը, փոխադրումը և 
վաճառքը: 

Բուսական աշխարհի մասին օրենքը  անդրադառնում է այնպիսի խնդիրների և հարաբերությունների, 
որոնք առնչվում են բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանությանն ու պաշտպանությանը 
վնասատուներից, հիվանդություններից և բնական աղետներից: (Հոդված 15), և անուղղակի կերպով 
սռնչվում է կլիմայի փոփոխությանը: Այնուամենայնիվ, Օրենքը չի ներառում հստակ հղում կլիմայի 
փոփոխությանը և բուսական աշխարհի վրա վերջինիս հնարավոր ազդեցությանը: Հոդված 15-ը 
սահմանում է բուսական աշխարհի պահպանության և պաշտպանության խնդիրները՝  

ա. ապահովել բուսական աշխարհի բազմազանության ամբողջականությունը. 

բ. կանխել բուսական աշխարհի օբյեկտների ապօրինի օգտագործումը. 

գ. բուսական աշխարհի օբյեկտների աճելավայրերը տնտեսական նպատակներով 
շահագործելու ժամանակ ապահովել բնության պահպանության մասին օրենսդրության 
պահանջների կատարումը. 

դ. ապահովել բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և 
ռեկրեացիոն հատկությունների անխաթարությունը.  

ե. կանխել բույսերի և դրանց բազմացման օրգանների ապօրինի ներմուծումը և 
արտահանումը.  

զ. պաշտպանել բուսական աշխարհի օբյեկտները վնասատուներից, հիվանդություններից և 
բնական աղետներից: 

Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք: Անասնաբուժության ոլորտում տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները, այդ թվում` համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունները անասնաբուժական և բուսասանիտարական ոլորտում սահմանվում են 
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով: Օրենքի 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 
համայնքի ղեկավան իրավասու է տեղեկատվություն պահանջել իրականացված անասնաբուժական 
հակահամաճարակային գործունեության, բացահայտված վարակիչ և ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ապահովել անասնաբուժական ծառայության 
կազմակերպումը համայնքի անասնաբույժի հետ միասին: 

«Հողային օրենսգրքի» համաձայն՝ տեղական համայնքի ղեկավար մարմիններն իրականացնում են 
հողերի կառավարման հետ կապված հետևյալ կարևոր գործառույթները.  

- մշակել հողամասի հատակագիծն ու իրականացնել հողերի գոտիավորում, կիրառել 
մեխանիզմներ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածքում,  

- հիմնվելով համայնքների բնակեցման պլանների, գոտիավորման և հողօգտագործման 
սխեմայի վրա ` հատկացնել և հետ վերցնել համայնքային և պետական սեփականություն 
հանդիսացող հողեր 

- կառավարել համայնքային հողեր  

- իրականացնել համայնքների հողերի օգտագործման համար հողի գրանցում և դասակարգում, 
հողի հարկերի և վարձավճարների հավաքագրում, վերահսկողություն հողի օգտագործման և 
դրա հետ կապված պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ  

- աջակցություն ցուցաբերել հողի պետական գրանցմանը. համայնքի հողի պահպանում/ 
պաշտպանություն  

- ապահովել բնության պահպանության և պատմամշակութային նորմերի հետ կապված 
պահանջների համապատասխանությունն ու կիրառումը 

- անտառային տարածքների օգտագործման ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի/ 
սխեմաների իրականացում: 

 

 

7.5 Արտադրական տեխնոլոգիաներ և գործելակերպեր   

 

Օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենք56: Կարգավորում է օրգանական 
գյուղատնտեսական մթերքի և հումքի արտադրության, պահպանման, վերամշակման, փոխադրման, 
իրացման, ինչպես նաև վայրի բույսերի մթերման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է 
օրգանական գյուղատնտեսության վարման իրավական հիմքերը, սկզբունքները, արտադրանքի 
շրջանառությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները, պետական աջակցության 
ուղղությունները և լիազոր մարմնի պարտավորությունները: 

  
Այն ընդգրկում է օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կարգավորման, օրգանական 
գյուղատնտեսության հիմնական պահանջների, օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի 
մակնշման և արտաքին ապրանքների շրջանառության, ինչպես նաև օրգանական 
գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության հետ կապված հարցեր և 
փոխհարաբերություններ:  

Օրենքը (հոդված 8) սահմանում է հետևյալ պահանջները բուսական ծագման գյուղատնտեսական 
մթերքի արտադրության և վերամշակման, ինչպես նաև վայրի բույսերի մթերման բնագավառներում 
Օրգանական գյուղատնտեսության մեթոդների նկատմամբ՝  

1. Հողի բերրիության և կենսաբանական ակտիվության պահպանում և բարձրացում՝ օպտիմալ 
(նպաստավոր) ցանքաշրջանառության կիրառման, օրգանական պարարտացման և այլ 
բնական եղանակներով: Պարարտացման նպատակով օգտագործվող գոմաղբի ձեռքբերում 
միայն օրգանական գյուղատնտեսության միավորներից: Թույլատրելի և սահմանափակ 
թույլատրելի նյութերի անվանացանկում չընդգրկված քիմիական նյութերի օգտագործման 
բացառում; 

56 https://members.wto.org/crnattachments/2008/tbt/arm/08_2072_00_et.pdf 
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2. Օրգանական գյուղատնտեսության մեջ միայն թույլատրելի և սահմանափակ թույլատրելի 
նյութերի, այդ թվում` պարարտանյութերի, հողի կառուցվածքի բարելավման և բերրիության 
բարձրացման, բույսերի պաշտպանության միջոցների, ախտահանող նյութերի, 
վերամշակման գործընթացում կիրառվող հավելումների և բաղադրամասերի օգտագործում. 

3. Մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի իրականացում՝  

ա. հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ կայուն սորտերի ընտրությամբ, 
ինչպես նաև նպաստավոր ցանքաշրջանառության կիրառմամբ, 
բ. օրգանական և սովորական գյուղատնտեսության միավորների միջև բուֆերային 
գոտիների ձևավորմամբ, 
գ. վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական և մեխանիկական միջոցների 
կիրառմամբ. 

4. Օրգանական բուսաբուծական արտադրությունում միամյա կամ երկամյա բույսերի դեպքում 
առնվազն մեկ սերնդի օրգանական արտադրության մեթոդով ստացված սերմանյութի, իսկ 
բազմամյա տնկարկների և մշակաբույսերի համար՝ առնվազն երկու վեգետացիայի 
ժամանակահատվածի օրգանական արտադրության արդյունքում ստացված տնկանյութի 
(սերմանյութի) օգտագործում. 

5. Վայրի դեղաբույսերի և ուտելի բույսերի հավաքը և մթերումը հավաստվում են որպես 
օրգանական, եթե՝ 

ա. բույսերի բերքահավաքին (մթերմանը) նախորդող 3 տարիների ընթացքում այդ 
տարածքների վրա չեն օգտագործվել այնպիսի նյութեր, որոնք արգելված են 
օրգանական գյուղատնտեսության վարման բնագավառում, 
բ. բույսերի բերքահավաքը չի խաթարում տվյալ տարածքի կենսաբազմազանությունը 
և ագրոէկոհամակարգերը, 
գ. բույսերի բերքահավաքի կազմակերպումն իրականացվում է այդ բնագավառը 
կանոնակարգող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և 
սերտիֆիկացման մարմնի հսկողության ներքո: 

 

Մեղվաբուծության մասին օրենք: Օրենքը կարգավորում է մեղվաբուծական ոլորտի գործունեությունը, 
ներառյալ մեղրատու մեղուների բուծումը, մեղուների անասնաբուժական սպասարկումն և 
բարեկեցությունը, մեղուների կիրառումը փոշոտման նպատակով, մեղվաբուծական մթերքները: 
Ներառում է դրույթներ էկոլոգիական (կանաչ) մեղվաբուծության վերաբերյալ, որը ենթակա  է 
հավաստագրման:   

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործման մասին օրենք: Կարգավորում է տրակտորների և այլ 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործումը և գրանցումը: Օրենքի ուշադրությունը 
կենտրոնացած է տեխնիկայի հաշվառման վարչական կողմի վրա: Այն չի ներառում 
գյուղատնտեսական մեքենաների և գյուղտեխնիկայի շահագործման հետ կապված 
բնապահպանական պահանջները:  

 

7.6 Բույսերի առողջություն  

 

Բույսերի պաշտպանության Ազգային ծրագրի նախագիծը, որը դեռևս ընդունման փուլում է գտնվում, 
չի պարունակում դրույթներ բուսասանիտարական ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության վերաբերյալ: Այն գրեթե հաշվի չի առնում կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանում բույսերի պաշտպանության և բուսասանիտարական 
իրավիճակի վրա: Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմացման միջոցառումների/ 
գործողությունների վերաբերյալ որևէ դրույթ չկա: Ծրագիրը ներառում է մեկ պարբերություն (Գլուխ 
3․4. Գերակա խնդիրները և ոլորտը բարելավելու ուղիները), որը հստակորեն վերաբերում է կլիմայի 
գլոբալ փոփոխության հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանում վնասատուների կենսաբանական 
առանձնահատկությունների, ինչպես նաև իրավիճակի բարելավման անհրաժեշտության ու ուղիների 
վրա: Ծրագրի նախագծին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար տե՛ս ռազմավարություններ, 
ծրագրեր, գործողություններ բաժինը ստորև: 
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Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում ՝ բույսերի առողջության ոլորտում վերլուծվող 
առանցքային օրենքներն են՝  

o Սերմերի մասին օրենք  

o Բուսասանիտարիայի մասին օրենք  

o Օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենք,  

o Բուսական աշխարհի մասին օրենք 

o Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին օրենք (քննարկվել է 
վերևում)   

o Կառավարության ընտրված կանոնակարգերը և ստանդարտները, որոնք սահմանում են 
գյուղատնտեսության մեջ ռեսուրսների օգտագործման կանոններ 

Բուսասանիտարիայի մասին օրենք: Կարգավորում է բուսասանիտարիայի ոլորտը, ամրագրում է 
պարտադիր բուսասանիտարական պահանջները և բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ 
կարգավորվող առարկաների աճեցման, պահպանման, փոխադրման կամ շուկայահանման 
գործընթացում բուսասանիտարական հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև հողերի մշակությամբ 
զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պարտականությունները: Օրենքի նպատակն է՝ 

o Հայաստանի Հանրապետության տարածք բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմի 
ներթափանցման և տարածման հայտնաբերումն ու կանխարգելումը, համապատասխան 
վերահսկողությունն ու ստուգումը. 

o բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների արտադրության և 
վերամշակման, մանրածախ վաճառքի, ներկրման և արտահանման ընթացքում  
բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահպանումը և դրանց պահպանման 
նկատմամբ վերահսկողությունը. 

o բույսերի վնասակար օրգանիզմի զանգվածային բազմացումն ու տարածումը ժամանակին 
կանխատեսելու, ախտորոշելու և կանխարգելելու նպատակով միջոցառումների 
իրականացումը.  

• գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի, անտառի բուսասանիտարական 
վիճակի բարելավման, շրջակա միջավայրին, բուսական և կենդանական աշխարհին 
սպառնացող վնասի բացառման ապահովումը: 
 

Բուսասանիտարիայի մասին օրենքը (հոդված 12) անդրադառնում է բույսերի կարանտին և 
կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմի դեմ տարվող պայքարի խնդիրներին. (i) 
կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի համալիր 
միջոցառումների իրականացում, (ii) հողում և բուսական արտադրանքում պեստիցիդների և 
ագրոքիմիկատների թույլատրելի մնացորդային առավելագույն քանակի չգերազանցման 
հսկողություն, (iii) բուսասանիտարական վերահսկողության ենթակա բույսերի, բուսական 
արտադրանքի և կարգավորվող այլ առարկաների բուսասանիտարական զննում, ստուգում և 
փորձաքննություն: 

Օրենքի հոդված 15-ը սահմանում է վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման մասին ծանուցման 
կարգը  (միջազգային կազմակերպությունները ծանուցվում են ՀՀ-ում վնասակար օրգանիզմների 
հայտնաբերման մասին,   իրականացվում է հայտնաբերված վնասակար օրգանիզմի ռիսկի 
վերլուծությունը տվյալ տարածքի համար, ձեռնարկված միջոցառումների շարունակման, 
դադարեցման կամ փոփոխման անհրաժեշտությունը պարզելու նպատակով): 
«Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքը չի պարունակում հստակ հղում կամ դրույթներ կլիմայի 
փոփոխության և Հայաստանում վնասատուների և հիվանդությունների իրավիճակի վրա դրանց 
ազդեցության, բուսասանիտարական ոլորտի խոցելիության, ռիսկերի մեղմացման և 
հարմարվողականության վերաբերյալ: 

 

7.7 Կենդանիների առողջություն 
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Կենդանիների առողջության ոլորտում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները, ներառյալ 
կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունները կանխելու 
հակահամաճարակային գործողություններն իրականացվում են Անասնաբուժության մասին օրենքի, 
Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման ծրագրի, Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական վերահսկողության մասին օրենքի, ինչպես նաև միջգերատեսչական մի շարք իրավական 
ակտերի հիման վրա, որոնք սահմանում են միջգերատեսչական համագործակցության 
ստանդարտներ և ընթացակարգեր:  

Կենդանիների առողջության և անասնաբուծության վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրական և 
կարնոնակարգող դաշտում կլիմայի փոփոխության, դրա ազդեցության և կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և հարմարվողականության դրույթների վերաբերյալ ընդհանուր բնույթի արտացոլումը 
սահմանափակ է: Բացակայում են անասնաբուծության և անասնաբուժության բնագավառներում 
կլիմայի փոփոխության հետ կապված հիվանդությունների տարածման և կենդանիների 
կենսատիպերի փոփոխության հայտնաբերման և մոնիտորինգի կանոնակարգերը: Բացի այդ, 
օրենսդրական և կանոնակարգող դրույթների նաախգծումը և իրականացումը զգալի բարելավման 
կարիք ունեն միջգերատեսչական փոխկապակցման և համակարգման և իրականացման 
մեխանիզմների առումով: 

Անասնաբուժության մասին օրենք և Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման ծրագիր 
(ԳԿՊԾ): Անասնաբուժական խնամքի նպատակը ներառում է վարակիչ հիվանդությունների 
կանխարգելումն ու հիվանդությունների վերահսկումը: Հայաստանի օրենսդրությունը, 
մասնավորապես, «Անասնաբուժության մասին» օրենքը և ԳԿՊԾ ծրագիրը պահանջում են, որ 
Կառավարությունը (էկոնոմիկայի նախարարությունը) պարբերաբար ձեռնարկի տարեկան 
միջոցառումներ` կենդանիների, այդ թվում` կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր 
(զոոանտրոպոնոզ) վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ, մասնավորապես՝  
հետևյալ հիվանդությունների համար: 

o Բրուցելյոզ, տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, փոքր որոճողների չարորակ կատառային տենդ, 
պաստերելիոզ, Խոշոր եղջերավորների ժանտախտ, Խշխշան պալար, մալարիա, Խոզերի 
դասական ժանտախտ, Նյու-Քասլ հիվանդություն, Մեղուների վարոատոզ հիվանդությունը: 

ԳԿՊԾ ծրագրի շրջանակներում կանխարգելիչ միջոցառումներն ու ախտորոշիչ հետազոտությունները 
նպատակ ունեն երկրում կայուն համաճարակային իրավիճակ ստեղծել, երաշխավորել կենդանիների 
սննդի և հումքի անվտանգությունը, տնային տնտեսությունները պաշտպանել մարդու և կենդանիների 
համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդություններից, ինչպես նաև համագործակցել օտարերկրյա 
պետությունների համապատասխան գործակալությունների հետ: 

Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման այս կանոնավոր գործողություններից զատ, 
Կառավարությունը նաև ժամանակ առ ժամանակ միջոցներ է կիրառում` ուղղված հատուկ 
հիվանդությունների և/կամ բռնկումների հատուկ դեպքերի հետ կապված խնդիրների լուծմանը: 
Օրինակ՝     

Գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզի դեմ պայքարի հայեցակարգը (և գործողությունների 
ծրագիրը) 57, որն ընդգծում է բրուցելյոզի հետ կապված մարտահրավերները և սահմանում է մի շարք 
միջոցառումներ `բարելավելու բրուցելյոզի դեմ արդյունավետ պայքարի ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները: Ծրագիրը չի ներառում որևէ հստակ հղում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
(կամ) հարմարբողականության վերաբերյալ:  

  

57 Կառավարության արձանագրային որոշում No 53, առ 26 դեկտեմբերի, 2013թ. 
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7.8 Սննդամթերքի անվտանգություն  

 

Կլիմայական փոփոխությունները կփոխեն բույսերի դիմադրությունը վնասատուների, ինչպես նաև 
թունաքիմիկատների նկատմամբ: Թունաքիմիկատների օգտագործման հիմնական գործոնը 
մշակաբույսերում մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների առկայությունն ու 
տարածվածությունն է: Այսպիսով, կլիմայի փոփոխությունը կազդի թունաքիմիկատների և 
պարարտանյութերի օգտագործման վրա: Թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի 
օգտագործման հաճախականության ավելացումը կարող է սննդամթերքի անվտանգության 
խնդիրներ առաջացնել: 

Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենք: Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքը 
սահմանում է սննդամթերքի մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում սննդի անվտանգության 
ապահովման հիմնական սկզբունքներն ու պահանջները, ինչպես նաև արտադրական օբյեկտներում 
և շուկայում սննդի անվտանգության վերահսկման և մոնիտորինգի մեխանիզմները: Օրենքը չունի 
հստակ հղում կամ դրույթ կլիմայի փոփոխության և (կամ) կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողության վերաբերյալ: Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքը, իր սկզբունքների և 
խնդիրների շարքում, նպատակ ունի ապահովել մարդու առողջության և անվտանգության 
պաշտպանությունը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը սննդամթերքի 
մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում (հոդված 5.2): Օրենքի համաձայն, սնունդը պետք է 
անվտանգ լինի մարդու և շրջակա միջավայրի համար: Օրենքը սահմանում է սննդի արտադրողների / 
շահագործողների միասնական գրանցամատյանում գրանցելու տվյալների համակարգի ստեղծման 
իրավական հիմքը: 

Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին օրենքը Սննդի անվտանգության 
օրենքի պատշաճ իրականացումն ապահովող իրավական ակտ է: Այն սահմանում է  
անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառներում համապատասխան պետական 
գործակալությունների կողից վերահսկողության, ստուգման և մոնիթորինգի սկզբունքներն ու 
մեխանիզմները:  ՍԱ վերահսկողության օրենքը սահմանում է բուսասանիտարական և 
անասնաբուժական կանոնները, բուսասանիտարական և անասնաբուժական վերահսկողություն  
իրականացնող գործակալությունների իրավունքները, պարտականությունները և 
պատասխանատվությունը:    

«ՍԱ վերահսկողության մասին» օրենքը չի պարունակում հստակ հղում կլիմայի փոփոխությանը և 
(կամ) կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականությանը: Այնուամենայնիվ, ՍԱ 
վերահսկողության մասին օրենքը պահանջում է, որ համապատասխան պետական մարմինները 
իրականացնեն մոնիտորինգ (սննդամթերքի անվտանգության, կարանտինային վնասատուների և 
մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների) և տեղեկատվություն 
փոխանակեն հիվանդությունների ռիսկերի և բռնկումների վերաբերյալ, որոնք կարող են վնասել 
մարդու, կենդանիների և բույսերի առողջությանը և անվտանգությանը, ինչպես նաև համակարգեն 
այդպիսի հիվանդությունների դեմ պայքարը (հոդված 5): Երկրում բուսասանիտարական կարանտինի 
իրավիճակի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններ հրապարակելու պահանջ կա: (Հոդված 11 և 
հոդված 12): 

Գիտական և հետազոտական հաստատությունների նկատմամբ պահանջ է սահմանված (ՍԱ 
վերահսկողության օրենքում)՝ իրենց կողմից սննդի անվտանգության ոլորտում հայտնաբերված 
արդյունքները պետական մարմինների հետ կիսելու վերաբերյալ:   

«ՍԱ վերահսկողության մասին» օրենքը սահմանում է ռեֆերենս լաբորատորիաները և վերջիններիս 
խնդիրներն ու գործառույթները` սննդամթերքի անվտանգության համակարգում հետազոտական 
լաբորատորիաների գործունեության ճշգրտությունն ու բարձր որակը ապահովելու գործում: 

Օրենքը սահմանում է հատուկ ընթացակարգ բուսասանիտարական ռիսկի գնահատման և 
վերլուծության համար (հոդված 7), ինչպես նաև բուսասանիտարական մշտադիտարկման համար 
(հոդված 11): Ըստ հոդված 11-ի, բուսասանիտարական մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) 
իրականացվում է յուրաքանչյուր կարանտին վնասակար օրգանիզմի նկատմամբ, որի նպատակն է` (i) 
բացահայտել կարանտին վնասակար օրգանիզմի` Հայաստանի Հանրապետության տարածք 
թափանցելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարածվելու ուղիները, (ii)  անընդհատ 
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վերահսկել կարանտին վնասակար օրգանիզմի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
հայտնվելը, զարգացումը և տարածումը, (iii) մշտադիտարկման արդյունքներով ստացված 
տեղեկատվության միջոցով բացահայտել և գնահատել կարանտին վնասակար օրգանիզմի 
զանգվածային զարգացմանն ու տարածմանը նպաստող գործոնները, (iv) որոշել կարանտին 
վնասակար օրգանիզմի տարածման տարածքը, (v) նախապատրաստել առաջարկություններ 
կարանտին վնասակար օրգանիզմի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկման 
վերաբերյալ, (vi) բուսասանիտարական վիճակի զարգացման կանխատեսումը, (vii) հավաքել 
բուսասանիտարական ռիսկերի կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Հոդված 12-ը 
սահմանում է նպանատիպ դրույթներ Անասնահամաճարակային մշտադիտարկման վերաբերյալ:  

 

7.9 Կլիմայի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և տարածում 

 

Հիդրոօդերևութաբանական (ՀՕ) գործունեության մասին օրենք: ՀՕ օրենքը սահմանում է 
հիդրոօդերևութաբանական գործունեության իրավական հիմքերը և հիդրոօդերևութաբանական 
երևույթների և պրոցեսների վերաբերյալ տեղեկատվության արտադրման, պահպանման և 
օգտագործման, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության բնագավառում շուկայական 
հարաբերությունների ձևավորման համար համապատասխան պայմանները: ՀՕ օրենքը հաստատում 
է ՀՕ համակարգը, ՀՕ գործակալությունն ու վերջինիս գործառույթները: Ինչպես նշված է օրենքում, 
հՀիդրոօդերևութաբանական երևույթների և պրոցեսների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունը 
դասվում է տեղեկատվական ռեսուրսների շարքին (հոդված 20):  ՀՕ օրենքը հստակ չի անդրադառնում 
կլիմայի փոփոխությանը և (կամ) կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականությանը: 
Այնուամենայնիվ, գյուղատնտեսության համատեքստում հիդրոօդերևութաբանական 
գործունեությունը, ներառյալ եղանակի կանխատեսումը և ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրումը, շատ կարևոր է կլիմայի փոփոխության հետևանքների ազդեցության և 
ռիսկերի գնահատման և արտակարգ իրավիճակների կառավարման համար: 

ՀՕ օրենքի համաձայն, Սպառողներին հիդրոօդերևութաբանական երևույթների և պրոցեսների 
մասին որոշակի տեղեկատվությունը տրամադրվում է անհատույց, ներառյալ (հոդված 21). (i) 
վտանգավոր և անբարենպաստ երևույթների կանխատեսումների և ահազանգումների վերաբերյալ 
հույժ շտապ և ընդհանուր նշանակության տեղեկատվությունը; 58 (ii) պետական մարմինների համար 
նախատեսված տվյալները և տեղեկատվական արտադրանքը:  Օրենքը թույլ է տալիս նաև տվյալների/ 
տեղեկատվության տրամադրումը վճարովի հիմունքներով:   

Համաձայն ՀՕ օրենքի՝ հիդրոօդերևութաբանական երևույթների և գործընթացների վերաբերյալ 
տեղեկատվության ստացման մեջ ներգրավված գործակալությունները պետք է համապատասխանեն 
ազգային և միջազգային ստանդարտների վրա հիմնված հատուկ սահմանված պահանջներին:  

Հիդրոօդերևութաբանական գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա 
(հոդված 4)՝ 

- հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների համալիրության, ամբողջականության և 
անընդհատության 

- հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների կատարման, տեղեկատվության հավաքման, 
վերլուծման, ընդհանրացման, պահպանման և տարածման տեխնոլոգիական միասնության  

- էկոլոգիական անվտանգության, շրջակա միջավայրի պահպանության, բնակչության 
առողջության պահպանման և ապահովման 

- միջազգային հիդրոօդերևութաբանական ցանցի գործունեության հետ ազգային 
հիդրոօդերևութաբանական համակարգի աշխատանքների համաձայնեցման և 
միասնականացման 

- հիդրոօդերևութաբանական երևույթների փաստացի և սպասվելիք տվյալների վերաբերյալ 
տեղեկատվության մատչելիության, հրապարակայնության, հավաստիության և արդյունավետ 
օգտագործման   

58 Նմանատիպ երեւույթների և տվյալների ցանկը բերված է Կառավարության 2004 թ. Մարտի 18-ի թիվ 349-Ն որոշման մեջ:   
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Հիդրոօդերևութաբանական գործակալության հիմնական խնդիրները հետևյալն են.  

o օդերևութաբանական իրավիճակի և ճառագայթման վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալների 
հավաքագրում և պահպանում   

o ջրային օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում (գետեր, լճեր, ամբարտակներ, 
ջրանցքներ, ստորգետնյա ջրեր, ճահիճներ և այլն)59  

o պետական և մասնավոր շահառուներին օդերևութաբանական գործընթացների և 
երևույթների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում  

o հանրային և մասնավոր սուբյեկտների և բնակչության նախազգուշացում վտանգավոր և 
աղետալի եղանակային երեւույթների մասին (կլիմայի և օդերևութաբանական 
փոփոխություններ)  

o օդերևութաբանական իրավիճակի վերաբերյալ տվյալների տրամադրում կանխատեսող 
ծառայության գործակալություններին  

 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին օրենքը: Սույն օրենքը կարգավորում է 
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերք` բուսաբուծական և 
անասնաբուծական արտադրանք, արտադրողների համատարած հաշվառման (այսուհետ` 
գյուղատնտեսական հաշվառում) նախապատրաստման, կազմակերպման, անցկացման, ստացված 
արդյունքների մշակման, ամփոփման, հրապարակման, պահպանման և օգտագործման հետ կապված 
հարաբերությունները: Գյուղատնտեսական հաշվառման նպատակներն են` գյուղատնտեսության 
կառուցվածքի` գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, անասնագլխաքանակ, 
գյուղատնտեսական տեխնիկա, գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ, առկա ներուժի` 
մարդկային, նյութական և դրա օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվությունը` հանրապետության, 
մարզային և համայնքային կտրվածքով, գյուղատնտեսության վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալների հաշվառման ամբողջական համակարգի ձևավորումը, գյուղացիական տնտեսությունների 
վիճակագրական ռեգիստրի ձևավորումը, միջազգային վիճակագրական տվյալների հետ 
համադրելիության ապահովումը:   

 

7.10 Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարում 

 

Կառավարության որոշում No 15, առ 13 ապրիլի, 2017թ., Բնակլիմայական աղետներից 
գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին: 
Սահմանում է բնական աղետներից պաշտպանվելուն ուղղված միջոցառումների շարք: Այս որոշման  վերաբերյալ 
ավելի մանրամասն տեղեկություններ ներկայացված են «Ռազմավարություններ, պլաններ և գործողություններ» 
բաժնում:   

Կառավարության որոշում No 1582-N, առ 10 նոյեմբերի, 2011թ., արտակարգ իրավիճակների հետևանքով 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի գնահատման համակարգի վերաբերյալ: 
Ըստ այս կանոնակարգի, մարզային իշխանությունները և տեղական համայնքները կազմում են 
գնահատման հանձնաժողով` վնասված տարածքը և վնասի աստիճանը պարզելու համար: 
Հանձնաժողովի կողմից կազմված զեկույցի հիման վրա էկոնոմիկայի նախարարությունը որոշում է 
փոխհատուցման չափը:  

Արտակարգ իրավիճակներում մեթոդական ուղեցույց և միջգերատեսչական համագործակցության 
ընթացակարգեր: Գոյություն ունեն մի շարք իրավական միջգերատեսչական ակտեր/ կանոնակարգեր, 
որոնք մշակվել են տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ, ստեղծելով մեխանիզմներ և 
ընթացակարգեր կենդանիների և մարդկանց վարակիչ հիվանդությունների նոր դեպքերի արագ 
արձագանքման, ինչպես նաև տարբեր պետական գերատեսչությունների, ինչպիսիք են 

59 Ջրաբանական տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է. (I) բնակչության և տնտեսության կարիքների բավարարման 
նպատակով ջրային օբյեկտների վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար 
(ջրհեղեղներ, վարարումներ և այլն). (ii) հիդրոլոգիական ռեժիմի ժամանակագրական և տարածական օրինաչափությունների 
ուսումնասիրություն, ջրային ռեսուրսների և օբյեկտների վերաբերյալ արձանագրությունների վարում, ջրի կադաստրի 
վարում, տնտեսական գործունեության ազդեցության գնահատում ջրային օբյեկտների և ռեսուրսների վրա:  
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Գյուղատնտեսության, Առողջապահության նախարարությունները, Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությունը և այլն, միջև համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման 
նպատակով: Դրանք ներառում են. 

- Առողջապահության, Արտակարգ իրավիճակների, Պաշտպանության, Գյուղատնտեսության, 
Շրջակա Միջավայրի նախարարների, Տարածքային կառավարման նախարարությանն 
առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի, ոստիկանության պետի, 
Ազգային անվտանգության ծառայության պետի համատեղ հրաման Մարդու և կենդանիների 
վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների կառավարման մեթոդական ուղեցույցի 
վերաբերյալ, 2015 թվականի մայիսի 8-ին (պետական գրանցման համարը `No 10015161): 

- Առողջապահության, գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, շրջակա միջավայրի 
նախարարների համատեղ հրամանը ստանդարտ ընթացակարգի վերաբերյալ` Ազգային 
համակարգող մարմնի և գյուղատնտեսության նախարարության, Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության, շրջակա միջավայրի նախարարության միջև մեխանիզմներ և 
գործընթացներ սահմանելու մասին: 

- Առողջապահության, գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների նախարարների 
համատեղ հրաման ՝ մարդու և կենդանիների գերակա վարակիչ հիվանդությունների ցանկի 
վերաբերյալ:  

- Առողջապահության, գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրաման՝ Կենդանիների 
և մարդկանց վարակիչ հիվանդությունների ռիսկերի գնահատման, կառավարման և 
նվազեցման մեթոդաբանության վերաբերյալ: 

- Առողջապահության, գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների նախարարների 
համատեղ հրաման ՝ վարժանքների իրականացման հաշվետվության ձևի վերաբերյալ: 

- Առողջապահության, գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրամանը բրուցելյոզ 
հիվանդության կանխարգելման, համաճարակաբանության, ախտորոշման, բուժման և 
կանխարգելիչ միջոցառումների մեթոդական ուղեցույցի մասին: 

  

7.11 Գենդերային հարցի արտացոլում 

 

Հայաստանի Սահմանադրությունը և օրենսդրական դաշտը երաշխավորում և խթանում են 
հավասարությունը և սեռական խտրականության բացակայությունը: Կանանց և տղամարդկանց 
համար երաշխավորված են հավասար իրավունքներ կրթության, աշխատանքի և սեփականության 
իրավունքի նկատմամբ:  

Հետևյալ կետերը նշում են կանանց և տղամարդկանց իրավունքների պաշտպանության և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման ազգային և միջազգային փաստաթղթերը. 

 ՄԱԿ-ի կոնվենցիա կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին. 
Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի կամընտիր 
արձանագրություն  

 Կայուն զարգացման նպատակ 5 (ԿԶՆ 5) - Հասնել գենդերային հավասարության և լիազորել 
բոլոր կանանց և աղջիկներին 

 Պեկինի առաջարկությունների չորրորդ համաշխարհային խորհրդաժողով 

 ԱՄԿ-ի մի շարք կոնվենցիաներ, այդ թվում `Կոնվենցիա 100-ը` «Արական և կին աշխատողների 
հավասար վարձատրությունը աշխատանքի դիմաց» 

 Հայաստանի Սահմանադրության 30-րդ հոդվածը, այն է ̀  կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների մասին դրույթը 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց կարգավիճակի բարելավման և 
հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման ազգային գործողությունների ծրագիր (ԱԳԿ 
2004-2010) 
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Գենդերային հավասարության քաղաքականությանը Հայաստանի ներկայիս կողղմնակցությունը 
արտացոլող հիմնական իրավական ակտերը ներառում են.  

o «Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ» փաստաթուղթը (իր Գործողությունների 
ծրագրով), Կառավարության 2019 թ. սեպտեմբերի 19-ի No 1334-L որոշում60: Գենդերային 
քաղաքականության հայեցակարգի առաքելությունն է նպաստել գենդերային հարցերի 
արտացոլման ինտեգրմանը սոցիալ-տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում և կառավարման 
բոլոր մակարդակների քաղաքականություններում՝ որպես հասարակության կայուն, 
ժողովրդավարական զարգացման ապահովման և ժողովրդավարական, բաց և արդարացի 
քաղաքացիական հասարակության և օրենքի գերակայության պետության համախմբման 
գործիք: Գործողությունների պլանը ներառում է մի շարք միջոցառումներ `ագրոբիզնեսի և 
գյուղատնտեսության արժեքային շղթաներում կանանց ձեռներեցությունը խրախուսելու, 
կանանց գիտելիքներն ու հմտությունները խթանելու և գյուղական կանանց ֆինանսական 
ռեսուրսների հասանելիությունը և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներում կանանց 
մասնակցությունը բարելավելու համար: Այս միջոցներից շատերը պետք է իրականացվեն 
Համաշխարհային բանկի ՀԳՌԿՄ ծրագրի շրջանակներում: Հայեցակարգում և 
գործողությունների ծրագրում կլիմայի փոփոխության հատուկ միջոցառումներ կամ 
թիրախներ չկան: 

o Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին օրենք, որը կարգավորում է կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցը քաղաքականության, 
պետական կառավարման, աշխատանքի և զբաղվածության, ձեռնարկատիրության, 
առողջապահության և կրթության ոլորտներում:L 

Այնուամենայնիվ, գործնականում կանայք դեռևս ի վիճակի չեն լիարժեք օգտվել օրենքով 
նախատեսված հավասար հնարավորություններից և վայելել գենդերային հավասարությունը: Ինչպես 
նշված է Համաշխարհային բանկի Երկրի գենդերային գնահատման զեկույցում (2016 թ.) «Բիզնես 
բացելու և տիրապետելու համար միայն կանանց համար գործող իրավական խոչընդոտներ չկան: 
Այնուամենայնիվ, կանանց կողմից հողերի սեփականությունը և սեփականության իրավունքը ցածր է: 
Չնայած օրենքը տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքներ է տրամադրում հողի և 
ունեցվածքի տիրապետման և տնօրինման, ինչպես նաև ժառանգության մեջ, կանանց համար 
արտադրական ռեսուրսների և ֆինանսների հասանելիությունը սահմանափակ է: Նրանք ավելի քիչ են 
վաստակում, քան տղամարդիկ, և այդպիսով ավելի քիչ են խնայում ապագա ներդրումների համար, 
իսկ 1991–92թթ.-ին հողերի սեփականաշնորհմամբ յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն ունեցողի 
գույք հատկացվեց: Հետևաբար, կանայք հող ձեռք բերեցին բացառապես տղամարդկանց կողմից 
ղեկավարած տնային տնտեսության բացակայության պայմաններում61: Ավելին, Համաշխարհային 
բանկի կողմից վերջերս կատարված որակական հետազոտությունները ենթադրում են, որ չնայած 
ժառանգության իրավունքները հավասար են որդիների և դուստրերի համար, տեղական 
սովորույթները հաճախ հանգեցնում են նրան, որ որդիները ունեցվածք և փող են ժառանգում, 
այդպիսով սահմանափակելով կանանց՝ հողի, բիզնեսի և կապիտալի սեփականությունը (Dudwick 
2015)»:  Տե՛ս անհավասարությունների վերաբերյալ մանրամասներ Բաժին 9-ում՝ Ծրագրեր և 
գործողություններ: 

 

 

60 Այս հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը վերջինն է վերջին տասնամյակում Կառավարության կողմից 
ընդունված գործողությունների ծրագրերի շարքում:  
61 Հայաստանի վերաբերյալ 2012 թ. Տվյալները SIGI- ում (սոցիալական ինստիտուտներ և գենդերային ինդեքս) (տվյալների 
շտեմարան), Զարգացման կենտրոն, OECD, Փարիզ, http://www.genderindex.org/content/team. 
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8. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ (ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵՆԱԿԱՆ) ՀԵՆՔ 

 

Այս բաժինը քննարկում է Հայաստանում ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունները` 
գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 
քաղաքականության և ծրագրերի արդյունավետ ձևավորման և իրականացման համատեքստում: 
Հաշվի են առնվում այսպես կոչված «կոշտ» (ֆիզիկական ենթակառուցվածքներ, սարքավորումներ և 
այլն) և «փափուկ» (ծրագրային ապահովում, ընթացակարգեր և բիզնես գործընթացներ, տվյալների 
շտեմարաններ և այլն) ենթակառուցվածքները, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքականության 
արդյունավետ մշակման և իրականացման համար: 

 

8.1 Համառոտ ակնարկ 

 

Մարտահրավերների հիմնական առանձնահատկություններն ու աղբյուրները հասկանալու համար, 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել գյուղատնտեսության ոլորտում իրավական և ինստիտուցիոնալ 
զարգացման պատմությունն ու կլիմայի փոփոխությունը: Գյուղատնտեսության ոլորտում ներկայիս 
իրավական և ինստիտուցիոնալ հենքի ձևավորումը սկսվել է 1991 թ-ին՝ Խորհրդային Միության 
փլուզումից, և դրա հետ մեկտեղ՝ պետության սեփականություն հանդիսացող և պետության կողմից 
կառավարվող խոշոր տնտեսությունների համակարգի (Կոլխոզ և Սովխոզ) կազմաքանդումից հետո: 
(ներդիր 4-ը տրամադրում  է համառոտ պատմական ակնարկ Հայաստանում բույսերի 
պաշտպանության ինստիտուտների զարգացման վերաբերյալ):    

Հայաստանը միացել է կլիմայի փոփոխության և կայուն գյուղատնտեսական արտադրության, 
բույսերի պաշտպանության և անասնաբուծության հետ կապված հիմնական միջազգային 
կոնվենցիաներին: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում կառավարությունները զգալի 
բարեփոխումներ են ձեռնարկել` սույն կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունների 
արդյունավետ իրականացման համար: Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհուրդը 
ստեղծվել է կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության ուղղությամբ Հայաստանի 
ջանքերը համակարգելու նպատակով: 

Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհուրդը, որը նախագահում էր Շրջակա միջավայրի 
նախարարությունը, ստեղծվել է 2012 թ. ՝ կլիմայի փոփոխության գործողությունները համակարգելու 
և ազգային մակարդակում համագործակցությունն ընդլայնելու նպատակով: 2018 թվականին 
Հայաստանը թողարկեց Կլիմայի փոփոխության հետ կապված վիճակագրության զարգացման 
ճանապարհային քարտեզ՝ անդրադառնալով ջերմոցային գազերի արտանետումների, դրանց 
աղբյուրի և ազդեցության վիճակագրական չափմանը62:    

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնը հիմնադրվել է 1997 թվականին ՄԱԶԾ/ԳԷՖ 
«Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ երկրի ուսումնասիրություն» ծրագրի 
շրջանակներում: Այն նպատակ ունի ամրապնդել կլիմայի փոփոխության հետ կապված 
տեղեկատվության փոխանակումը և ապահովել թափանցիկություն Շրջակա միջավայրի  
նախարարության՝ որպես ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ հայաստանյան համակարգող պարտավորությունների 
համատեքստում: Ծրագիրը նպաստում է.  

• կլիմայի փոփոխության խնդիրների ներառմանը սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական քաղաքականություններում  

• տեխնոլոգիաների փոխանցմանը  

• կլիմայի փոփոխության հետազոտություն և համակարգված դիտարկումների  

• կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ու մեղմացման վերլուծությանը  

• կրթության, ուսուցման և իրազեկվածության բարձրացմանը  

• կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը տնտեսության, առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա նվազագույնի հասցնելու նախագծերին/միջոցառումներին: 

62 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2018/mtg4/S6_5_Armenia.pdf 
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Բացի այդ, ինչպես վերը քննարկվեց, Հայաստանը տարբեր միջազգային կոնվենցիաների անդամ է և 
իր գերատեսչությունների միջոցով մասնակցում է այդ կոնվենցիաների իրականացումը կարգավորող 
միջազգային կառույցների գործունեությանը: 

Մի շարք հաստատություններ գործում են գյուղատնտեսության արտադրողականության 
բարելավմանը և գյուղատնտեսությունում կայուն գյուղատնտեսական պրակտիկայի խթանմանն 
աջակցելու համար: Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ, կլիմայի փոփոխությունը, ներառյալ 
գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հետ 
կապված գործառույթները, դեռևս կարիք ունեն զգալի բարելավման և ավելի լավ ինտեգրման 
ինստիտուցիոնալ շրջանակներում: Սա վերաբերում է ոչ միայն գյուղատնտեսությանն առնչվող 
գործակալություններին, ինչպիսիք են էկոնոմիկայի նախարարությունը (գյուղատնտեսություն), այլ 
նաև այլ գերատեսչություններին, որոնք առնչվում են կլիմայի փոփոխությանը և դրա ազդեցությանը 
գյուղատնտեսության վրա, գյուղատնտեսական ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը (հող, ջուր, 
կենսաբազմազանություն և այլն), և խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաների և 
պրակտիկայի ներդրմանն ու խթանմանը: Միջգերատեսչական արդյունավետ համակարգման և 
համագործակցության տեսանկյունից առկա են ինստիտուցիոնալ բացեր, քանի որ կլիմայի 
փոփոխության մեղմացումը և հարմարվողականությունը պահանջում են կլիմայի փոփոխության 
հիմնախնդիրների ներմուծում ոլորտի հատուկ ռազմավարության և քաղաքականության մեջ, ինչպես 
նաև համաձայնեցված գործողություններ բոլոր համապատասխան գերատեսչությունների կողմից: 

Էկոնոմիկայի նախարարությունը (գյուղատնտեսությունը), ներառյալ գյուղատնտեսական ընդհանուր 
քաղաքականության մշակման և իրականացման համար պատասխանատու իր 
գործակալությունները, կարիք ունեն իրենց ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունների 
հետագա ընդլայնման, մի շարք ասպեկտներով, մասնավորապես. 

• Գյուղատնտեսության ոլորտում ռազմավարության և քաղաքականության ձևավորման և 
իրականացման մեջ կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրները ներառելու առումով 
գիտելիքների և հմտությունների զարգացում:  

• Ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ 
համապատասխան և արդի տեղեկատվության տրամադրման և տարածման 
կատարելագործում՝ օգնելով ֆերմերներին և այլ մասնավոր գործակալներին տեղեկացված 
ներդրումներ կատարել հարմարվողականության և մեղմացման միջոցառումներում: 

• Խորհրդատվական ծառայությունների ընդլայնում, կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության և մեղմացման խորհրդատվական գործողությունների 
արդիականացում գործող հաստատություններում, ինչպես նաև նման գործողությունները 
համակարգում մասնավոր հատվածի հետ: 

• Հետազոտությունների և զարգացման ոլորտում ներդրումների ավելացում՝ 
նորարարությունը խթանելու համար, ինչը կարող է բարելավել կայուն 
արտադրողականության աճը, ոչ միայն պետական գործակալությունների, այլև մասնավոր 
հատվածի կողմից: 

• Եղանակային պայմանների, հողի և ջրի որակի ավելի ճշգրիտ և ժամանակին վերահսկման 
ենթակառուցվածքների կատարելագործում, ինչը կօգնի ֆերմերներին լավ տեղեկացված 
որոշումներ կայացնել և պատշաճ կերպով հարմարվել գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի 
փոփոխության հետևանքներին: 

Ստորև բերված է մանրամասների քննարկում համապատասխան գերատեսչությունների և նրանց 
գործառույթների վերաբերյալ, որոնց հիմնական գործունեությունը վերաբերում է խելամիտ 
կլիմայական գյուղատնտեսության (ԽԿԳ) մեկ, երկու կամ երեք հիմնասյուներին 
(հարմարվողականություն, արտադրողականություն և մեղմացում): Բացի այդ, ստորև բերված 
պատկեր 20-ում ներկայացված են կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ոլորտներում գործող 
հաստատությունները, դրանց գործառույթներն ու դերը: 
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Ինստիտուցիոնալ շրջանակի քննարկումը ներառում է ոչ միայն պետական մարմինները, այլ նաև 
մասնավոր հաստատություններ, ինչպիսիք են ֆերմերների ասոցիացիաները, մասնավոր 
խորհրդատվական ընկերությունները և հասարակական կազմակերպությունները:  

 

 

 

 
Պատկեր 20՝  Կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականությանն առնչվող Հայաստանի 

հաստատություններ և վերջիններիս գործառույթները 

ԿՓ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

• ԿՓ խորհուրդ
• ՇՄ նախարարություն
o Գլխավորում է ԿՓ 

խորհուրդը
o ՇՄ պաշտպանություն
o ԿՓ հարմարվողություն

• Էկոնոմիկայի նախ․-ն
o Գյուղարտադրություն
o Բույսերի պաշտպ․ և 

անասնաբուժություն

ԿՓ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ և
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

ԿՓ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

• ԱԻՆ
o ՀՕ և Մոնիթորինգի 

կենտրոն
o Ջրային կոմիտե

• ՇՄնախարարություն
o ՇՄ ազգային զկույցներ
o ԿՓԱՀ

• Միջազգային կազմ․-ներ
o ՄԱԶԾ
o ՄԱԿ-ի ԳՊԿ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

• Գյուղ․ գիտ․ կենտրոն

• ՍԱՌԳՎ գիտական 
կենտրոն

• Ագրարային 
համալսարանի 
ինստիտուտներ
o Հող
o Ագրո-կենսա-

տեխնոլոգիաներ
o Մշակաբույսերի 

գենետիկ պաշար
o Այլ

ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳԻՏԱՍՓՅՈՒՌ ԵՎ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅ․

• Էկոնոմիկայի նախ․-ն
o ԳԱՄԿ-եր

• Կադաստրի կոմիտե

• ՔԱՐԴ
o Ֆերմերների

աջակցման 
կենտրոններ

• ՇՄ նախարարություն

• Էկոնոմիկայի նախ․-ն
o Գյուղարտադրություն
o Բույսերի պաշտպ․ և 

անասնաբուժություն

• Առողջապահության 
նախ․-ն

• ԿՓ տեղեկատվական 
կենտրոն
o UNDP-GEF
o ՇՄ նախարարություն

• ՏԿԵ նախ․-ն
o Վնասատուների և 

հիվանդությունների 
դեմ պայքար

o Արոտավայրերի 
կառավարում

o Համայնքային ծրագրեր

• ՍԱՊԾ
o Բուսասանիտարական 

հսկ․-ն
o Անասնաբուժական 

հսկ․-ն
o Լաբորատորիա

• ԱԻ նախարարություն

• Բանջ. բոստան․ կենտրոն

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂՆԵՐ

ՀՈՂԱԳՈՐԾՆԵՐ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՆԵՐ

ԳՅՈՒՂ․ ՆԵՐԴՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Ջուր 
Հող
Օդ
Կենսաբազմազանու
թյուն
Էկոհամակարգեր

ԿՓ
Ջերմաստիճան 

Տեղումներ
Ոռոգում

Սեզոններ և 
գոտիներ

Եղանակային խիստ 
երևույթներ 

Հիվանդություններ
և վնասատուներ

• Էկոնոմիկայի նախ․-ն
o Գյուղարտադրություն
o Բույսերի պաշտպ․ և 

անասնաբուժություն

• ՇՄ նախարարություն
o ՇՄ պաշտպանություն
o ԿՓ հարմարվողություն

• ԱԻՆ
o ՀՕ և Մոնիթորինգի 

կենտրոն
o Ջրային կոմիտե

• ՇՄնախարարություն
o ՇՄ ազգային զկույցներ
o ԿՓԱՀ
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8.2  Անկատարություններ և առաջարկություններ. ինստիտուցիոնալ (հաստատութենական) հենք  

 

Աղյուսակ 16՝ Ինստիտուցիոնալ հենք - խնդիրներ և առաջարկություններ 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

Տրամախաչում  

Բուսասանիտարիայի վարչություն, ԷՆ  

Բուսասանիտարիայի վարչություն, ՍԱՊԾ 

Անասնաբուժության վարչություն, ԷՆ  

Անասնաբուժության վարչություն, ՍԱՊԾ  

Հիդրոմետ ծառայություն  

Կադաստրային կոմիտե   

ՏԿԵՆ  

ՇՄՆ 

Ռազմավարության և 
քաղաքականության 
ձևավորում  

Բուսասանիտարական և 
անասնաբուժական 
բաժնում / տեսչությունում 
և այլ համապատասխան 
գերատեսչություններում 
կարողությունների 
բացակայություն ` կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարբողականության 
ուղղությամբ բույսերի 
պաշտպանության 
պաշտպանության 
ծրագրերի արդյունավետ 
նպատակադրման համար:  

 

 

Ռազմավարության 
նախագծման 
գործընթացում պետական 
մարմինների միջև 
անբավարար 
համակարգում, որի 
պատճառով կլիմայի 
փոփոխության 
գործոններն 
արդյունավետորեն չեն 
արտացոլվում ինչպես 
հիմնական, այնպես էլ 

Մշակել և տրամադրել 
հատուկ 
վերապատրաստման 
ծրագիր պետական 
պաշտոնյաների, այդ թվում 
`տեղական համայնքների 
պաշտոնյաների համար, 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
հարցը զարգացման 
ռազմավարությունների և 
գյուղատնտեսության (և 
դրա հետ կապված, 
այսինքն` ջուր, 
ենթակառուցվածքներ, 
Հիդրոմետ և այլն) ոլորտի 
հատուկ  
քաղաքականությունների 
մեջ ներգրավման 
վերաբերյալ:  

Միջգերատեսչական 
տեղեկատվության 
փոխանակման և 
համագործակցության 
մեխանիզմի 
կատարելագործում՝ Կլիմայի 
փոփոխության 
միջգերատեսչական 
խորհրդի և Կլիմայի 
փոփոխության 

Ռազմավարությունն
երի և 
քաղաքականության 
որակի բարելավում: 

Կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականու
թյան արդյունավետ 
արտացոլում 
գյուղատնտեսության 
հետ ուղղակի և 
անուղղակի 
առնչություն ունեցող 
ռազմավարության և 
քաղաքական 
փաստաթղթերում: 
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Աղյուսակ 16՝ Ինստիտուցիոնալ հենք - խնդիրներ և առաջարկություններ 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

ոլորտային 
ռազմավարություններում: 

Գյուղատնտեսության 
ոլորտում 
ռազմավարության և 
քաղաքականության 
ձևավորման և 
իրականացման մեջ 
կլիմայի փոփոխության 
հիմնախնդիրները 
ներառելու առումով 
գիտելիքների և 
հմտությունների պակաս: 

 

տեղեկատվական կենտրոնի 
ակտիվ դերակատարմամբ:  

Կադաստրային կոմիտե  

 

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն 

 

Հիդրոմետ ծառայություն  

Բազմամյա տնկարանների 
միկրոկլիմայական 
գոտիավորում և 
քարտեզագրում  

 

Ագրոկլիմայական 
գոտիավորման 
քարտեզները թերի են, իսկ 
կադաստրային տվյալները 
հնացած են: Շատ 
հողատարածքներ 
օգտագործվում են 
գյուղատնտեսական 
նպատակով 
(մասնավորեցված 
հողատարածքների 
կոնսոլիդացումից հետո), 
սակայն դեռ 
քարտեզագրված են մնում 
որպես ոչ 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր:   

 

• Զինել Կադաստրի 
կոմիտեն  ապարատային 
և ծրագրային 
ապահովմամբ, որն 
անհրաժեշտ է 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի, 
ագրոկլիմայական 
գոտիների և այլնի 
ճշգրիտ և արդի թվային 
քարտեզների և 
համապատասխան 
տվյալների ստեղծման և 
պահպանման համար: 

• Զարգացնել հողերի 
դասակարգման և 
գոտիավորման 
մեթոդաբանությունը 

Ագրոկլիմայական 
գոտիավորումը և 
քարտեզագրումը 
հիմք կհանդիսանան 
բնական 
ռեսուրսների և 
հողօգտագործման 
արդյունավետ 
կառավարման, 
ինչպես նաև ԿՓ 
ռիսկերի մեղմացման 
և 
գյուղատնտեսական 
գործունեության 
իրականացման 
համար: 

Դա անուղղակիորեն 
կնպաստի տեղական 
ինքնակառավարման 

 97 



Աղյուսակ 16՝ Ինստիտուցիոնալ հենք - խնդիրներ և առաջարկություններ 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

Գյուղատնտեսության 
նախարարությունը չունի 
արդի, ճշգրիտ 
ագրոկլիմայական 
քարտեզներ, որոնք 
անհրաժեշտ են 
գյուղատնտեսական 
աշխատանքների 
արդյունավետ 
պլանավորման և 
իրականացման, ինչպես 
նաև կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
համար: 

    

Կադաստրի կոմիտեն չունի 
ագրո-կլիմայական 
գոտիավորման և այլ 
քարտեզներ 
պատրաստելու 
կարողություն (կոշտ և 
փափուկ): 

 

 

 

 

• Ստեղծել արդյունավետ 
պլատֆորմ՝ 
գործակալությունների 
միջև ագրոկլիմայական 
քարտեզների 
նախագծման և 
արդիականացման 
ոլորտում 
համագործակցության 
համար    

• Ստեղծել 
մեթոդաբանության և 
ագրոկլիմայական 
քարտեզների 
էլեկտրոնային հարթակ: 

• Ապահովել տվյալների 
հասանելիությունը 
համապատասխան 
պետական և մասնավոր 
շահագրգիռ կողմերի, 
ներառյալ տեղական 
համայնքների համար 

 

մարմինների կողմից 
գույքահարկի 
հավաքագրմանը: 

ԱԻՆ 

ՏԿԵՆ 

Հիդրոմետ ծառայություն  

Օդերևութաբանական 
մոնիտորինգ և կանխատեսում  

Օդերևութաբանական 
կայանների անբավարար 
քանակ և առկա 
կենտրոններում 

Զարգացնել 
օդերևութաբանական 
կայանների ցանցը, օրինակ. 

Բարելավված 
տվյալների 
հավաքագրում, ինչը 
թույլ կտա ավելի 
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ժամանակակից ճշգրիտ 
սարքավորումների և 
սարքերի պակաս, որի 
պատճառով 
օդերևութաբանական 
տվյալների ծավալը և 
որակը թույլ չեն տալիս 
արդյունավետ 
կանխատեսել և լուծել 
կլիմայի փոփոխության 
ռիսկերը: 

• Հիդրոօդերևութաբան
ական կայանների 
անբավարար քանակի 
պատճառով 
ֆերմերներին չեն 
ստանում բավարար 
քանակությամբ ճշգրիտ 
տվյալներ 
ջերմաստիճանի, 
կարկտաբեր ամպերի և 
քամու ուժգնության 
վերաբերյալ: 
Ֆերմերները ստանում 
են պարզապես մարզի 
վերաբերյակ 
ընդհանուր պատկեր: 
Ֆերմերները հաճախ 
օգտագործում են այլ 
երկրների 
արբանյակային 
տվյալները: 

• Ցուրտ օրերի  

Վերանորոգել ընտրված 
օդերևութաբանական 
կայանները՝ զինելով 
ժամանակակից 
սարքավորումներով: 
Ներառել հետևյալ 
բարձրադիր կայանները. (1) 
Սեմյոնովկա; (2) Վարդենյաց 
(Յանիխ): 

  

 

Ընտրված տարածքներում 
հիմնել նոր 
օդերևութաբանական 
կայաններ: 
Մասնավորապես, խսոքը 
գնում է բարձրադիր 
գոտիների մասին. (1) 
Եղնաջուր. (2) Ջաջուռի 
լեռնանցք. (3) Սոթք; (4) 
Տաշտունի-լեռնանցք; (5) 
Սևաբերդ: 

 

• Հասանելի դարձնել 
տեղեկացվածության 
բարձրացման և 
տեղեկատվության 
մատչելիության 
գործիքակազմը 
(վահանակներ) 
ֆերմերների համար 
(յուրաքանչյուր մարզում), 
և տեղական կայաններում 

ճշգրիտ գնահատել և 
կանխատեսել 
կլիմայի 
փոփոխության 
ազդեցությունը 
Հայաստանի 
տարբեր 
գյուղատնտեսական 
գոտիների վրա: 

 

Արդիացված 
ինստիտուցիոնալ 
համակարգը և 
առաջադեմ 
տեխնոլոգիաները 
(թվային 
գյուղատնտեսական 
գործիքներ) 
կնպաստեն կլիմայի 
փոփոխության 
ազդեցության 
մեղմացմանը և 
հարմարվողականու
թյանը: 

 

Շարժական կայանը 
հնարավորություն 
կտա գործնական և 
հատուկ 
տեղեկատվություն 
տրամադրել տվյալ 
վայրում գտնվող 
ֆերմերներին (օգնել 
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կանխատեսումներն 
արվում են 1-2 օր առաջ, 
ինչը անընդունելի է 
գյուղմթերքների 
արտադրության 
դեպքում: 
Կանխատեսումները 
պետք է լինեն առնվազն 
4-5 օր առաջ, որպեսզի 
ֆերմերը ժամանակ 
ունենա կանխարգելիչ 
միջոցառումների 
նախապատրաստման 
համար: 

• Տեղումների 
եռամսյակային 
կանխատեսումներ 
ֆերմերների համար չեն 
իրականացվում: Եթե 
լինի երկար տարիների 
միջին ցուցանիշ, ապա 
ֆերմերը կարող է 
համապատասխան 
պահանջներ 
ներկայացնել 
ջրօգտագործողների 
ասոցիացիային և 
կկարողանա պատշաճ 
կերպով կազմակերպել 
խնամքի 
գործողություններ, 
կառավարել արևային 
ջերմոցներ և այլն: 

տեղումների վերաբերյալ 
տեղեկատվական 
հարթակ հիմնել: 

• մասնավոր ֆերմերային 
տնտեսություններում 
տեղակայված 
ժամանակակից 
օդերևութաբանական 
կայանները կապել 
ընդհանուր համակարգի 
հետ և այդ կայաններից 
տեղեկատվություն 
ստանալ: 

• յուրաքանչյուր 
համայնքապետարանում 
տեղադրել 
«Հիդրոօդերևութաբանա
կան և մթնոլորտային 
երևույթների 
վահանակներ/ 
էկրաններ», որոնք 
միացված կլինեն 
ընդհանուր համակարգին 
և կթարմացնեն տվյալ 
գյուղի եղանակի 
կանխատեսումը: 

• Շարժական 
օդերևութաբանական 
կայանների ստեղծում՝ 
տվյալների մոնիտորինգ և 
վերլուծություն 
իրականացնելու և 
տվյալների տարածման 

կարկուտի, 
ցրտահարության և 
(կամ այլ վատ 
եղանակային 
պայմանների 
պատրաստման 
համար)):  
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համար: 

 

 

 

 

Համապատասխան 
նախարարություններին կից գիտական և 
հետազոտական հաստատություններ  

 

(տե՛ս հաստատությունների ցանկը բաժնում 
…)   

 

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն 

 

Հետազոտություն և զարգացում     • Գյուղատնտեսական 
հետազոտությունների 
զգալի մասը 
արդյունավետորեն չի 
արտացոլում 
գյուղատնտեսության 
ոլորտի իրական 
կարիքները կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականությա
ն ոլորտում: 

 

• Հետազոտական 
թեմաների 
ընտրությունը հաճախ 
գրեթե առնչություն չունի 
կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում 
գյուղատնտեսության 
իրական 
մարտահրավերներին և 
հնարավորություններին: 
Հետևաբար, 
հետազոտության 
արդյունքները չեն 
գտնում գործնական 
կիրառություն 

• Անձնակազմի և 
մասնագետների 
վերապատրաստում 
կլիմայի փոփոխության և 
խելամիտ կլիմաայկան  
գյուղատնտեսության 
ոլորտում: 

• Հետազոտական 
թեմաների ընտրության 
մեխանիզմների 
բարելավում (որպեսզի 
լինեն գործնական շուկայի 
կողմից պահանջված): 

• Հետազոտական 
հաստատությունների 
միջև միջոլորտային 
համագործակցության 
բարելավում: 

• Հետազոտական 
աշխատանքների 
ֆինանսավորման 
մեխանիզմի 
կատարելագործում; 
պետական և մասնավոր 
հաստատությունների 
կողմից հետազոտական 
աշխատաքների 
խթանման նպատակով 

• Հետազոտական 
աշխատանքների 
որակի 
բարելավում 
հետևյալ առումով. 
(I) կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
գյուղատնտեսությ
ունում 
հարմարվողական
ության իրական 
կարիքների 
բավարարում (ii) 
աշխատանքների 
ժամանակին 
կատարում. (iii) 
հետազոտական 
աշխատանքների 
գործնական 
կիրառման և 
օգտագործման 
դյուրինություն: 

• Հետազոտական 
ջանքերի 
համապատասխա
նեցումը կլիմայի 
փոփոխության 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

ֆերմերների և (կամ) այլ 
շահառուների կողմերի 
շրջանում կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականությա
ն համար: 

• Հետազոտական 
աշխատանքների 
արդյունքները հասանելի  
չեն ֆերմերների, 
գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողների և այլ 
շահառուներեի համար: 

  

հարկաբյուջետային և այլ 
խթանների ստեղծում 

• ՀՀ ԷՆ 
գյուղատնտեսական 
վարչությունում առցանց 
պորտալի ստեղծում ՝ 
բոլոր հետազոտական 
աշխատանքները և 
նորարարական 
առաջարկները 
պահպանելու համար: 

• Հայաստանի համար 
գյուղատնտեսական 
վնասատուների 
բաշխվածության 
քարտեզների մշակում 

մարտահրավերնե
րին, ինչպես նաև 
ռիսկերի 
մեղմացմանն ու  
հարմարվողական
ությանը: 

• Բարելավված  
կանխատեսում և 
ժամանակին 
նախազգուշացում 
զանգվածային 
զարգացման 
վնասատուների և 
հիվանդություններ
ի, կլիմայի 
փոփոխությանը 
դիմացկուն 
սորտերի 
վերաբերյալ ` 
հիմնված 
արդյունավետ և 
հիմնավոր, 
շահագրգիռ 
կողմերի համար 
բարձր 
գործնական 
նշանակություն 
ունեցող 
հետազոտությունն
երի վրա: 

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն 

 

Խորհրդատվական 
ծառայություններ  

• Խորհրդատվական 
ծառայությունները թույլ 
են և ի վիճակի չեն 

• Կլիմայի փոփոխության 
խնդիրների, խելամիտ 
կլիմայական 

• Խորհրդատվական  
ծառայությունների 
որակի 
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Մարզային խորհրդատվական 
ծառայություններ   

արդյունավետորեն 
բավարարել կայուն 
գյուղատնտեսության, 
ինչպես նաև կլիմայի 
փոփոխությունների 
մեղմացման և 
հարմարվողականությա
ն տեխնոլոգիաների և 
փորձի վերաբերյալ 
գյուղատնտեսական 
խորհրդատվության 
պահանջը: 

գյուղատնտեսության 
տեխնոլոգիաների և 
փորձի վերաբերյալ 
անձնակազմի և 
մասնագետների 
վերապատրաստում: 

• Հնարավորության 
սահմաններում 
խորհրդատվական  
ծառայությունների 
նախագծումն ու 
շուկայավարումը 
ֆինանսապես կենսունակ 
դարձնել 

• Ապահովել բավարար 
հանրային 
ֆինանսավորում 
խորհրդատվական  
ծառայություններ 
իրականացնելու համար 

• Բարելավել 
խորհրդատվական  
ծառայությունների 
կենսունակությունը:  

• Արդյունավետ 
համագործակցություն 
հաստատել գիտական 
կենտրոնների և 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտների, 
բարձրագույն 
ուսումնական 
հաստատությունների և 

բարելավում 
հետևյալ 
առումներով. 
(i)գյուղատնտեսու
թյան ոլորտում 
կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողական
ության 
տեսանկյունից 
ֆերմերների 
իրական 
կարիքների 
բավարարում;  (ii) 
աշխատանքների 
ժամանակին 
կատարումը. (iii) 
հետազոտական 
աշխատանքների 
և գիտական 
նորարարությունն
երի գործնական 
կիրառման և 
օգտագործման 
դյուրինությունը: 

• Խորհրդատվական 
ծառայությունների 
շարժունակության 
բարելավում:  
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մասնավոր հատվածի 
ծառայություններ 
մատուցողների հետ: 

 

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն 

 

 

Սննդի անվտանության վարչություն  

Քաղաքականության 
նախագծում և իրականացում  

 

Սննդի անվտանգություն 

Անասնաբուծություն 

• Առկա է ԷՆ 
Սննդամթերքի 
անվտանգության 
վարչության և Սննդի 
անվտանգության 
տեսչական մարմնի 
(ՍԱՏՄ) (նախկինում 
Սննդի անվտանգության 
պետական 
ծառայության) 
գործառույթների 
մասնակի համընկնում և 
դրանց հետ կապված 
խառնաշփոթ  

• Սա հանգեցնում է 
կլիմայի 
փոփոխությունների 
մեղմացման և 
հարմարվողականությա
ն, ինչպես նաև սննդի 
արդյունաբերության, 
սննդամթերքի 
արտադրության, սննդի 
անվտանգության և 
պարենային 
ապահովության ոլորտի 
այլ տրամախաչվող 
հարցերի վերաբերյալ 
քաղաքականության և 

• Ապահովել 
գործառույթների և 
դերերի արդյունավետ 
բաշխումը 
համապատասխան 
գերատեսչությունների, 
մասնավորապես՝ ՍԱՏՄ-ի 
և ԷՆ/Սննդամթերքի 
անվտանգության 
վարչության միջև: 

• Գյուղատնտեսությ
ան ոլորտում 
կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողական
ության 
քաղաքականությո
ւններում և 
կանոնակարգերու
մ տրամախաչվող  
հարցերի 
արդյունավետ 
արտացոլում, 
ինչպիսիք են` 
Բնապահպանությ
ունը և կլիմայի 
փոփոխությունը, 
հանրային 
առողջությունը, 
տարածքային 
կառավարումը, 
կադաստրը, 
արտակարգ 
իրավիճակը և 
այլն: 

• Կառավարման և 
Սննդի 
անվտանգության 
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կանոնակարգերի 
նախագծման 
անարդյունավետության
: 

ու ապահովման 
համակարգի  
բարելավում: 

 

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն 

  

«Գյուղատնտեսական ծառայությունների 
կենտրոն» (ԳԾԿ) ՊՈԱԿ  

Կենդանիների 
հիվանդությունների 
վերահսկում 

• ԳԾԿ-ի գործառույթները 
ներառում են. 
Կանոնավոր 
պատվաստումների 
ծրագրի միջոցով 
համաճարակային 
իրավիճակի 
վերահսկում. 
լաբորատոր 
հսկողություն` 
բուսական 
սննդամթերքում 
մնացորդային 
պարարտանյութերի 
որակը և քանակը 
որոշելու համար. 
կենդանիների 
նույնականացում և 
հաշվառում 

• ԳԾԿ-ն հիմնադրվել է 
վերջերս, և դրա 
ձևավորումը դեռ 
ավարտված չէ: 
Կազմակերպության 
գործառույթներն ու 
պարտականություններ
ը հաստատված են, բայց 
գործադիր 
մեխանիզմները լիովին 

• Մշակել և իրականացնել  
հատուկ 
վերապատրաստման 
ծրագրեր ԳԾԿ-ի 
անձնակազմի համար՝ 
ներառելով կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
հարցերը: 

• Աշխատակազմի ակտիվ 
ներգրավում միջազգային 
ծրագրերում: 

• ԿՆՀ համակարգի 
ներդրման 
շրջանակներում կարևոր 
է համագործակցել ԳԾԿ- ի 
հետ` AniPas համակարգի 
միջոցով 
համապատասխան 
հատուկ 
տեղեկատվություն 
հավաքագրելու համար: 
AniPas համակարգը 
կենտրոնացած է 
անասնապահության և 
անասնաբուժության 
ոլորտում հատուկ 
տվյալների 

• Տվյալների 
հավաքագրման 
բարելավում՝ ՝ 
Հայաստանի 
տարբեր 
գյուղատնտեսակ
ան գոտիների վրա 
կլիմայի 
փոփոխության 
ազդեցության 
ճշգրիտ 
գնահատման և 
կանխատեսման 
համար: 
Հավաքագրված 
տվյալները թույլ 
կտան գործնական 
և հատուկ 
տեղեկատվություն 
տրամադրել տվյալ 
վայրում գտնվող 
անասնապահակա
ն 
տնտեսություններ
ին (օգնում է 
նախապատրաստ
վել երաշտին, 
կենդանիների 
արածեցմանը և 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

զարգացած չեն:  

• ԳԾԿ-ն չունի բավարար 
մարդկային ռեսուրսներ 
և հնարավորություններ` 
իր գործառույթներն 
արդյունավետորեն 
կատարելու համար: 

հավաքագրման վրա: 
Հատուկ շտեմարանների 
միջոցով հավաքված 
տվյալները կարող են 
արդյունավետ 
օգտագործվել Կլիմայի 
փոփոխության ծրագրի 
կողմից:  

 

պաշտպանում 
կենդանիներին 
վատ եղանակային 
պայմաններից): 

• Անասնաբուծությ
ան և 
կենդանիների 
առողջության 
ոլորտում 
բարելավված 
քաղաքականությո
ւն և 
միջոցառումներ ՝ 
կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողական
ության 
համատեքստում: 

Սննդի անվտանգության տեսչություն 

Անասնաբուժասանիտարական և 
բուսասանիտարական լաբորատոր 
ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ 

Մոնիտորինգ և վերահսկում, 

Կենդանիների հիվանդություն 

և 

սննդի անվտանգություն  

 

• Լաբորատորիան միակ 
կազմակերպությունն է, 
որն իրականացնում է 
կենդանիների 
հիվանդությունների, 
կենդանական ծագման 
հումքի և սննդամթերքի 
հետազոտություն և 
վերլուծություն 
Հայաստանում: 
Լաբորատորիան ունի 
մասնաճյուղեր և 
ծառայություններ է 
մատուցում Հայաստանի 

• Լաբորատոր տվյալների 
կառավարումը կապել 
կենդանիների 
նույնականացման և 
հաշվառման (AniPas) 
համակարգի հետ: 

• Տվյալների 
հավաքագրման 
բարելավում, ինչը 
թույլ կտա ավելի 
ճշգրիտ գնահատել 
և կանխատեսել 
կլիմայի 
փոփոխության 
ազդեցությունը 
Հայաստանի 
տարբեր 
գյուղատնտեսակ
ան գոտիների 
վրա: 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

բոլոր մարզերում, 
ինչպես նաև 
սահմանային հսկիչ 
կետերում: 

• Ներկայումս 
լաբորատորիան 
բախվում է մի շարք 
մարտահրավերների, 
ինչպիսիք են `i) 
նմուշների արդյունավետ 
հետագծելիության 
կարողությունների ու 
ընթացակարգերի 
պակաս (ii) 
ֆինանսավորման և 
տեխնիկական 
սարքավորումների 
անբավարար 
մակարդակ 
(ռեակտիվներ, 
հավաքածուներ և այլն): 

 

 

• Լաբորատորիայի 
բարելավված 
արդյունքները և 
վիճակագրական 
տեղեկատվություն
ը թույլ կտան 
ավելի ճշգրիտ 
գնահատել և 
կանխատեսել ԿՓ 
ազդեցությունը ` 
համաճարակաբա
նական 
իրավիճակի 
մեկնաբանմամբ: 

Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիա 
(ԱԱԱ)  

 

Տոհմային կենդանիների անասնաբույծների 
ասոցիացիա 

Կենդանիների առողջություն, 
անասնաբուժական 
ծառայություններ  

• Անասնաբույժների 
ազգային ասոցիացիան 
(ԱԱԱ) դեռևս 
երիտասարդ է և 
վերջինիս ֆինանսական 
և այլ ռեսուրսները 
սահմանափա են` իր 
գործունեությունն 
ընդլայնելու և որոշ 
հատուկ խնդիրներ 

• Աջակցել ասոցիացիային 
և ապահովել վերջինիս 
ակտիվ 
ներգրավվածությունը 
Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
տեխնոլոգիաների և 
պրակտիկայի խթանման 
գործում: 

• Անասնաբուժակա
ն 
ծառայությունների 
բարելավում, 
ներառյալ 
անասնաբուծությ
ան և 
անասնաբուժությ
ան ոլորտում 
խելամիտ 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ/ԳՈՐԾՈՒՆԵ
ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԱՑ ԿԱՄ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎոՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

իրականացնելու համար: • Նախագծել և 
իրականացնել հատուկ 
վերապատրաստման 
ծրագրեր ասոցիացիայի 
աշխատակիցների և 
անդամների համար՝ 
ներառելով կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
հարցերը  

• Անասնաբույժներին 
ներգրավել Կենդանիների 
նույնականացման և 
հաշվառման 
գործընթացներում՝ 
կենդանիների 
առողջության և 
հիվանդությունների 
վերաբերյալ տվյալներ 
հավաքագրելու և 
տրամադրելու համար, 
որոնք կարող են 
օգտագործվել կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության
նպատակով: 

կլիմայական 
գործելակերպերի 
ավելի լայն 
կիրառում 

• Բարելավված 
տվյալների 
հավաքագրում, 
որը թույլ կտա 
ավելի ճշգրիտ 
գնահատել և 
կանխատեսել 
կլիմայի 
փոփոխության 
ազդեցությունը 
Հայաստանի 
տարբեր 
գյուղատնտեսակ
ան գոտիների 
վրա: 
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8.3 Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործում / կառավարում 

 

Այս վերլուծության համատեքստում ռեսուրսների կառավարումը վերաբերում է հողի, ջրի, 
կենսաբազմազանության/գենետիկ ռեսուրսների կառավարմանը: Ռեսուրսների կայուն օգտագործումը, 
խելամիտ կլիմական գործելակերպի կիրառմամբ, կարող է զգալիորեն բարձրացնել գյուղատնտեսության 
դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ, մասնավորապես. 

• հողերի խելամիտ կառավարում՝ մշակաբույսերի պատշաճ ընտրության, ցանքաշրջանառության, 

այգիների և խաղողի այգիների կայուն նախագծման և կառավարման, ճիշտ արաժեցման 

պրակտիկայի միջոցով 

• ոռոգման արդյունավետ տեխնիկա (օրինակ ՝ կաթիլային ոռոգում) և 

• ընտրության արդյունավետ գործողություններ և կլիմայի փոփոխության դիմակայուն և 

կոմերցիոն առումով կենսունակ սորտերի ընտրություն; կայուն գյուղատնտեսական և այլ 

տնտեսական գործողություններ` կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու համար 

Այդ նպատակով գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարեցմանը 
վերաբերող գործառույթները, ի թիվս այլոց, ներառում են. 

o հողի և ջրի հատկացում գյուղատնտեսական գործունեության համար 

o ռեսուրսների որակի և ռեսուրսների օգտագործման ստանդարտների և պահանջների 
սահմանում` կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության դիմակայության բարձր 
մակարդակ ապահովելու համար, այսինքն` արոտավայրերի կառավարման, արոտավայրերի 
փորձի, պարարտանյութերի կիրման վերաբերյալ պահանջներ և այլն: 

o խելամիտ կլիմայական պահանջների և ստանդարտների կիրառման հսկողություն 

o ռեսուրսների որակի և վիճակի մոնիտորինգ, այդ թվում `քարտեզների ստեղծում, հողի և ջրի 
վերլուծություն; ռեսուրսների պայմանների և որակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում 

o ֆերմերներին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման և խորհրդատվական 
ծառայություններ՝ կլիմայի փոփոխության հնարավոր հետևանքներին վերջիններիս 
նախապատրաստելու նպատակով:           

 

Հողատարածք   

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը համակարգում է տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը և ղեկավարում է պետական և տեղական 
իրավասության տակ գտնվող հողերի կառավարումը: Այս համատեքստում, ՏԿԵ նախարարությունը 
կարող է կարևոր դեր ունենալ գյուղատնտեսության զարգացման, ինչպես նաև գյուղատնտեսության մեջ 
կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծման հարցում մի շարք ասպեկտներով, ներառյալ.  

o Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի կազմակերպում (անասնաբուժական և 
բուսասանիտարական հակահամաճարակային գործունեություն)` նկատի ունենալով, որ 
տեղական համայնքների ղեկավարները իրականացնում են բուսասանիտարական և 
անասնաբուժական հակահամաճարակային միջոցառումների հետ կապված գործողություններ63: 

o Արոտավայրերի և խոտհարքների կառավարում, ներառյալ արոտավայրերի վաճառք և 
վարձակալություն մասնավոր ֆերմերներին կամ այլ ներդրողներին, արոտավայրերում պատշաճ 
ենթակառուցվածքների ապահովում (ճանապարհներ, ոռոգում, ջրբաժաններ, 
էլեկտրականություն և այլն), հողերի գոտիավորում և ջրային իրավունքներ: 

63 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ համայնքի ղեկավարը իրավասու է 
տրամադրել տեղեկատվություն ստացված անասնաբուժական հակահամաճարակային գործունեության, բացահայտված 
վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների, ինչպես նաև ապահովել անասնաբուժական ծառայության իրականացոմը 
համայնքի անասնաբույժի հետ: 
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Չնայած այն հանգամանքին, որ ՏԿԵ նախարարության խնդիրները ուղղակիորեն և անուղղակիորեն 
կապված են գյուղատնտեսության զարգացման հետ և կարող են ազդել կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և հարմարվողականության վրա, վերջինս իր գործունեության ընթացքում բավարար 
ուշադրություն չի դարձնում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության հարցերի 
վրա: Բացակայում են արոտավայրերի և կերհանդակների՝ խելամիտ կլիմայական կառավարման 
արդյունավետ մեխանիզմները: 

2018-ին Հայաստանի տարածքային զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման 
քաղաքականության վարչությունը մասնակցեց «Բնական կերհանդակների կայուն կառավարմանն 
ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի» երրորդ համաժողովին: Հարթակը հանդիսանում է 
«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի, Գերմանիայի Միջազգային 
Համագործակցության Ընկերության (ԳՄՀԸ) աջակցությամբ իրականացվող «Կենսաբազմազանության 
ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում» (ԿԻԿ) ծրագրի և Համաշխարհային բանկի 
աջակցմամբ և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ՀԳՌԿՄ 2-րդ ծրագրի համատեղ 
նախաձեռնություն:  
Կադաստրի կոմիտե: Հայաստանի ագրոկլիմայական գոտիավորումը թերի է: Կադաստրի տվյալները 
հաճախ հնացած են և անճիշտ: Շատ հողատարածքներ օգտագործվում են գյուղատնտեսական 
նպատակով (մասնավորեցված հողատարածքների կոնսոլիդացումից հետո), սակայն դեռ 
քարտեզագրված են մնում որպես ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր:   

Անասնաբուծական որոշ տնտեսություններ տեղակայված են գյուղատնտեսական նպատակներով 
չնախատեսված տարածքներում, իսկ մյուսները չունեն գործունեության թույլտվություն կամ գրանցում 
Նույնը վերաբերում է արոտավայրերին, բնական և արհեստական խոտհարքներին: Անասնապահական 
ֆերմերային տնտեսությունները հաճախ անկայուն և անարդյունավետ գյուղատնտեսական 
գործունեություն են իրականացնում: Նույնը վերաբերում է արոտավայրերին, բնական և արհեստական 
խոտհարքներին: Անասնաբուծական տնտեսությունների կողմից հողատարածքներն արդյունավետ չեն 
օգտագործվում, իսկ գյուղատնտեսական գործունեությունը թերի է կազմակերպված։   

Ագրիկլիմայական գոտիավորումը և քարտեզագրումը կարևոր է Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության քաղաքականության և միջոցառումների պատշաճ նախագծումը հնարավոր 
դարձնելու համար: Էկոնոմիկայի նախարարության (գյուղատնտեսության) և կադաստրի կոմիտեի միջև 
համագործակցությունը պետք է զարգանա` ապահովելու ագրոկլիմայական քարտեզների արդյունավետ 
թարմացումը: 

Համայնքներ: Համայնքները պատասխանատու են գյուղատնտեսական և այլ նպատակներով հողերի 
պահպանման և բաշխման (վարձակալության և վաճառքի) համար: Համայնքները կարիք ունեն  
կարողությունների բարելավման՝ խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության և արոտների կայուն 
կառավարման, արոտավայրերի կառավարման պահանջների (որոնց պետք է հետևեն ֆերմերները) 
ձևավորման վերաբերյալ գիտելիքների ոլորտում՝ դյուրացնելով ֆերմերներին վարձակալությամբ հողի 
տրամադրման ընթացակարգերը: Ինչպես նշված է մասնավոր հատվածի կողմից, արոտավայրերի 
օգտագործման համար համայնքների կողմից թույլտվություններ տալու կարգը ներառում է ծանրացնող 
տարրեր: Արոտավայրերի վարձակալության պայմանագրերը չեն ներառում արոտների արդյունավետ 
կառավարման և արոտավայրերի բարելավման պահանջներ, ներառյալ հողի բարելավումը: 

Էկոնոմիկայի (գյուղատնտեսության) նախարարություն: Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, 
ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն: Այս վարչությունը 
համակարգում է ագրարային ոլորտում համագործակցության քաղաքականության խթանումը: Բաժինը 
անմիջապես զբաղվում է փաստաթղթերի, ծրագրերի, ռազմավարությունների մշակմամբ: Ներկայումս 
Հայաստանում գործում է ավելի քան 400 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (15% գյուղատնտեսական, 
84% սպառողական և 3% արտադրական կոոպերատիվներ): 

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ) (www.eiti.am).64 ԱՃԹՆ-ն բնական 
պաշարների բաց և հաշվետու կառավարումը խթանող համաշխարհային ստանդարտ է, որին 
անդամակցում են 53 երկրներ (2020 թվականի փետրվարի դրությամբ): Երկրի բնական պաշարները, 

64 ՀՀ կառավարության N 666-Ն որոշումը Հանքանյութերի արդյունահանման նպատակով օգտակար հանածոների արդյունահանման և 
հանքային ռեսուրսների երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հետ կապված գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության 
հրապարակման կարգը, ժամկետները և ձևանմուշները,  սահմանելու մասին Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման 
թույլտվություն ունեցող հանքարդյունաբերական ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ հաղորդման կարգը, ժամկետները և 
ձևանմուշները, ինչպես նաև պետական գործակալությունների ցանկը սահմանելու մասին, առ 2018 թ. հունիսի 8-ը:   
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ինչպիսիք են՝ նավթը, գազը, մետաղները և հանքային նյութերը, պատկանում են հանրությանը: Այդ 
պաշարների արդյունահանումը կարող է ապահովել տնտեսական աճ և սոցիալական զարգացում: 
Սակայն, բնական պաշարների վատ կառավարումը հաճախ հանգեցնում է կոռուպցիայի և 
հակամարտությունների: Արդյունահանող ոլորտի հանրային հարստության օգտագործման և 
կառավարման բաց և հանրային վերահսկողությունն անհրաժեշտ է, որպեսզի բնական պաշարներն 
օգուտ բերեն բոլորին: ԱՃԹՆ-ն իրականացնող երկրներն առաջնորդվում են ԱՃԹՆ ստանդարտով:  
Ստանդարտը սահմանում է այն 8 խմբերի պահանջները, որոնք պետք է իրականացվեն ԱՃԹՆ թեկնածու 
և համապատասխան երկրների կողմից: Ստանդարտը պահանջում է, որ երկրները բացահայտեն 
հանքարդյունաբերության արդյունաբերության արժեքային շղթայի վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվությունը65: Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ համապարփակ 
տեղեկատվությունը հասանելի է ԱՃԹՆ ազգային զեկույցներում, որոնք տարեկան հրապարակվում են 
ԱՃԹՆ երկրների կողմից: 2019 թ.-ի ԱՃԹՆ ստանդարտը ընդունվեց հունիսի 17-ին `Փարիզի գլոբալ 
համաժողովում: Հայաստանի առաջին վավերացման գործընթացը սկսվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 
9-ին: 

ԱՃԹՆ-ն առնչվում է գյուղատնտեսությանը և կլիմայի փոփոխության մեղմացմանը և 
գյուղատնտեսության մեջ հարմարվողականությանը մի շարք եղանակներով, քանի որ 
հանքարդյունաբերությունն ուղղակիորեն ազդում է հողօգտագործման վրա (երբեմն բերելով 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոչնչացման, անտառահատումների), կարող է առաջացնել 
հողի, ջրի և օդի դեգրադացիա և աղտոտում: 

 

 

 

 

Ջուր 

 

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման և կառավարման ոլորտում ներգրավված են մի շարք 
գործակալություններ, այդ թվում. i) Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների 
կառավարման գործակալություն, (ii) էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 
նախարարության ջրային կոմիտե, (iii) Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, (iv) 
Առողջապահության նախարարություն, (v) Շրջակա միջավայրի նախարարության Կենսառեսուրսների 
կառավարման գործակալություն, (vi) Շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի 
մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոն, (vii) ԱԻՆ հիդրոօդերևութաբանական ծառայություն: 

 

Գենետիկական ռեսուրսներ և կենսաբազմազանություն 

 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն:  Շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատասխանատու է մի 
շարք հիմնական գործառույթների համար, որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն կապված են կլիմայի 
փոփոխության հետ, որոնք կարող են զգալիորեն նպաստել գյուղատնտեսության մեջ կլիմայի 
փոփոխության մեղմացմանը և հարմարվողականությանը: Մասնավորապես, շրջակա միջավայրի 
նախարարությունը պատասխանատու է հետևյալ ոլորտներում քաղաքականության մշակման և 
իրականացման համար. 

o շրջակա միջավայրի (օդ, ջուր, հող, բուսական և կենդանական աշխարհ) պաշտպանություն և 
բարելավում, շրջակա միջավայրի վրա բացասական բնական և մարդածին ազդեցության 
կանխում և նվազեցում,  

o բնական ռեսուրսների (բացառությամբ արդյունահանվող օգտակար հանածոների), այսինքն ՝ 

65 Հանքարդյունաբերության արժեշղթան ՝ սկսած արդյունահանման կետից, թե ինչպես է հասույթը հասնում կառավարության 
միջոցով, և թե ինչպես է դա օգուտ տալիս հասարակությանը: Ներառում  է լիցենզիաների ու պայմանագրերի հատկացման ու 
գրանցման կարգը, գործառնությունների իրական տերերին, հարկաբյուջետային և իրավական կարգավորումները, որքան է 
արտադրվում, որքան է վճարվում, որտե՞ղ են հատկացվում այդ եկամուտները և ինչպես է այս ամենը նպաստում տնտեսության 
զարգացմանը, ներառյալ զբաղվածությունը:    
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անտառների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պաշտպանություն և կայուն 
կառավարում, վերարտադրություն և օգտագործում, 

o կլիմայի փոփոխության հետ կապված մարտահրավերների լուծում, ներառյալ կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությունը  

o տնտեսական, սոցիալական և այլ ոլորտներում շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
ինտեգրում   

o մարդկային գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի իրավիճակի և փոփոխությունների 
մոնիտորինգ և գնահատում  

o բնապահպանական իրազեկության բարձրացում, կրթություն և մշակույթի խթանում:      

 

8.4 Արտադրական տեխնոլոգիաներ և գործելակերպեր  

 

Էկոնոմիկայի նախարարություն: 2019-ին Հայաստանի կառավարության վերակազմավորումից հետո 
գյուղատնտեսության նախարարությունը լուծարվեց, և վերջինիս գործառույթները փոխանցվեցին 
էկոնոմիկայի նախարարությանը66: Փաստորեն, էկոնոմիկայի նախարարությունը պատասխանատու է 
գյուղատնտեսական արտադրության, վնասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման և 
վերահսկման, սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժական և բուսասանիտարական 
ստուգումների և այլնի ռազմավարական և քաղաքական մակարդակի կառավարման համար: : ստորև 
Ստորև նշված բաժիններում ներկայացված են համապատասխան գերատեսչությունները և կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված վերջիններիս գործառույթները. 

- Գյուղատնտեսական առաջնային արտադրության վարչությունը պատասխանատու է առաջնային 
մշակաբույսերի արտադրության և անասնաբուծության հարցերի, այդ թվում ` մեղվաբուծության 
և ձկնաբուծության համար: Վարչության՝ կլիմայի փոփոխության հետ կապված գործառույթները 
քննարկվում են ստորև ներկայացված բաժիններում:  

- Սննդամթերքի անվտանգության վարչությունը ներառում է սննդամթերքի անվտանգության, 
անասնաբուժության և բուսասանիտարական բաժինները և պատասխանատու է բույսերի և 
կենդանիների առողջության հարցերի համար: Վարչության՝ կլիմայի փոփոխության հետ 
կապված գործառույթները քննարկվում են ստորև ներկայացված բաժիններում: 2012 թվականից 
գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքներն 
իրականացվում են Գյուղատնտեսության նախարարությանն առընթեր գործող 
«Անասնաբուժական սանիտարական, սննդի անվտանգության և բուսասանիտարական 
սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ համայնքներին ծառայություններ մատուցող 630 
անասնաբույժների, ինչպես նաև տարածաշրջանային համաճարակաբանների միջոցով: 

- Տոհմային կենդանիների անասնաբույծների ասոցիացիան (ՏԿԱԱ) (հիմնադրված 2017թ.-ին) 
ներկայացնում է տոհմային կենդանիների բուծմամբ զբաղվող ֆերմերների շահերը: Բացի իր 
անդամների շահերը ներկայացնելուց և նրանց մասնագիտական զարգացմանը աջակցելուց, 
ՏԿԱԱ-ն նպատակ ունի նպաստել Հայաստանում անասնաբուժության զարգացմանը` ներառյալ 
իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ձևավորումը և իրականացումը, շահագրգիռ 
կողմերի երկխոսության և միջազգային համագործակցության խթանումը: ՏԿԱԱ-ն 
իրականացնում է նաև արհեստական սերմնավորման գործունեություն, կազմակերպում է 
կենդանիների ցուցահանդեսներ, նպաստում է Հայաստանում գենետիկական ռեսուրսների 
բարելավմանը, բուծման տնտեսությունների գրանցմանը և վերջիններիս  որակավորման կարգի 
շնորհմանը: 

  

66 2019-ի մարտին գյուղատնտեսության նախարարությունը միացավ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
նախարարությանը, և վերջինս իր ներկայիս կառուցվածքով վերանվանվեց էկոնոմիկայի նախարարության: 2019 թվականի 
մայիսի 8-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (ստորագրվել է ՀՀ նախագահի 
կողմից 2019 թվականի մայիսի 16-ին, O-31-N): 
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8.5 Բույսերի առողջություն 

 

Բույսերի առողջության/բուսասանիտարական համակարգը առողջ միջավայրում առողջ բույսերի, 
բուսական արտադրանքի և կարգավորվող իրերի արտադրությանն ուղղված միջոցառումների մասին է: 
Հայաստանում բույսերի առողջության ոլորտում ինստիտուցիոնալ դաշտը ներառում է հետևյալ 
գործակալությունները. 

o Հայաստանի էկոնոմիկայի (գյուղատնտեսության) նախարարություն,   
o Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն (էկոնոմիկայի նախարարությանը 

կից)   
o Սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն 

ՊՈԱԿ  
o Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ   
o Գյուղատնտեսական գիտական կենտրոն (ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությանը կից)  
o Հայաստանի առողջապահության նախարարություն  
o Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան:   

Էկոնոմիկայի (Գյուղատնտեսության) նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության վարչությունը 
ներառում է Սննդամթերքի անվտանգության, Անասնաբուժության և Բուսասանիտարական բաժինները 
և պատասխանատու է բույսերի և կենդանիների առողջության հարցերի համար: Երկու 
համապատասխան ստորաբաժանումներն են` Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրության 
վարչությունը և Սննդամթերքի անվտանգության վարչությունը (իր բուսասանիտարական բաժնով): 
Բույսերի պաշտպանության բոլոր գործառույթների համակարգումն իրականացվում է 
բուսասանիտարական բաժնի կողմից: Բուսասանիտարական բաժնի գործառույթները ներառում են. 

• բուսասանիտարական ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում  
• բույսերի պաշտպանության նպատակային ծրագրերի մշակում  
• բույսերի կարանտինային և ոչ կարանտինային վնասատուների մոնիտորինգ, 

բուսասանիտարական իրավիճակի գնահատում, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրազեկում վնասակար օրգանիզմների 
դեմ միջոցառումների կիրառման վերաբերյալ: 

• Բուսասանիտարական ռիսկերի կառավարում, բուսասանիտարական ռիսկերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տարածում ՝ գիտական ռիսկերի վերլուծության և գնահատումների հիման 
վրա 

• Բուսասանիտարական ոլորտում ԵԱՏՄ և միջազգային կազմակերպությունների հետ 
համագործակցություն:  

Ներկայում բուսասանիտարական վարչության գործառույթները չեն ներառում կլիմայի փոփոխության և 
կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ հստակ դրույթներ: Կարևոր է, որ 
Բուսասանիտարական դեպարտամենտի գործառույթների շրջանակը ներառի գլոբալ կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության ուսումնասիրությունը վնասակար օրգանիզմների զարգացման և բույսերի 
առողջության վրա, և այդ ազդեցությունները պետք է հաշվի առնվեն ռիսկերի մեղմացման վերաբերյալ 
պետական քաղաքականության կամ բույսերի պաշտպանության նպատակային ծրագրեր մշակելիս:  

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (ՍԱՊԾ) իրականացնում է սննդամթերքի 
անվտանգության և համապատասխանության գնահատման պետական օրենսդրական կարգավորումը 
անասնաբուժական և բուսասանիտարական ոլորտում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված հատուկ դեպքերում իրականացնում է վերահսկողություն և կիրառում նշված 
ոլորտներում կարգապահական տույժեր` Հայաստանի Հանրապետության անունից: ՍԱՊԾ- ն ունի երեք 
ստորաբաժանում. 

 սննդամթերքի անվտանգության և որակի վերահսկողության բաժին 

 անասնաբուժության բաժին  

 բուսասանիտարական ստուգումների բաժին 
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ՍԱՊԾ-ի ներքո գտնվող բուսասանիտարական տեսչությունը կատարում է Հայաստանում բույսերի 
կարանտին և կարգավորված ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման և այդպիսի 
օրգանիզմների վերահսկման և ոչնչացման դեր:  

Բուսասանիտարական տեսչությունը վերահսկում է նաև բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ 
կարգավորվող առարկաների արտադրությունը և վերամշակումը, երկրում գործող իրացման կետերում 
բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահպանումը: 

Բույսերի վնասակար օրգանիզմի զանգվածային բազմացումն ու տարածումը ժամանակին 
կանխատեսելու, ախտորոշելու և կանխարգելելու նպատակով միջոցառումների իրականացումը, 
գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի, անտառի բուսասանիտարական վիճակի 
բարելավման, շրջակա միջավայրին, բուսական և կենդանական աշխարհին սպառնացող վնասի 
բացառման ապահովումը բուսասանիտարական կանոնակարգի առավել կարևոր խնդիրներից են 
հանդիսանում:  

Համաձայն «Բուսասանիտարիայի» մասին օրենքի և «Սննդամթերքի անվտանգության պետական 
վերահսկողության մասին» օրենքի` ՍԱՊԾ- ն իրականացնում է պետական վերահսկողություն 
բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների, թունաքիմիկատների և ագրոքիմիական 
նյութերի ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման, ինչպես նաև երկրում դրանց 
շրջանառության բոլոր փուլերի նկատմամբ: ՍԱՊԾ-ն նաև միջոցներ է ձեռնարկում երկրում 
կարանտինային և կարգավորվող ոչ կարանտինային օրգանիզմների ներթափանցումը և տարածումը 
կանխելու, տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից սահմանված բուսասանիտարական նորմերի և 
կանոնների իրականացումը վերահսկելու համար, ինչպես նաև բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ 
կարգավորվող առարկաների վնասակար օրգանիզմների վարակի տեղական օջախների կանխման և 
վերացմանն ուղղված միջոցառումներ:   

Այն նաև իրականացնում է պետական գրանցում, թունաքիմիկատների վերագրանցում, կարանտինային 
բուսասանիտարական մոնիտորինգ, պատրաստում է հաշվետվություններ, իրականացնում է այլ 
երկրներից ներմուծված կամ Հայաստանից այլ երկրներ արտահանված բույսերի, բուսական 
արտադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական կարանտինի 
վերահսկողություն, ինչպես նաև տրամադրում է հավաստագրեր բուսասանիտարական հսկողության և 
այլ գործառույթների ենթակա ապրանքների համար: 

 

8.6 Կենդանիների առողջություն  

 

Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է ագրովերամշակման, անասնապահության, 
անասնաբուժության, գյուղատնտեսական համագործակցության, ձկնաբուծության, օրգանական 
գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական վիճակագրության ոլորտների քաղաքականությունները, 
մասնավորապես. 

- Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչությունը պատասխանատու է 
մշակաբույսերի արտադրության և անասնաբուծության հետ կապված խնդիրների համար   

- Սննդամթերքի անվտանգության վարչությունը ներառում է սննդամթերքի անվտանգության, 
անասնաբուժության և բուսասանիտարական բաժինները և պատասխանատու է բույսերի և 
կենդանիների առողջության հարցերի համար:   

Էկոնոմիկայի նախարարությունը (Սննդամթերքի անվտանգության վարչության և սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչության միջոցով) իրականացնում է հակահամաճարակային գործողություններ 
կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման համար, ներառյալ կենդանիների և 
մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունները, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական կենդանիների 
բրուցելյոզը, ԽԵԿ-ի տուբերկուլյոզը, սիբիրախտը, խշխշան պալարը, հանգուցավոր դերմատիտը, մանր 
որոճող կենդանիների սիբիրախտը, դաբաղը և մեղուների վարոազը: Այս գործողություններն 
իրականացվում են «Անասնաբուժության մասին» օրենքի, «Գյուղատնտեսական կենդանիների 
պատվաստումների ծրագրի» և «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» 
օրենքի հիման վրա: 
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2012 թվականից գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման 
աշխատանքներն իրականացվում են «Գյուղատնտեսության նախարարությանն առընթեր 
«Անասնաբուժական սանիտարական, սննդի անվտանգության և բուսասանիտարական սպասարկման 
կենտրոն » ՊՈԱԿ-ի կողմից, համայնքներին ծառայություններ մատուցող 630 անասնաբույժների, ինչպես 
նաև տարածաշրջանային համաճարակաբանների միջոցով:  

Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ-ը (Գյուղատնտեսության նախարարությանը կից) 
պատասխանատու է կենդանիների կայուն համաճարակային իրավիճակի ապահովում, ինչպես նաև 
բնակչության շրջանում  մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների 
տարածման կանխարգելում, վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումների 
նպատակաուղղվածություն, արդյունավետության բարձրացում, բուսական սննդի մնացորդային 
պարարտանյութերի որակի և քանակի որոշում: Այն նպատակ ունի նպաստել 
անասնաբուժասանիտարական նորմերին համապատասխան բարձրորակ անասնաբուծական 
արտադրանքի և հումքի արտադրությանը, հաստատել միջպետական կայուն տնտեսական կապեր, 
խթանել արտահանման և ներմուծման գործընթացը, հետազոտել և մոնիտորինգ իրականացնել 
վնասակար բուսական օրգանիզմների հայտնաբերման և գրանցման ուղղությամբ, ապահովել այդ 
աշխատանքներին մասնագիտական աջակցություն, ինչպես նաև խթանել առողջ մշակաբույսերի  
արտադրությունը, գնահատել պարարտանյութերի որակը և կատարել կենսաբանական խթանիչների 
լաբորատոր փորձարկում67: Կենտրոնը անասնաբուժական ծառայություններ է մատուցում համայնքները 
սպասարկով 630 անասնաբույժների, ինչպես նաև տարածաշրջանային համաճարակաբանների 
միջոցոով:  

Անասնաբուժության և անասնաբուծության ոլորտներում տարածքային կառավարման մարմինների 
պարտականությունները ներառում են՝68 

o ապահովել և համակարգել կենդանիների վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների և թունավորումների կանխարգելման և վերացման միջոցառումների 
կազմակերպումն ու իրականացումը,  

o լիազորված մարմնի ներկայացմամբ համապատասխան համայնքում, բնակավայրում 
կենդանիների կարանտինային հիվանդությունների բռնկման դեպքում հաստատել և կասեցնել 
կարանտին,: 

o աջակցել պետական վերահսկողական գործունեության իրականացմանը:  

 

Առողջապահության նախարարությունը առանցքային նախարարություն է` գյուղ-սննդամթերքի 
արտադրության հետ կապված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և պահանջների սահմանման, ինչպես 
նաև կենդանիների և մարդկանց համար բնորոշ վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի 
առումով: Առողջապահության նախարարությունը սահմանում է նաև անվտանգության և որակի 
պահանջներ գյուղատնտեսական արտադրության գործոնների, այսինքն `հողի և ջրի և արտադրական 
օբյեկտների հետ կապված: 

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչություն Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և 
բուսասանիտարական ոլորտներում պետական հսկողությունն իրականացվում է սննդի 
անվտանգության տեսչության կողմից՝  իր ստորաբաժանումների և տարածքային միավորների միջոցով: 
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը, 

- իրականացնում է անասնաբուժական գործունեություն, իրականացնում է անասնաբուժական-
համաճարակաբանական և անասնաբուժասանիտարական համալիր միջոցառումներ 
կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և այդ 
հիվանդությունների դեմ պայքարի համար 

- իրականացնում է գրանցման և կենդանիների պիտակավորման, կենդանիների սպանդի 
պետական վերահսկողության հետ կապված գործողություններ և այլ գործառույթներ: 

Անասնաբույժների ազգային ասոցիացիան (ԱԱԱ) համախմբում է մասնագետների (անասնաբույժների) 
ընդհանուր շահերը: ԱԱԱ-ն գործում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում: ԱԱԱ-ն իր անդամների շահերը 
ներկայացնելուց և նրանց մասնագիտական զարգացմանը աջակցելուց զատ նպատակ ունի նպաստել 

67 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի No 79-Ն որոշում: 
68 Պարտականությունները սահմանված են «Անասնաբուժության մասին» օրենքի 8.3 հոդվածում:  
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Հայաստանում անասնաբուժության զարգացմանը` ներառյալ իրավական և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների ձևավորումը և իրականացումը, շահագրգիռ կողմերի երկխոսության և միջազգային 
համագործակցության խթանումը: ԱԱԱ-ն մտադիր է ներդնել հավատարմագրման համակարգ ` 
անասնաբույժների տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների բարձր որակ ապահովելու 
համար: 

Այլ նախաձեռնություններ և ծրագրեր: Գոյություն ունի մի հարթակ, որը ստեղծվել է «Ռազմավարական 
զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի, Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության 
Ընկերության (ԳՄՀԸ) աջակցությամբ իրականացվող «Կենսաբազմազանության ինտեգրված 
կառավարումը Հարավային Կովկասում» (ԿԻԿ) ծրագրի և Համաշխարհային բանկի աջակցմամբ 
Գյուղատնտեսության զարգացման ֆոնդի կողմից իրականացվող ՀԳՌԿՄ 2-րդ ծրագրի ջրջանակներում:  
Համաշխարհային բանկի հարթակի նպատակն է ապահովել արդյունավետ համագործակցություն և 
աշխատանքների համակարգում Հայաստանում կերհանդակների կառավարման ոլորտում գործող 
կազմակերպությունների միջև: Այն նպատակ ուներ բարձրացնել անասնապահության ոլորտում 
ծրագրերի և ներդրումների արդյունավետությունը, ինչը, իր հերթին, բարելավում է ֆերմերների 
բարեկեցությունը և նպաստում գյուղական բնակավայրերում սոցիալ-տնտեսական աճին: 2018 թ.-ին ՏԿԵ 
նախարարությունը մասնակցեց Կերհանդակների կայուն կառավարման ծրագրերի համակարգման 
հարթակի երրորդ համաժողովին69:  

 

 

 

8.7 Խորհրդատվական ծառայություններ  

 

Էկոնոմիկայի (գյուղատնտեսության) նախարարություն, Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, 
նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչություն. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը կից գործում են 
գյուղատնտեսության աջակցության տարածաշրջանային կենտրոններ, որոնք հիմնված և գործում են 
Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզում: Կենտրոնները տեխնիկական և մասնագիտական 
խորհրդատվություն են տրամադրեն ֆերմերներին, տեղեկատվություն են տարածում առաջատար 
տեխնոլոգիաների և պրակտիկայի վերաբերյալ, տեղեկատվություն շուկայի վերաբերյալ, կազմակերպում 
են վերապատրաստման և իրազեկվածության բարձրացման արշավներ և այլն:  Այնուամենայնիվ, 
պետական բյուջեից տրամադրվող սակավ ֆինանսավորման արդյունքում կենտրոնները չեն կարողանում 
մատուցել որակյալ և ժամանակին ծառայություններ ֆերմերների համար: 2013թ.-ին Հայաստանում 
գործում էր 10 նման կենտրոն, ընդհանուր առմամբ 213 աշխատողով, որից 130 գյուղատնտեսական 
խորհրդատուներ, որոնք ծառայություններ էին մատուցում 914 համայնքներում: 2013 թ.-ին 
Կառավարությունն ընդունեց Հայեցակարգ 2014-2017թթ. Գյուղատնտեսական աջակցության 
կենտրոնների համակարգի կատարելագործման համար70:  

Գոյություն ունեն մի շարք մասնավոր կազմակերպություններ, որոնք գյուղատնտեսական 
ծառայություններ են մատուցում, այդ թվում `գիտելիքների և հմտությունների տարածում մանր, ինչպես 
նաև խոշոր ֆերմերների շրջանում: Դրանք ներառում են. 

CARD (Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն)՝ Հայաստանի տարածքում գործող իր 18 
գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոններով. CARD-ը մշակում և իրականացնում է 
գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված աջակցության ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոլորտի կայուն 
զարգացման համար առաջնահերթ կարիքների բավարարմանը: Դրանք ներառում են՝ առաջադեմ 
գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների խթանումն ու կիրառումը, գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վերամշակման օժանդակումը և ներքին ու արտահանման շուկաների համար մրցակցային պարենային 
ապրանքների բարելավումը, պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումն ու պարենային 

69 Աղբյուրը՝ ՏԿԵՆ նախարարություն՝  http://www.mtad.am/hy/news/item/2018/10/26/mtad26hartak/  Ministry of Agriculture (old): 
http://old.minagro.am/2018/03/%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-
%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-
%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-
%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BF/  
70 Հայեցակարգն ընդունվել է Կառավարության 2013 թ. Դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1516-Ա որոշմամբ: Որոշումն ուժը կորցրած է 
ճանաչվել Կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 56-Ա որոշմամբ: 
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http://old.minagro.am/2018/03/%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BF/


ապրանքների անվտանգության բարելավումը՝ արտադրության, վերամշակման և սպառման 
մակարդակով, կենդանիների գենետիկայի խթանումն ու կենդանիների առողջության բարելավումը և 
անասնապահության մեթոդները՝ աջակցելով ոլորտին վերաբերվող նոր կառավարության 
քաղաքականության և կանոնակարգերի հաստատմանը: CARD-ը «մեկ միասնական պատուհան» 
տնտեսական զարգացման կազմակերպություն է, որը համալրված է բարձր պատրաստված 
փորձագետներով և մասնագետներով, որոնք գյուղատնտեսական ծառայություններ են մատուցում 
ամբողջ երկրում հաճախորդների լայն շրջանակի: CARD-ը մշակում է նորարարական, ճկուն, դրական 
ներազդեցություն ստեղծող ծրագրեր, որոնք պատասխանում են հայաստանյան արտադրողների, 
ագրոբիզնեսի և արտահանողների առջև ծառացած հրատապ մարտահրավերներին: Ծրագրերն ուղղված 
են համայնքում ագրոբիզնեսի ուժեղացմանը և գյուղական վայրերում կենսամիջոցների բարելավմանը: 

Շեն ԲՀԿ. առաջինն է Հայաստանում սկսել զբաղվել օրգանական գյուղատնտեսական արտադրությամբ: 
2000թ-ից առ այսօր ԲՀԿ-ն՝ Շվեյցարական միջեկեղեցական օգնություն կազմակերպության և 
Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) ֆինանսական 
աջակցությամբ, տեղեկատվություն է տարածում անհատ գյուղացիների և գյուղացիական խմբերի 
շրջանում օրգանական գյուղատնտեսության վերաբերյալ:71 2005 թ-ին Շեն-ի կողմից առաջին անգամ 
ստեղծվեց օրգանական գյուղատնտեսության խորհրդատվական ծառայություն: Մինչ այժմ այն 1.300 
փոքր ձեռնարկատերերի տրամադրել է օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում անվճար ուսուցման 
և խորհրդատվական ծառայություններ: Օրգանական գյուղատնտեսության խորհրդատվական 
ծառայության ընդլայնման խմբի նախաձեռնող գործողություններն են՝ տեղական օրգանական 
սերտիֆիկացման մարմնի ստեղծում, ֆերմերներին նոր օրգանական գյուղատնտեսական ներդրանքի 
ներկայացում, ինչպես արտահանման, այնպես էլ տեղական շուկաների զարգացում, լոբբինգ և 
քարոզչություն: Ծառայությունը մշակել է նաև ներքին հսկողության համակարգ, որը սերտիֆիկացման 
ծառայությունը մատչելի է դարձնում հատկապես փոքր ձեռնարկատերերի համար, ինչը հանգեցրել է 
ֆերմերների երկու խմբի ստեղծմանը, որոնք պատրաստ են կիսել հավաստագրման վճարը: Շեն-ի կողմից 
հիմնադրվել  են օրգանական գյուղատնտեսության ցուցադրական կրթական երեք կենտրոն (Շենիկ, 
Արգինա, Լուսակն համայնքներում): Ցուցադրական կրթական կենտրոնները ներկայացնում և 
փորձարկում են օրգանական և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ աճեցման մեթոդները և 
տեխնոլոգիաների ու սարքավորումների արդյունավետ կիրառումը: Կենտրոններում գործի են 
դրվել օրգանական գյուղատնտեսության հիմնաքարային սկզբունքները՝ կենսաբազմազանության 
պահպանումը, հողի և ջրի արդյունավետ օգտագործումը, արևային էներգիայի օգտագործումը: Նման 
կրթական կենտրոններ հիմնելու նպատակն է հանդիսանում Հայաստանի գյուղացիական 
տնտեսությունների համար նոր տեխնոլոգիաներով զինված խորհրդատվական հաբի ստեղծումը, որտեղ 
առաջարկվում են անվճար սեմինարներ և գործնական պարապմունքներ: 

ICARE (Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն) կրթական և 
հետազոտական հաստատություն է (ոչ պետական և ոչ առևտրային), որը հիմնադրվել է 2005 թվականին 
Տեխասի A&M համալսարանի կողմից: ICARE- ը համադրում է Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի, 
Ագրոբիզնեսի հետազոտական կենտրոնի և EVN գինու ակադեմիայի գործունեությունը: ICARE- ը, 
համագործակցելով միջազգային գործընկերների և դոնոր հաստատությունների հետ, նախագծում և 
ներկայացնում է նոր դասընթացներ ագրոպարենային ոլորտի շահագրգիռ կողմերի համար, օրինակ. 
Սննդամթերքի անվտանգության համակարգերի կառավարման դասընթաց; Ջերմոցային մշակաբույսերի 
արտադրության և կառավարման հավաստագրվող ծրագիր; Աշխարհագրական տեղեկատվական 
համակարգերի և հեռահեռացման հավաստագրվող ծրագիր:   

Էկոգլոբ ՍՊԸ. հանդիսանում է միջազգային ճանաչում ունեցող Օրգանական սերտիֆիկացման և 
վերահսկման մարմին, հիմնադրված 2002 թվականին։ Այն առաջատար է Հայաստանում և Անկախ 
Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) այլ երկրներում և Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և 
Կենտրոնական Ասիայի (ԵՏՀՀ) տարածաշրջանում, զարգացող շուկաներով: Այն օրգանական 
սերտիֆիկացման մարմին է, որը համապատասխանում է Ստանդարտացման միջազգային 
կազմակերպության (ISO) 17065 ուղեցույցին և EN 45011-ին: Էկոգլոբ ՍՊԸ-ն կատարում է սերտիֆիկացում 
հետևյալ ստանդարտներին համապատասխան. 

 

71 Ծրագիրը համաֆինանսավորեցին նաև այլ դոնորներ, ինչպիսիք են Չեն-Ֆրանսը, Evangelischer Entwicklungsdienst- ը (EED, 
Գերմանիա), Միջգերատեսչական բարեգործական կազմակերպությունը (Նիդեռլանդներ), ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի 
գենդերային հավասարության ծրագիրը և Իլ-դե-Ֆրանս տարածաշրջանային խորհուրդը:  
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• «Գրին Կովկաս» Մասնավոր Ստանդարտ, EU REG.834/2007,889/2008 Համարժեք  

«Գրին Կովկաս» ստանդարտը հրապարակային փաստաթուղթ է, Գրին Կովկաս սերտիֆիկացման 
համակարգի թափանցիկության գրավականը ըստ ISO 17065 պահանջների։ Սույն ստանդարտը 
մշտապես թարմացվում է համապատասխան ԵՄ օրենսդրության, ՀՀ Օրգանական 
Գյուղատնտեսության մասին օրենքի և Շվեյցարիայի Օրգանական Գյուղատնտեսության մասին 
որոշման փոփոխություններին: 

• ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի «Ազգային Օրգանական Ծրագիր» (USDA NOP 7 CFR 205 հանդիսանում 
է  ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի Օրենսգրքի մաս, Օրգանական Գյուղատնտեսությանը վերաբերող)։ 
Ապրանքները սերտիֆիկացված սույն ստանդարտի պահանջներին իրավունք ունեն լինել 
մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական»՝ ԱՄՆ և Կանադայում։ 
 

• «BIO SUISSE» Շվեյցարական մասնավոր ստանդարտ: «BIO SUISSE» -ն գրանցված Bud ապրանքային 
նշանի սեփականատերն է: Այդ ստանդարտները մասնավոր իրավունքի ուղեցույցներ են և էական 
առումով գերազանցում են նվազագույն իրավական պահանջները (EU-Eco- Կանոնակարգ 
834/2007 կամ համարժեք) 

 

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ. ՀԿՀԱԱՇՄ-ն աշխատում 
է կայուն զարգացման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության և աղքատության 
կրճատման ուղղությամբ՝ ապահովելով տեղի բնակչության ակտիվ մասնակցությունը նրանց 
կենսապայմանների բարելավման գործընթացում, առողջ միջավայրում ապրելու և առողջ լինելու իրենց 
իրավունքի ընկալման ձևավորմամբ.72 ՀԿՀԱԱՇՄ – ն աջակցում է առողջության և շրջակա միջավայրի 
հիմնախնդիրների լուծմանը` կրթական և տեղեկատվական քարոզարշավների միջոցով; աղտոտված 
տեղանքների քիմիական աղտոտման վերաբերյալ անկախ մոնիտորինգի և հետաքննության միջոցով; 
նպաստում է գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով 
գյուղատնտեսության վարման անվտանգ մեթոդներին և էներգաանվտանգությանը; կողմնակից են կոշտ 
թափոնների մաքրման և հեռացման էկոլոգիապես անվտանգ մեթոդներին, ներառյալ բժշկական 
թափոնների կառավարումը; խթանում է հայ կանանց մասնակցությունը տեղական և պետական 
մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացին; աջակցում է Հայաստանում Ստոկհոլմի 
կոնվենցիայի և  ՄԱԿ-ի ԵՏՀ/ԱՀԿ «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության իրականացմանը; 
հրատարակում է հանրաճանաչ և գիտական հոդվածներ; ստեղծում և տարածում է տեղեկատվական 
նյութեր; կրթում է մարդկանց; մասնակցում է միջազգային և տեղական համաժողովներին և ֆորումներին; 
և մասնակցում է Մինամատայի կոնվենցիայի «Քիմիական նյութերի միջազգային կառավարման 
ռազմավարական մոտեցման»;  Ստոկհոլմի և Ռոտերդամի  կոնվենցիաների, Ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրված կառավարման գործընթացներում: 

 

8.8 Հետազոտությունների և վերլուծության իրականացման կարողություններ  

 

Հետազոտման կարողությունները (լաբորատորիաները) կարևոր նշանակություն ունեն 
հիվանդությունների վերահսկման, կենդանիների և բույսերի առողջության, հողի և ջրի վերլուծության, 
արդյունավետ կերակրման համար: Այս բոլոր ասպեկտները նպաստում են գյուղատնտեսական 
արտադրության արդյունավետ պլանավորմանը և վերահսկմանը, կլիմայի փոփոխության վրա 
գյուղատնտեսության ազդեցության (և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության 
վրա) գնահատմանը:  

Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի լաբորատոր ենթակառուցվածքների և հետազոտման/ 
վերլուծության կարողությունները զգալիորեն բարելավվել են, ներառյալ պետական և մասնավոր 
հատվածի լաբորատորիաները: Այնուամենայնիվ, այս ոլորտում կան մի շարք խնդիրներ, որոնք հրատապ 
լուծման կարիք ունեն: 

72 Այն համագործակցում է միջազգային բնապահպանական և առողջապահական ցանցերի հետ, ինչպիսիք են՝ POPs Elimination 
Network; Pesticide Action Network Europe; European Environmental Bureau; Health Environment Alliance; Women Engage for a Common 
Future International; Women for Water Partnership; Global Anti-Incineration Alliance; GEF NGO և այլն:  
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Լաբորատոր կարողությունները, այսինքն ՝ լաբորատորիաների քանակը և նրանց կողմից իրականացվող 
աշխատանքի ծավալը, հեռու են այս ծառայության պահանջարկը բավարարելու համար բավարար 
լինելով ՝ հանգեցնելով հետևյալի.  

o Լաբորատոր ծառայությունների բարձր գներ: Բարձր գինն այն հիմնական խոչընդոտն է, 
որը ֆերմերները չեն կիրառում իրենց արտադրանքի, հողի և ոռոգման ջրի որակը 
վերահսկելու համար: 

o Դանդաղ սպասարկում: Լաբորատորիաները հաճախ այնքան ծանրաբեռնված են, և 
փորձարկման համար դիմումները երբեմն կարող են տևել մինչև 2-6 ամիս: . 

• Սահմանափակ ռեսուրսների և անարդյունավետ պլանավորման պատճառով գյուղերի 
լաբորատորիաներում հաճախ պակասում են ռեակտիվները, որոնք օգտագործվելու են սեզոնի 
կեսին փորձարկման համար:  

• Հայաստանում չկա օրգանական գյուղատնտեսական հավատարմագրմամբ լաբորատորիա: 
Նմանապես, կան մի շարք որակի հավատարմագրումներ, որոնք ներկայացված չեն 
Հայաստանում:   

• Առկա է շարժական արագ արձագանքման լաբորատոր ծառայություններ մատուցողների պակաս:  

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր 
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ.73 միակ կազմակերպությունն է, որը Հայաստանում իրականացնում է 
կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում, կենդանական ծագում ունեցող մթերքի և 
հումքի փորձաքննություն: Լաբորատորիան ունի մասնաճյուղեր և իր գործունեությունը ծավալում է ՀՀ 
բոլոր մարզերում, ինչպես նաև սահմանային հսկիչ կետերում: Այն ներառում է անասնաբուժական 
լաբորատորիա; դիահերձման բաժանմունք, մանրէաբանական, մակաբուծաբանական, մոլեկուլյար 
հետազոտությունների բաժանմունքներ; սերոմոնիթորինգի իրականացման և շիճուկաբանական 
հետազոտությունների բաժանմունք; թունաբանական հետազոտության բաժանմունք; սննդամթերքի 
անվտանգության լաբորատորիա; սննդամթերքի մանրէաբանական հետազոտության բաժանմունք; 
սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական և թունավոր տարրերի ցուցանիշների հետազոտությունների 
բաժանմունք; սննդամթերքի մակաբուծաբանական հետազոտության բաժանմունք; մնացորդների 
հայտնաբերման բաժանմունք; ճառագայթային բաժանմունք; բուսասանիտարական 
հետազոտությունների լաբորատորիա; հսկիչ-թունաբանական բաժանմունք; բույսերի պաշտպանության 
և բույսերի կարանտին օրգանիզմների հայտնաբերման  հետազոտությունների բաժանմունք: 

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի   և   տեղեկատվության   կենտրոն». ստեղծվել է 2016 թվականին, 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և խորհրդատվության իրականացման 
նպատակով, ներառյալ, ի թիվս այլոց՝ (i) հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ և 
գնահատումներ, ներառյալ հետազոտման և արդյունահանման ծրագրերի նախապատրաստում, 
ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի բնապահպանական երկրաբանական քարտեզագրում; (ii) 
թափոնների անձնագրերի մշակում; (iii) ջրի, հողի և օդի ֆիզիկաքիմիական փորձարկում, (iv) 
բնապահպանական օբյեկտների հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, մշակումների, 
նախագծերի և ստեղծագործական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում և դրանց 
ազդեցությունը: 

   

Մասնավոր սեկտորի լաբորատորիաներ 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն. հիմնադրվել է 2009 
թվականին, գործարկում է սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիան և գործում է որպես 
սերտիֆիկացման մարմին: Լաբորատորիան իրականացնում է պարենային հումքի և սննդամթերքի 
փորձարկումներ. զգայորոշման ցուցանիշներ, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, քիմիական 
ցուցանիշներ, մանրէաբանական ցուցանիշներ, Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ (ԳՁՕ) և 
Գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմներ (ԳՁՄ), հորմոններ: «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ»-ը «HALAL» 
սերտիֆիկատներ տրամադրող մարմնի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Բացի այդ, լաբորատորիան իրականացնում է ոչ պարենային ապրանքների 
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փորձարկումներ, ներառյալ. զգայորոշման ցուցանիշներ, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, թունավոր 
տարրեր, մանրէաբանական ցուցանիշներ, միկոտոքսիններ, թունաքիմիկատներ 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» (www.fdalab.am) ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ի սկզբանե 
նախագծվել և կառուցվել է ՊԼԳ (Պատշաճ Լաբորատոր Գործունեություն) և ISO/IEC 17025 միջազգային 
ստանդարտներին համապատասխան: Լաբորատոր համալիրն իրենից ներկայացնում է հինգ հարկանի 
շինություն 3662քմ հողատարածքի վրա, որը գտնվում է էկոլոգիապես մաքուր վայրում՝ Կոտայքի մարզ, 
Նոր Գյուղ: 
Լաբորատոր համալիրը ներառում է չորս տարբեր բաժիններ մեկ տանիքի տակ՝ 

• Սննդի որակի և անվտանգության փորձարկումների բաժին 
• Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկումների բաժին 
• Ծխախոտի փորձարկումների բաժին 
• Մանրէաբանական փորձարկումների բաժին 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան գրանցված է Մաքսային միության 
հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական 
գրանցամատյանում, https://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx: 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ՀՀ Տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարության կողմից նշանակված է որպես փորձարկում 
իրականացնող համապատասխանության գնահատման մարմին և իրավասու է տրամադրել Պետական 
Գրանցման Վկայական: 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ունի նաև միջազգային 
հավատարմագրում՝ տրված ANSI National Accreditation Board (ANAB) հավատարմագրման մարմնի 
կողմից: 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ http://vallexgroup.am/. գործունեության ոլորտները ընդգրկում են լայն 
շրջանակ` հանքարդյունաբերություն, հիդրոմետալուրգիա և պիրոմետալուրգիա, գիտահետազոտական 
աշխատանքներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, հյուրանոցային գործ, էկո-զբոսաշրջություն և այլն: 
«Վալլեքս» խումբը ներառում է նաև մետալուրգիայի լաբորատորիան, որն ի թիվս արդյունաբերության 
հետ կապված բազմաթիվ այլ թեստերի, իրականացնում է նաև՝ հողի անալիզ, քիմիական 
բաղադրության, բուսական մնացորդների, ծանր մետաղների որոշում: 

«Դարակերտ» կենտրոն. ֆինանսավորվում է CARD AgroService-ի կողմից: Այն շահույթ հետապնդող 
կազմակերպություն է, որը Հայաստանում ֆերմերներին և ագրոբիզնեսին է տրամադրում 
գյուղատնտեսական ծառայություններ և ապրանքներ: Այն ունի շարժական լաբորատոր 
սարքավորումներ և առաջարկում է հողի անալիզի ծառայություններ: Այս ծառայությունը եզակի է 
նրանով, որ գյուղացին կարող է դիմել ՀՀ 19 կենտրոններից մեկը, կենտրոնը կապահովի մասնագետի այց, 
հողերի նմուշառում, նմուշի արագ փորձարկում, N, P, K, pH, EC և այլն: 

 

 

 

 

8.9 Հետազոտական հաստատություններ և գործունեություն   

 

Ընդհանուր առմամբ, սահմանափակ է գիտական և հետազոտական գործունեությունը  
գյուղատնտեսության հետ կապված՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմացման 
ոլորտում: Մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների, ենթակառուցվածքների և 
սարքավորումների (օրինակ ՝ լաբորատոր կարողությունների) և ֆինանսական ռեսուրսների 
անբավարարություն կա ՝ հետազոտական և զարգացման աշխատանքներն արդյունավետ նախագծելու 
և իրականացնելու համար: 

Գյուղատնտեսական հետազոտությունների զգալի մասը արդյունավետորեն չի արտացոլում 
գյուղատնտեսության ոլորտի իրական կարիքները կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության տեսանկյունից: Հետազոտական թեմաների ընտրությունը հաճախ քիչ 
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առնչություն ունի կլիմայի փոփոխության համատեքստում գյուղատնտեսության իրական 
մարտահրավերներին և հնարավորություններին: Հետևաբար, հետազոտության արդյունքները չեն 
գտնում գործնական կիրառություն ֆերմերների և(կամ) այլ շահագրգիռ կողմերի շրջանում՝ կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության նպատակով: Հետազոտական աշխատանքների արդյունքները 
հասանելի չեն ֆերմերների, գյուղատնտեսական ծառայություններ մատուցողների և այլ շահագրգիռ 
կողմերի համար:  

Ստորև ներկայացված է համառոտ քննարկում Հայաստանում բույսերի մշակման և բույսերի 
առողջության, ինչպես նաև անասնապահության և կենդանիների առողջության ոլորտում գործող 
գիտական և հետազոտական հաստատությունների մասին: Այս հաստատությունների կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված ընտրված ուսումնասիրությունները թվարկված են ստորև բերված 
ուսումնասիրությունների բաժնում: 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ), ներառյալ 5 ֆակուլտետներ (ագրոնոմիա; 
անասնաբուժություն և անասնաբուծություն; սննդի տեխնոլոգիաներ; ագրարային 
ճարտարագիտություն; ագրոբիզնես և տնտեսագիտություն) և գյուղատնտեսական 36 տարբեր 
առարկաներ և գիտահետազոտական կենտրոններ՝ 

 Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն, 
ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղ 

 Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղ 

 Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն, ՀԱԱՀ-ի մասնաճյուղ 

 Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի հետազոտական կենտրոն, ՀԱԱՀ 

 Էկոլոգիայի և օրգանական գյուղատնտեսության հետազոտական կենտրոն, ՀԱԱՀ 

 Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության հետազոտական կենտրոն, ՀԱԱՀ 

 

Գոյություն ունեն մի շարք այլ գիտական և հետազոտական կազմակերպություններ, որոնք կարող են 
զբաղվել կլիմայի փոփոխության հետ կապված գիտական և հետազոտական աշխատանքներով: Մինչ 
այժմ այս կազմակերպությունները դեռ չեն ներգրավվել կլիմայի հետ կապված ուսումնասիրություններում 
(օրինակ՝ ուսումնասիրություններ վնասակար օրգանիզմների զարգացման վրա կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության ազդեցության, ինչպես նաև նոր ինվազիվ վնասատուների հետ կապված ռիսկերի 
մեղմացման կամ խելամիտ կլիմայական  գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ): 

Երկրագործության գիտական կենտրոնի (ԵԳԿ): ԵԳԿ-ն աշխատում է երաշտադիմացկուն մշակաբույսերի 
ստեղծման և արտադրության ուղղությամբ՝ ցորենի ձմեռային փափուկ սորտեր՝ «Արայ», «Արմիկ» և 
«Վան», սոյայի սորտեր՝ «Վաղ հասուն 1», գետնանուշի «Լիյա» և «Անուշ» սորտերը համեմատաբար 
կայուն են երաշտի, հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ: Այս սորտերն առաջարկվել են 
որպես կլիմայի փոփոխության պայմաններում մշակման համար հեռանկարային սորտեր: 

«Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ («ՍԱՈՌԳՎԳԿ» ՊՈԱԿ). Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակն իր 
մասնագիտացմանը համապատասխան գիտական, գիտատեխնիկական հետազոտություններ, ինչպես 
նաև մեթոդական, փորձագիտական և գիտակրթական աշխատանքներ կազմակերպելն ու 
իրականացնելն է: Գիտական կենտրոնը բաղկացած է հետևյալ ստորաբաժանումներից և 
լաբորատորիաներից` 

 Կենդանիների առողջության  

 Սննդամթերքի և կերերի անվտանգության 

 Անասնաբուծության  

 Բույսերի առողջության, ներառյալ՝ ֆիտոպաթոլոգիայի և էնտոմոլոգիայի; Հերբոլոգիայի; 
վնասակար օրգանիզմների ռիսկերի գնահատման և վերլուծության; բույսերի վարակիչ 
կարանտինային հիվանդությունների ուսումնասիրման բաժինները: 

Բույսերի առողջության ստորաբաժանումը զբաղվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և 
անտառների ծառերի ամենատարածված և վնասակար օրգանիզմների ուսումնասիրությամբ և 
հետազոտմամբ, ամենավտանգավոր վնասատուների դեմ միջոցառումների մշակմամբ, ինչպես նաև 
սննդամթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդային քանակների հայտնաբերմամբ: Այն նաև 
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իրականացնում է Հայաստանում կարանտինային օրգանիզմների ռիսկերի գնահատում և մշակում է 
արդյունավետ, անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր միջոցառումներ Հայաստանում տարածված 
վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարում: Այնուամենայնիվ, ՍԱՈՌԳՎԳԿ-ն 
կենտրոնանում է միայն կարանտինային նշանակության օրգանիզմների, բայց ոչ ընդհանուր առմամբ 
վնասակար օրգանիզմների ուսումնասիրությունների վրա: Քիչ ուշադրություն է դարձվում կլիմայի 
փոփոխության ազդեցությանը բույսերի պաշտպանության խնդիրների, բույսերի առողջության և 
թունաքիմիկատների արդյունավետության, բույս-վնասատու, բույս-վնասատու-թունաքիմիկատ, 
վնասատու-վնասատու, վնասատու-օգտակար օրգանիզմ փոխազդեցությունների վրա: Առկա է կլիմայի 
փոփոխության պայմաններում բուսասանիտարական ռիսկի գնահատման և վերլուծության պակաս, և 
Հայաստանի համար մշակված չեն գյուղատնտեսական բույսերի վնասատուների բաշխման 
քարտեզները:  Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության մարտավարությունը ներառված չէ 
հետազոտական աշխատանքներում: 

«Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն».  

Հիմնական խնդիրներն են բանջարաբոստանային և 
տեխնիկական  մշակաբույսերի  սերմնաբուծությունը,  սերմնարտադրությունը, բանջարաբոստանային 
մշակաբույսերի առավել բերքատու, բարձրորակ, հիվանդությունների  և  վնասատուների  նկատմամբ 
դիմացկուն սորտերի ստեղծումը՝ ավանդական և նորագույն  (կենսատեխնոլոգիա, մուտագենեզ և այլն) 
եղանակներով, դրանց մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաների, հումքի վերամշակման 
եղանակների մշակումը,  բույսերի  ֆիզիոլոգիայի և  կենսաքիմիայի, 
ջերմոցներում բանջարեղենի արտասեզոնային աճեցման, ոռոգման, պարարտացման ուսումնասիրումը։ 

Մշակվել և արտադրության մեջ ներդրվել են բաց և պաշտպանված գրունտում բանջարաբույսերի 
մշակության տեխնոլոգիաներ։ Ընտրասերվել և ներդրվել են 40-ից ավելի նոր սորտեր և հիբրիդներ: 

Կենտրոնն ունի բանջարային մշակաբույսերի ընտրասերման և սերմնաբուծության, բոստանային 
մշակաբույսերի ընտրասերման, սերմնաբուծության և մշակության տեխնոլոգիայի, պաշտպանված 
գրունտի, բույսերի ֆիզիոլոգիայի, կենսաքիմիայի և հումքի վերամշակման բաժիններ, բույսերի 
կենսատեխնոլոգիայի , բույսերի ախտաբանության լաբորատորիաներ: 

Քիչ ուշադրություն է դարձվում կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը մշակաբույսերի արտադրության 
և ընտրության հարցերի վրա, կլիմայի փոփոխության պայմաններում բանջարեղենի և դաշտային 
մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության վրա: Կլիմայի 
փոփոխության պայմաններում բուսասանիտարական ռիսկի գնահատման և վերլուծության պակաս կա: 
Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության տեխնոլոգիաներն ու փորձը ներառված չեն հետազոտական 
աշխատանքներում: 

  

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ԱՀԿՄԿ)» հիմնադրամ: ԱՀԿՄԿ-
ն 2020 թ-ի փետրվարին, Ավստրիական զարգացման համագործակցության հետ համատեղ, մեկնարկեց 
«Հայաստանում Այգեպտղաբուծության Ոլորտի Զարգացման» ծրագիրը (FRUITENIA):74 FRUITENIA 
նախագիծը պետք է արդիականացնի գյուղատնտեսական ուսումնական ծրագրերը` նոր դասընթացներ 
ներդնելով և արդեն իսկ եղածների բովանդակությունը արդիականացնելով` ՀԱԱՀ-ում ներառելով 
էկոլոգիապես մաքուր, կայուն և խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության ժամանակակից մրգերի 
արտադրության մոտեցումներ: 

Ծրագիրը կիրականացնի դասընթացավարների վերապատրաստում ՀԱԱՀ-ի և TVET- ի ուսուցիչների 
համար` ուսուցչական կազմի կարողությունները զարգացնելու համար: ՀԱԱՀ-ում պտուղ արտադրող 
ֆերմերների, հրահանգիչների և ուսանողների համար կստեղծվի կարճաժամկետ մասնագիտական 
հավաստագրման ծրագիր:  

 

8.10 Կլիմայի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և տարածում 

 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 
հանդիսանում է կարևորագույն գործակալություն, որն առնչվում է գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի 
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փոփոխության հիմնախնդիրներին՝ երկու ուղղությամբ. (i) օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական 
մոնիթորինգ և կանխատեսում (իրականացված «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային 
երևույթների վրա ակտիվ ազդեցության ծառայության» («Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 
կենտրոն»)) կողմից, և (ii) բնական արտակարգ իրավիճակների (կարկուտ, ջրհեղեղ և այլն) ռիսկերի և 
հետևանքների կառավարում, որոնք ազդում են գյուղատնտեսության վրա: 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը» տրամադրում է ամսական 
հաշվետվություններ` ներկայացնելով յուրաքանչյուր ամսվա կլիմայական բնութագիրը և ամսական 
կանխատեսումը: Հաշվետվությունները պարունակում են տվյալներ Հայաստանի տարբեր մարզերում 
միջին ամսական, բացարձակ նվազագույն և առավելագույն ջերմաստիճանների, ամսական տեղումների, 
ձնածածկույթի միջին բարձրության և վտանգավոր եղանակային պայմանների վերաբերյալ: Այս 
տվյալներով կարելի է կանխատեսումներ անել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների 
ձմռանը գոյատևման և վեգետացիոն շրջանի տարբեր փուլերում դրանց զարգացման վերաբերյալ: Բոլոր 
անհրաժեշտ տվյալները տրամադրվում են Էկոնոմիկայի նախարարությանը` տնտեսության 
համապատասխան ոլորտներում (օրինակ` գյուղատնտեսության) գործունեության արդյունավետ 
իրականացման համար: «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի» հիմնական 
գործառույթները, ի թիվս այլոց, ներառում են.75 

o hիդրոօդերևութաբանական երևույթների վերաբերյալ տեղեկատվության և կանխատեսումների 
հավաքագրում, պահպանում և տրամադրում պետական և մասնավոր անձանց և ֆիզիկական 
անձանց (այդ թվում էկոնոմիկայի սեկտորներին՝ կախված իրադարձություններից, ժամանակին 
տեղեկացվածությունն ու պատրաստակամությունն ապահովելու համար); 

o ՀՀ տարածքում վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթներից բնակչության և 
տնտեսության պաշտպանությանը, սպառնացող վտանգի նվազեցմանը նպատակաուղղված 
ծրագրերի իրագործում; 

o հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների` միջազգային ստանդարտներին 
համապատասխան կանոնակարգված գործունեության իրականացում; 

o մթնոլորտի, մակերևութային ջրերի, հողի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, արոտավայրերի, 
օզոնային շերտի վիճակի, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, ակտինոմետրիական և 
աէրոլոգիական դիտարկումների կատարում, տվյալների հավաքագրում, մշակում, պահպանում 
ու օգտագործում, պաշտոնական կանխատեսումների և նախազգուշացումների կազմում; 

o պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական ծրագրերի իրականացում, գետերի, լճերի 
և ջրամբարների հիդրոլոգիական ռեժիմի տարածաժամանակային օրինաչափությունների 
ուսումնասիրում, մակերևութային ջրերի պետական հաշվառում և պետական կադաստրի 
վարում; 

o բնակչության կյանքի և առողջության, երկրի տնտեսության և շրջակա միջավայրի համար 
սպառնալիք հանդիսացող վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների և 
գործընթացների փաստացի և կանխատեսվող կտրուկ փոփոխությունների մասին օպերատիվ 
տեղեկատվության պատրաստում և հաղորդում; 

o պետական տեղեկատվական ռեսուրսների բազայի ձևավորում, հիդրոօդերևութաբանական 
երևույթների տվյալների միասնական ֆոնդի կազմում ու վարում; 

o մասնակցություն միջազգային և տարածաշրջանային նշանակության 
հիդրոօդերևութաբանական ծրագրերի իրականացմանը, տեղեկատվության փոխանակման 
համընդգրկուն միասնական միջազգային համակարգերի զարգացմանը;  

o օգտագործվող մասնագիտական չափիչ-ստուգիչ սարքերի և այլ չափման միջոցների 
ստուգաչափման ու չափաբերման ապահովում;  

o ՀՀ տարածքում կլիմայի և դրա փոփոխության ուսումնասիրում, գնահատում և կանխատեսում, 
ինչպես նաև դրա ազդեցության հետևանքով տնտեսության տարբեր ոլորտների խոցելիության 
վերաբերյալ շահագրգիռ կազմակերպություններին առաջարկությունների ներկայացում; 

o հիդրոօդերևութաբանության բնագավառում կիրառական գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացում, դիտարկումների և կանխատեսումների մեթոդների մշակում ու 
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կատարելագործումը: 

Պատշաճ (համապատասխան, ճշգրիտ և ժամանակին) եղանակի կանխատեսումը կարևոր է բույսերը 
վնասակար օրգանիզմներից պաշտպանելու լավ պլանավորված միջոցառումների ժամանակին 
ձևավորման և իրականացման համար, ինչը, իր հերթին, կարևոր է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
համախառն բերքի ավելացման համար: Սա հատկապես կարևոր է կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
պայմաններում, որը ազդում է վնասատուների կենսաբանական և էկոլոգիական բնութագրերի, ձմռանը 
գոյատևման, սերունդների քանակի, պտղաբերության, նոր և ավելի վիրուսների ցեղերի առաջացման 
վրա և այլն: 

Ինչպես հայտնում են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից», 
հիդրոօդերևութաբանական երևույթների դիտարկումներն իրականացվում են Հայաստանի տարածքում 
գտնվող օդերևութաբանական 47 կայանում: Կենտրոնը  եղանակի կանխատեսման համար գործարկել է 
230 ռադիոզոնդ: Հիդրոօդերևութաբանական երևույթների դիտարկումների համակարգը ներառում է   84 
գետային դիտակետ, 5 ջրամբարի դիտակետ և 4 լճային դիտակետ: 2019 թ-ին կենտրոնը 69 
նախազգուշացում է արել վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների վերաբերյալ (բոլոր 
նախազգուշացումները ճշգրիտ էին): 

Վնասակար օրգանիզմների զանգվածային զարգացման մասին կանխատեսման և ահազանգման 
ներկայիս համակարգը արդյունավետ կամ արդիականացված չէ և ի վիճակի չէ ժամանակին, տեղին 
հատուկ կամ ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրել ֆերմերներին մի շարք ոլորտներում, ներառյալ՝ 
ակտիվ ջերմաստիճանի օրերի հաշվարկ; ջրի ծավալի նվազեցման կանխատեսումներ; վաղ 
նախազգուշացման համակարգեր; կարկուտի կամ սառեցման ռիսկի կանխատեսումներ; թափոնների 
կառավարման գործիքներ; ազոտի կառավարման գործիքներ; կամ վնասատուների և 
հիվանդությունների սպասվող բռնկումների կանխատեսումներ՝ համաճարակներից և բերքի հսկայական 
կորուստներից խուսափելու համար: Այս ամբողջ տեղեկատվությունը կարող է կապվել կլիմայի 
երկարաժամկետ տվյալների և Հայաստանի շրջանների ընթացիկ եղանակի կանխատեսումների հետ՝ 
կապված մշակաբույսերի, հողի պայմանների, տնկման ժամկետների և այլնի վերաբերյալ հատուկ 
տվյալների հետ` ֆերմերներին և հայ խորհրդատուներին ավելի ճշգրիտ տվյալներ և որոշումներ 
կայացնելու կարողություն ապահովելու համար:76 Քանի որ այդ գործիքները գոյություն չունեն, հայ 
ֆերմերներն ավելի խոցելի են վնասակար վնասատուների և հիվանդությունների փոփոխությունների 
նկատմամբ, որոնք կարող են կրճատվել (պտղատուների բակտերիալ այրվածք, որդաններ/կոկցիդներ, 
լոլիկի հարավամերիկյան ցեց, կրծողներ, մորեխներ և այլն): 

 

8.11 Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարում 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 
հանդիսանում է կարևորագույն գործակալություն, որն առնչվում է գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի 
փոփոխության հիմնախնդիրներին՝ երկու ուղղությամբ. (i) օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական 
մոնիթորինգ և կանխատեսում (իրականացված «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային 
երևույթների վրա ակտիվ ազդեցության ծառայության» («Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 
կենտրոն»)) կողմից, և (ii) բնական արտակարգ իրավիճակների (կարկուտ, ջրհեղեղ և այլն) ռիսկերի և 
հետևանքների կառավարում, որոնք ազդում են գյուղատնտեսության վրա: 2020 թ-ին մի շարք 
գործակալություններ և նրանց գործառույթները միավորվեցին մեկ գործակալության` 
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի» ներքո:77 

Հակակարկտային պաշտպանության համակարգը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
ենթակայության ներքո, ներառում է երկու ռադիոլոկացիոն կենտրոններ Լոռու և Արագածոտնի 
մարզերում և հակակարկտային կայան Արարատում և Արմավիրում: Ռադիոլոկացիոն կենտրոնները 
իրականացնում են մթնոլորտի մոնիթորինգ 200 կմ շառավղով` հայտնաբերելու վտանգավոր 

76 Որպես օրինակ, տե՛ս NRCC, Climate Smart Farming և NEWA կայքերը Քորնելի համալսարանի գործիքների, որոնք մանրամասն 
տրամադրում են եղանակի և կլիմայի գյուղատնտեսական տվյալները ԱՄՆ հյուսիսարևելյան ֆերմերներին: Տես ՝ nrcc.cornell.edu; 
climatesmartfarming.org; և newa.cornell.edu կայքերը: Նմանատիպ կայքեր և գործիքներ կարող են ստեղծվել հայ ֆերմերների 
համար` կլիմայի և եղանակի կայանների տվյալները համակարգելով Հայաստանին հատուկ գյուղատնտեսական մոդելների հետ:   
77 Կառավարության 2020 թ. Հունվարի 30-ի թիվ 81-Ն որոշմամբ: Սույն որոշմամբ երկու գերատեսչությունների գործառույթները 
(«Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» և «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային 
երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպել են 
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» կազմակերպության: 

 125 

                                                            



երևույթները, ամպերի շարժման ուղղությունն ու արագությունը և դրանց վտանգավորության 
աստիճանը, գնահատելու ամպի կազմավորումների տեղաշարժը: Հակակարկտային համակարգը 
ներառում է. 

 552 գազագեներատորային հակակարկտային կայաններ «Զենիթ», որից 234 կայանը 
պետության սեփականությունն է, 269-ը` համայնքային, իսկ 49-ը` մասնավոր: Այս կայաններն 
ունեն 60-80% արդյունավետություն մանր կարկուտի դեպքում, սակայն դրանց 
արդյունավետությունը կտրուկ նվազում է խոշոր տրամաչափի կարկուտի դեպքում, և երբ 
կարկտաբեր ամպերն ուղեկցվում են ուժեղ քամիով: Այս կայանները պաշտպանում են 44,160 հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր Արագածոտնի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի 60 
համայնքում: 

 2017 թվականին պիլոտային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ձեռք բերեց 3 նոր տիպի 
«ԷԼԻԱ-3» հակակարկտային հրթիռային կայաններ, որոնք տեղակայված են Արմավիրի մարզի 
Ակնալիճ համայնքում, Արագածոտնի մարզի Արտաշավան և Ոսկեվազ համայնքներում: Այս 
հրթիռային կայանները պաշտպանում են 82,280 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր: 

 2019-ին հակակարկտային համակարգը գործեց 510 կարկտավտանգ ամպերի դեմ, որոնցից 490-
ը արդյունավետ էին, այսինքն՝ 490-ի դեպքում արդյունավետորեն կանխվեց կարկտաքարերի 
առաջացումը: Ընդհանուր առմամբ կարկուտից տուժել էր 221 համայնք:78 

 Մեր տեղեկությունների համաձայն այդ ծրագրերի և ներդրումների արդյունավետության 
վերաբերյալ հետազոտության վրա հիմնված գնահատական չի կատարվել` երաշխավորելու 
համար, որ ֆինանսական միջոցները արդյունավետ են ծախսվել կամ, որ հակակարկտային 
համակարգերի շնորհիվ նվազեցվել են վնասներն ու կորուստները: Չնայած նրան, որ 
կարկտահարության հետևանքով պատճառվող վնասներին բավականին մեծ ուշադրություն է 
դարձվել, անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում բնակլիմայական աղետների և ռիսկերի, 
ինչպես նաև բոլոր ռիսկերը (օրինակ՝ հորդառատ տեղումների, ջրհեղեղների, 
հիվանդությունների կամ երաշտի քանակի և ինտենսիվության աճի հետ կապված ռիսկեր) 
կանխելու համար մշակված ծրագրերի ու նախագծերի առավել համապարփակ գնահատական: 

78 ԱԻՆ, տարեկան զեկույց 2019թ.՝ http://www.mes.am/hy/reports/ 
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9. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Այս բաժինը ներառում է գյուղատնտեսության ենթաոլորտների առկա ծրագրերի և նախագծերի, 
հարմարվողականության միջազգային նախագծերի և դրանց արդյունքների վերլուծությունը, ինչպես 
նաև ավելի լայն ազգային և միջազգային ռազմավարական շրջանակների հետ սիներգիաները՝ կայուն 
զարգացման պլանավորման գործընթացներին կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
ինտեգրման համատեքստում, ներառյալ գենդերային հարցի արտացոլումը գյուղատնտեսության մեջ 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրերում` կենտրոնանալով պլանավորման 
գործընթացում  թերությունների և ձեռք բերված արդյունքների վրա:   

 
9.1  Համառոտ ակնարկ. պետական աջակցության քաղաքականություն և ծրագրեր 

 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը գյուղատնտեսության մեջ վարում է ազատական 
քաղաքականություն: Գյուղատնտեսական ապրանքների գները չեն կարգավորվում, և պետության 
կողմից (կամ շատ քիչ) միջամտություն չկա գյուղատնտեսական արտադրության և արտադրանքի 
շուկայավարման գործընթացներին: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում չկան կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարեցմանը 
միտված հստակ քաղաքականություններ և ծրագրեր, այնուամենայնիվ, կան հատուկ մշակված 
ծրագրեր` աջակցելու էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների օգտագործմանը, ինչպիսին կաթիլային 
ոռոգումն է, և տարերային բնական երևույթներից պաշտպանվելու համար՝ պաշտպանական 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը  (օրինակ՝ հակակարկտային ցանցեր կամ այլ տեխնոլոգիաներ):79 
Կաթիլային ոռոգման ծրագիրը նպատակաուղղված է ավելացնելու կաթիլային եղանակով ոռոգվող 
մշակելի հողատարածքը ընդհանուր առմամբ 1700 հա-ով: 

Գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության գործիքները ներառում են, ի թիվս այլոց, 
ցածր տոկոսադրույքներով լիզինգի կամ վարկավորման ծրագրերի տրամադրում, որի շրջանակներում 
ֆերմերները կարող են վարձակալել/գնել գյուղատնտեսական տեխնիկա և սարքավորումներ՝ 
կանխավճարով և շուկայականից զգալիորեն ցածր տոկոսադրույքներով: Հայաստանի 
կառավարությունը փնտրում է գյուղատնտեսությանն աջակցելու և կայուն գյուղատնտեսական 
պրակտիկան խթանելու առավել արդյունավետ և 
պիտանի ուղիներ: Կառավարության կողմից 
օգտագործվող ծրագրերն ու գործիքները, 
մասնավորապես, ներառում են.  

Արտադրության աջակցություն, ներառյալ (i) 
տոկոսադրույքների սուբսիդիաներ (վարկի և լիզինգի 
համար); (ii) սուբսիդավորված լիզինգ. 
գյուղատնտեսությանն օժանդակելու հաջողված 
ծրագրերից մեկը սուբսիդավորված լիզինգի ծրագիրն 
էր, որի շրջանակներում ֆերմերները կարող էին 
վարձակալել գյուղատնտեսական տեխնիկա և 
սարքավորումներ՝ կանխավճարով և շուկայականից 
զգալիորեն ցածր տոկոսադրույքներով:  (iii) 
ներդրանքների պետական մատակարարում 
(հիմնական ներդրանքների, ինչպիսիք են՝ 
պարարտանյութերը, սերմերը և վառելիքը պետական 
գնում արտոնյալ գներով և բաշխում); աջակցություն 
ոռոգման ջրի համակարգի կիրառմանը;80 (iv) 

79 Աղբյուր՝ Գյուղատնտեսության նախարարություն՝ www.minagro.am/պետական-օժանդակության-ծրագրեր/  
80Ոռոգման ոլորտին աջակցելու և նրա ֆինանսական կենսունակությունը պահպանելու համար Հայաստանի 
կառավարությունը ֆինանսական օգնություն է տրամադրում ջրառի և ջրի բաշխման գործընթացում ներգրավված 
սուբյեկտներին՝ Ջրօգտագործողների ընկերություններ (ՋՕԸ) և Ջրամատակարարում իրականացնող ընկերություններ: 

 
Պատկեր 21՝ Հայաստան, գյուղատնտեսության 
ոլորտում պետական ծախսեր 
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գյուղատնտեսության համար հարկային արտոնություններ (օրինակ` գյուղատնտեսական ներդրանքի 
մատակարարման շղթայի որոշ փուլերի համար ԱԱՀ-ից ազատում): 

o Աջակցություն գյուղական համայնքների զարգացմանը. տարածաշրջանային զարգացման և 
սոցիալական համախմբման նպատակով պետությունը ծրագրեր է իրականացնում հեռավոր 
գյուղական բնակավայրերում ապրող և գործող տնային տնտեսություններին աջակցելու 
համար (օրինակ` հարկերից ազատում): 

o Արտաքին առևտուր (ներքին շուկայի պաշտպանություն). Հայաստանը կիրառեց ազատ 
արտաքին առևտրի ռեժիմ: Ագրոպարենային ապրանքների ներմուծման սակագներ (և ներքին 
գների կարգավորում): Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, իսկ երրորդ երկրներից ներմուծվող 
ապրանքների սակագները սահմանվում են ԵԱՏՄ մակարդակով: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում պետական ծախսերը 2014 
թվականից ի վեր նվազում են և բացարձակ մեծությամբ մնում են շատ ցածր (պատկեր 21):81 
Սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսների առկայության դեպքում բյուջեի գումարների ուղարկման 
արդյունավետությունը դառնում է կարևոր: Հավասարապես կարևոր է. 

• խրախուսել մասնավոր ներդրումները ֆերմերային տնտեսություններում և կայուն 
տեխնոլոգիաներում և պրակտիկայում 

• զարգացնել ֆերմերների և սննդի վերամշակողների շրջանում ժամանակակից առաջադեմ 
տեխնոլոգիաների և պրակտիկայի, ինչպես նաև կայուն փորձի վերաբերյալ գիտելիքները  

Ստորև բերված այս բաժինները ներառում են մշակաբույսերի արտադրության և բույսերի 
առողջության ոլորտներում Կառավարության կողմից (համագործակցելով միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների հետ), ինչպես նաև ՀԿ-ների, միջազգային և տեղական դոնոր համայնքի և 
մասնավոր բիզնեսի կողմից իրականացվող ծրագրերն ու գործողությունները: 

Կառավարության ծրագրերն ու նախագծերը ներառում են ոչ միայն Գյուղատնտեսության 
նախարարության, այլ նաև այլ գերատեսչությունների` Բնապահպանության նախարարության, 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարությանը (ԷԵԲՊՆ) կից Ջրային կոմիտեի և այլն, կողմից իրականացվող 
ծրագրերն ու նախագծերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018-ին, ջրային ոլորտում տրամադրված սուբսիդիան կազմել է $ 11.5 միլիոն: 2006-2018 թվականներին ՋՕԸ-ներին և ՋԻԸ-
ներին տրամադրված սուբսիդիան կազմել է շուրջ 170 միլիոն ԱՄՆ դոլար: 
81 Աղբյուր՝ Գյուղատնտեսության նախարարություն՝ www. http://minagro.am/pdf-pages/բյուջե/  
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9.2 Ծրագրերի և միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկություններ 

 

Աղյուսակ 17. Ծրագրեր և միջոցառումներ – բացեր և առաջարկություններ 
ՈԼՈՐՏ ՄԱՐՄԻՆ/ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ԲԱՑ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

Կիրառական 
հետազոտություն 

 

Համապատասխան 
նախարարություններին կից 
գիտական և հետազոտական 
հաստատություններ 

 

(տե՛ս հաստատությունների 
ցանկը բաժնում…)  

 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

 

• Հետազոտական թեմաների 
ընտրությունը հաճախ քիչ 
առնչություն ունի կլիմայի 
փոփոխության համատեքստում 
գյուղատնտեսության իրական 
մարտահրավերներին և 
հնարավորություններին: Հետևաբար, 
հետազոտության արդյունքները չեն 
գտնում գործնական կիրառություն 
ֆերմերների և (կամ) այլ շահագրգիռ 
կողմերի շրջանում կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության համար:  

• Հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքները մատչելի չեն 
ֆերմերների, գյուղատնտեսական 
ծառայություններ մատուցողների և այլ 
շահագրգիռ կողմերի համար: 

• Հետազոտության արդյունքները և 
տարբեր ծրագրերի արդյունքները 
երբեմն անհնար է իրականացնել 
գյուղացիական տնտեսություններում 
կամ արդյունավետ չեն մի քանի 
պատճառով. փոքր ֆերմերային 
տնտեսություններ, կոոպերատիվների 
և ֆերմերների միջև 
համագործակցության 
բացակայություն, համապատասխան 
մեքենաների բացակայություն, 
ֆերմերների դաշտային դպրոցների 
բացակայություն, շարունակական 
վերապատրաստման ծրագրեր, 

• Ստեղծել արդյունավետ 
խթաններ (ֆինանսական, 
հարկային խթաններ և այլն)՝ 
գյուղատնտեսական 
գործակալությունների կամ 
համալսարանների կամ 
մասնավոր հատվածի կողմից  
հետազոտությունների և 
զարգացման (R&D) խթանման 
համար` կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ 
դիմացկուն/հարմարեցված 
սորտերի և տեխնոլոգիաների, 
Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի, և այլնի 
ստեղծման համար: 

• Ստեղծել շահագրգիռ կողմերի 
արդյունավետ երկխոսության 
մեխանիզմ, որպեսզի 
հետազոտական 
աշխատանքներն ավելի 
գործնական լինեն և հիմնված 
լինեն ֆերմերների կարիքների 
վրա: 

• Մշակել միջոցառումներ՝ 
աջակցելու համար 
ֆերմերային 
ընկերություններին և 
կոոպերատիվներին:  

• Ընդլայնել խորհրդատվական 
ծառայությունը և աջակցել 

• Հետազոտական 
աշխատանքների որակի 
բարելավում հետևյալ 
առումներով. (i) 
գյուղատնտեսությունում 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
իրական կարիքների 
բավարարում; (ii) 
աշխատանքների 
ժամանակին կատարում; 
(iii) հետազոտական 
աշխատանքների 
գործնական կիրառման և 
օգտագործման 
դյուրինություն: 

• Ավելի լավ 
համապատասխանություն 
հետազոտական ջանքերի 
և կլիմայի փոփոխության 
մարտահրավերների, 
ինչպես նաև ռիսկերի 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
միջև:  

• Գյուղատնտեսությունում 
կլիմայի փոփոխության 
մարտահրավերներին 
դիմակայելու համար 
նորարարական 
մոտեցումների ավելի լայն 
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պատշաճ խորհրդատվություն / 
խորհրդատվական ծառայություններ, 
լավագույն գյուղատնտեսական 
տեխնոլոգիաների ներդրման համար 
ֆինանսական ռեսուրսների 
բացակայություն, ցուցադրական 
առաջադեմ տնտեսությունների 
բացակայություն և հնացած 
տեխնիկական միջոցներ, 
հետազոտության և շահագրգիռ այլ 
կողմերի միջև կապի բացակայություն: 

  

գիտելիքների փոխանցմանը: 

• Ստեղծել խթաններ 
ֆերմերների համար՝ խելամիտ 
կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
մարտավարությունների և 
տեխնոլոգիաների 
նորարարացման և ներդրման 
համար: 

• Մշակել վնասատուների 
զարգացման կանխատեսման 
և վաղ նախազգուշացման 
համակարգ: 

կիրառում: 

• Բարելավված 
երկխոսություն և 
համագործակցություն 
գիտական և 
հետազոտական 
հաստատությունների, 
ֆերմերների և 
գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողների միջև: 

Արտադրություն և 
տեխնոլոգիաներ. 

արդյունավետ 
արտադրական 
տեխնոլոգիաների 
ցուցադրում և 
խթանում 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Բնապահպանության 
նախարարություն 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

ՀԱԱՀ 

Գիտական 
հաստատություններ 

• Ֆերմերների կողմից ցածր 
ներդրումներ կայուն և խելամիտ 
կլիմայական տեխնոլոգիաներում և 
պրակտիկայում: 

• Հետազոտությունների արդյունքները 
չեն գտնում գործնական կիրառում (և 
չեն կրկնվում) ֆերմերների և (կամ) այլ 
շահագրգիռ կողմերի շրջանում 
կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության համար: 

• Կազմակերպել նպատակային 
ցուցադրական ծրագրեր, 
որոնք ներառում են խելամիտ 
կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
տեխնոլոգիաներ և 
պրակտիկա, ներառյալ` 
խելամիտ կլիմայական 
մշակման պրակտիկա, 
ոռոգում, սորտերի 
ընտրություն, ներդրանքների 
կայուն օգտագործում և այլն: 

• Գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողների և ֆերմերների 
համար խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
վերաբերյալ ուղեցույցների 
մշակում: 

• Ստեղծել արդյունավետ 

• Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
տեխնոլոգիաների և 
պրակտիկայի ավելի լայն 
կիրառում: 
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խթաններ (ֆինանսական, 
հարկային խթաններ և այլն)՝ 
գյուղատնտեսական 
գործակալությունների կամ 
համալսարանների կամ 
մասնավոր հատվածի կողմից 
հետազոտությունների և 
զարգացման (R&D) խթանման 
համար` կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ 
դիմացկուն/հարմարեցված 
սորտերի և տեխնոլոգիաների, 
Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի, և այլնի 
ստեղծման համար: 

Խորհրդատվական 
ծառայություններ 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն)  

 

Մարզային  
խորհրդատվական 
ծառայություններ 

• Խորհրդատվական ծառայությունները 
թույլ են և ի վիճակի չեն 
արդյունավետորեն բավարարել կայուն 
գյուղատնտեսության, ինչպես նաև 
կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության 
տեխնոլոգիաների և փորձի 
վերաբերյալ գյուղատնտեսական 
խորհրդատվության պահանջը: 

• Ֆերմերները հաճախ առաջնորդվում 
են կարճաժամկետ շահույթ ստանալու 
ռազմավարությամբ և անտեսում են 
կլիմայական պայմանները, հողերի 
բնութագրերը և ընտրված բույսի 
մշակման պահանջները: Անգամ խոշոր 
ներդրումները կարող են լինել առանց 
համապատասխան գիտելիքների և 
խորհրդատվության: Սա հանգեցնում է 
ձախողման, քանի որ գյուղացիական 

• Կլիմայի փոփոխության 
խնդիրների, խելամիտ 
կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
տեխնոլոգիաների և 
փորձառության ուսուցանում 
անձնակազմին և 
մասնագետներին: 

• Հնարավորության 
սահմաններում, 
խորհրդատվական  
ծառայությունների 
նախագծումն ու 
շուկայավարումը 
ֆինանսապես կենսունակ 
դարձնել 

• Ապահովել բավարար 
հանրային ֆինանսավորում՝ 

• Խորհրդատվական 
ծառայությունների որակի 
բարելավում. (i) 
գյուղատնտեսությունում 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
հետ կապված ֆերմերների 
իրական կարիքների 
բավարարում; (ii) 
աշխատանքների 
ժամանակին կատարում; 
(iii) հետազոտական 
աշխատանքների 
գործնական կիրառման և 
օգտագործման 
դյուրինություն:  

• Խորհրդատվական 
ծառայությունների 
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տնտեսությունները սխալ բույս են 
ընտրել և / կամ տնկել այն ոչ ճիշտ 
գոտում: 

• Ֆերմերները հակված են 
գյուղատնտեսական 
խորհրդատվություն չփնտրել մինչև 
ձախողման լուրջ ռիսկերին բախվելը, 
երբ կարող է շատ ուշ լինել: 

խորհրդատվական 
ծառայություններ 
իրականացնելու համար  

• Խորհրդատվական 
ծառայությունների 
շարժունակության 
բարձրացում: 

• Արդյունավետ 
համագործակցություն 
հաստատել գիտական 
կենտրոնների և 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտների, 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների և 
մասնավոր հատվածի 
ծառայություններ 
մատուցողների հետ: 

կենսունակության 
բարելավում: 

Ուսուցում և 
խորհրդատվություն 

ՀԱԱՀ 

Այլ կրթական և գիտական 
հաստատություններ 

• Կլիմայի փոփոխության խնդիրները, 
ներառյալ կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը, կլիմայի 
փոփոխության մեղմացումը և 
հարմարվողականությունը, և 
խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության խնդիրները, 
որոնք արտացոլված չեն կրթական 
ծրագրերում և ուսումնական 
պլաններում: 

• Հայաստանի մարզերում կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված 
կիրառական գյուղատնտեսական 
հետազոտությունների և դաշտային 
փորձերի սահմանափակ ջանքեր: 

• Համապատասխան 
ուսումնական պլանների 
ժամանակին վերանայում՝ 
հաշվի առնելով պետական և 
մասնավոր հատվածներում 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության, 
օրգանական հողագործության 
և խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
գիտելիքների և 
հմտությունների պահանջները: 

• Ապահովել համապատասխան 
կրթություն, պատրաստել և 

• Պետական և մասնավոր 
հատվածի պաշտոնատար 
անձանց / 
աշխատակիցների համար 
կրթական ծրագրերի և 
դասընթացների 
առկայություն: 

• Արդյունավետ կապեր 
կրթական համակարգի և 
ագրոպարենային ոլորտի, 
ինչպես նաև 
քաղաքականություն 
մշակողների միջև: 

• Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
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• ՀԱԱՀ-ը դանդաղ է արձագանքում 
փոփոխություններին և մշակում 
ծրագրեր և դասընթացներ՝ 
օժանդակելու կլիմայի փոփոխության 
մեղմացմանն ու հարմարեցմանը: 

վերապատրաստել 
մանկավարժներ և 
մասնագետներ: 

• Նպաստել գիտելիքների և 
խելամիտ կլիմայական 
տեխնոլոգիաների 
փոխանցմանը: Ստեղծել և 
զարգացնել ցուցադրական 
ֆերմաներ, ֆերմերների 
դաշտային դպրոցներ՝ 
հետազոտողների և 
խորհրդատվական 
ծառայության հետ համատեղ: 

գիտելիքները և նոր 
տեխնոլոգիաները 
փոխանցվում են:  

• Ստեղծվում են 
ցուցադրական ֆերմաներ, 
ֆերմերների դաշտային 
դպրոցներ:  

Բույսերի 
պաշտպանության 
ազգային ծրագիր 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն)  

 

• Բույսերի պաշտպանության ազգային 
ծրագրի նախագիծը սպասում է 
ընդունման կառավարության կողմից, 
չի պարունակում դրույթներ 
բուսասանիտարական ոլորտում 
կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության վերաբերյալ: 

• Բույսերի պաշտպանության ազգային 
ծրագիրը բուսասանիտարիայի 
ոլորտում հիմնական ուղեցույցն է, որը 
ներառում է. բույսերի 
արտադրությունը և 
պաշտպանությունը, 
թունաքիմիկատների կյանքի ցիկլի 
կառավարումը, խելամիտ կլիմայական 
միջոցառումներն ու 
մարտավարությունը, որոնք 
նպաստում են կլիմայի փոփոխության 
մեղմացմանը և հարմարեցմանը, 
կրթությունը և ուսուցումը, 

• Վերանայել բույսերի 
պաշտպանության ազգային 
ծրագրի նախագծի 
ենթաբաժինների 
ռազմավարությունը մինչև 
Կառավարության կողմից դրա 
ընդունումը` կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության 
և կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
վերաբերյալ դրույթները 
ինտեգրելու համար: 

• Բույսերի 
պաշտպանության 
ազգային ծրագիրը, 
կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության, կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
վերաբերյալ դրույթներով, 
ընդունվել և իրականացվել 
է: 
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խորհրդատվությունը և գիտելիքների 
փոխանցումը, իրազեկման 
բարձրացումը, կիրառական 
հետազոտությունը և այլն: 

Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքար 
(ՎԻՊ)  

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն)  

ՀՀ Արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

Հիդրոօդերևութաբանության 
և մոնիթորինգի կենտրոն  

• Հայաստանում Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի (ՎԻՊ) 
համակարգ կիրառված չէ: 

• Հայաստանում մշակել և 
ներդնել Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի (ՎԻՊ) 
համակարգ 

• Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի 
(ՎԻՊ) մոտեցումը 
կնպաստի Հայաստանում 
անվտանգ սննդամթերքի 
արտադրության զգալի 
աճին, բարենպաստ 
բուսասանիտարական 
իրավիճակի ստեղծմանը և 
թունաքիմիկատների 
անբարենպաստ 
ազդեցության 
նվազեցմանը մարդու 
առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա: 

• Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի 
(ՎԻՊ) 
մարտավարությունը, 
որպես ԽԿԳ-ի 
փորձառության մի մաս, 
կօգնի նվազեցնել 
վնասատուների, 
հիվանդությունների, 
աբիոտիկ սթրեսների 
նկատմամբ 
մշակաբույսերի 
խոցելիությունը, 
կբարելավի հարմարվելու 
կարողությունը, ինչպես 

 134 



 

Աղյուսակ 17. Ծրագրեր և միջոցառումներ – բացեր և առաջարկություններ 
ՈԼՈՐՏ ՄԱՐՄԻՆ/ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ԲԱՑ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

նաև կօգնի կառավարել 
բույսերի արտադրությունը 
և սննդի անվտանգության 
համակարգերը կլիմայի 
փոփոխության 
պայմաններում: 

Արտադրություն և 
տեխնոլոգիաներ. 

օրգանական 
գյուղատնտեսություն 

Էկոնոմիկայի 
(Գյուղատնտեսության) 
նախարարություն  

Սննդամթերքի 
անվտանգության պետական 
ծառայություն (ՍԱՊԾ) 

Օրգանական գյուղատնտեսությունը 
զարգացման վաղ փուլում է: Օրգանական 
գյուղատնտեսության հետագա 
կատարելագործումն ու ընդլայնումը 
կաշկանդված են մի շարք գործոններով, 
ինչպիսիք են. 

• օրգանական այգիներ և ֆերմերային 
տնտեսություններ հիմնելու համար 
ներդրումների և ժամանակի բարձր 
պահանջներ; 

• գիտելիքների և հմտությունների 
պակաս; 

• ցածր մրցունակություն միջազգային 
շուկաներում; 

• շուկայավարման խնդիրների 
դժվարություններ: 

• Աջակցել օրգանական 
գյուղատնտեսությանը՝ որպես 
կլիմայի փոփոխության 
բարելավման 
հարմարվողականության 
արդյունավետ ուղղություն 

• Համախմբել ռազմավարական 
և քաղաքական ջանքերը 
ազգային մակարդակով ՝ 
դոնորների մասնատված 
ջանքերի  փոխարեն 

• Օրգանական 
գյուղատնտեսության մասին 
օրենքում ներառել 
համապատասխան 
դրույթները 

• Օրգանական 
գյուղատնտեսության 
զարգացում, որը 
նպաստում է կլիմայի 
փոփոխության 
մեղմացմանը և 
հարմարեցմանը 

Արտադրություն և 
տեխնոլոգիաներ. 

մեղվաբուծություն 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն)  

 

 

 

Մեղուների զանգվածային անկումները 
հաճախակի են դառնում, ինչը 
պայմանավորված է ոչ միայն ԿՓ- ով, այլև 
թունավոր քիմիկատների կիրառման 
ծավալների կրկնապատկման արդյունք 
է: 

• Մեղվաբուծության 
զարգացման, այդ թվում ՝ 
օրգանական և ավանդական 
մեղվաբուծության զարգացման 
պետական աջակցության 
ծրագրի մշակում: 

• Լաբորատոր կառավարման 
ծառայությունների 
մատուցման 
կատարելագործում` 

• Հայաստանում մեղուների 
առողջ գաղութների 
քանակի ավելացում: 

• Այգեգործության և 
գյուղատնտեսության 
էկոհամակարգերի 
առողջության և 
արտադրողականության և 
կլիմայի փոփոխության 
կայունության 
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արդյունավետ մոնիթորինգի և 
որակի վերահսկողության 
ապահովման համար: 

• Փոփոխություն կատարել 
(համապատասխանաբար) 
մեղվաբուծության մասին 
օրենքում 

բարելավում:  

Գյուղատնտեսական 
ռեսուրսներ. 

գենետիկական 
ռեսուրսների 
բարելավում և 
պահպանում 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն)  

 

• Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 
դիմացկուն մշակաբույսերի 
տեսակների բարելավմանն ու 
պահպանմանը ուղղված 
արդյունավետ գործնական 
նախագծերի, փորձարկումների 
բացակայություն: 

• Հետազոտական թեմաների 
ընտրությունը հաճախ քիչ 
առնչություն ունի կլիմայի 
փոփոխության համատեքստում 
գյուղատնտեսության իրական 
մարտահրավերներին և 
հնարավորություններին: Հետևաբար, 
հետազոտության արդյունքները չեն 
գտնում գործնական կիրառություն 
ֆերմերների և (կամ) այլ շահագրգիռ 
կողմերի շրջանում կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականության համար: 

• Հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքները մատչելի չեն 
ֆերմերների, գյուղատնտեսական 
ծառայություններ մատուցողների և այլ 
շահագրգիռ կողմերի համար: 

• Նոր կամ բարելավված 
սորտերի ներդրման և 
խթանման գործնական 
նախագծերի իրականացում 

• Գենետիկական ռեսուրսների 
պահպանման նախագծեր 

Առաջարկվող ծրագրերի 
օրինակներն ու մանրամասները 
տե՛ս «Հիմնական կետեր» 
բաժնում  

• Բարելավված 
գենետիկական 
ռեսուրսները կավելացնեն 
հիվանդությունների, 
ցրտերի, երաշտի և այլնի 
նկատմամբ կայուն 
սորտերի 
բազմազանությունը  
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Ռեսուրսների 
օգտագործում / 
կառավարում. 

Անասնակերի 
արտադրություն 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Բնապահպանության 
նախարարություն 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

ՀԱԱՀ 

Գիտական 
հաստատություններ  

 

• Անասնաբուծության ոլորտի 
զարգացումը խոչընդոտող հիմնական 
գործոններից է կերերի սահմանափակ 
մատակարարումը: 

• Կլիմայի փոփոխությունը կարող է 
բացասական ազդեցություն ունենալ 
բնական և մշակվող արոտավայրերի և 
մարգագետինների վրա: Ֆերմերների 
կողմից կիրառվող անկայուն 
պրակտիկան էլ ավելի կխորացնի այս 
խնդիրը: 

• Բնական և մշակված 
արոտավայրերի և 
մարգագետինների 
բարելավում և արոտավայրերի 
և խոտհարքերի բերրիության 
բարձրացում՝ գերարածեցման 
պատճառած վնասը մեղմելու 
համար: 

• Արոտավայրերում խելամիտ 
կլիմայական տեխնոլոգիաների 
կիրառում: 

Հատուկ գործունեության/ 
միջոցառումների առաջարկվող 
տեսակների վերաբերյալ ավելի 
մանրամասն տե՛ս «Հիմնական 
կետեր» բաժնում  

• Անասնաբուծության 
ոլորտում արդյունավետ և 
կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ կայուն 
անասնակերի/կերերի 
մատակարարում, ինչը 
կնպաստի կլիմայի 
փոփոխության 
հարմարվողականությանը 
և կաջակցի ոլորտի 
հետագա զարգացմանը: 

Ռեսուրսների 
օգտագործում / 
կառավարում. 

հողի բարելավում*  

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Բնապահպանության 
նախարարություն 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

ՀԱԱՀ 

Համայնքներ 

Գիտական 
հաստատություններ 

• Արարատյան դաշտում հողի 
աղակալումը լուրջ մարտահրավեր է` 
ոռոգման վատ փորձառության և 
ջրահեռացման և հողի բարելավման 
անբավարար աշխատանքների 
պատճառով: Կլիմայի փոփոխությունը 
կխորացնի այս խնդիրը: Աղակալված 
հողերը կարող են օգտագործվել 
գյուղատնտեսական նպատակներով 
միայն հողի բարելավումից հետո 
(օրինակ՝ քիմիական մաքրում): 
Կարևոր է նշել, որ աղակալված հողերի 
մեծ մասը հանդիսանում է 
համայնքների սեփականությունը: 

 

 

• Համայնքային 
սեփականություն 
հանդիսացող աղակալված 
հողերի վերականգնման և 
բարելավման համար 
ինտեգրված և միասնական 
մոտեցման կիրառում: 

• Ձևավորել աղակալված հողերի 
բարելավման 
ռազմավարություն: 
Նախագծել պետական 
աջակցության արդյունավետ 
փաթեթ 
(համաֆինանսավորում, այլ 
ֆինանսական խթաններ) 
մասնավոր աղակալված 

Հողի արդյունավետ 
բարելավումը կլուծի 
բնապահպանական 
խնդիրները. բարձրացնել 
ռեսուրսների օգտագործման 
արդյունավետությունը; 
բարձրացնել 
գյուղատնտեսության 
արտադրողականությունը և 
նպաստել կլիմայի 
փոփոխության 
արդյունավետ հարմարմանը: 
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• Մինչ օրս կիրառվող մոտեցումը պետք է 
կենտրոնացնի հողի բարելավման 
աշխատանքները թույլ և միջին 
աղակալմամբ հողերի վրա, 
այնուհետև՝ ուժեղ աղակալված հողերի 
բարելավման: Միտում է եղել փոքր 
մակերևույթների վրա հողի 
բարելավման աշխատանքներ 
իրականացնել: Այս մոտեցումը 
ծախսարդյունավետ չէ և հողի վիճակն 
էլ ավելի է վատթարանում ՝ ստեղծելով 
խիստ աղակալված կղզիներ: 

հողերի վերականգնման և 
բարելավման համար: 

• Նախագծել պետական 
աջակցության փաթեթ՝ 
խրախուսելու համար 
աղակալման բարձր ռիսկ 
ունեցող հողերում ջրի խնայող 
համակարգերի կիրառումը: 

• Ֆերմերների 
իրազեկվածության 
բարձրացում՝ աղակալված 
հողերի գյուղատնտեսական 
կառավարման պարտադիր 
կանոնների վերաբերյալ: 

Պաշտպանություն 
բնական աղետներից. 

կարկուտ 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Բնապահպանության 
նախարարություն 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

Համայնքներ 

 

 

• Կարկուտը զգալի վնաս է հասցնում 
գյուղատնտեսությանը, և կլիմայի 
փոփոխությունը կբարձրացնի 
կարկուտի հաճախականությունն ու 
ուժգնությունը Հայաստանում: 

• Կառավարությունը միջոցներ է 
ձեռնարկել կարկուտը կանխելու, 
կարկուտից պաշտպանելու և 
կարկուտից պատճառված վնասները 
փոխհատուցելու համար:  

• Այնուամենայնիվ, հակակարկտային 
համակարգի մշակումը դեռ ընթացքի 
մեջ է: Միևնույն ժամանակ, մասնավոր 
ֆերմերների կողմից հակակարկտային 
ցանցերի ներդրումները ցածր են և 
անբավարար այգիների և խաղողի 
այգիների արդյունավետ 
պաշտպանության համար: 

• Արդյունավետորեն ավարտել 
հակակարկտային 
համակարգի մշակումը և 
մեծացնել համակարգի կողմից 
պաշտպանության 
ապահովման ծածկույթը, 
ինչպես սահմանված է 2017 թ. 
դեկտեմբերի 21-ի 
Կառավարության թիվ 1678-Ն 
Որոշմամբ և 2017 թ. ապրիլի 
13-ի Կառավարության թիվ 15 
Որոշմամբ:  

• Ընդլայնել մասնավոր 
ֆերմերների կողմից 
հակակարկտային ցանցերում 
ներդրումներ կատարելու 
պետական աջակցության 
ծրագրի ծավալները  

• Բարձրացնել կարկուտի 

• Կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ բարելավված 
հարմարվողականություն՝ 
կարկտից 
գյուղատնտեսության 
ավելի լավ 
պաշտպանության 
միջոցով: 

• Բնական աղետների 
ճշգրիտ 
կանխատեսումներ, 
ֆերմերների 
իրազեկության 
մակարդակի բարձրացում՝ 
կանխարգելիչ 
արդյունավետ 
միջոցառումների 
կիրառման և արագ 
արձագանքման 
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• Գյուղատնտեսության 
ապահովագրության համակարգը 
փորձնականորեն կիրառվում է 
Հայաստանում և ծածկում է կարկուտի 
վնասները: 

ռիսկերի վերաբերյալ 
կանխատեսման 
կարողությունները և 
տեղեկատվության 
փոխանակման և ծանուցման 
համակարգը: 

պայմանների ստեղծման 
միջոցով: 
Հակակարկտային 
պաշտպանության 
ժամանակակից 
համակարգերի ներդրում:  

Պաշտպանություն 
բնական աղետներից. 

քամիներ 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

 

• Կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանի 
որոշ մարզերում կհանգեցնի ավելի 
ուժեղ քամիների: Քամին առաջացնում 
է հողի էրոզիա, վնասում է բույսերն ու 
բերքը, ջուրը և միկրոկլիման: Քամու 
բացասական ազդեցությունն աճեց 
1990-ականների լայնամասշտաբ 
անտառահատումների պատճառով: 
Էրոզիայի հետևանքով տարեկան 
հողերի կորուստը կազմում է 1,5-24,0 
տոննա / հա և ավելին. սա հողի 
ամենաարժեքավոր հատվածն է` 
հումուսը: Կորցնելով այս շերտը՝ հողը 
ոչ միայն կորցնում է սննդանյութերը, 
այլև զրկվում է կառուցվածքից և ջրի 
հիմնական ֆիզիկական 
հատկություններից՝ դառնալով ոչ 
պիտանի գյուղատնտեսության 
համար: 

• Քամեբեկ շերտերի 
իրականացում՝ քամուց 
պաշտպանվելու համար 

• Կազմել քամեբեկ շերտերի 
ստեղծման մեթոդական 
ուղեցույց: Սահմանել 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի 
նվազագույն մակերեսները, 
որոնք պետք է ունենան 
քամեբեկ շերտեր: 

Քամեբեկ շերտերի 
ստանդարտների վերաբերյալ 
լրացուցիչ մանրամասները 
տե՛ս Հավելված 6-ում: 

• Պատրաստել քարտեզներ 
յուրաքանչյուր համայնքում 
քամեբեկ շերտերի հիմնման՝ 
հաշվի առնելով նախորդ 
տվյալները և կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում 
առաջացած ռիսկերն ու 
շեղումները:  

• Մշակել տեղական 
համայնքների միջոցով 
քամեբեկ շերտերի 
վերականգնման և 

• Քամեբեկ շերտերը 
կօգնեն պաշտպանել 
հողերն ու այգիները 
հողմերից (կլիմայի 
փոփոխության սրված և 
նոր ի հայտ եկած ռիսկեր):  

Բարելավված քամեբեկ 
շերտերը կարող են օգնել 
հասնելու՝  

• դաշտի ամբողջ 
սահմաններում քամու 
մեղմացմանը՝ 30-40 %; 

• գարնանային 
ցրտահարությունների 
ժամանակ 2-3 լրացուցիչ 
աստիճանի; 

• մակերեսային հոսքի 20-
30 %-ով նվազեցմանը և 
լանջերին սողանքների 
կանխարգելմանը; 

• բաց դաշտի համեմատ 
ձյան ավելի մեծ 
կուտակումների և ձյան 
հալման գործընթացի 
երկարացմանը 15-16 
օրով; 
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հաստատման ծրագիր: 

• Քամեբեկ շերտի ծառերի 
տնկման պարտադիր 
ներառումը յուրաքանչյուր 
համայնքի 5-ամյա 
տևողությամբ 
ռազմավարության մեջ` 
էրոզիան նվազեցնելու 
նպատակով: 

• մշակաբույսերի 
բերքատվության և 
բնական 
կերահանդակների 
արդյունավետության 
բարձրացմանը, օրինակ` 
աշնանացան ցորենի 
բերքատվությունն 
ավելանում է 0,3-0,7 
տ/հա-ով, իսկ 
կերահանդակների 
բուսազանգվածը 0,2- 0,3 
տ /հա-ով: 

Արտադրություն և 
տեխնոլոգիաներ. 

Անասնաբուծությանն 
աջակցելու ծրագիր 
2019-2024թթ. 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

 

• Անասնաբուծությանն աջակցելու 
ծրագիրը (2019-2024թթ.) 
նախատեսում է տոհմաբուծությամբ 
զբաղվող ֆերմերների համար հարմար 
պայմաններ ստեղծել, 
մասնավորապես՝ վարկի 
տոկոսադրույքների մասնակի 
սուբսիդավորման միջոցով: 
Այնուամենայնիվ, ծրագիրը չի 
ներառում շրջակա միջավայրի 
պահպանության և կլիմայի 
փոփոխությունների մեղմացման և 
հարմարվողականության խնդիրները:       

• Մշակել չափանիշներ ՝ շրջակա 
միջավայրի պահպանության և 
կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման 
գործողություններում 
ներգրավված մարդկանց, 
ընկերություններին և 
ձեռներեցներին 
հայտնաբերելու և աջակցելու 
համար: 

• Կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման և 
հարմարվողականության 
բարելավված և 
ուժեղացված ծրագիր: 

 

Կենդանիների 
առողջություն. 

կենդանիների 
պատվաստում 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

 

• Գյուղատնտեսական կենդանիների 
պատվաստման ծրագիրը 
կենտրոնանում է կենդանիների 
վարակիչ հիվանդությունների դեմ 
պրոֆիլակտիկ միջոցառումների վրա: 
Պատվաստումների ծրագրի 
արդյունավետությունը չի 
գնահատվում իմունային 

• Բարելավել ծրագիրը՝ 
ներմուծելով 
հետպատվաստումային 
գնահատական՝ կենդանիների 
մոտ հատուկ իմունային 
պատասխանը բացահայտելու 
համար:  

• Կենդանիների 
պատվաստման 
բարելավված ծրագիր և 
լրացուցիչ ծրագրեր, որոնք 
լրամշակվել են 
գյուղատնտեսությունում 
հարմարվողականության 
և կլիմայի փոփոխության 
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պատասխանի թեստերով 
(սքրինինգո), ինչը թույլ չի տալիս 
բացահայտել պատվաստումների 
ծրագրի բացերը: 

Կենդանիների հիվանդությունների 
հետևողական քարտեզագրում:  

• AniPas համակարգի միջոցով 
կենդանիների 
հիվանդությունների գրանցում: 

• Իրականացնել «Մեկ 
Առողջության հայեցակարգ» 
զոոնոտիկ հիվանդությունների 
համար: 

հետևանքների 
մեղմացմանն ուղղված  
գործնական 
աշխատանքներով: 

Կենդանիների 
առողջություն. 

Գյուղատնտեսական 
կենդանիների 
բրուցելյոզի դեմ 
պայքարի 
հայեցակարգը (և 
գործողությունների 
պլանը) 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

 

• …  • Ընդլայնել միջգերատեսչական 
հաղորդակցությունը և 
բարելավել 
փոխհարաբերությունները 
Կենդանիների առողջության և 
Մարդու առողջության 
պահպանման ծրագրերի միջև: 

• Իրականացնել զոոնոտիկ 
հիվանդությունների դեմ 
«Առողջության մեկ 
հայեցակարգ»: 

• Բարելավված ծրագիր՝ 
ուղղված «Մեկ 
առողջության 
հայեցակարգի» մշակմանը 
(տրիադա. Կենդանիների 
առողջություն, հանրային 
առողջություն և շրջակա 
միջավայրի 
պաշտպանություն): 

Անասնաբուծություն 

 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Կառավարության Որոշում 
No 10, մարտի 13, 2014թ., 
Կենդանիների 
նույնականացման և 
հաշվառման ծրագրի (ԿՆևՀ) 
հաստատման մասին 

• Առկա չէ կլիմայի փոփոխության 
ռիսկերի, մեղմացման և 
հարմարվողման հարցերի պատշաճ 
լուսաբանում: 

• Ծրագիրը արդյունավետորեն չի 
ընդգրկում միջգերատեսչական 
համագործակցության 
հնարավորությունները, 
մասնավորապես կլիմայի 
փոփոխության և շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության ոլորտներում: 

• Ծրագիրը կապված չէ 
Կառավարության, միջազգային 
ֆինանսական կառույցների և դոնոր 

• Ավելացնել դրույթներ` ԿՆևՀ 
ծրագրի ուղղակի և անուղղակի 
շահառուների շրջանակը 
ընդլայնելու համար, որոնք 
կարող են ծրագրի 
շրջանակներում ստեղծված և 
պահպանված տվյալների 
հիման վրա, ներառյալ.  

- Կլիմայի փոփոխության հետ 
կապված 
գործակալություններ, 
ստորաբաժանումներ 

- Մասնավոր ֆերմերներ, 
հասարակական 

• Գործակալությունների 
համար ԿՆևՀ տվյալների 
բարելավված 
հասանելիություն; AniPas 
համակարգում ստեղծված 
տվյալների շտեմարան 
հաջող մուտք գործելու 
ապահովում:  

• Ընդլայնված ԿՆևՀ 
համակարգը կնպաստի 
կլիմայի փոփոխության 
զգալիորեն 
հարմարեցմանը՝ 
բարելավելով 
անասնաբուծությունը, 
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համայնքի կողմից իրականացվող 
հարակից այլ նախաձեռնությունների և 
ծրագրերի հետ:  

կազմակերպություններ և 
գյուղատնտեսական 
ծառայություններ 
մատուցողներ: Ստեղծել 
տվյալների կառավարման, 
տվյալների հասանելիության 
և օգտագործման հստակ և 
արդյունավետ 
ընթացակարգեր:  

անասնաբուժական 
գործունեության 
արդյունավետությունը, 
հիվանդությունների 
վերահսկումն ու 
հսկողությունը, ինչպես 
նաև կենդանական 
ծագմամբ սննդամթերքի 
հետևելիությունը: 

• ԿՆևՀ համակարգը 
կբացահայտի, ցույց կտա, 
կհաստատի և կտարածի 
տեխնոլոգիաների և 
նորարարական 
էկոլոգիական 
վերականգնման 
միջոցառումների 
վերաբերյալ տվյալներ՝ 
կանխելու համար հողերի 
դեգրադացումը, որը 
վնասում է բնական և 
արհեստական 
էկոհամակարգերը և 
լանդշաֆտային 
մակարդակով ազդում է 
համայնքային հողերի վրա:  

Կիրառվող 
տեխնոլոգիա. 

գյուղատնտեսական 
տեխնիկա 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

 

 

Օրենքը չի ներառում գյուղատնտեսական 
տեխնիկաների և գյուղատնտեսական 
տեխնիկաների շահագործման հետ 
կապված բնապահպանական 
պահանջներ: 

Հայաստանում գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի շուրջ 90% -ը հնացած է և 
ավելի քան 20 տարեկան: Հնացած 

• Կատարել պարտադիր 
տեխնիկական ստուգում: 
Սահմանել գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի շահագործման 
նորմատիվային 
ստանդարտները և 
տեխնիկական նորմերը: 

Այս միջոցառումները ոչ 
միայն կնվազեցնեն 
մթնոլորտ արտանետվող 
վնասակար նյութերի 
քանակը, դրանով իսկ 
մեղմացնելով մթնոլորտի 
աղտոտումը, այլ նաև 
կապահովեն 
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գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
օգտագործումը հանգեցնում է. 

• վառելիքի ծախսի 25-35% աճի; 
• մթնոլորտային օդի արտանետումների 

զգալի աճի; 
• մշակման և բերքահավաքի վատ 

փորձառության; 
• 50-65% վերանորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման 
ծախսերի ավելացման; 

•  ավտոմատացված գործունեության 30-
45% աճի (հերկում, ցանում, մշակում, 
բուժում, բերքահավաք և այլն); 

• գյուղատնտեսական արտադրության 
ծախսերի 8-12% աճի:  

• Շարունակել և ընդլայնել 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի և 
սարքավորումների գնումների և 
օգտագործման աջակցության 
ծրագիրը: 

գյուղտեխնիկայի պարկի 
արդիականացումը և 
գյուղատնտեսական 
գործունեության որակի 
բարելավումը: 

Կնվազի նաև վթարների և 
արտակարգ դեպքերի թիվը: 

Գենդերային 
հավասարություն 

Տրամախաչում  

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
(Գյուղատնտեսություն) 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

ՀՀ Աշխատանքի և 
Սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

Գյուղատնտեսության մեջ կանանց 
ներգրավումը բարելավվեց հատկապես 
դոնորների կողմից հիմնված մեծ ծրագրի 
շնորհիվ, այնուամենայնիվ, 
գյուղատնտեսության մեջ կան մի շարք 
կայուն գենդերային խնդիրներ. 

• ցածր տնտեսական 
հնարավորություններ և 
գյուղատնտեսական արտադրության 
ռեսուրսներին կանանց 
հասանելիություն; 

• կանայք ավելի քիչ են վարձատրվում, 
քան տղամարդիկ իրենց աշխատանքի 
համար; 

• կանայք և այլոք, ովքեր զբաղվում են ոչ 
ֆորմալ գյուղատնտեսական 
գործունեությամբ; 

• Հայաստանը պետք է որդեգրի 
ԽԿԳ-ի նկատմամբ գենդերային 
հարցերին արձագանքող  
մոտեցում ՝ 
գյուղատնտեսությունում 
գենդերային հավասարությունն 
ապահովելու համար: Պետք է 
լինեն մոտեցումներ, որոնք 
մեծացնում են 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
գենդերային հարցերին 
արձագանքող 
քաղաքականություններ, 
իրականացման ծրագրեր և 
բյուջեներ մշակելու և 
իրականացնելու 
կարողությունները: 

• Դոնորների կողմից 
ղեկավարվող ծրագրեր, որոնք 
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• կանայք ավելի քիչ մասնակցություն 
ունեն մասնավոր, ինչպես նաև 
պետական հատվածներում 
որոշումների կայացման 
գործընթացում; 

• կանայք ավելի շատ զբաղվում են 
որոշակի դաշտային 
աշխատանքներով, ինչպիսիք են՝ 
բերքահավաքը, տեսակավորումը և 
փաթեթավորումը; 

•  կանայք հողագործության և 
ագրոբիզնեսի, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների 
օգտագործման հետ կապված ավելի 
քիչ գիտելիքներ և հմտություններ 
ունեն: 

 
Կլիմայի փոփոխությունը կխորացնի 
գյուղատնտեսության ոլորտում 
գենդերային անհավասարությունների 
հետ կապված խնդիրները: 

խրախուսում են ագրոբիզնեսին 
կանանց մասնակցությունը, 
պետք է ընդլայնվեն և 
կրկնօրինակվեն: 

• Գյուղատնտեսության և 
ագրոբիզնեսի ոլորտում իրենց 
գիտելիքները բարելավելու 
նպատակով՝ կանանց համար 
հատուկ վերապատրաստման 
դասընթացների մշակում:  

• Ֆերմերներին էկոհամակարգը 
հասանելի պահելու համար՝ 
էկոհամակարգի և լանդշաֆտի 
խելամիտ կառավարում, որոնք 
կարևոր են գենդերային 
հարաբերությունների և 
գյուղատնտեսության 
զարգացման համար: 

 

* Տե՛ս ՀՀ կառավարության աշխատակազմի Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման ստորաբաժանման կողմից Արարատի 
հարթավայրում աղակալված հողերի բարելավման նախագիծը:  
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9.3 Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործում / կառավարում 

 

Արդյունավետ ոռոգման ծրագիր. ոռոգման ոլորտին աջակցելու և նրա ֆինանսական 
կենսունակությունը պահպանելու համար Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական օգնություն 
է տրամադրում ջրառի և ջրի բաշխման գործընթացներում ներգրավված սուբյեկտներին` 
Ջրօգտագործողների ընկերություններին (ՋՕԸ) և Ջրամատակարարման գործակալություններին 
(ՋՄԳ): 2018 թվականին ջրային ոլորտում տրամադրված սուբսիդիան կազմել է 11,5 միլիոն դոլար: 
2006-2018 թվականներին ՋՕԸ-ներին և ՋՄԳ-ներին տրամադրված սուբսիդիան կազմել է շուրջ 170 
միլիոն ԱՄՆ դոլար: 

Հողակտորների ոռոգման վատ փորձառությունն անուղղակիորեն հանգեցնում է ջրազրկման և 
աղակալման: Ոռոգման ջրի բաշխման համակարգի անարդյունավետությունը հաճախ լրացուցիչ 
ծախսեր է առաջացնում ֆերմերների համար: Ոռոգման սեզոնի սկզբի և ավարտի ամսաթվերի 
որոշման անճշտությունները (հիմնված յուրաքանչյուր կլիմայական գոտու 
առանձնահատկությունների վրա) հաճախ բացասաբար են ազդում արտադրողականության վրա 
(բերք): Բացի այդ, ոռոգման ոչ պատշաճ ժամկետը կարող է լուրջ վնասներ պատճառել վաղ գարնան 
ցրտերի հետ կապված: 

Աջակցություն ոռոգման արդյունավետ փորձառության ներդրմանը. Հայաստանում ոռոգման 
ենթակառուցվածքների վերականգնման և բարելավման, ինչպես նաև ֆերմերների կողմից ջրառի 
ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրմանն աջակցելու համար առկա էին մի շարք ծրագրեր: 
Ամենավերջին ծրագիրը հաստատվել է Կառավարության 2019 թ. մարտի 7-ի թիվ 212 որոշմամբ: 
Ծրագիրը խթանում է ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրումը (օրինակ` կաթիլային ոռոգում)՝ 
ֆերմերներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով (վարկեր` սուբսիդավորված 
տոկոսադրույքով): 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական փորձաքննություն՝ մշակելու համար 
պարարտանյութերի արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված 
առաջարկություններ և տեղեկացնելու ֆերմերներին ու համայնքներին՝ ազոտական 
պարարտանյութերի մեծ չափաբաժինների օգտագործումից խուսափելու համար, ինչը նպաստում է 
բույսերի վնասատուների առավել ինտենսիվ զարգացմանը և բերքի կորուստների ավելացմանը: Հողի 
ագրոքիմիական հետազոտությունների և պտղաբերության բարելավման ծրագրի շրջանակներում 
տարեկան հետազոտվում է 157 համայնքների շուրջ 88,000 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
հող: 

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում ուսումնասիրել բոլոր համայնքների 
հողերը, կազմել մեծածավալ ագրոքիմիական քարտեզներ, մշակել գիտականորեն հիմնավորված 
առաջարկություններ պարարտանյութերի տնտեսական և արդյունավետ օգտագործման համար և 
դրանք տրամադրել համայնքներին: 

- Հողի առողջության պահպանման փորձառություն. հողի առողջության բարելավումը 
գյուղատնտեսական հարմարվողականության ամենակարևոր փորձառություններից մեկն է: 
Հողի առողջությունը կարող է բարելավվել` հողերի համապարփակ փորձարկման կիրառմամբ, 
ծածկոցների օգտագործմամբ, մշակաբույսերի համար հողի մշակման նվազագույն կամ 
անվար մեթոդների կիրառմամբ, հողերում օրգանական նյութեր ստեղծելու համար օգտակար 
սննդանյութերի արդյունավետ կառավարմամբ: Ըստ մեր հետազոտության, հողի 
առողջության վրա կառավարության կամ խորհրդատվական ծառայությունների կողմից 
դեռևս ուշադրություն չի դարձվել, չկան հողի փորձարկման համապարփակ ծրագրեր, և շատ 
քչերն են ֆերմերներից կիրառում հողի մշակման նվազագույն կամ անվար մեթոդները կամ 
ծածկութային մշակաբույսերը: 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցության հարմարեցման պատասխանի նույնականացում և իրականացում 
Հարավային Կովկասի չոր և կիսաչոր էկոհամակարգում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և 
կայուն օգտագործման համար (2011-2014). Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է Հարավային Կովկասի 
երկրներում հարմարվողական կարողությունների զարգացումը` ապահովելու հատկապես խոցելի չոր 
և կիսաչոր էկոհամակարգերի ագրոկենսաբազմազանության և տեղական կենսամիջոցների 
կայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է ԵՄ-ի, ԳՄՀԸ- ի և ԳԴՀ 
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տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության կողմից և 
իրականացվել է Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի կողմից:82   
Աջակցում Կովկասի լեռնային շրջաններում համայնքների անտառային տնտեսության 
քաղաքականության և պրակտիկայի զարգացմանը (2009-2012). առաջարկվող գործողությունների 
ընդհանուր նպատակը Կովկասի լեռնային շրջաններում համայնքների անտառային ոլորտի 
քաղաքականության և պրակտիկայի զարգացումն է, ուղղված՝ անտառահատումների և կլիմայի 
փոփոխության խնդիրների լուծմանը, հողերի ապահովվածության և անտառների նկատմամբ 
իրավունքների պաշտպանությանը, գյուղական աղքատության հաղթահարմանը, 
տարածաշրջանային և ազգային լարվածության և օտարված տարրերի կողմից 
ապստամբությունների ռիսկերի նվազեցմանը, տեղական համայնքների կարիքների պահպանության 
և կայուն զարգացմանը: Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակն է բավարարել երկրների ընթացիկ 
պահանջները. 1) համայնքային անտառների կառավարման համապատասխան ինստիտուցիոնալ, 
իրավական և տեխնիկական պայմանների մշակում; 2) անտառների կայուն կառավարման 
վերաբերյալ տեղական համայնքների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրազեկության 
բարձրացում և կարողությունների զարգացում; 3) սողանքները, սելավները, ձնահոսքերն ու այլ 
բնական աղետները կանխող միջոցառումներից անմիջապես հետո անտառվերականգնման և 
լանդշաֆտի վերականգնման լավագույն մոտեցումների / մեթոդների ցուցադրում:83  

ՀԳՌԿՄ («Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» 
ծրագիր, 2011-2016) և ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագիր (2016-2022), Համաշխարհային բանկ. այս ծրագրերն 
ուղղված էին Հայաստանի առանձին համայնքներում անասնապահության ոլորտի բարելավմանը, այդ 
թվում նաև արոտավայրերի արտադրողականության ու կայունության և համայնքային համատեղ 
զարգացմանը: Ի լրումն ՀԳՌԿՄ I ծրագրում ներգրավված 81 համայնքի, ութ մարզերի 109 լեռնային 
համայնքներ աջակցություն են ստացել արոտավայրեր օգտագործողների կոոպերատիվներ հիմնելու 
հարցում` համայնքների արոտավայրերի տարածքների կառավարումն ու վերահսկումը ստանձնելու 
նպատակով` արոտավայրերի և կենդանիների համակարգերի արտադրողականության ու 
կայունության բարելավմամբ:  
• 207,000 հա, նախկինում չօգտագործված կամ թերօգտագործված արոտավայրերի տարածքի մոտ 

19 տոկոսը, ապահովվեց ջրելակետերով (147 կմ ջրագիծ, 133 ջրելակետ), ինչը նվազեցրեց առավել 
դեգրադացված մոտակա արոտավայրերի ծանրաբեռնվածությունը: 

• 477 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում 89 անվավոր տրակտոր, 50 հակավորման 
մեքենա և 338 միավոր այլ գյուղատնտեսական գործիքներ, տրամադրվել ե կոոպերատիվներին: 

• Ծրագրի գործունեությունից օգուտ քաղած համայնքներում կենդանիների 
արտադրողականությունը տարեկան 1,420 լիտր կաթից հասավ տարեկան 1,642 լիտրի: 

• Ավելի քան 110,000 պայմանական անասնագլխաքանակ, որը կազմում է հանրապետության 
ընդհանուր անասնագլխաքանակի մոտ 17% -ը, ներառվել է ծրագրի մեջ84: 

ՀԳՌԿՄ II- ի շրջանակներում մի շարք ուսումնասիրություններ են իրականացվել գյուղատնտեսության 
ոլորտում գենետիկական ռեսուրսների բարելավման և պահպանման վերաբերյալ, այն է՝ 

• փաստաթղթավորման համակարգի ուսումնասիրություն, գնահատում, բազմացում, 
հարստացում, բարելավում և ex-situ բույսերի գենետիկական ռեսուրսների հավաքագրքման 
համար նախնական ընտրության իրականացում, 2012-2014: 

• Մորմազգիներ (Solanaceous) ընտանիքի բույսերի գենոֆոնդի գլոբալ հավաքածուների 
ուսումնասիրություն, 2010-2012: 

• Տարածաշրջանային գերակայություն ունեցող բույսերի հավաքածուների վերարտադրություն, 
2011-2012: 

• Խաղողի մի շարք տեղական սորտերի և դրանց կլոնների ուսումնասիրություն, 2012-2014: 

• Տեղական բույսերի և դրանց վայրի ազգակիցների գենետիկական ռեսուրսների ձեռքբերում, 

82 http://rec-caucasus.am/identification-and-implementation-of-adaptation-response-to-climate-change-impact-for-conservation-
and-sustainable-use-of-agro-biodiversity-in-arid-and-semi-arid-ecosystem-of-south-caucasus-2/ 
83 http://rec-caucasus.am/fostering-community-forest-policy-and-practice-in-mountain-regions-of-the-caucasus/ 
84 Համաշխարհային բանկ՝ http://pubdocs.worldbank.org/en/316241554988622965/Armenia-Snapshot-Apr2019.pdf 
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վերականգնում, նկարագրություն, փաստաթղթավորում և պահպանում, 2012-2014: 

• Ծիրանի գենետիկական ռեսուրսների պահպանում և օգտագործում, 2011-2014: 

Այս նախագծերի մեծ մասը մնացել է ուսումնասիրման փուլում, կամ արդյունավետորեն անդրադարձել 
է առանցքային նպատակային խնդրին: 

Հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում հողի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկում (2012-2016). 
համատեղ իրականացված Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության 
(ԳՄՀԸ)/Զարգացման հայկական գործակալության (ԶՀԳ) և Հայաստանի կառավարության կողմից: 
Ծրագիրն ուղղված էր համակարգային միջոցառումների միջոցով հողի էրոզիայի և դեգրադացիայի 
դեմ պայքարին, մասնավորապես Հայաստանի Արագածոտնի և Շիրակի մարզերում: Ծրագիրը 
ներառում է նաև իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործողություններ: 

Արարատյան դաշտում աղակալված հողերի ոռոգման և մելիորացիայի համար ձկնաբուծարաններից 
արտանետվող ջրերի վերաօգտագործում (2015-2017), ՄԱԿ-Ի Զարգացման ծրագիր/Գլոբալ 
էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորհային ծրագիր: Ծրագիրը նախատեսում էր ստուգել 
ձկնաբուծարաններից արտանետվող ջրերի ոռոգման նպատակներով օգտագործման և 
տարածաշրջանում փոքր-ինչ աղակալված հողերի վերականգնման տեխնիկատնտեսական 
իրագործելիությունը: Այն պետք է ունենար երկակի ազդեցություն. կանխել կեղտաջրերի 
անվերահսկելի հեռացումը և միևնույն ժամանակ ջուր մատակարարել ոռոգման համար (կանխել 
հողերի հետագա քայքայումը) և հողի մելիորացիա (դեգրադացված հողերի տակ գտնվող տարածքի 
նվազում): Ծրագրի թիմը պատրաստեց տվյալների բազա ձկնաբուծարանների, աղակալված և 
ալկալացված հողերի քարտեզների, հողի տեսակների, ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների, վարչական 
միավորների և այլնի մասին:  

 

9.4 Արտադրական տեխնոլոգիաներ և գործելակերպեր  

 

Խաղողի և ինտենսիվ պտղատու այգիների զարգացման աջակցության ծրագիր,85 86 կաթիլային 
ոռոգման համակարգերի և կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրմամբ, որոնք օգնում են ապահովել 
պատշաճ խոնավ միկրոկլիմա այգում, պաշտպանել այգին կարկտահարությունից և նվազեցնել մի 
շարք սնկային և մանրէային հիվանդություններով վարակի ռիսկը: Բացի այդ տարբեր հասունացման 
ժամանակահատվածներ ունեցող ժամանակակից բարձր բերքատու սորտերի օգտագործումը կարող 
է օգնել խուսափել բոլոր սորտերի վրա վնասատուների և հիվանդությունների միաժամանակյա 
զանգվածային տարածումից: 

Այս ծրագրի շրջանակներում 19 ֆերմեր Կառավարության աջակցությամբ հիմնադրել են 73,2 հա 
ինտենսիվ այգիներ (2019 թվականի վերջի դրությամբ): Միևնույն ժամանակ, 4 ֆերմեր ցածր 
տոկոսադրույքով վարկեր են ստացել իրենց այգիներում կարկտապաշտպան ցանցային համակարգ 
ներդնելու համար.87 

Աջակցություն սերմնաբուծության զարգացմանը. հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագրի մասին ՀՀ 
Կառավարության որոշում No 73-Ա, մարտի 27, 2019թ.:  

Ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման աջակցության ծրագիր.88 Ծրագիրն ուղղված է 
պետական աջակցություն ցուցաբերելուն, այն է՝ ֆինանսական աջակցություն (տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման և փոխհատուցման միջոցով) ֆերմերներին՝ ոչխարի և այծի բարձրորակ 
ցեղատեսակներ ձեռք բերելու համար: Փոխհատուցումը կազմում է կենդանու գնման գնի 23% -ը 
(առավելագույն շեմը` 450,000 ՀՀ դրամ մեկ գլուխ կենդանու համար` առանց փոխադրման ծախսերի): 

85 Կառավարության որոշում 361-L, առ 29 մարտի, 2019թ.: 
86 Ծրագրին աջակցում է Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (ԳԶՄՀ), որը ֆինանսավորել է 
«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիրը (մեկնարկել է 2016 թ.): Ծրագրի 
շրջանակներում ստեղծվել է «Հայկական միրգ» ԲԲԸ ՝ ինտենսիվ պտղատու այգիներ մշակելու համար: Ընկերությունը 
նախատեսում է 306 հա ինտենսիվ պտղատու այգիներ հիմնել Տավուշի, Վայոց ձորի և Արագածոտնի մարզերում: 
87 Այգեգործության զարգացման 2020-2023 թթ. ծրագրի կառավարության որոշման նախագիծ https://www.e-
draft.am/projects/2323/justification 
88 Կառավարության որոշում No 1305-L, առ 19 սեպտեմբերի, 2019թ.: 
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Ավելի բարձր փոխհատուցման գումար (27%) սահմանվել է սահմանամերձ հեռավոր բնակավայրերի 
համար:89   

«Խելացի» անասնաշենքների կառուցման աջակցության ծրագիր. այս ծրագրի շրջանակներում 
Կառավարությունը փոխհատուցում է փոքր և միջին տնտեսվարողների «խելացի» անասնաշենքների 
կառուցման և նորոգման ծախսերը, որոնք ուղղված են կենդանիների խնամքի պայմանների 
բարելավմանը և կենդանիների արտադրողականության բարձրացմանը:90   

ՀՀ տավարաբուծության զարգացման ծրագիր 2019-2024թթ.91 ծրագրի նպատակը ՀՀ-ում 
տավարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ 
վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով տոհմային ԽԵԿ-ի մատակարարումն է, 
ինչը հնարավորություն կընձեռի նախիրները համալրել արտադրատնտեսական արժեքավոր 
հատկանիշներով օժտված տոհմային ԽԵԿ-ով, զարգացնել տոհմային գործը, միջցեղային 
տրամախաչումների միջոցով բարելավել տեղական կենդանիների մթերատվությունը, նվազեցնել 
արտադրվող կաթի և մսի ինքնարժեքը՝ ներկրվող համանման արտադրանքի նկատմամբ այն 
դարձնելով առավել մրցունակ։  

Գյուղատնտեսական լավագույն պրակտիկայի ներդրում, տեխնոլոգիաների արդիականացում: ԵՄ 
կողմից ֆինանսավորվող Եվրոպական հարևանության Գյուղատնտեսության և գյուղական 
զարգացման ծրագիրը իրականացվել է 2015-2018 թվականներին՝ գյուղատնտեսության կայուն 
զարգացմանն աջակցելու նպատակով: Ծրագրի բաղադրիչների մի մասն իրականացվել է Շիրակի, 
Լոռու, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում և նպաստել 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծմանը, առկա կոոպերատիվների ամրապնդմանը, 
բիզնես կարողությունների զարգացմանը, արտադրության ծավալների աճին, ապրանքների 
տեսականու ընդլայնմանը, տեխնոլոգիաների արդիականացմանը, շուկայավարմանը, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսական լավ պրակտիկայի (կաթիլային ոռոգման համակարգ) և աղետների ռիսկի 
նվազեցման համակարգի ներդրմանը: Ծրագիրը, որը խթանեց կաթիլային ոռոգման համակարգերի 
օգտագործումը, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծումը, գոյություն ունեցող 
կոոպերատիվների ամրապնդումը և տեխնոլոգիաների արդիականացումը, կօգնի նաև լուծել բույսերի 
պաշտպանության որոշ խնդիրներ: 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական 
աջակցության  ծրագիր.  համաձայն Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ-ում գյուղտեխնիկայի 
ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2017 թ. 
ապրիլի 1-ից մինչև 2018 թ. մայիսն ընկած ժամանակահատվածում  թվով 115 
լիզինգառուի  տրամադրվել է 245 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 103 միավոր տրակտոր, 2 
միավոր կոմբայն և 140 միավոր այլ գյուղտեխնիկա: 
Ծրագրի հիմնական նպատակը գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի 
պայմաններով, մասնավորապես լիզինգային մեխանիզմների կիրառմամբ և տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորմամբ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումն է:92 Ծրագիրը շարունակվել է 
2019 և 2020 թվականներին: Այս ծրագիրը կառավարության աջակցության արդյունավետ գործիք է 
ներդրումների խթանման և լավ որակի գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործման համար, 
սակայն այն պետք է զգալիորեն ընդլայնվի` գյուղտեխնիկայի արդիականացման անհրաժեշտությունը 
բավարարելու համար: Այս համատեքստում լուծվելիք դժվարություններն ու մարտահրավերները 
ներառում են. (I) ծառայություններ մատուցողների և տնտեսվարողների շրջանում գիտելիքների և 
կարողությունների զարգացում; (ii) տնտեսվարողների ֆինանսական գրագիտության և առողջության 
բարելավում; (iii) պահեստամասերի մեծ ծախսեր: 

 

89 Կառավարության որոշում No 1444-N, առ 18 դեկտեմբերի, 2014թ.: 
90 Կառավարության որոշում No 369-L, առ 4 ապրիլի, 2019թ. 
91 Կառավարության որոշում No 327-L, առ 29 մարտի 2019թ. 
92 Հավելված Կառավարության արձանագրային որոշման No 11, առ 16 մարտի, 2017թ.: Այս ծրագրի շրջանակներում լիզինգի 
պայմանները հետևյալն էին. 20% կանխավճար, լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք մինչև 9%, որի մինչև 7 տոկոսային կետը 
սուբսիդավորվում է (ծածկվում է պետության կողմից): 10 տարի վճարման ժամկետ կոմբայնների ձեռք բերման համար, 6 
տարի՝ տրակտորների, 3-6 տարի բերքահավաք մամլիչների և փորող սերմնացանների, 3 տարի՝ այլ գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ձեռք բերման համար: 
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9.5 Բույսերի առողջություն 

 

Հայաստանի բույսերի պաշտպանության ազգային ծրագրի նախագիծը մշակվել է 2017 թվականին և 
ներկայացվել է կառավարություն, և սպասում է կառավարության հաստատմանը և ընդունմանը: 93 
Ծրագիրն ու համապատասխան գործողությունների պլանը ներառում են բույսերի պաշտպանության 
սեկտորի առանցքային ոլորտներն ու խնդիրները: Այն սահմանում է քաղաքականության, իրավական 
և ինստիտուցիոնալ շրջանակի բարելավման հիմնական ուղղությունները, ներառյալ.  

o Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար (ՎԻՊ) 

o բույսերի պաշտպանության միջոցառումների (ԲՊՄ) կիրառման հետ կապված ռիսկերի 
նվազեցում; 

o վնասակար օրգանիզմների զանգվածային զարգացման, ռիսկերի գնահատման և 
վերլուծության մոնիթորինգի, վերահսկման, կանխատեսման և ահազանգման համակարգեր. 
առկա իրավիճակ և բարելավման առաջարկներ; 

o բույսերի պաշտպանության ոլորտում տեղեկատվական շտեմարանի և համապատասխան 
տեղեկատվական ցանցի ստեղծում և համագործակցություն տարածաշրջանային և 
միջազգային մակարդակներով;  

o գիտական և կրթական կարողությունները բուսասանիտարական և բույսերի 
պաշտպանության բնագավառներում;  

o տնտեսվարող սուբյեկտների կրթություն, ուսուցում և իրազեկության բարձրացում՝ բույսերի 
պաշտպանության միջոցների կիրառման ռիսկերի, վնասակար օրգանիզմների զարգացման 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ; 

o բույսերի պաշտպանություն օրգանական գյուղատնտեսությունում:  

 

Բույսերի պաշտպանության ազգային ծրագրի նախագիծը քիչ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում 
բույսերի պաշտպանության և բուսասանիտարական իրավիճակի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
հնարավոր ազդեցությանը: Ըստ այդմ, կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմացման 
միջոցառումների/գործողությունների վերաբերյալ որևէ դրույթ չկա: Ծրագիրը ներառում է մեկ 
պարբերություն (Գլուխ 3․4. «Գերակա խնդիրները և ոլորտը բարելավելու ուղիները»), որը հստակորեն 
վերաբերում է կլիմայի գլոբալ փոփոխության հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանում 
վնասատուների կենսաբանական առանձնահատկությունների վրա, ինչպես նաև իրավիճակը 
բարելավելու անհրաժեշտությանն ու ուղիները: Մասնավորապես. 

o 3.4.1. Ոլորտի գերակա խնդիրները. «Երկրում չկա բավարար գիտական ներուժ և 
համապատասխան ենթակառուցվածք, որի միջոցով հնարավոր կլինի պատշաճ կերպով 
իրականացնել վնասակար օրգանիզմների զանգվածային զարգացման կանխատեսում և 
նախազգուշացում, դրանց կենսակերպի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության 
ուսումնասիրություններ, տնտեսական վնասակարության շեմերի ուսումնասիրություններ» 

o 3.4.2. Բարելավման ուղիներ. «Իրականացնել վնասակար օրգանիզմների զանգվածային 
զարգացման կանխատեսում և ահազանգում, դրանց կենսակերպի վրա կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության ազդեցության ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև տնտեսական 
վնասակարության շեմերի ուսումնասիրություններ»: 

Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարին ուղղված ջանքեր/նախաձեռնություններ. Հայաստանում 
ՎԻՊ -ն արդյունավետորեն չի իրականացվում: Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի առաջին 
աշխատանքներն ու ուսումնասիրությունները Հայաստանում իրականացվել են անցյալ դարի կեսերին: 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, Հայաստանում 
կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ և վերապատրաստման դասընթացներ ֆերմերների 
համար` վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի և էկոհամակարգի մոտեցումների վերաբերյալ: 
Այնուամենայնիվ, այս տարիների ընթացքում ՎԻՊ- ի կիրառման գործում նշանակալի առաջընթաց չի 

93 Ծրագիրը մշակվել է ԵՄ և ՄԱԿ-ի ՊԳԿ- ի տեխնիկական օժանդակությամբ` ԵՀԳԳԶԾ ծրագրի շրջանակներում: 
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գրանցվել և չի դիտվել որպես բույսերի պաշտպանության արդյունավետ համակարգ 
գյուղատնտեսությունում` ֆերմերների հետաքրքրության և տեղեկացվածության պակասի, ՎԻՊ- ի  
համապատասխան գործիքների բացակայության պատճառով, ՎԻՊ- ի իրականացման գործում 
դժվարությունների առկայության և այլ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով: 

Ցավոք, ներկայումս Հայաստանում առկա չէ որևէ պետական ՎԻՊ ծրագիր, քաղաքականություն կամ 
ռազմավարություն` ուղղված վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարին: Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի Կառավարության քաղաքականության բացակայությունը, ներառյալ որևէ 
աջակցության կամ թունաքիմիկատների սուբսիդավորման ծրագրերի բացակայությունը նույնպես 
բացասաբար է ազդում արդյունքի վրա:  

Հայ ֆերմերները հիմնականում օգտագործում են ՎԻՊ-ի սահմանափակ գործիքներ, որոնք կարող են 
կանխել վնասատուների զարգացումը: Ավելին, ֆերմերները բախվում են վնասատուների կրկնակի 
ներթափանցման և թունաքիմիկատների նկատմամբ կայունության զարգացման 
դժվարություններին:  

Որոշ ֆերմերներ, հատկապես ջերմոցներում, օգտագործում են ճիշտ գյուղատնտեսական մեթոդներ, 
ինչպիսիք են՝ կպչուն դեղին, կապույտ կամ սև ծուղակները, ֆերոմոնային թակարդները, 
վնասատուների գիշատիչների և մակաբույծները, ՎԻՊ-ի ծրագրի շրջանակներում մանրէաբանական 
պատրաստուկները, ի լրումն թունաքիմիկատների:  

Հայաստանում վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի նախաձեռնությունները հիմնականում 
իրականացվում են միջազգային կազմակերպությունների անհատական նախաձեռնությունների 
մակարդակում: Հայաստանում ներկայումս իրականացվող նախաձեռնություններից մեկը 
Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի (CARD) կողմից իրականացվող ծրագիրն է: Ծրագրի 
հիմնական նպատակն է թարմացնել Պեստիցիդների գնահատման զեկույցն ու ավելի անվտանգ 
օգտագործման գործողությունների պլանը (PERSUAP) և գնահատել պիլոտային նախագծերի 
բնապահպանական ռիսկերը: PERSUAP-ը ներառում է Բույսերի ինտեգրված պաշտպանության 
մոտեցում ` կանխարգելիչ գործիքների և մարտավարությունների վրա կենտրոնանացմամբ, որոնք 
կարող են կիրառվել թունաքիմիկատների օգտագործումը կանխելու կամ նվազեցնելու համար: 

ՄԱԿ-ի ՊԳԿ Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագրի 
(ԵՀԳԳԶԾ) շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության համար 2017 թ-ին մշակվել է «Բույսերի 
պաշտպանության ազգային ծրագիր», որը ներկայացվել է կառավարության հաստատմանը: Ազգային 
ծրագրի բաժիններից մեկը՝ «Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար (ՎԻՊ). առկա իրավիճակն ու 
բարելավման առաջարկներ» բաժինն է: Ներկայումս, Ազգային ծրագիրն ավարտելու համար, ՀՀ 
կառավարությանը ենթակա Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ստեղծել է 
աշխատանքային խումբ, որը բաղկացած է տարբեր հաստատությունների ներկայացուցիչներից: 

ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ-ի շրջանակներում հրատարակվել է ՎԻՊ-ի հայկական առաջին ձեռնարկը՝ «Հայաստանի 
Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված վնասատուների և 
հիվանդությունների դեմ ինտեգրված պայքար»: Դրա նպատակն է աջակցել ֆերմերներին՝ 
ժամանակին հայտնաբերելու և բացահայտելու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուներին 
և հիվանդությունները, ինչպես նաև կազմակերպելու դրանց դեմ ինտեգրված պայքարի 
միջոցառումներ: 

ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ-ի շրջանակներում (UNJP/ARM/007/UNO) 2020 թվականին մշակվել և իրականացվել է 
Տավուշի մարզի 3 ցուցադրական ֆերմաների խաղողի վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի 
պլան94: 
Ներկայումս Հայաստանում գրանցված է միկրոկենսաբանական պատրաստուկների սահմանափակ 
շրջանակ` վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի իրականացման համար: Վնասատուների դեմ 
ինտեգրված պայքարի իրականացման համար ներմուծվում են՝ ֆերոմոններ, գունավոր կպչուն 
թակարդներ, ֆերոմոնային և գունավոր կպչուն թակարդներ, մակաբուծական և գիշատիչ 
էնտոմոֆագ, այլ կենսաբանական պայքարի միջոցներ, ակտիվ միկրոօրգանիզմներ և այլն: 2019 
թվականին, ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության 2 

94 https://www.un.org/humansecurity/hsprogramme/enhancing-human-security-and-building-resilient-society-in-disadvantaged-
communities-of-armenia/   
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մարզերում՝ Արմավիրում (գյուղ Ակնալիճ - 5 հա) և Արարատում (գյուղ Ոսկետափ - 5 հա),95 
իրականացվեց վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի նախագիծ լոլիկի հարավամերիկյան ցեցի 
դեմ: Entomophagous macrolophus- ը լայնորեն օգտագործվում է «Սպայկա» ՍՊԸ-ի ջերմոցներում՝ լոլիկի 
հարավամերիկյան ցեցի, Tuta absoluta-ի դեմ:96;97 

Կենսաբանական թունաքիմիկատներից Bacillus Tհuringensis պարունակող պատրաստուկները 
Հայաստանում շատ փոքր քանակությամբ են օգտագործվում (տարբեր նախագծերի շրջանակներում): 
Երբեմն Pseudomonas fluorescens պարունակող բակտերիալ պատրաստուկներն օգտագործվում են 
ջերմոցներում սնկային կամ բակտերիալ վարակները վերահսկելու համար, ինչպիսիք են՝ Rhizoctonia 
solani, Xanthomonas campestris և Erwinia carotovora կամ Trichoderma lignorum, որոնք պարունակում են 
սնկային պատրաստուկներ, փոքր քանակությամբ օգտագործվում են հետևյալ սնկերը վերահսկելու 
համար` Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Pythium debaryanum.  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել 
վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի պլան` որպես խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության 
մարտավարության մի մաս, որը կօգնի նպաստել մշակաբույսերի արտադրության կայուն 
ինտենսիֆիկացմանը, թունաքիմիկատների անվտանգ օգտագործմանը և թունաքիմիկատների 
ռիսկերի նվազեցմանը, կլիմայի փոփոխության հարմարեցմանը և մեղմացմանը: 

 

9.6 Կենդանիների առողջություն 

 

Կենդանիների առողջության ոլորտում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները, ներառյալ 
կենդանիների և մարդկանց համար տարածված հիվանդությունները կանխելու 
հակահամաճարակային գործողություններն իրականացվում են Անասնաբուժության մասին օրենքի, 
Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման ծրագրի, Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական վերահսկողության մասին օրենքի հիման վրա, և միջգերատեսչական մի շարք իրավական 
ակտերի հիման վրա, որոնք սահմանում են միջգերատեսչական համագործակցության 
ստանդարտներ և ընթացակարգեր: Նախարարությունն ամեն տարի պատվաստում է իրականացնում 
կենդանիների հիվանդությունների դեմ՝ բրուցելյոզի նման վտանգավոր հիվանդությունների 
բռնկումները կանխելու համար: 

Գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզի դեմ պայքարի հայեցակարգը (և գործողությունների 
ծրագիրը),98 որն ընդգծում է բրուցելյոզի հետ կապված մարտահրավերները և սահմանում է մի շարք 
միջոցառումներ` բարելավելու բրուցելյոզի դեմ արդյունավետ պայքարի ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները: Ծրագիրը չի ներառում որևէ հստակ հղում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
(կամ) հարմարեցման վերաբերյալ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 http://old.minagro.am/public/uploads/2015/02/naxagic.pilot_.pdf   
96 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0418.2008.01319.x   
97 ttps://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=11671   
98 Կառավարության արձանագրային որոշում No 53, առ 26 դեկտեմբերի, 2013թ. 
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9.7 Խորհրդատվական 
ծառայություններ և 
գյուղատնտեսական 
խորհրդատվություն  

Խորհրդատվական 
ծառայությունների հետ կապված 
խնդիրները քննարկվել են վերը 
նշված՝ «Ինստիտուցիոնալ 
շրջանակ» բաժնում: 

ՀԳՌԿՄ նախագիծ.99 ՀԳՌԿՄ 
ծրագրի շրջանակներում 
Հայաստանի 8 մարզերում 
ստեղծվել են սպառողական 
կոոպերատիվներ և 
խորհրդատվական 
ծառայություններ են մատուցվում 
գյուղատնտեսության տարբեր 
ոլորտներում, այդ թվում` 
դաշտային մշակաբույսերի, 
այգեգործության, 
անասնապահության, 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
հետ կապված և այլն:  

 

9.8 Կլիմայի վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրում և 
տարածում 

Վտանգավոր 
օդերևութաբանական 
երևույթների կանխատեսումների 
բարելավում. 
«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոնը» (HM) 
«Ինֆորմատիկայի և 
ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտի» հետ համատեղ 
աշխատում է վտանգավոր 
օդերևութաբանական 
երևույթների կանխատեսումների 
ճշգրտությունը բարձրացնելու 
ուղղությամբ: Ներդրվել է 
ամերիկյան եղանակի թվային 
կանխատեսման WRF (Եղանակի 
հետազոտություն և 
կանխատեսում) մոդելը: Այս 
ծրագրերը կօգնեն ավելի ճշգրիտ 
կանխատեսել և նվազեցնել 
վտանգավոր 
օդերևութաբանական 

99 ՀԳՌԿՄ-ն «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիր է  (2015-2020), որը 
ֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի կողմից: 

Ներդիր 5. Ավելին կենդանիների նույնականացման և հաշվառման 
վերաբերյալ 
Խորհրդային տարիներին անասնաբուծությունը, կենդանիների 
նույնականացման և հիվանդությունների վերահսկման համակարգերը 
կենտրոնացվեցին պետական տնտեսություններում: Չնայած 
կենդանիների նույնականացման էլեկտրոնային շտեմարան չկար, 
պետական տնտեսություններում առկա էր գրանցման թղթային 
համակարգ, որն օգտագործվում էր, ի թիվս այլոց, հիվանդությունների 
վերահսկման համար: Սովետական ֆերմերային համակարգի փլուզումից 
և մեծ թվով փոքր մասնավոր ֆերմերների հայտնվելուց հետո կենդանիների 
նույնականացման սովետական համակարգը մարել է: 
Կենդանիների նույնականացումը և հաշվառումը արդադրության ոլորտից 
բխող հետագծելիության ապահովման  համակարգ է, որն ուղղված է 
կենդանիների առողջության և սննդամթերքի անվտանգության 
խնդիրների հայտնաբերմանը: Կենդանիների նույնականացումն ու 
հաշվառումը խիստ կարևոր է կենդանիների առողջության պահպանման, 
ինչպես նաև կենդանիների տեղաշարժի իրական ժամանակահատվածի և 
անասնաշենքերի և ամառային արոտավայրերի վերաբերյալ 
տեղեկությունների ապահովման համար: Այն հուսալի արտադրողներին 
հնարավորություն կտա մուտք գործել շուկաներ, կանխել վտանգավոր 
կենդանիների և կենդանական ծագման արտադրանքի տեղաշարժը և 
արտակարգ իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվել: 
Չնայած կենդանիների նույնականացումն ու հաշվառումը ուղղակիորեն չի 
օգնում կանխարգելել կենդանիների վարակները, այն ապահովում է 
պոտենցիալ վարակված կենդանիների արագ նույնականացման, 
մեկուսացման և մոնիթորինգի մեխանիզմ, այդպիսով աջակցելով 
հիվանդությունների պատշաճ վերահսկմանը, ապահովելով կենդանական 
ծագման սննդի հետևելիություն, ինչպես նաև կենդանիների արտադրանքի 
անվտանգության նկատմամբ վստահություն տեղական և 
արտասահմանյան գնորդների շրջանում: 
Կենդանիների նույնականացման շարժիչ ուժը սննդամթերքի շուկաներ 
մուտք գործելու ձգտումն է: Ներկայումս որոշ վայրերում սպառողները 
պատրաստ են հավելյալ գումար վճարել այն մսի և կենդանական ծագման 
արտադրանքի համար, որոնց վերաբերյալ հավաստի տեղեկություն ունեն 
կենդանիների ծնի օրվանից սկսած: Ուստի, սննդամթերքի շղթայի 
աշխատողները շուկայի պահանջներին համապատասխանելու 
նպատակով նախատեսում են անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել 
իրենց գործողություններում: Դա արտադրության ոլորտում ներգրավված 
մարդկանց հնարավորություն կտա պատրաստ լինել պաշտպանելու և 
պահպանելու իրենց դիրքը ներքին և միջազգային շուկաներում: 
Կենդանիների նույնականացման և հաշվառման համակարգի ներդրումը 
զգալիորեն կնպաստի ժամանակակից ինտեգրված գյուղատնտեսական 
ռեգիստրի ստեղծմանը (վարչարարություն): Սա իր հերթին կարող է օգնել 
լուծել մարտահրավերները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանությունը, զբաղվածությունը, գենդերային 
հավասարությունը և կլիմայի գլոբալ փոփոխությունները: 
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երևույթների ազդեցությունը բերքատվության և բույսերի առողջության վրա, ինչպես նաև 
կանխատեսել վնասատուների զանգվածային զարգացումը՝ վաղ նախազգուշացման համակարգ 
ներդնելու համար: 

Ագրո-եղանակային ծառայությունների բարելավում. վերջին տարիներին արբանյակային տվյալներն 
օգտագործվել են մշակաբույսերի աճը, դրանց բերքատվությունը և սթրեսի մակարդակը վերահսկելու, 
վերլուծելու և կանխատեսելու համար: Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների 
կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ֆերմերներին տրամադրվում է 
լրատվամիջոցների և տեքստային (SMS) հաղորդագրությունների միջոցով: 

Տվյալների հավաքագրում GIS համակարգով. ՀԳՌԿՄ նախագիծը ներառում էր հողերի, հատկապես 
արոտավայրերի, դաշտային մշակաբույսերի և պտղատու այգիների, ինչպես նաև կլիմայի 
ազդեցության և գյուղատնտեսության մոնիթորինգի տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն 
ստանալու մի բաղադրիչ՝ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (GIS) և անօդաչու 
թռչող սարքերի ներդրմամբ: 

 

Կենդանիների նույնականացման և հաշվառման ծրագիր (ԿՆևՀ)100 (Կառավարության Որոշում No 10, 
մարտի 13, 2014). 

ԽԵԿ-ի համարակալման, հաշվառման և տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը 
(անասնաբուծությունը բարելավելու և անասնաբուժական գործունեության արդյունավետությունը 
բարելավելու համար) առաջնահերթ է 2010-2020թթ. գյուղերի և գյուղատնտեսության կայուն 
զարգացման ռազմավարության մեջ:101   

Ծրագիրը նախատեսում է ստեղծել տվյալների կառավարման համակարգ խոշոր եղջերավոր 
անասունների համարակալման և գրանցման համար` ականջի պիտակների կիրառման միջոցով: 
Ծրագրի նպատակն է ապահովել երկրում նախիրի վերաբերյալ ճշգրիտ և ժամանակին տվյալների 
հասանելիությունը, երկրում կենդանիների տեղաշարժի վերահսկումը, միջազգային ստանդարտներին 
համապատասխանությունը, սննդի մատակարարման շղթայում հետևողականությունը, 
հիվանդությունների առավել արդյունավետ կանխարգելումն ու վերահսկումը: 

Ծրագիրը չի ներառում հստակ հղում կլիմայի փոփոխությանը: Այնուամենայնիվ, բացի 
ագրոպարենային ապրանքների մատակարարման շղթայի հետևողականությունից, այս համակարգը 
կարևոր է, մասնավորապես, երկրում կենդանիների հիվանդությունների բռնկումների, ինչպես նաև 
կլիմայի փոփոխության հետ կապված վնասատուների և հիվանդությունների միգրացիայի 
միտումների արդյունավետ մոնիթորինգի, վերահսկման և պաշտպանության իրականացման համար:  

ԿՆևՀ համակարգը անմիջական ազդեցություն կունենա անասնաբուծության հետ կապված 
գյուղատնտեսության բոլոր ոլորտների վրա. ֆերմերային տնտեսության կառավարում, 
անասնաբուծություն, կերակրում և դաշտերի ռոտացիա, արոտավայրերի կառավարում, 
կենդանիների գենետիկական հատկանիշների բարելավում, կենդանիների առողջություն և 
անասնաբուժություն, ինչպես նաև պատվաստումների հետ կապված ծրագրեր: Կենդանիների 
նույնականացումն ու հաշվառումը հնարավորություն է տալիս հետևել կենդանիների տեղաշարժին, 
ժամանակին կատարել ախտորոշում, իրականացնել կանխարգելիչ և հսկողության միջոցառումներ. 
լաբորատորիայում նմուշառման վերցնում և վերամշակում, ինչպես նաև հիվանդ կենդանիների 
բուժման վերահսկում` բոլոր գործընթացների ավտոմատացման միջոցով: 

100 ԿՆևՀ ծրագիրը մշակվել է ADC-ի աջակցությամբ՝ Կենդանիների նույնականացման և հաշվառման նախապատրաստական 
ծրագրի շրջանակներում, որը մեկնարկել է 2018-ի նոյեմբերին և իրականացվել է CARD-ի կողմից: Աշխատանքները 
ղեկավարում էր Աշխատանքային խումբը, որը ներկայացնում էին Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, 
Անասնաբուժական ազգային ասոցիացիան, Տոհմային կենդանիների անասնաբույծների ասոցիացիան և Հայաստանի 
ազգային ագրարային համալսարանը: 
101 Կառավարության որոշում N 1476-N «ՀՀ գյուղի եվ գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման 
ռազմավարությունը եվ հայաստանի հանրապետության գյուղի եվ գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն 
զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկի հաստատում» (Հոդված 75, 
Ռազմավարության շրջանակներում անասնաբուծության զարգացման գերակայությունները):  
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Ծրագիրն արդյունավետ իրականացնելու համար՝  Էկոնոմիկայի նախարարությունը ստեղծեց հատուկ 
գործակալություն` «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը,102 որը 
պատասխանատու է կենդանիների առողջության և այգեգործության նախագծերի համար, և ներառեց 
հատուկ ԿՆևՀ վարչություն` ԿՆևՀ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները համակարգելու համար:  

 

9.9 Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարում 

 

Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցված վնասների կանխման հայեցակարգ,103 
որը սահմանում է բնակլիմայական աղետներից վնասների կանխարգելման հիմնական 
ուղղությունները և առաջարկվող լուծումները, ներառյալ՝ 

o գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրում; 
o ոռոգման ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրում; 
o կարկտապաշտպան ցանցերի կիրառում; 
o հողերի հակահեղեղային պաշտպանության, հողերի դեգրադացիայի (հողերի էրոզիայի և  

աղակալման), հրդոհների կանխարգելման միջոցառումների իրականացում; 
o սերմնաբուծության և սերմարտադրության, արհեստական սերմնավորման բնագավառների 

զարգացում, ցրտադիմացկուն, երաշտադիմացկուն, հիվանդությունների և վնասատուների 
դեմ առավել կենսունակ սորտերի և ցեղերի կիրառման հնարավորությունների ընդլայնում; 

o բնակլիմայական աղետների ճշգրիտ կանխատեսումների, նախազգուշացման արդյունավետ 
միջոցների կիրառման միջոցով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 
իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, արդյունքում` արագ արձագանքման 
պայմանների ստեղծում; 

o բնակլիմայական աղետների դեմ պայքարի և հետևանքների մեղմման արդիական մեթոդների 
և ավանդական միջոցների զուգակցված կիրառում; 

o բնակլիմայական աղետների դեմ պայքարի ժամանակակից միջոցների տեղական 
արտադրության խթանումը, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում 
արտադրվող բնակլիմայական աղետների դեմ պայքարի ժամանակակից միջոցների 
հանրապետությունում արդյունավետ կիրառման հնարավորությունների օգտագործում; 

o սերմերի որակի ստուգման, բույսերի պաշտպանության, հողերի ագրոքիմիական 
հետազոտության և բերրիության բարձրացման, անասնաբուժասանիտարիայի, 
սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում և գյուղական 
խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պետական ծրագրերի կատարման 
շարունակում: 

Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. 2019 թ-ին Հայաստանը սկսեց  գյուղատնտեսության 
ապահովագրության պիլոտային ծրագիր՝ ապահովագրելու այգիները կարկուտի, ցրտահարության և 
հրդեհի պատահարներից: Ապահովագրական պոլիսը ծածկում էր այգու շահագործման տարեկան 
ծախսերը:104 Պիլոտային ծրագրի մշակմանն ու իրականացմանն աջակցում է Գերմանական 
զարգացման բանկը (KFW)՝ փորձառությամբ և դրամաշնորհներով: Գյուղատնտեսության 
Ապահովագրողների Ազգային Գործակալությունն ապահովում է այգիների ապահովագրումը 
կարկտից, հրդեհից և սառնամանիքից:105  

Սողանքային աղետի կառավարման պլանը սահմանված է Կառավարության 2017 թ. մայիսի 25-ի N 22 
արձանագրային որոշմամբ:  

Հակակարկտային պաշտպանություն.106 Հիմնվելով հակակարկտային հրթիռային պաշտպանության 
համակարգի ներդրման պիլոտային ծրագրի վրա՝ հատուկ ստեղծված միջգերատեսչական 

102 Կառավարության որոշում 79-N, առ 30 հունվարի, 2020թ., http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138540 
103 Կառավարության որոշում No 15, առ 13 ապրիլի, 2017թ. 
104 Գյուղատնտեսական ազգային ապահովագրության խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 19/01-Լ որոշում: 
105 Գործակալության խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ի No 19/01-L որոշում: 
106 Կառավարության որոշումները վերաբերվում են՝ (I) Կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1678-Ն հրամանագրին՝ 
հակակարկտային համակարգեր ձեռք բերելու մասին; (ii) Վարչապետի օգոստոսի 21-ի թիվ 1112-Ա հրամանագրին՝ 
փորձնական հակակարկտային ծրագրի արդյունքները վերլուծելու հանձնաժողովի մասին:  
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հանձնաժողովն առաջարկել է, որ Հայաստանն իրականացնի հակակարկտային պաշտպանության 
տարբեր տեխնոլոգիաների՝ հակակարկտային պաշտպանության գազագեներատորային, հրթիռային 
եղանակների և հակակարկտային ցանցերի զուգակցում: Հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն, 
հնարավոր կլինի ապահովել 1,1 միլիոն հեկտար տարածքի արդյունավետ հակակարկտային 
պաշտպանություն` ստեղծելով հակակարկտային համակարգ, որն իր մեջ ներառում է. 5 
ռադիոլոկացիոն հակակարկտային կայաններ, 4 նոր սերնդի DMRL ռադիոլոկացիոն կայաններ, 70 
հրթիռային կայաններ և հակակարկտային ցանցեր: Հանձնաժողովն առաջարկել է հրթիռային 
պաշտպանության համակարգի իրականացումից հետո բարելավել (տեղադրել կամ տեղափոխել) 
գազագեներատորային կայանները: 

Հակակարկտային ցանցերի իրականացումը զգալի ներդրումներ է պահանջում: Մասնավոր հատվածի 
կողմից հակակարկտային ցանցերի իրականացման համար ներդրումների խթանման ապահովման 
նպատակով, կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում գյուղացիներին՝ ցածր 
տոկոսադրույքով վարկեր տրամադրելու միջոցով, ներառյալ COVID-19- ի տնտեսական հետևանքները 
մեղմելու ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները:107   

COVID-19- ի տնտեսական հետևանքները մեղմելու միջոցառումներ. համաձայն կորոնավիրուսի 
տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 2-րդ միջոցառման մասին կառավարության 2020 թ. մարտի 
26-ի N 356-Լ որոշման, կառավարության աջակցությունը ներառում է 0% տոկոսադրույքով վարկի 
տրամադրում, և կառավարության կողմից 40-50%  ծախսերի ծածկում (կիրառելի է մինչև 2020 թ. վերջ): 

 

9.10 Գենդերային հարցի արտացոլում 

 

Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների և միջազգային դոնոր համայնքի կողմից 
ֆինանսավորվող մեծ թվով ծրագրեր ներառում են գենդերային բաղադրիչ և օժանդակություն կանանց 
հավասարության և գյուղատնտեսության ու գյուղական կյանքում ներգրավվածության ապահովման 
գործում: Դրանք ներառում են ագրոպարենային ոլորտի զարգացման ծրագրեր, որոնք իրականացվում 
են՝ միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների կողմից․ Համաշխարհային բանկ, Վերակառուցման և 
Զարգացման Եվրոպական Բանկ (ՎԶԵԲ/ EBRD) և Գյուղատնտեսական զարգացման միջազգային 
հիմնադրամ (ԳԶՄՀ/IFAD); օտարերկրյա զարգացման գործակալությունների կողմից՝ ԵՄ (Եվրոպական 
հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագիր (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD)), ԱՄՆ 
Միջազգային զարգացման գործակալություն/USAID, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերություն (ԳՄՀԸ/GIZ), Ավստրիայի զարգացման գործակալություն, Զարգացման և 
համագործակցության շվեյցարական գործակալություն և այլն; միջազգային կազմակերպություններ և 
դոնորներ․ ՄԱԿ-ի գործակալություններ` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ/UNDP), ՄԱԿ-ի Մանկական 
հիմնադրամ ՅՈՒՆԻՍԵՖ/UNICEF, ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն 
(ՊԳԿ/FAO), «Սեյվ դը չիլդրեն», ՕՔՍՖԱՄ և շատ այլ կազմակերպություններ: Ի լրումն կանանց խոցելի 
խմբերին տրվող մարդասիրական օգնության, այս ծրագրերը խթանում էին ձեռներեցությունը 
գյուղական բնակավայրերի կանանց շրջանում` տրամադրելով տեխնիկական օգնություն, ուսուցում և 
ռեսուրսների (կապիտալ, կենդանիներ և այլն) և շուկաների հասանելիություն: Այնուամենայնիվ, 
գյուղատնտեսությունում առկա են մի շարք կայուն գենդերային անհավասարություններ, ինչպես ցույց 
են տալիս նաև միջազգային ուսումնասիրությունները (գյուղատնտեսությունում գենդերային 
անհավասարությունների մանրամասների համար տե՛ս Հավելված 7)։108  

• Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մեջ, ընտանեկան ֆերմերային տնտեսություններում չվճարվող 
աշխատանքում և տնային գործունեության մեջ ներգրավվածությամբ գերակշռում են կանայք։ 
Կանայք ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ զբաղվում են անհատական ֆերմերային 
տնտեսությամբ և չվճարվող աշխատանքով։ 2018 թվականին 15-75 տարեկան կանանց 53%-ը 

107 Կառավարության որոշում No 362-L, առ 4 ապրիլի, 2019թ. գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերում 
ներդրումների համար վարկերի սուբսիդավորման մասին: Ներառում էր 0% վարկերի տրամադրում և կառավարության 
կողմից 40-50% ծախսերի ծածկում: Վարկերը հասանելի էին 0,5-10 հա հողատարածքների համար` մինչև 85 մլն ՀՀ դրամ 
գումարի չափով, 7 տարվա համար` 1 տարի արտոնյալ ժամկետով: Ի լրումն, Կառավարության որոշման No 356-L, առ 26 
մարտի, 2020թ., Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մեղմացման 2-րդ միջոցառման:     
108 Օր.՝ գենդերը, գյուղատնտեսությունը և գյուղի զարգացումը Հայաստանում, ՊԳԿ, 2017թ. 
http://www.fao.org/3/i6737en/I6737EN.pdf  
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չի ունեցել աշխատանք և չի փնտրել՝ հիմնականում զբաղված լինելով չվարձատրվող 
գործունեությամբ՝ տնային տնտեսությամբ:109 Գյուղատնտեսության ոլորտում ներգրավված 
աշխատող կանանց և տղամարդկանց թիվը շատ տարբեր չէ: Զբաղված կանանց 26%-ը 
ներգրավված է գյուղատնտեսության ոլորտում (այսինքն՝ 107 451 կին), տղամարդկանց 24% -ի 
հետ համեմատ (118 620): 

• Գյուղատնտեսության ոլորտում կանայք ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ: 2018-
ին Հայաստանում կանանց միջին վաստակը կազմել է տղամարդկանց վաստակի 64,7% -ը, 
օրինակ. աշխատավարձի գենդերային ճեղքվածքը կազմում է 35.3%: Գյուղատնտեսությունում 
աշխատավարձի գենդերային ճեղքվածքն ավելի քիչ էր, քան երկրի միջինը, այսինքն` 
գյուղատնտեսությունում կանանց միջին վաստակը կազմում էր տղամարդկանց վաստակի 
81,8% -ը, օրինակ՝ աշխատավարձի գենդերային ճեղքվածքը կազմում է 18.2 %: 

• Կանանց ավելի քիչ են հասանելի գյուղատնտեսական արտադրության ռեսուրսները: Օրինակ. 
կանայք ունեն հողի նկատմամբ սեփականությանության իրավունքի սահմանափակում՝ մի 
շարք պատճառներով. (I) հողերի գրանցման պրակտիկա; (ii) պատրիլոկալ ամուսնություն; (iii) 
ժառանգություն ստանալու պրակտիկա:110 Գյուղաբնակ կանանց պրակտիկորեն հասանելի 
չեն գյուղատնտեսական սարքավորումները, ինչպիսիք են տրակտորները և կոմբայնները: 
Մեքենաները կարծրատիպորեն կապված են տղամարդկանց գենդերային դերերի հետ (ACDI / 
VOCA, 2011): Ավելին, գյուղական բնակավայրերում ավտոմեքենաների սեփականատերերի 
ավելի քան 95 տոկոսը և մարզերում գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործողների 100 
տոկոսը տղամարդիկ են (ACDI / VOCA, 2011): Գյուղաբնակ կանայք ավելի քիչ են օգտվում նաև 
ֆինանսական միջոցներից (օրինակ՝ բանկերի վարկերից): Առավել մանրամասն 
տեղեկատվությունը տե՛ս հավելված 7-ում: 

• Կանայք ավելի քիչ մասնակցություն ունեն որոշումների կայացման գործընթացում ինչպես 
պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Ռեսուրսների ցածր հասանելիության 
պատճառով, ավանդական և կարծրացած պատկերացումների համաձայն, կանայք ավելի քիչ 
են տիրապետում և ղեկավարում իրենց մասնավոր ֆերմաները: Գյուղատնտեսության 
նախարարությունում գերակշռում էին տղամարդիկ, այսինքն՝ 2018-ին տղամարդկանց 62% -ը՝ 
նախարարությունում զբաղված կանանց 38% -ի համեմատ: Մարզերի և համայնքների 
վարչակազմում աշխատակազմի պաշտոնները հավասարապես բաշխված են կանանց և 
տղամարդկանց միջև, սակայն առաջատար դիրքերում գերակշռում են տղամարդիկ: Կանայք 
սահմանափակ ներկայացվածություն ունեն մարզերի և համայնքների ղեկավարների 
տեղակալների շրջանում (համապատասխանաբար 19% և 14%): 

 

 
 

109 Աղբյուր՝ Վիճակագրական կոմիտե՝ https://www.armstat.am/file/article/gender_2019.pdf 
110  
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10. Միջազգային հարմարվողականության փորձն ու խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունը 

 

Գյուղատնտեսությունն ու կլիմայի փոփոխությունն անքակտելիորեն կապված են միմյանց հետ: Դա 
տնտեսական ոլորտներից մեկն է, որն առավել խոցելի է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, քանի որ 
գյուղատնտեսական արտադրանքը ուղղակիորեն կապված է ջերմաստիճանի, տեղումների և 
վնասատուների ու հիվանդությունների փոփոխության հետ: Ֆերմերներն ամբողջ աշխարհում 
գտնվում են կլիմայի փոփոխության ազդեցության առաջին գծում, և հարմարվելու համար օգնության 
կարիք ունեն: Այնուամենայնիվ, գյուղատնտեսական ոլորտը անմիջականորեն ազդում է կլիմայի վրա՝ 
գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած ջերմոցային գազերի 
արտանետումների միջոցով: Այսպիսով, ոլորտը պետք է մեղմացնի կլիմայի փոփոխությունը 
(սահմանվում է որպես կլիմայի ապագա փոփոխության քանակն ու արագությունը նվազեցնելու 
միջոց` ջերմոցային գազերի արտանետումները իջեցնելով կամ մթնոլորտից ածխաթթու գազը 
հեռացնելով), բայց նաև հարմարվի կլիմայի փոփոխությանը՝ սահմանվում է որպես բնական կամ 
մարդկային համակարգերում նոր կամ փոփոխվող միջավայրի ճշգրտում, որը շահավետ 
հնարավորություններ է օգտագործում կամ փոփոխում է բացասական հետևանքները (Գլոբալ 
փոփոխություն 2016): Կլիմայի փոփոխության աղբյուր հանդիսանալու և դրա հետևանքներից առավել 
խոցելի լինելու խիստ փոխազդեցության պատճառով, կարևոր է հավասարակշռել ջանքերը, որոնք 
կնվազեցնեն ջերմոցային գազերի արտանետումները գյուղատնտեսական ոլորտում, այն 
հարմարվողականության գործելակերպերով, որոնք կօգնեն ֆերմերներին կառավարել կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները (Հադեն 2012): Մետաղադրամի երկու կողմերն ավելի հաճախակի են 
դիտարկվում միջազգային ռազմավարություններում և ծրագրերում` ուղղված կլիմայի 
փոփոխություններին և գյուղատնտեսությանը:  

Այնուամենայնիվ, կլիմայի փոփոխության մեղմացումն ու հարմարեցումը գյուղատնտեսական ոլորտի 
առանձին ջանքեր դիտարկելու փոխարեն, անհրաժեշտ է ընդգծել մի շարք մեթոդների սիներգիաները 
կամ համատեղ շահերը: Գյուղատնտեսության վարման բազմաթիվ մեթոդներ կարող են նպաստել 
ինչպես կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը, այնպես էլ մեղմացմանը, բայց կարող են 
լինել նաև փոխակերպումներ, որոնք անհրաժեշտ են հարմարվողականության կամ մեղմացման 
մեթոդներին առաջնահերթություն տալու համար (Tubiello 2012): Մեկ կարևոր օրինակ կարելի է 
դիտարկել հողի առողջության բարելավման գործելակերպի դեպքում, ինչը կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման միջոցն է, որը կարող է օգնել հողում ավելի շատ ածխածին որսալ (ածխածնի կլանում), 
ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցն է, քանի որ ավելի առողջ հողը 
կարող է նպաստել հորդառատ տեղումների ժամանակ ջրի ներծծման ինտենսիվության 
բարձրացմանը, այլապես  կարող են առաջանալ մեծ հոսքեր և էրոզիային երևույթներ: Ինչպես նաև, 
դաշտում ծածկութային մշակաբույսերի օգտագործումը կարող է օգնել ապահովել ածխածնի կլանում 
(մեղմացում), բայց նաև ծածկել դաշտը այնպես, որ նվազեցվի հոսքը (հարմարեցում): 

Կլիմայի փոփոխականության և գյուղատնտեսական արտադրանքի փոփոխության ռիսկերը 
նվազեցնելու համար գոյություն ունեն բազմաթիվ հարմարվողական ռազմավարություններ: 
Ընդհանուր առմամբ, հարմարվողականության այս ռազմավարությունները կարելի է խմբավորել ըստ 
հետևյալ կատեգորիաների. 

o Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կամ կենդանիների տեսակների փոփոխություն, որոնք 
առավել հարմարեցված են կլիմայի փոփոխությանը և (կամ) դիվերսիֆիկացման 
գործողություններին; 

o Արտադրության համար օգտագործվող ռեսուրսների փոփոխություն (օրինակ՝ ջուր կամ 
պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ); 

o Գյուղատնտեսության վարման փորձառության կամ կառավարման ռազմավարությունների 
ճշգրտում;  

o Նոր տեխնոլոգիաների ընդունում կամ ենթակառուցվածքների փոփոխություն: 

Այս տարբերակները մանրամասն քննարկվում են ստորև: Բացի այդ, այս ռազմավարությունները 
կարող են ունենալ սահմանափակումներ կլիմայի խիստ փոփոխության պայմաններում և պահանջել 
խոշոր երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ներդրումներ` օգնելու ֆերմերներին փոխելու 
գործելակերպը (GCRP, 2018): 
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10.1 Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսություն (ԽԿԳ) 

 

Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունը (ԽԿԳ) ինտեգրված մոտեցում է` լուծելու սննդի 
անվտանգության և կլիմայի փոփոխության փոխկապակցված գլոբալ մարտահրավերները: ԽԿԳ- ն 
նպատակ ունի միաժամանակ հասնել երեք արդյունքի. 1) կայուն բարձրացնել գյուղատնտեսության 
արտադրողականությունն ու եկամուտները; 2) հարմարեցնել և ամրապնդել կլիմայի 
փոփոխությունները; և 3) հնարավորության դեպքում կրճատել և (կամ) հեռացնել ջերմոցային գազերի 
արտանետումները (ՊԳԿ 2013): 

ՄԱԿ-ի գործակալությունները, ինչպես օրինակ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, 
և իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես օրինակ Համաշխարհային բանկը, ավելի ու ավելի 
են օգտագործում ԽԿԳ-ն որպես ինտեգրված մոտեցում ՝ օգնելու երկրներին «մշակել 
քաղաքականություններ, ստեղծել կայուն հաստատություններ և տեղական, ազգային և միջազգային 
մակարդակներում ապահովել ֆինանսավորում՝ փոփոխությունների համար բարենպաստ միջավայր 
ստեղծելու համար,» (ՊԳԿ, 2013), և Հայաստանի նման երկրները գտնվում են բարենպաստ դիրքում 
այդ հնարավորություններից օգտվելու համար: 

Ամբողջ աշխարհում, Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿԿՓՇԿ) 
շրջանակներում գյուղատնտեսությանը տրվող իրազեկվածությունն ու գերակայությունը վերջին մի 
քանի տարիների ընթացքում աճել են: Փարիզում տեղի ունեցած կլիմայի հարցով գագաթնաժողովին 
(COP21) նախօրոք ներկայացված 160 «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող 
գործողություններ/ներդրում» -ներից 131-ում ընդգրկված էր  գյուղատնտեսության ոլորտը 
(հարմարվողականության և/կամ հարմարեցման համատեքստում): Դրանցից 103 երկիր հատուկ 
ընդգրկել էին գյուղատնտեսական մեղմացումը իրենց «Ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»  -ներում: Եվ 113 Կողմերից, որոնք ներառել են 
հարմարվողականությունն իրենց «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող 
գործողություններ/ներդրում» -ներում, գրեթե բոլորը (102) ընդգրկում են գյուղատնտեսությունն իրենց 
հարմարվողականության առաջնահերթությունների շարքում, և ավելի քան 30 երկիր Կլիմայի 
փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿԿՓՇԿ) շրջանակներում ներկայացրած 
իրենց «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում» -ում 
հատուկ անդրադառնում է Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությանը: 
 

10.2 Ֆերմայի մակարդակով խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության գործելակերպեր  

Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ուղեցույցի,111 գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի և կենդանիների կայուն աճեցման համար, գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ և 
մեթոդներ, որոնք կարող են նպաստել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը: ԽԿԳ 
ձեռնարկը տրամադրում է տեղական պայմանների համար տարբերակներ, որոնք պետք է 
հարմարեցվեն գյուղացիական տնտեսությունների հատուկ պայմաններին: 

ԽԿԳ- ի հիմնական մեթոդների օրինակները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում միայն ստորև 
նշվածով: Այս մեթոդներից շատերը, ինչպիսիք են սննդանյութերի կառավարումը կամ հողի 
առողջության բարելավումը, նպաստում են ինչպես ջերմոցային գազերի արտանետումների 
հարմարվողականությանը, այնպես էլ մեղմացմանը, և պետք է ընդգծվեն. 

o ջրային ռեսուրսների պահպանում և կառավարում; ոռոգման կառավարում; 

o ցանքածածկում  

o հողի առողջության բարելավում և դեգրադացված հողերի և տարածքների վերականգնում; 

o ցանքատարածքների կառուցվածքի և ցանքաշրջանառության փոփոխություն; 

o մշակաբույսերի և կենդանական ծագման կամ գյուղատնտեսական արտադրանքի 
բազմազանեցում (դիվերսիֆիկացում); 

111 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/  

 158 

                                                            

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/


o բարձրորակ սերմերի տնկում և մշակաբույսերի սորտերի փոխարինում այն սորտերով, որոնք 
հարմարեցված են երաշտին կամ սննդանյութերի արդյունավետության բարձրացման համար; 

o վնասատուների և մոլախոտերի դեմ ինտեգրված պայքար (ՎԻՊ); 

o պահպանողական գյուղատնտեսության և խոտհարքերի կառավարում; 

o լանդշաֆտի մակարդակով փոշոտման կառավարում; 

o ագրոէկոլոգիական կամ օրգանական գյուղատնտեսության մոտեցումները; 

o հողատարածքների մասնատման կանխում (ափամերձ տարածքներ, անտառային 
հողատարածք գյուղատնտեսական լանդշաֆտի սահմաններում); 

o մշակաբույսերի և անասնաբուծության ինտեգրված համակարգեր; 

o հատուկ էներգետիկ մշակաբույսեր` հանածո վառելիքի օգտագործումը փոխարինելու համար; 

o մշակաբույսերի աճեցման բարելավված մեթոդներ; 

o ճշգրիտ գյուղատնտեսության կիրառում՝ գյուղատնտեսության վերաբերյալ որոշումների 
կայացման գործընթացի բարելավման համար;  

o ագրոանտառաբուծություն: 

Համաձայն վերոնշյալի, գյուղատնտեսության հարմարվողականության որոշակի գործելակերպերից 
կարող են լինել կարևոր սիներգիաներ կամ համատեղ օգուտներ գյուղատնտեսական մեղմացման 
համար: Այս գործելակերպերը պետք է կարևորվեն և ընդգծվեն, քանի որ դրանք կօգնեն Հայաստանին 
բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի կայունությունը, ինչպես նաև կնվազեցնեն 
գյուղատնտեսությունում ջերմոցային գազերի արտանետումները: Եվրամիությունը նույնպես ընդգծել 
է ֆերմայի մակարդակով գյուղատնտեսական որոշակի գործելակերպեր՝ կենսաբազմազանության 
պահպանման և մեղմացման համատեղ դրական օգուտներով:112 (տե՛ս Աղյուսակ 18): 

 

Աղյուսակ 18. Եվրամիության կողմից մեղմացման և կենսաբազմազանության վրա դրական 
ազդեցություն ունեցող ֆերմայի մակարդակով հարմարվողականության միջոցների համառոտ 
նկարագրություն  

Ֆերմայի մակարդակով 
հարմարվողականության 

միջոց 

Նպատակներ 

Հարմարեցված մշակաբույսեր  Նվազեցնում է վտանգավոր եղանակային երևույթների (օրինակ ՝ 
ցրտահարության) և կլիմայական երևույթների (օրինակ՝ երաշտներ) 
ազդեցությունը: Նոր մշակաբույսերի ներդրումը կամ մշակաբույսերի 
ժառանգական հատկանիշների վերադարձը դրական ազդեցություն ունի 
կենսաբազմազանության և էկոհամակարգի ծառայությունների վրա և 
մեծացնում է տեսակների գենետիկական բազմազանությունը: 

Ծածկութային մշակաբույսերի 
կիրառում 

Նվազեցնում է հողի դեգրադացիայի վտանգը, որը սրվում է կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում; անհրաժեշտ պարարտանյութերի քանակը, 
և կարող է բարելավել վայրի տեսակների կենսամիջավայրերն ու 
բազմազանությունը՝ նվազեցնելով էրոզիան: 

Վնասատուների դեմ ինտեգրված 
պայքար 

ՎԻՊ- ն օգտագործում է ընթացիկ, համապարփակ տեղեկատվություն 
վնասատուների կյանքի ցիկլերի և շրջակա միջավայրի հետ նրանց 
փոխազդեցության մասին՝ վնասատուների դեմ պայքարի առկա 
մեթոդների հետ համատեղ: Այն կառավարում է  վնասատուների կողմից 
հասցված վնասը առավել տնտեսող միջոցներով և մարդկանց, 
ունեցվածքի և շրջակա միջավայրի համար հնարավոր նվազագույն 
վտանգով: 

112 Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալություն, 2019: Եվրոպայում գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականություն: (https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture). 
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Մշակաբույսերի 
բազմազանություն և 

ցանքաշրջանառություն  

Բարելավում է մշակաբույսերի կայունությունը և մատուցում է 
էկոհամակարգերի ծառայությունների լայն սպեկտր: 

Հողի մշակման նվազագույն կամ 
անվար տեխնոլոգիա 

Հողի հատկությունների դրական փոփոխությունների արդյունքները, 
ինչը զգալի ազդեցություն ունի հողի խոնավության բարձրացման 
առումով: Ածխածնի պարունակությունը հողի ամենաբարձր շերտերում 
կարող է ավելանալ: Այն նաև բարելավում է միջատների, թռչունների և 
փոքր կաթնասունների սննդի պաշարները՝ բերքի մնացորդների և 
մոլախոտերի սերմերի առավել հասանելի լինելու պատճառով: 

Ցանքսի և բերքահավաքի 
հարմարեցված ժամկետներ 

Ցանքսի և բերքահավաքի ժամկետների փոփոխումը կարող է բարելավել 
հողի խոնավության պայմանները: Հողում ածխածնի պարունակությունը 
կարող է ավելացվել ավելի բարձր բերքատվության արդյունքում: 
Մշակման ժամկետի հարմարեցումը կլիմայական փոփոխված 
ռեժիմներին բարելավում է բերքի որակը:  

Ճշգրիտ հողագործություն Տնտեսություններում ժամանակակից տեխնոլոգիաների, կլիմայական 
տվյալների կամ արբանյակային տվյալների և առավել ճշգրիտ 
նավիգացիայի համար գործիքների օգտագործումը բարձրացնում է 
ներդրանքների արդյունավետ օգտագործումը, ինչպիսիք են 
պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները, և կարող է նվազեցնել ջրի 
օգտագործումը և պահպանել հողի կառուցվածքը: Սա պահանջում է 
ներդրումներ նոր տեխնիկաներում և գիտելիքներ նոր տեխնոլոգիաների 
օգտագործման համար:  

Ոռոգման արդյունավետության 
բարելավում 

Ոռոգման արդյունավետության բարելավումը, անձրևաջրերի 
հավաքումը և ջրի կրկնակի օգտագործումը նվազեցնում են ջրի 
աբստրակցիան: Այն կարող է բարձրացնել ածխածնի պարունակությունը 
հողերում ՝ բերքատվության և մնացորդների ավելացման միջոցով և 
կարող է բարելավել ջրի որակը, հողային էկոհամակարգերը և հողերի 
կենսաբազմազանությունը:  

Անասնաբուծություն  Ջերմության նկատմամբ ավելի կայուն և բարձր 
արտադրողականությամբ կենդանիների բուծումը կարող է բարենպաստ 
ազդեցություն ունենալ կլիմայի կարգավորմանն ուղղված 
ծառայությունների, ջրի և հողի էկոհամակարգի ծառայությունների և 
վերգետնյա և ստորգետնյա կենսաբազմազանության վրա: 

Բարելավված արոտավայրերի և 
արածեցման կառավարում  

Օգնում է կրճատել ջրերի և քամիների հետևանքով հողերի 
դեգրադացիան և էրոզիան, ավելացնել խոտհարքներում 
կենսազանգվածը և հովիվների համար ստեղծել ավելի կայուն ապրուստ: 
Ավելի բարձր արտադրողականությամբ խոտի տեսակների կիրառումը 
կարող է արագացնել հողերում ածխածնի կլանումը: 

Օրգանական 
գյուղատնտեսություն  

Օրգանական պարարտանյութերի օգտագործումը նպաստում է հողերում 
օրգանական ածխածնի պահպանմանը: Օրգանական 
գյուղատնտեսության պրակտիկան առաջացնում է հողի օրգանական 
նյութերի բարձր մակարդակ: Սա ուժեղացնում է ջրի պահեստավորման 
կարողությունները և բարձրացնում դիմացկունությունը երաշտների և 
ջրհեղեղների նկատմամբ:  

Գյուղատնտեսական 
կենդանիների պահման 

բարելավված պայմաններ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների պահման պայմանների բարելավումը 
(ստվերում և ցողացիրներ, օդափոխման համակարգեր) բարելավում է 
կենդանիների պայմանները և հանգեցնում է մեթանի արտանետումների 
մակարդակի նվազմանը:  

Ֆերմերային տնտեսությունների 
արտադրության և եկամտի 

դիվերսիֆիկացում 

Ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտների դիվերսիֆիկացումը 
կարող է ծառայել որպես գյուղատնտեսական ռիսկերի կառավարման 
կարևոր ռազմավարություն: Ֆերմերային տնտեսություններում խառը 
արտադրական համակարգերը վերամշակման միջոցով կարող են 
բարձրացնել հողի արտադրողականությունը և ջրի, պարարտանյութերի 
և այլ ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը: Բացի այդ, 
արտադրության դիվերսիֆիկացումը կարող է նվազեցնել հողի էրոզիան: 
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10.3 Ագրոանտառաբուծություն և գյուղատնտեսության հարմարվողականություն 

 

Ագրոանտառաբուծությունը հողօգտագործման կառավարման համակարգ է, ուր ծառեր կամ թփեր են 
աճեցվում մշակաբույսերի կամ արոտավայրերի միջև կամ շրջակայքում, և խոշոր եղջերավոր 
անասունները, այծերը կամ ոչխարները կարող են արածել ծառերի տակ աճեցված խոտերը 
(silvopasture): Ագրոանտառաբուծության մոտեցումները կարող են հատկապես կարևոր լինել 
հայկական համատեքստում, քանի որ Հայաստանում անտառտնտեսությունը հանդիսանում է 
կրիտիկական լանդշաֆտ, և ՀՀ կառավարության կողմից մեծ շեշտադրում է կատարվել անտառային 
ռեսուրսների պաշտպանության վրա: Գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության այս 
միտումնավոր համադրությունն ունի բազմաթիվ առավելություններ, ներառյալ 
կենսաբազմազանության բարձրացումը, էրոզիայի նվազումը և կլիմայի հարմարվողականությունը: 
Օրինակ, եթե «silvopasture» եղանակն օգտագործվում է տաք կլիմայական պայմաններում, 
անասուններն ավելի քիչ են ենթարկվում սթրեսի, երբ արածում են ավելի զով, ստվերավորված 
միջավայրում;  ծառերի կամ թփերի տերևները կարող են ծառայել որպես կենդանական կերեր, իսկ 
կենդանական թափոնը կարող է սննդանյութեր տրամադրել էկոլոգիական համակարգին: 
Ագրոանտառաբուծության հաջող փորձեր են գրանցվել Եվրոպայի որոշ մասերում, Սահարայից 
հարավ գտնվող Աֆրիկայի մի շարք երկրներում  և Միացյալ Նահանգներում: 

 

10.4 Ագրոէկոլոգիա և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 

 

Ագրոէկոլոգիան տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, բայց հիմնականում վերաբերում է բնական 
ռեսուրսների և մեխանիզմների ինտեգրմանը գյուղատնտեսական արտադրության նպատակներին: 
Ագրոէկոլոգիայի մեթոդները մշակվել են վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում` ի 
պատասխան գյուղատնտեսական համակարգերը որպես ագրոէկոհամակարգեր դիտարկելու 
ձևավորվող ընկալմանը՝ հիմնված տեղական մշակույթի, փորձի և գիտելիքների, ինչպես նաև սննդի ու 
գյուղատնտեսության էկոլոգիապես կայուն համակարգերի զարգացման անհրաժեշտության վրա: 
Ագրոէկոլոգիայի ոլորտում չի ընգծվում մասնավորապես վերջինիս դերը կլիմայի փոփոխության 
մեղմացման կամ հարմարեցման գործընթացում: Ագրոէկոլոգիայի հետագա կիրառությունները 
կպահանջեն կլիմայի փոփոխության հայեցակարգերի ներառում և կայուն զարգացման այլ 
նպատակների հետ փոխզիջումների համաձայնեցում: Ագրոէկոլոգիայի պարադիգմը կարևորում է 
էկոհամակարգի գործառույթների պահպանման անհրաժեշտությունը երկարաժամկետ 
հեռանկարում: Այն լայն պատկերացում է տալիս, թե ինչպես են բնապահպանական գործառույթներն 
առնչվում գյուղատնտեսությանը և աշխատում է բազմաթիվ էկոլոգիական մասշտաբների 
բազմազանության, ճկունության և բարձրակարգ գործառույթների ուղղությամբ: Այս մոտեցումները 
կարող են համապատասխանել ԽԿԳ-ի նպատակներին, երբ կայուն, ճկուն գյուղատնտեսական 
համակարգերը պակաս խոցելի են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, իսկ բազմազանությունն ու 
էկոհամակարգի բարձր գործառույթը կարող են բարձրացնել արտադրողականությունն ու նվազեցնել 
ծախսերը: Աշխարհի բազմաթիվ կառավարություններ որդեգրում են ազգային քաղաքականություն 
ինչպես ԽԿԳ-ի, այնպես էլ ագրոէկոլոգիայի համար: Քանի որ Հայաստանի Կառավարությունը մեծ 
ուշադրություն է դարձնում երկրի էկոլոգիական և անտառային ռեսուրսների պաշտպանության վրա, 
իմաստ ունի կենտրոնանալ գյուղատնտեսական ոլորտի հարմարվողականության ագրոէկոլոգիական 
և ագրոանտառաբուծության մոտեցումների վրա: 

 

10.5 Լանդշաֆտային մոտեցումները կլիմայի փոփոխությանն ու գյուղատնտեսությանը 

 

Միջազգային հանրությունն ավելի ու ավելի է խրախուսում կազմակերպություններին և երկրներին՝ 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հարցում օգտագործել «լանդշաֆտային մոտեցում»՝ 
նպատակ ունենալով մեծացնել սիներգիաները և նվազագույնի հասցնել տարբեր 
ռազմավարությունների և գործողությունների միջև փոխզիջումները, որոնք նախատեսված են սննդի 
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աճող պահանջարկի բավարարման, էկոհամակարգերի պահպանման համար; և աջակցել գյուղական 
վայրերում կայուն ապրուստի միջոցների ապահովմանը:113 

Լանդշաֆտը սահմանվել է որպես «սոցիալ-էկոլոգիական համակարգ, որը բաղկացած է բնական և 
(կամ) մարդու կողմից ձևափոխված էկոհամակարգերից (հաճախ տոպոգրաֆիայի, բուսականության, 
հողօգտագործման և բնակավայրերի բնութագրական կազմաձևերով), որի վրա ազդեցություն ունեն 
տարածքի բնապահպանական, պատմական, տնտեսական և մշակութային գործընթացներն ու 
գործունեությունը» (LPFN, 2016): Այսպիսով, ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսական գործելակերպերում 
առաջարկվող ցանկացած փոփոխություն պետք է հաշվի առնի բնական լանդշաֆտն  ու մարդկային 
համակարգերը: 
Գյուղատնտեսական ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունն առավել հաջողակ 
կլինի, եթե կիրառվի լանդշաֆտային մոտեցումը: Ըստ ՊԳԿ-ի, լանդշաֆտային մոտեցումը 
«լայնամասշտաբ գործընթացները դիտարկում է որպես ինտեգրված և բազմատեսակ»՝ բնական 
ռեսուրսների կառավարումը համատեղելով բնապահպանական և ապրուստի ապահովման 
նկատառումների հետ: Լանդշաֆտային մոտեցումը հաշվի է առնում նաև մարդու գործունեությունն ու 
հաստատությունները՝ դրանք դիտելով ոչ թե առանձին, այլ որպես համակարգի բաղկացուցիչ մաս: 
(ՊԳԿ, 2012a, էջ 5): 

 

10.6   ԽԿԳ-ի միջազգային փորձը հայաստանյան համատեքստում 

Միջազգային մակարդակով, շատ երկրներ գյուղատնտեսության հարմարվողականությունը ներառել 
են իրենց «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում» (INDC) -
ում ՄԱԿ-ի Փարիզյան համաձայնագրի ներքո: Հայաստանը Փարիզի համաձայնագրի համար իր 
առաջին «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»  (INDC) -ը 
ներկայացրել է 2015-ի սեպտեմբերին՝ COP21- ին ընդառաջ. 

(https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Armenia/1/INDC-Armenia.pdf): 

Առաջին «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»  - ում, 
«գյուղատնտեսություն» բառը հանդիպում է ընդամենը երկու անգամ. 1) մեղմացման ներդրման մեջ 
ներառված հիմնական ոլորտներում՝ թափոնների կառավարման ներքո (ներառյալ 
գյուղատնտեսական թափոնները); և 2) հարմարվողականության գործողությունների ցանկում, որոնք 
առաջնահերթություն կունենան: Հայաստանը դեռևս երկրորդ «Ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»-ը չի ներկայացրել, չնայած որ այն պետք է ներկայացվի 
2020 թ.: Նոր «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում»-ը 
կարող է շատ ավելի մանրամասներ ներառել գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարվողականության 
վերաբերյալ: 

Բազմաթիվ երկրներ մշակել են նաև Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության (ԽԿԳ) ազգային 
պլան կամ ռազմավարություն՝ նպատակ ունենալով միջազգային լայն նպատակները վերածել ԽԿԳ-ի 
ազգային քաղաքականության և մոտեցումների: ԽԿԳ-ի ազգային պլանի ընդհանուր նպատակն է 
մշակել՝ երկրի գյուղատնտեսական ոլորտի կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելու և 
գյուղատնտեսական համակարգերի կայունության կառուցման պլան` նվազագույնի հասցնելով 
արտանետումները` պարենային և սննդամթերքի անվտանգությունը բարձրացնելու ու կենսակերպը 
բարելավելու համար: Հայաստանը դեռևս չի մշակել ԽԿԳ ազգային պլան, բայց կարող է դա անել 
միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ, ինչպիսին ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպությունն է (ՊԳԿ): 

Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության գլոբալ դաշինքը ցանց է՝ խելամիտ կլիմայական 
արտադրության, հարմարվողականության և մեղմացման վերաբերյալ տեղեկատվություն 
փոխանակելու համար՝ կենտրոնանալով գիտելիքների, բարենպաստ պայմանների և ԽԿԳ- ի համար 

113 ՄԱԿ ՊԳԿ, Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության տեղեկատու ձեռնարկ, Մոդուլ 3: Լանդշաֆտներ 
(http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/module-a3-landscapes/a3-
overview/en/?type=111#:~:text=The%20application%20of%20landscape%20approaches,emissions%2C%20and%20sup
port%20disaster%20risk). 
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ներդրումների վրա: Ստորև բերված են միջազգային ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների օրինակներ, 
որոնք թույլ են տալիս ԽԿԳ պրակտիկան արագորեն ընդլայնել տարբեր երկրներում: 

 

Աղյուսակ 19. ԽԿԳ- ի օրենքների և քաղաքականության օրինակներ, գիտելիքների փոխանակում և 
ներդրումներ 

Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
քաղաքականություն 

Ընդունելի օրենքներ և 
քաղաքականություն 

Գիտելիքների և 
փորձառության  
փոխանակում 

Ներդրումներ 

Ընդհանուր • Մշակել երկրի 
(Հայաստան) ԽԿԳ պլան  

• Մշակել հատուկ 
կանոնակարգեր և 
կիրառման 
քաղաքականություն 

• ԽԿԳ ցուցադրական 
ֆերմաներ 

• Դասավանդողների 
վերապատրաստման  
ծրագրերը՝  
գյուղատնտեսական 
գիտելիքների 
տարածման և 
գյուղացիական 
տնտեսությունների 
սպասարկման 
կենտրոններին 
ուսուցանել ԽԿԳ-ի 
մեթոդները, ապա նոր 
ուսուցանել ֆերմերներին 

• Ուսուցման, 
հետազոտությունների 
և դաշտային 
փորձարկումների 
ազգային և 
միջազգային 
ֆինանսավորում՝ 
միջազգային 
գյուղատնտեսական 
համալսարանների հետ 
համագործակցությամբ 

• Հայաստանում ԽԿԳ-ի 
ներդրման պլան 
(Համաշխարհային 
Բանկ) 

Հարմարվողականություն • Արգելոցների 
պահպանման ծրագիր 
կամ բնապահպանական 
միջոցառումների 
համար 
դրամաշնորհների 
տրամադրում 
ֆերմերներին 

• Ածխածնի 
արտանետումների 
դիմաց հարկման 
շահաբաժինները 
ֆերմերներին 
տրամադրում են 
միջոցներ՝ ածխածնի 
կլանման աճն 
ապահովելու համար 

• Մշակել մշակաբույսերի 
ապահովագրության 
օրենքներ 

• Հայերեն թարգմանված 
ՊԳԿ ԽԿԳ-ի 
հարմարվողականության 
մեթոդները* 

• Օգնել ֆերմերներին 
մշակել 
հարմարվողականության 
պլաններ իրենց 
տնտեսությունների 
համար  

• Ֆերմերների համար 
մշակաբույսերի 
ապահովագրությունը 
կապել 
հարմարվողականության 
մեթոդների ներդրման 
հետ 

• Ուսուցանել և 
զարգացնել կլիմայի 
վերաբերյալ որոշումների 
գործիքների կիրառումը 

 

• Ներդրումներ կատարել 
ջրի հավաքման և 
տեղափոխման 
համակարգերում 

• Ֆերմերներին 
տրամադրել 
դրամաշնորհներ և 
խթաններ` 
կառավարման 
լավագույն 
պրակտիկան 
ներդնելու համար` 
արդյունավետ ոռոգում, 
ցանքածածկում, հողի 
անվար մշակում, 
հովացում 

Մեղմացում • Ածխածնի 
արտանետման 
հարկման 
շահաբաժինները 
միջոցներ են 
տրամադրում 
գյուղատնտեսությունում 
ջերմոցային գազերի 
արտանետումների 

• Հայերեն թարգմանված 
ՊԳԿ ԽԿԳ-ի մեղմացման 
մեթոդները 

• Օգնել խոշոր 
տնտեսություններին 
անցկացնել ջերմոցային 
գազերի 
արտանետումների 
ստուգում և կազմել 

• Ֆերմերներին 
ֆինանսավորել` 
ծածկութային 
մշակաբույսեր տնկելու, 
սննդանյութերը 
կառավարելու, հողի 
մշակման նվազագույն 
կամ անվար մեթոդը 
կիրառելու համար և 
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Աղյուսակ 19. ԽԿԳ- ի օրենքների և քաղաքականության օրինակներ, գիտելիքների փոխանակում և 
ներդրումներ 

Խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության 
քաղաքականություն 

Ընդունելի օրենքներ և 
քաղաքականություն 

Գիտելիքների և 
փորձառության  
փոխանակում 

Ներդրումներ 

նվազեցման համար 

• Հողի առողջության 
ապահովման ազգային 
օրենքի ընդունում՝ 
ուղղված հողի 
առողջության 
բարելավման 
խթանմանն ու 
չափմանը, հողի 
առողջության 
բարելավման 
հետևանքով հողի 
ածխածնի կլանման աճի 
չափման վերաբերյալ 
արձանագրությունների 
մշակում, և աջակցում՝ 
հողերի ածխածնի 
գրավման և 
պահպանման 
շուկաների 
զարգացմանը 

արտանետումների 
նվազեցման ծրագրեր  

վերահսկելու հողի 
առողջությունը՝ 
ածխածնի կլանման 
աճն ապահովելու 
նպատակով 

• Համայնքային 
վերականգնվող 
էներգետիկայի 
խթանող նախագծեր, 
որոնցից ստացված 
եկամուտը կուղղվի 
ոռոգման ջրի 
մատակարարման 
համակարգերի 
արդիականացմանը  

Կայուն ինտենսիֆիկացիա • Ազգային և 
տարածաշրջանային 
հողօգտագործման 
պլանավորում 

• Համընդհանուր 
եկամուտների դիմաց, 
տրամադրել 
խթանիչներ՝ 
ֆերմերային 
տնտեսությունների 
համախմբման համար  

• Տնտեսություններում 
հողի առողջության 
փորձարկում 

 

• Ներդրումներ 
կաթնատնտեսության 
մեջ՝ համայնքային 
գյուղատնտեսական 
սառնարանային 
պահեստների և 
վերամշակման, 
ընդհանուր 
սարքավորումների, 
կաթի մշակման 
սարքերի համար 

 

*ՄԱԿ-ի ՊԳԿ ԽԿԳ-ի տեղեկատու ձեռնարկ՝  http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/ 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/enabling-frameworks/module-c3-policy/chapter-c3-5/en/ 
 

 

10.7  ԽԿԳ պլանավորումը Հայաստանում    

 

Վերոհիշյալ խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության բոլոր մոտեցումներն ու փորձառությունը 
կարող են օգտագործվել նաև Հայաստանում՝ կլիմայի փոփոխության հարմարեցմանն ու մեղմացմանը 
նպաստելու համար: ՊԳԿ ԽԿԳ-ի տեղեկատու ձեռնարկը Հայաստանում հետագա գործողությունների 
իրականացման համար լավագույն կողմնորոշիչներից մեկն է:  

Հայաստանը դեռ չի մշակել ԽԿԳ ազգային ծրագիր, սակայն դա կարող է անել միջազգային 
կազմակերպությունների, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, 
օգնությամբ:  
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ԽԿԳ ազգային պլանը պետք է ներառի հատուկ նպատակներ՝ հայտնաբերելու բացերը և մշակելու 
ազգային և ենթազգային ռազմավարություններ, որոնք անմիջականորեն վերաբերվում են ԽԿԳ-ի երեք 
հիմնական սյուներին` 1) գյուղատնտեսական կայուն արտադրողականության և եկամտաբերության 
բարելավում; 2) հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխություններին; և 3) որտեղ և երբ հնարավոր 
է ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների նվազեցում և/կամ վերացում (ՊԳԿ 2013): 

 

Աղյուսակ 18. Հայաստանի համար ԽԿԳ Ինստիտուցիոնալ առաջարկություններ ՊԳԿ ԽԿԳ-ի 
շրջանակներում 

ԽԿԳ Շրջանակ Հաստատություններ 

Ընդհանուր • Ստեղծել պաշտոնական կապեր Հայաստանի Խորհրդատվական ծառայության, 
ՔԱՐԴ-ի և ՀԱԱՀ-ի միջև` երաշխավորելու համար, որ խորհրդատվության 
տարածումը հիմնված է Հայաստանում գյուղատնտեսական 
հետազոտությունների վրա: 

• Մշակել և դասավանդել դասընթացներ, ուսուցանել ուսանողներին ՀԱԱՀ-ում 
Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության (ԽԿԳ), ագրոէկոլոգիայի, 
ագրոանտառաբուծության և լանդշաֆտային մոտեցումների հետ կապված 
գործելակերպերին: 

• Համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրել ՀԱԱՀ-ին` կիրառվող 
գյուղատնտեսական հետազոտություններ և դաշտային փորձարկումներ 
իրականացնելու համար` համագործակցելով գյուղատնտեսության միջազգային 
համալսարանների հետ (Կորնել, Կալիֆոռնիայի համալսարան) 

• Ստեղծել Հայկական ԽԿԳ դաշինք ֆերմերների, հետազոտողների, 
խորհրդատվական ծառայությունների, գործակալությունների և 
հասարակական կազմակերպությունների հետ; միանալ խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության գլոբալ դաշինքին: 

Հարմարվողականություն • Ստեղծել հայկական հողի և ջրի պահպանության ծառայություն, որը 
կտրամադրի տեխնիկական խորհրդատվություն, հողի առողջության 
փորձարկում, դրամաշնորհներ, տնկիներ, գյուղատնտեսական ծրագրեր 
(Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գյուղդեպարտամենտի օգնությամբ): 

• Ֆինանսների նախարարության ներքո ստեղծել հայկական բերքի 
ապահովագրության խորհուրդ, որը կաշխատի ֆերմերների և 
գյուղատնտեսական հաստատությունների հետ: 

• Ստեղծել վնասատուների զարգացման կանխատեսման և վաղ 
նախազգուշացման համակարգ: 

• Մշակել Հայաստանում Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի պլան: 

• Հայաստանի Հիդրոմետ ծառայության ներքո ստեղծել տարածաշրջանային 
կլիմայական կենտրոններ; ֆինանսավորում տրամադրել ֆերմերային 
տնտեսությունների եղանակային կայանների համար և ֆերմերների համար 
մշակել գործիքներ և վաղ նախազգուշացման համակարգեր: 

• ՀԱԱՀ-ում հաստատել վնասատուների դեմ պայքարի ինտեգրված ծրագիր, որը 
կապահովի ուսուցում, վերապատրաստում, հետազոտություններ 
տնտեսություններում՝ ՎԻՊ-ի մեթոդների համաձայն:  

Մեղմացում • Համագործակցություն Հողի առողջության գլոբալ նախաձեռնությունների և 
Պարարտանյութերի միջազգային ինստիտուտի հետ՝ կառավարման լավագույն 
պրակտիկայի շրջանակներում, ներառյալ 4 Rs սննդանյութերի կառավարումը  

• Ճշգրիտ գյուղատնտեսական գործիքների հարմարեցում (ջերմոցային գազերի 
արտանետումների հաշվիչներ (Comet Farm, Cool Farm գործիքներ) հայկական 
գյուղացիական տնտեսություններին:  

 

Կայուն 
ինտենսիֆիկացիա 

• ՀԱԱՀՆ-ն համագործակցում է միջազգային համալսարանների հետ; կատարում է 
նոր սորտերի դաշտային փորձարկումներ և ուսումնասիրություններ, հողի 
առողջության արդյունքների, կառավարման լավագույն պրակտիկայից 
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Աղյուսակ 18. Հայաստանի համար ԽԿԳ Ինստիտուցիոնալ առաջարկություններ ՊԳԿ ԽԿԳ-ի 
շրջանակներում 

ԽԿԳ Շրջանակ Հաստատություններ 

բերքատվության արդյունքների, հիդրոլոգիայի և կլիմայի փոփոխության 
վերաբերյալ հետազոտություններ: 

 

 

Փաստորեն, ԵՄ-ն վերջերս դիտարկել է կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու հիմնական 
հնարավորություններն ու լուծումները, որոնք առաջարկվում են ԵՄ քաղաքականության և ծրագրերի 
կողմից (ԵՄ, 2019): Ըստ զեկույցի, մինչև 2019 թվականի կեսը ԵՄ 28 երկիր ուներ 
հարմարվողականության ազգային ռազմավարություն, և 17 երկիր նաև ուներ 
հարմարվողականության ազգային ծրագիր: Համաձայն Մոնիտորինգի մեխանիզմի կանոնակարգի 
(ՄՄԿ) 15.1-ին հոդվածի՝ 2019 թ.  

ԵՄ անդամ քսան երկիր պատրաստել է կլիմայի փոփոխության ազդեցության և խոցելիության 
վերաբերյալ հատուկ գնահատականներ գյուղատնտեսության ոլորտի համար, իսկ 13 անդամ 
պետություններ ներկայացրել են գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարվողականության հատուկ 
միջոցառումներ ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներով: 

Զեկույցում նշվում է, սակայն, որ այդ պլանների իրականացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ էին 
կարևոր նկատառումներ` 

• պետք է հաշվի առնել կլիմայի գլոբալ քաղաքականության և առևտրի ասպեկտների 
ազդեցությունը ԵՄ գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա: Համաշխարհային մակարդակով, 
տարբեր կոնվենցիաներ և ծրագրեր անդրադառնում են գյուղատնտեսության ոլորտում 
հարմարվողականությանը: Սրանք նաև ԵՄ շրջանակներում քաղաքականության 
գործողությունների կարևոր շարժառիթներ են: Գյուղատնտեսական ապրանքների 
առևտրային հոսքերը կարևոր են, քանի որ դրանք կարող են հակազդել արտադրանքի 
պակասին, որը կարող է առաջանալ եղանակային և կլիմայական ծայրահեղությունների 
արդյունքում, ապահովելով ներմուծում չտուժված շրջաններից, որտեղ այդպիսի ապրանքներ 
դեռ առկա են:  

• Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը և կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվելու ԵՄ ռազմավարությունը քաղաքականության հիմնական շարժիչ ուժն են, և այդ 
երկուսի միջև պետք է լինեն հստակ կապեր: Չնայած ընդհանուր գյուղատնտեսական 
քաղաքականության մեջ կան հիշատակումներ կլիմայի փոփոխության մասին, ոլորտի 
կայունությունը բարելավելու համար շատ քիչ հատուկ գործողություններ են առկա: 

• Չնայած կլիմայի փոփոխությունը ներառված է որպես ընթացիկ CAP- ի հատուկ նպատակներից 
մեկը, ֆերմերային տնտեսության մակարդակով անհրաժեշտ է խթանել ինչպես մեղմացման, 
այնպես էլ հարմարվողականության տեխնիկական միջոցառումների իրականացումը՝ 
ավելացնելով ազգային  ներդրումները՝ երաշխավորելու համար, որ փոփոխությունները 
կատարվում են: Ինչ վերաբերվում է ծախսերին, անդամ պետությունները հակված են 
մեղմացման ջանքերը գերադասել հարմարեցմանը: Ապահովելու համար 
հարմարվողականության պատշաճ ներառումը ազգային ռազմավարական ծրագրերում՝ 
քաղաքականության շրջանակը պետք է անդամ պետություններից պահանջի առաջարկել 
հարմարվողականության հետ ուղիղ կապ ունեցող միջոցառումներ: 

• Գյուղատնտեսությունում հարմարվողականության ըմբռնումը բարձրացնելու համար ԵՄ 
նորարարական և հետազոտական ծրագրերի շրջանակներում մշակվել են նախագծեր: ԵՄ 
ծրագրերը կարող են աջակցել ֆերմերային տնտեսության մակարդակով 
հարմարվողականությանը՝ տարբեր ծառայությունների և նախագծերի միջոցով 
տրամադրելով հատուկ և մանրամասն կլիմայի փոփոխության մասին տվյալներ և 
տեղեկություններ, օրինակ ՝ ճշգրիտ գյուղատնտեսությանն աջակցելու համար: 

• Առավել մեծ ջանքեր են պահանջվում ֆերմերային տնտեսության մակարդակով բարձրացնելու 
միջոցառումների յուրացման աստիճանը:  
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Ինչպես նշվում է վերոհիշյալ բաժիններում, առկա է համաշխարհային կոնսենսուս, որ 
գյուղատնտեսության հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխությանը՝ կլիմայի փոփոխության 
հետևանքների մեղմացման հետ մեկտեղ, կարևոր նշանակություն ունի կլիմայի փոփոխության 
հետևանքների  մասշտաբների նվազեցման և պարենի համաշխարհային անվտանգության 
պահպանման համար: Հայաստանի կառավարությունը կարող է դասեր քաղել այլ երկրների  
(մասնավորապես` Եվրամիությունում) տարբեր ոլորտներում մշակվող ծրագրերից, մոտեցումներից և 
հաստատություններից` ներառյալ խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունը, 
ագրոտնտեսությունը, ագրոէկոլոգիան և լանդշաֆտային մոտեցումները, փորձառությունը, 
քաղաքականությունը և հաստատությունները` բարձրացնելու գյուղատնտեսության ոլորտի 
հարմարվողականությունն ու կայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: 
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11. Հավելվածներ 
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Հավելված 1. Մանրամասն տեղեկատվություն սննդամթերքի արտադրության վերաբերյալ 

 

Ըստ Ֆինանսների նախարարության գնահատականների114՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
ներկայումս գործում է շուրջ 1600 սննդամթերքի արտադրության ձեռնարկություն, այդ թվում․ 

• Պտուղբանջարեղենի վերամշակման ձեռնարկություններ՝ շուրջ 35 ձեռնարկություն, որոնցից 8-
ը համեմատաբար խոշոր («Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ-ը, «Էջմիածնի 
պահածոների գործարան» ԲԲԸ-ը, «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ, «Բորոդինո հայկական 
պահածոների գործարան» ԲԲԸ-ը, «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, «ՄԱՊ» ՓԲԸ, «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-
ը, «Թամարա Ֆրուտ» ՓԲԸ): Ընդհանուր արտադրական հզորությունները կազմում են 
տարեկան շուրջ 250 տոննա պտղի և բանջարեղենի վերամշակում: 
Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 1413 
հոգի: 

• Չորացրած մթերքի և համեմունքների արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձինք՝ շուրջ 350 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք , որոնցից 6-ը՝ 
միջին («Չիր» ՍՊԸ, «Թամարա տատիկ» ՍՊԸ, «Արմեն Մանուկյան» ԱՁ, «Հասմիկ Միրզոյան» 
ԱՁ, «Վայք Գրուպ» ՓԲԸ), իսկ մյուսները` գերփոքր: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 15.0 տոննա պտղի և բանջարեղենի 
վերամշակում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում 
է շուրջ 880 հոգի: 

• Խաղողի վերամշակման ձեռնարկություններ՝ շուրջ 50, որոնցից 12-ը՝ համեմատաբար խոշոր 
(«Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, «Արտաշատ Վինկոն» ՓԲԸ, «Երևանի Արարատ կոնյակի-
գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ, «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, «Արարատի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, «Շահումյան Վին» ՍՊԸ,   «Գինու կոնյակի 
տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, «Սամկոն» ՍՊԸ, «Արմենիա վայն գործարան» ՍՊԸ, 
«Հայասի Գրուպ» ՍՊԸ): Ընդհանուր արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան 
շուրջ 265 հազար տոննա խաղողի վերամշակում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի 
միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 2200 հոգի: 

• Կաթի վերամշակման ձեռնարկություններ՝ ավելի քան 65, որոնցից 12-ը համեմատաբար խոշոր 
(«Աշտարակ Կաթ» ՓԲԸ, «Բոնիլատ» ՍՊԸ, «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, «Մուլտի Ագրո» գիտա-
արտադրական կենտրոն», «Արզնի կաթ» ՍՊԸ, «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, «Բիոկաթ» ՍՊԸ, 
«Չանախ» ՍՊԸ, «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, «Իգիթ» ՍՊԸ, «Արաքս-2» ԱԿ): Ընդհանուր 
արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 490 տոննա կաթի 
վերամշակում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում 
է շուրջ 1720 հոգի: 

• Մսի վերամշակման ձեռնարկություններ՝ շուրջ 68 ձեռնարկություն, որոնցից 15-ը 
համեմատաբար խոշոր, որոնցից են՝ «Բարի Սամարացի» ՍՊԸ, «Նատֆուդ» ՍՊԸ, «Ա. Բիլյան» 
ՍՊԸ, «Աթենք» ՍՊԸ, «ԱՌ Դելիկատես» ՍՊԸ, «Մուշ» ՍՊԸ, «Արարատ» ԱԿ: Ընդհանուր 
արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 50 հազար տոննա մսի 
վերամշակում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում 
է շուրջ 2177 հոգի: 

• Սպանդանոցներ՝ Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝ սկսած 2020 թվականից 
կենդանիների մորթը պարտադիր է անցկացնել սպանդանոցներում: Ֆերմերների բողոքների 
արդյունքում որոշման իրականացումը հետաձգվել է մինչև 2020 թվականի հունիսի 1-ը: ՀՀ 
բոլոր մարզերում առկա է մոտ 40 սպանդանոց: Հայաստանի տարածքում նախատեսվում է 
բացել ևս 80 սպանդանոց: Գործող 40 սպանդանոցները չեն գործում ամբողջ հզորությամբ, ինչը 
կփոխվի օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո (ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 05-
ի N 142-Ն որոշումը ` կենդանիների սպանդի կիրառման ոլորտները և ժամանակացույցը 

114 Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ https://www.mineconomy.am/en/page/1327- Review of agro-processing in Armenia (with minor updates 
from CARD Animal Health & Food Safety Expert)  
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սահմանելու մասին):  

• Ալրաղաց՝ շուրջ 60 ձեռնարկություն, որոնցից 12-ը՝ խոշոր («Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ, «Մանանա 
Գրեյն» ՓԲԸ, «Մանչո Գրուպ» ՍՊԸ, «Թալգրիգ» ՍՊԸ, «Գրանդ Քենդի» ՀՁ, «Ատ Գրեյն» ՍՊԸ, «ՎՏ 
Թրեյդ» ՓԲԸ): Մյուսները՝ միջին և փոքր ձեռնարկություններ: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 400 հազար տոննա ալյուրի արտադրություն: 
Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 1500 
հոգի: 

• Ձկնամթերքի արտադրություն՝ մոտ 8 ձեռնարկություն, որոնցից 5-ը համեմատաբար խոշոր 
(«Մխչյան Ֆիշ» ՍՊԸ, «Դմիտրի» ՍՊԸ, «Էկոֆիշ թրեյդ» ՍՊԸ, «Ֆիշ Գոլդ» ՍՊԸ, «Յունիֆիշ» ՍՊԸ): 
Ընդհանուր արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 5 հազար տոննա 
ձկնամթերքի վերամշակում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային 
թիվը կազմում է շուրջ 79 հոգի: 

• Հացաթխման ավելի քան 500 ձեռնարկություն, որոնցից 25-ը՝ միջին («4-րդ հացի գործարան» 
ՓԲԸ, «Սևանի հացի գործարան» ՓԲԸ, «Անահիտ» ՍՊԸ, «Դավիթ 84» ՍՊԸ, «Խարիսխ» ՍՊԸ, 
«Հացագործ Անդրանիկ» ՍՊԸ և այլն), իսկ մյուսները` փոքր: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 500 տոննա հացի արտադրություն: 
Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 4328 
հոգի: 

• Հրուշակեղենի և մակարոնեղենի արտադրություն՝ շուրջ 135 ձեռնարկություն, որոնցից 12-ը՝ 
միջին («Գրանդ Քենդի» հայ կանադական ՀՁ, «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, «Մանչո Գրուպ» ՍՊԸ, 
«Դարոյինք» ՍՊԸ, «Շանթ պլյուս» ՍՊԸ և այլն), մյուսները՝ փոքր և գերփոքր: Ընդհանուր 
արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 40 հազար տոննա 
հրուշակեղենի և մակարոնեղենի արտադրություն: Արդյունաբերաարտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 4200 հոգի: 

• Հանքային ու խմելու ջրերի և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն՝ ավելի քան 50 
ձեռնարկություն, որոնցից 12-ը՝ միջին («Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, «ՌՌՌ» հանքային ջրերի 
գործարան» ՓԲԸ, «Ջերմուկ մայր գործարան» ՓԲԸ, «Կոկա-կոլա հելլենիկ բոթլինգ քամփնի» 
ՓԲԸ, «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ), մյուսները` փոքր և գերփոքր: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 300000 հազար լիտր հանքային ու խմելու ջրերի 
և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների շշալցում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին 
ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 1700 հոգի: 

• Գարեջրի արտադրություն՝ 7 ձեռնարկություն, որոնցից 3-ը համեմատաբար խոշոր («Երևանի 
գարեջուր» ՓԲԸ, «Գյումրի գարեջուր» ՍՊԸ, «Կոտայք» գարեջրի գործարան» ՍՊԸ): Ընդհանուր 
արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 150000 հազար լիտր գարեջրի 
արտադրություն: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը 
կազմում է շուրջ 930 հոգի:  

• Սուրճի և թեյի մշակում և փաթեթավորում՝ շուրջ 30 ձեռնարկություն, որոնցից 5-ը՝ միջին 
(«Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ, «Ռաֆֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի» ՀՁ ՍՊԸ, «Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ, 
«Բիո ունիվերսալ» ՍՊԸ, «ՀԱՄ թեյ» ՍՊԸ), մյուսները` փոքր: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 25 տոննա սուրճի և թեյի մշակում և 
փաթեթավորում: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը 
կազմում է շուրջ 359 հոգի: 

• Բուսական յուղի (ձեթի) արտադրություն՝ 3 ձեռնարկություն, որոնցից 1-ը՝ միջին («Շող 
բուսական յուղի կոմբինատ» ՍՊԸ), մյուսները` փոքր: Ընդհանուր արտադրական 
հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 5 հազար տոննա բուսական յուղի 
արտադրություն: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը 
կազմում է շուրջ 70 հոգի: 

• Շաքարի արտադրություն՝ 2 ձեռնարկություն, որոնցից 1-ը՝ խոշոր՝ «Լուսաստղ-Շուգր» ՍՊԸ, 
մյուսը` միջին: Ընդհանուր արտադրական հզորությունները կազմում են տարեկան շուրջ 250 
հազար տոննա շաքարի արտադրություն: Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին 
ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 220 հոգի: 

 170 



• Աղի արտադրություն՝ 2 խոշոր ձեռնարկություն: Արտադրական հզորությունը կազմում է 
տարեկան շուրջ 100 հազար տոննա աղի արտադրություն: Արդյունաբերաարտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային թիվը կազմում է շուրջ 314 հոգի: 
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Հավելված 2. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը վնասատուների վրա. մանրամասներ 

 

Ջերմաստիճանի, տեղումների և ածխաթթու գազի (CO2) փոփոխություններն ուղղակի և անուղղակի 
զգալի ազդեցություն ունեն (կլիմայական փոփոխականություն) վնասատուների կենսաէկոլոգիական 
առանձնահատկությունների և կառավարման վրա: Ջերմաստիճանը և տեղումներն առաջնային 
աբիոտիկ գործոններն են, որոնք վերահսկում են վնասատուների աշխարհագրական տարածումը` 
դրանց գոյատևման, վերարտադրության տեմպի, սննդի նախապատվության և մրցակցային 
կարողությունների վրա հետագա ազդեցությամբ: Ջերմաստիճանի, քամու արագության, հողի 
խոնավության և մթնոլորտային խոնավության փոփոխությունները կարող են ազդել պեստիցիդների 
(կենսա- և քիմիական) արդյունավետության վրա: Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով 
ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է ազդել վնասատու - մշակաբույս կամ օգտակար օրգանիզմ - 
վնասատու փոխազդեցության վրա: Մթնոլորտում ածխաթթու գազի պարունակության (CO2) և 
ջերմաստիճանի բարձրացումը թույլ է տալիս նոր վնասատուներին դառնալ խնդրահարույց և 
ընդլայնել  աշխարհագրական տարածումը: 

Չնայած որ կլիմայի փոփոխության հատուկ ազդեցությունները բույսերի հիվանդության վրա դժվար է 
կանխատեսել, հնարավոր է կատարել մի քանի ընդհանրացումներ. 

o Ձմռանը ջերմաստիճանի բարձրացումը, ամենայն հավանականությամբ, կնշանակի, որ 
հարուցիչների առավել բարձր պոպուլյացիաները գոյատևում են՝ բույսերը սկզբնական 
շրջանում վարակելու համար;  

o Ջերմաստիճանի բարձրացումը, հավանաբար, կհանգեցնի որոշ հիվանդությունների 
տարածվածության ընդլայնմանը հյուսիսում՝ ավելի վաղ ի հայտ գալու և մեկ սեզոնի 
ընթացքում հարուցիչների մեծ թվով սերունդների հետևանքով; 

o հաճախակի և առավել ինտենսիվ անձրևները կնպաստեն որոշ տեսակի հարուցիչների 
զարգացմանը մյուսների համեմատ:115 Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ամեն 10Co – ով 
ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզը 4-7 օր շուտ է ի հայտ 
գալիս, իսկ զգայունության ժամանակահատվածն ավելանում է 10-ից 20 օրով:116 Սա, 
հավանաբար, կհանգեցնի կարտոֆիլ աճեցնող ֆերմերների կողմից 1-ից 4 լրացուցիչ 
ֆունգիցիդների կիրառմանը, ինչը կնպաստի ինչպես ֆերմերների ծախսերի, այնպես  էլ 
էկոլոգիական ռիսկի ավելացմանը: 

o Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ միջատները կընդլայնեն իրենց 
աշխարհագրական տարածքը և կբարձրացնեն վերարտադրության տեմպերն ու ձմեռը 
հաղթահարելու ունակությունը: Առավել տաք ջերմաստիճանը հանգեցնում է ինսեկտիցիդների 
կիրառման ավելացմանը՝ շուկայահանման ենթակա բերք ստանալու համար: 
Ինսեկտիցիդներն ու դրանց կիրառումը էական տնտեսական ծախսեր են ներկայացնում 
ֆերմերների համար և բնապահպանական ծախսեր՝ հասարակության համար: Բացի այդ, 
պեստիցիդների որոշ տեսակներ (պիրետրոդ և սպինոսադ), առավել բարձր ջերմաստիճանի 
պայմաններում, պակաս արդյունավետ են միջատների դեմ պայքարում117. 

o Բարեխառն կլիմայական պայմաններում կարևոր վնասատու միջատների լրացուցիչ 
սերունդներ կզարգանան ջերմաստիճանի բարձրացման արդյունքում, ինչը հավանաբար 
կպահանջի առավել մեծ քանակի ինսեկտիցիդների կիրառում` պոպուլյացիաները 
տնտեսական վնասի շեմերից ցածր պահելու համար: Ինսեկտիցիդների նկատմամբ 
կայունության զարգացումից խուսափելու հիմնական կանոնն է՝ ազդեցության հատուկ 
մեխանիզմով օժտված ինսեկտիցիդների հազվադեպ կիրառումը:118 Ինսեկտիցիդների առավել 

115 Coakley,S.M., H. Scherm, S. Chakraborty. 1999. Կլիմայի փոփոխություն և հիվանդությունների կառավարում. Ann. Rev. Phyto. 
37:399-426. 
116 Kaukoranta, T. 1996. Գլոբալ տաքացման ազդեցությունը կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզի վրա. Ռիսկ, բերքի կորուստ և 
վերահսկողություն. Agric. Food Sci. Finl. 5:311-327. 
117 Musser, F. P and A. M. Shelton. 2005. Ջերմաստիճանի ազդեցությունը Ostrinia nubilalis-ի նկատմամբ ինսեկտիցիդների 
թունավորության աստիճանի վրա (Lepidoptera:Crambidae). Pest Manag Sci. 61:508- 510. 
118 Shelton, A.M., W.R. Wilsey, and D.M. Soderlund. 2001. Ինսեկտիցիդների և ակարիցիդների դասակարգումը՝ կայունության 
կառավարման համար. Dept. of Entomology, NYSAES, Geneva, NY 14456. 315-787-2352. 
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/faculty/shelton/pdf/res_mgmt.pdf 
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մեծ քանակի կիրառման անհրաժեշտության դեպքում, տվյալ ազդեցությամբ ինսեկտիցիդի 
կամ տվյալ ակտիվ բաղադրիչի կիրառման հավանականությունը սեզոնի ընթացքում մեկ 
անգամից ավել մեծանում է, ինչը բարձրացնում է միջատների մոտ ինսեկտիցիդների 
նկատմամբ կայունության զարգացման հավանականությունը: 

o Կլիմայի փոփոխությունները կարող են ազդել մի շարք մշակաբույսերի մշակության 
գործելակերպերի վրա, որոնք կարող են կիրառվել ֆերմերների կողմից:  

o Ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով մշակաբույսերի և գյուղատնտեսական 
կենդանիների նոր վնասատուների և հիվանդությունների առավել բարձր ազդեցություն: 

o Կլիմայի փոփոխությունը կստեղծի ոլորտի համար ինչպես ռիսկեր, այնպես էլ 
հնարավորություններ՝ երկուսն էլ պետք է գնահատված լինեն: 
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Հավելված 3. Հետազոտական (լաբորատոր) կարողություններ  

 

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր 
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը119 միակ կազմակերպությունն է, որը Հայաստանում 
իրականացնում է կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում, կենդանական ծագում 
ունեցող մթերքի և հումքի փորձաքննություն: Լաբորատորիան ունի մասնաճյուղեր և իր 
գործունեությունը ծավալում է ՀՀ բոլոր մարզերում, ինչպես նաև սահմանային հսկիչ կետերում: 

Այն ներառում է անասնաբուժական լաբորատորիա; դիահերձման բաժանմունք, մանրէաբանական, 
մակաբուծաբանական, մոլեկուլյար հետազոտությունների բաժանմունքներ; սերոմոնիթորինգի 
իրականացման և շիճուկաբանական հետազոտությունների բաժանմունք; թունաբանական 
հետազոտության բաժանմունք; սննդամթերքի անվտանգության լաբորատորիա; սննդամթերքի 
մանրէաբանական հետազոտության բաժանմունք; սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական և թունավոր 
տարրերի ցուցանիշների հետազոտությունների բաժանմունք; սննդամթերքի մակաբուծաբանական 
հետազոտության բաժանմունք; մնացորդների հայտնաբերման բաժանմունք; ճառագայթային 
բաժանմունք; բուսասանիտարական հետազոտությունների լաբորատորիա; հսկիչ-թունաբանական 
բաժանմունք; բույսերի պաշտպանության և բույսերի կարանտին օրգանիզմների հայտնաբերման  
հետազոտությունների բաժանմունք: 

 

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի   և   տեղեկատվության   կենտրոն» (http://armmonitoring.am/).  

Ստեղծվել է 2016 թվականին, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 
խորհրդատվության իրականացման նպատակով, ներառյալ, ի թիվս այլոց՝ (i) հիդրոերկրաբանական 
ուսումնասիրություններ և գնահատումներ, ներառյալ հետազոտման և արդյունահանման ծրագրերի 
նախապատրաստում, ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի բնապահպանական երկրաբանական 
քարտեզագրում; (ii) թափոնների անձնագրերի մշակում; (iii) ջրի, հողի և օդի ֆիզիկաքիմիական 
փորձարկում, (iv) բնապահպանական օբյեկտների հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, 
մշակումների, նախագծերի և ստեղծագործական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում 
և դրանց ազդեցությունը: 

Ստորև «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի   և   տեղեկատվության   կենտրոն» - ի առաջադրանքների 
մանրամասն ցանկն է՝ 

• թափոնների անձնագրերի մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում 

• լաբորատոր հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացում 

• թափոնների առաջացման և դրանց հեռացման նորմատիվների նախագծերի մշակման 
վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում 

• Հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների և հետազոտական գործունեության ոլորտում 
հետևյալ ծառայությունների մատուցում. հետախուզական և արդյունահանման ծրագրերի 
նախապատրաստում, ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի բնապահպանական 
երկրաբանական քարտեզագրում: 

• հիդրոերկրաբանական տեղեկատվությունների (խորհրդատվությունների) կազմում և 
տրամադրում 

• ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի լոկալ կամ փոքր տեղամասերում սահմանափակ 
տեխնածին գործոնների ազդեցությամբ ձևավորվող ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի հատուկ 
դիտողական ցանցի դիտակետերում ջրերի քանակի և որակի ուսումնասիրությունների 
իրականացում 

• ստորերկրյա ջրերի օգտագործման համար անհրաժեշտ ջրառի սահմանային ծավալի չափի և 
կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի 
չափաքանակի հաշվարկ 

119 http://snund.am/en/rvspcls-snco/  
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• ջրառի հաշվառում և առավելագույն թույլատրելի արտանետումների հաշվարկներ 

• ստորերկրյա ջրհորների (հորեր, բնաղբյուրներ և այլն) անձնագրերի մշակում և թողարկում 
`ջրային պետական կադաստրի ստորերկրյա ջրերի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության 
տրամադրման, դրանց կառավարման և պահպանման համար: 

• ստորերկրյա ջրհորների մաքրման աշխատանքների իրականացում, ջրհորների 
պահպանություն և լիկվիդացում, նոր հորատանցքերի հորատում, հորերի և բնաղբյուրների 
գրանցում, ինչպես նաև նախագծման և նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում` 
դրանց շահագործման պաշարները գնահատելու կամ վերագնահատելու համար: 

• հիդրոերկրաբանական տեղեկատվության (խորհրդատուներ) պատրաստում և տրամադրում 
խիստ պահպանման սանիտարական գոտիների նախագծման համար 

• բնապահպանական օբյեկտների հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, 
մշակումների, նախագծերի և ստեղծագործական աշխատանքների կազմակերպում և 
իրականացում և դրանց ազդեցությունը 

• մակերևույթի և ստորերկրյա ջրերի, կեղտաջրերի ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական 
փորձարկում, 

• հողի աղտոտման ֆիզիկաքիմիական փորձարկում, 

• շրջակա օդի ֆիզիկաքիմիական փորձարկում: 

 

 

Մասնավոր սեկտորի լաբորատորիաներ 

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 
(www.standarddialog.com)  հիմնադրվել է Երևանում 2009 թվականին: Նույն տարում ընկերության 
տարածքում գործարկվել և հավատարմագրվել է սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիան և 
սերտիֆիկացման մարմինը: 

• 2010թ-ից «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳՆ» իր փորձարկման լաբորատորիայի միջոցով իրականացնում 
է սննդամթերքի տրանսգենային բաղադրիչների, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 
(ԳՁՕ) և գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմների (ԳՁՄ) ու դրանց անալոգների 
որոշման փորձարկումներ` համահունչ միջազգային պահանջներին: 

• Ընկերությունը «HALAL» սերտիֆիկատներ տրամադրող մարմնի պաշտոնական 
ներկայացուցիչն է Հայաստանի Հանրապետությունում: 

• Լաբորատոր փորձարկումների շրջանակն է՝ 
• Պարենային հումքի և սննդամթերքի փորձարկումներ՝ ըստ հետևյալ և այլ հիմնական խմբերի. 

զգայորոշման ցուցանիշներ, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, քիմիական ցուցանիշներ, 
մանրէաբանական ցուցանիշներ, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ (ԳՁՕ) և 
գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմներ (ԳՁՄ), հորմոններ 

• Ոչ պարենային ապրանքների փորձարկումներ ըստ հետևյալ և այլ հիմնական խմբերի. 
զգայորոշման ցուցանիշներ, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, թունավոր տարրեր, 
մանրէաբանական ցուցանիշներ, միկոտոքսիներ, թունաքիմիկատներ 

 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» (www.fdalab.am) ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ի սկզբանե 
նախագծվել և կառուցվել է GLP (Good Laboratory Practice-Պատշաճ Լաբորատոր Գործունեություն) և 
ISO/IEC 17025 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Լաբորատոր համալիրն իրենից 
ներկայացնում է հինգ հարկանի շինություն 3662քմ հողատարածքի վրա, որը գտնվում է էկոլոգիապես 
մաքուր վայրում՝ Կոտայքի մարզ, Նոր Գյուղ: 
 
Լաբորատոր համալիրը ներառում է չորս տարբեր բաժիններ մեկ տանիքի տակ՝ 
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• Սննդի որակի և անվտանգության փորձարկումների բաժին 
• Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկումների բաժին 
• Ծխախոտի փորձարկումների բաժին 
• Մանրէաբանական փորձարկումների բաժին 

 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան գրանցված է Մաքսային միության 
հավաստագրման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական 
գրանցամատյանում: https://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ՀՀ Տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարության կողմից նշանակված է որպես փորձարկում 
իրականացնող համապատասխանության գնահատման մարմին և իրավասու է 
տրամադրել Պետական Գրանցման Վկայական: 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան ունի նաև միջազգային 
հավատարմագրում՝ տրված ANSI National Accreditation Board (ANAB) հավատարմագրման մարմնի 
կողմից: 
  
Ընկերությունների «Վալլեքս» խումբը ոչ ֆորմալ հիմքերով ձևավորված միություն է, որում ներգրավված 
ընկերությունները համախմբվել են տնտեսական գործունեության իրականացման, գործարար 
էթիկայի, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և այլ հարցերում սկզբունքային 
ընդհանրությունների շնորհիվ: Խմբի ընկերությունների գործունեության ոլորտները ընդգրկում են լայն 
շրջանակ` հանքարդյունաբերություն, հիդրոմետալուրգիա և պիրոմետալուրգիա, 
գիտահետազոտական աշխատանքներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, հյուրանոցային գործ, էկո-
զբոսաշրջություն և այլն: Ցանկացած ոլորտում, գործունեության ցանկացած տեսակ իրականացնելիս 
«Վալլեքս» խմբի ըներությունները ղեկավարվում են առաջադեմ աշխարհում ընդունված մեթոդների ու 
տեխնոլոգիաների կիրառման, գործունեության տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական 
հետևանքների հավասարակշռման հրամայականներով: 

Մետալուրգիայի լաբորատորիայում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները` 

• մետալուրգիական գազերի վնասազերծման տեխնոլոգիական սխեմաների մշակում; 
• մետալուրգիական փոշիների վերամշակում` հազվագյուտ մետաղների կորզմամբ; 
• մոլիբդենային խտանյութերի համալիր վերամշակման գործընթացների կատարելագործում` 

ռենիումի, սելենի զուգահեռ կորզմամբ և ծծմբային գազերի օգտագործմամբ; 
• էլեմենտար ծծմբից և պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութերի թրծման ժամանակ առաջացող ծծումբ 

պարունակող գազերից ծծմբային նատրիումի սինթեզ; 
• ձեռնարկությունների տարբեր թափոններից ազնիվ մետաղների կորզում; 
• էլեկտրոլիզի գործընթացի պարամետրերի օպտիմալացում; 
• պղինձ-էլեկտրոլիտային շլամներից ազնիվ մետաղների և սելենի կորզում; 
• Հողի անալիզ, քիմիական բաղադրության, բուսական մնացորդների, ծանր մետաղների որոշում: 

 

«Դարակերտ» կենտրոն. ֆինանսավորվում է CARD AgroService-ի կողմից: Այն շահույթ ստանալու 
նպատակ հետապնդող կազմակերպություն է, որը Հայաստանում ֆերմերներին և ագրոբիզնեսին է 
տրամադրում գյուղատնտեսական ծառայություններ և ապրանքներ: Այն ունի շարժական լաբորատոր 
սարքավորումներ և առաջարկում է հողի անալիզի ծառայություններ: Այս ծառայությունը եզակի է 
նրանով, որ գյուղացին կարող է դիմել ՀՀ 19 կենտրոններից մեկը, կենտրոնը կապահովի մասնագետի 
այց, հողերի նմուշառում, նմուշի արագ փորձարկում, N, P, K, pH, EC և այլն: 
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Հավելված 4. Մասնավոր հատվածի ծառայություններ մատուցողներ 

 

CARD գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոններ - Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն 
և CARD – գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոններ: Հայաստանի տարածքում գործում են 18 
գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոններ (ԳՍԿ): CARD-ը մշակում և իրականացնում է 
գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված աջակցության ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոլորտի 
կայուն զարգացման համար առաջնահերթ կարիքների բավարարմանը: Դրանք ներառում են՝ 
առաջադեմ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների խթանումն ու կիրառումը, գյուղատնտեսական 
արտադրանքի վերամշակման օժանդակումը և ներքին ու արտահանման շուկաների համար 
մրցակցային պարենային ապրանքների բարելավումը, պարենային անվտանգության մակարդակի 
բարձրացումն ու պարենային ապրանքների անվտանգության բարելավումը՝ արտադրության, 
վերամշակման և սպառման մակարդակով, կենդանիների գենետիկայի խթանումն ու կենդանիների 
առողջության բարելավումը և անասնապահության մեթոդները՝ աջակցելով ոլորտին վերաբերվող նոր 
կառավարության քաղաքականության և կանոնակարգերի հաստատմանը: 

CARD-ը ծառայում է որպես «մեկ միասնական պատուհան» տնտեսական զարգացման 
կազմակերպություն, որը համալրված է բարձր պատրաստված փորձագետներով և մասնագետներով, 
որոնք գյուղատնտեսական ծառայություններ են մատուցում ամբողջ երկրում հաճախորդների լայն 
շրջանակի: CARD-ը մշակում է նորարարական, ճկուն, դրական ներազդեցություն ստեղծող ծրագրեր, 
որոնք պատասխանում են հայաստանյան արտադրողների, ագրոբիզնեսի և արտահանողների առջև 
ծառացած հրատապ մարտահրավերներին: Ծրագրերն ուղղված են համայնքում ագրոբիզնեսի 
զարգացմանը և գյուղական վայրերում կենսամիջոցների բարելավմանը: 

 

Էկոգլոբ ՍՊԸ-ն հանդիսանում է միջազգային ճանաչում ունեցող Օրգանական սերտիֆիկացման և 
վերահսկման մարմին, հիմնադրված 2002 թվականին։ Այն առաջատար է Հայաստանում և Անկախ 
Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) այլ երկրներում և Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և 
Կենտրոնական Ասիայի (ԵՏՀՀ) տարածաշրջանում, զարգացող շուկաներով: Այն օրգանական 
սերտիֆիկացման մարմին է, որը համապատասխանում է Ստանդարտացման միջազգային 
կազմակերպության (ISO) 17065 ուղեցույցին և EN 45011-ին: Էկոգլոբ ՍՊԸ-ն կատարում է 
սերտիֆիկացում հետևյալ ստանդարտներին համապատասխան. 

• ՀՀ Օրգանական Գյուղատնտեսության Մասին Օրենք, բազային պահանջները ներառված են 
«Գրին Կովկաս» մասնավոր ստանդարտի հիմքում։ 

• «Գրին Կովկաս» Մասնավոր Ստանդարտ, EU REG.834/2007,889/2008 Համարժեք 
«Գրին Կովկաս» ստանդարտը հրապարակային փաստաթուղթ է, Գրին Կովկաս 
սերտիֆիկացման համակարգի թափանցիկության գրավականը ըստ ISO 17065 պահանջների։ 
Սույն ստանդարտը մշտապես թարմացվում է համապատասխան ԵՄ օրենսդրության, ՀՀ 
Օրգանական Գյուղատնտեսության մասին օրենքի և Շվեյցարիայի Օրգանական 
Գյուղատնտեսության մասին որոշման փոփոխություններին: 

• ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի «Ազգային Օրգանական Ծրագիր» (USDA NOP 7 CFR 205 
հանդիսանում է ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի Օրենսգրքի մաս, վերաբերվող Օրգանական 
Գյուղատնտեսությանը): Ապրանքները սերտիֆիկացված սույն ստանդարտի պահանջներին 
իրավունք ունեն լինել մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական»՝ ԱՄՆ և 
Կանադայում։ 

• «BIO SUISSE» Շվեյցարական մասնավոր ստանդարտ: «BIO SUISSE» -ն գրանցված Bud 
ապրանքային նշանի սեփականատերն է: Այդ ստանդարտները մասնավոր իրավունքի 
ուղեցույցներ են և էական առումով գերազանցում են նվազագույն իրավական պահանջները 
(EU-Eco Կանոնակարգ 834/2007 կամ համարժեք) www.ecoglobe.am: 
 

Շեն ԲՀԿ-ն առաջինն է Հայաստանում սկսել զբաղվել օրգանական գյուղատնտեսական 
արտադրությամբ: 2000թ-ից առ այսօր ԲՀԿ-ն՝ Շվեյցարական միջեկեղեցական օգնություն 
կազմակերպության և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) 
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ֆինանսական աջակցությամբ, տեղեկատվություն է տարածում անհատ գյուղացիների և 
գյուղացիական խմբերի շրջանում օրգանական գյուղատնտեսության վերաբերյալ: 

Շեն ԲՀԿ-ի այլ գործընկերներ, մասնավորապես՝ Շեն Ֆրանսիա, Եկեղեցական զարգացման 
ծառայություն (EED, Գերմանիա), Զարգացման համագործակցության միջեկեղեցական 
կազմակերպություն (ICCO, Նիդերլանդներ), UNDP GE (Միավորված ազգերի կազմակերպության 
Զարգացման ծրագիր Գենդերային հավասարություն), և Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհուրդը 
նույնպես համաֆինանսավորել են այս ծրագիրը: 

• 2005 թ-ին Շեն-ի կողմից առաջին անգամ ստեղծվեց օրգանական գյուղատնտեսության 
խորհրդատվական ծառայություն: Մինչ այժմ այն 1.300 փոքր ձեռնարկատերերի տրամադրել է 
օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում անվճար ուսուցման և խորհրդատվական 
ծառայություններ: Օրգանական գյուղատնտեսության խորհրդատվական ծառայության 
ընդլայնման խմբի նախաձեռնող գործողություններն են՝ տեղական օրգանական 
սերտիֆիկացման մարմնի ստեղծում, ֆերմերներին նոր օրգանական գյուղատնտեսական 
ներդրանքի ներկայացում, ինչպես արտահանման, այնպես էլ տեղական շուկաների 
զարգացում, լոբբինգ և քարոզչություն: Ծառայությունը մշակել է նաև ներքին հսկողության 
համակարգ, որը սերտիֆիկացման ծառայությունը մատչելի է դարձնում հատկապես փոքր 
ձեռնարկատերերի համար, ինչը հանգեցրել է ֆերմերների երկու խմբի ստեղծմանը, որոնք 
պատրաստ են կիսել հավաստագրման վճարը: 

• Հիմնադրվել  են օրգանական գյուղատնտեսության ցուցադրական կրթական երեք կենտրոն: 
Ցուցադրական կրթական կենտրոնները (Շենիկ, Արգինա, Լուսակն համայնքներում) 
ներկայացնում և փորձարկում են օրգանական և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ 
աճեցման մեթոդները և տեխնոլոգիաների ու սարքավորումների արդյունավետ 
կիրառումը: Կենտրոնում գործի են դրվել օրգանական գյուղատնտեսության հիմնաքարային 
սկզբունքները՝ կենսաբազմազանության պահպանումը, հողի և ջրի արդյունավետ 
օգտագործումը, արևային էներգիայի օգտագործումը: Նման կրթական կենտրոններ հիմնելու 
նպատակն է հանդիսանում Հայաստանի գյուղացիական տնտեսությունների համար նոր 
տեխնոլոգիաներով զինված խորհրդատվական հաբի ստեղծումը, որտեղ կազմակերպվում են 
անվճար սեմինարներ և գործնական պարապմունքներ: www.shen.am 

 

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ-ն աջակցում է 
առողջության և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների լուծմանը` կրթական և տեղեկատվական 
քարոզարշավների միջոցով: ՀԿՀԱԱՇՄ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1999թ-ին: 
ՀԿՀԱԱՇՄ-ն աշխատում է կայուն զարգացման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և աղքատության կրճատման ուղղությամբ՝ ապահովելով տեղի բնակչության 
ակտիվ մասնակցությունը նրանց կենսապայմանների բարելավման գործընթացում, առողջ 
միջավայրում ապրելու և առողջ լինելու իրենց իրավունքի ընկալման ձևավորմամբ: Սերտորեն 
համագործակցում է միջազգային բնապահպանական և առողջապահական ցանցերի հետ, ինչպիսիք 
են՝ «Կայուն օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ-ների) ոչնչացման հարցերով միջազգային ցանց» (IPEN), 
«Եվրոպայում պեստիցիդների դեմ գործողությունների ցանց» (PAN Europe), Եվրոպական 
բնապահպանական բյուրո, «Առողջության և շրջակա միջավայրի միություն» (HEAL), «Եվրոպայի 
կանայք` հանուն ընդհանուր ապագայի» (WECF), «Կանայք հանուն ջրային համագործակցության» 
(WfWP), «Գլոբալ հակաայրման միություն» (GAIA), Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ (GEF) միջազգային 
կազմակերպություն և այլն: 

ՀԿՀԱԱՇՄ – ն աջակցում է առողջության և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների լուծմանը` կրթական 
և տեղեկատվական քարոզարշավների միջոցով; աղտոտված տեղանքների քիմիական աղտոտման 
վերաբերյալ անկախ մոնիտորինգի և հետաքննության միջոցով; նպաստում է գյուղական 
համայնքների կայուն զարգացմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով գյուղատնտեսության 
վարման անվտանգ մեթոդներին և էներգաանվտանգությանը; կողմնակից են կոշտ թափոնների 
մաքրման և հեռացման էկոլոգիապես անվտանգ մեթոդներին, ներառյալ բժշկական թափոնների 
կառավարումը; խթանում է հայ կանանց մասնակցությունը տեղական և պետական մակարդակներում 
որոշումների կայացման գործընթացին; աջակցում է Հայաստանում Ստոկհոլմի կոնվենցիայի և  ՄԱԿ-
ի ԵՏՀ/ԱՀԿ «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության իրականացմանը; հրատարակում է 
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հանրաճանաչ և գիտական հոդվածներ; ստեղծում և տարածում է տեղեկատվական նյութեր; կրթում է 
մարդկանց; մասնակցում է միջազգային և տեղական համաժողովներին և ֆորումներին; և 
մասնակցում է Մինամատայի կոնվենցիայի «Քիմիական նյութերի միջազգային կառավարման 
ռազմավարական մոտեցման»;  Ստոկհոլմի և Ռոտերդամի  կոնվենցիաների, Ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրված կառավարման գործընթացներում: www.awhhe.am  
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Հավելված 4. Հրապարակումների / զեկույցների ցանկ 

 

Ազգային զեկույցներ 

1. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի 
Հանրապետության «Երկամյա առաջընթացի երկրորդ  զեկույց», Բնապահպանության 
նախարարություն,  2018թ.:120  

2. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի 
Հանրապետության «Կլիմայի փոփոխության մասին  երրորդ ազգային հաղորդագրություն», 
Բնապահպանության նախարարություն, 2015թ.: Համառոտ անդրադարձ գյուղատնտեսությանը. 
մեղմացմանն ուղղված ընդհանուր նպատակները պետք է ներառվեն հատուկ ծրագրերում: 

Երրորդ ազգային հաղորդագրությունն առաջարկում է հարմարվողականության մի շարք 
միջոցառումների իրականացում՝ գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության 
հետևանքները մեղմելու համար, ներառյալ՝  

(i) կլիմայական պայմաններից կախվածության նվազեցում՝ ռիսկերի կանխարգելման 
ենթակառուցվածքների վերականգնման շնորհիվ ոռոգման ծավալների ավելացման ու 
արդյունավետության բարձրացման, և կլիմայի նկատմամբ դիմացկուն ագրոնոմիական 
համակարգերում ու տեխնոլոգիաներում ներդրումներին աջակցման միջոցով (օրինակ՝ 
ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսություն, ոռոգման արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, 
անցում կլիմային հարմարեցված և չորադիմացկուն մշակաբույսերի ու գյուղատնտեսական 
սորտերի կիրառմանը, գործառնությունների կատարման ժամանակի օպտիմալացում, 
դաշտային մշակաբույսերից անցում ագրոանտառաբուծությանը և խառը 
երկրագործության համակարգերին, վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար); 

(ii) արոտավայրերից ստացվող արտադրանքի բարելավում և արոտավայրերի վրա հիմնված 
անասնապահական արտադրության կայուն օգտագործում; 

(iii) տեղական պայմաններին հարմարված առավել երաշտադիմացկուն սորտերի ընտրության 
և մշակման համար հետազոտությունների իրականացում և գիտելիքների տարածում, 
ներառյալ մշակաբույսերի ավանդական սորտերի պահպանումն ու տարածումը; 

(iv) տեղեկատվական և հետազոտական գործակալությունների կարողությունների և 
ծառայությունների բարելավում՝ նորարար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
վերաբերյալ գիտելիքների ապահովման նպատակով; 

(v) կլիմայի փոփոխության մոդելների կիրառման ինստիտուցիոնալ և մասնագիտական 
կարողությունների զարգացում, ֆերմերներին համապատասխան եղանակային և 
կլիմայական ծառայությունների մատուցում, քաղաքականության մշակում; 

(vi) բերքի ապահովագրության, մասնավորապես երաշտից, կենսունակ տարբերակների 
ուսումնասիրություն, ինչպես օրինակ՝ եղանակային ցուցիչի (ինդեքսի) 
ապահովագրության մասնավոր ծրագրի փորձնականանացում; 

(vii) ֆերմերներին ֆինանսների հասանելիության ապահովման բարելավում՝ կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ դիմացկուն տեխնոլոգիաների ձեռքբերման նպատակով;  

(viii) և շուկաների հասանելիության ապահովման բարելավում՝ ապրանքների և 
անասնաբուծական մթերքների մրցունակության միջոցով: 

3. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի 
Հանրապետության «Կլիմայի փոփոխության մասին  չորրորդ ազգային հաղորդագրություն» 
նախագիծ, 2020թ.: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարություն և 
գործողությունների ազգային ծրագիր, 
2014թ., http://www.mnp.am/uploads/1/1551885091anapat_eng -1.pdf: Գյուղատնտեսության ոլորտն 
ընդգրկված է այս ազգային զեկույցում, քանի որ անապատացման գործընթացներն առավել 

120 http://www.mnp.am/uploads/1/15302535542BUR_eng_final.pdf 
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սերտորեն կապված են տնտեսության ճյուղերի, այդ թվում գյուղատնտեսության հետ՝ ուր շրջակա 
միջավայրին առնչվող խնդիրներն են` ոռոգման անարդյունավետության հետևանքով առաջացող 
ջրի կորուստները, հողի աղակալումը, էրոզիան, գյուղատնտեսական թափոններով աղտոտումը: 
Վերջիններս հանգեցնում են՝ էկոհամակարգերի դեգրադացիայի, կենսաբազմազանության 
փոփոխության և կորուստի, ինչն ի վերջո արտահայտվում է էկոհամակարգային 
ծառայությունների քանակական և որակական խորը փոփոխություններով: Հայաստանում 
գյուղատնտեսությունը խոցելի է անապատացման բացասական ազդեցության նկատմամբ՝ հաշվի 
առնելով Հայաստանի լանդշաֆտային գոտիները: Վերլուծելով կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
հետևանքով բուսածածկի, հողածածկի կլիմայական պայմանների կանխատեսվող 
փոփոխությունները, ինչպես նշված է անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարության 
ազգային ծրագրում, արիդացման միտումը Հայաստանում կշարունակվի առաջիկա 
տասնամյակներում, ինչի հետևանքով անապատային լանդշաֆտը կզբաղեցնի տարածքի 7 %-ը, 
կիսաանապատայինը 20-21 %, տափաստանները և չոր տափաստանները 30-31 %, անտառները 7-
8 %, մերձալպյան գոտին մինչև 17 %, իսկ ալպյանը 7 %: Արիդ լանդշաֆտների ընդարձակումը 
պայմանավորված է ոչ միայն կլիմայի փոփոխությամբ, այլև բնական միջավայրի վրա մարդածին 
գործոնի ահագնացող ճնշմամբ: 

5. ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի 
Հանրապետության «Հինգերորդ ազգային զեկույց»:121  

6. ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն, 2016:122  
 

Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցության և գյուղատնտեսության վերաբերյալ միջազգային 
ուսումնասիրություններ/գնահատականներ 

7. ՀՀ Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, Երկրի մասին զեկույց, Համաշխարհային 
բանկ, 2012 թ.: Այս զեկույցում քննարկվում են հարցեր՝ գյուղատնտեսական ռիսկերի և 
հնարավորությունների հետ կապված (կլիմայի ընդհանուր փոփոխությունից բացի, 
կանխատեսվում է, որ տեղի կունենան եղանակային լուրջ իրադարձություններ և մշակաբույսերի 
հիվանդությունների բռնկումներ և վնասատուների տարածում), բերքատվության վրա 
կանխատեսվող ազդեցության հետ կապված (կլիմայի փոփոխության հետևանքով ակնկալվում է 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության անկում՝ հարմարվողականության 
միջոցառումներ չձեռնարկելու դեպքում: Ավելին, մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումները 
և վնասատուների տարածումը հավանական է, որ ավելի լուրջ խնդիր դառնա` պայմանավորված 
վնասատուների տեսակների փոփոխությամբ և ձմռան ընթացքում մահացության նվազմամբ), 
գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողականության հնարավոր միջոցառումների` 
հարմարվողականության կարողության հետ կապված (Ազգային քաղաքականության 
մակարդակում բնապահպանության նախարարությունն առաջարկում է 
հարմարվողականության որոշակի միջոցառումներ, այդ թվում` (1) երաշտադիմացկուն և 
ջերմադիմացկուն սորտերի և հիբրիդների, հատկապես` տեղական սորտերի հետազոտում և 
օգտագործում; (2) բարձրլեռնային արոտավայրերի առավել լայն օգտագործման և տեսակարար 
բեռնվածության կրճատում; (3) պարարտանյութերի կիրառման նորմերի փոփոխություն 
(օպտիմալացում); (4) հողագործության գոտու տեղաշարժ դեպի երկրի բավարար 
խոնավապահովված վայրեր և ցանքաշրջանառաություն; (5) խոնավության պահպանման և 
ջրախնայողական ոռոգման տեխնոլոգիաների կիրառում; (6) մշակաբույսերի հիվանդությունների 
և վնասատուների նկատմամբ կայուն սորտերի օգտագործում; (7) հակակարկտային և 
հակահեղեղային միջոցառումների իրականացում; (8) հիդրոօդերևութաբանական արտակարգ 
դեպքերի վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում և (9) գյուղատնտեսական կենդանիների 
պատվաստման գործելակերպերի ճշգրտում ու կենդանիների ցեղերի փոփոխություն): 

121 https://www.cbd.int/doc/world/am/am-nr-05-en.pdf 
122 http://www.mnp.am/uploads/1/1563805030GHG%20Inventory_2016_ARM.pdf 
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8. Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտի ներառական և դիմակայուն աճ`  Աճի և կրճատման 
նախորդ փորձից քաղած դասերի զեկույց Համաշխարհային բանկի՝ Երկրի համակարգված 
գնահատման ավարտական զեկույցի համար 123 :   

9. «Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ Հայաստանի գյուղատնտեսական համակարգերի 
խոցելիության նվազեցում. ազդեցությունների գնահատում և հարմարվողականության 
տարբերակներ: Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրություն», 2014թ.: Այս  ուսումնասիրության 
համաձայն, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների ու վնասատուների հետ 
կապված խնդիրները ավելացել են, հնարավոր է՝ որպես կլիմայի փոփոխության հետևանք, որը 
վնասել է բույսերը՝ նրանց ավելի խոցելի դարձնելով վնասատուների և հիվանդությունների 
հարձակումների նկատմամբ: Տաքացումը, ներառյալ միջին և բարձր ջերմաստիճանի 
բարձրացումը, ունի մի շարք հետևանքներ, սակայն առավել մտահոգիչ են հիվանդությունների, 
վնասատուների և մոլախոտերի թվի աճը, ինչպես նաև նոր տեսակների առաջացումը: Այսպիսով, 
վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի մեթոդների կիրառումն ու ֆերմերներին նոր սորտերի 
տնկման օգուտների և ռիսկերի վերաբերյալ ուսուցանումը (օրինակ՝ առավել զգայուն ոռոգման և 
պարարտանյութերի նկատմամբ, ջերմակայուն, հիվանդությունների նկատմամբ կայուն կամ 
դիմացկուն, ավելի բարձր բերքատվությամբ` ավելի լավ որակի) համարվում են 
հարմարվողականության հիմնական միջոցները: 

 

Ուսումնական նյութեր 

10. «Կլիմայի փոփոխություն»` ձեռնարկ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
ուսանողների համար :124 Մշակված է ՅՈՒՆԵՊ/Հայաստան «ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին 
Շրջանակային Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իրագործում» նախագծի շրջանակներում, 2007 թ.: 
«Կլիմայի փոփոխություն» ձեռնարկը, ի թիվս այլ հարցերի, պարունակում է տվյալներ` տերևակեր 
վնասատու միջատների զանգվածային բազմացման տարածքի մեծացման հետևանքով 
անտառների խոցելիության բարձրացման վերաբերյալ, ինչը կհանգեցնի բնափայտի տարեկան 
աճի 15% կորուստի: 

11. ՊԳԿ Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսություն, Սկզբնաղբյուր 125: Այս սկզբնաղբյուրն 
առաջարկում է Խելամիտ կլիմայական  գյուղատնտեսության լավագույն մոտեցումներն ու  
մեթոդները, որոնք կարող են նպաստել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը և 
մեղմացմանը: Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունն այն գյուղատնտեսությունն է, որը 
հեռանում է անկայուն համակարգերից և համակարգերից, որոնք հիմնականում կախված են 
արտաքին գործոններից, դեպի համակարգեր, որոնք կարող են ավելի արդյունավետ և դիմացկուն 
լինել՝ հենվելով բնական ինքնակառավարման մեխանիզմների վրա: Խելամիտ կլիմայական 
համակարգերն ի վիճակի են արձագանքել և հարմարվել փոփոխվող կլիմայական պայմաններին, 
մասնավորապես աճող փոփոխականությանը, և առանձին նպատակային դեպքերում կարող են 
նպաստել կլիմայի հետագա փոփոխության հետևանքների մեղմացմանը: 

 

Մշակաբույսերի արտադրություն և բույսերի առողջություն 

Ընդհանուր առմամբ, մշակաբույսերի արտադրությանը և բույսերի առողջությանը վերաբերվող 
ոլորտում իրականացվել են սահմանափակ գիտական և հետազոտական աշխատանքներ: 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի (ՀԱԱՀ) ենթակա տարբեր գիտական և 
հետազոտական հաստատությունների կողմից իրականացվել են մի շարք ուսումնասիրություններ. 

12. «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն», 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ: Հայաստանում հողերի 
դեգրադացման պատճառների բացահայտում և կլիմայական փոփոխության բացասական 
հետևանքների դեմ ուղղված միջոցառումների մշակում, Հայաստանի լեռնատափաստանային 

123  http://documents.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666-WP-PUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-publication-
of-technical-background-papers-on-agriculture-final-040518.pdf 
124 http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7329/Climate-Change-Tutorila.pdf 
125 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/ 
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գոտում հողերի մշակության ժամանակակից տեխնոլոգիաների (անվար, նվազագույն) մշակում, 
ինչպես նաև այդ հողերում ոռոգման առավել խնայողական ռեժիմների ու մեթոդների կիրառում: 

13. «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն», 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ: Գիտահետազոտական 
աշխատանքներ՝ ուղղված հողերի դեգրադացման խնդիրներին կամ գլոբալ կլիմայական 
փոփոխության պայմաններում պաթոլոգիական գործընթացների մշակմանը: Հետազոտական 
ծրագրի նպատակն էր միջոցառումների համակարգի մշակումը՝ կանխելու կամ մեղմելու 
Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացումը (2015 թ.), (տափաստանային գոտու հողերի (2016 թ.), 
անտառային շագանակագույն հողերի դեգրադացումը (2017 թ.)), բարձրացնելու հողի ջրակլանիչ 
և ջրապահպան հատկությունները և այդ հողերի բերրիությունը:126  

14. «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն»,  
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ: Հայաստանում 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բերրիության վրա կլիմայի փոփոխության և 
մարդածին գործոնի ազդեցության ուսումնասիրություն; ուսումնասիրության հիման վրա 
կենտրոնը մշակել է «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բերրիության պահպանումն ու 
զարգացումը» օրենքը: 

15. «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն», Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի մասնաճյուղ: Համաշխարհային կլիմայի փոփոխության համատեքստում ավելի 
քան 20 սորտի կարտոֆիլի և ավելի քան 10 սորտի տեղական ցորենի աղակայունության 
ուսումնասիրություն: 

16. ՀԱԱՀ, Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի գիտահետազոտական կենտրոն. 

o Փորձարկման աշխատանքներ գարնանացան գարու «Արարատ» սորտի, սխտորի «Փարվանա» և 
«Ջավախք» սորտերի, որոնք նախորդ սորտերից տարբերվում են իրենց 
երաշտադիմացկունությամբ, ինչպես նաև հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ 
կայունությամբ:  

o Կլիմայի փոփոխության պայմաններում աբիոտիկ գործոնների նկատմամբ հացահատիկային նոր 
սորտերի (գարի, տարեկան ցորեն, տրիտիկալե) կայունության գնահատում, ինչը ուղղակիորեն 
կապված է նոր սորտերի աճեցման և բերքատվության բարձրացման հնարավորության հետ` 
կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում:127  

o Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների երաշտադիմացկունության կամ 
ցրտադիմացկունության, հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ կայունության 
ուսումնասիրություն: 

17. ՀԱԱՀ, Էկոլոգիայի և օրգանական գյուղատնտեսության հետազոտական կենտրոն: Կլիմայի 
փոփոխության համատեքստում Հայաստանի մարզերում բնական և գյուղատնտեսական 
էկոհամակարգերի վիճակի ուսումնասիրություն ու գնահատում՝ ուղղված նրանց 
հարմարվողականության բարձրացմանը՝ համապատասխան տեխնոլոգիաների մշակման և 
իրականացման միջոցով: 

18. ՀԱԱՀ, Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության հետազոտական կենտրոն: Ազոտ, ծծումբ և 
թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի՝ ժամանակակից բնապահպանական 
պահանջները բավարարող պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվություններով օժտված նոր 
ածանցյալների սինթեզ: 

19. ՀԱԱՀ, Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության հետազոտական կենտրոն:  Երկու, երեք և չորս 
հետերոցիկլիկ օղակների համադրությամբ չկոնդենսված և կոնդենսված նոր համակարգերի 
սինթեզ, դրանց շարքերում երկու պեստիցիդային հատկություններով օժտված միացությունների 
հայտնաբերում: 

126 Ուսումնասիրություններն իրականացվել են «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» ծրագրի 
շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է պետական բյուջեից: 
127 Իրականացվել է Հայաստանի գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող փոքր դրամաշնորհային նախագծերի 
շրջանակներում (պետական բյուջեից): 
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20. ՀԱԱՀ, Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության հետազոտական կենտրոն: Նպատակային 
սինթեզներ «Կանաչ քիմիայի» սկզբունքների հիման վրա, որը նախատեսում է պինդ ֆազում կամ 
ջրային լուծույթում բարձր ելքերով ընթացող ռեակցիաների մշակում, էներգակիրների և 
թափոնների նվազեցում, սինթեզվող նյութերի (պեստիցիդների) արագ քայքայում շրջակա 
միջավայրում և այլն: 

• Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությանը վնաս պատճառող բնական և մարդածին 
աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղեցույց, Երևան, ՊԳԿ, 2015թ.: Սույն հրատարակությունը 
տպագրվել է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող և 
Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Եվրոպական հարևանության 
գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացում» (ԵՀԳԳԶԾ) ծրագրի շրջանակում։ 

21. Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունն ու Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայությունը պատրաստել են թունաքիմիկատների մասին տեղեկագիրք, 2014թ.: 
Տեղեկագիրքը պարունակում է ֆերմերներին հետաքրքրող բոլոր տեղեկությունները 
Հայաստանում գրանցված թունաքիմիկատների մասին. գրանցված թունաքիմիկատների ցանկը, 
դրանց կիրառումը գյուղատնտեսությունում, օգտագործման ցուցումները, հայտի ընդունման 
ամսաթիվը, ժամանակը, չափաքաբակը, մշակաբույսերը, թիրախային վնասատուները, ինչպես 
նաև տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես կարելի է անվտանգ օգտագործել թունաքիմիկատը, 
դրա պահպանման և տեղափոխման մասին: Տեղեկագրքի ինչպես էլեկտրոնային 
(http://minagro.am/public/uploads/2014/05/Pesticide-Handbook-25-12-13.pdf), այնպես էլ տպագիր 
տարբերակները հասանելի են: Քանի որ ձեռնարկը տպագրվել է 2014 թ-ին, ուստի այն պետք է 
թարմացվի, հաշվի առնելով այն, որ այդ ժամանակից ի վեր գրանցվել են մի քանի հարյուր նոր 
թունաքիմիկատներ: 

22. «Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ» տեղեկագիրք: 80 
կարևորագույն վնասատուների և հիվանդությունների մասին տեղեկատվություն պարունակող 
տեղեկագիրքը մշակվել և հրատարակվել էր, և ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ տպագիր 
տարբերակները հասանելի են տնտեսվարողներին, փորձագետներին, ֆերմերներին, այլ 
շահառուներին, ինչպես նաև լայն հանրությանը: 

23. ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, վնասատուների՝ կարտոֆիլի ցեցի դեմ պայքարի 
հատուկ տեխնիկական գրքույկ. այն կանխելու եղանակները և վերջինիս դեմ պայքարի համար 
անհրաժեշտ քիմիական նյութերը: 

24. Ֆերմերից-ֆերմեր ծրագրային PERSUAP (Պեստիցիդների գնահատման զեկույց և ավելի անվտանգ 
օգտագործման գործողությունների պլան, ԱՄՆ ՄԶԳ, 2019թ.): 2019թ-ին մշակվել է Հայաստանի 
Գյուղատնտեսական գործողությունների PERSUAP & EMMP (Բնապահպանական մեղմացման և 
մոնիթորինգի պլան)՝ ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից վերանայման համար128: Այս պլանն անդրադառնում է 
ստացված հետևյալ հիմնական տվյալներին և առաջարկություններին. 

o PERSUAP/ Թույլատրված թունաքիմիկատներ. 2019թ. Հայաստանի RED-NEO (Գյուղական 
զարգացում –Նոր տնտեսական հնարավորություններ) ծրագրի PERSUAP-ը գնահատում է 
թունաքիմիկատները, որոնց հնարավոր է աջակցել ծրագրի (5 տարի) և գործընկերների 
ռեսուրսներով, ինչպես նաև այն թունաքիմիկատները, որոնց համար աջակցությունը 
հնարավոր չէ, ներառյալ հիմնավորումները:  

o Անվտանգության ուսուցում/սարքավորումներ. PERSUAP-ի սկզբունքներից մեկն է հատուկ 
դասընթացների (վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի), ներառյալ անհատական 
պաշտպանության միջոցների (PPE) ապահովումը շահառուների և շահագրգիռ կողմերի 
համար: Առաջարկել, որպեսզի  ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը, որոնք 
ներառում են թունաքիմիատների փորձացուցադրական կիրառման, ֆերմերների շրջանում 

128 Այն պատրաստվել է «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ի կողմից ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Գյուղական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ 
ծրագրի շրջանակներում: 2019թ.-ին PERSUAP-ն անդրադառնում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից 
ֆինանսավորվող գործողությունների կարիքներին, որոնք ենթադրում են թունաքիմիկատների հնարավոր ֆինանսավորում 
կամ օգտագործում, հետևելով 22 Դաշնային կանոնակարգերի օրենսգրքին 216.3 (բ) թունաքիմիկատների 
ընթացակարգերին:  
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թունաքիմիկատների կիրառման խթանման, կամ վերջիններիս թունաքիմիկատների 
տրամադրման  բաղադրիչներ, իրականացնեն «Թունաքիմիկատների մշակողների և 
աշխատողների համար անվտանգության տեխնիկայի ուսուցում» և խթանեն անհատական 
պաշտպանության միջոցների օգտագործումը: 

o Գյուղատնտեսության լավ գործելակերպեր և վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար. 
Առաջարկել, որ ԱՄՆ ՄԶԳ IP աշխատակազմը խթանի գյուղատնտեսության լավ 
գործելակերպերի կիրառումը` նպատակաուղղելու արտադրական համակարգերը կայուն և 
էկոլոգիապես անվտանգ գյուղատնտեսությանը, ավելի բարձր որակի անվնաս ապրանքներ 
ձեռք բերելու և արտադրողների ու նրանց ընտանիքների աշխատանքային պայմանները 
բարելավելու համար: Գործելակերպերը պետք է օգտագործվեն յուրաքանչյուրն իրենց 
նպատակային մշակաբույսերի համար, ներառյալ բարձր բերքատու և որակյալ սերմերի 
օգտագործումը, հողի բերրիության փորձարկումն ու պահպանումը, առողջ բույսեր աճեցնելու 
համար բույսերի սննդային կարիքները, ջրի ճիշտ օգտագործումը, ցանքաշրջանառությունը, 
մաքուր պահեստավորումը և շուկայավարումը: 

o Վնասատուների դեմ պայքար/Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար: Առաջարկել, որպեսզի 
ԱՄՆ ՄԶԳ IP անձնակազմը խթանի  Վնասատուների դեմ պայքարի արդի (որոնք օգտագործվում 
են միջազգային, ազգային և պետական խորհրդատվական բազմաթիվ ծառայությունների 
կողմից) ծրագրերի կիրառումը, որոնք ներառում են հիմնական 
վնասատուներին/հիվանդությունները/յուրաքանչյուր մշակաբույսի մոլախոտերը, 
կանխարգելիչ ոչ քիմիական նյութերով վնասատուների դեմ պայքարի 
գործիքներ/մարտավարություն, գրանցված սինթետիկ թունաքիմիկատներ, ինչպես նաև 
ցանկացած տնայնագործ և գրանցված բնական թունաքիմիկատներ: 

 

Վերջին տարիներին կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի հետազոտության հետ կապված 
հետևյալ նախագծերը (ուղղակի կամ անուղղակիորեն բույսերի պաշտպանության ոլորտի վրա 
ազդեցության հետ կապված) պետական բյուջեից ֆինանսավորվել են Հայաստանի Գիտության 
կոմիտեի «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 
ֆինանսավորման ծրագրի» շրջանակներում: 

 

25. ՀԱԱՀ, Կլիմայի փոփոխության պայմաններում աբիոտիկ գործոնների նկատմամբ 
հացահատիկային նոր սորտերի (գարի, հաճար, ցորեն, աշորա) կայունության գնահատում: 

26. «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ 
օգտագործվող թունաքիմիկատների համատեղելիության հետազոտություն, խորհրդատվական 
նյութերի հրատարակում  

27. ՀԱԱՀ, «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն»: Խաղողի ֆիլոքսերակայուն տնկիների 
արտադրություն՝ կենսատեխնոլոգիական մեթոդների օգտագործմամբ: 

28. ՀԱԱՀ, Բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի տեխնոլոգիական 
գործընթացների մեքենայացման արդյունավետության և բնապահպանական անվտանգության 
խնդիրներ: 

 

Անասնաբուծություն և կենդանիների առողջություն 

Անասնաբուծության և կենդանիների առողջության,  անասնաբուծության գործոնների և 
օրինաչափությունների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետ կապված 
ուսումնասիրությունների և գնահատումների դրույթների նպատակային քննարկում: 

Հայաստանում կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների, և կենդանիների 
հիվանդությունների տեսակների և բաշխման վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ 
շատ քիչ ուսումնասիրություններ կան: Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ կենդանիների 
էկոհամակարգերի զգալի փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում` կլիմայի գլոբալ 
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փոփոխության հետևանքով:129 Էկոհամակարգի փոփոխությունը հանգեցնում է կենդանիների 
կենսատիպերի/կենդանական աշխարհի փոփոխության, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է սննդային 
շղթաների կառուցվածքի, ինչպես նաև կենդանիների վարակիչ, ոչ վարակիչ, և մակաբուծական 
հիվանդությունների աշխարհագրության փոփոխությունների: Բացի այդ, Հայաստանում նոր 
հիվանդություններ են ի հայտ գալիս: Նմանատիպ փոփոխություններ տեղի են ունենում նաև 
զոոնոտիկ հիվանդությունների առումով: Կլիմայի փոփոխության հետևանքով Հայաստանում տեղի են 
ունենում հիվանդությունների բնական օջախների փոխանցողների և կրողների հորիզոնական և 
ուղղահայաց տեղաշարժեր, որոնք ոչ միայն փոխում են հիվանդությունների արեալը, այլև նպաստում 
են հիվանդությունների բաշխմանը կլիմայական գոտիներում: Հիվանդությունների հարուցիչները 
հայտնաբերվում են իրենց համար ոչ բնորոշ երկրա-կլիմայական գոտիներում: 

Նման ուսումնասիրությունների օրինակները ներառում են, օրինակ. 

29. Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, Երևան, ՀՀ ԱՆ: 
Իրականացվել են մի շարք ուսումնասիրություններ. (i) վարակի (Ֆրանցիսելա տուլարենզիս, 
Տուլարեմիա և այլն) բնական օջախ հանդիսացող վայրերի վրա կլիմայի փոփոխության հնարավոր 
ազդեցության մասին; (ii) Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում ժանտախտային ցուպիկի (Yersinia 
Pestis) հիմնական փոխանցողների՝ լվերի (Siphonaptera) տեսակային կազմի և կենդանա-
աշխարհագրական տարածվածության մասին: 

30. ՀՀ ԱՆ Համաճարակաբանության, վիրուսաբանություն և բժշկական մակաբուծաբանության 
ինստիտուտ, Հայաստանում որոշ տարածքներում տզային էնցեֆալիտի և Արևմտյան Նեղոսի 
տենդի բնական օջախների առկայության ուսումնասիրություն: 

 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանում անասնաբուժական բժշկության ոլորտում ծրագրի թիմի կողմից 
հետազոտական աշխատանքներ չեն հայտնաբերվել` կապված հիվանդությունների 
աշխարհագրական-կլիմայական բաշխման հետ: Ավելին, պատշաճ չեն գնահատվել կլիմայի 
փոփոխության հետևանքով կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների մշտապես ի հայտ եկող 
ռիսկերը, ինչպես նաև Հայաստանին ոչ բնորոշ նոր հիվանդությունների ռիսկերը: Նման 
ուսումնասիրությունների բացակայության դեպքում պետական մարմինները, որոնք մշակում են 
քաղաքականություն և իրականացնում են պետական գործառույթներ, ի վիճակի չեն 
արդյունավետորեն դիտարկել և լուծել կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները, և, որպես 
արդյունք, այս ոլորտներում կլիմայի գլոբալ փոփոխության առումով օրենսդրական կարգավորումները 
բացեր ունեն: 

 

31. Ա. Ադանալյան, Ս. Գևորգյան, 2011, Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանի 
ջրային ռեսուրսների վրա: Կլիմայի փոփոխությունը և դրա ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների 
վրա, Ազգային և գլոբալ անվտանգության հիմնահարցեր, 123-129, Դորդրեխտ, Սպրինգեր, 
Նիդեռլանդներ: Համառոտ. Հայաստանի ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության գլոբալ 
ազդեցության վերանայում: Հայաստանի լեռնային բնույթը առաջացնում է լանդշաֆտի, ինչպես 
նաև երկրաբանական բնութագրերի, կլիմայի, հողերի և ջրային ռեսուրսների մեծ տարբերակում: 
Ներկայումս Հայաստանը հակված է էական էկոլոգիական ռիսկերին և դառնում է մի երկիր, որի 
տնտեսությունը հիմնված է բնական ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման վրա, որոնց 
էկոլոգիական անվտանգության խոցելիությունը շարունակաբար աճում է: Նշվում է, որ 
էկոլոգիական անվտանգության ապահովման ռազմավարությունը հիմնվում է 
պաշտպանողական, հարմարվողական, կոոպերատիվ և այլ մոտեցումների վրա, սակայն դրանից 
առաջ երկիրը պետք է ունենա էկոլոգիական գաղափարախոսություն, որի վրա հենվում է 
էկոլոգիական անվտանգության հայեցակարգը։ Այս զեկույցի մեջ մենք ընդգծել ենք, որ ջրի 
պաշարների նվազեցումը համընկնելու է ջրային ռեսուրսների նկատմամբ պահանջարկի աճի հետ, 
քանի որ կլիմայական առանձնահատկությունների պատճառով, մասնավորապես օդի բարձր 
ջերմաստիճանի, տնային տնտեսությունների խմելու ջրի պահանջարկն ավելի շատ է լինելու և 
մեծանալու է ոռոգման ջրի պահանջարկը գյուղատնտեսության ոլորտում: Համապատասխան 
ռիսկերի գնահատականները նախնական գնահատվում են և ներկայացվում են որոշ հնարավոր 

129 Ընտրված ուսումնասիրությունների ցանկը ներկայացված է Հավելված 1-ում: 
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առաջարկություններ:  

32. Ահուիսաուսի Ն., Նյուման Ջ., Շրիվաստավա Ջ., 2014, Կլիմայի փոփոխության կայունության 
ամրապնդում Հարավային Կովկասի գյուղատնտեսությունում, Վաշինգտոն, ԿՇ, Համաշխարհային 
բանկ, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0214-0: Համառոտագիր. Այս գիրքը ներկայացնում է 
Համաշխարհային բանկի հանձնառությունը` օգնելու երկրներին արձագանքել կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված հնարավորություններին և մարտահրավերներին: Հայաստանի, 
Ադրբեջանի և Վրաստանի ֆերմերների, քաղաքականություն մշակողների, քաղաքացիական 
հասարակության և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ համագործակցության 
շրջանակներում ապահովում է այն անհրաժեշտ արձագանքը կոչին՝ գործել քաղաքականության, 
ծրագրերի, ներդրումների համար առանցքային գերակայությունների որոշման և ազդեցության 
քանակական գնահատման ճանապարհով՝ նվազեցնելու համար Հարավային Կովկասում կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական համակարգերի խոցելիությունը: 

Ուսումնասիրությունը պատասխանում է կլիմայի հարմարեցման հրատապ անհրաժեշտությանը, 
ինչպես ընդգծված է Համաշխարհային բանկի «Turn Down the Heat» զեկույցում: Հատկանշական է, 
որ Հարավային Կովկասն արդեն պայքարում է աճող անբերրիության/չորության և առավել 
հաճախակի տեղի ունեցող ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների դեմ (օրինակ՝ ուժեղ 
երաշտներ, ջրհեղեղներ և կարկտահարություններ) հետ: Այն ներկայացնում է գործնական 
լուծումներ առավել խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության համար՝ յուրաքանչյուր երկրում 
տարածաշրջանային, ազգային և ագրոէկոլոգիական գոտու մակարդակով: Այս գրքում 
ներկայացվող առաջարկները կազմում են երեք ազգային ուսումնասիրությունների արդյունքների 
ամբողջություն և կարևորում են տարածաշրջանային համագործակցության գործողությունների 
անհրաժեշտությունն ու ներուժը՝ մեծացնելու համար օգուտները, միևնույն ժամանակ ազգային 
մակարդակով շարունակելով ընդգծել արդյունավետ արձագանքի անհրաժեշտությունը: Ազգային 
մակարդակով արդյունքները հաստատվում են երկրների զեկույցներով, որոնք ներկայացնում են 
ավելի մանրամասն տեղեկատվություն: Այս աշխատանքը միայն կարևոր սկիզբ է: 
Գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի կայունության նպատակներին հասնելու համար 
անհրաժեշտ է ավելի շատ աշխատանք` առաջարկներն իրականություն դարձնելու համար: 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ոռոգման ենթակառուցվածքներում և գյուղատնտեսական 
տեխնոլոգիաներում ներդրումները մեծ ներուժ ունեն՝ բարձրացնելու գյուղատնտեսական 
արտադրողականությունը և բարելավելու ոլորտի կլիմայի կայունությունը: Անհրաժեշտ է նաև 
աղետների ռիսկի կառավարման ռազմավարության ուժեղացում (գյուղատնտեսական 
միջոցառումներից դուրս), ինչը կօգնի մեղմել արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը տնային 
տնտեսությունների վրա, հատկապես ամենաաղքատ, առավել խոցելի խավերի համար: 

33. Ահուիսաուսի Ն., Նյուման Ջ., Շրիվաստավա Ջ., Բոհլերտ Բ., Շերոու Ս. (2014 թ.), «Կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ Հայաստանի գյուղատնտեսական համակարգերի խոցելիության 
նվազեցում. ազդեցությունների գնահատում և հարմարվողականության տարբերակներ» 
Վաշինգտոն, ԿՇ, Համաշխարհային բանկի խումբ: Համառոտագիր. գյուղատնտեսությունը 
կլիմայի նկատմամբ չափազանց զգայուն տնտեսական  ոլորտներից  մեկն է: Հայաստանն այն 
բազմաթիվ երկրներից է, որտեղ գյուղական բնակչության մեծ մասը կախված է 
գյուղատնտեսությունից` ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որպես նրանց կենսապահովման 
աղբյուր: Ավելին, կլիմայի փոփոխությունները և դրանց ազդեցությունը գյուղատնտեսական 
համակարգերի և գյուղական տնտեսությունների վրա արդեն իսկ ակնհայտ են ամբողջ 
Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում: Այսպիսով, կլիմայի փոփոխության հետ կապված  
ռիսկերը երկրի համար հանդիսանում են հրատապ և հիմնարար խնդիր: Ներկայումս 
Հայաստանում կիրառվող հարմարվողականության միջոցառումները, հիմնականում մասնակի 
ջանքերը, բավարար չեն լինի առաջիկա տասնամյակների ընթացքում գյուղատնտեսական 
արտադրության վրա ազդեցությունը կանխելու համար: Արդյունքում, երկրի և զարգացման 
գործընկերների մակարդակով աճում է հետաքրքրությունը` գյուղացիական տնտեսությունների 
վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության, զգայունության և ազդեցության մասին ավելի լավ 
պատկերացում կազմելու նկատմամբ, ինչպես նաև անբարենպաստ հետևանքները մեղմելու 
համար՝ հարմարվողականության առաջնահերթ միջոցառումների որոշման և մշակման 
նկատմամբ: 2009 թվականից Համաշխարհային բանկը ձեռնամուխ եղավ Արևելյան Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) տարածաշրջանի ընտրված հաճախորդ երկրների համար 
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նախատեսված ծրագրին՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը գյուղատնտեսական 
քաղաքականություններում, ծրագրերում և ներդրումներում ներառելու նրանց կարողություններն 
ընդլայնելու համար: Այս բազմափուլ աշխատանքն իր մեջ ներառում է գործողություններ` ուղղված 
սպառնալիքի մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, հնարավոր ազդեցությունների 
վերլուծությանը և հարմարվողականության արձագանքմանը, ինչպես նաև հաճախորդ երկրների 
շահագրգիռ կողմերի և Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) տարածաշրջանի բանկի 
աշխատակիցների կարողությունների զարգացմանը` կապված կլիմայի փոփոխության և 
գյուղատնտեսության ոլորտի հետ: Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ Հայաստանի 
գյուղատնտեսական համակարգերի խոցելիությունը նվազեցնող այս ուսումնասիրությունը 
հանդիսանում է հայաստանյան ինստիտուտների և հետազոտողների, Համաշխարհային բանկի և 
միջազգային փորձագետների թիմի ջանքերի գագաթնակետը` համատեղ վերլուծություն 
իրականացնելու Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության 
հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ, բայց, որ ամենակարևորն է, մշակելու առաջնահերթ 
միջոցառումների ցանկ՝ այդ ազդեցություններին հարմարվելու համար: Մասնավորապես, այս 
ուսումնասիրությունը ներկայացնում է գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության տարբերակներ, ինչպես նաև առաջարկվող 
հատուկ գործողություններ, որոնք հարմարեցված են Հայաստանի առանձին գյուղատնտեսական 
շրջաններին: Այս առաջարկություններն արտացոլում են երեք փոխկապակցված գործունեության 
արդյունքները, որոնք իրականացվել են համատեղ փորձագիտական թիմի և տեղական 
գործընկերների կողմից. 1) հարմարվողականության որոշակի տարբերակների հետևանքների և 
ելակետային պայմանների քանակական տնտեսական մոդելավորում; 2) գյուղատնտեսների, 
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր մոդելավորողների և ջրային ռեսուրսների փորձագետների 
փորձագիտական խմբի կողմից անցկացված որակական վերլուծություն; և 3) յուրաքանչյուր 
գյուղատնտեսական գոտում մի շարք սեմինարիներին մասնակից ֆերմերներից ստացված 
տեղեկատվություն: 

34. Դանիելյան Ռ. և Սահակյան Լ., 2019, Հայաստանի Շիրակի մարզում տուլարեմիայի օջախներում 
իքսոդային տզերի տեսակների կազմի մոնիթորինգ: Գիտաժողովի թերթիկ՝ ԱՄՆ-
ի արևադարձային բժշկության և հիգիենայի ընկերություն, Գեյլորդի ազգային առողջարանային եւ 
կոնվենցիայի կենտրոն, Կենտրոնական ազգային նավահանգիստ, Մերիլենդ, ԱՄՆ, Էլ. հղում՝ 
https://www.researchgate.net/publication/337604343: Համառոտագիր. դիտարկելով 
հիվանդության փոխանցողներին՝ տեղական իշխանությունները կարող են հայտնաբերել 
էպիզոոտիաներ բնական օջախներում և համապատասխանաբար իրականացնել կանխարգելիչ 
միջոցառումներ: Հայաստանում ՀՎԿԱԿ Շիրակի մարզում իրականացնում է իքսոդային տզերի 
պոպուլյացիաների կանոնավոր դիտարկումներ՝ տուլարեմիայի էնզոոտիկ ցիկլը հետևելու համար; 
այս դիտարկումը ներառում է սեզոնային տեսակների կազմի և պոպուլյացիաների 
հարաբերակցության գնահատում տարածաշրջանի նմանատիպ բիոտոպներում: 2017-ին, չնայած 
Շիրակում գրանցվել էին տուլարեմիայի դեպքեր մարդկանց մոտ, փոխանցողների շրջանում 
էպիզոոտիա չէր հայտնաբերվել: Արդյունքում, 2018-ին մենք ուսումնասիրեցինք իքսոդային տզերն 
ու դրանց ակտիվությունը վարակված տարածքներում: Այս ծրագրի շրջանակներում ստացված 
տվյալներն օգտագործվել են Շիրակի մարզում տզերի պոպուլյացիայի քարտեզների մշակման 
համար: Բարելավելով այս տարածքում տզերի տեսակների կազմի, քանակի և ակտիվության 
մասին մեր ըմբռնումը, մենք կարող ենք ավելի ճշգրիտ կերպով բացահայտել վարակի ռիսկի 
գոտիները և համապատասխանաբար նպատակաուղղել մեր ջանքերը կանխարգելմանը, 
վերահսկմանն ու պայքարին: 

35. Դանիելյան Ռ. և Սահակյան Լ., 2019թ., Կլիմայի փոփոխության պոտենցիալ ազդեցությունը 
Francisella tularensis-ի բնական օջախների վրա Հայաստանում: Գիտաժողովի թերթիկ՝ BIOTHREATS 
ASM 2019, Արլինգտոն, Վիրջինիա, ԱՄՆ, Էլ. 
հղում՝ https://www.researchgate.net/publication/334707455: Համառոտագիր. մեր 
ուսումնասիրության նպատակն էր օգտագործել Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական 
հանձնաժողովի (ԿՓՄՀ) կողմից արված կլիմայի կանխատեսումները, որի A2A սցենարը կիրառվել 
է Հայաստանի Հանրապետությունում` գնահատելու, թե ինչպես են այս փոփոխություններն 
ազդելու ժանտախտի և տուլարեմիայի հիմնական օջախների տարածման վայրերի և 
պոպուլյացիայի վրա, և հետևաբար նաև այդ տարածքների էպիզոոտիկ պոտենցիալի վրա:  
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36. Դանիելյան Ռ. և Սահակյան Լ., 2019թ., Հայաստանում կլիմայի կանխատեսվող 
փոփոխությունների պատճառով տուլարեմիայի բնական օջախների հնարավոր կրճատում: 
Գիտաժողովի թերթիկ՝ BIOTHREATS ASM 2019, Արլինգտոն, Վիրջինիա, ԱՄՆ, Էլ. հղում՝  
https://www.researchgate.net/publication/334671488: Համառոտագիր. համաձայն «Կլիմայի 
փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրության», կանխատեսվում է, որ կլիմայի 
փոփոխությունների հետևանքով Հայաստանի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 2100թ. կկազմի 
10.20C, որը բազիսայինի նկատմամբ 4.70C-ով ավելի բարձր է, և սպասվում է ամառային 
տեղումների քանակի նվազում 23%-ով: Կանխատեսվում է, որ այս փոփոխությունները կարող են 
ընդլայնել Հայաստանի անապատային, կիսաանապատային, չոր և սակավանտառ տարածքները: 
Ակնկալվում է, որ փոփոխությունների հետևանքով կարող է տեղի ունենալ անապատանման 
էկոհամակարգերի տեղաշարժ 200-400 մ վեր, և Հայաստանում տուլարեմիայի հիմնական կրողի՝ 
սովորական դաշտամկան համար հարմար միջավայրի տարածքի կրճատում: Մենք օգտագործել 
ենք Հայաստանում կլիմայի փոփոխության կանխատեսումները՝ գնահատելու համար այդ 
փոփոխությունների ազդեցությունը տուլարեմիայի բնական օջախների վրա: 

37. Ռ. Ռ. Դանիելյան և Լ. Սահակյան, 2018թ., Հայաստանում ժանտախտի հիմնական կրողի 
խտության երկրավիճակագրական վերլուծություն: Գիտաժողովի թերթիկ. 5-րդ միջազգային 
«Մեկ Առողջություն» համաժողով, 2018, DOI:10.13140/RG.2.2.25127.50086, էլ. հղում՝ 
https://www.researchgate.net/publication/334671292: Համառոտագիր. սովորական դաշտամուկը 
(Microtus arvalis), հանդիսանում է Հայաստանում Անդրկովկասյան բարձր լեռնային ժանտախտի 
բնական օջախում ժանտախտի հարուցիչի հիմնական և ամենատարածված կրողը: Այս 
հետազոտությունը նպատակ ուներ հայտնաբերել համաճարակաբանական և էպիզոոտիկ 
հետազոտությունների համար նշանակալի տարածքներ՝ կրիգինգի մեթոդով կանխատեսումների 
քարտեզ ստեղծելու համար, բացահայտելու այն տարածքները, որտեղ սովորական դաշտամկան 
խտությունը  և, հետևաբար, կենդանիների շրջանում ժանտախտի տարածման ռիսկը, կլինեն 
նորմայից բարձր: Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում ժանտախտային ցուպիկի (Yersinia Pestis) 
հիմնական փոխանցողների՝ լվերի (Siphonaptera) տեսակային կազմի և կենդանա-
աշխարհագրական տարածվածությունը: 

38. Danielyan, R. and L. Sahakyan. 2016. Ռ. Դանիելյան և Լ. Սահակյան, 2016թ., Հիվանդությունների 
վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, Երևան, ԱՆ, Հայաստան: Համաժողովի 
պաստառ՝ 12-րդ միջազգային սիմպոզիում Yersinia,  DOI:10.13140/RG.2.2.16738.89284, էլ. 
հղում՝ https://www.researchgate.net/publication/334671367: Համառոտագիր. Այս 
ուսումնասիրության նպատակն էր որոշել բներում և կրծողների մորթիներում  լվերի տեսակների 
բազմազանությունն ու տեսակային կազմը, և կենդանա-աշխարհագրական տարածվածությունը: 
Նման ուսումնասիրություն Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում չի իրականացվել 1990-
ականներից ի վեր: 2009 թվականից ի վեր Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում ո՛չ 
կենդանիների, ո՛չ էլ փոխանցողների մոտ հիվանդության բռնկումներ չեն գրանցվել: Այս ութամյա 
բացը էպիզոոտիաների ոլորտում (2009-2016) ամենաերկարն է, որ նկատվում է Անդրկովկասյան 
բարձրավանդակի օջախներում` 1958 թվականից սկսած ժամանակակից կենսադիտարկման 
սկզբից ի վեր: Ավելին, ընթացիկ ուսումնասիրության ընթացքում ժանտախտի դեպքեր չեն 
արձանագրվել բնակչության շրջանում: 

39. Ֆայվուշ Գ. և Ալեքսանյան Ա., 2015, Կլիմայի փոփոխությունը որպես Հայաստանի 
կենսաբազմազանության սպառնալիք, https://www.researchgate.net/publication/308994529: 
Համառոտագիր. հոդվածում Հայաստանի կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունը դիտարկվում 
է որպես կենսաբազմազանության հիմնական սպառնալիքներից մեկը: Հայաստանի հիմնական 
էկոհամակարգերի հնարավոր փոփոխությունները գնահատվել են` պայմանավորված կլիմայի 
փոփոխության կանխատեսումներով: Դրա հիման վրա իրականացվել է Հայաստանի բույսերի 
Կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ բուսատեսակների խոցելիության գնահատում: Այս 
գնահատման արդյունքների համաձայն, Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված 452 
բուսատեսակներից 239-ի գոյության համար  (Թամանյան և այլք, 2010 թ.) կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխությունը լուրջ սպառնալիք չի հանդիսանա: Դրանք համեմատաբար լայն էկոլոգիական 
ամպլիտուդով և էկոհամակարգերին հարմարեցված տեսակներ են, որոնք կարող են ենթարկվել 
չնչին փոփոխության: 139 բուսատեսակի համար կլիմայի փոփոխությունը կարող է հանդիսանալ 
դրական գործոն, նույնիսկ դրանք կարող են ընդլայնել իրենց տարածվածությունը 
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հանրապետության տարածքում: Դրանք հիմնականում ջերմասեր տեսակներ են, որոնք աճում են 
ստորին և միջին լեռնային գոտիներում: 74 բուսատեսակի համար կլիմայի փոփոխությունը կարող 
է շատ լուրջ սպառնալիք հանդիսանալ, քանի որ փոփոխված պայմանները թույլ չեն տալիս 
հարմարվել և գտնել երկրում իրենց համապատասխան բնական միջավայրը: Դրանք 
հիմնականում մերձալպյան և ալպյան գոտիների մեզոֆիլ տեսակներ են: 

40. Հ. Ղազարյան, Ս. Կրոյան, Ս. Թովմասյան և Ռ. Մարգարյան, 2018, «Այն հողերի օգտագործման և 
պահպանման հարցը, որոնք դառնալու են ոռոգելի` Հայաստանի Հանրապետությունում Կապսի 
ջրամբարի կառուցման շնորհիվ»: Ագրոգիտության տարեգիր, Հատոր 16, 3-րդ հրատարակություն, 
էջ՝ 362-365, https://doaj.org/toc/1512-1887: Համառոտագիր. ներկայումս աշխարհում տեղի 
ունեցող անապատացման գործընթացների արագացման և կլիմայի փոփոխությունների  ֆոնին` 
գյուղատնտեսական արժեքավոր հողերի պարարտացմանն ու պաշտպանության բարձրացմանը, 
բարելավմանը, արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված միջոցառումները, որոնք շինարարական 
բազմազան աշխատանքների իրականացման շնորհիվ հողերը դարձնում են ոռոգելի` հատկապես 
գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկված ջրամբարի կառուցման ընթացքում, բարձր 
են գնահատվում Հայաստանի Հանրապետությունում: Ուսումնասիրվել են Կապսի ջրամբարի 
կառուցման շնորհիվ ոռոգելի դառնող Կապս, Ջրաձոր և Արեգնադեմ համայնքների սևահողերի 
գյուղատնտեսական արտադրողականության առանձնահատկությունները: Առաջարկվել են 
ջրամբարի շինարարության ընթացքում փորված հողի բերրի շերտի օգտագործման և 
պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ: 

41. Հ. Ղազարյան, Ս. Կրոյան, 2016, «Հայաստանի Հանրապետության մարգագետնային ոռոգելի գորշ 
հողերի գենետիկական և ագրոարդյունաբերական հատկությունները կլիմայի փոփոխության և 
անապատացման պայմաններում»: Ագրոգիտության տարեգրեր, Հատոր 14, 4-րդ 
հրատարակություն, 2016, դեկտեմբեր, էջ՝ 326-330: Համառոտագիր. Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում մարգագետնային ոռոգելի գորշ հողերը տարածվում են 
Արարատյան դաշտի նախալեռնային հարթ հատվածների սահմաններում՝ ոռոգման երկարատև 
գործընթացի և կիսա-հիդրոմորֆային կամ ավտոմատ խոնավացման պայմաններում: Այս 
տարածքում հիմնական հողագոյացումը տեղի է ունեցել մազանոթային ուղիներով գրունտի 
խոնավացման պայմաններում, բայց շատ ավելի ուշ, հողի շերտից ստորերկրյա ջրերն ու 
մազանոթային եզրաշերտի գոտին առանձնացվել են և հողագոյացումը տեղի է ունեցել ավտոմորֆ 
պայմաններում, ոռոգման ազդեցության տակ: Այս աշխատությունը նվիրված է Հայաստանի 
Հանրապետության մարգագետնային ոռոգելի հողերի դեգրադացման և անապատացման 
պատճառների ուսումնասիրմանը: Մատնանշվում է, որ Արարատյան դաշտի այս հողերի 
երկարատև և անխնա օգտագործումը հանգեցնում է դեգրադացման և անապատացման: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս հողերում նկատվում են որոշ բացասական 
փոփոխություններ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
բերքատվության վրա: Մասնավորապես, համեմատելով նոր և հին ոռոգման մեթոդները, 
նկատվում է հողի վարելաշերտում պարունակվող հումուսի քանակի և կլանված հիմքի զգալի 
նվազում: Երկարատև ոռոգումը նպաստել  է հողի զանգվածի խտացմանը՝ զգալի խորության վրա,  
ինչպես նաև հողի ձևավորման արտադրանքի մի մասի ալկալահանմանը կամ վերաբաշխմանը: 
Վերին հորիզոններում տիղմի մասնաբաժնի կուտակումը հիմնականում պայմանավորված է 
աղտոտված ոռոգման ջրերով այդ հողերի երկարատև ոռոգմամբ: Երկար և անխնա 
օգտագործման դեպքում հումուսային հորիզոններում տեղի է ունենում ագրոնոմիկ արժեք ունեցող 
կառուցվածքի ոչնչացում և ջրակայուն ագրեգատների պարունակության նվազում: Այս հոդվածում 
ներկայացված են կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում այդ հողերի պտղաբերության 
բարելավման և բարձրացման եղանակները: 

42. Քելլի Քիլին, 2020, «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության հարմարեցումը 
կլիմայի փոփոխությանը. կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ գիտելիքների և հարմարեցման 
գնահատումը փոքր ֆերմերների շրջանում»:Թեզը ներկայացվել է Քորնելի համալսարանի՝ 
Գյուղատնտեսության և կյանքի գիտությունների , սոցիալական գիտությունների քոլեջին, Դր. 
Էլիսոն Չատրչյանի ղեկավարությամբ իրականացվող գիտահետազոական ծրագրի 
շրջանակներում: Կլիմայի փոփոխությունն արդեն իսկ խիստ ազդում է Հայաստանի ֆերմերների 
վրա, սակայն դեռևս քիչ ուսումնասիրություն է կատարվել այն մասին, թե ֆերմերներն ինչ գիտեն 
կլիմայի փոփոխության մասին կամ ինչպես հարմարվել: Այս հետազոտությունը նպատակ ունի 
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օգնելու լրացնել այդ բացը` գնահատելով հայ ֆերմերների գիտելիքները կլիմայի փոփոխության 
վերաբերյալ, արդյոք կլիմայի փոփոխություններին ի պատասխան հայ ֆերմերները 
հարմարեցված են նոր գործելակարգերին, և ինչ ռեսուրսներ և տեղեկատվություն է պետք 
ֆերմերներին կայուն կենսապահովման համար: Հուսով ենք, որ այս հետազոտության արդյունքում 
ձեռք բերված եզրակացությունները կարող են օգտագործվել ՀՀ կառավարության 
գործակալությունների և մասնավոր հատվածի կողմից` նպաստելու Հայաստանի 
գյուղատնտեսական ոլորտի հարմարվողականության մակարդակի բարձրացմանը` 
առանձնացնելով հարմարվողականության դեֆիցիտին նպաստող հատուկ պատճառները: 

43. Մելիք-Անդրեասյան, և այլք, 2012,  Հայաստանի որոշ տարածքների հետազոտությունը տզային 
էնցեֆալիտի և Արևմտյան Նեղոսի տենդի բնական օջախների առկայության վերաբերյալ: 
Ներբեռնված է համացանցից՝ Mедицинская наука Армении - № 4, 2012:  Համառոտագիր. 
Իրականացվել է տզային էնցեֆալիտի և Արևմտյան Նեղոսի տենդի համար ենթադրաբար 
անբարենպաստ Հայաստանի տարածքներից հավաքված մոծակների և ճահճամլակների ՌՆԹ-ի 
մոլեկուլային-գենետիկական պիլոտային հետազոտություն: Որպես հետազոտության նյութ 
օգտագործվել են ապրիլ-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Արարատի, Արմավիրի, 
Արագածոտնի, Լոռու, Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Տավուշի մարզերից հավաքված միջատները: 
Հավաքված նյութերի մոլեկուլային-գենետիկական հետազոտությունը կատարվել է հակադարձ 
տրանսկրիպցիայով, որին հաջորդել է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան: Հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տվել, որ հավաքված դաշտային նյութը բացասական է տզային 
էնցեֆալիտի և Արևմտյան Նեղոսի տենդի վիրուսների նկատմամբ: Այս տվյալները չեն 
ապացուցում, բայց չեն ժխտում Հայաստանի այս տարածքներում տզային էնցեֆալիտի և 
Արևմտյան Նեղոսի տենդի բնական օջախների առկայությունը, ինչը ապացուցում է հետագա 
հետազոտության անհրաժեշտությունը: 

44. Մելքոնյան Ա. 2015, «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների և 
մշակաբույսերի արտադրության վրա», Գյուղատնտեսական ջրերի կառավարում, Հատոր 
161, Նոյեմբեր, 2015, Էջ՝ 86-101. Համառոտագիր. փոքր լեռնային երկիր Հայաստանի 
գյուղատնտեսության ոլորտը շատ խոցելի է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ` հաճախակի 
երաշտի, օդի  ջերմաստիճանի բարձրացման, տեղումների նվազման, գոլորշիացման ավելացման 
և ջրի սակավության պատճառով: Հատուկ տնտեսական կառուցվածք ունեցող երկրում, որտեղ 
ՀՆԱ-ի 21% -ն ապահովում է գյուղատնտեսության ոլորտը, մշակաբույսերի արտադրությունն 
առավելագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է գնահատել ագրոօդերևութաբանական և 
ջրային ռեսուրսների կարողությունները, ոռոգման քանակի արդյունավետությունը ներկա և 
ապագա կլիմայական պայմաններում, որը հանդիսանում է տվյալ ուսումնասիրության հիմնական 
նպատակը: Հայաստանի պետական հիդրոօդերևութաբանական ծառայությունը տրամադրել է 
1966–2010 թվականների օդերևութաբանական տվյալները (օդի ջերմաստիճան, տեղումներ, 
հարաբերական խոնավություն, քամու արագություն և ուղղություն)՝ ՀՀ ողջ տարածքով բաշխված 
30 կայանից: Տարածաշրջանում կլիմայի փոփոխականների փոխկապակցման նպատակով, 
Հարավային Կովկասի կլիման նախ և առաջ մոդելավորվեց ներկայիս իրավիճակի համար՝ METRAS 
(Mesoscale Transport and Stream) բարձր լուծաչափի (12x12 կմ) տարածաշրջանային կլիմայական 
մոդելի կիրառմամբ։ Հետագայում, Ընդհանուր շրջանառության մոդելների (ԸՇՄ) հիման վրա 
իրականացվել են մոտ ապագայում (մինչև 2040 թվականը) կլիմայի կանխատեսումները՝ ցույց 
տալով օդի միջին ջերմաստիճանի զգալի աճ 1,6 Կ-ով, բայց տեղումների քանակի հուսալի 
փոփոխությունների բացակայություն; չորությունը տարածաշրջանում դեռ ակնհայտ է: Բացի այդ, 
ագրոօդերևութաբանական պարամետրերը (պոտենցիալ և իրական գոլորշունակություն, հողի 
ջերմաստիճան և խոնավություն) գնահատվել են Բրաունշվայգում Գերմանիայի եղանակի 
ծառայության կողմից մշակված AMBAV մոդելի (Agrarmeteorologisches Modell zur Berechnung der 
aktuellen Verdunstung) կիրառմամբ: Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ չոր և տաք արևմտյան և 
համեմատաբար ցուրտ ու խոնավ հյուսիսային վայրերում առկա է զգալի տարբերություն 
օդերևութաբանական և, հետևաբար, նաև երաշտի պայմանների (հողի ջերմաստիճանի և 
խոնավության մեծ տարբերություն, ինչպես նաև գումարային գոլորշիացման մեծությունների), որն 
ուղղակի ազդեցություն ունի պոտենցիալ և իրական եկամտաբերության հարաբերակցության 
վրա: Հետագայում մոդելի արդյունքներն օգտագործվել են երկրում մշակաբույսերի ջրի ոռոգման 
պահանջները գնահատելու համար` տարբեր մշակման փուլերում տարբեր մշակաբույսերի 
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տեսակների համար մշակաբույսերի զարգացման գործակիցների օգտագործմամբ` ջրի 
կառավարման և ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կազմակերպման համար: Գնահատվել է, 
որ ներկայիս կլիմայական պայմաններում յուրաքանչյուր հեկտարի համար պահանջվում է 3000 
խմ ջուր, որը ապագայում կլիմայի փոփոխության հետևանքով կկրկնապատկվի: Ոռոգման այս 
գնահատումն ամբողջ երկրի համար իրականացվել է առաջին անգամ` հնարավորություն տալով 
ոչ միայն ֆերմերներին, այլև կառավարությանը` կլիմայի փոփոխության մասին կոնվենցիայի 
շրջանակներում դիմակայել նոր հազարամյակի մարտահրավերներին:  

45. Մելքոնյան Ա., 2014, Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում գյուղատնտեսության 
ոլորտի վրա, Universität Duisburg – Essen, Habilitation Thesis. Համառոտագիր. լեռնային փոքր, դեպի 
ծով ելք չունեցող երկիրը՝ ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում 21% Համախառն ներքին արդյունքով 
(ՀՆԱ), որը մշտապես ունենում է բնական աղետներ (ինչպիսիք են երաշտները, ջրհեղեղները, 
փոթորիկները, որոնք կանխատեսվում է, որ ապագայում ավելի հաճախ տեղի կունենան) շատ 
խոցելի է կլիմայի և դրա փոփոխության նկատմամբ: Այդ իսկ պատճառով, տվյալ 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների գնահատումը, դրանց ազդեցությունը գյուղատնտեսական 
արտադրության վրա, բերքի խոցելիությունը կլիմայի ներկա և ապագա փոփոխությունների 
նկատմամբ, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հետևանքով գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի արտադրության տնտեսական կորստի գնահատումը, տվյալ ուսումնասիրության 
հիմնական նպատակներն են: Հետազոտության արդյունքները կծառայեն զարգացող երկրի` 
մասնավորապես Հայաստանի համար հատուկ տնտեսական կառուցվածքով և կլիմայական 
բնութագրերով մշակաբույսերի արտադրության արդյունավետության բարձրացմանը: Կլիմայի և 
բերքի միջև փոխհարաբերությունները հնարավորություն են տալիս մշակել բերքի կառավարման 
արդյունավետ ծրագրեր` կախված կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներից, որոնք 
պաշտպանում են տնտեսությունը ՀՆԱ-ի մեծ կորուստներից: Երաշտի իրադարձությունների 
հետևանքով ՀՆԱ-ի կորուստները, որոնք մեծապես վնասում են ագրոտնտեսությունը, գնահատվել 
և մոդելավորվել են ապագայի համար` օգտագործելով մակրոտնտեսական մոդելը` գնահատելով 
ձմեռային ցորենի պահանջարկն ու առաջարկը` կախված կլիմայական պարամետրերից: 

46. Մելքոնյան Ա. և Մ. Ասադուրյան, 2014թ., Կլիմայի ազդեցությունը ագրոտնտեսության վրա 
Հայաստանի կիսաերաշտային շրջանում: Շրջակա միջավայր, զարգացում և կայունություն, 
Հատոր 16, էջ՝ 393–414. Համառոտագիր. Գյուղատնտեսության ոլորտում Համախառն ներքին 
արդյունքի (ՀՆԱ) 21% -ով և մշտապես արձանագրվող բնական աղետների պայմաններում 
(օրինակ՝ երաշտ, ջրհեղեղ), Հայաստանը շատ խոցելի է կլիմայի և դրա փոփոխությունների 
նկատմամբ: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ամբողջ հողատարածքի 63%-ը հացահատիկ է 
ցանված, այս ուսումնասիրությունը հիմնականում կենտրոնանում է ցորենի ալյուրի և հացի 
շուկայի վրա: Երաշտի պատճառով տնտեսական բարեկեցության կորուստը հաշվարկվում է` 
օգտագործելով կլիմայական միջոցառումների հետ ինտեգրված տնտեսական տվյալները: 
Տնտեսական տվյալներն օգտագործվում են 1995–2011թթ. համար (ստացված Հայաստանի 
վիճակագրական վարչությունից) և մասնավորապես ներառում են ցորենի ալյուրի և հացի 
արտադրված և սպառված քանակը՝ զուգորդված միջին գների, բնակչության եկամուտների, 
գյուղատնտեսության ոլորտում ՀՆԱ-ի, տնկարկների ոլորտում ՀՆԱ-ի, և սուբսիդիաներին ուղղված 
պետական ծախսերի հետ: Կլիմայի տվյալները ներառում են 1966–2011թթ. ջերմաստիճանը և 
տեղումները (ստացված Հայաստանի ազգային հիդրոօդերևութաբանական ծառայությունից): 
Վերլուծությունը ներառում է երեք հիմնական բաղադրիչ: Առաջինն օգտագործում է շուկայական 
կառուցվածքը, որը վերլուծում է կլիմայի ազդեցությունը հավասարակշիռ գնի և քանակների վրա, 
ինչպես նաև առևտրային և հարկային հետևանքների վրա: Երկրորդն օգտագործում է 
լոգարիթմական օգտակար գործառույթ՝ գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունավետ 
ապահովագրական քաղաքականությունը գնահատելու համար` օգտագործելով ռիսկերի 
կառավարման ռազմավարություն: Եվ վերջում,  մշակվել է մակրոտնտեսական մոդել` երաշտի 
ընթացքում և միջին կլիմայական պայմաններում սուբսիդիաների և ոռոգման համար պետական 
ծախսերի արդյունավետ գնահատման համար: Ուսումնասիրության բոլոր երեք մասերն էլ 
մշակվում են առաջին անգամ: 

47. Մելքոնյան Ա. 2014, Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտի բնապահպանական և սոցիալ-
տնտեսական խոցելիությունը: Ընդհանուր շրջակա միջավայրի մասին գիտություն, Հատոր՝ 488–
489, օգոստոսի 1, 2014 թ., Էջ՝ 333-342: Համառոտագիր. լինելով լեռնային երկիր ՝ Հայաստանը 
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ենթարկվել է տարբեր տեսակի բնական աղետների, ինչպիսիք են՝ երաշտը, ջրհեղեղները և 
փոթորիկները, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունենում տնտեսության վրա և ակնկալվում է, 
որ կլիմայի փոփոխության պայմաններում ավելի հաճախ են տեղի ունենալու՝ բարձրացնելով 
տնտեսական խոցելիությունը գնահատելու անհրաժեշտությունը, հատկապես 
գյուղատնտեսության ոլորտում: Գյուղատնտեսությունը կարևոր դերակատարում ունի 
Հայաստանի ազգային տնտեսության զարգացման գործընթացում՝ ապահովելով երկրի 
համախառն ներքին արդյունքի  (ՀՆԱ) 21%-ը: Այդ իսկ պատճառով, երկրի գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների գնահատումը, կլիմայի ներկա և ապագա փոփոխությունների նկատմամբ դրանց 
խոցելիությունը և կլիմայի փոփոխության պատճառով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
արտադրության տնտեսական կորստի գնահատումը տվյալ ուսումնասիրության հիմնական 
նպատակներն են: Կատարվել է մշակաբույսերի արտադրողականության գնահատում՝ կախված 
կլիմայական տարրերից` ջերմաստիճան, ճառագայթում, տեղումներ, քամու դաշտեր և այլն, 
հետագայում դրանք միջարկելով ապագա կլիմայական պայմաններով՝ օգտագործելով 2011-2040 
թվականների ժամանակահատվածի համար տարածաշրջանում կլիմայի կանխատեսումները: 
1966–2011 թթ. օդի ջերմաստիճանի, տեղումների, հարաբերական խոնավության, քամու 
արագության և ուղղության վերաբերյալ տվյալները ստացվել են Հայաստանի պետական 
հիդրոօդերևութաբանական ծառայության չափիչ ցանցի 30 կայանից: Այլ կլիմայական 
պարամետրեր, ինչպիսիք են պոտենցիալ և իրական գոլորշիացումը, հողի ջերմաստիճանը և 
խոնավությունը, և այլն, հաշվարկվել են AMBAV/AMBETTI (ագրոկլիմայական) մոդելի 
(Գերմանական եղանակի ծառայություն) միջոցով: Արդյունքները ցույց տվեցին, որ ջերմաստիճանի 
բարձրացումը, որն ուղեկցվում է գոլորշունակության ավելացմամբ և ջրի հասանելիության 
նվազմամբ, հատկապես ցածր և միջին-ցածր բարձրություններում (որտեղ կենտրոնացված է 
հիմնական ազգային մշակաբույսերի արտադրությունը) զգալի փոփոխություն է առաջացրել 
մշակաբույսերի ֆենոլոգիական փուլերում, ինչը շատ կարևոր տեղեկատվություն է արդյունավետ 
հողագործության ժամանակամիջոցի համար՝ հնարավորություն տալով բարձրացնել 
գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը՝ անբարենպաստ կլիմայական 
պայմանների պատճառով բերքի կորուստը նվազագույնի հասցնելու միջոցով: Մշակաբույսերի 
շուկայի մակրոտնտեսական վերլուծության միջոցով գնահատվել է, որ ապագա կլիմայի նույնիսկ 
ավելի չոր պայմաններում (2011-2040թթ.) ցորենի արտադրության տնտեսական կորուստը ավելի 
քան կրկնապատկվելու է՝ էական խնդիրներ առաջացնելով սահմանափակ ջրային ռեսուրսներով 
ոռոգման համակարգերում:  

48. Սուքիասյան Ա. և այլք, 2019, ՀՀ-ում վիսցերալ լեյշմանիոզի վերականգնվող օջախներ. կլինիկական 
նմուշների առաջին մոլեկուլային ախտորոշում: Էլ. 
հղում՝ https://www.researchgate.net/publication/331073316: Համառոտագիր. Վիսցերալ 
լեյշմանիոզի (ՎԼ) առաջին դեպքը Հայաստանում արձանագրվել է 1913 թ-ին: Մինչև 1950-
ականների կեսերը դեպքերի թվի զգալի աճից հետո հիվանդությունն անհետացավ 1969-ից հետո 
և նորից ի հայտ եկավ 1999-ին: Հայաստանում ՎԼ- ի վերաբերյալ գիտական գրականությունը 
հասանելի է միայն ռուսերեն կամ հայերեն: Այս հոդվածը ներկայացնում է Հայաստանում 
լեյշմանիոզի մասին պատմական ակնարկ՝ այս գրականության հիման վրա, ինչպես նաև 
թարմացված համաճարակաբանական տվյալներ՝ սկսած հիվանդության կրկին ի հայտ գալու 
պահից: 1999–2016 թվականներին 116 բնածին ՎԼ-ի դեպք է գրանցվել հիմնականում 11 
թաղամասերից 8-ում երեխաների մոտ, սակայն ՎԼ-ի մասին տվյալները թերի են՝ որակավորված 
բժշկական անձնակազմի և ախտորոշիչ հաստատությունների բացակայության պատճառով: Այս 
աշխատանքի նպատակն էր Հայաստանում առաջին անգամ կիրառել ՎԼ-ի մոլեկուլային 
ախտորոշումը: 25 ՎԼ-ի կասկածելի հիվանդներից 22-ը դրական էին ախտորոշվել՝ մանրադիտակի 
տակ հարուցչին հայտնաբերելուց հետո և Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) թեստի 
միջոցով: Գենոտիպավորման արդյունքում Հայաստանում անջատվել է Leishmania infantum 
հարուցիչը: Այս աշխատանքը կարևոր քայլ է Հայաստանում ՎԼ- ի ընթացիկ ախտորոշման 
մեթոդներում մոլեկուլային մեթոդների ներդրման և տեղական մոլեկուլային ախտորոշիչ 
հաստատությունների ստեղծման համար: 
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49. Գենդերը, գյուղատնտեսությունը և գյուղական շրջանների զարգացումը Հայաստանում, Մահարի 
Բ. & Սպաններ Յ. (2017թ.), Բուդապեշտ: Զեկույցը վեր է հանում գենդերային հիմնական 
անհավասարությունները, որոնք հնարավոր էր գտնել առկա տվյալներում և որոնք պետք է նկատի 
առնեն քաղաքականություն մշակողները և ծրագրերի ղեկավարները. զեկույցը բացահայտում է 
հետագա հետազոտություններ իրականացնելու կարիքը բազմաթիվ ոլորտներում, ներառյալ՝ 
ձկնաբուծարանները, անտառտնտեսությունը, տեղական ֆերմերների համագործակցությունը և 
կանանց իրական մասնակցությունը ՀՆԱ-ի ստեղծմանը՝ մասնավորապես հաշվի առնելով որպես 
չվճարվող ընտանեկան ֆերմերներ նրանց բերած հսկայածավալ նպաստը (հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ https://www.un.am/up/library/Gender_Agriculture_and_Rural_Development_in_Armenia_En
g.pdf): 

50. ՕՔՍՖԱՄ, Վադիմ Ուզունյան և Ալեքսեյ Պետրոսյան,  ՕՔՍՖԱՄ-ը երախտագիտություն է հայտնում  
Օդրի Լեժենին, Ջոնաթան Մազլիահին և Քեյթ Քիլպատրիկին, (2015թ.): Հայաստանում կանանց 
տնտեսական հզորացման և առաջնորդության վերաբերյալ թեմատիկ ուսումնասիրություն: 
Ուսումնասիրությունն անդրադառնում է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի մի քանի 
կարևոր կողմերին. աջակցում կանանց կոոպերատիվների զարգացմանը, ինտենսիվ 
աջակցության անհրաժեշտություն կոոպերատիվներին, որոնք հաշվի են առնում 
կոոպերատիվների շրջանակներից դուրս եկող գենդերային ասպեկտները. կանայք որպես 
համայնքի ղեկավար և գյուղատնտեսական քաղաքականության առավել լայն փոփոխությունների 
վրա ազդեցություն (հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/561274/cs-women-
economic-leadership-armenia-280715-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y): 

51. ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ և Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարություն, (2016 թ.) 
Գենդերը և կլիմայի փոփոխությունը: Գենդերը, կլիմայի փոփոխությունը և սննդի 
անվտանգությունը: Հիմնական գաղափարները սեռի, կլիմայի փոփոխության և սննդի 
անվտանգության միջև կապն են: Չնայած տարիների ընթացքում գենդերային 
անհավասարությունները վերացնելու գործընթացում ունեցած նշանակալի հաջողություններին, 
գյուղաբնակ կանայք շարունակում են դիտարկվել որպես հասարակության առավել մարգինալ 
խմբերի ներկայացուցիչներ, և հատկապես խոցելի են գյուղատնտեսությունում կլիմայի ներկա և 
ապագա փոփոխությունների նկատմամբ (հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP%20Gender%2C%20CC%20and%
20Food%20Security%20Policy%20Brief%203-WEB.pdf): 

52. ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ, (2017): Գենդերային հավասարություն և կանանց հզորացում: 
ՄԱԶԾ Հայաստանի Գենդերային անհավասարության ինդեքսի (ԳԱԻ) և Հայաստանի Գենդերային 
զարգացման ինդեքսի (ԳԶԻ) միջոցով ներկայացված են կարևոր չափումներ, և թե ինչպես են այդ 
թվերը երկիրը դասակարգում մարդկային զարգացման բարձր սանդղակում (հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ https://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/gender-equality/in-depth.html): 

53. ՄԱԿ-ի զեկույցում խոսվում է Հայաստանի գյուղական համայնքներում առկա գենդերային 
անհավասարությունների մասին, (2017): Զեկույցում նշվում է գյուղական համայնքներում կանանց 
կենսապահովման և բարեկեցության հիմնական հետևանքների մասին: Այն ուսումնասիրում է 
գյուղատնտեսության ոլորտում առկա գենդերային անհավասարությունները, դրանց 
պատճառները, ազդեցությունը գյուղական տարածքների տնտեսական և սոցիալական 
զարգացման վրա (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.fao.org/europe/news/detail-
news/en/c/891686/): 

54. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե: Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 
2018 թ.: Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն պետական խորհրդի կողմից 
սահմանված վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով հավաքում է վիճակագրական տվյալներ 
(այդ թվում՝ վարչական ռեգիստրներից): Իրականացնում է պաշտոնական վիճակագրության 
մշակում, արտադրություն և տարածում՝ վիճակագրական ծրագրերին համապատասխան, կնքում 
է համագործակցության պայմանագրեր, փոխըմբռնման հուշագրեր, ընդունում է համատեղ 
հրամաններ այլ պետությունների պաշտոնական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների, 
միջազգային կազմակերպությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
հետ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 

 194 
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https://armstat.am/en/?nid=82&id=2215): 

55. ՊԳԿ, Գենդերի ինտեգրումը խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսության գործիքներին՝ 
քաղաքականության և հետազոտությունների համար տվյալների հավաքման և վերլուծության 
համար, 2016 թ.: Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունը (ԽԿԳ) ձգտում է աջակցել 
երկրներին՝ ապահովելով անհրաժեշտ քաղաքականությունը, ինչպես նաև տեխնիկական և 
ֆինանսական պայմանները: Սա հնարավորություն է տալիս. i) ապահովել գյուղատնտեսական 
արտադրողականության կայուն զարգացումն ու եկամուտների բարձրացումը; ii) կլիմայի 
փոփոխություններին հարմարվելու նպատակով՝ բարձրացնել գյուղատնտեսական և պարենային 
համակարգերի կայունությունն ու կարողությունը, և (iii) որոնել հնարավորություններ՝ 
նվազեցնելու և հեռացնելու ջերմոցային գազերը՝ սննդի անվտանգության և զարգացման ազգային 
նպատակներին հասնելու համար (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.fao.org/3/a-
i5299e.pdf): 

56. «Սեյվ դը չիլդրեն», Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության 
հետազոտություն, 2017: Սույն հետազոտության նպատակն էր կատարել Հայաստանում 
երեխաների համար նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատչելիության 
գնահատում (ներառյալ առավել խոցելի երեխաների խմբերը): Հայաստանի կրթական 
համակարգում առկա մարտահրավերների և ազգաբնակչության այլ խմբերի հետ համեմատ, 
նախադպրոցական կրթության հասանելիության սահմանափակումներ ունեցող երեխաները, 
հանդիսանում են առավել խոցելի երեխաներ: Հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ http://children.ombuds.am/wp-content/uploads/2017/09/Assessment-on-Access-to-Pre-
school-Education-Services_ENG.pdf?fbclid=IwAR28-D45vIk_AWEH6ZMxkc2Sjw7pnZ1AM6M314y-
NUIiPZrrPfQuw9sfY: 

57. Ասիական զարգացման բանկ, «Գենդեր և զարգացում», 2015 թ.: ԱԶԲ-ն զեկուցում է Ասիայում և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում գենդերային խտրականության մասին: Զեկույցն 
ընդգծում է կանանց կրթության և առողջության պահպանման կարևորությունը, և այն մարզերը, 
որոնք պետք է պայքարեն աշխատաշուկայում գենդերային խտրականության, գենդերային 
բռնությամ դեմ և նպաստեն սոցիալական պաշտպանությանը՝ գենդերային գործոնները հաշվի  
առնելով: Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-
document/181135/files/tes-gender-and-
development.pdf?fbclid=IwAR3VxDGE7FxYjuBPzLR0DCvysoVfoJXtMp7NxJODT5xQLomGSwJPFYub7s: 

58. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ: Կրթություն (2019): Հոդվածում ներկայացված են 
կրթական մարտահրավերները Հայաստանում: Հիմնական դիտարկումը գյուղական համայնքների 
երեխաներն են, խոցելի խմբերի երեխաները և առանց գենդերային խտրականության 
միջավայրերը: Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.unicef.org/armenia/en/what-we-
do/education?fbclid=IwAR2DRy_T6W2Pc9Vtpg2GBkVwvECZnKWh9hYoyB4_XgkqpCBoe0mb49m7tw8: 

59. ՊԳԿ, Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսություն (2020): Կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
ազդեցությունը գյուղատնտեսության մարտահրավերների և հնարավորությունների վրա: 
Խելամիտ կլիմայական գյուղատնտեսությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրության 
համակարգերի և պարենի արժեքային շղթաների վերափոխման և վերակողմնորոշման մոտեցում 
է, որպեսզի նրանք աջակցեն կայուն զարգացմանը և կարողանան ապահովել սննդի 
անվտանգությունը կլիմայի փոփոխության պայմաններում: Հասանելի է հետևյալ 
հղմամբ՝ http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/module-a1-introducing-
csa/chapter-a1-2/en/: 

60. Հայաստան, երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում, 2016. գենդերային հավասարության 
հիմնախնդիրը Հայաստանում (անգլերեն): Վաշինգտոն, ԿՇ, Համաշխարհային բանկի 
խումբ http://documents.worldbank.org/curated/en/153131489418520050/Armenia-country-gender-
assessment-2016-the-state-of-gender-equality-in-Armenia: 

61. «Չծնված աղջիկներ» Հարավային Կովկասում. տեղական ընկալումներ և առաջարկվող լուծումներ: 
Նորա Դադվիկ, 2015, Զեկույց 94705, Համաշխարհային բանկ, Վաշինգտոն, ԿՇ: 

 

Այլ երկրների փորձերը 
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https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/181135/files/tes-gender-and-development.pdf?fbclid=IwAR3VxDGE7FxYjuBPzLR0DCvysoVfoJXtMp7NxJODT5xQLomGSwJPFYub7s
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/181135/files/tes-gender-and-development.pdf?fbclid=IwAR3VxDGE7FxYjuBPzLR0DCvysoVfoJXtMp7NxJODT5xQLomGSwJPFYub7s
https://www.unicef.org/armenia/en/what-we-do/education?fbclid=IwAR2DRy_T6W2Pc9Vtpg2GBkVwvECZnKWh9hYoyB4_XgkqpCBoe0mb49m7tw8
https://www.unicef.org/armenia/en/what-we-do/education?fbclid=IwAR2DRy_T6W2Pc9Vtpg2GBkVwvECZnKWh9hYoyB4_XgkqpCBoe0mb49m7tw8
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/module-a1-introducing-csa/chapter-a1-2/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/module-a1-introducing-csa/chapter-a1-2/en/
http://documents.worldbank.org/curated/en/153131489418520050/Armenia-country-gender-assessment-2016-the-state-of-gender-equality-in-Armenia
http://documents.worldbank.org/curated/en/153131489418520050/Armenia-country-gender-assessment-2016-the-state-of-gender-equality-in-Armenia


 

62. Եվրոպայում գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն, 
2019թ.: Շշրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալություն: Զեկույցները գնահատում են ԵՄ 
զարգացումները՝ կապված գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և 
հարմարվողականության հետ: Զեկույցում քննարկվում են ԵՄ քաղաքականությունը և 
կառավարության կողմից գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրերը կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում: Այն տալիս է Եվրոպայի երկրների փորձի վերլուծություն և առաջարկություններ 
է անում խելամիտ կլիմայական քաղաքականության և գյուղատնտեսական միջոցառումների 
վերաբերյալ, որոնք կարող են նպաստել Եվրոպայում կլիմայի փոփոխության արդյունավետ 
հարմարվողականությանը: 

 
Ազգային և միջազգային տվյալների աղբյուրներ 

1. Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե՝ www.armstat.am  

2. ՊԳԿ STAT՝ http://www.fao.org/faostat/en/#home  

3. ՊԳԿ AQUASTAT՝ http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en 

4. Գյուղատնտեսության միջազգային հետազոտությունների (ԳՄՀԽԽ), կլիմայի փոփոխության, 
գյուղատնտեսության և պարենային անվտանգության վերաբերյալ հետազոտական ծրագրի 
խորհրդատվական խումբ՝ https://ccafs.cgiar.org/publications  

5. Համաշխարհային բանկ՝  https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture  

6. Գլոբալ փոփոխությունների հետազոտման ծրագիր (ԱՄՆ)՝   https://www.globalchange.gov/  
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Հավելված 5. Մանրամասներ քամեբեկ շերտերի ստանդարտների վերաբերյալ 

 

Քամեբեկ/քամապաշտպան շերտերը ապահովում են զգալի առավելություն պտղատու այգիների և 
խաղողի այգիների մշակաբույսերի արտադրության համար: Պաշտպանությունը կլոր տարի կարևոր 
նշանակություն ունի ծառերի և որթատունկերի գոյատևման և պատշաճ զարգացման համար: Բարձր 
քամապաշտպան շերտերը կարող են հանգեցնել պտղատու այգու ներսի միկրոկլիմայի մեկուսացմանը 
պտղատու այգու մթնոլորտից: Այս բաժանումը ուժեղացնում է պտղատու այգիների միկրոկլիման՝ 
դրանով իսկ բարելավելով փոշոտման և պտղի հասունացման պայմանները, ինչն էլ իր հերթին բերում 
է բերքատվության ավելացման: Պտղատու այգում քամու արագության նվազեցումը պակասեցնում է 
տերևների, ճյուղերի, բողբոջների, ծաղիկների և մրգերի մեխանիկական բնույթի վնասների քանակը: 
Դա բարելավում է մրգերի որակը և տալիս է զգալի տնտեսական շահույթ: Բացի այդ, քամեբեկ շերտերը 
նվազեցնում են ծառերի դեֆորմացիայի և երիտասարդ պտղատու ծառերի արմատների վնասվելու 
վտանգը:  
Քամեբեկ շերտերի պատշաճ նախագծումն ու քամեբեկ շերտերի տնկարկների ճիշտ ընտրությունը 
կբարձրացնի պտղատու այգիների և խաղողի այգիների կառավարման ճկունությունը: Քամու 
արագության նվազեցումը հնարավորություն է տալիս ճիշտ ժամանակին և արդյունավետ կիրառել 
թունաքիմիկատները: Ջրային ռեսուրսների կառավարումը բարելավվել է ջրի արդյունավետ բաշխման 
և գոլորշիացման նվազեցման շնորհիվ: Պատշաճ նախագծման դեպքում քամեբեկ շերտերը կարող են 
նաև օգնել ցրտահարությունների դեմ պայքարում: Համարվում է, որ բարելավված քամեբեկ շերտերը 
կարող են օգնել հասնելու՝  

• Դաշտի ամբողջ սահմաններում քամու մեղմման միջին մեծության ՝ 30-40 %: 

• գարնանային ցրտահարությունների ժամանակ 2-3 լրացուցիչ աստիճանի 

• Մակերեսային հոսքի նվազման 20-30 %-ով և լանջերին սողանքների կանխարգելման 

• Ձյան կուտակման առավել բարձր քանակության, և բաց դաշտի համեմատ 15-16 օրով ձյան 
հալոցքի երկարաձգման 

• Մշակաբույսերի բերքատվության և բնական կերահանդակների արդյունավետության 
բարձրացման: Օրինակ` աշնանացան ցորենի բերքատվությունն ավելանում է 0,3-0,7 տ/հա-ով, 
իսկ կերահանդակների բուսազանգվածը 0,2- 0,3 տ /հա-ով: 

Քամեբեկ շերտերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է սահմանել 
համապատասխան ուղեցույցներ և ստանդարտներ քամեբեկ շերտերի նախագծման և 
իրականացման համար: 
• Հիմնական անտառաշերտը պետք է լինի քամեթափանց, բաղկացած 4-5 շարքից, 30%-ով օդ 

պետք է բաց թողնեն իրենց մեջ, որը նպաստում է այգում առավելագույն քանակով ձյան 
կուտակմանը: Լեռնային գոտու ցածրադիր հատվածներում ցանցկեն և քամեթափանց 
այգեպաշտպան անտառաշերտի շնորհիվ գարնանը խնայում են 1-2 ոռոգում:  

• Այգու տարածքը ապահովված է լինում խոնավությամբ ի շնորհիվ ձյան շուտ հալչելուն և քամու 
հետ բերված ձյունը լեզվակների նման կուտակվում է այգու տարածքում: Պաշտպանված այգու 
տարածքում գարնանը հողը շուտ է տաքանում +1-30-ով, սառցաբեկորները հալչում են և ծառի 
տակ գտնվող տերևների միջոցով հալոցքի ջուրը լվացվում է և մաքուր վիճակում ներծծվում 
հողի մեջ` կանխելով ճահճացումը և ճմակալումը: Այգեպաշտպան անտառաշերտ ունեցող 
այգիներում հողը փուխր է: Եթե այգին շատ մեծ տարածություն է զբաղեցնում, ապա 
հիմնական անտառաշերտից բացի հիմնվում են օժանդակ անտառաաշերտեր` քամու 
նկատմամբ զուգահեռ: 

• Օժանդակ անտառաշերտի կառուցվածքը պարզ է, տնկվում է 1-2 շարքով՝ շախմատաձև կամ 
նույն ուղղությամբ: Օժանդակ անտառաշերտերը տնկվում են մեկը մյուսից առավելագույնը 
1500-2000մ, իսկ հիմնականը հիմնականից` 300-400 մ հեռավորության վրա: Դաշտի երկար 
կողմում հիմնվում է հիմնական անտառաշերտը, իսկ կարճ կողմում` օժանդակը: Հիմնական և 
օժանդակ անտառաշերտում բույսերը տնկվում են շարքը շարքից 2.5-3 մետր հեռավորությամբ, 
ընդհանուր շարքերը կազմում են 13-15մ: Այգուց այգեպաշտպան հիմնական անտառաշերտը 
գտնվում է 10-12 մետր հեռավորության վրա: 
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• Հիմնական այգեպաշտպան անտառաշերտում բուսատեսակների ընտրությունը կախված է 
հողակլիմայական պայմաններից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ տեսակները՝ 
արագաճ բարդի (արական), կեչի Լիտվինովի, կաղնի, գլեդիչա, դեղին ակացիա, կեղծ ակացիա 
(ոչ գնդաձևը), թխկի, հացենի: 1700-2000 մետր բարձրության վրա սալորենու և բալենու, 
կեռասենու վայրի տեսակների հետ օգտագործվում է կեչի, սոճի (սովորական, ղրիմյան, 
արաքսյան տեսակները), բռնչի սովորական, սզնենի արևելյան, ցախակեռաս վրացական, 
մոշենի սովորական: 
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Հավելված 6. Հիմնական գենդերային անհավասարությունները գյուղատնտեսության ոլորտում 

 

Հատված ՊԳԿ-ի զեկույցից` «Գենդերը, գյուղատնտեսությունը և գյուղական շրջանների զարգացումը 
Հայաստանում», 2017 

Գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացման ոլորտներում հիմնական գենդերային 
անհավասարությունները. 

1. Օրենսդրության և կիրարկման միջև ճեղքվածքը 

• Չնայած գենդերային անհավասարությունները կրճատելու ուղղությամբ վերջին երկու 
տասնամյակում կառավարության գործադրած ջանքերին, օրենսդրության և կիրարկման միջև 
գոյություն ունի ճեղքվածք։ 

• Դեռևս անհրաժեշտ են ամուր փոխադարձ կապեր Գենդերային հարցերով գործողությունների 
ծրագրի և գյուղատնտեսության ու գյուղական շրջանների զարգացման գործողությունների պլանների 
և քաղաքականությունների միջև։ 

• Գենդերային անհավասարությունները շարունակում են մնալ հանրայնորեն ընդունված կամ 
հանդուրժվում են, հատկապես գյուղական շրջաններում, որտեղ գենդերային 
անհավասարություններն ավելի սուր են, ինչը գենդերային հավասարության վերաբերյալ 
քաղաքականությունների իրականացումը դարձնում է էլ ավելի դժվար։ 

• Գյուղատնտեսության հատվածում գենդերային վիճակագրությունն անհրաժեշտ է զգալիորեն 
կատարելագործել՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Հայաստանի երրորդ 
և չորրորդ պարբերական համատեղ զեկույցների վերաբերյալ իր եզրափակիչ դիտարկումների 
համաձայն (Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի եզրափակիչ 
դիտարկումներ, 2009 թ.)։ 

 

2. Կանայք գերներկայացված են ոչ ֆորմալ զբաղվածության ոլորտում, ընտանեկան ֆերմաներում 
չվճարվող աշխատանքներում և տնային գործերում 

• Զբաղվածություն ունեցողների մոտավորապես 34.8 տոկոսը ներգրավված է 
գյուղատնտեսության մեջ, որոնցից մոտ 56 տոկոսը կանայք են (Հայաստանի վիճակագրական 
տեղեկագիրք, 2015 թվական, էջ 61)։ 

• Գյուղատնտեսության ոլորտում ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողների շրջանում կանանց 
մասնաբաժինը կազմում է 82.1 տոկոս՝ ի հակադրություն ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցող 
տղամարդկանց, որոնք կազմում են 60.8 տոկոս (Հայաստանի վիճակագրական տեղեկագիրք, 
2015 թվական, էջ 61)։ Եթե դիտարկում ենք միայն ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը, այն դեպքում, 
երբ տղամարդկանց բաժին է ընկնում գործատուների ավելի քան 80 տոկոսը, կանայք ոչ ֆորմալ 
զբաղվածության հատվածում կազմում են այսպես կոչված «այլ»-ի 83 տոկոսը (Կանայք և 
տղամարդիկ Հայաստանում, 2015 թվական)։ Սա կարող է կապված լինել ընտանեկան 
Ֆերմաներում աշխատող և չվճարվող կանանց գերներկայացվածության հետ։ 

• Աշխատաշուկայում առկա է ուղղահայաց և հորիզոնական սեգրեգացիա, ինչը հանգեցնում է 
վարձատրության՝ սեռով պայմանավորված հսկայական անհավասարության, որի դեպքում 
կանանց վարձատրության միջին չափը կազմում է տղամարդկանց վարձատրության մոտ 65.9 
տոկոսը (Կանայք և տղամարդիկ Հայաստանում, Վիճակագրական գրքույկ, ԱՎԾ, 2015 
թվական)։ 

• Տղամարդկանց շրջանում երկարաժամկետ աշխատանքային միգրացիայի բարձր 
մակարդակը ավելացնում է կին գլխավոր ունեցող տնային տնտեսությունների քանակը, և 
գյուղական ընտանիքների 27.2 տոկոսում գլխավորը կինն է (Հայաստանի սոցիալական 
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պատկերը եւ աղքատությունը, ԱՎԾ, 2015 թվական)։ Հավանականությունը, որ կին գլխավոր 
ունեցող տնային տնտեսությունները կհայտնվեն ծայրահեղ աղքատության մեջ, մի փոքր ավելի 
է, քան տղամարդկանց կողմից գլխավորվող տնային տնտեսությունների դեպքում։ Սա տեղի է 
ունենում մասամբ այն պատճառով, որ գյուղական շրջաններում եկամտի ստեղծման 
հնարավորությունները կանանց համար ավելի սահմանափակ են, և գոյություն ունի սեռով 
պայմանավորված անհավասար վարձատրություն, սակայն հիմնական պատճառն այն է, որ 
կին գլխավոր ունեցող տնային տնտեսությունները որպես կանոն մեկ գլխավոր ունեցող 
ընտանիքներ են, ինչը սահմանափակում է աշխատունակ տարիքի անձանց թիվը, ովքեր ի 
վիճակի են իրենց նպաստը բերել ընտանիքի եկամտի ստեղծմանը։ 

• Ընտանեկան ֆերմաներում ոչ պաշտոնապես աշխատող գյուղացի կանայք Աշխատանքային 
օրենսգրքով սահմանված որևէ փոխհատուցում չեն ստանում, օրինակ՝ հիվանդության 
պատճառով արձակուրդ և երեխայի խնամքի նպաստ, քանի որ այդ կանայք համարվում են 
կամ ինքնազբաղված, կամ ոչ ակտիվ։ Գյուղական համայնքներում՝ զբաղվածություն ունեցող 
կանանց երկու երրորդը դրամային եկամուտ չի ստանում, երբ ինքնազբաղված է (Երևանի 
պետական համալսարան, 2015 թվական)։ 

• Ընտանեկան ֆերմաներում շարունակում է գոյություն ունենալ աշխատանքների 
կարծրատիպային բաժանում, որի դեպքում տղամարդիկ հակված ներգրավվել այնպիսի 
աշխատանքներում, որոնք պահանջում են զգալի կապիտալ ներդրումներ, ներառյալ՝ 
սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև այն աշխատանքներում, որոնք ավելի լավ 
են վճարվում։ Աշխատանքների նման բաժանումն առաջացնում է գյուղատնտեսական 
ակտիվների և որոշումների կայացման նկատմամբ սահմանափակ հասանելիություն և 
վերահսկողություն։ 

 

3. Կանանց համար գյուղատնտեսության վերաբերյալ տեխնիկական գիտելիքների անբավարար 
հասանելիություն, ներառյալ տեղեկությունների հասու լինելու և օժանդակ ծառայություններից ու 
վերապատրաստման դասընթացներից օգտվելու հետ կապված դժվարությունները 

• Գյուղատնտեսության բնագավառում կանանց կրթության ցածր մակարդակը նշանակում է, որ 
շատ ավելի փոքր է հավանականությունը, որ նրանք կզբաղեցնեն որոշումներ կայացնող և 
ղեկավար պաշտոններ գյուղատնտեսական ոլորտներում, հետևաբար՝ գյուղատնտեսության 
բնագավառում կանանց ձայնը չի լսվում, և նրանց կարծիքը չի արտահայտվում 
քաղաքականության մեջ, ինչը իր հերթին սահմանափակում է նորարարություները 
պարենային ապահովության և սնուցման ոլորտներում: 

• Չնայած հետբուհական և բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացած լինելու 
հավանականությունն ավելի բարձր է կանանց շրջանում, հավանականությունը, որ 
վերջիվերջո նրանք կստանան գիտական աստիճան, փոքր է (Կանայք և տղամարդիկ 
Հայաստանում, Վիճակագրական գրքույկ։ Երևան. ԱՎԾ, 2015 թվական), իսկ դոկտորի 
աստիճան ունեցողների շրջանում կանայք կազմում են ընդամենը 28 տոկոս («Գլոբալ 
գենդերային ճեղքվածք» զեկույց, 2015 թվական)։ Համալսարանական մակարդակում 
գոյություն ունի նաև հորիզոնական սեգրեգացիա։ Տղամարդկանց թիվը գյուղատնտեսության 
և սննդի արդյունաբերության բնագավառի պետական և ոչ պետական բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում գերազանցում է կանանց թվին 70/30 տոկոս 
հարաբերակցությամբ, իսկ գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և 
մաթեմատիկայի գծով շրջանավարտների միայն 38 տոկոսն է կին («Գլոբալ գենդերային 
ճեղքվածք» զեկույց, 2015 թվական): 

• Կանայք նաև սահմանափակ մասնակցություն ունեն գյուղատնտեսության և գյուղական 
շրջանների զարգացման վերաբերյալ դասընթացներին, գիտելիքի և տեղեկությունների 
փոխանակմանը։ Օժանդակ ծառայությունների թեմայով դասընթացներին կանանց 
մասնակցության այս ցածր մակարդակի պատճառների մի մասը հետևյալն է. 

o Տեղեկատվության փոխանակման «տղամարդկանց գերիշխանություն», ինչի 
հետևանքով տեղեկատվությունը չի հասնում կին ֆերմերներին: 
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o Տղամարդկանց նույնականացումը՝ որպես տնային տնտեսությունների գլխավորներ և 
սեփականության տիրապետողներ. ի հետեւանք, կանայք հիմնականում դիտարկվում 
են որպես «ֆերմերի կին»՝ որպես ինքնուրույն ֆերմեր ընկալվելու փոխարեն:  

o Սարքավորումներ, տեխնոլոգիաներ և տղամարդ կարծրատիպային շղթա: 

o Հողի գրանցումը տղամարդկանց անունով՝ որպես «տնային տնտեսությունների 
գլխավորներ»: 

o Կանանց ցածր ինքնագնահատականը այն ոլորտներում, որոնք հանրայնորեն չեն 
վերագրվում իրենց՝ հիմնվելով գենդերային դերերի և կարծրատիպերի վրա։ 

o Դասընթացների և հանդիպումների անցկացման վայրերը. տրանսպորտային 
միջոցների հասանելիությունը կանանց համար սահմանափակ է. միջոցառումների 
անցկացման որոշ վայրեր կարող են կանանց ետ պահել մասնակցելուց, և որոշ կանայք 
գուցե ստիպված լինեն ստանալ իրենց ամուսինների թույլտվությունը։ 

 

4. Ենթակառուցվածքներ և ժամանակի օգտագործում  

• Քանի որ տնային տնտեսություններում կանայք ջրի հիմնական օգտագործողներն են, ինչը 
կապված է կանանց գենդերային դերերով պայմանավորված կենցաղային աշխատանքների 
հետ, նրանք լրջորեն տուժում են ջրի սպառման սահմանափակումներից (ԱԶԲ (2015), 
Հայաստանի գենդերային գնահատում): Այն դեպքերում, երբ չկա կենտրոնացված 
ջրամատակարարում, կանայք նաև պատասխանատու են ձեռքով ջրի տեղափոխման համար, 
ինչը հանգեցնում է նրանց աշխատաժամանակի լրացուցիչ ծանրաբեռնման (ԱԶԲ (2015), 
Հայաստանի գենդերային գնահատում): 

• Ենթակառուցվածքների զարգացումը և տնային տնտեսությունների արդիականացումը ավելի 
ցածր մակարդակի է գյուղական շրջաններում, ներառյալ՝ լվացքի մեքենաների, սպասքի 
լվացման մեքենաների և կենցաղային այլ տեխնիկայի օգտագործումը, ինչպես նաև 
տրանսպորտային միջոցների սահմանափակ օգտագործումը և նրանց սահմանափակ 
շարժունակությունը։ 

• Սա անմիջական ազդեցություն ունի գյուղացի կանանց ծանրաբեռնվածության վրա, քանի որ 
կենցաղային աշխատանքները և վերարտադրողական գործառույթները կարծրատիպերի 
ուժով կապվում են կանանց գենդերային դերերի հետ։ Կանանց կենցաղային 
ծանրաբեռնվածությունը երկուշաբթիից կիրակի կազմում է օրական 6։06 ժամ, մինչդեռ 
քաղաքային բնակավայրերում ապրող կանանց դեպքում այս ծանրաբեռնվածությունը 
կազմում է օրական 4։53 ժամ, իսկ գյուղացի տղամարդկանց դեպքում՝ 2։ 37 ժամ (ԱՎԾ, 2015 
թվական): 

 

5. Հողերի մեծ մասը գրանցված է և կառավարվում է տղամարդկանց կողմից, իսկ կանանց կողմից 
հողի սեփականության նկատմամբ իրենց իրավունքների դե ֆակտո իրացումը բախվում է 
խոչընդոտների։ 

• Հողի սեփականության նկատմամբ կանանց սահմանափակ հասանելիությունը բացատրվում 
է հետևյալով.  

o Գրանցման գործընթաց. չնայած հողը քաղաքացիներին հատկացվել է անկախ նրանց 
սեռից, փաստացի բաշխումը և գրանցումը կատարվել են այն մարդկանց միջև և 
անունով, որոնք համարվել են «տնային տնտեսությունների գլխավոր»։  

o Պատրիլոկալ ամուսնություններ. պատրիլոկալ են անվանվում այն ամուսնությունները, 
որոնց դեպքում հարսը տեղափոխվում է ամուսնու տուն՝ ապրելու վերջինիս ընտանիքի 
հետ. դրանք առավել տարածված են գյուղական բնակավայրերում։ Ամուսնության 
այսպիսի ավանդական տեսակի դեպքում կանայք սովորաբար չեն պահանջում հողի 
սեփականության իրենց իրավունքը ո՛չ իրենց սեփական ընտանիքներում, ո՛չ էլ նոր 
խորթ ընտանիքներում, որովհետեւ մտավախություն ունեն, որ դա կարող է դիտվել 
որպես իրենց ընտանիքների հետ առճակատում: 
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o Ժառանգության հետ կապված գործելակերպեր. գոյություն ունի հողը տղա 
ժառանգներին տալու նախապատվություն, հատկապես պատրիլոկալ 
ամուսնությունների համատեքստում, երբ սովորաբար որդիներն են մնում 
ընտանիքում, և ակնկալվում է, որ նրանք են վարելու ընտանեկան տնտեսությունը: 

o Գյուղական բնակչության, հողի մասնագետների և քաղաքացիական ծառայողների` 
հողի նկատմամբ կանանց իրավունքների մասին գիտելիքի պակաս։ 

• Կանանց` հողի սեփականության իրավունքից դե ֆակտո սահմանափակ կերպով օգտվելն 
անմիջական հետևանքներ ունի կանանց համար հենց այդ հողի օգտագործման վերաբերյալ 
որոշումներ կայացնելու, օժանդակ ծառայությունների և փոխառության համար գրավի և 
ձեռներեցությամբ զբաղվելու հասանելիության առումով:  

• Դեռևս չկան հողի գրանցման վերաբերյալ ըստ սեռի ապախոշորացված տվյալներ, 
այդուհանդերձ, գյուղերում տնային տնտեսությունների ընդամենը 26.5 տոկոսն են գլխավորում 
կանայք (ԱՎԾ, 2015 թվական): 

 

6. Վարկային միջոցների և ձեռներեցության սահմանափակ հասանելիություն  

• Կանանց համար սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների սահմանափակ 
հասանելիությունն ու դրանց նկատմամբ սահմանափակ հսկողությունը խոչընդոտում են 
եկամուտ վաստակելու նրանց հնարավորությունները և շուկաների հասանելիությունը։  

• Քաղաքային ու մեծ շուկաների, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների 
անհասանելիությունը կարծրատիպային պատկերացումների պատճառով։ 

• Այլ խոչընդոտներ, որ կանայք ստիպված են հաղթահարել նախքան գործարարությամբ 
զբաղվելը, ներառում են անորոշության զգացումը և ռիսկի դիմելուց խուսափելը, պակաս 
ինքնավստահությունը այն ոլորտներում, որոնք սոցիալական կամ կարծրատիպային առումով 
չեն վերագրվում կանանց, գործարար կապերի բացակայությունը, տնտեսության մեջ և 
մասնավորապես բիզնեսում կանանց դերի ու մասնակցության վերաբերյալ արմատացած ու 
պահպանվող կարծրատիպերը։  

• Նյութական պատճառներից են` վարկեր ստանալու դժվարությունները, դրամական միջոցների 
ու գրավի համար գույքի սահմանափակ հասանելիությունը, ծանր տոկոսադրույքները, 
անբարենպաստ բիզնես միջավայրը, շարժունակության հետ կապված խոչընդոտները, մեծ 
շուկաների սահմանափակ հասանելիությունը և բիզնեսը հեշտացնելու նպատակով 
պետական պաշտոնյաներին տրվող ոչ պաշտոնական վճարումները (Գենդերային իրավիճակի 
գնահատում, ԱՄՆ ՄԶԳ/ Հայաստան)։  

• Արտադրական ռեսուրսների սահմանափակ հասանելիությունը լուրջ խոչընդոտ է գյուղաբնակ 
կանանց համար` գյուղատնտեսական ձեռներեցությամբ կամ ֆերմերային տնտեսության 
կառավարմամբ զբաղվելու համար: Օրինակ` գյուղաբնակ կանանց համար քիչ հասանելի է կամ 
հասանելի չէ գյուղատնտեսական տեխնիկան, ինչպիսիք են` տրակտորները, կոմբայնները և 
հնձիչ մեքենաները: Տեխնիկան կարծրատիպորեն կապված է տղամարդու գենդերային դերի 
հետ (ՀՄՀ-Հայաստան, 2011 թվական): Գյուղական բնակավայրերում մեքենաների ավելի քան 
95 տոկոսի սեփականատերերը, ինչպես նաև մարզերում գյուղատնտեսական տեխնիկա 
վարողների 100 տոկոսը տղամարդիկ են (ՀՄՀ-Հայաստան, 2011 թվական)։  

• Մատակարարների հետ աշխատելը և գյուղերից դուրս գտնվող խոշոր շուկաներից օգտվելը 
նույնպես կապվում են տղամարդկանց գենդերային դերերի հետ։  

 

7. Պարենային ապահովություն և սնուցում  

• Փաստերով հիմնավորված է, որ կանանց գլխավորությամբ աղքատ ընտանիքներում 
երեխաները սնուցման ավելի լավ արդյունքներ են ունենում, քան տղամարդկանց 
գլխավորությամբ ընտանիքներում, և երբ կանանց հնարավորություններն ընդլայնվում են, 
բարելավվում է ողջ ընտանիքի սնուցումը (Էյլին Քենեդի եւ Փոլին Փիթըրս, 1992 թ.):  
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• Աշխատանքի բաշխման, ռեսուրսների հասանելիության, սեփականության և տնային 
տնտեսության մեջ հսկողության հարցերում գենդերային անհավասարություններն 
անմիջական ազդեցություն ունեն ողջ ընտանիքի առողջության վրա։ Երբ թե՛ մայրերը, և թե՛ 
հայրերը կիսում են պատասխանատու ծնող լինելու պարտականությունը, բարելավվում են 
նաև ողջ ընտանիքի առողջությունն ու սնուցումը։ 

 

8. Գյուղական բնակավայրերում կանանց ցածր կարգավիճակը և պահպանվող գենդերային 
կարծրատիպեր 

• Կանայք սովորաբար ընկալվում են երեխաներին խնամելու և կենցաղային աշխատանքների 
հետ` անկախ նրանից` աշխատում են տնից դուրս, թե ոչ, իսկ տղամարդիկ սովորաբար 
ընկալվում են որպես իրենց ընտանիքի տնտեսական բարեկեցության ու գոյատևման համար 
պատասխանատու` որպես հիմնական կերակրողը և ընտանիքի գլխավորը (Հայաստանի 
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, «Գենդերային իրավիճակը 
Հայաստանում», 2005 թ., 2014թ.): Սա ուղղակիորեն կապված է կարծրատիպային գենդերային 
դերերի հետ և անմիջական ազդեցություն ունի ռեսուրսների ու տնտեսական 
հնարավորությունների հասանելիության և չվարձատրվող, տնային գործերում և 
վերարտադրողական գործառույթի կատարման հարցերում կանանց հսկայական 
ծանրաբեռնվածության վրա: Սա կարող է հանգեցնել ժամանակի բացակայության, կանանց` 
եկամտաբեր գործունեության մեջ ներգրավվելու կարողությունների սահմանափակման, 
կանանց ինքնավստահության նվազեցման այնպիսի ոլորտներում, որոնք կարծրատիպորեն 
նրանց չեն վերագրվում, և կանանց տնտեսական կախվածության: 

• Յուրաքանչյուր աղջիկ երեխայի հաշվով 1.13 տղա նորածնի սեռային հարաբերակցությամբ և 
100 կենդանի ծննդին 27.5 հղիության արհեստական ընդհատմամբ ու մեռելածնությամբ 
հանդերձ` Հայաստանում դեռևս տարածված է հղիության` սեռով պայմանավորված 
ընդհատումը: Սա ապացույց է տղաներին աղջիկներից գերադասելու և հասարակության մեջ 
կանանց ավելի ցածր կարգավիճակի մասին (ՄԱԲՀ, 2012 թվական, 2013 թվական, Դաս 
Գուպտա, 2015 թվական):  

• Պատրիլոկալ ամուսնությունները, երբ աղջիկները տեղափոխվում են ապրելու իրենց 
ամուսինների ընտանիքների հետ, կարող է լինել այն պատճառներից մեկը, որով բացատրվում 
է որդիների համեմատությամբ դուստրերին պակաս նախապատվություն տալը: 

• Հասարակության մեջ կանանց կարգավիճակի մեկ այլ ցուցիչ է իրենց վաստակի նկատմամբ 
վերահսկողությունը: Քաղաքաբնակ կանայք, ի տարբերություն գյուղաբնակ կանանց 
(կանանց համապատասխանաբար 34 և 11 տոկոսը), երեք անգամ ավելի մեծ 
հավանականությամբ որոշում կկայացնեն իրենց վաստակած գումարի առնչությամբ (ԱՎԾ, 
Առողջապահության նախարարություն և ICF International, 2012 թվական): 

• Ինչ վերաբերում է կանանց ձայնին, ապա 2012 թվականին անցկացված տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս կանանց 
համար քաղաքական իշխանության հասանելիության ցածր մակարդակ. 638 գյուղական 
համայնքներում համայնքապետի պաշտոնի համար առաջադրված 1,237 թեկնածուներից 
ընդամենը 43-ն էր կին (կամ 3.5 տոկոսը), և նույնիսկ ավելի քիչ տոկոսն է (2 տոկոսից քիչ) 
ընտրվել այդ պաշտոնում: Համայնքների ավագանիներում կանայք կազմում են ընտրվածների 
8.6 տոկոսը (Հայաստանի Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, էջ 17, 2014 
թվական):  

• Գյուղաբնակ կանանց սոցիալական կարգավիճակի գնահատման մեկ այլ կարևոր ցուցիչ է 
գենդերային բռնության նկատմամբ կանանց ու տղամարդկանց վերաբերմունքի 
գնահատումը: Առավել հավանական է, որ այն կանայք, որոնք գտնվում են բարեկեցության 
ամենացածր քվինտիլում (20 տոկոս), ունեն կրթության շատ ցածր մակարդակ և գյուղական 
բնակավայրերից են, կընդունեն ընտանեկան բռնության տեսքով այս ենթակայությունը. 
գյուղաբնակ կանանց 11.8 տոկոսը և տղամարդկանց 28 տոկոսը որոշ դեպքերում այս 
ագրեսիան արդարացված են համարում:  
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• Տղամարդկանց նույնականացումը և նույնիսկ գրանցումը որպես «տնային տնտեսությունների 
գլխավորներ» և ընտանիքների ներկայացուցիչներ (օրինակ` հողի գրանցման դեպքում) 
նույնպես նպաստում են գյուղական բնակավայրերում կանանց ու տղամարդկանց 
անհավասար ու հիերարխիական կարգավիճակի պահպանմանը: 
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Հավելված 7. Լրացուցիչ շեշտադրումներ առանձին հարցերի և առաջարկությունների վերաբերյալ 

 
«Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում անհրաժեշտ են փոփոխություններ՝ կլիմայի փոփոխության 
ասպեկտը ներառելու համար, մասնավորապես. 

• «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքի 4.5-րդ հոդվածը. «Բույսերի վնասակար օրգանիզմի 
զանգվածային բազմացումն ու տարածումը ժամանակին կանխատեսելու, ախտորոշելու և 
կանխարգելելու նպատակով միջոցառումների իրականացումը» արտահայտությունը 
փոխարինել «Բույսերի վնասակար օրգանիզմի զանգվածային բազմացումն ու տարածումը 
ժամանակին կանխատեսելու, ախտորոշելու և կանխարգելելու նպատակով միջոցառումների 
իրականացումը, հաշվի առնելով բույսերի վնասակար օրգանիզմների կենսաէկոլոգիական 
բնութագրերի հնարավոր փոփոխությունները և կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
համատեքստում բերքատվության կորստի ռիսկերը» արտահայտությամբ: 

• «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքի 12.3-րդ հոդվածը. «Բույսերի վնասակար 
օրգանիզմների կարգավորման անհրաժեշտությունը որոշելու, անհրաժեշտության դեպքում 
դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով լիազոր մարմինն 
իրականացնում է բուսասանիտարական ուսումնասիրություն» արտահայտությունը 
փոխարինել «Բույսերի վնասակար օրգանիզմների կարգավորման անհրաժեշտությունը 
որոշելու, անհրաժեշտության դեպքում դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներ իրականացնելու 
նպատակով լիազոր մարմինն իրականացնում է բուսասանիտարական ուսումնասիրություն, 
հաշվի առնելով կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և հավանական ռիսկերը» 
արտահայտությամբ: 

• «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքի 15.4-րդ հոդվածը. «Լիազոր մարմինն իրականացնում է 
հայտնաբերված վնասակար օրգանիզմի ռիսկի վերլուծությունը տվյալ տարածքի համար, 
ձեռնարկված միջոցառումների շարունակման, դադարեցման կամ փոփոխման 
անհրաժեշտությունը պարզելու նպատակով» արտահայտությունը փոխարինել «Լիազոր 
մարմինն իրականացնում է հայտնաբերված վնասակար օրգանիզմի ռիսկի վերլուծությունը 
տվյալ տարածքի համար, ձեռնարկված միջոցառումների շարունակման, դադարեցման կամ 
փոփոխման անհրաժեշտությունը պարզելու նպատակով, հաշվի առնելով կլիմայի գլոբալ 
փոփոխությունը և հավանական ռիսկերը» արտահայտությամբ: 

 

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքի «Օրգանական գյուղատնտեսությանը 
ներկայացվող  հիմնական պահանջները»  8-րդ հոդվածի դրույթներն անուղղակիորեն առնչվում են 
բույսերի պաշտպանության և անվարակելիության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը: 8-րդ 
հոդվածի դրույթները պետք է փոփոխվեն` կլիմայի փոփոխության ասպեկտը արդյունավետորեն 
ներառելու համար, օրինակ. 8-րդ հոդվածի այս արտահայտությունը՝ «հիվանդությունների և 
վնասատուների նկատմամբ կայուն սորտերի ընտրությամբ, ինչպես նաև նպաստավոր 
ցանքաշրջանառության կիրառմամբ» կարող է շարադրվել. «հիվանդությունների և վնասատուների, 
երաշտի, ցրտահարության, բարձր ջերմաստիճանի, հողում աղի բարձր կոնցենտրացիայի, և այլն, 
նկատմամբ կայուն սորտերի ընտրությամբ, ինչպես նաև նպաստավոր ցանքաշրջանառության 
կիրառմամբ»: 

 

«Բուսական աշխարհի մասին» օրենքը ներառում է կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ 
տեղեկությունները և բուսական աշխարհի վրա վերջինիս հնարավոր ազդեցությունը: «Բուսական 
աշխարհի պահպանության և պաշտպանության խնդիրները» 15-րդ հոդվածն անուղղակիորեն 
առնչվում է բույսերի պաշտպանության հարցերի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությանը: 
15-րդ հոդվածում առաջարկվում է «պաշտպանել բուսական աշխարհի օբյեկտները վնասատուներից, 
հիվանդություններից և բնական աղետներից» արտահայտությունը փոխարինել «պաշտպանել 
բուսական աշխարհի օբյեկտները վնասատուներից, հիվանդություններից և բնական աղետներից, 
հաշվի առնելով կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների հետ կապված ռիսկերը» արտահայտությամբ: 
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«Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը պետք է հաշվի առնի 
ուսումնասիրությունների/ծրագրերի իրականացումը` կապված Հայաստանում վնասակար 
օրգանիզմների զարգացման վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության հետ: Կարևոր է նշել, որ 
ուսումնասիրություններն ու ծրագրերը ներառում են ոչ միայն կարանտինային վնասատուներ, այլև 
ընդհանուր առմամբ վնասատուներ: Կարևոր է նաև լուսաբանել նոր ինվազիվ վնասատուների դեմ 
ուղղված ռիսկերի և դրանց մեղմացման հարցերը, պարզել դրանց բաշխման տարածքը, մշակել և 
իրականացնել համապատասխան խելացի գյուղատնտեսական միջոցառումներ` շրջակա միջավայրը 
բույսերի վնասատուների ազդեցությունից պաշտպանելու համար, ուսումնասիրել կլիմայի 
փոփոխության ազդեցությունը՝ բույս-վնասատու, բույս-վնասատու-թունաքիմիկատ, վնասատու և 
օգտակար օրգանիզմ փոխազդեցության վրա: Այս աշխատանքները պետք է համապատասխանեն  
2020-2030թթ-ի համար Բույսերի միջազգային պատշպանության մասին կոնվենցիայի 
ռազմավարական ծրագրի նպատակներին:  

Կենտրոնը, գիտահետազոտական այլ հաստատությունների հետ սերտ համագործակցության 
միջոցով, պետք է իրականացնի հետազոտական աշխատանքներ` ուղղված Հայաստանի տարբեր 
մարզերում բույսերի պաշտպանության հնարավոր ռիսկերի բացահայտմանը` կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում: Այս համատեքստում Կառավարությունը կարող է ստանձնել այնպիսի 
գործընթացների ֆինանսավորումն ու խթանումը, ինչպիսիք են. 

o համակարգված հետազոտություններ, ներառյալ կլիմայի փոփոխության և սննդի 
անվտանգության, բույսերի և կենդանիների առողջության հետ կապված ծրագրերը, 
Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարը: Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարն 
արդյունավետ դարձնելու համար՝ այն պետք է ձևափոխվի տեղական պայմաններին 
համապատասխան: 

o գյուղատնտեսության վարման նոր մեթոդների (գյուղատնտեսական լավ փորձառություն), 
տարբեր մշակաբույսերի և կենդանիների ցեղատեսակների մշակումն ու վնասատուների 
կառավարման ինտեգրված սկզբունքները, որոնք կօգնեն կանխել վնասատուների 
տարածումը: 

o կենսաբանական վերահսկողության գործոնների կամ վնասատուների կամ 
հիվանդությունների նկատմամբ կայուն նոր մշակաբույսերի և ցեղատեսակների ներդրում: 

o Որոշումների կայացման աջակցող համակարգի (ՈԿԱՀ) մշակում: Որոշումների կայացման 
աջակցող համակարգը տեղեկատվական գործիք է, որն օգտագործում է մաթեմատիկական 
մոդելներ, ինչպիսիք են հավասարումները և վիճակագրությունը, որոշում կայացնողին օգնելու 
համար: Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարում որոշումների կայացման գործընթացը 
խիստ բարդ է և դինամիկ; այն պահանջում է կազմակերպվածության բարձր մակարդակ և 
օպերատորների անընդհատ թարմացում; այն պահանջում է տվյալների շտեմարանների և 
միջոցների առկայություն՝ տվյալների և տեղեկատվության հավաքման, ինչպես նաև 
գործիքներ՝ տվյալների մշակման համար: Որոշումների կայացման գործընթացը, ընդհանուր 
առմամբ, հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե երբ կարող են առաջանալ 
դժվարություններ և ինչպես հաղթահարել այդ դժվարությունները` կախված տրամադրված 
տվյալներից: 

 

Կենդանիների և բույսերի առողջության պահպանման ազգային ծառայությունների ամրապնդում 

  
• Ամրապնդել միջգերատեսչական համագործակցությունը և վնասատուների զարգացման 

կանխատեսման ու վաղ նախազգուշացման համակարգի համար օգտագործել 
օդերևութաբանական տվյալները: Բույսերում վնասատուների և հիվանդությունների 
առաջացման կանխատեսումը լրացուցիչ ծրագիր է, որը պահանջում է եղանակային 
տվյալների կայուն և հուսալի պաշար: Վնասատուների կանխատեսումը, հիվանդության 
տարածվածությունը և եղանակային տվյալների հիման վրա առաջընթացը խիստ կարևոր է, 
երբ պլանավորվում և կիրառում են վերահսկողական միջոցառումներ (հաջողությամբ 
արտադրվել և կիրառվել է համակարգչային ծրագրերի մի փաթեթ՝ կիրառվելով որոշ 
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երկրներում որպես վաղ նախազգուշացման հաջող համակարգեր): 

• Ամրապնդել դաշտային մոնիտորինգի և վնասատուների վաղ հայտնաբերման համակարգը՝ 
ժամանակակից և թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

• Կատարելագործել սահմանային ստուգումները՝ խուսափելու համար ինվազիվ կարանտինի 
կամ ավելի վնասակար վնասատուների ոչնչացման և կառավարման ավելի բարձր ծախսերից: 

• Մշակել ավելի տեղայնացված կամ տարածաշրջանային ռազմավարություններ՝ հաշվի 
առնելով բույսերի վնասատուների բնույթը և կենդանիների հիվանդությունները: 

• Մշակել վնասատուների զարգացման կանխատեսման ու վաղ նախազգուշացման 
համակարգը: 

Կլիմայի փոփոխության խնդիրները արդյունավետորեն լուծելու համար անհրաժեշտ է բարելավել 
բուսասանիտարական կառավարման գործակալությունների գործառույթները, ներառյալ. 

• Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական 
կենտրոնի ՊՈԱԿ-ի բույսերի առողջության ստորաբաժանում՝ արդյունավետորեն հաշվի առնել 
կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը: 

• ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 
կողմից իրականացնել բուսասանիտարական ստուգում (ՀՀ ԷՆ ՍՆՊԾ)՝ կլիմայի փոփոխության 
պայմաններում ինվազիվ տեսակների, կարանտինի և մշակաբույսերի ու անտառների առավել 
վնասակար վնասատուների ռիսկերի գնահատման համար: 

 
Նպատակային հետազոտություններ և մշակումներ 
 

• ՀՀ ԷՆ «Բանջարաբոստանային և Տեխնիկական Մշակաբույսերի Գիտական Կենտրոն»-ը, ՀՀ 
ԷՆ Գյուղատնտեսության գիտական կենտրոնը, ՀԱԱՀ-ի և «Սննդամթերքի անվտանգության 
ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի» բույսերի առողջության 
ստորաբաժանման հետ սերտ համագործակցությամբ, նպատակ ունեն զարգացնել և ներդնել 
դիմացկուն կամ իմունային (վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ) կլիմայի 
փոփոխության պայմաններին հարմարեցված բուսական մշակաբույսերի տեսակներ: 

• ՀԱԱՀ-ի այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնը, «Սննդամթերքի 
անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության» գիտական կենտրոնի (ԳԿ) 
բույսերի առողջության ստորաբաժանման,  ՀՀ ԷՆ «Բանջարաբոստանային և Տեխնիկական 
Մշակաբույսերի Գիտական Կենտրոն»-ի, Գյուղատնտեսության գիտական կենտրոնի, ՀԱԱՀ-ի 
հիմնադրամի Ոսկեհատի կրթական և գիտական կենտրոնի հետ սերտ համագործակցությամբ, 
պետք է իրականացնի տարբեր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի դիմադրողականության 
կամ կայունության նույնականացմանն ուղղված ուսումնասիրություններ (վնասատուների և 
հիվանդությունների նկատմամբ)` հարմարեցված կլիմայի փոփոխության պայմաններին: 

• ՀԱԱՀ-ի հիմնադրամի «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղը, 
«Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության» գիտական 
կենտրոնի բույսերի առողջության ստորաբաժանման, ինչպես նաև ՀԱԱՀ-ի 
այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի հետ սերտ 
համագործակցությամբ, պետք է իրականացնի համապատասխան միջոցառումներ՝ ուղղված 
տարբեր վնասատուների նկատմամբ խաղողի այգիների և բերքատու ծառերի 
դիմադրողականության կամ կայունության նույնականացմանը՝ կլիմայի փոփոխության 
պայմաններում:  

• ՀԱԱՀ-ի «Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի հետազոտական կենտրոն»-ը, ՀԱԱՀ-ի 
այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի հետ սերտ 
համագործակցությամբ, պետք է իրականացնի համապատասխան միջոցառումներ՝ ուղղված 
տարբեր վնասատուների նկատմամբ վայրի մշակաբույսերի դիմադրողականության կամ 
կայունության նույնականացմանը՝ կլիմայի փոփոխության պայմաններում:  

• Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության հետազոտական կենտրոնը, ՀԱԱՀ-ի 
այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի հետ սերտ 
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համագործակցությամբ, պետք է իրականացնի համապատասխան միջոցառումներ՝ ուղղված 
նոր սինթեզված քիմիական միացությունների պեստիցիդների գործունեության 
նույնականացմանը և ներկայացմանը գյուղացիական տնտեսություններին: 

 
Գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների զարգացում և պահպանում  
 

• Գենետիկական ռեսուրսների հավաքածուներ պահպանող կազմակերպությունները 
վերազինել անհրաժեշտ սարքավորումներով և տեխնիկական միջոցներով: 

• Ստեղծել պտղի և խաղողի տեղական և սելեկցիոն սորտերի դաշտային հավաքածուներ՝ 
կոլեկցիոն այգիների վերականգնման, այլ երկրների գենետիկական բանկերից հայկական 
ծագում ունեցող նմուշների ձեռքբերման և նոր այգիների հիմնմադրման միջոցով: 

• Ընդլայնել վեգետատիվ եղանակով բազմացող բույսերի համար կենսատեխնոլոգիական 
եղանակով (in-vitro) պահպանման և վերարտադրության հնարավորությունները:  

• Նպաստել բույսերի գենետիկական ռեսուրսների աճելավայրերի (in-situ) կառավարման 
բարելավմանը` բուսական համակեցությունների և նրանց տեսակային կազմի գույքագրման, 
տարածման գոտիների ճշգրտման, պաշարի հաշվառման և մոնիտորինգի իրականացման 
միջոցով:  

• Մշակել և իրականացնել գյուղացիական տնտեսությունների պայմաններում (on-farm) բույսերի 
գենետիկական ռեսուրսների պահպանման ծրագրեր: 

• Ապահովել եզակի նշանակություն ունեցող գենետիկական ռեսուրսների կրկնօրինակումը և 
անվտանգ պահպանման ռիսկերի նվազման նպատակով` արտերկրում գենետիկական 
բանկում պահպանումը: 

 
Բնական և մշակովի արոտավայրերի և մարգագետինների բարեկարգում 
 

• Բնական արոտավայրերի և մարգագետինների իրական վիճակի բացահայտման նպատակով, 
կազմակերպել և իրականացնել վերջիններիս հաշվառման և փաստաթղթավորման 
աշխատանքներ: 

• Հարմարվողական-լանդշաֆտային սկզբունքով բաշխված հակակոռոզիոն, հողային 
պաշտպանիչ, ագրոտեխնիկական, ինչպես նաև ֆիտոմելիորատիվ (անտառմելիորատիվ և 
մարգագետնամելիորատիվ) միջոցառումների կիրառում` մշակովի հողերի բերրիության 
պահպանման և ուժեղացման և խոնավության արդյունավետ օգտագործման համար: 

• Մարգագետինների բուսականությունը պաշտպանելու և բարելավելու նպատակով՝ մշակել և 
կիրառել ագրոտեխնիկական համալիր միջոցառումներ՝ մակերևութային և արմատային 
համակարգի մելիորացիայի համար: 

• Ստեղծել բոլոր բարենպաստ պայմանները՝ հեռավոր արոտավայրերի շահագործման 
կազմակերպման, ինչպես նաև համայնքային նշանակության բնական արոտավայրերի 
շահագործման պայմանների և կառավարման եղանակների համար: 

• Ստեղծել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները դաշտային անասնակերի արտադրության 
զարգացման նպատակով` բնական արոտավայրերի ծանրաբեռնված և անկանոն 
շահագործման վնասակար ազդեցությունը մեղմելու համար: 

• Ավելի մեծ նշանակություն տալ ոռոգվող գյուղատնտեսական գոտիներում, բերքի ռոտացիայի 
վայրերում տարեկան և բազմամյա հացահատիկային կուլտուրաների և Papilonaceous կերային 
բույսերի գոտիավորմանը: 

• Միևնույն ժամանակ, ապահովել անասունների արածեցման և անասնապահական 
պաշարների ձևավորման այլընտրանքային տարածքներ: 

• Բացառել արածեցումը խոտհարքներում (անօդաչու սարքերի միջոցով ցանքսն ու 
պարարտացումը կարող են իրականացվել դժվարհասանելի տարածքների դեպքում, ինչը 
կպահանջի հատուկ պայմաններ): 
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	7.7 Կենդանիների առողջություն
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	9.5 Բույսերի առողջություն
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