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Մեթոդաբանության նկարագրություն 
 

2014 թ. Մայիսի 15-18 ընկած ժամանակահատվածում Էմ Փի Ջի ընկերությունը ՄԱԶԾ-ի 

“Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով կլիմայի փոփոխության 

ռիսկերի մեղմումը գյուղական համայնքներում” ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է 

հարցումներ և բազային իրավիճակի ուսումնասիրություն Տավուշի մարզի 19 գյուղական 

համայնքներում կլիմայի փոփոխության և դրան առնչվող ռիսկերի և մեղմման միջոցների 

ընկալումը գնահատելու նպատակով: 

 

Տավուշի մարզում հարցումներ իրականացված համայնքներն են`  

 

1. Աչաջուր 8. Չորաթան 15. Կողբ 

2. Արծվաբերդ 9. Կոթի 16. Պտղավան 

3. Այգեձոր 10. Մովսես 17. Սևքար 

4. Բագրատաշեն 11. Ներքին Կարմիր աղբյուր 18. Լուսահովիտ 

5. Բարեկամավան 12. Պառավաքար 19. Տավուշ 

6. Բերդավան 13. Գոշ  

7. Չինարի 14. Հաղարծին  

Յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում 18 տնային տնտեսություններում իրականացվել են 

հարցումներ: Հետևյալ քանակությամբ հարցումների իրականացումը թույլ է տալիս 

հետազոտվող հարցերի վերաբերյալ տվյալ գյուղական համայնքի վերաբերյալ ընդհանուր 

պատկերացում կազմել: Բացի այդ ելնելով ծրագրի բյուջեի սահմաններից, այս թիվը 

համաձայնեցվել է նաև պատվիրատուի հետ: Հետազոտությունն իրականացվել է 

քանակական մեթոդով1, կիրառվել է դեմ առ դեմ հարցազրույցների մեթոդը: Յուրաքանչյուր 

18 հարցումներում ներառված են. 

 տնային տնտեսություններ, որոնց գյուղատնտեսական աշխատանքներով 

հիմնականում զբաղվում են/կառավարում են կանայք,  

 տնային տնտեսություններ, որոնք ստացված ապրանքները վաճառում են շուկայում 

կամ տանից/բակից, 

 խոշոր ֆերմերներ2: 

Քանակական հարցումներից բացի յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում իրականացվել է 

նաև որակական 2-ական հարցում տվյալ գյուղական համայնքի համայնքապետի և վերջինիս 

կողմից լիազորված անձի հետ3: 

Քանակական և որակական մեթոդների հարցաթերթերը4 մշակվել են Էմ-Փի-Ջի ընկերության 

մասնագետների կողմից, որի վերջնական հաստատումը ստացվել է ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ ծրագրի 

կողմից:  

                                                           
1
 Հետազոտության մեթոդ է, որի վերջնարդյունքում հնարավորություն ենք ստանում տվյալները 

ներկայացնել թվային տեսքով, ցուցանիշներով:  
2
 Խոշոր ֆերմերներն ընտրվել են գյուղապետերի խորհրդով: 

3
 Որոշ գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսների, աշխատակազմի ղեկավարների, 

համայնքապետի տեղակալի հետ: 
4
 Հարցաթերթերը ներկայացված են հավելվածում: 
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Բաժին 1: Տավուշի մարզի ընդհանուր արդյունքներ 

 Տավուշի մարզի  նկարագրություն 5 

Տարածքը`  270399  հա 

Բնակչությունը` 132000 մարդ 

Քաղաքային բնակավայրեր` 5 

Գյուղական բնակավայրեր` 57 

Համայնքներ` 62 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

ՀՀ Տավուշի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հյուսիս-արևելյան 

հատվածում: Այն ընդգրկում է Իջևանի, Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի և Բերդի (Շամշադինի) 

տարածաշրջանները: Մարզը հարավում սահմանակից է ՀՀ Գեղարքունիքի և Կոտայքի 

մարզերին, արևմուտքում՝ ՀՀ Լոռու մարզին, հյուսիսում` Վրաստանին և արևելքում՝ 

Ադրբեջանին: Մարզն ունի մոտ 350կմ միջպետական սահման, որից 300կմ-ը Ադրբեջանի 

Հանրապետության հետ, 50-ը` Վրաստանի: Մարզկենտրոնն է Իջևան քաղաքը: 

Մարզի տարածքը կազմում է 2704ք.կմ., ընդհանուր հողատարածությունը` 270393հա, որից 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 105931.2հա կամ ընդհանուր 

տարածքի 39.2%-ը: Մարզը զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 9.1%-ը, բնակչության խտությունը 

1ք.կմ-ի վրա կազմում է 50 մարդ: Մարզն ունի 5 քաղաքային (Իջևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան, 

Բերդ, Այրում) և 57 գյուղական համայնք: Համայնքներից 46-ը ՀՀ կառավարության 

17.11.1998թ.-ի թիվ 713 որոշմամբ ճանաչվել են սահմանամերձ: 

Մարզի բնակչությունը կազմում է 132.0հազ. մարդ, որից 52.6հազ. բնակվում են քաղաքներում: 

Տղամարդիկ կազմում են բնակչության 48.9%-ը, կանայք` 51.1%-ը: Մարզի տնտեսապես 

ակտիվ բնակչության թիվը կազմում է 53.5հազ. մարդ, ոչ ակտիվ բնակչության թիվը` 35.0հազ. 

մարդ: Տնտեսապես ակտիվների մեջ 49.4հազ. զբաղվածներ են, 4.1հազ.` գործազուրկ: 

ՀՀ Տավուշի մարզը տարածվում է Փոքր Կովկասի լեռնաշղթաների արտաքին շարի վրա 

(Վիրահայոց, Գուգարաց և Միափորի լեռներ): Ծովի մակերևույթից ամենացածր կետը (ՀՀ 

ռելիեֆի ամենացածր կետը) գտնվում է Դեբեդավան գյուղի մոտ՝ 380մ, ամենաբարձր կետը 

Միափորի լեռնաշղթայի Մուրղուզ լեռն է` 2993մ: Մարզը գտնվում է ՀՀ չափավոր խոնավ 

տարածաշրջանում: Արևափայլքի տարեկան տևողությունը 1900-2000 ժամ է: Ամառները 

լինում են տաք, ձմեռները՝ մեղմ: Գետերը պատկանում են Կասպից ծովի (Քուռ գետի) 

ավազանին և սնվում են հալոցքային, ստորերկրյա և անձրևային ջրերից: Բնական լիճը 

Դիլիջանի մոտ գտնվող Պարզ լիճն է:  

Մարզի բնությունը գեղատեսիլ է: Ընդհանուր մակերեսի 51%-ը զբաղեցնում են խառը 

անտառները, որոնք աչքի են ընկնում բուսական և կենդանական աշխարհի 

բազմազանությամբ, բնական ժառանգության անզուգական հուշարձաններով: Բնության 

նախաստեղծ վիճակի պահպանության, առավել հարստացման և տեղական պայմաններում 

նոր տեսակների ստացման նպատակով Աղստևի ավազանում ստեղծվել է Դիլիջանի 

ազգային պարկը և Իջևանի անտառային այգին` դենդրոպարկը: Մարզի և հատկապես 

Աղստևի հովտի բնակլիմայական պայմանները (մեղմ կլիմա, թթվածնով հարուստ լեռնային 

                                                           
5 http://tavush.gov.am/general-information/ 
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մաքուր օդ, հանքային բուժիչ ջրեր, անտառներ, դեղաբույսերով հարուստ լեռնաշխարհ) 

չափազանց նպաստավոր են բնակչության հանգստի կազմակերպման, առողջության 

վերականգնման և միջազգային տուրիզմի ծավալման համար: 

ՀՀ Տավուշի մարզի տարածքը չափազանց հարուստ է պատմամշակութային կառույցներով՝ 

վանքային համալիրներ, բերդեր, խաչքարեր, կամուրջներ, դամբարաններ, հուշակոթողներ, 

հուշաղբյուրներ: Հատկանշական են Գոշավանքը, Հաղարծնի ու Մակարավանքի 

համալիրները, Տավուշի բերդը և այլն: Տավուշի մարզում է գտնվում ՀՀ ամենախոշոր 

աղյուսակերտ եկեղեցին՝ Կիրանցի վանքը: 1998թ.-ին մարզկենտրոն Իջևանում օծվեց 

ս.Ն.Շնորհալի եկեղեցին, իսկ 2012թ. Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին: 

Մարզի տարածքով հոսում են բազմաթիվ մեծ և փոքր գետեր (Աղստև, Պաղ ջուր, Տավուշ, 

Դեբեդ և այլն): Գետերի միջին տարեկան հոսքը 3խմ/վրկ է, որը կազմում է 530 մլն խմ ջրային 

պաշար: 1970-1980թթ.-ին ոռոգման նպատակով կառուցվել են Ջողազի (45 մլն խմ), Հախումի 

(12 մլն խմ), Տավուշի (5 մլն խմ), Այգեձորի (4 մլն խմ), Իջևանի Սպիտակ ջուր (1 մլն խմ) և 

Խաշթառակի (0.12 մլն խմ) ջրամբարները: Ընդհանուր ծավալը կազմում է 67.12 մլն խմ: 

Ոռոգման ջրանցքերի երկարությունը 310կմ է, ներտնտեսային ցանցերինը` 1375կմ: Մարզում 

կառուցված են 50 ջրհան կայաններ: 

Մարզի կենտրոնով անցնում է Հյուսիսային Կովկաս-Թբիլիսի-Երևան գազատարը: 

Մարզով ձգվում են 152.6կմ միջպետական, 274.9կմ հանրապետական և 380.6կմ տեղական 

նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ: Մարզի 

հյուսիսային սահմանի երկայնքով` Դեբեդի ափով անցնում է Երևան-Թբիլիսի երկաթուղու 

7կմ հատվածը: 

Մարզի գյուղացիական տնտեսությունները զբաղվում են այգեգործությամբ, 

անասնաբուծությամբ, բուսաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ և կերարտադրությամբ:  

Մարզը համեմատաբար աղքատ է օգտակար հանածոներով: Արդյունաբերական 

նշանակություն ունեն բենտոնիտային կավը, կրաքարերը, վիմագրական քարը, դոլոմիտը, 

ֆելզիտը: Աղստև գետի հովիտը հարուստ է հանքային ջրերով: Դիլիջան քաղաքում գործում 

են երկու հանքային ջրերի գործարաններ` <<Դիլիջան>> և <<Էմ Այ Բի Քոնսալթինգ>> ՍՊԸ: 

Մարզի արդյունաբերության առաջատար ճյուղը մշակող արդյունաբերությունն է: Առավել 

գերակշռող են սննդարդյունաբերությունը քարամշակումն ու փայտամշակումը: Մարզում 

արտադրվում է բենտոփոշի, երեսապատման սալիկներ, գինիներ, պահածոներ և այլն: 

Մարզում արտադրվող արդյունաբերական արտադրանքից արտաքին շուկա են 

արտահանվում գինիներ, հանքային ջուր, քարե և փայտե արտադրատեսակներ: 

2011թ.-ի տվյալներով մարզում գործում են 862 մանրածախ առևտրի օբյեկտներ, այդ թվում` 

808 խանութ և կրպակ, 1 գյուղատնտեսական արտադրանքի և 1սպառողական ապրանքների 

շուկաներ, 50 այլ օբյեկտներ: 

Տավուշի մարզում գործում են 81 հանրակրթական դպրոց, 16 երաժշտական և արվեստի 

դպրոց, 46 նախադպրոցական հաստատություն, պետական 6 և ոչ պետական 1 միջին 

մասնագիտական հաստատություն, 2 պետական և 2 մասնավոր ԲՈՒՀ: 

Առողջապահության համակարգը ներկայացնում են մարզային ենթակայության 4 

<<Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-եր, 1 քաղաքային ԱԱՊԿ ՓԲԸ, 4 համայնքային 

ենթակայության գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ, 1 ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկա ՓԲԸ, 3 <<Առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-եր, 4 գյուղական ԱԱՊԿ-եր:  
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Յուրաքանչյուր համայնքի հարցման արդյուքները ներկայացված են Բաժին 2-ում,  

որոնց հիման վրա կազմվել է նաև մարզի կլիմայի փոփոխությունից խոցելիության  

ընդհանրացված պատկերը 

 

ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Հարցվողների 37%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, 63%-ը` իգական: 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը: 18-24 

տարեկան են հարցվողների 3%-ը, 25-34 տարեկան` 14%-ը, 35-44 տարեկան` 19%-ը, 45-54 

տարեկան` 28%-ը, 55-64 տարեկան` 24%-ը, 65 և ավելի` 13%-ը: 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը: Տարրական կամ 

ավելի ցածր կրթություն ունեն հարցվողների 1%-ը, թերի միջնակարգ` 9%-ը, միջնակարգ` 

38%-ը, միջին մասնագիտական` 32%-ը, ոչ լրիվ բարձրագույն` 0,3%-ը,  բարձրագույն` 20%-ը: 

Գծապատկեր 2. Կրթական մակարդակ 

 

Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է տնային տնտեսությունների անդամների քանակը: 1-2 

հոգուց բաղկացած են տնային տնտեսությունների 1%-ը, 3-4 հոգի`32%-ը, 5-6 հոգի`34%-ը, 7-8 

հոգի`12%-ը, 9-10 հոգի` 2%-ը, 12-13 հոգի` 1%-ը: 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսությունների անդամների քանակը 

 

3% 

14% 

19% 

28% 

24% 

13% 

 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 

1% 

9% 
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32% 

0.3% 

20% 

Տարրական կամ ավելի ցածր 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջին մասնագիտական  

Ոչ լրիվ բարձրագույն 

Բարձրագույն   

19% 

32% 

34% 

12% 

2% 
1% 

1-2 հոգի 

3-4 հոգի 

5-6 հոգի 

7-8 հոգի 

9-10 հոգի 

12-13 հոգի 
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ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ Ուժեղ կողմերն են 

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ (Բարենպաստ կլիմայական 

պայմաններ այգեգործության համար համապատասխան պայմանների դեպքում. 

Հակակարկտակայան, ոռոգման համակարգ): 

 Մարդկային ներուժ  

 Պտղաբուծություն  - Մերձարևադարձային պտուղներ. արքայանարինջ, կիվի, 

ձիթապտուղ, դափնի, դեղձ, խաղող): 

 Բերրի հողեր  - Հիմնականում հողերը 2-3-րդ կարգի են վարելահողերը, չնայած ավելի 

լավ որակի հողերը գտնվում են սահմանամերձ գոտներում: 

 Մասնագիտական խորհրդատվություն – Պարբերաբար ստանում են 

խորհրդատվություն ԳԱՄԿ-ից: 

 Գյուղատնտեսական գործունեություն - Հարցումն անցկացված համայնքների 95%-ը 

զբաղվում է հողագործությամբ, 71%-ը` անասնապահությամբ և միայն 4%-ը չի 

զբաղվում գյուղատնտեսական գործունեությամբ:  

ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ Թույլ կողմերն են  

 Իրացման վայրեր  - Բերդի տարածաշրջանում Երևանի կոնյակի և գինու գործարանի 

մասնաճյուղ, խաղողի հանձնում, մնացած բոլոր մթերքների համար իրացման 

խնդիրեն են առկա, Իջևանի, Դիլիջանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները 

հիմնականում վաճառում են Իջևանի շուկայում, կամ փոխանակում են 

իրականացնում: Սակայն ընդհանուր առմամբ կան իրացման խնդիրներ:  

 Հակակարկտակայանի բացակայություն  - Ամբողջ Տավուշի մարզում միայն 

Բագրատաշեն համայանքում կա հակակարկտային կայան:  

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն  - Միայն Տավուշ համայնքում է 1 հա 

հողատարածքի վրա տեղադրված փորձնական պաշտպանիչ ցանցեր: 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն – Միակ մեխանիզմը 

ծխահարումն է, որը ինչպես նշում են հարցվողները այս տարի արդյունավետ չի եղել: 

 Ոռոգման խնդիր – Գրեթե բոլոր համայնքներում կային թե խմելու ջրի թե ոռոգման ջրի 

խնդիրներ: Նույնիսկ ոռոգման համակարգի առկայության դեպքում ոչ բոլոր 

հողատարածքներն են ոռոգվում: 

 Սահմանամերձ գոտի – Հատկապես Բերդի տարածաշրջանի և Նոյեմբերյանի 

տարածաշրջանի որոշ գյուղական համայքներ տեղակայված են անմիջապես 

Ադրբեջանի հետ սահմանագծում: Այստեղ խնդիրները այլ են ի համեմատություն այլ 

համայնքների: Գտնվում են անընդհատ կրակոցների տակ, ունեն ճանապարհների 

խնդիր, ինչպես հարցվողներն են նշում գտնվում են «շրջափակման մեջ»: Այստեղ 

նույնիսկ չեն գնում ապրանքներ փոխանակում իրականացնելու համար: 

 Արոտավայրերի բացակայություն - Արոտավայրերը հատկապես Բերդի և 

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում գտնվում են սահամանմերձ գոտում, ականապատ 

տարածքներում: 

 Անասնապահության համար ոչ բարենպաստ պայմաններ – արոտավայրերի 

տեղակայվածությունը սահմանամերձ գոտիներում առաջացնում է 

անասնապահության համար ոչ բարենպաստ պայմաններ: 

 Սոցիալական – Ինչպես պարզ դարձավ հետազոտության արդյունքում, գյուղական 

համայնքների բնակիչները ապրում են սոցիալապես ոչ բարենպաստ պայմաններում: 

Վերջիններիս տարեկան ընդհանուր եկամուտների 45%-ը ստացվում է 



                                                                                                                                                                                                                                                            

8 

աշխատավարձերից, 10%-ը` հողագործությունից, 5%-ը` անասնապահությունից, 33%-

ը` այլ աղբյուրներից /կենսաթոշակ, նպաստ, փոխանցումներ այլ երկրներից և այլն/: 
 

Իսկ տարեկան կտրվածքով յուրաքանչյուր տնային տնտեսության ընդհանուր եկամուտները 

ներկայացված են ստորև: Մինչև 500 000 դրամ եկամուտ ունեն հարցված տնային 

տնտեսությունների 35%-ը, 500 001-1 000 000 դրամ` 29%, 1 000 001-2 000 000 դրամ` 23%-ը, 2 

000 001 – 3 000 000 դրամ` 7%,  3000 001 դրամ և ավելի` 7%:  

Գծապատկեր 4. Տնային Տնտեսության ընդհանուր եկամուտները տարվա կտրվածքով 

 
 

 Փոքր մասնատված հողակտորներ – Գյուղացիների հողակտորները մասնատված 

էին, ինչը խոչընդոտում էր թե միասնական ոռոգման աշխատանքներին, թե 

մշակման աշխատանքներին, թե կլիմայական ռիսկերին դիմակայելուն, 

մասնավորապես ծխահարում կազմակերպել միաժամանակ տարբեր 

հողակտորներում:  

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Վաղ ահազանգման ծառայություն 

 Փոխառության և վարկերի տրամադրման մեխանիզմներ (վարկերը ոչ բոլոր 

համայնքներում են ողջունվում, քանի որ բոլորն արդեն իսկ ունեն բազմաթիվ վարկեր) 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայկան փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին/գյուղապետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 

35% 

29% 

23% 

7% 

7% 

Մինչև 500 000 դրամ 

500 001-1000 000 դրամ 

1000 001-2 000 000 դրամ 

2000 001-3000 000 դրամ 

3000 001 և ավելի 
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Բաժին 2. Համայնքների հարցումների ամփոփում 

Մեթոդաբանության նկարագրություն 

2014 թ. Մայիսի 15-18 ընկած ժամանակահատվածում Էմ Փի Ջի ընկերությունը ՄԱԶԾ-ի 

“Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով կլիմայի փոփոխության 

ռիսկերի մեղմումը գյուղական համայնքներում” ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է 

հարցումներ և բազային իրավիճակի ուսումնասիրություն Տավուշի մարզի 19 գյուղական 

համայնքներում կլիմայի փոփոխության և դրան առնչվող ռիսկերի և մեղմման միջոցների 

ընկալումը գնահատելու նպատակով: 

Յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում 18 տնային տնտեսություններում իրականացվել են 

հարցումներ: Հետևյալ քանակությամբ հարցումների իրականացումը թույլ է տալիս 

հետազոտվող հարցերի վերաբերյալ տվյալ գյուղական համայնքի վերաբերյալ ընդհանուր 

պատկերացում կազմել: Բացի այդ ելնելով ծրագրի բյուջեի սահմաններից, այս թիվը 

համաձայնեցվել է նաև պատվիրատուի հետ: Հետազոտությունն իրականացվել է 

քանակական մեթոդով6, կիրառվել է դեմ առ դեմ հարցազրույցների մեթոդը: Յուրաքանչյուր 

18 հարցումներում ներառված են. 

 տնային տնտեսություններ, որոնց գյուղատնտեսական աշխատանքներով 

հիմնականում զբաղվում են/կառավարում են կանայք,  

 տնային տնտեսություններ, որոնք ստացված ապրանքները վաճառում են շուկայում 

կամ տանից/բակից, 

 խոշոր ֆերմերներ7: 

Քանակական հարցումներից բացի յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում իրականացվել է 

նաև որակական 2-ական հարցում տվյալ գյուղական համայնքի համայնքապետի և վերջինիս 

կողմից լիազորված անձի հետ: Ստորև ներկայացնում ենք հարցված գյուղապետերի նրանց 

կողմից լիազորված անձանց տվյալները. 

 

1. Աչաջուր 
Կամո Ղալթախչյան, 

գյուղապետ  

Ֆրեդերիկ Ղուկասյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

2. Արծվաբերդ 
Ուզոնյան Վոլոդյա, 

գյուղապետ   

Ճուղուրյան Արսեն, 

գյուղապետի տեղակալ 

3. Այգեձոր 
Սասուն Սաֆարյան, 

գյուղապետ   

Ռաֆիկ Ուզունյան, 

աշխատակազմի քարտուղար 

4. Բագրատաշեն 
Արկադի Մակյան, 

գյուղապետ 

Սարգիս Անտոնյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

5. Բարեկամավան 
Գագիկ Աբազյան, գյուղապետ   Ջոնիկ Միրզոյան, 

գյուղապետի տեղակալ   

6. Բերդավան 
Արարատ Գաբրիեկյան, 

գյուղապետ   

Վարդան Զուրաբյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

7. Չինարի 
Սամվել Սաղոյան, 

գյուղապետ   

Զավեն  Առուստամյան, 

աշխատակազմի քարտուղար 

                                                           
6
 Հետազոտության մեթոդ է, որի վերջնարդյունքում հնարավորություն ենք ստանում տվյալները 

ներկայացնել թվային տեսքով, ցուցանիշներով:  
7
 Խոշոր ֆերմերներն ընտրվել են գյուղապետերի խորհրդով: 
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8. Չորաթան 
Բաղմանյան Վարուժան, 

գյուղապետ   

Քալանթար Քալանթարյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

9. Կոթի 
Ֆելիքս Մելիքյան, 

գյուղապետ   

Արայիկ Բեջանյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

10. Մովսես 
Արարատ Ավալյան, 

գյուղապետ   

Կարինե Աբելյան, 

աշխատակազմի քարտուղար 

11. Ներքին Կարմիր աղբյուր 
Մանվել Կամենդատյան, 

գյուղապետ  

Ռիմա Շառյան, 

գյուղատնտես   

12. Պառավաքար 
Ռոլանդ Մարգարյան, 

գյուղապետ   

Գեորգի Ղարաբաղցյան, 

գլխավոր մասնագետ   

13. Գոշ 
Գևորգ Ամիրխանյան, 

գյուղապետ 

Գրիգորյան Գառնիկ, 

գյուղապետի տեղակալ 

14. Հաղարծին 
Սարգիս Պետրոսյան, 

գյուղապետ  

Անժելա Պետրոսյան, 

Համայնքային ծառայող 

15. Կողբ 
Արամայիս Աբովյան,  

գյուղապետ   

Ռաֆիկ Բեջանյան, 

գյուղապետի տեղակալ 

16. Պտղավան 

Արայիկ Պարանյան, 

գյուղապետ  

Շահեն Գասպարյան,  

գյուղապետի տեղակալ, 

խորհրդատու 

17. Սևքար 
Թաթուլ Թելոյան, գյուղապետ  Սպարտակ Հարությունյան, 

հողաշինարար 

18. Լուսահովիտ 
Արայիկ Սարհատյան, 

գյուղապետ  

Գեղեցիկ Սարուխանյան, 

աշխատակազմի քարտուղար 

19. Տավուշ 
Արթուր Հովհաննիսյան, 

գյուղապետ    

Հրածին Գրիգորյան, 

գյուղատնտես 
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2.1. Աչաջուր գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Աչաջուր գյուղական համայնքի նկարագրություն 8 

Մակերես – 29,5կմ2 

Բնակչություն - 4573 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Գյուղի տարածքը համընկնում է XII դարում հիմնված Մածնա-Բերդի /Ղըզկալա/ 

իշխանության Աչաջուր գյուղը մարզի ամենահին բնակավայրերից է, հիշատակվում է դեռևս 

16-րդ դարից: 

Աչաջուրը միշտ էլ աչքի է ընկել բնական աճով, ներկայիս Հաղարծին և Թեղուտ գյուղերը 

հիմնադրվել են Աչաջրից տեղափոխվածներով: 

Քիչ չեն ներկա և նախկին գյուղատեղերում վանքերի, եկեղեցիների, խաչքարերի և այլ 

հնությունների առկայությունը: 

Գյուղից 7 կմ հեռավորության վրա, անտառամերձ բարձունքում է գտնվում 12-րդ դարում 

կառուցված Մակարավանքը, որը աչքի է ընկնում եզակի ճարտարապետությամբ: Ունի 

վերանորոգման կարիք: 

Գյուղի կենտրոնում է գտնվում 18-րդ դարի կեսերին կառուցված եկեղեցին, այն կառուցվել է 

հույն Դմիտրի և Կոստանտին եղբայրների կողմից: Ներկայումս վերանորոգման խիստ կարիք 

ունի: 

Աչաջրում առաջին անգամ դպրոց է հիմնվել 1880-ական թվականներին, իսկ 1937թ. գործում է 

միջնակարգ դպրոցը: Իր գոյության տարիներին տվել է հազարավոր շրջանավարտներ, 

որոնցից 26 ակադեմիկոսներ, դոկտոր-պրոֆեսորներ, գիտությունների թեկնածուներ, 

բանակի բարձրաստիճան սպաներ, երկու գեներալներ, պետական պաշտոնյաներ, 

նախարարներ, աշխատանքային հերոսներ և այլն: 

Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժել են ինչպես 

ենթակառուցվածքները, այնպես էլ հասարակական և բնակելի կառույցները: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  151 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  15 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  8 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 750 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ Մակարավանք,, վանքային համալիր XI-XIIIդ. -

կարիք ունի վերանորոգման, սբ. Աստվածածին եկեղեցի XIXդ. - կարիք ունի 

վերանորոգման Բնակչության թիվը - 4573 մարդ, 1078 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  2978 հա, որից` 621 հա արոտներ, 904.9 հա 

վարելահողեր,  165.4 հա այգիներ, 282.1 հա անտառ 

                                                           
8
 http://tavush.gov.am/about-communities/707/ 
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 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, 

անասնապահություն, անտառատնտեսություն 

 Ապահովվածությունը խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով մասնակի 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 1176 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 587 

2. Առողջության կենտրոն, Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մարզադաշտ 

6. Մարզադպրոց 

7. Փոստի բաժանմունք 

 

 

Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 72%-ը իգական և 28%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

10 4 6 

6 0 6 

1 0 1 

6 2 4 

7 2 5 

7 3 4 

5 2 3 

6 1 5 

3 1 2 

4 1 3 

3 0 3 

2 0 2 
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4 2 2 

3 0 3 

4 1 3 

4 0 4 

4 1 3 

3 1 2 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցում անցկացրած տնային տնտեսությունների 

տարեկան եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր 

/կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն/ 

5380000 4800000 100000 0 480000 

4240000 3600000 100000 0 540000 

884000 684000 200000 0 0 

2640000 1680000 0 0 960000 

1392000 960000 0 0 432000 

1212000 0 300000 0 912000 

768000 528000 0 0 240000 

636000 636000 0 0 0 

240000 0 0 0 240000 

10360000 0 0 700000 336000 

1896000 1128000 0 0 768000 

1020000 0 0 0 1020000 

744000 7440000 0 0 0 

1440000 900000 0 0 540000 

780000 360000 0 0 420000 

600000 600000 0 0 0 

800000 0 0 0 800000 

5000000 5000000 0 0 0 
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Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

Հարցված տնային տնտեսությունների  

գյուղատնտեսական գործունեության նկարագրություն 

Աչաջուր համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ տարածված են 

խաղողագործությունը, և քանի որ կլիման մեղմ է, գյուղն առանձնանում է նաև 

արևադարձային մրգերով /մանդարին, թուզ, նարինջ, կիվի, արքայանարինջ/:  

Հարցված բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 78%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները /անասնապահությամբ 

չզբաղվող գյուղացիների 22%-ի մոտ/ առողջական խնդիրներն են, տղամարդկանց արտագնա 

աշխատանքով զբաղվելը:  

Աչաջուր գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 94%-ում մշակում են բանջարեղեն, 78%-ը` կարտոֆիլ, 56%-ը` 

հատիկավոր մշակաբույսեր, 50%-ը` խոտհարք,  44%-ը` խաղող, 39%-ը՝ պտղատու այգիներ, 

28%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի: 

Գծապատկեր 2. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են տնային տնտեսություններում 

 

22% 

39% 

39% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 

28% 

39% 

44% 

50% 

56% 

78% 

94% 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Պտղատու այգի 

Խաղող 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 25 

հատ), 30%-ը՝ խոզ (հիմնականում 1 հատ), 20%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(հիմնականում մինչև 4 հատ, 1 տնային տնտեսությունում` 9 հատ), 20%-ը՝ 

նապաստակ/ճագար (մինչև 10 հատ), 10%-ը՝ ավանակ (1 հատ): 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

Ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում խոշոր ֆերմերներ չկան: Բացի այդ կանայք են 

հիմնականում զբաղվում գյուղատնտեսական աշխատանքներով, քանի որ հիմնականում 

տղամարդիկ զբաղվում են արտագնա աշխատանքով: Երիտասարդները այնքան էլ 

ներգրավված չեն գյուղի աշխատանքի մեջ` մեծ մասը արտագնա աշխատանքի է մեկնում:  

Մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 89%-ը,  1-2 հա` 

11%, այդ թվում նաև վարձակալածները:  

Հողագործությամբ մեծ ծավալներով չզբաղվելու պատճառներն ըստ գյուղապետի նաև 
իրացման վայրերի բացակայությունն է: Բերքը, ապրանքը հիմնականում սպառվում է 
ընտանիքում, որոշ գյուղացիներ վաճառում են Իջևանի շուկայում, որոշ մասն էլ 
փոխանակում կամ վաճառք է իրականացնում տանից/բակից: Հարցվողները ստացված բերքը, 

կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են տնային տնտեսությունում /94%/, 

17%-ը` վաճառում ենք տանից/բակից, 17%-ը` ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, 

հարևաններին, 17%-ը նշել է, որ վաճառում են շուկայում:  

Գծապատկեր 4. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները  

(բերք, կաթնամթերք, մսամթերք և այլն) 

 

 

 

 

10% 

20% 

20% 

30% 

100% 

Ավանակ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Նապաստակ /ճագար/ 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 

94% 

17% 

17% 

6% 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Վաճառում ենք շուկայում 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Բոլոր հարցվողները տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Վերջինիս 

վերաբերյալ տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 89%, համացանցից՝ 39%, մամուլից` 

6%: 

Գծապատկեր 5. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 72%-ը 

նախընտրում է ստանալ SMS-ների միջոցով, 28%-ը՝ հեռուստացույցից: 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 50%-ը նշել է, որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 20%-ը որպես ուղիներ նշել են թռուցիկները, 10%-ը` 

գյուղամիջից են ստանում տեղեկատվություն, 10%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապի և 

համայնքի զանգերի/բարձրախոսների համակարգի միջոցով:  

Գծապատկեր 6. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

 

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Աչաջուրում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. վաղ ցրտահարություն` 94%, նշել են բոլոր 

հարցվողները9, կարկուտ՝ 83%, երաշտ` 22%,  ուժեղ քամիներ` 11%,  սողանքներ` 6%:  

 

                                                           
9
 Խոսքը 2014թ. մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

89% 

39% 
6% 

հեռուստատեսություն համացանց մամուլ 

10% 

10% 

10% 

20% 

50% 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Համայնքի զանգերի/բարձրախոսների 

համակարգ 

Գյուղամիջից 

Թռուցիկներ 

Բջջային զանգեր 
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Գծապատկեր 7. Վերջին 3 տարիների ընթացքում  

որ եղանակային երևույթներն են ինտենսիվացել 

 
 

Գծապատկեր 8-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 8-

ում, կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և 

հացահատիկային մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 8. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են  

առավել ենթարկվում կլիմայի փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության և ուժեղ 

քամիների հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտինը` ամռանը և գարնանը: 

Գծապատկեր 9. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

94% 83% 

22% 11% 6% 

Վաղ 

ցրտահարություն 

Կարկուտ Երաշտ Ուժեղ քամիներ Սողանք 

50% 

33% 35% 

75% 

27% 24% 

50% 

87% 

71% 

25% 

93% 
100% 

25% 

7% 7% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

50% 

80% 
100% 

50% 

20% 27% 
12% 

35% 

7% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն Ամառ Աշուն  Ձմեռ Սեզոնը կապ չունի 
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Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 10-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Աչաջուր համայքնում 

գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 10. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը  

դիմակայելու կլիմայական երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, գրեթե չի օգնում: Գյուղում կա ոռոգման 

համակարգ, սակայն ինչպես նշում է գյուղապետը, ոչ բոլոր հողատարածքներն են ոռոգվում, 

իսկ երաշտի ժամանակ ընդհանրապես ջուրը չի բավականացնում:  Գյուղապետը նշում է, որ 
ցրտահարությունից տուժել են մրգատու այգիները /հոն, թուզ, խաղողի այգիներ/: Որպես 

տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել 

են. Համայնքն ունի հակակարկտակայանի կարիք, ոռոգման համակարգի կարիք: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

գյուղապետը նշել է, որ վնասները կառավարության կողմից փոխհատուցվել են, տրամադրվել 

են սերմացուներ: 

Գյուղապետը նաև նշել է, որ մասնագիտական խորհրդատվություն չեն ստացել:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 78%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, իսկ տեղեկատվությունը ստացել են հեռուստատեսությունից: 

Հարցվողների 83%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Տեղեկատվությունը հարցվողները ստանում են հեռուստացույցից 

/100%/, և վեբ կայքից՝ 13%:  

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ. 

15%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 46%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 38%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է:  
 

 

 

 

 

75% 

87% 88% 

25% 

7% 6% 7% 6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված 

չէր 

Լիովին պատրաստաված էր 

ԴՊ 
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Գծապատկեր 11. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված  

տեղեկատվության օգտակարության գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգի 

կարիք ունեն հարցվողների 44%, Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ նշվել է հարցվողների 

22%-ի կողմից, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 11%, վաղ ահազանգման 

ծառայություն` 11%:  

 

Գծապատկեր 12. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված  

ինչ միջոցառումների կարիք կան 

 

 

  

38% 

46% 

15% Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

22% 

6% 

11% 

11% 

22% 

44% 

ԴԺ.պատ. 

Այլ  

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

Ապահովագրության համակարգ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Աչաջուր Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի պայմանների 

դեպքում 

 Մարդկային ներուժ 

 Արևադարձային պտուղների մշակում 

 

 Աչաջուր Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթ 

 Արտագնա աշխատանքների մեկնում 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հակակարկտակայանի բացակայություն 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգում, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 Սողանքի վտանգ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղողի այգիներ 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Հեռուստատեսություն 

 Համացանցով 



                                                                                                                                                                                                                                                            

21 

2.2. Արծվաբերդ գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Արծվաբերդ գյուղական համայնքի նկարագրություն 10 

Մակերես – 37,4 կմ2 

Բնակչություն - 3228 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Գյուղը նախկինում կոչվել է Ղարաբաղայա, այնուհետև Ղրղի անվանումներով: Արծվաբերդ է 

կոչվել 1978թ. հունվարից: Գյուղը Բերդից գտնվում է 8 կմ հեռավորության վրա, դեպի հարավ-

արևելք, մեկ հիմքի վրա բարձրացող չորս բլրակների միացված տարածքում: 

Գյուղը հիմնվել է Ղարաբաղի Ղարաղալու գյուղից եկած տեղահանվածների կողմից:  

Գյուղի տարածքը հարուստ է հնություններով՝ Սուրբ Զորավոր եկեղեցի, խաչքարեր, Բերդի 

ավերակներ, կիկլոպյան հնությունների ավերակներ: 

Արծվաբերդում կա երկու դպրոց, մանկապարտեզ, գրադարան, մշակույթի տուն, առևտրի և 

սպասարկման այլ օբյեկտներ: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  219 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  86 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  8 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1290 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +29C է, ձմռանը` -3C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Աստվածածին եկեղեցի XIXդ., որը գտնվում է 

կիսավեր վիճակում 

 Բնակչության թիվը - 3228 մարդ, 944 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  3685 հա, որից` 586 հա արոտներ, 985.1 հա 

վարելահողեր, 137.7 հա այգիներ, 530.3 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ բավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ վերանորոգվում են 

Համայնքն ունի` 

1. Միջնակարգ դպրոց՝ 536 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 351, 

հիմնական դպրոց՝ աշակերտների թիվը - 130  

2. Առողջության կենտրոն 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ  

6. Փոստի բաժանմունք 
                                                           
10

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/708/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 67%-ը իգական և 33%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

3 1 2 

5 1 4 

3 0 2 

2 0 2 

2 0 2 

7 1 6 

5 1 4 

2 0 2 

5 0 5 

5 2 3 

1 0 1 

5 2 3 

2 0 2 

3 0 3 

1 0 1 

2 0 2 

7 2 5 

4 2 2 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավար

ձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահությու

ն 

Եկամուտի այլ աղբյուր 

/կենսաթոշակ, 

նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն/ 

1550000 1000000 300000 250000 0 

4800000 3000000 500000 1300000 0 

1130000 530000 600000 0 0 

560000 500000 30000 0 30000 

1100000 840000 0 0 260000 

3694000 2844000 150000 100000 600000 

2420000 1800000 200000 0 420000 

960000 0 0 0 960000 

6060000 2160000 300000 0 3600000 

456200 912000 50000 0 3600000 

1090000 1000000 90000 0 0 

2200000 2100000 100000 0 0 

4640000 4540000 100000 0 0 

2460000 2100000 0 0 360000 

1560000 0 960000 0 600000 

202000 100000 0 0 102000 

3240000 2400000 300000 0 540000 

1800000 1800000 0 0 0 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

17% 

44% 

39% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների  

գյուղատնտեսական գործունեության նկարագրություն 

Արծվաբերդ համայնքում հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ, հողագործությամբ և  

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ տարածված է 

խաղողագործությունը: Սակայն, ինչպես նշում է գյուղապետ Ուզոնյան Վոլոդյան, գյուղում 
արտագաղթ շատ կա, երիտասարդները արտագնա աշխատանքի են շատ մեկնում, սակայն 
գյուղում մնացածները զբաղվում են գյուղացիական գործունեությամբ, կանայք ևս զբաղվում 
են տղամարդկանց հետ հավասար գյուղի գործերով:  

Հարցված բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 67%-ը: 

Հողագործությամբ և անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի ականապատ տարածքներում գտնվելն է, 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայությունն է, ինչպես նաև ընտանիքներում 

երիտասարդների բացակայությունը:   

Արծվաբերդ գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված բոլոր  

տնային տնտեսություններում մշակում են կարտոֆիլ,  89%-ը մշակում է բանջարեղեն, 78%-ը՝ 

հատիկավոր մշակաբույսեր /եգիպտացորեն, ոլոռ և այլն/, 72%-ը՝ խաղող, 56%-ը` 

հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի, 50%-ը` պտղատու այգիներ:  

Գծապատկեր 2. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են տնային տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 25 

հատ), 25%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 5 հատ), 92%-ը՝ խոզ 

(հիմնականում մինչև 5 հատ), 33%-ը՝ մեղվի փեթակ (մինչև 15 փեթակ), 8%-ը՝ 

նապաստակ/ճագար (8 հատ): 

 

 

6% 

50% 

56% 

72% 

78% 

89% 

100% 

Խոտհարք 

Պտղատու այգի 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խաղող 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 
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Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ հիմնականում զբաղվում և ղեկավարում են տղամարդիկ և կանայք 

հավասարապես: Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա ինչպես նշեց գյուղապետը, 
երիտասարդները հիմնականում մեկնում են արտագնա աշխատանքի:  

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

67%-ը, 1-2 հա` 17%,  3-5 հա` 16%: 

Գծապատկեր 4. Մշակվող հողակտորերը (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /72%/, հարցվողների 56%-ը վաճառում է տանից/բակից, 44%-ը` 

հանձնում է կոնյակի գործարան, հարցվողների 17%-ը ստացված բերքը նվիրում են 

բարեկամներին, հարևաններին, 17% նշել է, որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են 

տանից/բակից: Ինչպես նշեց գյուղապետի տեղակալ Արսեն Ճուղուրյանը, մթերքներից միայն 
խաղողն է, որ կարողանում են առանց խնդրի սպառել Երևանի կոնյակի գործարանի Բերդի 
մասնաճյուղում:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները  

(բերք, կաթնամթերք, մսամթերք և այլն) 

 

8% 

25% 

33% 

92% 

100% 

Նապաստակ /ճագար/ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Մեղվի փեթակ 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 

67% 
17% 

16% Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

3-5  հա 

17% 

17% 

44% 

56% 

72% 

Վաճառում ենք շուկայում 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Հանձնում ենք կոնյակի գործարան 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Բոլոր հարցվողները տեղեկացված են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրների մասին: 

Վերջինիս մասին հարցվողները տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 100%, 

համացանցից՝ 50%, ծանոթ, ռադիո` 22%, բարեկամներ և հարևաններից` 6%: 

Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 67%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 6%-ը՝ գյուղապետարանից, 39%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով, համացանցով և ռադիոյով` 6%:  

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ:  

Հարցվողների 83%-ը նշել է որ բջջային զանգերի միջոցով են իրար տեղեկացնում, 42%-ը` 

թռուցիկների միջոցով, 8 ական %-ը որպես ուղիներ նշել են հեռախոսային/ռադիո կապը, և 

գյուղամիջի խոսակցությունները:  

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

100% 

50% 

22% 

6% 

Հեռուստատեսություն 

Համացանց 

Ռադիո 

Ծանոթ, բարեկամ, հարևան 

17% 

6% 

6% 

6% 

39% 

67% 

Դժ.պատ 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում ռադիոյով 

Ինտերնետով 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

83% 
42% 

8% 8% 

Բջջային զանգեր Թռուցիկներ Հեռախոսային/ռադիո կապ Գյուղամիջից 
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Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Մովսեսում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. վաղ ցրտահարություն` 100%, նշել են բոլոր 

հարցվողները11, կարկուտ՝ 89%, երաշտ` 50%, ուժեղ քամիներ` 22%, սելավներ` 22%, 

սողանք` 6%:  

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում  

որ եղանակային երևույթներն են ինտենսիվացել 

 
 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են  

առավել ենթարկվում կլիմայի փոփոխության ռիսկերին 

 

 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի և վաղ ցրտահարության 

հիմնական վտանգը գարնանը, ուժեղ քամիները` աշնանը: 

 

                                                           
11

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է 

6% 

22% 

22% 

50% 

89% 

100% 

Սողանք 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

78% 

44% 
50% 

78% 

44% 

39% 

22% 

81% 
78% 

22% 

100% 100% 

13% 11% 
6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

 Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 
 Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

Ընտանի կենդանիներ 

Ոչ մի ոլորտ 
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Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին, ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Արծվաբերդ 

համայքնում գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

 

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը  

դիմակայելու կլիմայական երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության դեմ պայքարին ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդներից ծխահարումը, միշտ չէ որ օգնում է, իսկ ոռոգման համակարգը 

չի բավականացնում ոռոգելու համար: Ինչպես նշում է գյուղապետը, վերջին տարիներին 
ցրտահարություն, կարկուտ է եղել գյուղում: Այս տարի մոտ 60 հեկտար խաղողի այգի է  
վնասվել կարկուտից: Այգիներում տուժել է ամբողջ միրգը: Ցրտահարության դեմ պայքարում 
են գյուղացիները` ծխահարելով ծառերը, սակայն դա չի օգնում, իսկ այլ  հատուկ 
մեխանիզմներ չունեն:  

Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և 

գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխահարում և ոռոգում, երաշտ՝ ոռոգում: 

100% 
94% 

7% 7% 6% 

100% 

19% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ 

89% 
94% 

100% 

11% 
6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված 

չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 

Լիովին պատրաստաված էր 
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Այն հարցին, թե արդյո՞ք պատճառված այդ վնասների դիմաց ստացել են որևէ 

փոխհատուցում, Արծվաբերդ համայնքի գյուղապետը նշեց, որ ոչ մի փոխհատուցում չի 
ստացվել: 

Հետազոտության ընթացքում պարզվեց, որ բոլոր հարցվողները լսել էին վտանգի մասին 

նախքան պատահարը:  Բոլոր հարցվողները նշել են, որ հեռուստատեսությունից են ստացել 

տեղեկատվություն, 11%-ը` նաև ռադիոյից, 6%-ը` հեռուստատեսությունից բացի նաև 

համացանցից: 

Գծապատկեր 13. Որտեղի՞ց եք ինֆորմացիա ստացել վտանգի մասին 

 

Հարցվողների 67%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /100%/, և վեբ 

կայքից/ 58%/: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ. 

ընդհանրապես օգտակար չէ` 34%, ավելի շուտ օգտակար չէ` 8%, ավելի շուտ օգտակար է` 

50%, շատ օգտակար է` 8%: 
 

Գծապատկեր 14. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված  

տեղեկատվության օգտակարության գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Պատասխաննեը հետևյալն են.  

ապահովագրության համակարգ՝ 72%, համայնքային փոխօգնության ֆոնդ`50%:  

Գծապատկեր 15. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված  

ի՞նչ միջոցառումների կարիք կա 

 

100% 

11% 

6% 

Հեռուստատեսություն 

Ռադիո 

Ինտերնետ 

8% 

50% 
8% 

34% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

72% 

50% 

6% 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

ԴԺ.պատ. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Արծվաբերդ Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի դիմակայաման 

մեխանիզմների  դեպքում 

 Երևանի կոնյակի գործարանի Բերդի մասնաճյուղի առկայություն  

 

 Արծվաբերդ Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

  գյուղ տանող և գյուղամիջյան Ճանապարհների վատ որակը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բբացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 

 Սելավներ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղող 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրի 

ստացման նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Համացանցով 

 Ռադիոյով 
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2.3. Այգեձոր գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Այգեձոր գյուղական համայնքի նկարագրություն 12 

Մակերես – 23,3կմ2 

Բնակչություն - 2495 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Գյուղի տարածքը համընկնում է XII դարում հիմնված Մածնա-Բերդի /Ղըզկալա/ 

իշխանության տիրույթին: XVIII դարից հայտնի է ապագայում Այգեձորի մաս կազմած 

Քարատակլի /Էրի ձոր/ գյուղը: XIX դարի սկզբին ստեղծվում են նաև Ղուլալի և Չալաբի 

թաղամասերը և գյուղը սկսում է կոչվել Ղուլալի, իսկ խորհրդային տարիներին վերանվանվել 

է Այգեձոր: Այգեձորցիները 1803-1826թթ.. քաջաբար մասնակցել են պարսկական լծի 

թոթափման համար մղվող ազատագրական կռիվներին, Ղարաքիլիսայի /1918/ 

ճակատամարտին և 1941-1945թթ. Հայրենական Մեծ պատերազմին: 

Սահմանամերձ է: 1990-1994թթ. ակտիվ մասնակցել է սահմանների պաշտպանության 

մարտերին, ունեցել է մարդկային և այլ նյութական կորուստներ: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  228 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  95 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  3.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 830 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Հռիփսիմե եկեղեցի (19-րդ դար), գտնվում է 

կիսավեր վիճակում 

 Բնակչության թիվը - 2495 մարդ, 778 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  2358 հա, որից` 467 հա արոտներ, 567.9 հա 

վարելահողեր, 97.8 հա այգիներ, 462.4 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, 

անասնապահություն, անտառատնտեսություն 

 Ապահովվածությունը խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով մասնակի 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ վերանորոգվում  են 

Համայնքն ունի` 

1.      Դպրոց` 500 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 308 

2.      Առողջության կենտրոն, ԳԲԱ 

3.      Մշակույթի տուն 

4.      Համայնքային կենտրոն 

5.      Մանկապարտեզ 

                                                           
12

 http://tavush.gov.am/about-communities/705/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 67%-ը իգական և 33%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

1 0 1 

2 0 2 

5 2 3 

2 0 2 

4 0 4 

4 1 3 

6 2 4 

7 3 4 

8 4 4 

7 5 2 

4 3 1 

5 1 2 

4 0 4 

6 1 5 

6 3 3 

4 2 2 

6 3 3 

7 0 7 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունn ըստ եկամտի աղբյուրների:  

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

250000 100000 120000 30000 0 

1524000 324000 1200000 0 0 

1180000 720000 0 100000 360000 

660000 0 60000 0 600000 

1380000 540000 300000 0 540000 

1200000 840000 360000 0 0 
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3050000 2400000 650000 0 0 

1290000 420000 150000 0 720000 

1200000 360000 0 0 840000 

2330000 1440000 500000 0 360000 

200000 0 200000 0 0 

0 0 0 0 0 

740000 540000 200000 0 0 

1880000 1100000 360000 0 420000 

2880000 2400000 0 0 480000 

336000 0 0 0 336000 

1250000 250000 100000 0 900000 

100000 0 0 100000 0 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

 

Հարցված տնային տնտեսությունների  

գյուղատնտեսական գործունեության նկարագրություն 

Այգեձոր համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, և ավելի քիչ տնային 

տնտեսություններ անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ տարածված 

են խաղողագործությունը, ինչպես նաև պտղատու այգիներ` նուռ, թուզ, արքայանարինջ և 

այլն:  

Հարցված բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 56%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները անասնակերի թանկ լինելը, 

արոտավայրերի` ականապատ տարածքներում գտնվելն է, ապրանքների գները շատ ցածր 

են, ֆինանսի բացակայությունը:   

Այգեձոր գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Բոլոր հարցված 

տնային տնտեսությունները (100%) մշակում են բանջարեղեն, 94%-ը` խաղող, 89%-ը՝ 

պտղատու այգիներ, 72%-ը` կարտոֆիլ, 61%-ը` հատիկավոր մշակաբույսեր, 39%-ը` 

հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի: 

44% 

50% 

6% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Գծապատկեր 2. Մշակաբույսեր, որոնք մշակվում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ, ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

25 հատ), 30%-ը՝ խոզ (հիմնականում 1 հատ), 20%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(հիմնականում մինչև 4 հատ, 1 տնային տնտեսությունում` 9 հատ), 20%-ը՝ 

նապաստակ/ճագար (մինչև 10 հատ), 10%-ը՝ ավանակ (1 հատ): 

 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում կա գյուղմթերքների վերամշակման արտադրություն, 

որտեղ աշխատում են գյուղի կանայք, իսկ մնացած մասը ` հողագործությամբ են զբաղվում: 

Երիտասարդները այնքան ել ներգրավված չեն գյուղի աշխատանքի մեջ` մեծ մասը 

արտագնա աշխատանքի է մեկնում: Իսկ աշխատակազմի ղեկավարը նշեց, որ 

գյուղատնտեսական գործունեությունը հիմնականում վարում են կանայք և ծերերը. 

երիտասարդները և տղամարդիկ հիմնականում արտագնա աշխատանքի է մեկնում:   

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում` նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

61%-ը,  2-4 հա` 33%, 20հա` 6%:  

 

 

11% 

39% 

61% 

72% 

89% 

94% 

100% 

Խոտհարք 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, ոլոռ, 

ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Կարտոֆիլ 

Պտղատու այգի 

Խաղող 

Բանջարեղեն 

10% 

20% 

20% 

30% 

100% 

Ավանակ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Նապաստակ /ճագար/ 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 
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Գծապատկեր 4. Մշակվող հողակտորները (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 
 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /83%/, հարցվողների 39%-ը բերքը հանձնում է կոնյակի գործարան, 

22%-ը վաճառում են տանից/բակից, 22%-ը ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, 

հարևաններին, 17%-ը նշել է, որ վաճառում են շուկայում:  

 

Գծապատկեր 5. Ոտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները  

(բերք, կաթնամթերք, մսամթերք և այլն) 

 
 

 

 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 94%ը, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման 

հիմնախնդիրներին: Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից՝ 94%, համացանցից՝ 29%, մամուլ` 6%: 

Իսկ եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 56%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 11%-ը՝ գյուղապետարանից, 39%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով, համացանցով և ռադիոյով` 6%:  

 

 

 

 

61% 

33% 

6% 

Մինչև 1 հա 

2-4 հա 

20 հա 

83% 

39% 

22% 

22% 

17% 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

Հանձնում են գործարան 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Նվիրում ենք բարեկամներին, … 

Վաճառում ենք շուկայում 
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Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի  

ստացման աղբյուրի հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 63%-ը նշել է, որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 38%-ը որպես ուղիներ նշել են հեռախոսային/ռադիո կապը, 

13ական տոկոսն էլ նշել է գյուղամեջը և համայնքի զանգերի/բարձրախոսների համակարգը:  

Գծապատկեր 7. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 
 

Թե´ գյուղապետը, թե´ աշխատակազմի քարտուղարը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Այգեձորում, ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 94%, նշել են բոլոր 

հարցվողները13, կարկուտ՝ 78%, երաշտ և ուժեղ քամիներ` 39%, սելավներ` 28%:  

Գծապատկեր 8. Վերջին 3 տարիների ընթացքում ո՞ր  

եղանակային երևույթներն են ինտենսիվացել 

 

                                                           
13

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

56% 

39% 

11% 

6% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում ռադիոյով 

Ինտերնետով 

63% 
38% 

13% 13% 

Բջջային զանգեր Հեռախոսային/ռադիո կապ Համայնքի 

զանգերի/բարձրախոսների 

համակարգ 

Գյուղամիջից 

94% 

78% 

39% 

39% 

28% 

17% 

11% 

6% 

Վաղ ցրտահարություն 

Կարկուտ 

Երաշտ 

Ուժեղ քամիներ 

Սելավներ 

Հրդեհ 

Համաճարակ 

Սողանք 
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Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը: Ուժեղ քամիների դեպքում նշվել է, որ տուժել են նաև տներ: 

Գծապատկեր 9. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության և ուժեղ 

քամիների հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտինը` ամռանը: 

Գծապատկեր 10. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին, ներկայացված է Գծապատկեր 11-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Այգեձոր  համայքնում 

գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն, բացառությամբ` երաշտի, որի 

ժամանակ նշվել է մասամբ պատրաստվածություն:  

 

 

 

14% 

36% 

53% 

14% 

43% 

64% 

53% 

100% 100% 

88% 

14% 

71% 

93% 94% 

57% 

6% 
14% 

29% 

14% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

 Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

Ոչ մի ոլորտ 

Տուն 

Անտառ 

14% 

100% 94% 
86% 86% 

36% 

6% 

29% 
21% 

29% 
14% 14% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Գարուն 

Ամառ 

Աշուն  

Դժ.պատ.  
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Գծապատկեր 11. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը  

դիմակայելու կլիմայական երևույթներին  

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, գրեթե չի օգնում: Գյուղում կա ոռոգման 

համակարգ, սակայն, ինչպես նշում է գյուղապետը, մոտ 200հա հողատարածքների չի 

հասնում ջուրը` չեն ոռոգվում:  Գյուղապետը նշում է, որ ցրտահարությունից տուժել են 
մրգատու այգիները /հոն, թուզ, խաղողի այգիներ/: Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին 

հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել են, որ համայնքն ունի 

հակակարկտակայանի կարիք, կաթիլային ոռոգման կարիք և հակակարկտային ցանցերի 

կարիք:  
Այն հարցին, թե ստացված վնասների դիմաց ստացե՞լ են արդյոք որևէ փոխհատուցում, 

պատասխանել են, որ վնասները կառավարության կողմից փոխհատուցվել են`այս տարի 

ամեն ընտանիքի տրամադրվել է 1 արքայանարնջի տնկի և 2 խաղողի վազ:  
Բացի այդ, աշխատակազմի քարտուղարը նշեց, որ մասնագիտական խորհրդատվություն են 
ստացել ԳԱՄԿ-ից սերմերի տրամադրման և օգտագործման թեմայով` սեմինարների 
տեսքով:  
Հաջորդ ներկայացված հարցն է, թե հարցվողները լսե՞լ են արդյոք վտանգի մասին նախքան 

պատահարը: Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 83%-ը նշել է, որ տեղեկացված է 

եղել սպառնացող վտանգի մասին, սակայն գտնում են, որ այս պարագայում 

տեղեկացվածությունն իմաստ չունի, քանի որ անզորու են եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի 

նվազեցման գործընթացին: Բոլոր հարցվողները նշել են, որ հեռուստատեսությունից են 

ստացել տեղեկատվություն, իսկ հարցվողների 7%-ը նշել է, որ տեղեկատվություն ստացել է 

նաև համացանցից: 

Հարցվողների 67%-ը նշել է, որ արդյոք ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ ՀԱՅԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվություն 

ստանում են հեռուստացույցից /92%/, և վեբ կայքից՝ 8% և գյուղապետի միջոցով /տեղեկացում 

գյուղապետարանին/` 8%: 

Գծապատկեր 12. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվության ստացման աղբյուրները 

 

43% 

93% 94% 100% 

7% 6% 
14% 

43% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 
Ավելի շուտ 

Պատրաստված չէր 
Ավելի շուտ 

Պատրաստված էր 
Լիովին պատրաստաված 

էր 
ԴՊ 

8% 

8% 

92% 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻ Վեբ կայքի միջոցով 

 Գյուղապետին են տեղեկացնում, գյուղապետի 

միջոցով են տեղեկանում 

 Հեռուստացույցից 
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Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ. 31%-ը նշել է, որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 23%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 46%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է: 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության 

ֆոնդ` նշել է հարցվողների 72%-ը, ապահովագրության համակարգ՝ 28%ը, 

փոխառությունների և վարկերի կարիք` 17%ը, վաղ ահազանգման ծառայություն` 11%ը:  

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ  

միջոցառումների կարիք կան 

 

 

 

  

46% 

23% 

31% 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

11% 

17% 

28% 

72% 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Այգեձոր Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի դիմակայաման 

մեխանիզմների  դեպքում 

 Բերրի հողեր 

 Պտղատվություն 

 

 Այգեձոր Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հին ջրագծերը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղողի այգիներ 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Համացանցով 
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2.4. Բագրատաշեն գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Բագրատաշեն  գյուղական համայնքի նկարագրություն 14 

Մակերես – 22.7 կմ2 

Բնակչություն - 2873 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Գյուղը հիմնադրվել է 1936 թ., երբ Բագրատ Վարդանյանը սկսեց նոր հողերի յուրացումը և 

այգիների հիմնումը: Այգիների բազայի վրա գործում էին «Զեյթուն» և «Լալվար» սովխոզները:  

Ոռոգման ջրագծերը հնարավորություն տվեցին նախկին անապատը դարձնելու իսկական 

դրախտ: Ծովի մակերևույթից ընդամենը 450 մ բարձրության վրա աճեցվում է ձիթապտուղ, 

դեղձ, խաղող, նուռ, թուզ, ձմերուկ. սեխ, լոլիկ և այլն: 

Այդ տարիներին կառուցվեցին տիպային վարչական, բնակելի, կուլտուր-կենցաղային շենքեր, 

միջնակարգ դպրոց, մանկապարտեզ և այլն: Փողոցներն ասֆալտապատվեցին, անցկացվեց 

փողոցային լուսավորություն, հիմնվեց ազգային պարկ, որը պահպանվում է մինչև օրս: 

Գյուղը Բագրատաշեն է անվանվել ի հիշատակ իր հիմնադրի՝ Բագրատ Վարդանյանի:  

Պատերազմական տարիների անհրաժեշտ խնամքի և ոռոգման ջրի բացակայության 

հետևանքով դեղձի այգիների մեծ մասը ոչնչացվել են: Ներկայումս աշխատանքներ են 

տարվում նոր այգիներ հիմնելու ուղղությամբ: 

Բագրատաշենում գործում են 2 դպրոցներ: Գործում են նաև մանկապարտեզն ու բուժկետը: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  212 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  79 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1 կմ /հեռավորությունը Վրաստանի սահմանից/ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 450 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը + 25C է, ձմռանը` 0C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ նորակառույց մատուռ 

 Բնակչության թիվը - 2873 մարդ, 838 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  2290.50 հա, որից` 643.58 հա արոտներ, 1016.83 հա 

վարելահողեր 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն և 

անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու ջրով՝ անբավարար, ոռոգման ջրով՝ բավարար 

 Գազաֆիկացված չէ  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. 2 դպրոց՝ 1000 աշակերտական տեղով, միջնակարգ դպրոց՝ աշակերտների թիվը - 333, 

հիմնական դպրոց՝ աշակերտների թիվը - 92  

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 

                                                           
14

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/710/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը. 67%-ը իգական 33%-ը արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 0 4 

2 0 2 

5 2 3 

5 1 4 

3 0 3 

7 3 4 

6 2 4 

4 0 4 

10 4 6 

5 2 3 

6 2 4 

5 2 3 

4 0 4 

6 2 4 

12 5 7 

2 0 2 

2 0 2 

1 0 1 

 

28% 

28% 

44% 

35-44

45-54

55-64
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

500000 200000 0 0 300000 

600000 240000 0 0 360000 

860000 0 500000 0 360000 

0 0 0 0 0 

198000 0 0 30000 168000 

360000 0 360000 0 0 

1800000 1800000 0 0 0 

875000 840000 35000 0 0 

240000 0 0 0 240000 

192000 0 0 0 192000 

100000 0 100000 0 0 

90000 0 90000 0 0 

660000 660000 0 0 0 

588000 0 0 0 588000 

690000 0 300000 0 390000 

350000 0 50000 0 300000 

300000 0 0 0 300000 

100000 100000 0 0 0 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

6% 

50% 

17% 

28% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Բագրատաշեն համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ, 

այգեգործությամբ, ավելի քիչ քանակով` անասնապահությամբ: Առավել զարգացած է 

պտղաբուծությունը, գերակշռում են պտղատու այգիները, մասնավորապես` դեղձ, խնձոր, 

խաղող:   

Հարցված բոլոր տնային տնտեսություններ զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 56%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 44%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելն է, ինչպես նաև ապրանքների իրացման խնդիրները:   

Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ եղանակային պայմանները շատ բարենպաստ են 

այգեգործության համար: Բացի ավանդական մրգերից, այստեղ նաև մշակվում են 

արևադարձային մրգեր, ձիթապտուղ, արևածաղիկ, դափնու ծառեր: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 67%-ը մշակում է պտղատու այգիներ, 40%-ը` հացահատիկային 

մշակաբույսեր, այդ թվում` ցորեն, գարի և խոտհարք, 7%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ 

թվում` եգիպտացորեն, լոբի, 20%-ը մշակում է բանջարեղեն,  13%-ը` խաղող, 33%-ը՝ 

կարտոֆիլ: 

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ընտանի թռչուններ ունի 90%-ը (հիմնականում 

մինչև 20 հատ), խոշոր եղջերավոր անասուններ (մինչև 3 հատ)` 40%-ը: 

Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

27% 

7% 

20% 

33% 

40% 

67% 

Այլ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, 

գարի/ 

Պտղատու այգի 

40% 

90% 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 
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Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում, գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե´ կանայք, թե´ տղամարդիկ. որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: Իսկ ինչ վերաբերվում է հողագործության ծավալներին, 

ապա ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում կան բարենպաստ պայմաններ հողագործությամբ 

զբաղվելու համար: 

Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

44%,  33%-ը`1,5-2 հա, 22%-ը` 4-5 հա: 

Գծապատկեր 5. Մշակվող հողակտորի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /67%/, 22%-ը նշել է, որ վաճառում են շուկայում, 6 %-ը նշել է որ 

նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին 33%-ը` վաճառում են տանից/բակից:  

Գծապատկեր 6. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները  

(բերք, կաթնամթերք, մսամթերք և այլն) 

 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 89%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին հարցվողների 83%-ը տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից, 22%-ը` համացանցից, 6%-ը` ռադիոյից: 

 

44% 

33% 

22% Մինչև 1 հա 

1,5-2 հա 

4-5 հա 

6% 

22% 

33% 

67% 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք շուկայում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Սպառում ենք տնային 

տնտեսությունում 
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Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 93%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 20%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 7%-ը՝ 

գյուղապետարանից, 7%-ը` համացանցով:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների մեծ մասը` 67%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Որպես ահազանգման ուղիներ հարցվողների 75%-ը 

նշել է բջջային զանգերը, 25%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապը: 

Ինչպես նշեցին գյուղապետը և տեղակալը, այստեղ կլիման շատ մեղմ է, և 

գյուղատնտեսությունը հիմնականում կլիմայի փոփոխությունների ռիսկերին չի ենթարկվում: 

Այնուամենայնիվ այս տարի որոշ մշակաբույսեր ցրտահարվել են: Ինչպես նշում են 

հարցվողները, Բագրատաշենում ինտենսիվացել են հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ 

ցրտահարություն` 83%, ուժեղ քամիներ` 22%, երաշտ՝ 17%: 

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

 

83% 

22% 

6% 

Հեռուստատեսություն 

Համացանց 

Ռադիո 

93% 

20% 

7% 

7% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Ինտերնետով 

17% 

22% 

83% 

Երաշտ 

Ուժեղ քամիներ 

Վաղ 

ցրտահարություն 
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Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, վաղ ցրտահարությունից առավել 

տուժել են մրգերը, բանջարեղենները: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, վաղ ցրտահարությունը առավել 

վտանգավոր է  գարնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Բագրատաշեն   

համայքնը ցրտահարությանը պատրաստված չէր:  

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Հարկ է նշել, որ Բագրատաշեն համայնքը միակն է Տավուշի մարզում, որտեղ կա տեղադրված 

3 հակակարկտային կայան: Սակայն ինչպես նշեց գյուղապետը, դրա օգտագործման կարիքը 

հաճախ չէ, որ լինում է: Իսկ ինչ վերաբերում է ցրտահարությանը, ապա դրա պայքարի դեմ 

ուղղված հստակ մեխանիզմներ չկան, իսկ ոռոգման համակարգի ջրագծերի հետ կապված 

կան շատ խնդիրներ: 

7% 

27% 

93% 

7% 

Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Ոչ մի ոլորտ 

Վաղ ցրտահարություն 

93% 

7% 

Գարուն 

Ձմեռ 

Վաղ ցրտահարություն 

87% 

7% 

7% 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 

Վաղ ցրտահարություն 
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Որպես կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, և´ հարցվողները և´ գյուղապետը 

և´ տեղակալը նշել են հետևյալը. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխահարում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Բագրատաշեն համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանը փոխհատուցել է վնասը` 
տրամադրելով սերմացուներ, ինչպես նաև ԳԱՄԿ-ից պարբերաբար ստանում են 
խորհրդատվություն:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 78%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Բոլոր հարցվողները հեռուստատեսությունից են ստացել տեղեկատվություն: 

Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում են կլիմայի 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հարցվողների 56%-ը պատասխանել է 

դրական: Տեղեկատվությունը ստանում են հեռուստատեսությունից: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

13%-ը նշել է որ ավելի շուտ օգտակար չէ, 38%-ը կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է, 38%-

ը` լիովին օգտակար է, 13%-ը` դժվարացել է պատասխանել: 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության 

ֆոնդ` է նշել է հարցվողների 61%-ը, Ապահովագրության համակարգ` նշել է հարցվողների 

33%-ը, վաղ ահազանգման ծառայություն` 6%:  

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

  

38% 

38% 

13% 

13% 

Լիովին օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Դժվարանում եմ պատասխանել 

6% 

33% 

61% 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Բագրատաշեն  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 Պտղաբուծություն 

 Բերրի հողեր 

 Հակակարկտակայաին առկայություն 

 

 Բագրատաշեն  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Իրացման վայրեր 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն 

 Ոռոգման խնդիր 

 Խմելու ջրի խնդիր 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Վաղ ահազանգման ծառայություն 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                            

50 

2.5. Բարեկամավան գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Բարեկամավան գյուղական համայնքի նկարագրություն 15 

Մակերես – 13,4կմ2 

Բնակչություն - 335 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Բարեկամավանը սահմանակից է ադրբեջանական Քյամառլու, Ղայմախլու, Ալբայրամլու 

գյուղերին: 

Գյուղի նախկին անվանումը` Կրումսլու, Դոստլու, իսկ 1978թ.-ից` Բարեկամավան: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դեռ անհիշելի ժամանակներից տարածքը 

բնակեցված է եղել: Այստեղով է անցել Բաբելոնա - Ասորական առևտրական ճանապարհը, 

որտեղ գործել է պանդոկ: 

Օտարերկրյա արշավանքների ժամանակ գյուղը մի քանի անգամ ենթարկվել է 

ասպատակությունների: 

5-7-րդ դարերում կառուցվել է գմբեթավոր հուշակոթող Սուրբ Բարձրյալ անվամբ, նրանից 

քիչ ներքև` հեթանոսական մեհյան: 

Գտնվելով անմիջապես հայ-ադրբեջանական սահմանում՝ բարեկամավանցիների 

սեփականշնորհված հողատարածքների զգալի մասը չի մշակվում: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  191 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  58 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 720 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Բարձրյալ հուշակոթող 

 Բնակչության թիվը - 335 մարդ, 240 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  1333 հա, որից` 876 հա արոտներ, 484.4 հա 

վարելահողեր, 64.5 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով մասնակի, ոռոգման ջուրը 

բացակայում է  

 Գազաֆիկացված չէ /աշխատանքներն ընթացքի մեջ են/ 

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 350 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 35 

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն 

  

                                                           
15

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/739/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 61% իգական և 39% արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը: 

  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 1 4 

1 0 1 

6 2 4 

2 0 2 

2 0 2 

4 0 4 

4 1 3 

4 2 2 

9 2 7 

5 0 5 

1 0 1 

1 0 1 

4 2 2 

2 0 2 

2 0 2 

2 0 2 

6 3 3 

4 1 3 

6% 

11% 

11% 

22% 28% 

22% 

 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

852000 0 0 0 852000 

2500000 1200000 100000 0 1200000 

666000 0 0 150000 516000 

348000 0 0 0 348000 

200000 0 0 0 200000 

1000000 200000 300000 300000 200000 

99 99 99 99 99 

480000 0 0 0 480000 

480000 0 0 0 480000 

70000 0 0 30000 40000 

60000 60000 0 0 0 

150000 500000 0 250000 0 

1300000 480000 0 0 480000 

1980000 1000000 0 0 980000 

432000 0 0 0 432000 

748000 0 0 100000 648000 

336000 0 0 0 336000 

10400000 504000 0 0 540000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 
 

22% 

50% 

6% 

22% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների  

գյուղատնտեսական գործունեության նկարագրություն 

Բարեկամավան համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ, 

անասնապահությամբ` շատ փոքր ծավալներով: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ 

հողերը մեծամասամբ չեն մշակվում, քանի որ գտնվում են անմիջապես Ադրբեջանի սահմանի 

վրա, իսկ անասնապահությամբ շատ քիչ են զբաղվում, քանի որ արոտավայրեր տանելը շատ 

վտանգավոր են: Իսկ գյուղում պարբերաբար հնչում են կրակոցներ: Գյուղապետի տեղակալը 

նշեց, որ գյուղում շատ քիչ են մնացել երիտասարդները. ովքեր  հնարավորություն են ունեցել, 

մեկնել են այստեղից:  

Հարցված տնային տնտեսությունների 94%-ը զբաղվում են հողագործությամբ /տնամերձ 

հողատարածք/, իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային 

տնտեսությունների 67%-ը: Հողագործությամբ և անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական 

պատճառները անասնակերի թանկ լինելն է, արոտավայրերի, հողատարածքների 

ականապատ տարածքներում գտնվելը, ինչպես նաև ընտանիքներում երիտասարդների 

բացակայությունը:   
 

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Բարեկամավան գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված 

տնային տնտեսությունների 76%-ում մշակում են բանջարեղեն և կարտոֆիլ, 35%-ում` 

պտղատու այգիներ և հատիկավոր մշակաբույսեր, 12%-ը՝ խաղող, 12%-ը՝ հացահատիկային 

մշակաբույսեր, այդ թվում` ցորեն, գարի: 

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսեր, որոնք մշակվում են տնային  տնտեսություններում 

 

94% 
67% 

6% 
Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

6% 

12% 

12% 

35% 

35% 

76% 

76% 

Խոտհարք 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խաղող 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, … 

Պտղատու այգի 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ 92%-ը ունի ընտանի թռչուններ (հիմնականում 

մինչև 15 հատ), 75%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 3 հատ, 1 

տնային տնտեսությունում` 60 հատ), 42%-ը՝ խոզ (հիմնականում մինչև 2 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում 10 հատ), 25%-ը՝ ոչխար (հիմնականում 4-5 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում 50 հատ), 17%-ը՝ մեղվի փեթակ (1 տնային տնտեսությունում 5 փեթակ, 1-

ում` 14), 8%-ը՝ նապաստակ/ճագար (10 հատ): 

 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը  

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են հավասարապես թե´ կանայք, թե´ տղամարդիկ` կախված 

նրանից` կա արդյոք ընտանիքում տղամարդ, թե մեկնել է արտագնա աշխատանքի: Ինչ 

վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա ինչպես նշեց գյուղապետը. Երիտասարդներ գրեթե 
չկան գյուղում որ հետաքրքրվեն, եղածներն էլ չեն հետաքրքրվում: 

Այն հարցին, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա հողակտոր են մշակում, 

այդ թվում նաև վարձակալածները, պարզվեց, որ մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են 

հարցված տնային տնտեսությունների 94%-ը, 2.5  հա` 6% 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /100%/, հարցվողների միայն 6%-ը բերքը իրացնում է շուկայում: 

Ինչպես նշեց գյուղապետի տեղակալը, Բարեկամավան գյուղ չեն գալիս նույնիսկ 
փոխանակում իրականացնելու. շուկան շատ հեռու է գտնվում, ճանապարհներն էլ շատ 
վատն են:  

Գծապատկեր 6. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները  

(բերք, կաթնամթերք, մսամթերք և այլն) 

 

8% 

17% 

25% 

42% 

75% 

92% 

Նապաստակ /ճագար/ 

Մեղվի փեթակ 

 Ոչխար 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 

100% 

6% 

Սպառում ենք տնային 

տնտեսությունում 

Վաճառում ենք շուկայում 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 89%, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: 

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 88%, 

համացանցից՝ 19%, ռադիո` 13%: 

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 83%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 11%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 6%-ը՝ 

գյուղապետարանից, ռադիոյով` 6%:  
 

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 70%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 30%-ը որպես ուղիներ նշել են հեռախոսային/ռադիո կապը:  

Գծապատկեր 9. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

88% 

19% 13% 

հեռուստատեսություն համացանց ռադիո 

6% 

6% 

11% 

83% 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում ռադիոյով 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

30% 

70% 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Բջջային զանգեր 
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Թե´ գյուղապետը, թե´ գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Բարեկամավանում, ինտենսիվացել 

են հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 83%, նշել են բոլոր 

հարցվողները16, կարկուտ՝ 78%, ուժեղ քամիներ` 33%, երաշտ` 28%, համաճարակ` 28%:  

Գծապատկեր 10. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 11-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները:  

Գծապատկեր 11. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

 

Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության և ուժեղ 

քամիների հիմնական վտանգը գարնանն է: 

 

 

 

                                                           
16

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է 

11% 

28% 

28% 

33% 

78% 

83% 

Սելավներ 

Համաճարակ 

Երաշտ 

Ուժեղ քամիներ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

7% 

27% 
17% 

21% 20% 

33% 

71% 73% 

86% 

73% 

100% 

7% 7% 

Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

 Մրգեր 

Խոտհարք 

 Ընտանի կենդանիներ 
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Գծապատկեր 12. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 13-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Բարեկամավան 

համայքնում գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

 

Գծապատկեր 13. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայաններ, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ 

մեխանիզմներ, ավանդական մեթոդներից՝ ծխահարումը, միշտ չէ որ օգնում է, իսկ ոռոգման 

համակարգ չկա: Գյուղապետը նշում է, որ ցրտահարությունից տուժել են մրգատու այգիները 
և բանջարեղենները, իսկ ինչը որ չէր տուժել, վերացավ կարկուտի ժամանակ:  

Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և 

գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում և ոռոգում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Բարեկամավան համայնքի գյուղապետը նշեց, որ ստացել են սերմացուներ, և  ժամանակ առ 
ժամանակ խորհրդատվություն են ստանում ԳԱՄԿ-ից:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 94%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն գտնում են, որ այս պարագայում տեղեկացվածությունն 

իմաստ չունի, քանի որ անզորու են եղել որևէ կերպ ազդելու ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Հարցվողների 88%-ը նշել են, որ հեռուստատեսությունից են ստացել 

տեղեկատվություն, 12%-ը` ռադիոյից: 

100% 
87% 

100% 

7% 7% 

Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Գարուն 

 Ամառ 

Աշուն  

 Ձմեռ 

100% 93% 100% 

7% 

Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 
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Գծապատկեր 14-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ 

ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների 

44%-ը ստանում է տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ` հեռուստատեսության միջոցով:  

Գծապատկեր 14. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում եք կլիմայի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 
 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 13%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 75%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 13%-ը` 

որ ավելի շուտ օգտակար է: 

Գծապատկեր 15. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության 

ֆոնդ` 61%, Ապահովագրության համակարգ՝ 33%, մասնագիտական խորհրդատվությունը` 

11%, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 6%:  

Գծապատկեր 16. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

44% 

56% 

 Այո 

Ոչ 

13% 

75% 

13% 
Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

6% 

11% 

33% 

61% 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Բարեկամավան Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Ըստ գյուղապետի և տեղակալի միայն այն մարդկանց կամքն ու ուժը, ովքեր 

ապրում են գյուղում 

 

 Բարեկամավան Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Ոռոգման համակարգի բացակայությունը 

 Ճանապարհների` գյուղ տանող և գյուղամիջյան, վատ որակը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Համացանցով 
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2.6. Բերդավան գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Բերդավան  գյուղական համայնքի նկարագրություն 17 

Մակերես – 35.1կմ2 

Բնակչություն - 3267 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղը նախկինում կոչվել է Թթանձոր, իսկ Ղալաչան 

հիշատակվում է 3-րդ դարից: 

1898թ. բերդի մոտակայքի բնակիչները տեղափոխվում են ներկայիս գյուղատեղ, որտեղ և 

մշտական բնակություն են հաստատում: 

Ղալաչան վերանվանվել է Բերդավան 1982թ.: Այն ունի միջնակարգ դպրոց, մանկապարտեզ, 

հիվանդանոց, մշակույթի տուն, փոստ, առևտրի և կենցաղային սպասարկման օբյեկտներ: 

Գյուղն ունի 900 ծուխ և շուրջ 3267 բնակիչ: 

Տարիներ առաջ Դեբեդ գետի վրա կառուցված քառաստիճան պոմպակայանի շնորհիվ, 

ոռոգման լիարժեք պայմաններ է ստեղծել այգեգործության զարգացման համար: Տարեկան 

ստացվում էր հազարավոր տոննաներով խաղող, դեղձ, խնձոր և այլ մշակաբույսեր: 

1997թ. Նոյեմբերյանի երկրաշարժից տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել շուրջ 400 

տներ: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  193 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  60 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  2.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 650 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +24C, ձմռանը` 0C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ բերդեր, եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ 

 Բնակչության թիվը - 3267 մարդ, 900 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  3969.41 հա, որից` 1512.97 հա արոտներ, 1431.43 

հա վարելահողեր 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն և 

անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով անբավարար, ոռոգման 

ջրով բավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բարվոք 

Համայնքն ունի` 

1.  Դպրոց՝ 700 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 446 

2. Բուժամբուլատորիա  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 

                                                           
17

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/713/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը. 67%-ը իգական և 33%-ը արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

5 1 4 

6 2 4 

2 0 2 

3 0 3 

6 2 4 

6 3 3 

7 0 7 

4 2 2 

6 1 5 

7 0 7 

3 0 3 

6 2 4 

2 0 2 

3 1 2 

5 1 4 

4 0 4 

5 1 4 

5 1 4 

 

6% 

11% 

17% 

33% 

28% 

6% 

 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

690000 0 0 0 690000 

1200000 1200000 0 0 0 

660000 360000 0 0 300000 

300000 300000 0 0 0 

324000 0 0 0 324000 

3000000 0 1500000 0 1500000 

960000 480000 0 0 480000 

1800000 1800000 0 0 0 

336000 0 0 0 360000 

1040000 480000 120000 0 440000 

960000 0 480000 0 480000 

960000 0 0 0 960000 

1740000 1740000 0 0 0 

708000 540000 0 0 168000 

1080000 600000 0 0 480000 

10100000 960000 50000 0 0 

1200000 1200000 0 0 0 

6000000 3000000 0 0 3000000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

6% 

44% 

28% 

22% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Բերդավան համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե´ հողագործությամբ, թե´ 

անասնապահությամբ: Առավել զարգացած է պտղաբուծությունը, գերակշռում են պտղատու 

այգիները, մասնավորապես` դեղձ, խնձոր, խաղող:   

Գրեթե բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (94%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 67%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 33%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելն ու ապրանքների իրացման խնդիրներն են:   

 

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Բերդավան  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 59%-ը մշակում է բանջարեղեն, 59%-ը՝ պտղատու այգիներ,  41%-ում 

մշակում են խաղող, 29%-ը՝ կարտոֆիլ, 18%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում` 

ցորեն, գարի և խոտհարք, 6%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում` եգիպտացորեն, լոբի 

և ծխախոտ:  

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են տնային տնտեսություններում 

 

94% 

67% 

6% 

Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. գործունեությամբ 

6% 

6% 

18% 

18% 

29% 

41% 

59% 

59% 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Ծխախոտ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խոտհարք 

Կարտոֆիլ 

Խաղող 

Բանջարեղեն 

Պտղատու այգի 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ  ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

10 հատ, 4 տնային տնտեսությունում 60 հատ), 25%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(հիմնականում մինչև 2 հատ, 2 տնային տնտեսությունում` 8 և 15 հատ), 33%-ը՝ խոզ 

(հիմնականում 5 հատ, 1 տնային տնտեսությունում 20  հատ), 33%-ը՝ ոչխար (հիմնականում 2 

հատ), 8%-ը՝ ավանակ (1 հատ), 8%-ը՝ այծ (1 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում, գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե´ կանայք, թե´ տղամարդիկ, որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: 

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում` նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

24%,  24%-ը`1-2 հա, 3-5 հա` 24%, 7-14 հա` 29%:  

 

Գծապատկեր 6. Մշակվող հողակտորի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

 

Ինչպես նշում է գյուղապետի տեղակալը, գյուղում այգեգործությամբ զբաղվողները 
հիմնականում բերքը հանձնում են կոնյակի գործարանին, ինչպես նաև վաճառք են 
իրականացնում: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում 

սպառում են տնային տնտեսությունում /71%/, 41%-ը նշել է, որ վաճառում են տանից/բակից, 

12%-ը նշել է, որ հանձնում են Կոնյակի գործարանին, 6 ական %-ը նշել է որ նվիրում են 

բարեկամներին, հարևաններին և վաճառում են շուկայում:  

 

8% 

8% 

25% 

33% 

33% 

100% 

Այծ 

Ավանակ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

 Ոչխար 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 

24% 

24% 

24% 

29% 

Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

3-5  հա 

7-14 հա 
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Գծապատկեր 7. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 78%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին բոլոր հարցվողները հիմնականում տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից, 21%-ը` համացանցից:  

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 61%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 28%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 11%-ը՝ 

գյուղապետարանից, 6%-ը` համացանցով:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

 

Հարցվողների 67%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Որպես ահազանգման ուղիներ հարցվողների 75%-ը 

նշել են բջջային զանգերը, 8%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապը, 17%-ը նշել է, որ գյուղամիջից 

են միմյանց զգուշացնում: 

 

 

6% 

6% 

12% 

41% 

71% 

Վաճառում ենք շուկայում 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

Հանձնում են գործարանին 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Սպառում ենք տնային 

տնտեսությունում 

61% 

28% 

11% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Ինտերնետով 
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Գծապատկեր 9. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 
 

Թե´ գյուղապետը, թե´ աշխատակազմի քարտուղարը և թե’ հարցվողները նշել են, որ վերջին 

3 տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Բերդավանու, ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 78%, կարկուտ՝ 61%, 

համաճարակ և ուժեղ քամիներ` 6%, երաշտ՝ 17%: 

Գծապատկեր 10. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 11-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները, հացահատիկային 

մշակաբույսերը: 

Գծապատկեր 11. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

75% 

17% 8% 

Բջջային զանգեր Գյուղամիջից Հեռախոսային/ռադիո 

կապ 

6% 

6% 

17% 

61% 

78% 

Համաճարակ 

Ուժեղ քամիներ 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

9% 

45% 
36% 

82% 86% 

64% 
71% 

9% 9% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /ոլոռ, 

ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Արոտավայր 
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Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը: 

Գծապատկեր 12. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 13-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Բերդավան   

համայքնում ոչ մի դեպքում էլ գրեթե չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 13. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգը երբեմն չի բավականացնում ոռոգելու համար:  

Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, և´ հարցվողները, և´ գյուղապետը, 

և´տեղակալը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Բերդավան համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից փոխհատուցվել է 
վնասը` տրամադրել են սերմացուներ, ինչպես նաև ԳԱՄԿ-ից պարբերաբար ստանում են 
խորհրդատվություն: Գյուղապետի տեղակալը նշեց նաև, որ արդյունավետ կլիենն 

պարբերաբար խորհրդատվությունները, թե օրինակ որ մշակաբույսերն են 

նպատակահարմար տվյալ հողերում մշակելու համար:  

Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողների լսել են վտանգի մասին նախքան պատահարը, 

հարցվողների 83%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել սպառնացող վտանգի մասին, սակայն 

անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման գործընթացին: Տեղեկատվությունը 

ստացվել է հեռուստատեսությունից: 

82% 
93% 

9% 9% 14% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն 

 Ամառ 

Աշուն  

100% 93% 

7% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ 

Պատրաստված էր 
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Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում են կլիմայի 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հարցվողների 56%-ը պատասխանել է 

դրական: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /90%/ և SMS-ների միջոցով` 

10%: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

30%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 30%-ը կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է, 

40%-ը` շատ օգտակար է: 

Գծապատկեր 14. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Տնկիներ է նշել հարցվողների 67%-

ըը, Ապահովագրության համակարգ ` 33%-ը, մասնագիտական խորհրդատվություն և վաղ 

ահազանգման ծառայություն` հարցվողների 6-ական %ը:  

Գծապատկեր 15. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ի՞նչ միջոցառումների կարիք 

կա 

 

  

40% 

30% 

30% 
Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

22% 

6% 

6% 

33% 

67% 

ԴԺ.պատ. 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Տնկիներ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Բերդավան  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 Պտղաբուծություն 

 

 Բերդավան  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Իրացման վայրեր 

 Հակակարկտակայանի բացակայություն 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգում, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.7. Չինարի գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Չինարի գյուղական համայնքի նկարագրություն 18 

 

Մակերես - 9.6կմ2 

Բնակչություն - 1256 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

XIX դարի կեսերից սկսել է առանձնանալ Ղուլալի /այժմ՝ Այգեձոր/ գյուղից: Որպես առանձին 

բնակավայր հիշատակվում է 1880 թվից` լինելով Ղուլալիի համայնքի կազմում: Ինքնուրույն 

համայնքի կարգավիճակ է ստացել XX դարի սկզբին: Գյուղի վարչական տարածքում է 

գտնվում XIII դարի սկզբին կառուցված նշանավոր Խորանաշատի վանքը: Չինարիի կոլեկտիվ 

տնտեսությունը կազմավորվել է 1931թ., հողի սեփականաշնորհման հետևանքով լուծարվել՝ 

1993թ.: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  235 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  102 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 750 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ 1218թ. կառուցված ,,Խորանաշար,, եկեղեցի, կարիք 

ունի վերանորոգման  

 Բնակչության թիվը - 1256 մարդ, 498 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  971.45 հա, որից` 12.0 հա արոտներ, 408.1 հա 

վարելահողեր, 89.0 հա այգիներ, 135.45 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ բավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ կարիք ունի վերանորոգման 

 

Համայնքն ունի` 

 Դպրոց 300 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 138 

 Բուժկետ  

 Մշակույթի տուն  

 Մանկապարտեզ  

 Փոստի բաժանմունք 
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 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/745/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 61%-ը արական և 39%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

2 0 2 

4 0 4 

6 2 4 

6 2 4 

2 0 2 

1 0 1 

4 0 4 

2 0 2 

4 1 3 

2 0 2 

4 1 3 

4 0 4 

5 0 5 

5 3 2 

5 1 4 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

1440000 960000 0 0 480000 

700000 500000 0 0 200000 

1320000 720000 0 0 600000 

1200000 0 200000 0 1000000 

980000 480000 300000 200000 0 

1666000 0 550000 0 1116000 

996000 0 180000 0 816000 

840000 0 0 0 840000 

688000 0 100000 0 588000 
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1140000 0 300000 0 840000 

1020000 0 60000 0 960000 

1500000 800000 700000 0 0 

360000 0 0 0 360000 

1236000 936000 300000 0 0 

932000 540000 200000 0 192000 

1460000 0 500000 0 960000 

870000 0 400000 0 470000 

2360000 105000 500000 0 600000 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

 

Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Չինարի համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե´ հողագործությամբ, թե´ 

անասնապահությամբ: Գյուղն առանձնանում է խաղողագործությամբ: Սակայն ինչպես նշում 

է գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը, առավել շատ նախընտրությունը տրվում է 

հողագործությանը, քանի որ արոտավայրերը և խոտհարքային տարածքները ականապատ են 

և վտանգավոր են օգտագործման համար:  

Բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 83%-ը: Իսկ 

անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 17%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի` ականապատ տարածքներում գտնվելն է:   

Չինարի գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված բոլոր 

տնային տնտեսություններում մշակուրմ են խաղող, 89%-ը մշակում է բանջարեղեն, 78%-ը՝ 

կարտոֆիլ, 39%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում` ցորեն, գարի, 61%-ը՝ 

հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում` եգիպտացորեն, լոբի, 67%-ը՝ պտղատու այգիներ, 

6% 

22% 

6% 
50% 

17% 

Տարրական կամ ավելի ցածր 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 
Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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17%-ը՝ ծխախոտ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, գյուղում կլիման շատ լավն է, որը նպաստում 
է արևադարձային պտուղների մշակմանը ` կիվի,նուռ, զեյթուն: 

Գծապատկեր 2. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 

 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ, ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

20 հատ, 2 տնային տնտեսությունում մինչև 50 հատ), 20%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(մինչև 2 հատ, մեկ տնային տնտեսությունում` 14 հատ), 38%-ը՝ խոզ (հիմնականում մինչև 2, 1 

տնային տնտեսությունում 10 հատ), 6%-ը՝ ավանակ (1 հատ), 6%-ը՝ մեղվի փեթակ (4 փեթակ), 

6%-ը՝ ոչխար (հիմանականում 2 հատ, 1 տնային տնտեսությունում 14 հատ): 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում19 գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ հիմնականում զբաղվում են տղամարդիկ: Ինչ վերաբերվում է 

երիտասարդներին, ապա ինչպես նշեց գյուղապետը. երիտասարդներն այնքան էլ 
հետաքրքրված չեն, սակայն քանի որ ընտանիքում զբաղվում են, իրենք էլ անմասն չեն մնում: 

                                                           
19

 Խորին հարցազրույց է իրականացվել Չինարի համայնքի գյուղապետ Սամվել Սաղոյան և 

աշխատակազմի քարտուղար Զավեն Առուստամյանի հետ. 

17% 

39% 

61% 

67% 

78% 

89% 

100% 

Ծխախոտ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Պտղատու այգի 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 

Խաղող 

13% 

20% 

20% 

20% 

40% 

100% 

 Ոչխար 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Էշ 

Մեղվի փեթակ 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 
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Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում` նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

61%,  28%-ը`1-2 հա, 3-6 հա` 11% 

Գծապատկեր 4. Մշակվող հողակտորները (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /78%/, հարցվողների 61%-ը ստացված բերքը /խաղող, մրգեր/ 

հանձնում են Երևանի կոնյակի գործարանի ք. Բերդի մասնաճյուղին, ինչպես նաև Էկո 

Գարդեն պահածոների գործարանին, 11%-ը նշել է, որ նվիրում են բարեկամներին, 

հարևաններին, 17-ական տոկոս նշել է, որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են 

տանից/բակից:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 83%ը, տեղյակ է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներից: 

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին առավել շատ տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից՝ 93%, համացանցից՝ 20%, ծանոթ, բարեկամներ և հարևաններից ՝ 

13%: 

 

61% 
28% 

11% 
Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

3-6 հա 

11% 

17% 

17% 

61% 

78% 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Հանձնում ենք  գործարան 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 
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Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 44%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 22%-ը՝ գյուղապետարանից, 33%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով, 6%y`համացանցով:  

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

Հարցվողների կեսը` 50%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 33%-ական տոկոս նշել է որ բջջային 

զանգերի և թռուցիկների միջոցով են իրար տեղեկացնում, 11%-ը՝ հեռախոսային/ռադիո 

կապի միջոցով, 22%-ը` փակցված հայտարարություններից է տեղեկանում, 11%-ը` 

գյուղամիջից: 

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

 

93% 
20% 13% 

հեռուստատեսություն համացանց ծանոթ, բարեկամ, 

հարևան 

44% 

33% 

22% 

6% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Ինտերնետով 

Դժ.պատ 

11% 

11% 

22% 

33% 

33% 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Գյուղամիջից 

Փակցված հայտարարություն 

Բջջային զանգեր 

Թռուցիկներ 
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Թե´ գյուղապետը, թե´ աշխատակազմի քարտուղարը և թե´ հարցվողները նշել են, որ վերջին 

3 տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Չինարիում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 89%, նշել են բոլոր 

հարցվողները20, կարկուտ՝ 89%, երաշտ՝ 17%, ուժեղ քամիներ` 11%, սելավներ` 11%:  

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 10-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, երաշտի հիմնական վտանգը ամռանն է, 

կարկուտիննու վաղ ցրտահարությաւնը՝ գարնանը, սելավները ըստ հարցվողների 50%-ի  

կարծիքով վտանգավոր են գարնանը, իսկ մյուս 50%-ը կարծում է որ սեզոնը կապ չունի, ինչ 

վերաբերվում է ուժեղ քամիներին, ապա հարցվողերը վերջինիս վտանգը տեսնում են 

գարնանը, ամռանը և աշնանը: 

                                                           
20

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

6% 

11% 

11% 

17% 

89% 

89% 

 Ոչ-մի   

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

33% 

56% 

31% 

50% 

67% 
63% 

50% 

50% 
67% 

88% 88% 

100% 100% 
94% 

100% 

50% 

100% 

33% 
25% 

6% 

50% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր 

կուլտուրաներ /ոլոռ, 

ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

Ընտանի կենդանիներ 
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Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Չինարի համայքնում 

ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդներից՝ ծխահարումը, միշտ չէ որ օգնում է, իսկ ոռոգման 

համակարգը չի բավականացնում ոռոգելու համար: Այդ իսկ պատճառով գյուղացիները չեն 

կարողացել ոչինչ ձեռնարկել: Միայն մի մասը ծխահարում է կազմակերպել, այն էլ իր 

նպատակին չի ծառայել: Գյուղում կա ոռոգման համակարգ, որը ոռոգում է կատարում 

մասամբ, և ոչ բոլոր հողերն են որ ոռոգվում են, այդ իսկ պատճառով երաշտին դիմակայելը 

ևս անհնար է: Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, 

հարցվողները և գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ 

ցանցեր, ցրտահարություն՝ ծխհարում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Չինարի համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից փոխհատուցվել է 
վնասը` տրամադրել են վարունգի և լոլիկի սերմացու, 350 տնկիներ, 700 արքայանարնջի 
տնկիներ:  

100% 
88% 

50% 50% 

100% 

13% 

50% 

38% 

19% 

50% 56% 50% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ Ուժեղ քամիներ 

Գարուն Ամառ  Աշուն  Ձմեռ Սեզոնը կապ չունի 

11% 

100% 100% 
89% 

100% 100% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ Ուժեղ քամիներ 

Ինքս եմ ծխահարում կազմակերպել 

Հակակարկտակայանի հետ պայմանավորվածություն եմ ձեռք բերել 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկել 
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Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողների լսել են վտանգի մասին նախքան պատահարը, 

հարցվողների 83%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել սպառնացող վտանգի մասին, սակայն 

անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման գործընթացին: Հարցվողների 

մեծամասնությունը՝ 93%-ը նշել է, որ հեռուստատեսությունից է ստացել տեղեկատվություն, 

իսկ 7%-ը՝ համայնքային իշխանություններից: 

Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում են կլիմայի 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հարցվողների 67%-ը դրական 

պատասխան տվեց: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /100%/, և վեբ 

կայքից՝ 8%: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ. 

50%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 8%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 33%-ը կարծում 

է, որ ավելի շուտ օգտակար է, 8%-ը` շատ օգտակար է: 

 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

նշել է հարցվողների 61%-ը, ապահովագրության համակարգ՝ 44%, մասնագիտական 

խորհրդի և փոխառությունների և վարկերի կարիք՝ 11-ական %:  

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կա 

 

8% 

33% 

8% 

50% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

6% 

11% 

11% 

44% 

61% 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 



                                                                                                                                                                                                                                                            

79 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Չինարի Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի դիմակայման 

մեխանիզմների  դեպքում 

 Մարդկային ներուժի առկայություն 

 Էկո Գարդեն գործարանի առկայություն 

 

 Չինարի Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Ճանապարհների` գյուղ տանող և գյուղամիջյան, վատ որակը 

 Որակյալ վարելահողերի` սահմանի վրա գտնվելը /կրակոցների տակ/, վտանգի 
պատճառվ ոչ բոլոր հողակտորներն են մշակվում: 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բբացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 
 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 

 Սելավներ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Համացանցով 
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2.8. Չորաթան գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Չորաթան գյուղական համայնքի նկարագրություն  
 

Մակերես -  20.4կմ2 

Բնակչություն - 1050 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

 

Պատմական ակնարկ  

1750թ. Ղարաբաղից 12 ընտանիքներ գալիս և ներկայիս գյուղատեղից 1.6 կմ հեռավորության 

վրա գտնվող ներքին շեն հանդամասում բնակություն են հաստատում, իսկ հետագա 

տարիների ընթացքում աստիճանաբար իջնում և վերջնական բնակություն են հաստատում 

ներկայիս Չորաթանի տարածքում: Հիմնադրումից մոտ 100 տարի հետո, այսինքն 1860թ. 

այստեղ արդեն բնակվում էր 450 մարդ: Խորհրդային տարիներին Չորաթանը բարձր 

ցուցանիշների է հասել գյուղմթերքների արտադրության ու իրացման ուղղությամբ: Այստեղ 

ժամանակին կառուցվել են դպրոց, մշակույթի տուն, տիպային գրադարան, մանկապարտեզ և 

այլն: 

 

Գյուղական համայնքի մասին թվային ցուցանիշներ 

 Հեռավորությունը Երևանից - 223 կմ, մարզկենտրոնից - 90 կմ, ՀՀ պետական 

սահմանից՝ 6 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1000 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը + 23C է, ձմռանը` -1C   

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Հռիփսիմե, խաչքարեր, գերեզմաններ 

 Բնակչության թիվը՝ 1050 մարդ, 321 ընտանիք  

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը՝ 1977.44 հա, որից` 959.06 հա արոտներ, 539.38 հա 

վարելահողեր  

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով 

անբավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ անմխիթար 

 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց 300 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 110 

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը. 50-ական տոկոս իգական և արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

9 5 4 

3 0 3 

3 1 2 

6 2 4 

3 1 2 

3 0 3 

5 1 4 

1 0 1 

4 1 3 

5 0 5 

3 0 3 

6 2 4 

5 1 4 

6 1 5 

4 1 3 

4 0 4 

5 1 4 

4 2 2 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

 

Ընդհանուր 

 

 

Աշխատավարձ 

 

 

Հողագործություն 

 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ 

աղբյուր / 

կենսաթոշակ, 

նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

636000 0 0 0 636000 

200000 200000 0 0 0 

680000 500000 0 0 180000 
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888000 0 0 0 888000 

400000 0 0 0 400000 

1550000 1200000 150000 200000 0 

1226000 860000 70000 0 396000 

480000 0 0 0 480000 

600000 0 600000 0 0 

2700000 0 300000 0 2400000 

585400 585400 0 0 0 

1480000 0 400000 0 1080000 

720000 720000 0 0 0 

528000 0 0 0 528000 

500000 0 500000 0 0 

1476000 48000 0 0 996000 

1200000 0 0 0 1200000 

600000 0 600000 0 0 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

 

 

Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Չորաթան համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե´ հողագործությամբ, թե´ 

անասնապահությամբ: Բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են 

հողագործությամբ, իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային 

տնտեսությունների 89%-ը: Իսկ անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային 

տնտեսությունների 11%-ի մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական 

պատճառները անասնակերի թանկ լինելը և ժամանակի բացակայությունն է:  

Չորաթան գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 94%-ը մշակում է բանջարեղեն, 89%-ը՝ կարտոֆիլ, 61%-ական տոկոս՝ 

խաղող և հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում` ցորեն, գարի, 50%-ը՝ հատիկավոր 

22% 

22% 44% 

11% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 
Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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մշակաբույսեր, այդ թվում` եգիպտացորեն, լոբի, 44%-ը՝ պտղատու այգիներ, 22%-ը՝ 

ծխախոտ, 6%-ը՝ արոտավայր:  

Գծապատկեր 2. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 3-ից տեսնում ենք, որ հարցված տնային տնտեսությունների  

94%-ն ունի ընտանի թռչուններ (մինչև 20 հատ), 50%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(մինչև 4 հատ), 38%-ը՝ խոզ (մինչև 2), 6%-ը՝ ավանակ (1 հատ), 6%-ը՝ մեղվի փեթակ (1 

փեթակ), 6%-ը՝ ոչխար (4 հատ): 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում21 գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ հավասարապես զբաղվում և ղեկավարում են և´ կանայք, և´ տղամարդիկ: 

Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ապա ինչպես նշեց գյուղապետը. երիտասարդներն 
այնքան էլ հետաքրքրված չեն, սակայն քանի որ ընտանիքում զբաղվում են, իրենք էլ անմասն 
չեն մնում: 

                                                           
21

 Խորին հարցազրույց է իրականացվել Չորաթան համայնքի գյուղապետ Բաղմանյան Վարուժանի և 

գյուղապետի տեղակալ Քալանթար Քալանթարյանի հետ 

6% 

22% 

44% 

50% 

61% 

61% 

89% 

94% 

Խոտհարք 

Ծխախոտ 

Պտղատու այգի 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խաղող 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 

6% 

6% 

6% 

38% 

50% 

94% 

 Ոչխար 

Մեղվի փեթակ 

Ավանակ 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 
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Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում` նաև վարձակալածները: Ինչպես նշեց գյուղապետը, 

գյուղում խոշոր ֆերմերներ գրեթե չկան: Գյուղը լինելով սահմանամերձ Ադրբեջանին, 
պարբերաբար գտնվում է կրակոցների տակ հակառակորդի կողմից: Գյուղի 
հողատարածքների մեծ մասը անմիջապես հարում են սահմանին, և վտանգի պատճառվ ոչ 
բոլոր հողակտորներն են մշակվում:  

Գծապատկեր 4. Մշակվող հողակտորները (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /72%/, խաղողը հարցվողների 33%-ը հանձնում են Երևանի 

կոնյակի գործարանի ք. Բերդի մասնաճյուղինմ, 22%-ը նշել է որ նվիրում են բարեկամներին, 

հարևաններին, 17-ական տոկոսը նշել է, որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են 

տանից/բակից:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Գրեթե բոլոր հարցվողները՝ 94%, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: 

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին առավել շատ տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից՝ 94%, համացանցից՝ 24%, ծանոթ, բարեկամներ և հարևաններից ՝ 

12%: 

39% 

33% 

28% Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

2-3 հա 

72% 

33% 
22% 17% 17% 

Սպառում ենք 

տնային 

տնտեսությունում 

Հանձնում ենք 

կոնյակի 

գործարան 

Նվիրում ենք 

բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք 

տանից/բակից 

Վաճառում ենք 

շուկայում 
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Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

  

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 67%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 11%-ը՝ գյուղապետարանից, 39%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով:  

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

  
 

Հարցվողների 61%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 82%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 9%-ը՝ հեռախոսային/ռադիո կապի միջոցով, 9%-ը՝ 

շրջապատում իրար տեղեկացնում են: 

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Չորաթանում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն, նշել են բոլոր հարցվողները22, 

կարկուտ՝ 83%, երաշտ՝ 56%:  

                                                           
22

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

94% 

24% 

12% 

հեռուստատեսություն 

համացանց 

ծանոթ, բարեկամ, հարևան 

67% 

11% 

39% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների 

մասին հեռուստացույցով … 

Նախազգուշացում 

գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Այլ 

9% 

82% 

9% 
Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Բջջային զանգեր 

Շրջապատում իրար 

տեղեկացնում են 
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Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 
 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, վաղ 

ցրտահարությունից և կարկուտից հատկապես տուժել են մրգերը, բանջարեղենները, 

երաշտից՝ հատիկավոր մշակաբույսերը և հացահատիկային մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, երաշտի հիմնական վտանգը ամռանն է, 

կարկուտինը և վաղ ցրտահարությաննը՝ գարնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին, ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Չորաթան 

համայքնում ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

 

56% 

83% 
100% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

80% 

40% 33% 

60% 

33% 
17% 

50% 

93% 

72% 

30% 

100% 100% 

10% 
27% 

11% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 
Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

20% 

100% 
80% 90% 

20% 13% 
27% 

7% 

40% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

 Գարուն 

Ամառ 

Աշուն  

 Ձմեռ 
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Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

 

Ինչպես նշում են թե´ գյուղապետը, թե´ գյուղապետի տեղակալը և թե´ հարցվողները, 

գյուղում բացակայում են հակակարկտային կայաններ, ցրտահարության պայքարի դեմ 

ուղղված հստակ մեխանիզմներ, իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, կամ որոշ 

դեպքերում տնկիները պոլիէթիլենակին տոպրակներով փաթաթելը, միշտ չէ որ օգնում են, 

այդ պատճառով գյուղացիները չեն կարողացել ոչինչ ձեռնարկել:  

Գյուղում կա ոռոգման համակարգ, որը ոռոգում է կատարում մասամբ, և ոչ բոլոր հողերն են 

որ ոռոգվում են, այդ իսկ պատճառով երաշտին դիմակայելը ևս անհնար է:  

Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և 

գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց հարցվողները ստացել են որևէ 

փոխհատուցում, հարցվողները նշել են, որ չեն ստացել, իսկ գյուղապետարանում նշեցին, որ 

ստացել են որոշ քանակությամբ սերմացուներ, որոնք պետք է բաժանեն գյուղացիներին:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 83%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 93%-ը նշել է, որ հեռուստատեսությունից է 

ստացել տեղեկատվություն, իսկ 7%-ը՝ ընկերներից, հարևաններից: 

Հարցվողների 83%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /100%/, և վեբ 

կայքից՝ 13%: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

33%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ 40%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 13-ական 

տոկոս նշել են ավեի շուտ օգտակար է և լիովին օգտակար է:  

 

 

 

 

100% 

100% 

94% 
6% 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

Ավելի շուտ 

Պատրաստված չէր 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 
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Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

նշել է հարցվողների 56%-ը, ապահովագրության համակարգ՝ 39%, մասնագիտական 

խորհրդի կարիք՝ 6%:  

 

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

  

13% 

13% 

40% 

33% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

6% 

39% 

56% 

11% 

Մասնագիտական 

խորհրդատվություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

ԴԺ.պատ. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Չորաթան Գգյուղական համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Բարեխառն կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի  

դիմակայման մեխանիզմների դեպքում 

 Մարդկային ներուժի առկայություն 

 Եվ´ կանայք, և´ տղամարդիկ ներգրաված են գյուղատնտեսական 

աշխատանքներում, շատ դեպքերում կանայք անմիջականորեն մասնակցում են 

գյուղատնտեսական աշխատանքների ղեկավարմանը 

 

 Չորաթան Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Որակյալ վարելահողերի` սահմանի վրա գտնվելը /կրակոցների տակ/, վտանգի 
պատճառվ ոչ բոլոր հողակտորներն են մշակվում: 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 
 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.9. Կոթի գյուղական համայնքի արդյունքները 

Կոթի  գյուղական համայնքի նկարագրություն 23 

 

Մակերես – 40.1կմ2 

Բնակչություն - 2210 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Կոթի գյուղն իբրև բնակավայր գոյություն է ունեցել անհիշելի ժամանակներից, այն կոչվել է Կոթ, 

Կոթի, Կոթիգեղ: 

1964թ. Կոթիգեղը վերանվանվել է Շավարշական, տեղացի հեղափոխական Շ. Ամիրխանյանի 

անունով, իսկ 1991թ. որդեգրել է իր Կոթի պատմական անունը: 

Գյուղը սահմանամերձ է, ռմբակոծություններից տուժել են ոչ միայն մասնավոր տները, այլև 

մշակույթի տունն ու կենցաղային այլ օբյեկտներ: 
 

 Հեռավորությունը Երևանից -  181 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  48 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  2.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 750 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Աստվածածին եկեղեցի /19-րդ դար/, վերանորոգվել է 

 Բնակչության թիվը - 2210 մարդ, 885 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  4058 հա, որից` 801 հա արոտներ, 1858հա 

վարելահողեր, 149.2հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն,  անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով մասնակի, ոռոգման ջրով 

բավարար 

 Գազաֆիկացված չէ /աշխատանքներն ընթացքի մեջ են/ 

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 
 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 830 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 287 

2. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 

                                                           
23

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/734/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 50% արական և 50% իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

9 1 8 

4 1 3 

6 2 4 

6 2 4 

2 0 2 

2 1 1 

3 0 3 

3 0 3 

5 1 4 

8 2 6 

9 2 7 

5 1 4 

2 0 2 

8 6 2 

7 3 4 

3 0 3 

6 0 6 

5 3 2 

 

39% 

39% 

17% 

6% 

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

945000 45000 700000 200000 0 

600000 0 0 0 600000 

312000 0 0 0 312000 

600000 0 300000 300000 0 

1800000 1800000 0 0 0 

420000 0 0 0 420000 

1340000 1340000 0 0 0 

2110000 510000 1500000 100000 0 

1040000 0 200000 0 840000 

2000000 0 1000000 1000000 0 

4300000 3600000 100000 400000 200000 

540000 280000 0 0 360000 

504000 504000 0 0 0 

396000 0 0 0 396000 

396000 0 0 0 396000 

5520000 5520000 0 0 0 

420000 0 0 0 420000 

1800000 1800000 0 0 0 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

44% 

28% 

28% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Կոթի համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե՝ հողագործությամբ, թե՝ 

անասնապահությամբ: Լինելով սահմանամերձ, գյուղի արոտավայրերը և խոտհարքային 

տարածքները և որոշ հողատարածքներ ականապատ են և վտանգավոր են օգտագործման 

համար:  

Գրեթե բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (94%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 78%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 22%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի` ականապատ տարածքներում գտնվելն է, 

ինչպես նաև ապրանքների իրացման խնդիրներն են:   

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Կոթի  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 24%-ում մշակում են խաղող, 71%-ը մշակում է բանջարեղեն, 35%-ը՝ 

պտղատու այգիներ, 65%-ը՝ կարտոֆիլ, 53%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում 

ցորեն, գարի, 24%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում եգիպտացորեն, լոբի:  

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ  ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

25 հատ), 50%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 2 հատ, 1 տնային 

94% 

78% 

6% 

Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

71% 65% 
53% 

35% 
24% 24% 

Բանջարեղեն Կարտոֆիլ Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

/ցորեն, գարի/ 

Պտղատու այգի Հատիկավոր 

կուլտուրաներ 

/եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ 

և այլն/ 

Խաղող 
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տնտեսությունում` 7  հատ), 29%-ը՝ խոզ (հիմնականում 2 հատ), 7%-ը՝ ոչխար 

(հիմանականում 2 հատ), 7%-ը՝ նապաստակ/ճագար (հիմանականում 5 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: 

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

35%,  41%-ը`1-3 հա, 5-10 հա` 18%, 25 հա` 6%:  

Գծապատկեր 6. Մշակվող հողակտորի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

Ինչպես նշում է գյուղապետի տեղակալը, գյուղում այգեգործության ծավալների փոքր լինելը 
հիմնականում կապված է սահմանային գոտում գտնվելու հետ: Բոլոր հողերը չեն որ 
մշակվում են, բացի այդ ճանապարհների հետ կապված առաջանում է նաև իրացման խնդիր: 
Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /82%/, 24%-ը նշել է որ նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 

18%-ը նշել է, որ վաճառում են տանից/բակից, 12-ական տոկոս նշել է, որ վաճառում են 

շուկայում և հանձնում Կոնյակի գործարանին /Բերդ քաղաքում/:  

Գծապատկեր 7. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

100% 

50% 

29% 

7% 

7% 

Ընտանի թռչուններ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

 Խոզ 

 Ոչխար 

Նապաստակ /ճագար/ 

35% 

41% 

18% 

6% Մինչև 1 հա 

1-3 հա 

5-10 հա 

25 հա 

82% 

24% 

18% 

12% 

12% 

Սպառում ենք տնային … 

Նվիրում ենք բարեկամներին, … 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Հանձնում ենք գործարանին 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Բոլոր հարցվողների տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին բոլոր հարցվողները հիմնականում տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից, 11%-ը` ռադիոյից, 6%-ը` համացանցից, մամուլից և 

մարզպետարանից:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 72%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 6%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 17%-ը՝ 

գյուղապետարանից, 6%-ը` համացանցով:  

Գծապատկեր 9. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

Հարցվողների կեսը` 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ:  

Որպես ահազանգման ուղիներ հարցվողների 50%-ը նշել են բջջային զանգերը, 30%-ը` 

հեռախոսային/ռադիո կապը, 10-ական տոկոս նշել է գյուղամեջ և համայնքի 

զանգերի/բարձրախոսների համակարգ:   

Գծապատկեր 10. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

100% 

11% 

6% 

6% 

6% 

Հեռուստատեսություն 

Ռադիո 

Համացանց 

Մամուլ 

Մարզպետարան 

72% 

17% 

6% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Ինտերնետով 

10% 

10% 

30% 

50% 

Համայնքի զանգերի/բարձրախոսների համակարգ 

Գյուղամիջից 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Բջջային զանգեր 
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Թե գյուղապետը, թե աշխատակազմի քարտուղարը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Կոթի ում ինտենսիվացել են հետևյալ 

եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 78%, կարկուտ՝ 56%, համաճարակ` 39% 

երաշտ՝ 28%, ուժեղ քամիներ` 22%, սելավներ` 6%:  

Գծապատկեր 11. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

 

Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները: 

Գծապատկեր 12. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 13-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը: 

Գծապատկեր 13. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

6% 

22% 

28% 

39% 

56% 

78% 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Երաշտ 

Համաճարակ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

10% 
20% 

36% 

100% 
93% 

70% 71% 

10% 7% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ Հացահատիկային կուլտուրաներ 

 Բանջարեղեն Մրգեր 

Արոտավայր 

90% 
100% 

10% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն Ամառ 
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Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 14-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Կոթի   համայքնում ոչ 

մի դեպքում էլ գրեթե չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 14. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգը չի բավականացնում ոռոգելու համար:  

Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել 

են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, ցրտահարություն՝ ծխհարում, 

երաշտ՝ ոռոգում: Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ 

փոխհատուցում, Կոթի համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից 
փոխհատուցվել է վնասը` տրամադրել են սերմացուներ, ինչպես նաև ԳԱՄԿ-ից 
պարբերաբար ստանում են խորհրդատվություն:  

Գծապատկեր 15-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողների լսել են վտանգի մասին 

նախքան պատահարը: Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 89%-ը նշել է, որ 

տեղեկացված է եղել սպառնացող վտանգի մասին, սակայն անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել 

ռիսկերի նվազեցման գործընթացին: Բոլոր հարցվողների հեռուստատեսությունից է ստացել 

տեղեկատվություն, 6-ական տոկոս` ընկերներից/հարևաններից և համայնքային 

իշխանություններից: 

Գծապատկեր 15. Լսե՞լ եք վտանգի մասին նախքան պատահարը  

 
 

Գծապատկեր 16-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ 

ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների 

56%-ը ստանում է տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն 

ստանում են հեռուստացույցից /100%/: 

 

100% 
79% 

14% 7% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր 
Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 
Ավելի շուտ Պատրաստված էր 

89% 

11% 

Այո 

Ոչ 
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Գծապատկեր 16. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում եք կլիմայի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 
 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 10%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 10%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 50%-ը 

կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է, 30%-ը` շատ օգտակար է: 

Գծապատկեր 17. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգ և 

փոխառությունների և վարկերի կարիք՝ նշել է հարցվողների 50%-ը, Համայնքային 

փոխօգնության ֆոնդ ՝ 44%, մասնագիտական խորհրդատվության կարիք, վաղ ահազանգման 

ծառայություն` 6%:  

Գծապատկեր 18. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

  

56% 

44%  Այո 

Ոչ 

30% 

50% 

10% 10% Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

6% 

6% 

6% 

6% 

44% 

50% 

50% 

ԴԺ.պատ. 

Այլ  

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման … 

Ապահովագրության համակարգ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Կոթի  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 

 Կոթի  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Որակյալ վարելահողերի` սահմանի վրա գտնվելը /կրակոցների տակ/, վտանգի 
պատճառվ ոչ բոլոր հողակտորներն են մշակվում: 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.10. Մովսես գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Մովսես գյուղական համայնքի նկարագրություն 24 

 

Մակերես - 28.4կմ2 

Բնակչություն - 1951 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  
 

Պատմական ակնարկ 

Գյուղը հիմնադրվել է 18-րդ դարի վերջերին, իսկ ավելի ստույգ 1780թ., երբ Ղարաբաղից չորս 

ընտանիքներ եկել և բնակություն են հաստատել:  

Շուրջ 150 տարի առաջ գյուղը ունեցել է իր դպրոցը, եկեղեցին: 

1909թ. Տեր Սարգիս Բադալյանցի և Տեր Հովհաննես Բադալյանցի, տանուտեր Ոսկան 

Պապյանցի խնդրանքով բացվում է եկեղեցական ծխական դպրոց 45 սովորողներով, որտեղ 

դասավանդում էր Ներսիսյան դպրոցի շրջանավարտ Բագրատ Բադալյանը: 

Մովսես գյուղը եղել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության առաջավոր 

տնտեսություն, ժամանակին կառուցվել է մշակույթի տուն, տիպային միջնակարգ դպրոց, 

կապի հանգույց և այլն:  

 

 Հեռավորությունը Երևանից -  221 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  88 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1000 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +29C է, ձմռանը` -3C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ.Գևորգ եկեղեցի 19-րդ դար - վերանորոգվել է 

 Բնակչության թիվը - 1951 մարդ, 958 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  2813 հա, որից` 688 հա արոտներ, 745.1 հա 

վարելահողեր, 77 հա այգիներ, 114.1 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ բավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց ՝ 500 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 168 

2. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն /ունի վերանորոքման կարիք/ 

5. Մանկապարտեզ 

6. Փոստի բաժանմունք 

                                                           
24

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/739/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 72%-ը իգական և 28%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 1 3 

3 0 3 

6 2 4 

5 3 2 

2 0 2 

4 0 4 

3 0 3 

1 0 1 

2 0 2 

6 3 3 

2 0 2 

5 1 4 

7 0 7 

6 2 4 

1 0 1 

7 2 6 

5 2 3 

8 2 6 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

852000 0 0 0 852000 

2500000 1200000 100000 0 1200000 

666000 0 0 150000 516000 

348000 0 0 0 348000 

200000 0 0 0 200000 

1000000 200000 300000 300000 200000 
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99 99 99 99 99 

480000 0 0 0 480000 

480000 0 0 0 480000 

70000 0 0 30000 40000 

60000 60000 0 0 0 

150000 500000 0 250000 0 

1300000 480000 0 0 480000 

1980000 1000000 0 0 980000 

432000 0 0 0 432000 

748000 0 0 100000 648000 

336000 0 0 0 336000 

10400000 504000 0 0 540000 

 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

 

Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Մովսես համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ տարածված են 

հացահատիկային մշակաբույսերը` ցորեն, գարի, ինչպես նաև պտղատու այգիներ` նուռ, 

թուզ և այլն: Սակայն ինչպես նշում է գյուղապետ Արարատ Ավալյանը, այսօր շատերը չեն 

զբաղվում հողագործությամբ և անասնապահությամբ, իսկ եթե զբաղվում են` շատ փոքր 

ծավալներով: Պատճառն այն է, որ գյուղից շատ ընտանիքներ հեռացել են: Ինչպես նաև 

գյուղում նկատվում է երիտասարդների արտագաղթ: Հարցված տնային տնտեսությունների 

83%-ը զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված 

տնային տնտեսությունների 78%-ը: Հողագործությամբ և անասնապահությամբ չզբաղվելու 

հիմնական պատճառները անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի` ականապատ 

տարածքներում գտնվելն է, գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայությունն է, ինչպես 

նաև ընտանիքներում երիտասարդների բացակայությունը:   

6% 
6% 

33% 

33% 

22% 

Տարրական կամ ավելի ցածր 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 
Ոչ լրիվ բարձրագույն /ոչ պակաս քան 3 ԲՈՒՀ-ական 

տարի/ 
Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Գծապատկեր 2. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Մովսես գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 79%-ում մշակում են բանջարեղեն, 64%-ը՝ հացահատիկային 

մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի, 57%-ը` պտղատու այգիներ, 43%-ը՝ խաղող:  

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 30 

հատ, 1 տնային տնտեսությունում մինչև 70 հատ), 53%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(հիմնականում մինչև 5 հատ, 2 տնային տնտեսությունում` մինճև 30 հատ), 20%-ը՝ խոզ 

(հիմնականում մինչև 2 հատ), 20%-ը՝ ոչխար (հիմնականում 4-5 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում 20 հատ), 7%-ը՝ մեղվի փեթակ (2 փեթակ), 7%-ը՝ գոմեշ (2 հատ): 

Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

78% 

83% 

17% Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

7% 

21% 

43% 

43% 

57% 

64% 

79% 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, ոլոռ, 

ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Կարտոֆիլ 

Խաղող 

Պտղատու այգի 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Բանջարեղեն 

7% 

7% 
20% 

20% 

53% 

100% 

 Գոմեշ 

Մեղվի փեթակ 

 Ոչխար 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 
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Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությունը հիմնականում ղեկավարում են տղամարդիկ, իսկ բերք հավաքել, քաղհանի 

աշխատանքները կատարում են կանայք: Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա 

ինչպես նշեց գյուղապետը. Երիտասարդներ գրեթե չկան գյուղում որ հետաքրքրվեն, 
եղածներն էլ չեն հետաքրքրվում: 

Ինչպես պարզվեց հետազոտությունից, մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված 

տնային տնտեսությունների 79%-ը, իսկ 21%՝ 2-5 հա:  

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /100%/, հարցվողների 13%-ը ստացված բերքը նվիրում են 

բարեկամներին, հարևաններին, 13% նշել է, որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են 

տանից/բակից: Ինչպես նշեց աշխատակազմի քարտուղարը, Մովսես գյուղ չեն գալիս 
նույնիսկ փոխանակում իրականացնելու: Իսկ շուկան շատ հեռու է գտնվում, 
ճանապարհներն էլ շատ վատն են:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 78%, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: 

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 100%, 

համացանցից՝ 20%, ծանոթ, բարեկամներ և հարևաններից` 7%: 

Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 61%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 22%-ը՝ գյուղապետարանից, 22%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով, համացանցով` 6%:  

13% 

13% 

100% 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

100% 

21% 7% 

հեռուստատեսություն համացանց Ծանոթներ, բարեկամներ և 

հարևաններ 
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Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 70%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 10 ական %-ը որպես ուղիներ նշել են հեռախոսային/ռադիո 

կապը, փակցված հայտարարությունները և գյուղամիջի խոսակցությունները:  

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

Թե գյուղապետը, թե աշխատակազմի քարտուղարը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Մովսեսում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 89%, նշել են բոլոր 

հարցվողները25, կարկուտ՝ 83%, ուժեղ քամիներ` 33%, սելավներ` 17%:  

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

 
                                                           
25

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

61% 

22% 

22% 

6% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Ինտերնետով 

Դժ.պատ 

10% 

70% 

10% 

10% 

Հեռախոսային/ռադիո 

կապ 

Բջջային զանգեր 

Գյուղամիջից 

Փակցված 

հայտարարություն 

6% 

6% 

17% 

33% 

83% 

89% 

Սողանք 

Երաշտ 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 
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Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 10-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը: Ուժեղ քամիների դեպքում նշվել է որ տուժել են նաև տներ: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի և վաղ ցրտահարության 

հիմնական վտանգը գարնանը, ուժեղ քամիները` աշնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Մովսես համայքնում 

գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

27% 

13% 

73% 

50% 

33% 

73% 

50% 

80% 
88% 

50% 

6% 

17% 

33% 

Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
 Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 
Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

 Ոչ մի ոլորտ 

Տունը 

100% 94% 

7% 7% 6% 

100% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ 

100% 
81% 

100% 

13% 6% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 
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Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, միշտ չէ որ օգնում է, իսկ ոռոգման համակարգը 

չի բավականացնում ոռոգելու համար: Ինչպես նշում է գյուղապետ Արարատ Ավալյանը, 

գյուղում կա ոռոգման համակարգ, բայց այդ ոռոգումը միայն բավականացնում է տնամերձ 

հողատարածքներին: Գյուղապետը նշում է, որ ցրտահարությունից տուժել են մրգատու 
այգիները, իսկ ինչը որ չէր տուժել, վերացավ կարկուտի ժամանակ:  

Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և 

գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում և ոռոգում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Մովսես համայնքի գյուղապետը նշեց, որ ֆինանսական ոչ մի փոխհատուցում չի ստացվել, 
միայ ժամանակ առ ժամանակ խորհրդատվություն են ստանում ԳԱՄԿ-ից, ինչպես նաև որոշ 
սերմացուներ են ստացվել մարզպետարանից, որը պետք է բաժանվի գյուղացիներին:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 89%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն գտնում են, որ այս պարագայում տեղեկացվածությունն 

իմաստ չունի, քանի որ անզորու են եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Բոլոր հարցվողները նշել են, որ հեռուստատեսությունից են ստացել 

տեղեկատվություն: 

Գծապատկեր 13-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ 

ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների 

61%-ը ստանում է տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն 

ստանում են հեռուստացույցից /82%/, և վեբ կայքից՝ 9% և SMS-ների միջոցով` 9%: 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում եք կլիմայի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 
 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 9%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 27%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 55%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է,  9%-ը` շատ օգտակար է: 

 

 

 

 

61% 

39% 
 Այո Ոչ 
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Գծապատկեր 14. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգ՝ 

50%, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 50%:  

Գծապատկեր 15. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

 

 

9% 

55% 

27% 

9% Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար 

է 

Ավելի շուտ օգտակար 

չէ 

Ընդհանրապես 

օգտակար չէ 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

50% 

50% 

Այլ  

ԴԺ.պատ. 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Մովսես Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի դիմակայման 

մեծանիզմների դեպքում 

 

 Մովսես Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հին ջրագծերը 

 Ճանապարհների` գյուղ տանող և գյուղամիջյան, վատ որակը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Համացանցով 
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2.11. Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Ներքին Կարմիր Աղբյուր  գյուղական համայնքի նկարագրություն 26 
 

Մակերես – 18.4կմ2 

Բնակչություն - 1072 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Ն.Կ. Աղբյուր գյուղը գտնվում է հանրապետության հյուսիս-արևելյան գոտում, այն 

հիմնադրվել է մոտ 200 տարի առաջ: Բնակիչները հիմնականում Ղարաբաղից 

տեղափոխվածներ են: 

Մինչև 1990-ական թվականների սկիզբը գյուղը բավականին զարգացում է ապրել, այստեղ 

կառուցվել են միջնակարգ դպրոց, մշակույթի, կապի, առևտրի և կենցաղային սպասարկման 

տիպային շենքեր: 

Ազգամիջյան կռիվների ընթացքում ռմբակոծություններից տուժել ու ավերվել են մասնավոր 

տների մեծ մասն ու վարչական և մշակութային օբյեկտները /Հանրապետության 

ամենատուժված գյուղն է/ : 

2000թ.-ից սկսված պետբյուջեով և այլ ծրագրերով գյուղում իրականացվել են բազմաթիվ 

վերականգնողական աշխատանքներ: 

Սակայն գյուղում դեռևս կան վնասված, հասարակական և արտադրական նշանակության 

շինություններ և ինժեներական կառույցներ: 
 

 Հեռավորությունը Երևանից -  192 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  59 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 850 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Աստվածածին եկեղեցի XIXդ. – գտնվում է 

կիսավեր վիճակում  

 Բնակչության թիվը - 1072 մարդ, 394 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  844.62 հա, որից` 499.61 հա արոտներ, 763.75 հա 

վարելահողեր, 33.3 հա այգիներ, 311.95 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ մասնակի 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 
  

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց 420 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 125 

2. Բուժկետ  

3. Մանկապարտեզ 

                                                           
26

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/741/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 50% արական և 50% իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

1 0 1 

4 0 4 

2 0 2 

4 1 3 

3 0 3 

1 0 1 

5 2 3 

3 0 3 

7 1 6 

4 2 2 

8 3 5 

10 6 4 

3 0 3 

8 1 7 

4 0 4 

4 0 4 

5 1 4 

4 2 2 

17% 

22% 

33% 

11% 

17% 
25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

360000 360000 0 0 0 

2140000 1900000 120000 120000 0 

720000 360000 0 0 360000 

870000 700000 0 0 170000 

492000 0 0 300000 192000 

372000 0 0 0 372000 

480000 0 0 0 480000 

300000 0 0 0 300000 

912000 0 0 0 912000 

336000 0 0 0 336000 

2600000 700000 700000 200000 1000000 

600000 600000 0 0 0 

500000 0 0 0 500000 

99 99 99 99 99 

750000 0 0 350000 350000 

99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 

300000 0 0 0 300000 

 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

17% 

44% 

33% 

6% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Ներքին Կարմիր Աղբյուր  համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը առավել շատ նախընտրությունը տրվում 

է հողագործությանը, քանի որ արոտավայրերը և խոտհարքային տարածքները ականապատ 

են և վտանգավոր են օգտագործման համար:  

Գրեթե բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (94%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 78%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 22%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի` ականապատ տարածքներում գտնվելն է, 

ինչպես նաև ապրանքների իրացման խնդիրներն են:   

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 

Ներքին Կարմիր Աղբյուր  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: 

Հարցված տնային տնտեսությունների 35%-ում մշակում են խաղող, 64%-ը մշակում է 

բանջարեղեն, 41%-ը՝ պտղատու այգիներ, 35%-ը՝ կարտոֆիլ, 24%-ը` հացահատիկային 

մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի, 12%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում 

եգիպտացորեն, լոբի, 6%-ը` խոտհարք:  

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 

94% 
78% 

6% 

Հողագործություն  Անասնապահություն Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

6% 

12% 

24% 

35% 

35% 

41% 

94% 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/եգիպտացորենի, ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, 

գարի/ 

Կարտոֆիլ 

Խաղող 

Պտղատու այգի 

Բանջարեղեն 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ 78%-ն ունի ընտանի թռչուններ (հիմնականում 

մինչև 15 հատ, 5 տնային տնտեսությունում 20-ից ավել), 61%-ը՝ խոշոր եղջերավոր 

անասուններ (հիմնականում մինչև 2 հատ, 3 տնային տնտեսությունում` 5,6 հատ), 44%-ը՝ 

խոզ (հիմնականում մինչև 4 հատ), 44%-ը՝ ոչխար (հիմանականում 4 հատ), 

նապաստակ/ճագար`11% (1 տնային տնտեսությունում 2 հատ, 1-ում` 25), մեղվի փեթակ` 6% 

(2 հատ):  

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա ինչպես 

նշեց գյուղապետը, իրենք ևս մասնակցում են:  

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

41%,  29%-ը`1-2 հա, 3-5 հա` 29% 

Գծապատկեր 6. Մշակվող հողակտորի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 
 

Ինչպես նշում է գյուղատնտեսը, գյուղում այգեգործության ծավալների փոքր լինելը 
հիմնականում կապված է սահմանային գոտում գտնվելու հետ: Բոլոր հողերը չեն որ 
մշակվում են, բացի այդ ճանապարհների հետ կապված առաջանում է նաև իրացման խնդիր: 
Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /100%/, հարցվողների 18%-ը նշել է, որ նվիրում են բարեկամներին, 

հարևաններին, 12-ական տոկոս նշել է, որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են 

տանից/բակից:  

6% 

11% 

44% 

44% 

61% 

78% 

Մեղվի փեթակ 

Նապաստակ /ճագար/ 

 Ոչխար 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 

41% 

29% 

29% Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

3-5  հա 
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Գծապատկեր 7. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 83%, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: 

Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին հարցվողների 88%-ը հիմնականում տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից, 6%-ը` համացանցից:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 65%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 24%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 6%-ը՝ 

գյուղապետարանից, գրքերից:  

Գծապատկեր 9. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

100% 

18% 12% 12% 6% 

Սպառում ենք 

տնային 

տնտեսությունում 

Նվիրում ենք 

բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք 

տանից/բակից 

Վաճառում ենք 

շուկայում 

Դժ.պատ.  

88% 

6% 6% 

հեռուստատեսություն համացանց  ԴՊ 

65% 

24% 
6% 6% 6% 

Եղանակային 

փոփոխությունների 

մասին 

հեռուստացույցով 

նախազգուշացում 

Նախազգուշացում 

SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում 

գյուղապետարանին 

Գրքեր Ոչ մի տեղից 



                                                                                                                                                                                                                                                            

116 

Հարցվողների միայն 39%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 88%-ը որպես ահազանգման ուղի 

նշել են բջջային զանգերը, 14%-ը նշել է, որ գյուղամիջից են ստանում տեղեկատվություն: 

Գծապատկեր 10. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 
 

Թե գյուղապետը, թե գյուղատնտեսը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 տարիների 

ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Ներքին Կարմիր Աղբյուր ում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 94%, կարկուտ՝ 83%, ուժեղ 

քամիներ` 22%, երաշտ՝ 6%, սելավներ` 22%: 

Գծապատկեր 11. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 12-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 12. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 13-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը: 

86% 

14% 

Բջջային զանգեր Գյուղամիջից 

6% 

22% 

22% 

83% 

94% 

Երաշտ 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

7% 
18% 

33% 

6% 

67% 

41% 

93% 
82% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

 Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 
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Գծապատկեր 13. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 16-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Ներքին Կարմիր 

Աղբյուր   համայքնում ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 14. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգը չի բավականացնում ոռոգելու համար:  

Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել 

են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, ցրտահարություն՝ ծխահարում և 

ոռոգում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Ներքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից 
փոխհատուցվել է վնասը` տրամադրել են սերմացուներ:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 89%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին: Բոլոր հարցվողները հեռուստատեսությունից են ստացել 

տեղեկատվություն: 

Գծապատկեր 15-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ 

ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների 

56%-ը ստանում է տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն 

հարցվողները ստանում են հեռուստացույցից /100%/: 

100% 100% 

13% 
6% 7% 6% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն 

 Ամառ 

 Աշուն  

 Ձմեռ 

100% 
88% 

12% 6% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 
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Գծապատկեր 15. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում եք կլիմայի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 

 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 20%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 50%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար է, 20%-ը 

կարծում է որ շատ օգտակար է, 10%-ը` դժվարացել է պատասխանել: 

Գծապատկեր 16. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգ 

նշել է հարցվողների 56%-ը, Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ նշել է հարցվողների 22%-ը, 

Վաղ ահազանգման ծառայությունը՝ 11%, մասնագիտական խորհրդատվության կարք` 11%:  

Գծապատկեր 17. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

56% 

44%  Այո 

Ոչ 

20% 

50% 

20% 

10% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար 

է 

Ընդհանրապես 

օգտակար չէ 

Դժվարանում եմ 

պատասխանել 

11% 

11% 

22% 

56% 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

Ապահովագրության համակարգ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Ներքին Կարմիր Աղբյուր  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 

 Ներքին Կարմիր Աղբյուր  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Որակյալ վարելահողերի` սահմանի վրա գտնվելը /կրակոցների տակ/, վտանգի 
պատճառվ ոչ բոլոր հողակտորներն են մշակվում: 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Վաղ ահազանգման ծառայություն 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին, գյուղպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.12. Պառավաքար գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Պառավաքար  գյուղական համայնքի նկարագրություն 27 

 

Մակերես – 39.5կմ2 

Բնակչություն - 1725 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Ներկա գյուղատեղից 3 կմ ներքև գտնվելիս է եղել Թաթլու գյուղը, որի բնակիչները 1926թ. 

տեղափոխվել և բնակություն են հաստատել ներկայիս տեղում: 

Պառավաքարն անմիջապես սահմանակից է Ադրբեջանին, որի պատճառով բազմիցս 

ենթարկվել է ռմբակոծությունների: Բնակչության հիմնական զբաղմունքը եղել է 

այգեգործությունը, ծխախոտագործությունն ու անասնապահությունը, ունեցել է նշված 

բնագավառներում մեծ նվաճումներ: 

Խաղողի բերքատվությունը տարեկան հասել է 5000 տոննայի, պտղինը` 1100տ, 

հացահատիկինը` 1000տ: Տարեկան արտադրվել է մոտ 500 տ կաթ: Խաղողի բազայի վրա 

տնտեսությունում կառուցվել է գինու գործարան:  

 

 Հեռավորությունը Երևանից -  178 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  45 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  2 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 850 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ.Հովհաննես եկեղեցի 19-րդ դար, գտնվում է 

կիսավեր վիճակում  

 Բնակչության թիվը - 1725 մարդ, 604 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  3962 հա, որից` 724 հա արոտներ, 1247.7 հա 

վարելահողեր, 88.2 հա այգիներ, 403.2 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ մասնակի 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 320 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 249 

2. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5.   Մանկապարտեզ 

 

                                                           
27

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/745/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 61%-ը իգական և 39%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 2 2 

2 0 2 

13 6 7 

7 2 5 

6 3 3 

5 1 4 

3 0 3 

7 3 4 

8 5 3 

6 3 4 

6 2 4 

5 2 3 

5 1 4 

3 2 1 

6 2 4 

4 1 3 

7 3 4 

4 1 3 

 

28% 

22% 22% 

28% 
25-34

35-44

45-54

55-64
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ 

աղբյուր / 

կենսաթոշակ, 

նպաստ, 

փոխանցումներ  

այլ երկրներից 

և այլն / 

720000 360000 0 0 360000 

0 0 0 0 0 

5000000 3000000 0 0 2000000 

1450000 0 350000 0 1100000 

3400000 0 2000000 500000 900000 

670000 0 150000 100000 420000 

999000 900000 0 0 99000 

408000 0 0 0 408000 

1000000 1000000 0 0 0 

99 99 99 99 99 

360000 0 0 0 30000 

670000 0 130000 0 540000 

680000 480000 0 200000 0 

360000 0 0 0 360000 

1108000 0 100000 0 1008000 

200000 0 200000 0 0 

1680000 0 600000 0 1080000 

200000 0 0 0 200000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

17% 

61% 

17% 

6% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, 

քոլեջ/ 
Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Պառավաքար համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ: Գյուղն առանձնանում է խաղողագործությամբ: Սակայն ինչպես նշում 

է գլխավոր մասնագետ Գեորգի Ղարաբաղցյանը, առավել շատ նախընտրությունը տրվում է 

հողագործությանը, քանի որ արոտավայրերը և խոտհարքային տարածքները ականապատ են 

և վտանգավոր են օգտագործման համար:  

Գրեթե բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (94%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 78%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային տնտեսությունների 22%-ի 

մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական պատճառները 

անասնակերի թանկ լինելը, արոտավայրերի` ականապատ տարածքներում գտնվելն է, 

ինչպես նաև ապրանքների իրացման խնդիրներն են:   

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 

Պառավաքար  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված 

տնային տնտեսությունների 47%-ում մշակում են խաղող, 53%-ը մշակում է բանջարեղեն, 

41%-ը՝ պտղատու այգիներ, 24%-ը՝ կարտոֆիլ, 18%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ 

թվում` ցորեն, գարի, 18%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում` եգիպտացորեն, լոբի: 

Ինչպես նշում է գյուղապետը, գյուղում կլիման շատ լավն է, որը նպաստում է արևադարձային 
պտուղների մշակմանը ` կիվի, նուռ, զեյթուն, դափնի: 

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 

94% 
78% 

6% 
Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

18% 

18% 

24% 

41% 

47% 

53% 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/եգիպտացորենի, ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, 

գարի/ 

Կարտոֆիլ 

Պտղատու այգի 

Խաղող 

Բանջարեղեն 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ 93%-ն ունի ընտանի թռչուններ (հիմնականում 

մինչև 20 հատ, 2 տնային տնտեսությունում մինչև 50 հատ), 79%-ը՝ խոշոր եղջերավոր 

անասուններ (հիմնականում մինչև 2 հատ, 2 տնային տնտեսությունում` 4, 5 հատ), 21%-ը՝ 

խոզ (հիմնականում մինչև 2, 1 տնային տնտեսությունում 5 հատ), 21%-ը՝ ոչխար 

(հիմնականում 1 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում  կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա ինչպես 

նշեց գյուղապետը. երիտասարդներն այնքան էլ հետաքրքրված չեն, սակայն քանի որ 
ընտանիքում զբաղվում են, իրենք էլ անմասն չեն մնում: 

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

53%,  41%-ը`1,5-3 հա, 4 հա` 6% 

Գծապատկեր 6. Մշակվող հողակտորի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 
 

Ինչպես նշում է գլխավոր մասնագետը, գյուղում այգեգործության ծավալների փոքր լինելը 
հիմնականում կապված է սահմանային գոտում գտնվելու հետ: Բոլոր հողերը չեն որ 
մշակվում են, բացի այդ ճանապարհների հետ կապված առաջանում է նաև իրացման խնդիր: 
Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /76%/, հարցվողների 24%-ը ստացված բերքը /խաղող, մրգր/ 

հանձնում են Երևանի կոնյակի գործարանի ք. Բերդի մասնաճյուղում, 12%-ը նշել է որ 

21% 

21% 

79% 

93% 

 Ոչխար 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 

53% 41% 

6% 

Մինչև 1 հա 

1,5-3  հա 

4 հա 
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նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 18-ական տոկոս նշել է, որ վաճառում են 

շուկայում կամ վաճառում են տանից/բակից:  

Գծապատկեր 7. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 83%, տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: 

Կլիմայի Բոլոր հարցվողները տեղեկանում են հեռուստատեսությունից:  

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 67%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 22%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 6%-ը՝ 

գյուղապետարանից:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

Հարցվողների կեսը` 50%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողները նշել են, որ ահազանգման միակ 

ուղին բջջային զանգերն են: 

Թե գյուղապետը, թե աշխատակազմի քարտուղարը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Պառավաքար ում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 94%, կարկուտ՝ 39%, ուժեղ 

քամիներ` 39%, երաշտ՝ 6%, սելավներ` 11%, համաճարակ` 6%:  

12% 

18% 

18% 

24% 

76% 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Հանձնում ենք գործարան 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

67% 

22% 

6% 6% 

Եղանակային 

փոփոխությունների 

մասին 

հեռուստացույցով 

նախազգուշացում 

Նախազգուշացում 

SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում 

գյուղապետարանին 

Դժ.պատ 
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Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը, ուժեղ քամիները` աշնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Պառավաքար   

համայքնում ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

6% 

6% 

11% 

39% 

39% 

94% 

Համաճարակ 

Երաշտ 

Սելավներ 

Կարկուտ 

Ուժեղ քամիներ 

Վաղ ցրտահարություն 

14% 14% 
14% 

18% 
29% 

57% 
47% 

86% 
76% 

43% 

14% 
6% 6% 

33% 

Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /ոլոռ, 

ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ 

 Բանջարեղեն 

 Մրգեր 

Արոտավայր 

100% 94% 

14% 6% 

100% 

19% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Գարուն Աշուն  Ձմեռ 
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Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին 

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգը չի բավականացնում ոռոգելու համար: Այնուամենայնիվ գլխավոր 

մասնագետը նշում է, որ իրենց գյուղը այդքան էլ մեծ վնասներ չի կրում կլիմայական 

փոփոխությունների, այստեղ կլիման մեղմ է:  

Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել 

են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, ցրտահարություն՝ ծխհարում, 

երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Պառավաքար  համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից փոխհատուցվել է 
վնասը` տրամադրել են սերմացուներ:  

Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողների լսել են վտանգի մասին նախքան պատահարը, 

հարցվողների 61%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել սպառնացող վտանգի մասին, սակայն 

անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման գործընթացին: Բոլոր հարցվողների 

հեռուստատեսությունից են ստացել տեղեկատվություն: 

Հարց է տրվել, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում են կլիմայի 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների միայն 33%-ը ստանում է 

տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ ՀԱՅԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվություն 

ստանում են հեռուստացույցից /100%/, և վեբ կայքից՝ 17%: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ:  

33%-ը նշել է, որ ավելի շուտ օգտակար չէ, 33%-ը կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է, 33%-

ը` ընդհանրապես օգտակար չէ: 

 

 

 

100% 

81% 

100% 

13% 
6% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Ուժեղ քամիներ 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

Լիովին պատրաստաված էր 
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Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

և փոխառությունների և վարկերի կարիք՝ նշել է հարցվողների 44%-ը, ապահովագրության 

համակարգ՝ 33%, մասնագիտական խորհրդատվության կարի` 6%:  

 

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կա 

 

 

 

33% 

33% 

33% 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

17% 

6% 

33% 

44% 

44% 

ԴԺ.պատ. 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Պառավաքար  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 

 Պառավաքար  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են. 

 Սահմանային գոտում գտնվելը 

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Որակյալ վարելահողերի` սահմանի վրա գտնվելը /կրակոցների տակ/, վտանգի 
պատճառվ ոչ բոլոր հողակտորներն են մշակվում: 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.13. Գոշ գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Գոշ գյուղական համայնքի նկարագրություն 28 

Մակերես – 15,4մ2 

Բնակչություն - 1218 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Գոշը հիմնվել է 1840-45թթ.։ Առաջին բնակիչներն եղել են նախկին Նոյեմբերյանի շրջանի 

Դոստլու և Կոթի գյուղերից վերաբնակեցվածները։  

Որպես հին բնակատեղի հիշվում է դեռևս 10-11 դարերից։ 1178թ. կառուցվել է Գոշավանքի 

վանական համալիրը։ Այն կառուցվել է Մխիթար Գոշի կողմից՝ Իվանե Զաքարյան իշխանի 

աջակցությամբ։ Գոշավանքը եղել է միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր և մշակութային 

խոշոր կենտրոններից մեկը, որտեղ ստեղծվել և պահպանվել են բազմաթիվ արժեքավոր 

ձեռագրեր։  

Այստեղ են ուսում առել և գործել Վանական վարդապետը և Կիրակոս Գանձակեցին։ 

Գոշավանքը եղել և մնում է որպես համաշխարհային պատմամշակութային 

գլուխգործոցներից մեկը։ Պատահական չէ, որ տարիներ առաջ այստեղ անցկացված 

միջազգային սիմպոզիումին ներկա են գտնվել աշխարհի բազմաթիվ երկրներից ժամանած 

250 գիտնականներ և ճարտարապետներ։ 

Այժմ Գոշում գործում են միջնակարգ և 8-ամյա դպրոցները: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  118 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  24 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  43 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1080 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +19C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ Գոշավանք  

 Բնակչության թիվը - 1218 մարդ, 387 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  1479.56 հա, որից` 197 հա արոտներ, 157.10 հա 

վարելահողեր  

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, անասնապահություն,  

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով 

անբավարար  

 Գազաֆիկացված չէ  /աշխատանքները ընթացքի մեջ են/ 

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Միջնակարգ դպրոց՝ աշակերտների թիվը - 132, հիմնական դպրոց՝ աշակերտների թիվը - 

27  

2. Բուժկետ  

3. Համայնքային կենտրոն 

                                                           
28

 http://tavush.gov.am/about-communities/717/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 78% իգական և 22% արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքը: 

Գծապատկեր 1.1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 0 4 

4 0 4 

5 2 3 

5 1 4 

5 2 3 

4 2 2 

4 2 2 

7 3 4 

5 2 3 

1 0 1 

5 2 3 

3 1 2 

5 2 3 

1 0 1 

6 2 4 

7 3 4 

5 2 3 

5 2 3 

 

17% 

22% 

17% 

11% 

17% 

25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր 

/կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն/ 

2700000 2400000 0 0 300000 

300000 0 0 0 300000 

324000 0 0 0 324000 

300000 300000 0 0 0 

540000 0 0 100000 440000 

324000 0 0 0 324000 

324000 0 0 0 324000 

636000 0 0 0 636000 

0 0 0 0 0 

384000 0 0 0 384000 

300000 0 0 0 300000 

0 0 0 0 0 

1000000 0 0 0 1000000 

100000 0 0 0 100000 

276000 0 0 0 276000 

1200000 0 0 0 1200000 

200000 0 0 0 200000 

360000 0 0 0 360000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

17% 

61% 

17% 

6% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Ոչ լրիվ բարձրագույն /ոչ պակաս քան 3 

ԲՈՒՀ-ական տարի/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Գոշ համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե´ հողագործությամբ, թե´ 

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, գյուղի ուժեղ կողմերից է Դիլիջանի 

ազգային պարկի մեջ լինելը, բացի եկեղեցուց ունեն նաև բարենպաստ կլիմա, մաքուր ջուր:  

Թույլ կողմերից է այն, որ չկան շատ բերքատու ծառեր, դաշտերը քիչ են, արոտավայրեր չկան, 

որ անասնապահությունը զարգանա:  

Հարցված գրեթեթ բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (89%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 67%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները անասնակերի թանկ լինելն է, 

ինչպես նաև ապրանքների իրացման վայրերի բացակայությունը:  

 

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 

Գոշ գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 94%-ում մշակում են բանջարեղեն, 100%-ը` կարտոֆիլ, 31%-ը` 

հատիկավոր մշակաբույսեր, 31%-ը` խոտհարք,  25%-ը՝ պտղատու այգիներ: 

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են տնային տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ տնային տնտեսություններում, որտեղ 

զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ հարցվողների 58%-ը 

(հիմնականում մինչև 10 հատ), 58%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 

89% 
67% 

6% 

Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

100% 

94% 

31% 

31% 

25% 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/եգիպտացորենի, ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Խոտհարք 

Պտղատու այգի 
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1-ական, 1 տնային տնտեսությունում` 60 հատ), 17%-ը՝ խոզ (1 տնային տնտեսությունում 1 

հատ, 1-ում` 6 հատ ), 8%-ը՝ նապաստակ/ճագար (4 հատ), 8%-ը` մեղվի փեթակ (2 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում ընդհանրապես խոշոր ֆերմերներ չկան: Դա 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գյուղում բացակայում է ոռոգման համակարգը: 

Բացի այդ չկան իրացման վայրեր: Իսկ ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական 

աշխատանքներով զբաղվում և ղեկավարում են թե կանայք, թե տղամարդիկ` հիմնականում 

կախված այն հանգամանքի հետ, թե արդյոք ընտանիքում կան արտագնա աշխատանք 

մեկնած տղամարդիկ:   

Հարցված տնային տնտեսությունները  մշակում են մինչև 1 հա հողատարածք:  

Ինչպես նշում են գյուղապետը և նրա տեղակալը, Բերքը, ապրանքը հիմնականում սպառվում 
է ընտանիքում, շաա քիչ գյուղացիներ վաճառում են Իջևանի շուկայում, որոշ մասն էլ 
փոխանակում կամ վաճառք է իրականացնում տանից/բակից հենց գյուղացիներին կամ այլ 
վերավաճառողներին: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը 

հիմնականում սպառում են տնային տնտեսությունում /100%/, 6%-ը` վաճառում ենք 

տանից/բակից, 6%-ը` ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 6%-ը նշել 

է, որ վաճառում են շուկայում:  

Գծապատկեր 6. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

8% 

8% 

17% 

58% 

58% 

Նապաստակ /ճագար/ 

Մեղվի փեթակ 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 

100% 

6% 

6% 

6% 

Սպառում ենք տնային 

տնտեսությունում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների մեծամասնությունը` 89%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման 

հիմնախնդիրներին: Վերջինիս վերաբերյալ հարցվողները տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից՝ 100%, համացանցից՝ 19%: 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 50%-ը 

նախընտրում է ստանալ SMS-ների միջոցով, 17%-ը՝ հեռուստացույցից: 

 

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների միայն 17%-ն է նշել, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Բոլոր հարցվողները նշել են, որ միմյանց 

ահազանգելու միայն միջոցը բջջային զանգերն է:  

 

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիների առկայություն 

 
 

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Գոշում հանդիպել են հետևյալ 

եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 72%, նշել են բոլոր հարցվողները29, 

կարկուտ՝67%, սողանք` 28%, երաշտ` 17%: 

 

                                                           
29

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

17% 

50% 

Եղանակային փոփոխությունների 

մասին հեռուստացույցով 

նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների 

միջոցով 

17% 

78% 

6% 

Այո 

Ոչ 

Դժ.պատ. 
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Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 10-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը, իսկ սողանքներից նաև տներ:  

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության և 

սողանքների հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտը` ամռանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Գոշ համայքնում ոչ մի 

դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

72% 67% 

28% 17% 6% 

Վաղ 

ցրտահարություն 

Կարկուտ Սողանք Երաշտ Սելավներ 

33% 33% 

8% 

20% 

67% 

42% 
33% 

67% 
62% 

40% 

67% 
75% 

100% 

33% 

8% 

40% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Սողանք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /ոլոռ, ոսպ, 

սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

100% 92% 100% 100% 

31% 31% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սողանք 

 Գարուն 

Ամառ 

Աշուն  

Ձմեռ 

 Սեզոնը կապ չունի 
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Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, գրեթե չի օգնում: Գյուղում չկա ոռոգման 

համակարգ, ինչից տուժում է թե հողագործությունը, թե անասնապահությունը:  Որպես տվյալ 

կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել են. 

Համայնքն ունի հակակարկտակայանի կարիք, և առավել շատ` ոռոգման համակարգի 

կարիք: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

գյուղապետը նշել է, որ որևէ փոխհատուցում չի եղել:  

Իսկ մասնագիտական խորհրդատվություն սեմինարների, բրոշյուրների տեսքով ստանում են 

ԳԱՄԿ-ից:   

Գծապատկեր 13-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողների լսել են վտանգի մասին 

նախքան պատահարը: Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 72%-ը նշել է, որ 

տեղեկացված է եղել սպառնացող վտանգի մասին: Բոլոր հարցվողները նշել են, որ 

հեռուստատեսությունից են ստացել տեղեկատվություն: 

Գծապատկեր 13. Լսե՞լ եք վտանգի մասին նախքան պատահարը  

 
 

Գծապատկեր 14-ում ներկայացված է, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ 

ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հարցվողների 

72%-ը ստանում է տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն 

ստանում են հեռուստացույցից /100%/, և վեբ կայքից՝ 8%: 

 

100% 92% 100% 100% 

8% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Սողանք 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

72% 

28% 
Այո 

Ոչ 
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Գծապատկեր 14. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում եք կլիմայի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 
 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

46%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 23%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 31%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է: 

Գծապատկեր 15. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

նշվել է հարցվողների 33%-ի կողմից Ապահովագրության համակարգի կարիք ունեն 

հարցվողների 28%, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 11%: 

Գծապատկեր 16. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

72% 

28% 
 Այո 

Ոչ 

31% 

23% 

46% 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

11% 

28% 

33% 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Գոշ Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա  

 Աշխարհագրական դիրքը 

 Ջրի որակը 

 

 Գոշ Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը 

 Արտագնա աշխատանքների մեկնումը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունըը 

 Ոռոգման համակարգի բացակայությունը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Սողանքների վտանգը 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 Սողանքներ  

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղողի այգիներ 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Հեռուստատեսություն 
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2.14. Հաղարծին գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Հաղարծին գյուղական համայնքի նկարագրություն 30 

Մակերես – 36,7կմ2 

Բնակչություն - 3784 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Նախկինում գյուղը կոչվել է Ջարխեչ, հիմնադրվել է 1815թ.-ին, Աչաջրից տեղափոխված 

բնակիչների կողմից: Ինչպես հյուսիս - արևելյան մյուս բնակավայրերը, այնպես էլ նախկին 

Ջարխեչը, որն ուներ 35 ծուխ, 19-րդ դարի սկզբին մտել է ռուսական կայսրության կազմի մեջ: 

Խորհրդային տարիներին այն կոչվում էր Կույբիշև, իսկ 1990 - ական թվականներից` 

Հաղարծին: 

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է: 

Գյուղն ունի 3 մասնաշենքերով միջնակարգ դպրոց: 2 խմբով գործում է մանկապարտեզը` 40 

սանիկներով: Մշակույթի տունը տիպային է, այն 400 տեղանոց է: Նշված օբյեկտները 

վերանորոգման կարիք ունեն: 

Ազգամիջյան կռիվների ընթացքում գյուղը տվել է 5 զոհ և 2 հաշմանդամ: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր: Համայնքի միջոցներով 

վերանորոգվել է գիշերային լուսավորության ցանցը, անց է կացվել 3 կմ խմելու ջրագիծ, 4 կմ 

գյուղամիջյան ճանապարհ է խճապատվել, տեղադրվել է արբանյակային ալեհավաք, 

վերանորոգվել է գյուղապետարանի շենքը, հարթեցվել է 30 կմ հեռագնա սարամասի 

ճանապարհը: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  110 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  23 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  41 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1050 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +19C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ Հաղարծնի վանքային համալիր 

 Բնակչության թիվը - 3784 մարդ, 992 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  2775.88 հա, որից` 1055.29 հա արոտներ, 157.65 հա 

վարելահողեր 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու ջրով՝ բավարար, ոռոգման ջրով՝ անբավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 1000 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվ - 552 

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ  

6. Փոստի բաժանմունք 

                                                           
30

 http://tavush.gov.am/about-communities/736/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 83%-ը իգական և 17%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 0 4 

9 3 6 

7 3 4 

6 2 4 

3 0 3 

6 1 5 

4 2 2 

6 3 3 

5 3 2 

2 0 2 

3 0 3 

6 2 4 

4 1 3 

4 1 3 

6 2 4 

6 2 4 

3 0 3 

6 2 4 

 

 

11% 

33% 28% 
17% 11% 

25-34 35-44 45-54 55-64  65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

600000 0 0 0 600000 

1200000 600000 0 0 600000 

840000 0 0 0 840000 

500000 0 0 0 500000 

400000 0 0 0 400000 

460000 0 0 0 460000 

0 0 0 0 0 

360000 0 0 0 360000 

1980000 1980000 0 0 0 

674000 0 0 50000 624000 

144000 144000 0 0 0 

900000 900000 0 0 0 

572000 0 0 200000 372000 

1500000 1176000 0 0 324000 

344000 20000 0 0 324000 

1452000 1032000 0 0 420000 

360000 0 0 0 360000 

390000 30000 0 0 360000 

 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

50% 

44% 

6% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Հաղարծին համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ, սակայն ինչպես նշում է գյուղապետը, ոլորտներից ոչ մեկն էլ 

զարգացած չէ, քանի որ գյուղում բացակայում է ոռոգման համակարգը:  

Հարցված գրեթե բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ /94%/, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 83%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները /անասնապահությամբ 

չզբաղվող գյուղացիների 17%-ի մոտ/ անասնակերի թանկությունը և իսկ հողագործության 

դեպքում` ոռոգման համակարգի բացակայությունն է: 

Հաղարծին գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 94%-ում մշակում են բանջարեղեն, 100%-ը` կարտոֆիլ, 53%-ը` 

հատիկավոր մշակաբույսեր, 35%-ը՝ պտղատու այգիներ, 18%-ը` խաղող, 12%-ը` խոտհարք: 

 

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ 93%-ը ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում 

մինչև 20 հատ), 40%-ը՝ խոզ (հիմնականում 3 հատ), 53%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ 

(հիմնականում մինչև 4 հատ), 13%-ը՝ մեղվի փեթակ (3  հատ), 7%-ը՝ ավանակ (1 հատ): 

Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում  կենդանիների առկայությունը 

 
 

12% 

18% 

35% 

53% 

94% 

100% 

Խոտհարք 

Խաղող 

Պտղատու այգի 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 

93% 
53% 40% 

13% 7% 

Ընտանի 

թռչուններ 

Խոշոր 

եղջերավոր 

անասուն 

 Խոզ Մեղվի փեթակ Ավանակ 
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Ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում խոշոր ֆերմերներ չկան: Կանայք և տղամարդիկ գրեթե 

հավասարապես են զբաղվում գյուղատնտեսական աշխատանքներով: Երիտասարդները 

այնքան ել ներգրավված չեն գյուղի աշխատանքի մեջ` մեծ մասը արտագնա աշխատանքի է 

մեկնում:  

Այն հարցին, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա հողակտոր են մշակում, 

այդ թվում նաև վարձակալածները,  պարզվեց, որ մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են 

հարցված տնային տնտեսությունների 82%-ը,  1-2 հա` 17%:  

Հողագործությամբ մեծ ծավալներով չզբաղվելու պատճառներն ըստ գյուղապետի նաև 
իրացման վայրերի բացակայությունն է: Բերքը, ապրանքը հիմնականում սպառվում է 
ընտանիքում: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում 

սպառում են տնային տնտեսությունում /94%/, 6%-ը` վաճառում ենք տանից/բակից, 6%-ը` 

ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին: 

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 
 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 72%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Իսկ կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 62%-ը 

նախընտրում է ստանալ գյուղապետարանի միջոցով, 39%-ը՝ հեռուստացույցից: 

Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

94% 

6% 

6% 

Սպառում ենք տնային 

տնտեսությունում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

11% 

39% 

61% 

Դժ.պատ. 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 
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Հարցվողների 28%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 80%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 20%-ը` գյուղամիջից են ստանում տեղեկատվություն:  

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Հաղարծինում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 83%, նշել են բոլոր 

հարցվողները31, կարկուտ՝ 78%, երաշտ` 28%, սողանքներ` 22%, սելավներ` 17%, ուժեղ 

քամիներ` 6%:  

Գծապատկեր 7. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 8-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները, արոտավայրը և 

հացահատիկային մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 8. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

 

Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության, 

սողանքների և սելավների հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտը` ամռանը: 

 

 

                                                           
31

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

6% 

17% 

22% 

28% 

78% 

83% 

Ուժեղ քամիներ 

Սելավներ 

Սողանք 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

20% 21% 
27% 

33% 20% 21% 27% 33% 

80% 
93% 

67% 

100% 

33% 

80% 

100% 

87% 

100% 100% 

7% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ Սողանք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 

 Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Արոտավայր 

Ընտանի կենդանիներ 
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Գծապատկեր 9. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 10-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Հաղարծին 

համայքնում գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 10. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, և 

ոռոգման համակարգ: Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, 

հարցվողները և գյուղապետը նշել են. Համայնքն ունի հակակարկտակայանի կարիք, 

ոռոգման համակարգի կարիք: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

գյուղապետը նշել է, որ վնասները կառավարության կողմից  փոխհատուցվել են, 

տրամադրվել են սերմացուներ: 

Գյուղապետը նաև նշել է, որ մասնագիտական խորհրդատվություն ստացել են ԳԱՄԿ-ից:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 78%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին: Հարցվողների 93%-ը նշել են, որ հեռուստատեսությունից են 

ստացել տեղեկատվություն, 7%-ը` համացանցից: 

Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողները ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստանում են կլիմայի 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հարցվողների 94%-ը պատասխանել է 

դրական: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /100%/: 

100% 100% 100% 100% 100% 

21% 33% 27% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ Սողանք 

Գարուն Ամառ  Աշուն  Ձմեռ 

100% 93% 93% 

50% 

100% 

7% 7% 

50% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն Սելավներ Սողանք 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված էր ԴՊ 
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Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

35%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 47%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 18%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է: 

Գծապատկեր 11. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգի 

կարիք ունեն հարցվողների 44%, Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ նշվել է հարցվողների 

50%-ի կողմից, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 11%, մասնագիտական 

խորհրդատվություն` 11%:  

Գծապատկեր 12. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

18% 

47% 

35% Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

11% 

11% 

44% 

50% 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Հաղարծին Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա  

 Մարդկային ներուժ 

 Աշխարհագրական դիրք 

 

 Հաղարծին Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթ 

 Արտագնա աշխատանքների մեկնում 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հակակարկտակայանի բացակայություն 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն 

 Ոռոգման համակարգի բացակայություն 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 Սողանքի վտանգ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 Արոտավայրեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Հեռուստատեսություն 

 Համացանցով 
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2.15. Կողբ գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Կողբ  գյուղական համայնքի նկարագրություն 32 

Մակերես – 46.6կմ2 

Բնակչություն - 4530 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Կողբը Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղն է: Հնում եղել է Գուգարաց նահանգի Կողբափոր 

գավառի կենտրոնը: Առաջին գրավոր հիշատակությունը վերաբերվում է 368թ. /Մովսես 

Խորենացի, Փավստոս Բյուզանդ/: Սակայն գյուղի հիմնադրման տարեթիվը հասնում է մինչև 

մ.թ.ա. 1-2-րդ դարերը: Գյուղը հարուստ է պատմական հուշարձաններով, մինչև 1937թ. 

այստեղ գործել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին: Գյուղամերձ տարածքում են գտնվում 

Մշկավանք, Տավարաեղցի, Վարդգյուղ, Լոմուս և այլ վանքերի ու եկեղեցիների ավերակները: 

Գյուղի միջով անցնող Կողբագետի վրա կառուցված 3 կամուրջները կապում են գյուղի երկու 

մասերը: Գյուղը ծովի մակերևույթից բարձր է 800 մ: Այստեղ բարձր բերք է ստացվում 

այգեգործությունից /խաղող, դեղձ, խնձոր և այլն/ և բանջարաբոստանային մշակաբույսերից 

/ձմերուկ, վարունգ, սեխ և այլն/: 

Այստեղ գործում են 2 միջն. դպրոցները, գրադարանը, երաժշտական դպրոցը, 2 

մանկապարտեզը, բժշկական ամբուլատորիան, հեռախոսակայանը, մշակույթի տունը, 

առևտրի և սննդի բազմաթիվ կետեր:: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  190 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  57 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  4.5 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 750 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +22C է, ձմռանը` 0C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ վանքեր, եկեղեցիներ 

 Բնակչության թիվը - 4530 մարդ, 1450 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  1194 հա, որից` 2340.5 հա արոտներ, 933.7 հա 

վարելահողեր 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն  անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով 

անբավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բարվոք 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 1200 աշակերտական տեղով, Կողբի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց - 

աշակերտների թիվը – 340, թիվ 2 միջնակարգ դպրոց - աշակերտների թիվը – 283 

2. Բուժկետ 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ  

6. Արվեստի դպրոց 

7. Երկրագիտական թանգարան 

                                                           
32

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/735/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 67% իգական և 33% արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

3 0 3 

5 0 5 

6 0 6 

6 2 4 

2 0 2 

3 0 3 

3 0 3 

3 0 3 

2 0 2 

7 2 5 

4 0 4 

4 1 3 

3 0 3 

7 4 3 

6 1 5 

6 2 4 

4 0 4 

8 4 4 

11% 

11% 

39% 

22% 

17% 

 18-24

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ 

աղբյուր / 

կենսաթոշակ, 

նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

456000 0 0 0 456000 

312000 0 0 0 312000 

300000 0 0 0 300000 

1164000 0 100000 200000 864000 

360000 0 0 0 360000 

396000 396000 0 0 0 

99 99 99 99 99 

840000 480000 0 0 360000 

768000 480000 0 0 288000 

1320000 540000 0 0 710000 

99 99 99 99 99 

2400000 2400000 0 0 0 

360000 0 0 0 360000 

890000 400000 0 0 490000 

1600000 1200000 0 0 400000 

440000 0 0 0 440000 

720000 0 0 0 720000 

720000 0 0 0 720000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

44% 

28% 

28% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Կողբ համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ, այգեգործությամբ, և ավելի 

քիչ  անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը գյուղի կլիման մեղմ է, ամռան և 

ձմռան ջերմաստիճանները՝ չափավոր: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է +13 

աստիճան, իսկ տեղումները 600-700մմ:  Գարունը կարճատև է և անձրևային, աշունը՝ մեղմ ու 

տևական: 

Գրեթե բոլոր հարցված տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (89%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների միայն 44%-ը, 

Գյուղատնտեսական աշխատանքներով չեն զբաղվում հարցված տնային տնտեսությունների 

11%-ը:  Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները անասնակերի թանկ 

լինելը, կաթնամթերքի, մսամթերքի իրացման ցածր գներն են, ինչպես նաև ցանկության 

բացակայությունը:   

Կողբ  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 56%-ը մշակում է բանջարեղեն, 56%-ը՝ պտղատու այգիներ, 56%-ը՝ 

կարտոֆիլ, 19%-ում մշակում են խաղող, 13%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ թվում 

եգիպտացորեն, լոբի և խոտհարք:  

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 
 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ  ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

15 հատ), 38%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 2 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում` 5 հատ), 13%-ը՝ մեղվի փեթակ (1հատ): 

Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

13% 

13% 

19% 

56% 

56% 

56% 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Խոտհարք 

Խաղող 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 

Պտղատու այգի 

38% 

13% 

100% 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Մեղվի փեթակ 

Ընտանի թռչուններ 
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Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

աշխատանքները հիմնականում ղեկավարում են տղամարդիկ, կանայք նրանց աջակցում են 

որոշ աշխատանքներում: Իսկ ընդհանուր  առմամբ գյուղում խոշոր ֆերմերներ չկան:  

Իսկ թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա հողակտոր են մշակում, այդ թվում 

նաև վարձակալածները, պարզվես, որ մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված 

տնային տնտեսությունների 75%, 1-2 հա՝ 25%-ը:  

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /94%/, 6%-ը նշել է որ նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 

13%-ը նշել է, որ վաճառում են տանից/բակից:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 94%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին բոլոր հարցվողները հիմնականում տեղեկանում են 

հեռուստատեսությունից, 12%-ը` համացանցից, 6%-ը` ռադիոյից:  

Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 78%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 22%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 11%-ը՝ 

գյուղապետարանից, 6%-ը` համացանցով:  

94% 

13% 

6% 

6% 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Դժ.պատ.  

100% 

12% 

6% 

Հեռուստատեսություն 

Համացանց 

Ռադիո 
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Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

Հարցվողների կեսը` 50%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Որպես ահազանգման ուղիներ հարցվողների 70%-ը 

նշել են բջջային զանգերը, 11%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապը, 11-ական տոկոս նշել է 

հեռախոսային/ռադիո կապը, թռուցիկներ և համայնքի /բարձրախոսների համակարգ:   

Գծապատկեր 8. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 
 

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 տարիների 

ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Կողբում ինտենսիվացել են հետևյալ եղանակային 

երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 72%, կարկուտ՝ 56%, երաշտ՝ 28%, սելավներ` 22%, 

ուժեղ քամիներ` 6%, սողանք` 6%, համաճարակ` 6%:  

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 
 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

78% 

22% 

11% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Ինտերնետով 

11% 

11% 

11% 

78% 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Համայնքի զանգերի/բարձրախոսների համակարգ 

Թռուցիկներ 

Բջջային զանգեր 

6% 

6% 

6% 

22% 

28% 

56% 

72% 

Համաճարակ 

Սողանք 

Ուժեղ քամիներ 

Սելավներ 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 
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փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները, հատիկավոր մշակաբույսերը 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ/: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 
 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Կողբ   համայքնում ոչ 

մի դեպքում էլ գրեթե չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգը չի բավականացնում ոռոգելու համար:  

10% 8% 

50% 
31% 

50% 
38% 

70% 
85% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

100% 100% 

10% 0% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն 

 Ամառ 

90% 100% 

10% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Ընդհանրապես 

պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված 

չէր 
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Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել 

են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, ցրտահարություն՝ ծխհարում, 

երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, Կողբ  

համայնքի գյուղապետը և տեղակալը նշեցին, որ Մարզպետարանի կողմից փոխհատուցվել է 
վնասը` տրամադրել են սերմացուներ, ինչպես նաև ԳԱՄԿ-ից պարբերաբար ստանում են 
խորհրդատվություն:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 61%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Բոլոր հարցվողների հեռուստատեսությունից են ստացել տեղեկատվությունը: 

Հարցվողների 44%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ ՀԱՅԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվություն ստանում են 

հեռուստացույցից /100%/: 

Ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ կերպ: 

38%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 25%-ը կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է,  

13%-ը` շատ օգտակար է: 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

նշվել է հարցվողների 61%-ի կողմից, Ապահովագրության համակարգ` 50%-ը, 

մասնագիտական խորհրդատվության կարիք` 6%, վաղ ահազանգման ծառայություն` 6%:  

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

 

 

13% 

25% 

38% 

25% 
Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

Դժվարանում եմ պատասխանել 

6% 

11% 

33% 

61% 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Կողբ  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 Պատմամշակութային կոթողներ 

 Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղական համայնք 

 Հարուստ բնություն 

 

 Կողբ  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.16. Պտղավան գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Պտղավան  գյուղական համայնքի նկարագրություն 33 
 

Մակերես – 6.0կմ2 

Բնակչություն - 890 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Պատմական ակնարկ 

Պտղավանը որպես բնակավայր հիմնվել է 1948 թվականից, այն ձևավորվել է Այրումի 

պահածոների գործարանին կից պտղաբուծական և “Արարատ” տրեստին կից 

խաղողագործական սովխոզների միացումից: Պտղավանցու զբաղմունքը հիմնականում եղել 

է պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, բանջարանաբոստանային մշակաբույսերի 

արտադրությունը:  

Արոտավայրերի բացակայության պաստճառով այստեղ զարգացած չէ անասնապահությունը: 

Բնակչության գերակշիռ մասը փախստականներ են: 

 

 Հեռավորությունը Երևանից -  206 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  73 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  1 կմ /հեռավորությունը Վրաստանի սահմանից/ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 445 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը + 25C է, ձմռանը` +1C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ հնագույն բնակատեղիներ 

 Բնակչության թիվը - 890 մարդ, 307 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  570.56 հա, որից` 27.58 հա արոտներ, 273.1 հա 

վարելահողեր 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն  

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով անբավարար, ոռոգման 

ջրով բավարար 

 Գազաֆիկացված չէ  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 300 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը՝ 146 

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 

                                                           
33

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/749/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 
Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը. 89%իգական և 11% արական սեռի 

ներկայացուցիչներ:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված  տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 0 4 

3 0 3 

6 3 3 

6 4 2 

2 0 2 

5 1 4 

8 3 5 

0 3 2 

4 0 4 

2 0 2 

4 1 3 

3 2 1 

1 0 1 

3 0 1 

4 0 4 

6 2 4 

1 0 1 

7 3 4 

 

22% 

11% 

28% 

33% 

6% 

25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  
 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

1236000 516000 300000 0 420000 

200000 0 200000 0 0 

273600 2400000 0 0 336000 

528000 0 0 0 528000 

468000 120000 0 0 348000 

1636000 1300000 0 0 336000 

1000000 1000000 0 0 0 

1004000 0 300000 0 704000 

404000 0 80000 0 324000 

240000 240000 0 0 0 

840000 840000 0 0 0 

828000 0 0 0 828000 

500000 500000 0 0 0 

770000 0 0 0 770000 

1200000 840000 0 0 360000 

700000 0 400000 0 300000 

1130000 960000 0 0 170000 

2500000 2100000 0 0 400000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

 

22% 

33% 

44% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, 

ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Պտղավան համայնքում հիմնականում զբաղվում են թե հողագործությամբ, թե 

անասնապահությամբ: Առավել զարգացած է պտղաբուծությունը, պտղատու այգիները, 

մասնավորապես դեղձ, խնձոր, խաղող:   

Հարցված տնային տնտեսությունների 83%-ում զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 50%-ը: 

Անասնապահությամբ, հողագործությամբ չզբաղվելու (խոսքը հարցված տնային 

տնտեսությունների 50%-ի մասին է, ովքեր չեն զբաղվում անասնապահությամբ) հիմնական 

պատճառները անասնակերի թանկ լինելը, ինչպես նաև ապրանքների իրացման խնդիրներն 

են, նաև ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրներն են:   

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Պտղավան  գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 40%-ը մշակում է պտղատու այգիներ, 40%-ը` հացահատիկային 

մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի և խոտհարք, 27%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր, այդ 

թվում եգիպտացորեն, լոբի, 13%-ը մշակում է բանջարեղեն,  13%-ում մշակում են խաղող, 7%-

ը՝ կարտոֆիլ: 

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են տնային տնտեսություններում 

 

 

83% 

50% 

17% 

Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

7% 

13% 

13% 

27% 

40% 

40% 

Կարտոֆիլ 

Խաղող 

Բանջարեղեն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Պտղատու այգի 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ  ընտանի թռչուններ ունեն 78%-ը (հիմնականում 

մինչև 20 հատ), 11%-ը՝ խոզ (1 հատ), 11%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (1 հատ), 11%-ը՝ 

մեղվի փեթակ (10 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում  կենդանիներիառկայությունը 

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ զբաղվում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, որևէ հստակ տարաբաժանում 

չկա աշխատանքների հետ կապված: Իսկ ինչ վերաբերվում է հողագործության ծավալներին, 

ապա ինչպես նշեց գյուղապետը գյուղում կան շատ խնդիրներ կապված թե ջրագծերի, թե 

իրացման հետ, ինչն էլ խոչընդոտում է այգեգործության զարգացմանը: 

Ինչպես պարզվեց հետազոտությունից՝ մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված 

տնային տնտեսությունների 69%, իսկ 31%-ը` 2-2.5 հա: 

Ինչպես նշում է գյուղապետի տեղակալը, գյուղում այգեգործությամբ զբաղվողները 
հիմնականում բերքը սպառում են տանը, իրացման խնդիրը բարդ է, բայց այն հիմնականում 
կապված է գնի հետ: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը 

հիմնականում սպառում են տնային տնտեսությունում /80%/, 40%-ը նշել է, որ վաճառում են 

շուկայում, 20 ական %-ը նշել է որ նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին և վաճառում են 

տանից/բակից:  

Գծապատկեր 6. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 
 

 

 

11% 

11% 

11% 

78% 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Մեղվի փեթակ 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 

20% 

20% 

40% 

80% 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Բոլոր հարցվողները տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Բոլոր 

հարցվողները հիմնականում տեղեկանում են հեռուստատեսությունից, 11%-ը` համացանցից, 

6%-ը` ծանոթներից, բարեկամներից և հարևաններից:  

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 83%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 6%-ը՝ SMS-ների միջոցով, 17%-ը՝ 

գյուղապետարանից, 6%-ը` համացանցով:  

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Որպես ահազանգման ուղիներ հարցվողների 80%-ը 

նշել է բջջային զանգերը, 17%-ը` նշել է գյուղամիջից են միմյանց զգուշացնում: 

Թե գյուղապետը, թե աշխատակազմի քարտուղարը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Պտղավանում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 72%, կարկուտ՝ 89%, ուժեղ 

քամիներ` 33%,  երաշտ՝ 11%,  սելավներ՝ 11% : 

Գծապատկեր 9. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

100% 

11% 

6% 

հեռուստատեսություն 

համացանց 

Ծանոթ, բարեկամ, հարևան 

83% 

6% 

17% 

6% 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Ինտերնետով 

6% 

11% 

33% 

72% 

89% 

Սելավներ 

Երաշտ 

Ուժեղ քամիներ 

Վաղ ցրտահարություն 

Կարկուտ 



                                                                                                                                                                                                                                                            

164 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները, հացահատիկային 

մշակաբույսերը: 

Գծապատկեր 10. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

Գծապատկեր 11-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտը և վաղ ցրտահարությունը 

առավել վտանգավոր են գարնանը: 

Գծապատկեր 11. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 12-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Պտղավան   

համայքնում ոչ մի դեպքում էլ գրեթե չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 12. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ոռոգման համակարգի ջրագծերի հետ կապված կան շատ խնդիրներ: 

19% 

38% 
31% 

56% 54% 

75% 

100% 

8% 6% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 
Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Արոտավայր 

Ոչ մի ոլորտ 

94% 100% 

13% 6% 8% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն 
 Ամառ 
Աշուն  

100% 
86% 

7% 

Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Ընդհանրապես պատրաստված 

չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 
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Իսկ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը և 

տեղակալը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Պտղավան համայնքի գյուղապետը նշեց, որ Մարզպետարանի կողմից փոխհատուցվել է 
վնասը` տրամադրել են սերմացուներ, ինչպես նաև ԳԱՄԿ-ից պարբերաբար ստանում են 
խորհրդատվություն:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 67%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին, սակայն անզորու է եղել որևէ կերպ ազդել ռիսկերի նվազեցման 

գործընթացին: Բոլոր հարցվողների հեռուստատեսությունից է ստացել տեղեկատվություն: 

Հարցվողների 50%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /100%/: 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 11%-ը նշել է որ ավելի շուտ օգտակար չէ, 78%-ը կարծում է որ ավելի շուտ օգտակար է,  

11%-ը` դժվարացել է պատասխանել: 

Գծապատկեր 13. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

նշվել է հարցվողների 56%-ի կողմից, Ապահովագրության համակարգ նշել է հարցվողների 

50%-ը, փոխառության, վարկերի տրամադրման մեխանիզմներ` 44%, մասնագիտական 

խորհրդատվության` 28%, վաղ ահազանգման ծառայություն` 6%:  

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

78% 

11% 

11% Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Դժվարանում եմ 

պատասխանել 

6% 

28% 

44% 

50% 

56% 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Պտղավան  Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 Պտղաբուծություն 

 Բերրի հողեր 

 

 Պտղավան  Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Իրացման վայրեր 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Ոռոգման խնդիրը 

 Խմելու ջրի խնդիրը 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Վաղ ահազանգման ծառայություն 

 Փոխառության և վարկերի տրամադրման մեխանիզմներ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Բանջարեղեն 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում մարզպետարանին 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 
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2.17. Սևքար գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Սևքար գյուղական համայնքի նկարագրություն 34 

Մակերես – 47,2կմ2 

Բնակչություն - 2013 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում Սևքարը մտնում էր Գանձակի 

ամիրության մեջ: 

Սևքարը իր գոյության ընթացքում երկու անգամ լիովին ավերվել է՝ 13-րդ դարում թաթար-

մոնղոլների կողմից, իսկ 1721թ. Աղա Մահմեդ խանի ավերիչ արշավանքների պատճառով: 

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես՝ 

անասնապահությունը և այգեգործությունը: 

Գյուղի 200 տեղանոց մշակույթի տունը հրետակոծված է և ենթակա է վերանորոգման: 

Գյուղում գործում է երաժշտական դպրոց, ամբուլատորիա, վերջինս կառուցվել է 

համաշխարհային բանկի միջոցով: 

200 հա-ից ավելի հողատարածքներ չեն օգտագործվում հարևան հանրապետության կողմից 

հսկողության տակ գտնվելու պատճառով: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  157 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  24 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  6 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 800 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Պողոս և Պետրոս եկեղեցի -գտնվում է կիսավեր 

վիճակում  

 Բնակչության թիվը - 2013 մարդ, 695 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  4790 հա /բնակավայր 89.6հա /, որից` 1534 հա 

արոտներ, 1023 հա վարելահողեր, 330.1 հա անտառ  

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, 

անասնապահություն,  

 Ապահովվածությունը խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջուրը բացակայում է 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց 624 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 326 

2. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիա 

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ  

6. Երաժշտական դպրոց 

7. Փոստի բաժանմունք 
                                                           
34

 http://tavush.gov.am/about-communities/752/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների սեռային բաշխվածությունը հետևյալն է. 72%-ը իգական և 28%-ը արական սեռի 

ներկայացուցիչներ են:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 
 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

2 0 2 

3 0 3 

6 1 5 

5 2 3 

2 0 2 

7 3 4 

5 2 3 

3 0 3 

6 2 4 

5 1 4 

4 2 2 

7 3 4 

7 2 5 

7 3 4 

7 2 5 

7 3 4 

3 0 3 

6 2 4 

 

 

22% 

17% 

28% 

17% 

17% 25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

 

Ընդհանուր 

 

Աշխատավարձ 

 

Հողագործություն 

 

Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր 

/կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն/ 

348000 0 0 0 348000 

5200000 2800000 2400000 0 0 

1432000 1032000 200000 200000 0 

744000 0 0 0 744000 

840000 0 0 0 840000 

1450000 0 450000 1000000 0 

0 0 0 0 0 

360000 0 0 0 360000 

480000 0 0 0 480000 

1440000 600000 300000 300000 240000 

816000 816000 0 0 0 

900000 540000 0 0 360000 

1252000 700000 0 0 552000 

1848000 360000 0 0 1488000 

1320000 600000 0 0 720000 

2150000 960000 200000 150000 840000 

200000 0 1000000 1000000 0 

408000 0 0 0 408000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

 

17% 

33% 33% 

17% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, 

քոլեջ/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Սևքար համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ: 

Ինչպես նշում է գյուղապետը, չնայած այն հանգամանքի, որ գյուղում կա հողի էրոզիայ, 

այնուամենայնիվ գյուղում կան բերքատու այգիներ` ընկույզ, թուզ, արքայանարինջ:  Իսկ 

գյուղատնտեսության հիմնական խնդիրը ոռոգման ջրի հետ է կապված:   

Հարցված բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (100%), իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 72%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները /անասնապահությամբ 

չզբաղվող գյուղացիների 28%-ի մոտ/ առողջական խնդիրներն են, ինչպես նաև անասնակերի 

թանկ լինելը: 

Սևքար գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 100%-ում մշակում են բանջարեղեն, 78%-ը` կարտոֆիլ, 67%-ը՝ պտղատու 

այգիներ, 56%-ը` խաղող, 50%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում` ցորեն, գարի,  

44%-ը` հատիկավոր մշակաբույսեր, 39%-ը` խոտհարք: 

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակում են Տնային Տնտեսություններում 

 

 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 20 

հատ), 62%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 3 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում` 15 հատ, 1 տնային տնտեսությունում` 25 հատ, 1 տնային 

տնտեսությունում` 35 հատ), 46%-ը՝ խոզ (հիմնականում 1 հատ),  31%-ը՝ ոչխար (մինչև 5 

հատ,  1 տնային տնտեսությունում` 20 հատ), 15%-ը՝ ձի (1 հատ), 8%-ը՝ մեղվի փեթակ (1 հատ) 

8%-ը՝ նապաստակ/ճագար (9 հատ): 

 

 

 

39% 

50% 

50% 

56% 

67% 

78% 

100% 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խաղող 

Պտղատու այգի 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 
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Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 
 

Ինչպես նշեց գյուղապետը, և կանայք, և տղամարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսական 

աշխատանքներով: Ինչպես նշում է հողաշինարարը, երիտասարդները զբաղվում են նաև  
փայտի գործով, ածուխ են պատրաստում  և Երևանում սպառում:   

Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

33%-ը,  1-2 հա` 28%, 2-5 հա` 33%, 15 հա` 6%:  

Գծապատկեր 5. Մշակվող հողակտորներըի (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

Հողագործությամբ մեծ ծավալներով չզբաղվելու պատճառն ըստ գյուղապետի առաջին 

հերթին ոռոգման համակարգի բացակայությունն է, ինչպես նաև իրացման վայրերի 
բացակայությունն է: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը 

հիմնականում սպառում են տնային տնտեսությունում /100%/, 22%-ը` վաճառում ենք 

տանից/բակից, 28%-ը` ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 17%-ը 

նշել է, որ վաճառում են շուկայում:  

Գծապատկեր 6. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

8% 

8% 

15% 

31% 

46% 

62% 

100% 

Նապաստակ /ճագար/ 

Մեղվի փեթակ 

Ձի  

 Ոչխար 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 

33% 

28% 

33% 

6% 
Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

2-5  հա 

15 հա 

100% 

28% 

22% 

17% 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 
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ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 78%-ը տեղյակ են կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 100%, 

համացանցից՝ 14%, ռադիո 7%, ծանոթ, բարեկամ, հարևան` 7%: 

Գծապատկեր 7. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 56%-ը 

նախընտրում է ստանալ SMS-ների միջոցով, 50%-ը՝ հեռուստացույցից, գյուղապետարանից` 

6%, ռադիոյով` 6%: 

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 
 

Հարցվողների 61%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 56%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 33%-ը որպես ուղիներ նշել են համայնքի 

զանգերը/բարձրախոսները, 22%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապի և համայնքի 

զանգերի/բարձրախոսների համակարգի միջոցով:  

Գծապատկեր 10. Համայնքում միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիները 

 

100% 

14% 7% 7% 

հեռուստատեսություն համացանց ռադիո ծանոթ, բարեկամ, 

հարևան 

56% 

50% 

6% 

6% 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում ռադիոյով 

11% 

22% 

33% 

56% 

ԴՊ 

Հեռախոսային/ռադիո կապ 

Համայնքի զանգերի/բարձրախոսների համակարգ 

Բջջային զանգեր 
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Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Սևքարում ինտենսիվացել են հետևյալ 

եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 100%, նշել են բոլոր հարցվողները35, 

կարկուտ՝94%, երաշտ` 50%, ուժեղ քամիներ` 17%,  սելավներ` 6%:  

Գծապատկեր 11. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք Գծ. 12-ում, 

կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

և հատիկավոր մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 12. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

Գծապատկեր 13-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի, վաղ ցրտահարության և ուժեղ 

քամիների հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտը` ամռանը: 

Գծապատկեր 13. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 
                                                           
35

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

6% 

17% 

50% 

94% 

100% 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

67% 65% 

39% 

78% 

53% 

33% 
25% 

78% 
88% 

78% 

44% 

88% 89% 

75% 

33% 35% 

17% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

 Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Արոտավայր 

94% 94% 100% 

67% 

18% 17% 
39% 

11% 
22% 

6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

 Գարուն 

Ամառ 

Աշուն  

Ձմեռ 

Սեզոնը կապ չունի 

Դժ.պատ.  
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Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 14-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Սևքար  համայքնում 

գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  

Գծապատկեր 14. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները, որոնք կիրառվում է /մասնավորապես ծխահարումը/, գրեթե չի 

օգնում: Գյուղում չկա ոռոգման համակարգ: Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին 

հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և գյուղապետը նշել են. Համայնքն ունի 

հակակարկտակայանի կարիք, ոռոգման համակարգի ինչպես նաև գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի, մասնավորապես կոմբայնի կարիք: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

գյուղապետը նշել է, որ վնասները կառավարության կողմից փոխհատուցվել են, տրամադրվել 

են սերմացուներ: Գյուղապետը նաև նշել է, որ մասնագիտական խորհրդատվություն 

պարբերաբար ստանում են ԳԱՄԿ-ից:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 78%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին: Հարցվողների 86%-ը նշել են, որ հեռուստատեսությունից են 

ստանում տեղեկատվություն, 14%-ը` ռադիոյից և համացանցից: 

Գծապատկեր 15. Որտեղի՞ց եք ինֆորմացիա ստացել վտանգի մասին 

 
 

Հարցվողների 72%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ ՀԱՅԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվություն ստանում են 

հեռուստացույցից /92%/, և վեբ կայքից՝ 8%, SMS` 8%: 

 

 

100% 100% 94% 100% 

6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Ուժեղ քամիներ 

Ընդհանրապես պատրաստված չէր Ավելի շուտ Պատրաստված էր 

86% 

14% 14% 

Հեռուստատեսություն Ռադիո Ինտերնետ 
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Գծապատկեր 16. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվության ստացման աղբյուրները 

 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 46%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 38%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 15%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է: 

Գծապատկեր 17. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 
 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգի 

կարիք ունեն հարցվողների 28%, Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ նշվել է հարցվողների 

50%-ի կողմից, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 6%, վաղ ահազանգման 

ծառայություն` 6%, վաղ ահազանգման ծառայություն` 6%:  

Գծապատկեր 18. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

92% 

8% 8% 

 Հեռուստացույցից ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻ 

Վեբ կայքի միջոցով 

SMS

15% 

38% 

46% 
Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

22% 

6% 

6% 

6% 

28% 

50% 

ԴԺ.պատ. 

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Սևքար Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Բարենպաստ կլիմայական պայմաններ  

 Մարդկային ներուժ 

 Արևադարձային պտուղների մշակում 

 

 Սևքար Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Ոռոգման համակարգի բացակայությունը 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 Վաղ ահազանգման ծառայություն 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Ուժեղ քամիներ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղողի այգիներ 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Հեռուստատեսություն 

 Համացանցով 
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2.18. Լուսահովիտ գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Լուսահովիտ գյուղական համայնքի նկարագրություն 36 

 

Մակերես – 4.8կմ2 

Բնակչություն - 397 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Լուսահովիտ գյուղը նոր պատմություն ունի: Շուրջ 100 տարի առաջ Խաշթառակից մեկ-երկու 

ընտանիք բնակություն են հաստատել այդ տարածքում, այն կոչվել է Ծռվիզ և փաստորեն 

եղել է Խաշթառակի թաղամաս 1991թ. դարձել է ինքնուրույն բնակավայր և կոչվել է 

Լուսահովիտ: 

Գյուղում 1949թ. սկսել է գործել տարրական, այնուհետև հիմնական դպրոց, գյուղում ապրում 

է 397 մարդ: 

Գյուղի տարածքում է գտնվում 7-րդ դարում կառուցված ,,Մորո ձոր,, եկեղեցին: 

 Հեռավորությունը Երևանից -  147 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  14 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  13 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1000 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ անտառային տարածք է, խոնավ, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +28C, ձմռանը՝ 0-ից -3C 

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ Մորո ձորո սբ. Աստվածածին VI-VII-րդ դար 

 Բնակչության թիվը - 397 մարդ, 139 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  366.0 հա, որից` 29 հա արոտներ, 149.9 հա 

վարելահողեր, 2.4 հա այգիներ, 342.6 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, անասնապահություն,  

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ անբավարար 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց՝ 52 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը - 18 

2. Բուժկետ 

3. Համայնքային կենտրոն 

 

                                                           
36

 http://tavush.gov.am/about-communities/727/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 78%-ը իգական և 22%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

 

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

4 0 4 

5 1 4 

6 1 5 

4 0 4 

2 0 2 

6 2 4 

3 0 3 

4 2 2 

6 0 6 

6 0 6 

6 2 4 

1 0 1 

2 0 2 

4 0 4 

5 1 4 

2 0 2 

3 0 3 

5 0 5 

 

6% 

17% 

39% 

6% 

33% 

 18-24

25-34

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

 

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն / 

528000 528000 0 0 0 

460000 0 100000 0 360000 

432000 0 0 0 432000 

960000 0 0 0 960000 

600000 0 0 0 600000 

1200000 600000 0 0 600000 

500000 0 0 500000 0 

840000 840000 0 0 0 

720000 0 0 0 720000 

960000 0 0 0 960000 

1320000 720000 0 0 600000 

360000 0 0 0 360000 

888000 0 0 0 888000 

500000 0 0 300000 200000 

1360000 1000000 0 0 360000 

1020000 0 0 0 1020000 

1010000 1000000 10000 0 0 

878000 150000 80000 0 648000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  
 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 

11% 

56% 

28% 

6% 

Թերի միջնակարգ  

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, 

քոլեջ/ 
Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Լուսահովիտ համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և  

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է աշխատակազմի քարտուղարը, վարելահողերի 

որակը այնքան լավը չեն, բերրի չեն:  

Հարցված բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (100%), իսկ 

անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 78%-ը: 

Անասնապահությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառները /անասնապահությամբ 

չզբաղվող գյուղացիների 22%-ի մոտ/ անասնակերի թանկ լինելը, առողջական խնդիրները և 

ժամանակի բացակայությունն է:  

Լուսահովիտ գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Հարցված տնային 

տնտեսությունների 94%-ում մշակում են բանջարեղեն, 94%-ը` կարտոֆիլ, 61%-ը` 

հատիկավոր մշակաբույսեր, 50%-ը` խոտհարք,  44%-ը` խաղող,  39%-ը՝ պտղատու այգիներ, 

44%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի: 

Գծապատկեր 3. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են տնային տնտեսություններում 

 

Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 4-ից տեսնում ենք, որ այն տնային տնտեսություններում, 

որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 

20հատ), 50%-ը՝ խոշոր եղջերավոր անասուններ (հիմնականում մինչև 5 հատ), 36%-ը՝ խոզ 

(հիմնականում 1-2 հատ), 14%-ը՝ մեղվի փեթակ (1 տնային տնտեսությունում 15 հատ, 1-ում` 

2  հատ), 7%-ը՝ նապաստակ/ճագար (1 հատ), 7%-ը՝ ավանակ (1 հատ), 7%-ը՝ ձի (1 հատ): 

Գծապատկեր 4. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը 

 

39% 

44% 

44% 

50% 

61% 

94% 

94% 

Պտղատու այգի 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Խաղող 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, … 

Բանջարեղեն 

Կարտոֆիլ 

7% 

7% 

7% 

14% 

36% 

50% 

100% 

Ձի  

Ավանակ 

Նապաստակ /ճագար/ 

Մեղվի փեթակ 

 Խոզ 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

Ընտանի թռչուններ 
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Ինչպես նշեց գյուղապետը, գյուղում խոշոր ֆերմերներ չկան, որովհետև չգիտեն ինչպես 

իրացնեն ապրանքները: Բացի այդ կանայք են հիմնականում զբաղվում գյուղատնտեսական 

աշխատանքներով, քանի որ հիմանականում տղամարդիկ զբաղվում են արտագնա 

աշխատանքով: Երիտասարդները այնքան ել ներգրավված չեն գյուղի աշխատանքի մեջ` մեծ 

մասը արտագնա աշխատանքի է մեկնում:  

Ինչպես պարզվեց հետազոտությունից, մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված 

տնային տնտեսությունների 83%-ը,  1-2 հա` 17%:  

Ինչպես նշում է գյուղապետը, բերքը, ապրանքը հիմնականում սպառվում է ընտանիքում, 
որոշ գյուղացիներ վաճառում են Իջևանի շուկայում, որոշ մասն էլ փոխանակում կամ 
վաճառք է իրականացնում տանից/բակից: Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և 

մսամթերքը հիմնականում սպառում են տնային տնտեսությունում /94%/, 22%-ը` վաճառում 

ենք տանից/բակից, 28%-ը` ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 6%-

ը նշել է, որ վաճառում են շուկայում:  

Գծապատկեր 5. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 
 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 83%-ը տեղյակ է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 93%, 

համացանցից՝ 7%: 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 61%-ը 

նախընտրում է ստանալ SMS-ների միջոցով, 39%-ը՝ հեռուստացույցից: 

 

 

 

94% 

28% 22% 
6% 6% 

Սպառում ենք 

տնային 

տնտեսությունում 

Նվիրում ենք 

բարեկամներին, 

հարևաններին 

Վաճառում ենք 

տանից/բակից 

Վաճառում ենք 

շուկայում 

Դժ.պատ.  
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Գծապատկեր 6. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

 

Հարցվողների 44%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 67%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 22%-ը` գյուղամիջից են ստանում տեղեկատվություն:  

Թե գյուղապետը, թե գյուղապետի տեղակալը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 

տարիների ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Լուսահովիտում ինտենսիվացել են 

հետևյալ եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 100%, նշել են բոլոր 

հարցվողները37, կարկուտ՝ 78%, երաշտ` 28%:  

Գծապատկեր 7. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

Տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել 

տեսնում ենք Գծ. 8-ում. կլիմայի փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, 

բանջարեղենները և հացահատիկային մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 8. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

                                                           
37

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

11% 

39% 

61% 

Դժ.պատ 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

28% 

78% 

100% 

Երաշտ 

Կարկուտ 

Վաղ ցրտահարություն 

60% 
50% 

11% 

60% 

36% 
11% 

40% 

86% 

11% 

40% 

93% 
100% 

40% 

21% 17% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 
Հացահատիկային 

կուլտուրաներ 
Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Արոտավայր 
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Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, կարկուտի և վաղ ցրտահարության 

հիմնական վտանգը գարնանն է, երաշտը` ամռանը: 

Գծապատկեր 9. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

 

Ինչպես նշում են հարցվողները Լուսահովիտ համայքնում ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ 

պատրաստվածություն:  

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, գրեթե չի օգնում: Գյուղում կա ոռոգման 

համակարգ, սակայն ինչպես նշում է գյուղապետը, ոչ բոլոր հողատարածքներն են ոռոգվում, 

իսկ երաշտի ժամանակ ընդհանրապես ջուրը չի բավականացնում:  Գյուղապետը նշում է, որ 
ցրտահարությունից տուժել են մրգատու այգիները, բանջարեղենը, հացահատիկային 
մշակաբույսերը: Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, 

հարցվողները և գյուղապետը նշել են. Համայնքն ունի հակակարկտակայանի կարիք, 

ոռոգման համակարգի կարիք: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

գյուղապետը նշել է, որ վնասները չեն փոխհաուցվել: 

Գյուղապետը նաև նշել է, որ մասնագիտական խորհրդատվություն ստանում են ԳԱՄԿ-ից:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 89%-ը նշել է, որ տեղեկացված է եղել 

սպառնացող վտանգի մասին: Բոլոր հարցվողները նշել են, որ հեռուստատեսությունից են 

ստացել տեղեկատվություն: 

Բոլոր հարցվողները (94%) ստանում են կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ: Իսկ տեղեկատվություն ստանում են 

հեռուստացույցից /100%/: 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 35%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 24%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 35%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է, 6%-ը նշել է, որ շատ օգտակար է: 

 

 

 

100% 
89% 

100% 

6% 
21% 17% 

28% 
6% 

Երաշտ Կարկուտ Վաղ ցրտահարություն 

Գարուն Ամառ Աշուն  Ձմեռ Սեզոնը կապ չունի 
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Գծապատկեր 10. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգի 

կարիք ունեն հարցվողների 33%, համայնքային փոխօգնության ֆոնդ նշվել է հարցվողների 

39%-ի կողմից, փոխառությունների և վարկերի կարիք` 22, վաղ ահազանգման ծառայություն` 

6%:  

Գծապատկեր 11. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

 

 

 

 

  

6% 

35% 

24% 

35% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար 

է 

Ավելի շուտ օգտակար 

չէ 

Ընդհանրապես 

օգտակար չէ 

6% 

6% 

6% 

22% 

33% 

39% 

ԴԺ.պատ. 

Այլ  

Վաղ ահազանգման ծառայություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ապահովագրության համակարգ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Լուսահովիտ Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ 

 

 Լուսահովիտ Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Արտագնա աշխատանքների մեկնումը /աշխատանքային ներուժի 

բացակայությունը/ 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Հակակարկտակայանի բացակայությունը 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայությունը 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայությունը 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգումը, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Մասնագիտական խորհրդի կարիք 

 Փոխառությունների, վարկավորման կարիք 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Հեռուստատեսություն 

 Համացանցով 
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2.19. Տավուշ գյուղական համայնքի արդյունքներ 

Տավուշ գյուղական համայնքի նկարագրություն 38 

Մակերես – 26,6 կմ2 

Բնակչություն - 1674 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Պատմական ակնարկ 

Գտնվում է Տավուշ գետի հովտում` բլրի վրա գտնվող հնադարյան բերդ- ամրոցի մոտ։ Այն 

լավ պաշտպանված է եղել, ունեցել է մինչև 3կմ ինքնահոս խմելու ջրատար, որը 

հնարավորություն է ընձեռել շրջակա բնակավայրերի բնակիչներին երկար ժամանակով 

պաշտպանվել թշնամիների պաշարումներից։ 

13-րդ դարում գյուղը ասպատակվել է սուլթան Ջալալեդդինի և մոնղոլների հրոսակների 

կողմից, իսկ 14-րդ դարում Լենկ-Թեմուրի արշավանքների ժամանակ վերջնականապես 

ավերվել և հողին է հավասարվել։ 

Գյուղի վերածնունդը սկսվել է 18-րդ դարից, որտեղ սկսել են բնակվել տարբեր տեղերից եկած 

հայեր։ Արդեն 1831թ. գյուղն ուներ 300-ից ավելի բնակիչ։ Գործում են տիպային միջնակարգ 

դպրոցը, մշակույթի տունը, բուժկետը։ 

Բնակչության զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ 

 Հեռավորությունը Երևանից -  197 կմ, 

 Մարզկենտրոնից -  64 կմ, 

 ՀՀ պետական սահմանից -  7 կմ 

 Բարձրությունը ծովի մակերևույթից - 1000 մ 

 Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին 

ջերմաստիճանը +30C է, ձմռանը` -2C  

 Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ. Աստվածածին եկեղեցի /19-րդ դար/, գտնվում է 

կիսավեր վիճակում 

 Բնակչության թիվը - 1674 մարդ, 562 ընտանիք 

 Համայնքի զբաղեցրած տարածքը -  4058 հա, որից` 437 հա արոտներ, 601.3հա 

վարելահողեր, 23.7 հա այգիներ, 510 հա անտառ 

 Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն 

 Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ մասնակի 

 Գազաֆիկացված է  

 Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար 

 

Համայնքն ունի` 

1. Դպրոց 360 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 204 

2. Բուժկետ  

3. Մշակույթի տուն  

4. Համայնքային կենտրոն  

5. Մանկապարտեզ 

 

                                                           
38

 Աղբյուրը` http://tavush.gov.am/about-communities/724/ 
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Հետազոտության արդյունքներ 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական ցուցանիշներ 

Սույն բաժնում ներկայացված է հարցվողների սոցիալ դեմոգրաֆիական ցուցանիշները: 

Հարցվողների 50%-ը իգական և 50%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են:  

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է հարցվողների տարիքային բաշխվածությունը:  

Գծապատկեր 1. Հարցվողների տարիքը 

 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը:  

Աղյուսակ 1. Հարցված տնային տնտեսությունների անդամների թիվը 

Ընդհանուր Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

2 0 2 

5 2 3 

2 0 2 

2 0 2 

8 3 5 

6 2 4 

6 2 4 

5 1 4 

3 0 3 

6 2 4 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5 

6 0 6 

6 1 5 

7 1 6 

5 2 3 

1 0 1 

 

11% 

17% 

33% 

33% 

6% 
25-34

35-44

45-54

55-64

 65 և ավելի 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան 

եկամուտները, ինչպես նաև բաշխվածությունը ըստ եկամտի աղբյուրների:  

Աղյուսակ 2. Հարցված տնային տնտեսությունների տարեկան եկամուտները 

Ընդհանուր Աշխատավարձ Հողագործություն Անասնապահություն 

Եկամուտի այլ աղբյուր 

/կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ 

երկրներից և այլն/ 

600000 500000 0 100000 0 

7500000 1800000 200000 500000 5000000 

100000 0 100000 0 0 

1708000 720000 300000 100000 588000 

2280000 900000 300000 600000 480000 

1200000 360000 0 0 840000 

2036000 1100000 0 0 936000 

1200000 1200000 0 0 0 

8290000 4800000 3000000 0 490000 

5400000 3600000 200000 1000000 600000 

630000 480000 0 0 150000 

2100000 1800000 150000 150000 0 

193000 45000 30000 50000 68000 

3000000 1300000 1200000 500000 0 

1000000 1000000 0 0 0 

1165000 65000 0 1000000 100000 

822000 0 800000 0 22000 

500000 45000 0 0 455000 

 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է հարցվողների կրթական մակարդակը:  

 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների կրթական մակարդակը 

 
 

 

11% 

44% 

44% 

Միջնակարգ  

Միջնակարգ մասնագիտական 

/տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի 

բարձր/ 
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Հարցված տնային տնտեսությունների գյուղատնտեսական գործունեության 

նկարագրություն 

Տավուշ համայնքում հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ, հողագործությամբ և  

անասնապահությամբ: Ինչպես նշում է գյուղապետը, այստեղ տարածված է 

խաղողագործությունը:  

Հարցված գրթեթ բոլոր տնային տնտեսությունները զբաղվում են հողագործությամբ (94%), 

իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են հարցված տնային տնտեսությունների 83%-ը: 

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ չզբաղվելու հիմնական պատճառը իրացման 

խնդիրներն են:  
 

Գծապատկեր 3. Հարցված տնային տնտեսությունների քանի տոկոսն է զբաղվում 

անասնապահությամբ, քանի տոկոսը հողագործությամբ 

 
 

Տավուշ գյուղում հիմնականում մշակում են հետևյալ մշակաբույսերը: Տնային 

տնտեսությունների 76%-ում մշակում են խաղող,  65%-ը մշակում է բանջարեղեն, 41%-ում` 

կարտոֆիլ,  24%-ը՝ հատիկավոր մշակաբույսեր /եգիպտացորեն, ոլոռ և այլն/, 72%-ը՝ խաղող, 

29%-ը` հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ցորեն, գարի, 35%-ը` պտղատու 

այգիներ:  

Գծապատկեր 4. Մշակաբույսերը, որոնք մշակվում են տնային տնտեսություններում 

 

 

94% 83% 

6% Հողագործություն  

Անասնապահություն 

Չեմ զբաղվում գյուղ. 

գործունեությամբ 

6% 

24% 

29% 

35% 

41% 

65% 

76% 

Խոտհարք 

Հատիկավոր կուլտուրաներ /եգիպտացորենի, 

ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ /ցորեն, գարի/ 

Պտղատու այգի 

Կարտոֆիլ 

Բանջարեղեն 

Խաղող 
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Հետազոտության ընթացքում պարզել ենք, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում ինչ 

կենդանիներ կան: Գծապատկեր 5-ից տեսնում ենք, որ  տնային տնտեսությունների 93%-ում 

ունեն ընտանի թռչուններ (հիմնականում մինչև 50 հատ), 67%-ը՝ խոշոր եղջերավոր 

անասուններ (հիմնականում մինչև 5 հատ), 67%-ը՝ խոզ (հիմնականում մինչև 3 հատ, 1 

տնային տնտեսությունում 10 հատ), 7%-ը՝ մեղվի փեթակ (10 փեթակ), 7%-ը՝ 

նապաստակ/ճագար (6 հատ): 

Գծապատկեր 5. Տնային տնտեսություններում կենդանիների առկայությունը կան 

 
 

Ինչպես պարզեցինք նաև խորին հարցազրույցների ընթացքում գյուղատնտեսական 

գործունեությամբ հիմնականում զբաղվում և ղեկավարում են տղամարդիկ և կանայք 

հավասարապես: Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա ինչպես նշեց գյուղապետը, 
երիտասարդները ևս ներգրավված են իրենց տնային տնտեսությունների աշխատանքներին: 

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում քանի հա 

հողակտոր են մշակում, այդ թվում նաև վարձակալածները: Ինչպես տեսնում ենք 

գծապատկերից մինչև 1 հա հողատարածք մշակում են հարցված տնային տնտեսությունների 

24%-ը, 1-2 հա` 41%,  2-7 հա` 35%: 

Գծապատկեր 6. Մշակվող հողակտորները (հողակտորների չափը) հեկտարներով  

 

 

Հարցվողները ստացված բերքը, կաթնամթերքը և մսամթերքը հիմնականում սպառում են 

տնային տնտեսությունում /71%/, հարցվողների 35%-ը վաճառում է տանից/բակից, 

հարցվողների 12%-ը ստացված բերքը նվիրում են բարեկամներին, հարևաններին, 29% նշել է, 

որ վաճառում են շուկայում կամ վաճառում են տանից/բակից:  

 

 

7% 

7% 

20% 

67% 

67% 

93% 

Նապաստակ /ճագար/ 

Մեղվի փեթակ 

 Ոչխար 

Խոշոր եղջերավոր անասուն 

 Խոզ 

Ընտանի թռչուններ 

24% 

41% 

35% 
Մինչև 1 հա 

1-2 հա 

2-7  հա 
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Գծապատկեր 7. Որտե՞ղ են սպառում ստացված ապրանքները (բերք, կաթնամթերք, 

մսամթերք և այլն) 

 

 

 

 

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հարցերի հետևյալ բլոկն ուղղված է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին:  

Հարցվողների 89%-ը տեղյակ է կլիմայի փոփոխման հիմնախնդիրներին: Կլիմայի 

փոփոխման հիմնախնդիրներին տեղեկանում են հեռուստատեսությունից՝ 94%, 

համացանցից՝ 25%, SMS` 13%: 

Գծապատկեր 8. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրները 

 
 

Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հարցվողների 72%-ը 

նախընտրում է ստանալ հեռուստացույցից, 6%-ը՝ գյուղապետարանից, 28%-ը՝ SMS-ների 

միջոցով:  

Գծապատկեր 9. Կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

հարցվողների նախընտրությունը 

 

71% 

35% 

29% 

12% 

24% 

Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 

Վաճառում ենք տանից/բակից 

Վաճառում ենք շուկայում 

Նվիրում ենք բարեկամներին, հարևաններին 

Դժ.պատ.  

94% 

25% 13% 

Հեռուստատեսություն Համացանց SMS

6% 

6% 

28% 

72% 

Դժ.պատ. 

Նախազգուշացում գյուղապետարանին 

Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 
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Հարցվողների 56%-ը նշել է, որ իրենց համայնքում գոյություն ունի միմյանց 

զգուշացնելու/ահազանգելու համակարգ: Հարցվողների 80%-ը նշել է որ բջջային զանգերի 

միջոցով են իրար տեղեկացնում, 40%-ը` հեռախոսային/ռադիո կապի միջոցով:  

Թե գյուղապետը, թե գյուղատնտեսը և թե հարցվողները նշել են, որ վերջին 3 տարիների 

ընթացքում իրենց գյուղական համայքնում՝ Տավուշում ինտենսիվացել են հետևյալ 

եղանակային երևույթները. Վաղ ցրտահարություն` 67%, կարկուտ՝, նշել են բոլոր 

հարցվողները39, երաշտ` 17%, ուժեղ քամիներ` 44%, սելավներ` 39%, սողանք` 6%, 

համաճարակ` 17%:  

Գծապատկեր 10. Վերջին 3 տարիների ընթացքում որ եղանակային երևույթներն են 

ինտենսիվացել 

 

 

Գծապատկեր 11ում ներկայացված է, թե տվյալ եղանակային երևույթներից հատկապես որ 

մշակաբույսերը, որ ոլորտներն են տուժել: Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, կլիմայի 

փոփոխությունից առավել տուժել են մրգերը, բանջարեղենները և հացահատիկային 

մշակաբույսերը:  

Գծապատկեր 11. Գյուղատնտեսության որ ոլորտներն են առավել ենթարկվում կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերին 

 

 

                                                           
39

 Խոսքը 2014թ. Մարտի 30-ից ապրիլի 2 ընկած ժամանակահատվածի ցրտահարության մասին է: 

6% 

17% 

17% 

39% 

44% 

67% 

100% 

Սողանք 

Համաճարակ 

Երաշտ 

Սելավներ 

Ուժեղ քամիներ 

Վաղ ցրտահարություն 

Կարկուտ 

11% 
8% 

43% 
38% 

33% 33% 

43% 

50% 
56% 

67% 
71% 

63% 61% 

83% 

43% 

13% 

Ուժեղ քամիներ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ 

Հատիկավոր կուլտուրաներ 

/ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և այլն/ 

Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բանջարեղեն 

Մրգեր 

Խոտհարք 

Տունը 
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Գծապատկեր 12-ում ներկայացված է, թե եղանակային երևույթները որ սեզոնին են 

հատկապես վտանգավոր: Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր ռիսկային եղանակային 

փոփոխությունների վտանգը գարնանն է: 

Գծապատկեր 12. Տարվա որ սեզոնին են այս երևույթներն առավել վտանգավոր 

 

 

Իսկ թե որքանով էր գյուղը/համայնքը պատրաստված դիմակայելու նման կլիմայական 

ռիսկերին ներկայացված է Գծապատկեր 13-ում: Ինչպես տեսնում ենք, Տավուշ համայքնում 

գրեթե ոչ մի դեպքում էլ չկար որևէ պատրաստվածություն:  
 

Գծապատկեր 13. Գյուղական համայնքի պատրաստվածությունը դիմակայելու կլիմայական 

երևույթներին  

 
 

Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, գյուղում բացակայում են 

հակակարկտային կայան, ցրտահարության պայքարի դեմ ուղղված հստակ մեխանիզմներ, 

իսկ ավանդական մեթոդները՝ ծխահարումը, միշտ չէ որ օգնում է, իսկ ոռոգման համակարգը 

չի բավականացնում ոռոգելու համար: Ինչպես նշում է գյուղապետը, վերջին տարիներին 
ցրտահարություն, կարկուտ է եղել գյուղում: Ցրտահարության դեմ պայքարում են 
գյուղացիները ծխահարելով ծառերը, սակայն դա չի օգնում, իսկ ուրիշ հատուկ մեխանիզմներ 
չունեն: Իսկ ինչ վերաբերվում է տեղեկատվություններին, որը տրվում է նախքան 

88% 
94% 92% 

86% 

38% 

28% 

17% 14% 

38% 

14% 

25% 

6% 8% 
13% 

8% 

Ուժեղ քամիներ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ 

Գարուն 

Ամառ 

Աշուն  

Ձմեռ 

Սեզոնը կապ չունի 

75% 

94% 
83% 

100% 

13% 
6% 8% 13% 8% 

Ուժեղ քամիներ Կարկուտ Վաղ 

ցրտահարություն 

Սելավներ 

Ընդհանրապես պատրաստված 

չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված չէր 

Ավելի շուտ Պատրաստված էր 

Լիովին պատրաստաված էր 

ԴՊ 
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պատահարը, ապա գյուղապետը նշել է, որ անիմաստ է տեղեկանալ, եթե ոչինչ չենք կարող 
անել, ձեռնարկել: 

Որպես տվյալ կլիմայական ռիսկերին հակազդման մեխանիզմներ, հարցվողները և 

գյուղապետը նշել են. Կարկուտի դեմ՝ կարկտակայան և պաշտպանիչ ցանցեր, 

ցրտահարություն՝ ծխհարում և ոռոգում, երաշտ՝ ոռոգում: 

Այն հարցին, թե արդյոք ստացված վնասների դիմաց ստացել են որևէ փոխհատուցում, 

Տավուշ համայնքի գյուղապետը նշեց, որ ստացել են սերմեր, իսկ ԳԱՄԿ-ից պարբերաբար 
ստանում են թռուիկներ, մասնակցում են թրեյնինգների: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ հարցվողների 83%-ը տեղեկացված է եղել պատահարից: 

Հարցվողների մեծամասնությունը` 93%-ը, նշել են, որ հեռուստատեսությունից են ստացել 

տեղեկատվություն, 7-ական տոկոս նշել է որ տեղեկատվություն ստացել են ռադիոյով, 

մամուլից և ընկերներից, հարևաններից:  

Գծապատկեր 14. Որտեղի՞ց եք ինֆորմացիա ստացել վտանգի մասին 

 

 

Հարցվողների 61%-ը ստանում է կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ:  

Իսկ ՀԱՅԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվություն ստանում են հեռուստացույցից /55%/, և վեբ 

կայքից՝ 36%, գյուղապետարանի միջոցով` 9%: 

Գծապատկեր 15. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ տեղեկատվության ստացման աղբյուրները 

 

 

Իսկ ստացված տեղեկատվության օգտակարությունը հարցվողները գնահատել են հետևյալ 

կերպ: 46%-ը նշել է որ ընդհանրապես օգտակար չէ, 8%-ը՝ ավելի շուտ օգտակար չէ, 15%-ը 

կարծում է, որ ավելի շուտ օգտակար է, 15%-ը` շատ օգտակար է: 

93% 

7% 
7% 

7% 

Հեռուստատեսություն 

Ռադիո 

Մամուլ 

Ընկերներ/հարևաններ 

9% 

36% 

55% 

 Գյուղապետին են տեղեկացնում, 

գյուղապետի միջոցով են տեղեկանում 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻ Վեբ կայքի միջոցով 

 Հեռուստացույցից 



                                                                                                                                                                                                                                                            

195 

Գծապատկեր 16. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված տեղեկատվության օգտակարության 

գնահատում 

 

 

Հարցվողներին հարց է տրվել նաև այն մասին, թե իրենց ընտանիքը կլիմայի փոփոխման 

ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք ունի: Ապահովագրության համակարգ՝ 

61%, համայնքային փոխօգնության ֆոնդ`17%:  

 

Գծապատկեր 17. Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ինչ միջոցառումների կարիք 

կան 

 

 

  

15% 

15% 

8% 

46% 

Շատ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար է 

Ավելի շուտ օգտակար չէ 

Ընդհանրապես օգտակար չէ 

6% 

11% 

11% 

17% 

61% 

Մասնագիտական խորհրդատվություն 

Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

Ոչինչ 

Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

Ապահովագրության համակարգ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Տավուշ Գյուղական Համայնքի ուժեղ կողմերն են.   

 Մեղմ կլիմա – կլիմայական բարենպաստ պայմաններ որոշակի պայմանների 

դեպքում 

 Աշխատանքային ներուժ, պոտենցիալ 

 

 Տավուշ Գյուղական Համայնքի թույլ կողմերն են.  

 Շուկայից հեռու գտնվելը 

 Իրացման վայրերի բացակայությունը 

 Ճանապարհների` գյուղ տանող և գյուղամիջյան, վատ որակ 

 Հակակարկտակայանի բացակայություն 

 Պաշտպանիչ ցանցերի բացակայություն 

 Մասնակի ոռոգում 

 Ցրտահարության դեմ հստակ մեխանիզմների բացակայություն 

 Վարելահողերի մասնակի ոռոգում, որի պատճառով երաշտներին անհնար է 

դիմակայել 

 

 Կլիմայի փոփոխման հետ կապված հիմնական միջոցառումների կարիք. 

 Ապահովագրության համակարգ 

 Համայնքային փոխօգնության ֆոնդ 

 

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում ինտենսիվացած կլիմայական փոփոխությունները. 

 Վաղ ցրտահարություն 

 Կարկուտ 

 Երաշտ 

 Սելավներ 

 Ուժեղ քամիներ 

 

 Եղանակային երևույթներից տուժում են հետևյալ մշակաբույսերը. 

 Մրգեր 

 Խաղող 

 Հացահատիկային մշակաբույսեր 

 Բանջարեղեն 

 Հատիկավոր մշակաբույսեր 

 

 Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի ստացման աղբյուրի 

նախապատվություն. 

 Հեռուստատեսություն 

 Նախազգուշացում SMS-ների միջոցով 

 Գյուղապետարանի միջոցով 
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Հավելված 1. Քանակական հետազոտության հարցաթերթ 

 

Հարցաթերթի 

համար 

Հարցազրու

-ցավար 

Ամսաթիվ Գյուղ Հարցվողի անուն 

ազգանուն 

Հասցե Հեռախոսահամար 

       

 

Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում 
 

Բարև Ձեզ իմ անունն է ___________, ես ներկայացնում եմ “Էմ Փի Ջի” ընկերությունը: Մենք անցկացնում ենք 

հետազոտություն Ձեր տարածաշրջանում պարզելու համար մարդկանց տեղեկացվածությունը կլիմայի 

փոփոխմամբ պայմանավորված ռիսկերի վերաբերյալ: Հետազոտությունը անցկացվում է ՄԱԶԾ-ի (UNDP)  կողմից 

“Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմումը 

գյուղական համայնքներում” ծրագրի շրջանակներում: Հարցվողները ընտրվել են պատահականության 

սկզբունքով: Այս հետազոտության հիմնական նպատակն է վերհանել կլիմայի փոփոխության հետ կապված 

ռիսկերից խոցելիության ընկալումը և ռիսկերի մեղմման վերաբերյալ տեսակետները գյուղական համայքներում:    

K1. Ասացեք խնդրեմ ինչպիսի՞ գյուղատնտեսական գործունեությամբ եք Դուք զբաղվում Ձեր տնային 

տնտեսությունում.    

1. Հողագործություն  2. Անասնապահություն 3. Չեմ զբաղվում գյուղ. Գործունեությամբ 4. Այլ___ 

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐ, ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ԶԲԱՂՎՈՒՄ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՄ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՄԲ  

ՀԱՐՑՆԵԼ ԻՆՉՈՒ /Հարց K6, K7, / 

 

K2.  Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ մշակաբույսեր եք մշակում. 

1. Հատիկավոր մշակաբույսեր /եգիպտացորեն, ոլոռ, ոսպ, սիսեռ և 

այլն/ 

4. Կարտոֆիլ 7. Ծխախոտ 

2. Բանջարեղեն 5. Պտղատու այգի 8. Արոտավայր 

3. Հացահատիկային մշակաբույսեր /ցորեն, գարի/ 6. Խաղող 9. այլ 

 

K3. Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ տնային կենդանիներ ունեք Ձեր տնային տնտեսությունում. 

Կենդանու տիպ Քանակ Կենդանու տիպ Քանակ 

1. Խոշոր եղջերավոր անասուն  7. Ձի   

2. Ոչխար  8. Էշ  

3. Այծ  9. Նապաստակ /ճագար/  

4. Խոզ  10. Մեղվի փեթակ  

5. Ընտանի թռչուններ  11. Այլ  

6. Գոմեշ  12. Այլ  

 

K4. Ո՞վ է հիմնականում վարում/կառավարում գյուղատնտեսական աշխատանքները. 

1. Դուք անձամբ   /Կին/ 2. Դուք անձամբ    /Տղամարդ/ 3. Այլ___________ 
 

 

K5. Նշեք խնդրեմ Ձեր հողակտորի չափը հեկտարներով /այդ թվում վարձակալվածները/. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐ, 

ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՈՒՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀՈՂԱԿՏՈՐ, ՆՇԵՔ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԸ.  __________________________ 
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K6. Ասացեք խնդրեմ, ստացված բերքը կամ մթերքները /մսամթերք, կաթնամթերք/ որտեղ եք սպառում. 

1. Սպառում ենք տնային տնտեսությունում 3. Վաճառում ենք շուկայում 5. Այլ -------------- 

2. Վաճառում ենք տանից/բակից 4. Նվիրում ենք բարեկամներին, 

հարևաններին 

 

  

K7. Ինչու՞ չեք զբաղվում հողագործությամբ 

1. Հողի մշակման ծախսերը  չափազանց շատ են 3. Հողակտորը հեռու է կացարանից 5. Վաճառքի շուկան 

անհասանելի  է      

2. Ստացվող բերքի գինը չափազանց ցածր է   4. Բացակայում է ոռոգման 

համակարգը 

6. Այլ----------------- 

 

 

K8. Ինչու չեք զբաղվում անասնապահությամբ 

1. Անասնակերը թանկ է 3. Արոտավայրեր չկան 5. Այլ 

2. Չգիտենք ինչպես իրացնենք կաթնամթերքը, 

մսամթերքը   

4. Ապրանքների /կաթնամթերք, մսամթերք/ 

գինը շատ ցածր է 

6. Այլ 

 
 

 

Բաժին A: Կլիմայի փոփոխման հիմնախնդրի վերաբերյալ տեղեկացվածություն և 

վերաբերմունք 
 

A1. Տեղյա՞կ եք արդյոք կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի մասին . 

1. Այո 2. Ոչ   /ԱՆՑՈՒՄ A3/ 99. ԴՊ 
 

  

A2. Որտեղի՞ց եք լսել կլիմայի փոփոխման հիմնախնդրի մասին 

1. հեռուստատեսություն 3. համացանց 5. մասնագիտացված հիդրոօդերևութաբանական ծառայություն 7. Այլ __ 

2. ռադիո 4. մամուլ 6. ծանոթ, բարեկամ, հարևան 99. ԴՊ 
 

A3.  Ի՞նչ միջոցով կցանկանաք տեղեկատվություն/նախազգուշացում ստանալ կլիմայի փոփոխության 

վերաբերյալ. 

1. Եղանակային փոփոխությունների մասին 

հեռուստացույցով նախազգուշացում 

3. Նախազգուշացում SMS-ների 

միջոցով 

5. Այլ__________________ 

 

2. Նախազգուշացում գյուղապետարանին 4 . Նախազգուշացում ռադիոյով  

 

A4.  Արդյոք համայնքում կա միմյանց զգուշացնելու/ահազանգելու ուղիներ, հնարավոր վտանգի մասին: 

1. Այո  /ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ 2.Ոչ /ԱՆՑՈՒՄ  A14 3. ԴՊ   / ԱՆՑՈՒՄ A14 

 

A5. Եթե այո, ապա որո՞նք են դրանք: ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ   

1.Հեռախոսային/ռադիո 

կապ 

2. Համայնքի 

զանգերի/բարձրախոսների համակարգ 

3. Բջջային 

զանգեր 

4. 

Այլ/նշել_________ 

99.ԴՊ 
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99. ԴՊ       
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A13. Արդյոք ստացե՞լ եք որևէ աջակցություն, փոխհատուցում, խորհրդատվություն և եթե այո, ո՞վ է տրամադրել  

 

A14. Արդյոք լսե՞լ էիք սպառնացող վտանգի մասին նախքան պատահարը? 

1. Այո    2. Ոչ / ԱՆՑՈՒՄ A16 
 

A15. Որտեղի՞ց եք լսել այդ տեղեկատվությունը  

1.Հեռուստատեսություն 5. Տեղական իշխանություններ 

2. Ռադիո 6. Համայնքային իշխանություններ 

3. Մամուլ   7. Այլ_________ 

4. Ընկերներ/հարևաններ  

A16. Ասացեք խնդրեմ Կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ ստանու՞մ եք արդյոք տեղեկատվություն 

ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏ-ից.        

1. Այո    2. Ոչ  /ԱՆՑՈՒՄ A19/ 

A17. Ինչ միջոցով եք ստանում տեղեկատվությունը ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ.  

1. ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻ Վեբ կայքի միջոցով 4. Գյուղապետին են տեղեկացնում, գյուղապետի միջոցով են 

տեղեկանում 

2. Հեռուստացույցից 5. Այլ ___________________ 

3.  ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏ-ի ամսագրի միջոցով  
 

A18. Որքանո՞վ է օգտակար ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏԻՑ ստացված ինֆորմացիան 

1. Շատ օգտակար է 2. Ավելի շուտ 

օգտակար է 

3. Ավելի շուտ 

օգտակար չէ 

4. Ընդհանրապես 

օգտակար չէ 

99. ԴՊ 

 

 

1. Ֆինանսական 

աջակցություն 

/մասնակի կամ 

լիովին 

փոխհատուցում, 

հողի հարկի 

փոխհատուցում/ 

2.  Տեխնիկական 

աջակցություն / 

սերմերի  

տրամադրում, 

պարարտանյոթեր, 

վառելիք և այլն/ 

3. 

Խորհրդատվություն 

կանխատեսվող 

կլիմայական 

փոփոխությունների 

դեմ 

միջոցառումների 

վերաբերյալ 

4. Չեմ ստացել 

ոչ մի 

փոխհատուցում   

5. 

Այլ______ 

9. 

ԴՊ  

1. Հարազատներ 1 2 3 4 5 9 

2. Տեղական 

իշխանություններ 

1 2 3 4 5 9 

3. ՀՀ կառավարություն 1 2 3 4 5 9 

4. ԳԱՄԿ 

/գյուղատնտեսության 

աջակցության 

մարզային 

կենտրոններ/  

1 2 3 4 5 9 

5. Մարդասիրական 

կազմակերպություններ 

1 2 3 4 5 9 

6. Այլ __________ 1 2 3 4 5 9 
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   A19. Ձեր համայնքում կա՞ն արդյոք հակակարկտային կայաններ. 

1.Այո կան և օգատագործվում են 2. Այո կան, բայց չեն օգտագործվում 3. Ոչ, չկան 99. ԴՊ 

 

A20. Ձեր համայնքի ոռոգման համակարգը թու՞յլ է տալիս արդյոք դիմակայել երաշտներին. 

1. Այո 2.Ոչ 3. Չկան ոռոգման համակարգ 99. ԴՊ  

 

A21. Ձեր համայնքում կա՞ն արդյոք ցրտահարության դեմ պայքարի մշակված մեխանիզմներ. 

1. Այո  / Նշել որոնք են____________________ 2.Ոչ 99. ԴՊ  

 

 

A22. Ձեր կարծիքով Ձեր ընտանիքը կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ի՞նչ միջոցառումների կարիք 

ունի 

1. Վաղ ահազանգման 

ծառայություն 

3. Ապահովագրության համակարգ 5. Համայնքային 

փոխօգնության ֆոնդ 

2. Մասնագիտական 

խորհրդատվություն 

4. Փոխառության, վարկերի տրամադրման 

մեխանիզմներ 

6. Այլ __________________ 

 
D1. Հարցվողի տարիքը________  Նշել միջակայքը                                                             D2. Հարցվողի սեռը 

 

 

D3.  Քանի՞ անձ է ապրում Ձեզ հետ միասին տնային տնտեսությունում` ներառյալ անձամբ Ձեզ և բոլոր 

երեխաներին. 

Ընդհանուր  Մինչև 18 տարեկան 18 տարեկանից բարձր 

   

 

D4. Խնդրում ենք նշել, որքա՞ն է կազմում ընտանիքի տարեկան եկամուտը, այդ թվում` դրա որ մասն էր ստացվել 

աշխատավարձից, որը հողագործությունից , որը անասնապահությունից, որ մասը եկամուտի այլ աղբյուրներից? 

1. 

Ընդհանուր 

Տարեկան 

եկամուտ 

2. 

Աշխատավարձ 

3. 

Հողագործություն 

4. 

Անասնապահություն 

5. Եկամուտի այլ աղբյուր / 

կենսաթոշակ, նպաստ, 

փոխանցումներ  այլ երկրներից և 

այլն / 

     

 

D5.  Ի՞նչ կրթություն ունեք 

1.Տարրական կամ ավելի ցածր 4. Միջնակարգ մասնագիտական /տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ/ 

2.Թերի միջնակարգ  5. Ոչ լրիվ բարձրագույն /ոչ պակաս քան 3 ԲՈՒՀ-ական տարի/ 

3. Միջնակարգ  6. Բարձրագույն  /4 կուրս և ավելի բարձր/ 99. Հրաժ.պատ  

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

1. 18-24 2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54 5. 55-64 6. 65 և ավելի 1. Արական 2. Իգական 
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Հավելված 2. Որակական հետազոտության հարցաթերթ 

Կլիմայի փոփոխման ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում 

Բարև Ձեզ իմ անունն է _ _ _ _ _, ես ներկայացնում եմ “Էմ Փի Ջի” հետազոտական ընկերությունը: Մենք 

անցկացնում ենք հետազոտություն Ձեր տարածաշրջանում պարզելու համար մարդկանց 

տեղեկացվածությունը կլիմայի փոփոխմամբ պայմանավորված ռիսկերի վերաբերյալ: Հետազոտությունը 

անցկացվում է ՄԱԶԾ-ի (UNDP)  կողմից “Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով 

կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմումը  գյուղական համայնքներում” ծրագրի շրջանակներում:  

Հարցվողները ընտրվել են պատահականության սկզբունքով: Այս հետազոտության հիմնական նպատակն է 

վերհանել կլիմայի փոփոխության հետ կապված ռիսկերից խոցելիության ընկալումը և ռիսկերի մեղմման 

վերաբերյալ տեսակետները գյուղական համայքներում:    
 

 Ներկայացեք խնդրեմ, ո՞ր թվականից եք հանդիսանում տվյալ գյուղի գյուղապետ. 

 Պատմեք մի փոքր Ձեր գյուղի մասին 

 Գյուղատնտեսական ի՞նչ ճյուղերով է առանձնանում գյուղը, զարգացման ինչ ուղիներ 

եք կան/որոնք եք տեսնում 

 Նշեք խնդրեմ գյուղի ուժեղ կողմերը, առավելությունները /աշխարհագրական դիրք, 

վարելահողերի որակ, մեղմ կլիմա և այլն/ 

 Նշեք խնդրեմ գյուղի թույլ կողմերը, թերությունները /ճանապարհների որակ, 

հակակարկտային կայանի բացակայություն և այլն/ 

 Ո՞ր ուղղությունն է գյուղում առավել զարգացած` հողագործությունը, թե 

անասնապահությունը 

 Ովքե՞ր են հիմնականում զբաղվում գյուղատնտեսական գործունեությամբ 

 Որքանո՞վ են կանայք ներգրավված գյուղ. Գործունեության մեջ 

 Որքանո՞վ են երիտասարդները ներգրավված գյուղատնտեսական գործունեության 

մեջ 

 Որտե՞ղ են իրացնում գյուղացիները ապրանքները/մթերքները: 

 Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված ինչպիսի՞ եղանակային երևույթներ են 

առաջացել վերջին 3 տարվա ընթացքում Ձեր գյուղում /ջրհեղեղ, համաճարակ, 

կարկուտ, երաշտ, ցրտահարություն և այլն/ 

 Իվնչ վնասներ է կրել գյուղը/գյուղացիները 

 Հատկապես ո՞ր ուղղությունն է տուժել կլիմայական փոփոխություններից 

/հողագործությունը թե՞ անասնապահությունը/, կոնկրետ ինչը 

 Ինչ որ կերպ փոխհատուցվեվլ են այդ վնասները, եթե այո, ապա ում կողմից և ինչպես 

 Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկում նման կլիմայական փոփոխությունների դեպքում 

 Կա՞ն արդյոք գյուղում հակակարկտային կայաններ 

 Գյուղում առկա՞ է արդյոք ոռոգման ջրի համակարգ, արդյոք երաշտի ժամանակ այդ 

համակարգը թույլ է տալիս դիմակայել վտանգներին 

 Ձեր համայնքում կավն արդյոք ցրտահարության դեմ պայքարի մշակված 

մեխանիզմներ. Որո՞նք են դրանք 

 Երբևէ մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրե՞լ են  ձեզ կլիմայի 

փոփոխությունների և դրանց հետ պայմանավորված ռիսկերի վեաբերյալ, եթե այո, 

ապա որ կառույցի կողմից 

 Ձեր կարծիքով Ձեր գյուղը կլիմայի փոփոխման ռիսկերի հետ կապված ի՞նչ 

միջոցառումների կարիք ունի: Ի՞նչ միջոցով նպատակահարմար կլինի ստանալ 

տեղեկատվություն կլիմայի փոփոխությունների մասին 


