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Հայաստանի մասին սույն երկրի զեկույցը պատկանում է երկրի ամփոփ զեկույցների շարքին, որն ամփոփում է Հարավային 

Կովկասի տարածաշրջանի փորձնական ծրագրի երեք երկրներում  կլիմայի փոփոխությանը և գյուղատնտեսությանը 

վերաբերող տեղեկությունները` հատկապես ուշադրություն դարձնելով կլիմայի և բերքի կանխատեսումներին, 

հարմարվողականության տարբերակներին, քաղաքականության մշակմանը և հաստատությունների ներգրավվածությանը: 

Զեկույցի շարքերը մշակվել են «Հարավային Կովկասի գյուղատնտեսական համակարգերի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 

խոցելիության նվազեցման տարածաշրջանային ծրագրին» մասնակցող երկրների համար կլիմայի փոփոխության և 

գյուղատնտեսության  վերաբերյալ ելակետային տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով: Հայաստանի մասին սույն 

զեկույցը  տրամադրվել է կառավարությանը և գյուղատնտեսության ոլորտի մյուս շահագրգիռ կողմերին` որպես 2012 թ. 

ապրիլին Երևանում անցկացված Ազգային իրազեկության բարձրացման և խորհրդակցական աշխատաժողովում ներգրավվելու 

գործիք: Խորհրդատվական գործընթացի արդյունքում սույն զեկույցի վերաբերյալ ստացված կարծիքները և 

մեկնաբանությունները, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցությամբ, արտացոլվել են սույն 

վերանայված տարբերակում:    
 

Հայաստանի համար կլիմայի փոփոխության 

ենթարկվածությունն ու ռիսկը  
Հայաստանը հատկապես խոցելի է կլիմայի փոփոխությունների 

նկատմամբ, ընդ որում` 2008 թ. գյուղատնտեսության ոլորտում 

զբաղվածության ցուցանիշը 44.2 տոկոսն էր
1
, իսկ 2011թ. ընդհանուր 

ՀՆԱ-ի 22 տոկոսը բաժին է ընկել գյուղատնտեսությանը:
1 

Գյուղատնտեսությունը կլիմայի նկատմամբ չափազանց զգայուն ոլորտ 

է, և հետևաբար Հայաստանի գյուղական բնակչությունը և նրանց 

ապրուստի միջոցները խոցելի են կլիմայի փոփոխությունների 

նկատմամբ: Հայաստանը խոցելի էկոհամակարգերով լեռնային երկիր է, 

ունի երաշտների և ջրային ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության 

պատմություն և ենթարկվում է էրոզիայի և տարերային աղետների, 

որոնց հետևանքով երկիրն առավել զգայուն է դառնում շրջակա 

միջավայրի գլոբալ փոփոխությունների նկատմամբ:2 Բացի այդ, 2010 թ. 

դրությամբ ազգաբնակչության 35.8 տոկոսի եկամուտն աղքատության 

ազգային գծից ներքև էր գտնվում:
1 Կլիմայի ապագա կանխատեսումները 

ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ենթակա կլինի. 

 Միջին ջերմաստիճանի բարձրացման՝ մինչև 2030 թ. 1°C -ով, մինչև 

2070 թ.` 2°C –ով ՝ և մինչև 2100 թ.`
2
 4°C –ով, ընդ որում  2050 թ. այն  

կգտնվի 1.5
o
C- 3

o
C միջակայքում: 3 

 Տեղումների նվազման՝ մինչև 2030 թ. 3 տոկոսով , մինչև 2070թ. 6 

տոկոսով և մինչև 2100 թ. 9 տոկոսով 
2
, սակայն կանխատեսումները 

կարող են զգալի տատանվել ըստ ամիսների և ըստ կլիմայի մոդելի.”3
 

 Գետային հոսքի նվազման՝ մինչև 2030 թ 6.7 տոկոսով, մինչև 2070 թ. 

14.5 տոկոսով և մինչև  2100 թ.` 24.4 տոկոսով՝1961 - 1990 թթ. 

ելակետային ժամանակահատվածի համեմատ:2  

 Ձնածածկույթի նվազման` 2030 թ. 7 տոկոսից 2070 թ. 16-– 20 

տոկոսով և 2100 թ.`20 – 40 տոկոսով:2 

 Գյուղատնտեսական արտադրության համար առավել սահմանային և 

ռիսկային միջավայրի, քանի որ ջերմաստիճանի բարձրացումը և 

տեղումների նվազումը բերքի  և արոտավայրերի աճի կրիտիկական 

փուլում խոնավության մեծ դեֆիցիտ կառաջացնեն և 

 Ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի, անտառների և գյուղատնտեսական կենդանիների` 

վնասատուների և հիվանդությունների նկատմամբ խոցելիության 

ավելացման: 

 Կլիմայի փոփոխությունը ոլորտի համար կստեղծի ռիսկեր, բայց նաև 

հնարավորություններ՝ երկուսն էլ անհրաժեշտ է գնահատել: 
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Հայաստանը`մեկ հայացքով 
(Համաշխարհային զարգացման 2012 թ. և Ազգային 

վիճակագրության ծառայություն 2011 թ. ցուցանիշներ) 

Թ2011 

Բնակչություն 3.27միլիոն 
Աղքատության գծից  

ներքև բնակչությունը 
35.8% 

ՀՆԱ 10.1միլիարդ ԱՄՆ դլոլար 
Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ 3,102 ԱՄՆդոլար 
ՀՆԱ-ում գյուղատնտես. տես. կշիռը 22% 
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I.  Ներածություն 
Հայաստանում և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում որոշ աշխատանք է կատարվել կլիմայի փոփոխության 

հասցեագրման ուղղությամբ: Հայաստանը, որպես անցումային երկիր (Հավելված 1-ին չպատկանող Կողմ), Կլիմայի 

փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային ներկայացրել է երկու ազգային հաղորդագրություն: 

Կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանի համար կարևոր խնդիր է` պայմանավորված տարածաշրջանում երաշտների, 

հողի դեգրադացման խնդիրների սրացմամբ և ջրի սակավության հնարարավորությամբ:  Հայաստանում արդեն 

զգացվում է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը բնության և մարդկանց վրա: Ներկայումս երկրում բնական 

պաշարների օգտագործումը կայուն չէ, հողի դեգրադացիան`զգալի (որն առաջանում է գերարածեցման, հողի 

աղտոտման և էրոզիայի հետևանքով), առկա է  անտառազրկում և որոշ վայրերում ապահով խմելու ջրի 

մատչելիության պակաս:  Կլիմայի սպասվող փոփոխությունները, օրինակ` ջերմաստիճանի բարձրացումը, ջրի 

մատչելիության նվազումը և արտակարգ երևույթների հաճախականության ու մեծության ավելացումն, ավելի 

կխորացնեն նշված խնդիրները և կխոչընդոտեն զարգացումը: Զարգացման նպատակներում կլիմայի փոփոխության 

հարցի ընդգրկումը կօգնի այդ ազդեցությունների որոշ մասի նվազեցմանը:4  

 

Գյուղատնտեսության ոլորտը չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար, որին բաժին է ընկնում զբաղվածության, 

գյուղական վայերում ապրուստի միջոցների, պարենային ապահովության, գյուղերի զարգացման և արտահանման 

զգալի մասը: Սակայն այս ոլորտը խիստ զգայուն է կլիմայի և ջերմաստիճանի, տեղումների և արտակարգ երևույթների 

(օրինակ` երաշտներ,  ջերմային ալիքներ, ջրհեղեղներ) հնարավոր անբարենպաստ փոփոխությունների նկատմամբ: 

Կլիմայի փոփոխության հետևանքով Հայաստանի բնակչության հարուստ և անապահով շերտերի և խոցելի 

համայնքների միջև առկա անհավասարությունները կխորանան և ճնշում կառաջացնեն հաստատությունների, սննդի 

մատակարարման և գյուղերի աճի վրա: Բացի այդ, երկրի ֆինանսական թույլ դիրքը և կլիմայի բնական վտանգներին 

արձանքելու ինստիտուցիոնալ թույլ կարողությունները նաև սպառնալիք են ստեղծում ապագայում 

գյուղատնտեսական կայուն արտադրության և գյուղի զարգացման համար: 

Գծապատկեր 1. Հայաստան` խոցելիության ցուցանիշներ 
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Գծապատկեր 1–ում ցույց են տրվում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիության ցուցանիշները՝ Հայաստանը 

համեմատելով անցումային տնտեսությունների համար Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) տարածաշրջանի 

միջին ցուցանիշի հետ: Թեև մի քանի ցուցանիշներով Հայաստանը մոտ է ԵԿԱ-ի միջին ցուցանիշին, երկրում զգալի 

բարձր է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված բնակչության տոկոսային ցուցանիշը, բնակչության ավելի մեծ մասն 

է աղքատության մեջ ապրում և գյուղատնտեսության ոլորտի հաշվին ապահովվում է տնտեսության ավելի մեծ 

մասնաբաժինը: Եվրոպական երկրներում գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված բնակչության ցուցանիշը միջինը 

ընդամենը 4.5 տոկոսն է` Հայաստանի  44.2 տոկոս  ցուցանիշի համեմատ, իսկ բարձր եկամտով Եվրոպական 

երկրներում գյուղատնտեսության հաշվին ստացվող ՀՆԱ-ի միջին ցուցանիշը` 2 տոկոս, ինչը զգալիորեն ցածր է  

Հայաստանի ցուցանիշից:1 Բացի այդ, Հայաստանի բնակչության 35.8 տոկոսի եկամուտը աղքատության ազգային 

գծից ներքև է գտնվում:1 Նշված գործոնների հետևանքով պետությունն առանձնապես խոցելի է դառնում կլիմայի 

փոփոխության նկատմամբ: 
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Աշխարհագրություն 
Հայաստանը փոքր, դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, որը գտնվում է Կովկասյան տարածաշրջանում:  Ինչպես երևում է 

Գծապատկեր 2-ից, Հայաստանն արևելքից և հարավ-արևմուտքից սահմանակից է Ադրբեջանին, հյուսիսից` 

Վրաստանին, հարավից` Իրանին և արևմուտքից` Թուրքիային: Ըստ վարչական բաժանման` Հայաստանը բաղկացած 

է 10 մարզից և մայրաքաղաք Երևանից:5 Երկրի տարածքը 29,800 կմ2
 է, ընդ որում` լանդշաֆտը մեծ մասամբ կազմված 

է նեղ դաշտավայրերն առանձնացնող բարձրավանդակներից և լեռներից5, ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից:  

Հայաստանի տարածքի շուրջ 77 տոկոսը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1,000 –ից 2,500 մ բարձրության վրա, ընդ 

որում` միջին բարձրությունը 1,850 մետր է:5 Անտառներով ծածկված է երկրի 9.2 տոկոսը1, իսկ գյուղատնտեսական 

հողերին բաժին է ընկնում ընդհանուր հողային մակերեսի 62 տոկոսը:1 Գծապատկեր 3-ում ցույց է տրվում 

բուսականության պայմանները,  իսկ Հայաստանի էկոհամակարգերի  բազմազանությունը` Գծապատկեր 4-ում: 

Հայաստանում ամենատարածված էկոհամակարգը տափաստանն է, որը հանդիպում է միջին լեռնային գոտում` ծովի 

մակերևույթից  1,000 –ից 2,400 մետր բարձրության վրա գտնվող ոչ անտառածածկ լեռնային լանջերում և 

սանդղավանդներում: Տափաստանները հանդիպում են բերրի հողային ծածկույթով չոր վայրերում:  Էնդեմիկ և 

հազվագյուտ բույսերի և կենդանիների շատ տարատեսակներ, և Հայաստանի բուսական աշխարհի գրեթե կեսը 

հանդիպում է տափաստանային էկոհամակարգում:2 Երկրում կա երկու խոշոր գետային ավազան` Արաքսը հարավ-

արևմուտքում և Քուռը հյուսիս-արևելքում:5 Սևանա լիճը` աշխարհի ամենաբարձր քաղցրահամ լճերից մեկը, 

Հայաստանի ամենամեծ լիճն է, որի ծավալը 33.4 կմ3 է: 2
 Սևանա լճից բացի Հայաստանի լեռներում կան շուրջ 100 այլ 

լճեր, որոնց ընդհանուր ծավալը  0.8 կմ3 է:2 

 
 
 
 

Գծապատկեր 2. Հարավային Կովկասի քարտեզ  

Աղբյուրը՝  ESRI Online  և  IEc վերլուծություն 
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Հայաստանի լանդշաֆտը տարբերվում է ըստ շրջանների: Հայաստանի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում 

ժայռոտ բարձր լեռնաշղթաներ են` նեղ բերրի դաշտավայրերով: Հարավում տարածվում է ընդարձակ, հարթ և բերրի 

Արարատյան դաշտավայրը` Թուրքիայի հետ սահմանով անցնող Արաքս գետի ձախ ափի երկայնքով: Երկրի 

արևմտյան մասում հիմնականում տարածվում են ժայռոտ ելուստները, հարավ-արևելքում փոքր անկանոն 

կառուցվածքով դաշտավայրերն են` շրջապատված բարձր լեռնաշղթաներով, իսկ ավելի բարձրադիր վայրերում 

սովորաբար արոտավայրերն են:5 Երկրի ամենատաք շրջանն Արարատյան դաշտավայրն է և Վրաստանի հարավ-

արևելյան սահմանից Սևանա լիճ ձգվող գոտին:4 
 

Ժողովրդագրություն 
2011 թ. սեպտեմբերի դրությամբ Հայաստանի բնակչությունը մոտավորապես 3.27 միլիոն էր կազմում:  Ընդհանուր 

առմամբ գյուղական վայրերում ապրում է բնակչության 36 տոկոսը, ինչը նման է նախորդ տասնամյակի տոկոսային 

ցուցանիշին: Ընդհանուր բնակչության չափը համեմատաբար անփոփոխ է, որի աճը 2000 թ.-ից 2011 թ. կազմել է 1.5 

տոկոս, սակայն 2000-ից 2003 թթ. ընթացքում բնակչությունը նվազել է 0.3 տոկոսով:7 Անապահով հայերի վրա կարող 

է զգալի ազդեցություն թողնել սննդամթերքի գների աճը, քանի որ սննդին բաժին է ընկնում նրանց ընդհանուր 

ծախսերի  60 տոկոսից ավելին: 
8
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 Գծապատկեր 3. Բուսականության գնահատված պայմաններ 
Աղբյուրը՝ FAO Highlights 

Գծապատկեր  4. Հիմնական էկոհամակարգերը 
Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 

 

II. Գյուղատնտեսություն 
Հայաստանում գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերը ներառում են 

տարեկան մշակաբույսերը (երկրի հողի 

ընդհանուր մակերեսի 11 տոկոսը), 

մշտական մշակաբույսերը (2 տոկոս), 

մշտական մարգագետինները և 

արոտավայրերը (44 տոկոս):
2
 2009 թ. 

դրությամբ հողօգտագործման 

բաշխվածությունը ներկայացվում է 

Գծապատկեր  5-ում: Գյուղատնտեսական 

հիմնական մշակաբույսերն են` 

հացահատիկը, կարտոֆիլը, պտուղները, 

խաղողը և բանջարեղենը, իսկ հիմնական 

գյուղատնտեսական կենդանիները` խոշոր 

եղջերավոր  կենդանիները և ոչխարները:2 

2009 թ. գյուղատնտեսական արդյունքի 

ամենաբարձրարժեք արտադրանքը կովի 

կաթն էր, խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

միսը, խաղողը և լոլիկը. կարտոֆիլը ևս շատ 

կարևոր մշակաբույս է, ինչպես ցույց է 

տրվում Գծապատկեր 7-ում:9  Երկիրը նաև 

ապավինում է ոռոգմանը, հատկապես 

Արարատյան դաշտավայրում, որտեղ  

ոռոգվում է գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի մեծ մասը:1 Հողերի 

հարաբերական պակասը և ջրային 

ռեսուրսների ավելի լավ կառավարման 

անհրաժեշտությունը Հայաստանում 

գյուղատնտեսության ոլորտը և ոռոգելի 

գյուղատնտեսությունը խոցելի են դարձնում 

պայմանների փոփոխության նկատմամբ:5  
 

1990 թ. անմիջապես հաջորդող ժամանակահատվածում 

գյուղատնտեսական արտադրությունը նվազեց` 

պայմանավորված ագրարային բարեփոխումներով և հողի 

մասնավորեցմամբ, ինչի հետևանքով խոշոր 

գյուղատնտեսական ֆերմաների փոխարեն առաջացան 

338,000 փոքր գյուղացիական տնտեսություններ: Ոռոգվող 

հողերի տարածքը կրճատվեց կիսով չափ, իսկ 

պարարտանյութերի օգտագործումը` երկու երրորդով:   

Նվազեց նաև գյուղատնտեսական կենդանիների 

գլխաքանակը:2  
 

Այնուհետև նշված միտումներից շատերը փոխվեցին. 2000-

ից 2006 թթ. ընթացքում գյուղատնտեսական արտադրանքի 

միջին տարեկան աճը կազմեց 7.7 տոկոս:2 Սակայն 2010 թ. 

գյուղատնտեսական արտադրանքը նվազեց` կապված 
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գարնան սկզբում տեղի ունեցած ցրտահարության, կարկուտի,  հորդառատ անձրևների, բարձր խոնավության և 

բարձրորակ սերմերի բացակայության հետ: 8  
 

Ժամանակի ընթացքում 

հողատարածքներում տնկված տարբեր 

մշակաբույսերին հատկացված 

տարածքները և արտադրության 

համախառն արժեքը  ցույց են տրվում 

Գծապատկերներ  6-ում և 7–ում: Ընդհանուր 

առմամբ, վերջին տասնամյակում նվազել է 

հացահատիկային մշակաբույսերին 

հատկացված հողատարածքը. ընդ որում` 

2001-2010 թթ. ընթացքում անկումը կազմել է 

18 տոկոս, այն դեպքում, երբ պտուղներին 

հատկացված հողատարածքն ավելացել է 25 

տոկոսով, իսկ բանջարեղենինը, այդ թվում` 

բոստանային մշակաբույսերինը, 2001-ից 

2010 թթ. ընթացքում աճել է 21 տոկոսով: Վերջին տասնամյակում արտադրությունը փոփոխական է եղել, սակայն 

2001-2010 թթ. ընթացքում արձանագրվել է ընդհանուր արտադրության աճ. հացահատիկային արտադրությունն աճել 

է 31, պտղի արտադրությունը՝ 17  և բանջարեղենային արտադրությունը՝ 67 տոկոսով:9 

Գծապատկեր 5: Հողօգտագործումը Հայաստանում, 2009թ. 
Source: FAOSTAT. ResourceSTAT. http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor  

Գծապատկեր 7. Հայաստանում համախառն արտադրության արժեքն ըստ 

մշակաբույսերի 

Աղբյուրը՝ FAOSTAT 

Գծապատկեր 6.  Հայաստանում ըստ մշակաբույսերի տնկված մակերես 
Աղբյուրը` FAOSTAT 

http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor
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III.  Գյուղատնտեսություն և հարմարվողականության դեֆիցիտ 

 
Կլիմայի նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի զգայունության հետևանքները կարևոր են Հայաստանում:  

Աղքատության գծից ներքև գտնվող բնակչության 35.8 տոկոս (Համաշխարհային բանկի հաշվարկների համաձայն), 

գործազրկության 28.6 տոկոս  և գյուղատնտեսության ոլորտում 44.2 տոկոս զբաղվածության ցուցանիշների1
 և 

բնակչության 36 տոկոսի գյուղական վայրերում բնակվելու պարագայում`
6
 գյուղական համայնքներն հատկապես 

խոցելի և վտանգված են կլիմայի փոփոխության հետևանքով: Նշված ռիսկը ավելի է սրվում համեմատաբար ցածր 

արտադրողականության հետևանքով, որն առաջանում է ներկա կլիմային հարմարվելու կարողության պակասի 

պատճառով և հայտնի է նաև 

համարվողականության դեֆիցիտ 

անվանմամբ:  Սա լավագույնս երևում է 

տարածաշրջանի մյուս երկրների ցորենի 

բերքատվության ցուցանիշի հետ 

համեմատության ժամանակ, ինչպես ցույց 

է տրվում Գծապատկեր 8-ում: Օրինակ` 

Հայաստանում  2007-2009 թթ. ցորենի 

միջին բերքատվությունը կազմել է 

Արևմտյան Եվրոպայի նույն ցուցանիշի 

33.9 տոկոսը:9 Նշված թերակատարումը 

կարող է պայմանավորված լինել 

գործոնների բարդ համախմբով, այդ 

թվում` գյուղատնտեսական արտադրանքի 

և հումքի շուկաների աղճատումներով և 

անկատարությամբ, հանրային 

ծառայությունների ցածր որակով այնպիսի 

ոլորտներում, ինչպիսիք են` 

գյուղատնտեսական կրթությունը, 

խորհրդատվությունը, հետազոտությունը և 

շուկայի տեղեկատվության համակարգերը, 

գյուղացիական տնտեսությունների կառուցվածքային փոփոխությունների ուշացումներով և գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի շուկայի թերի զարգացվածությամբ, ֆինանսական միջոցների մատչելիության պակասով, հողի 

ոչ կայուն կառավարմամբ, ոչ բավարար ոռոգմամբ և տարերային աղետների, օրինակ` երաշտների, ջրհեղեղների, 

ցրտահարությունների և  դաժան փոթորիկների, նկատմամբ բարձր խոցելիությամբ: Այս գործոններից որոշներն 

ուղղակիորեն կապված են կլիմայի և հարմարվողականության դեֆիցիտի, մյուսները՝ոլորտում տնտեսական 

զարգացման ցածր աստիճանի հետ, սակայն դրանց արձագանքելու դեպքում կբարելավվի նաև ոլորտի հարմարվելու 

կարողությունը: Կլիմայի փոփոխության հետևանքով զգալի կավելանան գյուղատնտեսության համար նշված 

անբարենպաստ միջավայրում առաջացած մարտահրավերները: Հետևաբար, կլիմայի փոփոխությանը համարվելու 

ցանկացած ռազմավարության շրջանակում կարևոր նշանակություն ունի հարմարվողականության դեֆիցիտի 

վերացմանն ուղղված գործողությունների ձեռնարկումը: 
 

IV. Գյուղատնտեսություն և տնտեսություն 

 
Հայաստանի տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը նվազեց` 1994 թ. ՀՆԱ-ի 37 տոկոսից1

  2011-

ին կազմելով մոտավորապես 22 տոկոսը: 6 2011 թ. ՀՆԱ –ի ընդհանուր աճի տեմպը  4.7 տոկոսն էր: 6 

Գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում աշխատուժի 44.2 տոկոսը, որը փոքր-ինչ է նվազել վերջին հինգ 

տարիների ընթացքում:2 Փոխվել է նաև գյուղատնտեսության ոլորտի կառուցվածքը. 2003 թ.  բուսաբուծությունը 55.8 

տոկոս, իսկ անասնապահությունը 44.2  տոկոս էին կազմում` համեմատած 1990 թ. համապատասխանաբար 49.4 և 

50.6 տոկոս մասնաբաժնի հետ:5 2010թ. գյուղատնտեսական արտադրանքի նվազումը մասամբ պայմանավորված էր 

տնտեսական դժվարություններով:  Գործոնների թվում էին ֆերմերների համար վարկերի սահմանափակ 

Գծապատկեր 8. Ցորենի միջին բերքատվությունն ընտրված երկրներում, 2007-

2009 թթ.-ի  միջինացված ցուցանիշ 
Տվյալների աղբյուրը` FAOSTAT 
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մատչելիությունը, գյուղատնտեսությանը ՀՀ կառավարության կողմից տրամադրվող օժանդակության 32 տոկոսով 

կրճատումը և վառելիքի, պարարտանյութերի և որակյալ սերմերի պակասը:8 Ավելին, մարգինալ տարածքներում 

ֆերմերների համար կառավարության օժանդակությունը փոքր էր:8  Նշված խնդիրներին արձագանքելու փորձեր են 

արվում, օրինակ` կառավարության նոր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված է վարկային 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցով տեղական արտադրության խթանմանը, որի արդյունքնում 

վարկավորման տոկոսադրույքները նվազում են, ընդ որում` անապահովների համար կիրառվում են ամենացածր 

տոկոսադրույքները:8 Որոշակի ժամանակ է, ինչ գործում են ոռոգման սուբսիդիաները, իսկ ավելի ուշ` 2006 թ, 

կառավարությունը նախաձեռնեց գյուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորումը:  Գյուղատնտեսական 

սուբսիդիաները նպատակաուղղված էին ֆերմերներին համոզելուն, որ օգտագործեն չմշակված հողակտորները և 

բարելավեն փոքր ֆերմաների մրցունակությունը:10
 «Ցորենի սերմի արտադրության զարգացման ծրագրով»  1.44 

միլիոն ԱՄՆ դոլար է հատկացվել  2010 – 2014 թթ. ընթացքում բարձրորակ սերմերի արտադրության համար: 8 

 

Թեև երկիրը Եվրամիության (ԵՄ) անդամ չէ, Հայաստանը 2010 թ. հուլիսին սկսել է Ասոցացման համաձայնագրի շուրջ  

բանակցությունները, որը հաջորդելու է Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին` ԵՄ-ում 

Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական ներգրավվածությունն ամրապնդելու համար: ԵՄ արդեն 

քաղաքականության վերաբերյալ Հայաստանին խորհրդատվություն է տրամադրում այնպիսի կարևոր 

ուղղություններով, ինչպիսիք են մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը, արդարադատությունը, 

ազատությունը և անվտանգությունը և ԵՄ-ն ի վերջո նախատեսում է Հայաստանի հետ կնքել Խորը և համապարփակ 

ազատ առևտրի համաձայնագիր (ԽՀԱԱՀ):11 
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V. Գյուղատնտեսություն և շրջակա 
միջավայր 

 
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում շրջակա 

միջավայրին առնչվող ամենալուրջ խնդիրներն են` 

ոռոգման անարդյունավետության հետևանքով առաջացող 

ջրի կորուստները, հողի աղակալումը, էրոզիան, 

մշակաբույսերի բերրիության անկումը` ոչ պատշաճ 

ոռոգման, գերարածեցման, մշակման ոչ պատշաճ 

գործելակերպերի հետևանքով,  արդյունաբերական և 

գյուղատնտեսական թափոնների հետևանքով առաջացող 

աղտոտումն ու առողջության համար սպառնալիքները, 

ինչպես օրինակ` սննդի  աղտոտումն ու աղտոտիչ 

նյութերը:
13

 Բացի այդ, Հայաստանում 

գյուղատնտեսությունը  համարվում է  բարձր ռիսկային, 

ինչը պայմանավորված է հողային սահմանափակ 

ռեսուրսներով և հողի ոչ բավարար 

խոնավապահովվածությամբ, որը կօժանդակեր բույսերի 

աճին:2 Հայաստանում հողի դեգրադացման մոտավորապես 11 տոկոսը մարդկային գործունեության արդյունք է, 

ինչպես ցույց է տրվում Գծապատկեր  9-ում, սակայն մարդկային գործոնով պայմանավորված դեգրադացիան մեծ 

մասամբ  առաջանում է գյուղատնտեսության հետևանքով, այն դեպքում, երբ ընդհանուր Եվրոպայում մարդկային 

գործոնով պայմանավորված դեգրադացման ցուցանիշի միայն 23 տոկոսն է գյուղատնտեսության արդյունք 

(համեմատելով երկու կարմիր սյունակները): Կլիմայական լուրջ երևույթների առաջացման և տևողության 

ավելացումը ևս սպառնում է գյուղատնտեսությանը: Այնպիսի արտակարգ երևույթները, ինչպիսիք են 

կարկտահարությունը, գարնանային ցրտահարությունը և սելավները վերջին տարիներին գյուղատնտեսությանը 

տարեկան 15-20 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարի վնաս են պատճառել, ընդ որում նշված վնասի մեծ մասն առաջացել է 

կարկուտի հետևանքով:2  Այլ գնահատականները ցույց են տալիս, որ 2000-ից մինչև 2005 թթ. երաշտը, 

ցրտահարությունը և ջրհեղեղները գյուղատնտեսության ոլորտին 107 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս են հասցրել: Միայն 

2006 թ. սեպտեմբերին երաշտները և անտառային հրդեհները Հայաստանին հասցրել են 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 

տնտեսական վնաս:14
  

 
 

VI.  Կլիմայի համատեքստ 
 

Կլիմայի նկարագրություն 
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ունի 

բարձր լեռնային մայրցամաքային կլիմա, 

այսինքն` շոգ ամառներ և ցուրտ ձմեռներ:5 

Հայաստանում միջին ջերմաստիճանը 5.5°C 

է, ընդ որում` ամենաշոգ շրջաններում 

միջինը կազմում է 12-ից 14°C, իսկ 

ամենացուրտ շրջաններում միջին 

ջերմաստիճանը զրոյից ցածր է:2 Ամառը տաք 

է, միջին ջերմաստիճանը 16 -ից 17°C, 

սակայն ամենաշոգ շրջաններում, օրինակ` 

Արարատյան դաշտավայրում, 

ջերմաստիճանը  որպես կանոն բարձր է` 24-

26°C,
5
 իսկ ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանը 

կարող է հասնել 38 - 40°C: Ձմռանը միջին 

Գծապատկեր  9. Հողի դեգրադացումն ըստ տեսակի` տոկոսը հողի 

ընդհանուր դեգրադացման նկատմամբ 

Աղբյուրը` FAO Land and Water Development Division TERRASTAT 
 

Գծապատկեր 10. Հայաստանի գյուղատնտեսական գոտիները  

Աղբյուրը՝ ESRI online, DIVA-GIS, WWF Caucasus Region և հեղինակի վերլուծությունը 
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ջերմաստիճանը մոտավորապես  -7°C է: Տեղումները ևս տարբերվում են ըստ շրջանների:  Հայաստանում տարեկան 

գրանցվում են միջինը 592 միլիմետր տեղումներ, սակայն Արարատյան դաշտավայրում և Մեղրիի շրջանում 

տարեկան տեղումները մոտավորապես  200 - 250 միլիմետր են, իսկ որոշ լեռնային շրջաններում տարեկան 

տեղումները կարող են 1 000 միլիմետր կազմել:5 Արարատյան դաշտավայրում տեղումների միջին ցուցանիշն ամռան 

ընթացքում որպես կանոն չի գերազանցում 32 -36 մմ:2  
 

Քանի որ ծովի մակերևույթից բարձրությունը կլիմայի և հետևաբար գյուղատնտեսական արտադրության հիմնական 

որոշիչ գործոն է, ըստ ծովի մակերևույթից բարձրության Հայաստանը կարելի է բաժանել երեք գյուղատնտեսական 

գոտիների: Գծապատկեր 10-ում ցույց են տրվում նշված երեք գյուղատնտեսական գոտիները, որոնց տեղագրությունը, 

ջերմաստիճանը, խոնավությունը և տեղումները զգալիորեն տարբերվում է  մերձակա շրջանից: Ծովի մակերևույթից 

ամենաբարձր շրջանը, որը պատկերված է կապույտով, 2500 մետրից բարձր է, որտեղ գյուղատնտեսական 

արտադրությունը սահմանափակ է և հետևաբար սույն ուսումնասիրության մեջ չի վերլուծվում: Կապույտ-կանաչ 

գույներով պատկերված լեռնային շրջանն ընդգրկում է տարածքներ, որոնց բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1700 - 

2500 մետր է,  բաց կանաչ գույնով նշված միջանկյալ շրջանում՝ 1000 - 1700 մետր, իսկ դեղին գույնով պատկերված 

հարթավայրերը տարածվում են ծովի մակարդակից ցածրից մինչև 1000 մ բարձրության վրա` ներառելով Արարատյան 

դաշտավայրը: Գյուղատնտեսական գոտիները համեմատաբար սերտորեն համապատասխանում են` ըստ Բնության 

համաշխարհային հիմնադրամի (World Wildlife Fund) հետ աշխատող տեղական կազմակերպությունների խմբի 

կազմած և Գծապատկեր 11-ում ներկայացված  քարտեզի:  

 

Կլիմայի պատմական միտումներ 
Առ այժմ Հարավային Կովկասի 

տարածաշրջանում նկատված կլիմայի 

փոփոխությունների թվում են ջերմաստիճանի 

բարձրացումը, սառցադաշտերի կրճատումը, 

ծովի մակարդակի բարձրացումը, գետային հոսքի 

կրճատումն ու վերաբաշխումը, ձյան տեղումների 

նվազումը և ձյան գծի տեղաշարժը դեպի վեր: 

Նախորդ տասնամյակում տարածաշրջանում 

տեղ են գտել նաև ավելի ծայրահեղ եղանակային 

երևույթներ` ջրհեղեղներ, սողանքներ, 

անտառային հրդեհներ և  ափամերձ էրոզիա` 

պատճառ դառնալով տնտեսական վնասների և 

մարդկային զոհերի:4 Վերջին 80 տարիների 

ընթացքում Հայաստանում տարեկան միջին 

ջերմաստիճանը բարձրացել է  0.85°C-ով:2 

Միաժամանակ, տարեկան տեղումները նվազել 

են 6 տոկոսով` 1961-1990 թթ. ելակետային 

ժամանակաշրջանի համեմատ:2 Տեղումների 

նշված նվազումը երկրում համաչափորեն չի 

բաշխվել, ընդ որում հյուսիս-արևելյան և 

կենտրոնական (Արարատյան դաշտավայր) 

շրջանները դարձել են ավելի չորային, իսկ 

հարավային և հյուսիս-արևմտյան շրջաններում 

ու Սևանա լճի ավազանում տեղումների աճ է 

արձանագրվել:2 Ջերմաստիճանի և տեղումների 

պատմական շեղումը ցույց է տրվում 

Գծապատկեր 12-ում: Արտակարգ երևույթները, ինչպիսիք են` երաշտներն ու փոթորիկները, Հայաստանում ավելի 

լայն տարածում են ստացել: Վերջին 30 տարիների ընթացքում լուրջ հիդրոօդերևութաբանական երևույթները 

տարեկան աճել են 1.2, իսկ վերջին 20 տարվա ընթացքում` տարեկան 1.8 դեպքով: Նշված երևույթների հետևանքով 

երկրի որոշ շրջաններում բերքի 10 - 15 տոկոսի կորուստ է արձանագրվում:2 Բացի այդ, տարածաշրջանում, ինչպես և 

Գծապատկեր 11. Հայաստանի էկոլոգիական գոտիները 

Աղբյուրը՝ ESRI online, WWF Caucasus 
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ամբողջ աշխարհում, սառցադաշտերն արագ են հալչում:  Կովկասի սառցադաշտերի ծավալը վերջին 

հարյուրամյակում կրճատվել է 50 տոկոսով, իսկ սառցադաշտերի 94 տոկոսը նահանջել է տարեկան 38 մետրով:15
 

Երկարաժամկետում սառցադաշտի կառուցվածքի փոփոխությունները կարող են հավանաբար փոխել Հայաստանում 

գետային հոսքը:  Անկանոն տեղումների հետևանքով հորդառատ անձրևները հանգեցնում են հեղեղումների և խոշոր 

տնտեսական վնասների:4 Ջերմաստիճանի ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ վերլուծության ենթարկված 

կայանների 80 տոկոսից ավելիի դեպքում տարեկան օրերի թիվը, որոնց ժամանակ օրական առավելագույն 

ջերմաստիճանը գերազանցում է 25°C-ը, աճի միտում է ունեցել: Մյուս կայաններում միտում չի դիտվել: 14
 

Հայաստանում, 2000 - 2005 թթ. ընթացքում կլիմայով պայմանավորված տնտեսական վնասները գյուղատնտեսության 

ոլորտում ներառել են` 67 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս հասցրած երաշտը, պտղի արտադրությանը և 

խաղողագործությանը ցրտահարության հասցրած  25 միլիոն ԱՄՆ դոլար վնասը, կարկուտի, ջրհեղեղների և 

ցրտահարության ազդեցության հետևանքով բերքատվությանը հասցված 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնասը: Ավելին, 

Արարատյան դաշտավայրի՝ Հայաստանի ամենաարժեքավոր հողագործական հողի ավելի քան 30,000 հա տարածքը 

կրում է աղակալման վտանգ՝  պայմանավորված ոռոգմամբ:16 
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Կլիմայի կանխատեսումներ 
 

Հայաստանի երկրորդ ազգային հաղորդագրության համաձայն` նախորդ 80 տարիների ընթացքում ջերմաստիճանը 

բարձրացել է 0.85°C–ով, իսկ տեղումները նվազել են 6 տոկոսով; Բացի այդ, հիդրոօդերևութաբանական լուրջ 

երևույթների հաճախականությունը նախորդ 30 տարիների ընթացքում ավելացել է 1.2 դեպքով, իսկ վերջին 20 

տարիների ընթացքում` տարեկան 1.8 դեպքով: Կիրառելով PRECIS մոդելը` մինչև 2030 թ. սպասվում է 

ջերմաստիճանի բարձրացում 1°C-ով, մինչև 2070 թ. ` 2°C-ով և մինչև 2100 թ.` 4°C-ով: Մթնոլորտային տեղումները 

համապատասխանաբար կնվազեն 3, 6 և 9 տոկոսով (տես ստորև ներկայացվող Գծապատկեր 13-ը)
2: Համաշխարհային 

բանկի վերլուծությունները, որոնք կատարվել են կլիմիայի մոդելների ավելի ընդգրկուն տեսակների հիման վրա, ցույց 

են տալիս, որ ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է 2050 թ.-ին տատանվել 1.5
o
C - 3

o
C միջակայքում:36  

 
Կանխատեսվում է նաև, որ կփոխվի ջրային ռեսուրսների մատչելիությունը: Գետային հոսքն ակնկալվում է, որ մինչև 

2030 թ. կնվազի 6.7 տոկոսով, մինչև  2070թ.` 14.5 տոկոսով և մինչև  2100 թ.` 24.4 տոկոսով`  1961 -1990 

ելակետային ժամանակահատվածի համեմատ: Ձնածածկույթն ակնկալվում է, որ մինչև դարի վերջը կկրճատվի  

ընդհուպ մինչև 20 – 40 տոկոսով:
2
 Կլիմայի փոփոխություններով պայմանավորված էկոհամակարգերի 

փոփոխություններն ակնկալվում է, որ ներառեն հետևյալը` ալպիական գոտու տարածքի կրճատում 21 տոկոսով  և 

100 -ից 150 մ ուղղահայաց տեղաշարժ, կիսաանապատային և անապատասյին տարածքների ընդլայնում 30 

տոկոսով, տափաստանային գոտու  150 – 200 մ ուղղահայաց տեղաշարժ և 4 տոկոսով ընդլայնում, անտառային 

գոտու 100 -200 մ ուղղահայաց տեղաշարժ և Սևանա լճից գոլորշիացման աճ` 13 – 14 տոկոսով:4 

Գծապատկեր  12.Միջին տարեկան ջերմաստիճանի (ա) և տեղումների քանակի  (բ) շեղումները  1961- 1990թթ. միջին արժեքից 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 
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Համաշխարհային բանկի վերջին` «Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելը» 

(“Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia”) զեկույցում մշակվել են ԵԿԱ տարածաշրջանում կլիմայի 

փոփոխություններին երկրների ենթարկվածության, զգայունության և հարմարվողականության կարողությունների 

գնահատման մի շարք ինդեքսներ:  Ինդեքսները հիմնված են  համապատասխան պարամետրերի շարքի վրա: 

Օրինակ` ենթարկվածության ինդեքսը հիմնված էր արտակարգ երևույթների վերաբերյալ տվյալների խմբի վրա, որը 

համակցում է 1:20 տարվա  դեպքերի միջին լրացուցիչ թիվը շոգ, չոր և խոնավ տարիների համար, շոգ, չոր և խոնավ 

ամառների համար և շոգ, չոր և խոնավ ձմեռների համար 2070 - 2099 թթ. կախատեսումների ժամանակահատվածի 

համար` 1961 - 1990 թթ. ժամանակահատվածի համեմատ: Գծապատկեր 14-ի խոցելիության 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 14. Կլիմայի փոփոխության խոցելիության ինդեքսը ԵԿԱ տարածաշրջանում 

Աղբյուրը` The World Bank, 2009. Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia, Washington DC 

Գծապատկեր 13: .Միջին տարեկան ջերմաստիճանի (°C) (ա) և տեղումների քանակի  (բ)  (%) փոփոխությունները  2071-2100 թթ. 1961-1990 

թթ. միջինի համեմատ՝ ըստ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկավարական հանձնախմբի PRECIS մոդելի  A2 սցենարի   
Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 ինդեքսը  ենթարկվածության, զգայունության և հարմարվելու կարողության ինդեքսների համակցությունն է: Նշված 

ինդեքսի հիման վրա հաշվարկված` կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ Հայաստանի խոցելիությունը 

տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ բարձր է:  Խոցելիությունը պայմանավորող հիմնական բացահայտված 

գործոններն էին հարմարվելու սահմանափակ կարողությունը և որոշակի սոցիալական և արտադրական 

կառուցվածքները, որոնք բարձրացնում են Հայաստանի զգայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ:17
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VII. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները գյուղատնտեսության և ջրային 
ռեսուրսների վրա  

 
 

Գյուղատնտեսական ռիսկեր և հնարավորություններ 
Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտը հատկապես վտանգված է` պայմանավորված շրջակա միջավայրի արդեն 

առկա դժվարություններով և նոր մարտահրավերներով: Մինչև 2030 թ. ակնկալվում է ոռոգում պահանջող վայրերում 

ջերմաստիճանի բարձրացում և տեղումների նվազում, հողից գոլորշիացման ավելացման հետևանքով հողի 

երկրորդային աղակալում (աղ-ջուր հարաբերակցության մարդածին ավելացում), տեղատարափ անձրևներ ու 

հեղեղումներ, որոնց հետևանքով կուժեղանա ջրային էրոզիան, իսկ երաշտներն ու խորշակները կուժեղացնեն հողի 

հողմային էրոզիան: Ձմռանը անասնակերի նվազման պատճառով կենդանիների արածեցումը կարող է ավելի վաղ 

սկսել և ուշ ավարտվել, որն էլ կարող է ավելացնել արոտավայրերի դեգրադացիան: Հողի խոնավությունն ակնկալվում 

է, որ կնվազի 10 – 30 տոկոսով, գյուղատնտեսական տարբեր մշակաբույսերի խոնավապահովվածությունը`  7-13 

տոկոսով, իսկ հողի ջրային դեֆիցիտը կավելանա 25-30 տոկոսով: Հետևաբար, նախալեռնային և ստորին լեռնային 

շրջաններում անձրևաջրերով սնվող` անջրդի հողագործությունը կարող է նվազել:2  Կլիմայի ընդհանուր 

փոփոխությունից բացի, կանխատեսվում է, որ տեղի կունենան  եղանակային լուրջ իրադարձություններ և 

մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումներ և  վնասատուների տարածում: Տարբեր արտակարգ 

իրադարձությունների նկատմամբ հատկապես խոցելի վայրերի քարտեզը ներկայացված է Գծապատկեր 15-ում` ըստ 

մարզերի, որոնք վարչական շրջանի տեսակ են: Ինչպես նշվում է գծապատկերում, որը կազմվել է երկրորդ ազգային 

հաղորդագրության հիման վրա, երկրի հյուսիսային, արևելյան և հարավային մասերի լեռնային շրջանները (նշված են 

բաց կապույտ գույնով) ենթարկվում են սեզոնային հեղեղումների, կարկտահարության և երաշտի: Արարատյան 

դաշտավայրը (նշված է բաց շագանակագույնով) ենթակա է երաշտների, վաղ ցրտահարության և չոր պայմանների: 

Երևանից հյուսիս գտնվող կենտրոնական շրջանը ենթակա է կարկտահարության, երաշտի և վաղ ցրտահարության: 

Հյուսիս-արևմտյան շրջանը (նշված է նարնջագույնով) ենթակա է նշված արտակարգ երևույթների բոլոր տեսակներին: 

 

 

 

 

Գծապատկեր 15. Հայաստանի մարզերի խոցելիությունը 

հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների նկատմամբ 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 
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Կանխատեսվող ազդեցությունը բերքատվության վրա 
Կլիմայի փոփոխության հետևանքով ակնկալվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության անկում՝ 

հարմարվողականության միջոցառումներ չձեռնարկելու դեպքում: Մինչև  2030 թ. գյուղատնտեսական հիմնական 

մշակաբույսերի բերքատվությունն, ըստ կանխատեսումների, հարմարվողականության միջոցառումների 

բացակայության դեպքում, կնվազի 8 –14 տոկոսով (հացահատիկային մշակաբույսերինը` 9 - 13, բանջարեղենինը` 7 - 

14, կարտոֆիլինը`8 - 10 և պտուղներինը` 5 - 8 տոկոսով): Կանխատեսվում է, որ արոտավայրերի մակերեսը և 

բերքատվությունը կկրճատվի  4-10 տոկոսով, այդ թվում` ենթալպյան և ալպյան գոտու առավել արժեքավոր 

արոտավայրերինը` 19 - 22 տոկոսով: Խոտհարքերի բերքատվությունը հնարավոր է, որ նվազի 7 - 10 տոկոսով, որը 

կերարտադրության ծավալի կրճատման կհանգեցնի: Ավելին, մշակաբույսերի հիվանդությունների բռնկումները և 

վնասատուների տարածումը հավանական է, որ ավելի լուրջ խնդիր դառնա` պայմանավորված վնասատուների 

տեսակների փոփոխությամբ և ձմռան ընթացքում մահացության նվազմամբ:2  Կլիմայի փոփոխության հետևանքով 

կարող են նաև որոշ հնարավորություններ ստեղծվել, օրինակ` թեև առկա վայրերում արոտների բերքատվությունը 

կարող է նվազել, այս արոտների մակերեսը կարող է ընդլայնվել աճի սեզոնի երկարելուն զուգահեռ: Բացի այդ, 

ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ նախալեռնային շրջաններում, որտեղ տեղումները կարող են ավելանալ կամ 

անփոփոխ մնալ` բարելավելով պտղատու ծառերի բերքատվության միջավայրը: 

 

Ջրային ռեսուրսների վրա կանխատեսվող ազդեցությունները  
 
Ինչպես վերը նշվել է, ըստ կանխատեսումների կլիմայի փոփոխության դեպքում, Հայաստանում կանխատեսվում է, որ 

1961 -1990 թթ. ելակետային ժամանակահատվածի համեմատ գետային հոսքը մինչև 2030 թ. կնվազի 6.7 տոկոսով 

կամ 0.6 միլիարդ մ3
-ով, մինչև 2070 թ.` 14.5 տոկոսով կամ 1.2 միլիարդ մ3

-ով, իսկ  մինչև 2100 թ.` 24.4 տոկոսով կամ 

1.8 միլիարդ մ3
-ով: Ձյան տեսքով տեղումների ծավալը կանխատեսվում է, որ Հայաստանի մեծ մասում 1961-1990 թթ. 

ելակետային ժամանակահատվածի համեմատ մինչև  2030 թ. կնվազի  7 – 11 տոկոսով,  մինչև  2070 թ.` 16 -20 

տոկոսով և  մինչև 2100 թ.` 20 – 40 տոկոսով: Ամենամեծ փոփոխություններն ակնկալվում են 1,700 - 1,800 մ և ավելի 

բարձրության վրա, որտեղ հիմնականում ձևավորվում է գետային հոսքը:  Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության 

հետևանքով զգալի փոփոխություններ կառաջանան Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռում, որն էլ բացասաբար 

կանդրադառնա լճի վրա: Ստորև ներկայացված Գծապատկերներ 16-ը և  17-ը ցույց են տալիս  առանձին գետային 

ավազաններում երկրի գետային հոսքի գնահատման արդյունքները  2030, 2070 և 2100 թթ.-ի համար` ռեգրեսիայի 

մոդելի և կլիմայի ընտրված սցենարների հիման վրա: Գծապատկեր 17-ում շագանակագույնով ցույց են տրվում 

գետային հոսքի ծավալների կանխատեսվող նվազումը, իսկ կապույտով/ կանաչով ստվերագծված են կանխատեսվող 

ավելացումները: Շագանակագույն տարածքները դարասկզբի, միջին և վերջին ժամանակահատվածում գերիշխելու 

միտում են ունենում, և այդ տարածքները ժամանակի ընթացքում ընդլայնվում են, ինչպես և ազգային մակարդակում 

ընդհանուր գետի հոսքի գնահատականները (հոսքի գնահատականները ներկայացած են Գծապատկեր 16-ում):   

    

Տարի        Հոսք, մլն մ3        Հոսքի փոփոխություն 

            մլն մ3  % 

Նմանատիպ միտումներ են նշվում անկախ 

ուսումնասիրությամբ, որի միջոցով կանխատեսվում են 

ջրային պաշարների վրա հետագա ազդեցությունները: 

Խրամի-Դեբեդ ավազանում կանխատեսվում է, որ հոսքը 

կնվազի 45 – 65 տոկոսով, իսկ Աղստևի ավազանում` 59-

72 տոկոսով: Հոսքի և տեղումների անկումը և 

գոլորշիացման  ավելացումը կհանգեցնեն ջրային 

պահանջների փոփոխության: Արարատյան դաշտավայրի 

շրջանում մշակաբույսերի ջրային պահանջները 

աշնանացան ցորենի և բանջարեղենի համար, 

կանխատեսվում է, որ 1967-1982 թթ. համեմատ մինչև 

2100 թ. համապատասխանաբար կավելանան 19 - 22 և  

19 – 23 տոկոսով: Ոռոգման ջրի պահանջը ևս ակնկալվում է, որ կավելանա աշնանացան ցորենի և բանջարեղենի 

համար՝ համապատասխանաբար 35 - 36  և 38 - 42 տոկոսով:14
 

 

Գծապատկեր 16. Գետային հոսքի կանխատեսվող փոփոխություն 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 
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Հնարավոր ազդեցությունները անասնապահության ոլորտի վրա 

                            
 
Անասնապահության ոլորտի վրա ազդեցությունը մասամբ պայմանավորված կլինի արածեցման համար 

օգտագործվող արոտավայրերի ազդեցությամբ: Կլիմայի փոփոխության սցենարներով կանխատեսվում է, որ մինչև 

2030 թ. արոտավայրերի ընդհանուր բերքատվությունը կնվազի 4 - 10 տոկոսով:
2
 Նույն ժամանակահատվածում 

ենթալպյան և ալպյան գոտիների ամենաարժեքավոր արոտավայրերի բերքատվությունը կնվազի  19 – 22 տոկոսով:2 

Մինչև 2030 թ. կերային ռեսուրսների մատչելիությունը կանխատեսվում է, որ բավարար կլինի:
2
 Սակայն արոտների 

գերակշիռ մասի ընդհանուր պայմաններն անբավարար են և եթե պայմանները չբարելավվեն, դեգրադացիան կարող է 

վատթարանալ: Կենդանական հիվանդությունները ևս կարող են ավելանալ, հատկապես` բնական բռնկումների 

տեղանքները և վարակիչ հիվանդությունները: Կենդանիների ոչ վարակիչ պաթոլոգիաներն  ավելի փոքր 

ազդեցություն կկրեն տաքացման հետևանքով և միայն ցրտի ծագումնաբանությամբ որոշ հիվանդություններ է 

կանխատեսվում, որ կնվազեն:2 

 

 

 

VIII. Գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողականության հնարավոր 
միջոցառումներ` համարվողականության  կարողություն 

 
Հայաստանի առաջին և երկրորդ հաղորդագրություններում, ինչպես նաև մյուս փաստաթղթերում, առաջարկվում են 

հարմարվողականության մի շարք տարբերակներ բնական ռեսուրսների ոլորտների, այդ թվում` գյուղատնտեսության, 

անտառային ոլորտի և ջրային ռեսուրսների համար: Հարմարվողականության քննարկված մի շարք տարբերակներ 

արդեն պատրաստ են իրականացման համար և  նաև ներկայումս արտադրողականության բարձրացման 

ապացուցված տեխնոլոգիաներ են` «անպայման շահող» իրավիճակ: Ցավոք, նշված տարբերակներից շարտերը չեն 

իրականացվել տնտեսական և սոցիալական մի շարք գործոններով պայմանավորված սահմանափակումների 

հետևանքով: Արտադրողականության ցածր մակարդակի և չափազանց փոփոխական կլիմայի պայմաններում 

Հայաստանը պարենային ապահովության զգալի ռիսկ է կրում: Համաշխարհային ավելացող պահանջարկի և կլիմայի 

փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության խոցելիության ավելացման պայմաններում Հայաստանի համար 

պարենային ապահովության ռիսկը կարող է զգալիորեն մեծանալ: Հատկապես վտանգի  են ենթակա աղքատ 

գյուղական համայնքները, քանի որ պարենի համաշխարհային շուկաներում նրանց գնողունակությունը 

սահմանափակ է: Հետևաբար, հարմարվողականության տարբերակների իրականացման դեպքում, ներկա կլիմայի, 

Գծապատկեր  17. Հայաստանի գետային հոսքի կանխատեսվող փոփոխությունն` 

ըստ գետավազանների 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 

 
Source: UNFCCC Second National Communication 
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կանխատեսվող կլիմայի և պարենային ապահովության հետ կապված ռիսկերը կարող են միաժամանակ հասցվել 

նվազագույնի: 
 

Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների համաձայն՝ գյուղատնտեսության ոլորտի ռիսկերն շատ ավելի էական են,  

քան հնարավորությունները:17
 Ոլորտի մակարդակում շահագրգիռ կողմերը պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնեն 

հարմարվողականության դեֆիցիտը նվազեցնելու վրա` միաժամանակ բարձրացնելով գյուղատնտեսության ոլորտի 

արդյունավետությունը, արտադրողականությունը և ներկա կլիմային հարմարվելու կարողությունը՝ Հայաստանի երեք 

գյուղատնտեսական գոտիների մի շարք հողագործական և անասնապահական համակարգերի համար մշակելով 

երկարաժամկետ հարմարվողականության տարբերակներ: Հաշվի առնելով կլիմայական զարգացումների 

անորոշությունները՝ հարմարվողականության նշված տարբերակներն անհրաժեշտ է համակողմանիորեն գնահատել 

ըստ ապագա կլիմայի տարբեր սցենարների շարքի: Սահմանափակ ֆինանսների պայմաններում խիստ կարևոր է, որ 

(ա) ըստ առաջնահերթության դասակարգվեն տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական տեսանկյունից 

ներդրման դիմաց առավելագույն արդյունք ապահովող հարմավողականության տարբերակները և (բ) ոչ միայն 

մշակվեն համապետական հարմարվողականության տարբերակներ, այլ նաև ըստ գյուղատնտեսական գոտու, 

որպեսզի մարզերը և տեղական համայնքները ունենան հարմարվողականության տարբերակներ, որոնք հատկապես 

արձագանքում են իրենց առջև ծառացած կլիմայի փոփոխության մարտահրավերներին: Սա կապահովի, որ 

մարդկային և տնտեսական կապիտալն ուղղվի դեպի հարմարվողականության այնպիսի ռազմավարությունների 

մշակումն ու իրականացումը, որոնք տեղին են, հասցեական և արդյունավետ: 
 

Պատմության ընթացքում գյուղացիական տնտեսությունների մակարդակում գյուղական համայնքները մշտապես 

հարմարվել են եղականային և սեզոնային փոփոխություններին, սակայն հավանականությունը բարձր է, որ կլիմայի 

փոփոխության կանխատեսումները գերազանցեն անգամ ամենանորարար ֆերմերի ինքնուրույն հարմարվելու 

ունակությունը: Թեև շատ կան տեղերում պատրաստ նորարարություններ, որոնք կարող են արագ և անմիջապես 

բարելավել Հայաստանի գյուղատնտեսական համակարգերի ճկունությունը, ֆերմաների մակարդակում ֆինանսական 

ռեսուրսների բացակայությունը դրանց ընդունման լուրջ արգելք է: Բացի այդ, պետության և զարգացման 

գործընկերների կողմից զգալի ներդրումներ կպահանջվեն` ենթակառուցվածքի ստեղծման, գիտելիքի և 

քաղաքականության համակարգերի ձևավորման համար, որոնք կօժանդակեն հարմարվողականության մի շարք 

տարբերակների մշակմանը` ապագայում հողագործության ոլորտի ճկունությունը բարձրացնելու համար: 
 

Մասնավորապես, կլիմայի և ջրային ռեսուրսների առումով, հարմարվողականության տարբերակների համար արվել 

են որոշ առաջարկություններ: Կլիմայի համար դրանք ներառում են` եղանակային և կլիմայի ծառայությունների 

ուղղությամբ ներդրումների ավելացումը, տարածաշրջանում կլիմայի, գետերի արտահոսի, լճերի մակարդակի և այլ 

տվյալների փոխանակումը երկրների միջև և տեխնիկական աշխատաժողովները տարածաշրջանային փորձառության 

և նորարարական տեխնոլոգիաների փոխանակման համար: Ջրային ռեսուրսների համար՝ Կլիմայի փոփոխության 

մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի երկրորդ ազգային հաղորդագրությամբ առաջարկվում են հարմարվողականության 

միջոցառումներ, որոնք նվազեցնում են հողի դեգրադացման և կլիմայի փոփոխության ընդհանուր ազդեցությունները: 

Առաջարկությունները ներառում են`(1) ոռոգման համակարգերի բարելավումը և վերականգնումը` կարողությունների 

և արդյունավետության բարձրացման նպատակով, (2)  հողմապաշտպան ծառատնկումը` էրոզիան նվազեցնելու 

նպատակով, (3) արտադրողականության բարձրացումը` դեգրադացիայի ենթարկված տարածքներում մոլախոտերի 

դեմ պայքարի և  նոր տեսակի սերմեր ցանելու միջոցով և արոտներից քարերի հեռացումը, (4) հողի բերրիության 

բարելավումը` ալկալիական հողերում գիպսի օգտագործման միջոցով և (5)  մայիսից մինչև հոկտեմբեր ջրի 

պահեստավորման ավելացումը: Բացի այդ, ՄԱԶԾ նշում է, որ ջրի պահանջարկի կրճատման համար անհրաժեշտ են 

այնպիսի խթաններ, ինչպիսիք են` ջրի գնորոշումը կամ ջրի քանակի սահմանաչափերի կիրառումը: 

Խորհրդատվությունն ու հետազոտությունները ևս պետք է դեր կատարեն` գյուղատնտեսության հետազոտության և 

խորհրդատվության ուղղությամբ ներդրումների դիմաց ստացվող արդյունքը բարձր է:  14
 

 

Ազգային քաղաքականության մակարդակում բնապահպանության նախարարությունն առաջարկում է 

հարմարվողականության որոշակի միջոցառումներ, այդ թվում` (1) երաշտադիմացկուն և ջերմադիմացկուն սորտերի 

և հիբրիդների, հատկապես` տեղական սորտերի հետազոտում և օգտագործում,  (2) բարձրլեռնային արոտավայերի 

առավել լայն օգտագործման և տեսակարար բեռնվածության կրճատում, (3) պարարտանյութերի կիրառման նորմերի 

փոփոխություն (օպտիմալացում), (4) հողագործության գոտու տեղաշարժ դեպի երկրի բավարար խոնավապահովված 
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վայրեր և ցանքաշրջանություն, (5) խոնավության պահպանման և ջրախնայողական ոռոգման տեխնոլոգիաների 

կիրառում, (6) մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ կայուն սորտերի օգտագործում, (7) 

հակակարկտային և հակահեղեղային միջոցառումների իրականացում, (8) հիդրոօդերևութաբանական արտակարգ 

դեպքերի  վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում և (9) գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման 

գործելակերպերի ճշգրտում ու կենդանիների ցեղերի փոփոխություն:2 Հատկապես ջրային ռեսուրսների մասով, 

Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան արձանագրում է կարողությունների զարգացման հետևյալ 

կարիքները` խոցելիության գնահատում, կլիմայի սցենարների և կանխատեսումների բարելավում, այդ թվում` 

տարածաշրջանային ազդեցությունների վերաբերյալ, նոր մեթոդաբանության ստեղծում` ջրհեղեղների հոսքի և  

հեղեղումների որոշման համար և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի համակարգի ներդրում: Գյուղատնտեսության 

համար բնապահպանության նախարարությունն առաջարկում է ընտրել և կիրառել մոդելներ` կլիմայի փոփոխության 

նկատմամբ մշակաբույսերի բերքատվության խոցելիությունը որոշելու համար,  քարտեզագրել ու պատկերացնել 

մշակաբույսերի փոփոխության առաջնահերթությունները և ամրապնդել ապահովագրության գործող ծրագիրը:2 

Հարմարվողականության միջոցառումներ են առաջարկվում նաև սելավավտանգ, սողանքավտանգ և հեղեղավտանգ 

վայրերում, այդ թվում` տարերային աղետներից ապահովագրության համակարգի իրավական դաշտը և 

փոխհատուցումները, տարերային աղետների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների պետական ֆինանսավորումը և 

ջրային մարմինների տնտեսական ակտիվության տեղեկագիրը և  կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, այդ 

թվում` տարերային աղետների և հավանականությունների կանխատեսումները:2   

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի համար հարմարվողականության միջոցառումներ են առաջարկվել նաև Հայաստանի 

կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնի կողմից: Դրանք ներառում են մշակաբույսերի փոփոխությունն ու 

հողագործական կառավարման գործելակերպերի հարմարեցումը նոր և առավել արդյունավետ ոռոգման 

սխեմաների:16 

 

Կարևոր է հիշել, որ դեռևս չեն գնահատվել հարմարվողականության վերոնշյալ միջոցառումների ծախսերը և 

հարաբերական արդյունավետությունը բերքատվության բարելավման, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 

դիմացկունության բարձրացման և (կամ) ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման առումով: Դեռևս չի 

սահմանվել դրանց առաջնահերթությունն ըստ արդյունք-ծախսերի կամ իրագործելիության չափանիշների և 

հետևաբար, դրանք ընդունման ենթակա պարտադիր առաջարկություններ չեն, այլ տարբերակների ցանկ, որը 

կգնահատվի ուսումնասիրության ընթացքում: 

 

 

IX. Գյուղատնտեսության 
ազդեցությունը ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վրա  

Գյուղատնտեսության ոլորտից ջերմոցային գազերի 

արտանետումներն ավելացել են` 1990 թ. Հայաստանի 

ջերմոցային գազերի ընդհանուր արտանետումների 4 տոկոսի 

դիմաց  2000–2005 թթ. կազմելով երկրում ընդհանուր 

արտանետումների 17 տոկոսը: Ինչպես ցույց է տրվում 

Գծապատկեր 18-ում, 2000 թ. գյուղատնտեսական 

գործունեությանը բաժին էր ընկնում Հայաստանում ջերմոցային 

գազի ընդհանուր արտանետումների  13 տոկոսը, բայց 

գյուղատնտեսությանը վերագրվում էր ևս 4 տոկոս ՀՀՓԱՏ 

խմբում (LULUCF՝  հողօգտագործում, հողի փոփոխություն և 

անտառային տնտեսություն):  Ավելին, Գծապատկեր 19-ը 

բացահայտում է, որ 2000 թ. գյուղատնտեսության 

արտանետումները ողջ հանրապետությունում  CH4-ի և N2O-ի 

արտանետումներին նպաստել են ավելի, քան ցանկացած այլ 

ոլորտ՝ համապատասխանաբար կազմելով  42 և 67 տոկոս: 

Գծապատկեր 18. Ջերմոցային գազի արտանետումների բաշխվածությունն 

ըստ ոլորտների (2000, CO2 ) 

Աղբյուրը`  Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 
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Ընդհանուր առմամբ, CO2 համարժեքության սկզբունքով գնահատելու դեպքում մեթանին բաժին է ընկնում 

գյուղատնտեսական բոլոր արտանետումների մոտավորապես 88-90 տոկոսը, քանի որ մեթանն ավելի ուժեղ 

ազդեցությամբ ջերմոցային գազ է, քան CO2-ը:  

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի ներսում արտանետումների և միտումների բաշխվածությունը պատկերվում է  

Գծապատկեր 20-ում, որտեղ գյուղատնտեսության արտանետումների մեծ մասն առաջանում է CH4-ից և 1997 թ. 

սկսած արտանետումներն հիմնականում ավելացել են: Մեթանի արտանետումներն անասնաբուծության ժամանակ 

առաջանում են երկու աղբյուրից` կենդանիների աղիքային խմորումից և կենդանիների օրգանական թափոններից:  

Ապագա արտանետումները կանխատեսվում են ըստ կենդանիների գլխաքանակի, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտից 

արտանետումների նվազեցման հիմնական առաջարկությունն օրգանական թափոնների կառավարման միջոցով է:  

Հաշվարկվում է, որ կենսագազ արտադրելու համար կենդանիների թափոնների օգտագործման միջոցով 

գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումները 2000թ. համեմատ 2020 թ. կարող են կրճատվել 8 տոկոսով:2  

 

Գծապատկեր  20.  Գյուղատնտեսության ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ 

գազերի, (1990-2006) 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 

 

Գծապատկեր 19. Ոլորտներում ջերմոցային գազերի արտանետումների բաշխումն ըստ գազերի (2000) 

Աղբյուրը` Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 
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Գյուղատնտեսության ոլորտում մեղմացման ներուժը 
Գծապատկեր 21-ում ներկայացվում են գյուղատնտեսության ոլորտում մեղմման միջոցառումների որոշ օրինակներ և 

դրանց մեղմման ներուժը ծախսերի երեք շեմի դեպքում: Թեև մշակված օրգանական հողերի վերականգնումն ունի 

ընդհանուր մեղմման ամենամեծ ներուժը (մուգ կանաչ սյուն), կան ցանքատարածությունների կառավարման 

բազմաթիվ այլ տարբերակներ, որոնք ավելի էժան են (բաց կանաչ սյուն):19
 Հայաստանի գյուղատնտեսության 

ոլորտում առկա են արտանետումների մեղմման տարբեր մեթոդներ: Դրանք կարող են ներառել քաղաքականության, 

օրենսդրության, կարողությունների զարգացման, ֆինանսական, տեխնիկական, հետազոտության և մշակումների, 

կրթության և հանրային իրազեկման միջոցառումներ, որոնց մի մասն ընդգրկում է`3
 

 

 Բուսաբուծության կառավարումը  

o Մշակաբույսերի տեսակների բարելավում, ցանքաշրջանառության երկարաձգում, խամ ու խոպան 

հողերի օգտագործումից խուսափում կամ նվազեցում, սննդարար նյութերի ավելացում, երբ առկա է 

դեֆիցիտ  

o Սննդարար նյութերի ինտեգրված կառավարման ընդունում` բուսաբուծությունից արտանետումները 

նվազեցնելու նպատակով 

o Ծառերի կամ որթատունկի մշակաբույսերի միջև ժամանակավոր բուսականության տնկում` 

ածխածին որսալու համար   

o Ազոտի օգտագործման արդյունավետության բարելավում` պարարտանյութերի օգտագործումից N2O–

ի արտանետումները և բուսաբուծության հետևանքով ջերմոցային գազի արտանետումները 

նվազեցնելու  նպատակով 

o Հերկի կրճատումը կամ առանց հերկելու գյուղատնտնտեսությունը կարող նվազեցնել հողից CO2-ի 

արտանետումները և կարող է բացառել բույսերի մնացորդների այրումը  

o Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում` ածխածնի կուտակումն ավելացնելու համար 

o Ցանքատարածությունների վերադարձ այլ`բնական բուսականությանը նման հողային ծածկույթի, 

ածխածնի կուտակումն ավելացնելու համար  
 

 Խոտհարքերի և անասնապահության կառավարումը 

o Հողերի օպտիմալ արածեցում` ածխածին որսալու համար  

o Արոտավայրերի արդյունավետության բարձրացում` ածխածնի կուտակումն ավելացնելու համար 

o Կենսազանգվածի այրման նվազեցում և ժամկետի փոփոխություն` CH4, N2O-ի, տրոպոսֆերայի 

օզոնի, ծխի աէրոզոլների և հողի մակերևույթի ալբեդոյի փոփոխությունները նվազեցնելու համար   

o Բարձր բերքատու կամ ավելի խորը արմատներին ածխածին բաշխող խոտի սորտերի ներդրում  

o Կենդանիներին ավելի շատ խտանյութերով սնուցում և հատուկ միջոցների և սննդային հավելումների 

օգտագործում` անասնապահությունից մեթանի արտանետումները նվազեցնելու համար:  Օրինակ՝ 

կենդանիներին բարձր սննդարար որակով կերային մշակաբույսերով սնելը, ինչպիսին է առվույտը, 

հնարավորություն է տալիս լավացնել մարսողությունը և հետևաբար կրճատել մեթանի 

արտանետումները 

o Կենդանիների ցեղերի փոփոխում կենդական արտադրանքի միավոր հաշվով պակաս մեթանի 

արդյունք արտադրող տեսակներով   

o Գոմաղբի կառավարման ներդրում` N2O-ի և CH4-ի արտանետումները նվազեցնելու համար: Դրանք 

կարող են ներառել ներծծումը, գոմաղբի ծածկումը, կերակրման գործելակերպերի փոփոխությունը և 

կոմպոստացումը: 
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Նշված  մեղմման մեթոդների ուղղությամբ ներդրումները կարող են հանգեցնել ջերմոցային գազի արտանետումների 

նվազեցման, կլիմայի նկատմամբ կայունության և արտադրողականության բարձրացման  օգուտների` դրանք 

դարձնելով առաջնահերթ տարբերակներ: 

 

Հայաստանում արդեն իրականացման ընթացքում են գտնվում մեղմման որոշ ծրագրեր: Համաշխարհային բանկի 

ծրագրերից մեկը՝  Հայաստանի «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիրը», 

անդրադառնում է մեղմման միջոցառումներին և խթանում է բնական պաշարների կայուն կառավարման 

գործելակերպերի ընդունումը և գյուղական աղքատության մեղմումը այն վայրերում, որտեղ առկա է շրջակա 

միջավայրի խիստ դեգրադացում: Գլոբալ բնապահպանական նպատակը Հարավային Կովկասի լեռնային, անտառային 

և խոտհարքերի էկոհամակարգերի պաշտպանությունն է` կատարելագործված պաշտպանության և կայուն 

կառավարման միջոցով: Մասնավորապես` կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը մեղմելու համար ծրագիրն 

առաջարկում էր կենսագազի արտադրության տեղադրումների ցուցադրություններ, որոնք մեթանի արտանետումները 

կնվազեցնեն`միաժամանակ կրճատելով փայտանյութի օգտագործումը:20 
 
 

Ածխածնային մեխանիզմը և գյուղատնտեսությունը 
 

Մաքուր զարգացման մեխանիզմը (CDM) զարգացած երկրներին (Հավելված I-ի Կողմեր) հնարավորություն է տալիս 

զարգացող երկրներում (Հավելված I-ին չպատկանող Կողմեր) իրականացնել մեղմման նախագծեր`ներդրումների 

խթանման և շրջակա միջավայրի համար էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների փոխանցումը խրախուսելու 

նպատակով:   Հայաստանում մաքուր զարգացման մեխանիզմի նախագծերը անցնում են ներկայացման երկփուլ 

ընթացակարգ` նախագծային գաղափարի նկարագրության ներկայացման կամավոր փուլ և նախագծային 

փաստաթղթի ներկայացման, գնահատման և հաստատման պարտադիր փուլ (Հայաստանի վերականգնվող 

էներգետիկա): Հայաստանում մաքուր զարգացման մեխանիզմի ծրագրերի համար առանձնացվել են վեց առաջնահերթ 

ուղղություններ` էներգետիկայի, արդյունաբերության, թափոնների կառավարման, գյուղատնտեսության, 

անտառապատման  և տրանսպորտի բնագավառները (Կիոտոյի արձանագրության մաքուր զարգացման մեխանիզմի 

Գծապատկեր 21. Գյուղատնտեսական ջերմոցային գազի մեղղման ներուժը (առանց կենսաէներգիայի 

և էներգախնայողության բարելավման) CO2-ին համարժեք գների միջակայքում 
Աղբյուրը` Smith, P. et al. 2007: Agriculture. In Climate Change 2007. Mitigation. Contribution of Working Group III to 

the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. 
Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.  
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ծրագրերի իրականացում): Առ այժմ ՄԶՄ գործադիր խորհրդի կողմից գրանցվել է հինգ նախագիծ, նշանակված 

ազգային լիազորված մարմնի կողմից հաստատվել է ութ նախագիծ, երեք նախագիծ հավանություն է ստացել, իսկ 

երկուսի նախագծային փաստաթուղթը մշակման փուլում է: Գյուղատնտեսության ոլորտում ՄԶՄ ծրագրի օրինակ է 

Լուսակերտի կենսագազի գործարանը: Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայում իրականացվում է 

թռչնաղբի մշակումից ստացվող մեթանի որսում և այրում` արտանետումների նվազեցման նպատակով:
16

 

 

X.  Քաղաքականության համատեքստ 
Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առաջին և երկրորդ ազգային 

հաղորդագրությունները քաղաքականության հիմնական փաստաթղթերն են, որոնք գնահատում են կանխատեսվող 

ապագա կլիմայական վտանգի ազդեցությունը և ուրվագծում են դրան արձագանքելու հարմարվողականության 

տարբերակները: Առաջին ազգային հաղորդագրությունում ներառվում է ջերմոցային գազի արտանետման 1990թ. 

կադաստրի տվյալները, 1994 -1996 թթ. ջերմոցային գազի արտանետումների միտումները, մեղմման միջոցառումները, 

մինչև 2010 թ. արտանետումների կանխատեսումը, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ Հայաստանի խոցելիության 

գնահատումը և համարվողականության միջոցառումների ընդհանուր առանձնահատկությունները:  Երկրորդ ազգային 

հաղորդագրությունն ուղղորդում է Կոնվենցիայի հավելված I-ին չպատկանող Կողմերի ազգային 

հաղորդագրությունները: Նշված փաստաթղթում ներառված են 1998-ից մինչև 2006 թթ. տվյալները: Նշված 

փաստաթուղթը ծավալվում է առաջին ազգային հաղորդագրությունից սկսած կլիմայի փոփոխության հետ կապված 

ուսումնասիրությունների և գնահատումներն շուրջ, այդ թվում` բարելավվում և թարմացվում են ջերմոցային գազի 

արտանետման կադաստրը և արտանետման միտումները, մեղմման ռազմավարությունները, կլիմայի փոփոխության 

սցենարների մշակումը, խոցելիությունների գնահատումը և հարմարվողականության առաջնահերթ ուղղությունները, 

մոնիթորինգի համակարգերը և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ հանրության իրազեկումը: Հետևաբար երկրորդ 

ազգային հաղորդագրությունը գերազանց մեկնակետ է գյուղատնտեսության ոլորտում հարմարվողականության 

ուղղությամբ հետագա աշխատանքի համար: 2 

 

Ազգային պլաններ, ռազմավարություններ, ծրագրեր և վերլուծական ուսումնասիրություններ 
Արդեն առկա են որոշ ծրագրեր՝ ուղղված  կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանը: 

Օրինակ` կրթության և գիտության նախարարությունը և բնապահպանության նախարարությունը 

նախադպրոցականից մինչև հետդիպլոմային մակարդակում ներդրել են շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կրթական 

ծրագիր: Կրթությունը ներառում է կլիմայի փոփոխության հետ կապված հարցեր:  Հանրային իրազեկման ավելի 

ընդգրկուն ջանքերն  իրականացվում են սեմինարների, հրապարակումների, հեռուստատեսային հաղորդումների և 

տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների միջոցով: Ինչպես պետական, այնպես էլ հասարակական 

կազմակերպությունները Հայաստանում իրականացնում են բնապահապանական կրթություն և հանրային 

իրազեկում:2 
 

Հայաստանում ընդունվել են մի քանի օրենքներ` փորձելով օգնել կլիմայի փոփոխության բացասական 

ազդեցությունների զսպմանը, սակայն դրանք ընդհանուր առմամբ կլիմայի փոփոխության և զարգացման հատմանը 

անդրադարձ չի կատարվում: Նշված օրենքներից շատերը նշվում են ստորև ներկայացվող աղյուսակում: Բացի այդ, 

«Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիրը», «Կայուն զարգացման ծրագիրը» և 

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական համայնքի միջև ֆինանսավորման համաձայնագիրը «Հայաստանի 

պարենային ապահովության» 2005-2006 թթ. ծրագրի մաս էին կազմում: Մյուս միջոցառումները ներառում են 

գյուղատնտեսական արտադրության համար ապահովագրության համակարգերը և եղանակի կանխատեսման 

ահազանգման համակարգը: Նշված ծրագրերից շատերի նպատակը, հատկապես` «Գյուղատնտեսության զարգացման 

ռազմավարության»-ը, պարենային ապահովության և ինքնաբավության ապահովումն է:  
 

Ընդունվել են որոշ օրենքներ, որոնք անդրադառնում են հողագործական գործելակերպում շրջակա միջավայրի 

հարցերին: Մասնավորապես ջրային ռեսուրսների կառավարման և վերականգնման համար «Ջրային օրենսգիրքը» 

նպատակաուղղված է  ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարմանը, իսկ «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքն աջակցում է ոռոգման համակարգերի 

շահագործմանն ու պահպանմանը: Ստորև թվարկվում են այս ոլորտում նմանատիպ այլ օրենքներ: 
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Պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների օգտագործման ցուցանիշը համեմատաբար ցածր է, ուստի այն լուրջ 

մտահոգություն չի առաջացնում:13 

 

Գյուղատնտեսության որոշ քաղաքականություններ զգալի ազդեցություն են ունեցել  գյուղատնտեսության ոլորտի 

ձևավորման վրա: 1990-ականներից սկսած ՀՀ կառավարությունն ազատական բարեփոխումների քաղաքականություն 

է վարել` վերացնելով սուբսիդիաները, ազատականացնելով սննդամթերքի գները և միջազգային առևտուրը: 

Կառավարությունը շարունակում է ֆերմերներին օժանդակել ԱԱՀ-ից և հողի հարկից ազատող արտոնություններով, 

ոռոգման ջրի սուբսիդիաներով և սերմերի համար նախատեսված վարկերով:  Ամենակարևոր գյուղատնտեսական 

ծրագրերի որոշ օրինակներ նկարագրվում են ստորև: Ընդհանուր առմամբ, այս համատեքստում առանցքային հարցն 

այն է, որ օրենքներն ու քաղաքականությունը լավ մտածված և հանգամանալից են, սակայն կիրարկումն ու 

իրականացումը կարող են անբավարար լինել՝ պայմանավորված ռեսուրսների, կարողությունների, իրազեկման և 

(կամ) համապատասխան գիտելիքի սահմանափակումներով:  
 

2004 թ. «Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարությունը» (ԳԿԶՌ) Աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարական ծրագրին շաղկապված փաստաթուղթ է (ԱՀՌԾ):  Հիմնական նպատակներն են` գյուղական  

եկամուտների ավելացումը, գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը, սննդամթերքի անվտանգության և պարենային 

ապահովության բարելավումը, ենթակառուցվածքի բարելավումը,  անասնաբուծության ոլորտում տոհմային գործի 

զարգացումը և կենդանիների առողջության բարելավումը:  ԳԿԶՌ-ի որոշ մասեր կենտրոնանում են շրջակա 

միջավայրի, այդ թվում` պարարտանյութերի և այլ ագրոքիմիկատների օգտագործման սահմանափակման, հողի 

պահպանության միջոցառումների խթանման, ջրարբիացման և ոռոգման մեթոդների բարելավման և արոտների 

կառավարման բարելավան հարցերի վրա:13
 ԳԿԶՌ-ն նպատակ ունի նաև կանխատեսելու և մեղմելու տարերային 

աղետների հետևանքները, ինչպես նաև իրականացնելու կլիմայի փոփոխությունների ազդեցության մեղմման 

միջոցառումներ:16
 

 

Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը կազմվել է 2007 թ.-ին: Ծրագրի նպատակների թվում են` ներկա և 

գալիք սերունդների կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը,  

բնական պաշարների պահպանումն ու արդյունավետ օգտագործումը, բնապահպանական իրավիճակի 

համակարգված բարելավումը, բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների` երկրի ներգրավումը 

ժամանակակից մոնիթորինգով և կանխարգելմամբ զբաղվող միջազգային կառույցներում, բնական և տեխնածին 

վտանգների հուսալի կանխատեսումը, կանխարգելումն ու չեզոքացումը, քաղաքաշինական համակարգերի 

անվտանգության, հուսալիության և կայունության ապահովումը:16
 

 

2005 թ. «Հայաստանի պարենային ապահովության ծրագիր»-ն ընդգրկում է բնապահպանական կարևոր   հարցեր, այդ 

թվում` կլիմայի փոփոխություն, անապատացում, կենսաբազմազանության պաշտպանություն և կենսաբանական 

անվտանգություն:  Ծրագիրն ամրագրում է, որ գյուղատնտեսական քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնի 

փոփոխվող կլիման և դրա ազդեցությունը: Ծրագիրը ներառում է` բնական ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ 

տվյալների բանկի ստեղծումը, բնական ռեսուրսների գնահատումը և մոնիթորինգը, հողի խոշորացման ծրագրերի 

մշակումն ու իրականացումը, արժեքավոր և հազվագյուտ էկոհամակարգերի  վերականգնումը և բերքի վնասը 

կանխելու համար վաղ ահազանգման համակարգերը:16
 

  
 

Գոքծող օրենքը կամ քաղաքականությունը Հայաստանում  Ընդունման  

տարեթիվ 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 1994 

«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 1999 

Հայաստանի Հանրապետության «Հողային օրենսգիրք 2001 

«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 2001 

«Երաշտների հետևանքների վերացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 2001 

Վնասատուների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների սկիզբ 2002 

«Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր» 2002 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարություն» 2002 
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«Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարություն» (ԳԿԶՌ) 2004 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենք 

2004 

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  2004 

Հայաստանի Հանրապետության «Անտառային օրենսգիրք» 2005 

«Սերմերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 2005 

«Հայաստանի պարենային ապահովության ծրագիր» 2005-2006 

Ազգային անվտանգության ռազմավարություն 2007 

«Երաշտի և այլ տարերային աղետների և տեխնածին վթարների ժամանակ բնակչությանը 

հրատապ օգնություն կազմակերպելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության  

թիվ 248-Ն որոշում և «Հեղեղների, սելավների և ջրհեղեղների ռիսկերից բնակչության,  

բնակավայրերի և ենթակառուցվածքի պաշտպանության ծրագիր» 

 

2008 

 

Միջազգային ջանքեր 

Բազմապիսի միջազգային կազմակերպություններ Հայաստանում ձեռնարկել և ֆինանսավորել են ծրագրեր` կլիմայի 

փոփոխության ազդեցությունները մեղմելու, կլիմայի փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու և ընդհանուր առմամբ 

գյուղատնտեսության ոլորտի բարելավման համար:  Այդ ծրագրերից որոշները ներառել են հետևյալը.  
 
 

Կազմակերպություններ Ծրագրեր 

ՄԱԶԾ/ԳԷՖ,  

բնապահպանության 

նախարարություն 

 

Սկզբնական (1998) և երկրորդ (2010) հաղորդագրության կազմում 
2,21

 

Համաշխարհային բանկ «Գյուղական ձեռնարկությունների և փոքրածավալ առևտրային գյուղատնտեսության» ծրագիր`  

ուղղված գյուղի զարգացմանը 22 

Համաշխարհային բանկ Շուկայական տնտեսության անցման և գյուղական աճի բարելավման աջակցության 

նախաձեռնություններ`  

 ՖՏ 98 Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցության վարկ, որն աջակցեց 

Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոնին  

ՖՏ 99 Սեփականության իրավունքի գրանցման ծրագիր, ՖՏ 99 Ոռոգման պատվարների 

անվտանգություն 

 ՖՏ 02 Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր և գյուղական արտադրողակա- 

նության և ենթակառուցվածքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ  

ՖՏ 04 Առողջապահական և կրթական ծրագրեր 

 Անդրկովկասյան տարածաշրջանում զբոսաշրջության նախաձեռնություն23
 

Համաշխարհային բանկ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի» 
(Համայնքների արոտավայրերի/անասնապահական կառավարման համակարգ) նպատակն է  

բարձրացնել արոտների  և անասնապահությունից ապրուստի միջոցների արտադրողականությունը և 

կայունությունը ընտրված գյուղական համայնքներում24 

Համաշխարհային բանկ Ոռոգման համակարգերի վերականգնման ծրագիր, 2010-2011թթ., նպատակն է ջրի  

օգտագործման բարելավումը` միաժամանակ խթանելով գյուղական զբաղվածությունը25
   

FAO, Եվրահանձնաժողով 

և Կենդանիների առողջու- 

թյան փորձագետների 

համաշխարհային  

կազմակերպություն 

Կենդանիների և բույսերի վնասատուների անդրսահմանային կանխարգելման հրատապ  
համակարգը  (EMPRES) օգնում է անասնապահությունը պաշտպանել հիվանդություններից  

և կանխել դրանց սահմանային տարածումը 26
 

ԱՄՆ 

գյուղատնտեսական  

դեպարտամենտ 

Հայաստանում և Վրաստանում «Կովկասի գյուղատնտեսության զարգացման  
Նախաձեռնությունը» (CADI) օգնում է գյուղական վայերում ֆերմերների և ագրոբիզնեսի աճին, 

եկամուտների ավելացմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը`  ապրուստի կայուն 
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 (USDA) միջոցներ ստեղծելու նպատակով: Բացի այդ, CADI ծրագիրն ապահովում է մատակարարման շղթայում 

 որակը և կառավարություններին օգնում է բարելավել առևտրային կարողությունները և  

շուկայական գյուղատնտեսական քաղաքականությունը27 

ԱՄՆՄԶԳ «Հայաստանի փոքրից միջին ձեռնարկությունների շուկայի զարգացման ծրագիր»-ը (ASME),  
2000 թ.,  օգնեց արտահանման շուկաների ընդլայնմանը և այլապես ներմուծված ապրանք- 

ների տեղական իրացման ծավալների ավելացմանը28 

ԱՄՆՄԶԳ Միկրոձեռնարկությունների զարգացման նախաձեռնությունը (MEDI), 2004թ. բարելավեց 

միկրոֆինանսավորման կազմակերպությունների համար միջավայրը 29
 

ACDI/VOCA 
 
 

Ֆերմերը ֆերմերին (FtF) ծրագիրը գործել է 1992 թ.-ից: Ծրագրի միջոցով Հայաստանի 

կազմակերպություններին և ֆերմերներին ուսուցանվել են հիմնական հմտություններ և նոր  

մեթոդներ30
 

Եվրոպական 

ներդրումային բանկ 
 (EIB) 

Եվրոպական ներդրումային բանկը, Համաշխարհային բանկը և Վերակառուցման և  

զարգացման եվրոպական բանկը պարտավորվել են 2009թ.  ֆինանսական միջոցներ  

հատկացնել Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպային: Նրանք նպատակ ունեն ստեղծել  

 էներգետիկ և բնապահպանական նախագծերում ներդրումները հնարավոր դարձնող  

կառույց 
 

Հազարամյակի  

մարտահրավերների  

կորպորացիա 

Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունավետության բարելավում` ոռոգման ենթակառուցվածքի  

վերականգնման և ջրամատակարարման բարելավման, բերքատվության բարձրացման,  

ավելի բարձրարժեք մշակաբույսերի և ավելի մրցունակ ոլորտի միջոցով արտադրողակա- 

նության բարձրացմանն օգնելու միջոցով գյուղական աղքատության նվազեցում31
 

Միջազգային  

զարգացման  

ընկերակցություն (ՄԶԸ) 

Ծրագրերը ներառել են` 4,000 կմ ոռոգման ջրանցքների վերականգնում, 

140,000 հա կամ ոռոգվող հողի 74 տոկոսի բերքատվության բարձրացում,  

760 կմ ճանապարհի պահպանում և դպրոցների խմելու ջրի համակարգերի, ոռոգման  

համակարգերի և գյուղերի առողջապահական հիմնարկների համայնքային փոքր  

ծրագրեր32 

Մի շարք պետական և  

մասնավոր  

կազմակերպություններ 

77 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում մեղմման 13 ծրագրերում` կապված  աղբավայերում 

կենսագազ որսալու,  անտառապատման, փոքր հիդրաէլեկտրակայաններ և ջեռուցման ու  

տաք ջրամատակարարման բարելավում33
 

Եվրահանձնաժողով 2007թ. ՀՀ լայնամասշտաբ ծրագրի  բյուջետային աջակցության բաղադրիչ` ուղղված  

Կենդանիների առողջության և բուսասանիտարական քաղաքականության համար 

տեղաբաշխման և տեխնիկական արդյունավետությանը, 2009-2013
34

 

ՌԷԿ Կովկաս Աջակցություն Հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում կենսաբազմազանության  

պահպանության քաղաքականության և գործելակերպերի մշակմանը, 2011-2014
35

 

 
 

Բացի այդ, Հայաստանում մի շարք արտահանող ընկերություններ ընդունել են գլոբալ գյուղատնտեսական լավ 

գործելակերպեր (GGAP), որոնք հաճախորդներին հնարավորություն են տալիս հետևել հողագործության 

գործելակերպերին և մթերքի  ծագմանը: Սակայն ներկայումս չի իրականացվում գյուղատնտեսական լավ 

գործելակերպի ազգային համակարգ: 
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XI. Ինստիտուցիոնալ համատեքստ 
Ընդհանրապես կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության առումով Հայաստանի ինստիտուցիոնալ 

մեխանիզմները զգալի բարելավման կարիք ունեն, հատկապես` համակարգման, ֆինանսավորման և 

արդյունավետության տեսանկյունից: Կլիմայի փոփոխության բարդ և բազմակողմ բնույթը դժվարացնում է մեկ 

հաստատության միջոցով խնդրին լիարժեք արձանգանքելու հարցը, դրա փոխարեն մի շարք հաստատություններից 

յուրաքանչյուրը կենտրոնանում է խնդրի տարբեր կողմերի և հարակից մարտահրավերների վրա: Սակայն կլիմայի 

փոփոխության խնդրի արդյունավետ և համակարգային հասցեագրման համար անհրաժեշտ է համապատասխան 

նախարարությունների միջև համակարգման պաշտոնական կառույցների ստեղծում, որոնք ավելի լավ պատկերացում 

կապահովեն կլիմայի փոփոխության քաղաքականության և դրա իրականացման մասին: Ֆինանսների 

նախարարությունը որպես կարևոր շահագրգիռ կողմ  կլինի այդ համակարգման աշխատանքում՝ հաշվի առնելով 

վերջինիս կարևորագույն դերը ռեսուրսների բաշխման հարցում: Գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության 

ազդեցություններին, ինչպես նաև հարմարվողականության միջոցառումների հետ կապված քաղաքականությանն 

առնչվող ՀՀ նախարարությունների թվում են`   
 

 Գյուղատնտեսության նախարարությունը, որը մշակում և իրականացնում է գյուղատնտեսության և 

անտառային տնտեսության բնագավառներում կառավարության քաղաքականությունը.  

 Բնապահպանության նախարարությունը, որը մշակում և իրականացնում է շրջակա միջավայրի 

պահպանության և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման բնագավառներում քաղաքականությունը և 

Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հաղորդագրությունների մասով գլխավոր մարմինն է. 

 Տարածքային կառավարման նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը 
պատասխանատու է Երևան քաղաքից դուրս ոռոգման  և խմելու ջրի համար. 

 Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որն աշխատում է պետության տնտեսական զարգացման 

քաղաքականության ուղղությամբ. 

 Կրթության և գիտության նախարարությունը, որը մշակում և իրականացում է կրթության և գիտության 

բնագավառներում քաղաքականությունը. 

 Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որը մշակում, իրականացնում և համակարգում է 

արտակարգ իրավիճակներում, այդ թվում` տարերային աղերտների ժամանակ, բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում  քաղաքականությունը. 

 Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, որը մշակում և իրականացնում է էներգետիկայի 

բնագավառում քաղաքականությունը.  

 Ֆինանսների նախարարությունը, որը մշակում և իրականացնում է հարկաբյուջետային եկամուտների, դրանց 

հավաքման և պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում քաղաքականությունը  և  

 Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, որը մշակում և իրականացնում է տրանսպորտի, կապի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառներում քաղաքականությունը, ինչը կարող է հավանաբար 

ներառել նաև եղանակի կամ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ նոր տեղեկությունների տարածումը:  
 

Հայաստանում գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության ոլորտում քաղաքականությունը մշակում և 

իրականացնում է գյուղատնտեսության նախարարությունը: Սակայն երկրում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը 

ամբողջական չէ, ոչ էլ` լավ կիրարկված: Ոլորտում առկա խնդիրների թվում են` տեղեկությունների ոչ բավարար 

փոխանցումն ու գերատեսչությունների միջև ոչ բավարար համակարգումը` քաղաքականության ձևավորման և 

նախագծերի իրականացման համար: Հայկական պետական գյուղատնտեսական ակադեմիան և գյուղատնտեսական 

աջակցության մարզային կենտրոնները խորհրդատվական ծառայություններ են մատուցում, սակայն 

գյուղատնտեսության հետազոտական, խորհրդատվական ծառայությունները և  հողագործության ու կառավարման 

ուղղությամբ ուսուցումը կատարելագործելու կարիք կա:13
 

 

Համաշխարհային բանկը նշում է գյուղատնտեսաության ոլորտի որոշ առաջնահերթ կարիքներ: Այդ 

գործողությունները ներառում են` օրենսդրական դաշտի և շրջակա միջավայրի հսկողության բարելավումը, 

բնապահպանական կրթության և կառավարության, տնտեսվարողների և հանրության շրջանում տեղեկատվության 

փոխանցման և համակարգման ամրապնդումը, գյուղատնտեսական հետազոտական, խորհրդատվական 
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ծառայությունների, միջամտությունների և ֆինանսական աջակցության ընդլայնումը, ագրո-բնապահպանական 

հարցերի վերաբերյալ փորձնական նախագծերի և ծրագրերի մշակումը:  
 

XII. Հետագա ուղիներ 
 
 
2012 թ. մայիսին Երևանում (Հայաստան) անցկացվեց Հայաստանի գյուղատնտեսական համակարգերում կլիմայի 

փոփոխության նկատմամբ խոցելիությունը նվազեցնելու վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման և խորհրդակցական 

աշխատաժողով: Նշված միջոցառման ժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվեց և 

շրջանառվեց Կլիմայի փոփոխության և գյուղատնտեսության վերաբերյալ Երկրի մասին զեկույցի նախագիծը`  օգնելով 

հետագա վերլուծական աշխատանքի համար օժանդակության և շահագրգռվածության բարձրացմանը, նպատակ 

ունենալով նվազեցնել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի խոցելիությունը:  

 

Հաջորդ քայլը կլինի Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ աշխատանքը՝ Հայաստանի գյուղատնտեսության համար 

կլիմայի փոփոխությանն արձագանքելու ծրագիր մշակելու նպատակի ուղղությամբ:  
 

Ընդհանուր առմամբ, այս աշխատանքը ներառում է և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, և ֆերմերային, 

անասնապահական և արտադրական համակարգերի համար հարմարվողականության մի շարք հնարավոր և 

մեղմման միջոցառումները գնահատելու ուղղությամբ մանրակրկիտ վերլուծություն և տնտեսական մոդելավորում թե 

ազգային և թե տեղական մակարդակներում: Մասնավորապես՝ վերլուծությունը ենթադրում է կլիմայի, ջրային 

ռեսուրսների, հողի և գյուղատնտեսական գործելակերպերի վերաբերյալ տեղերում ընթացիկ տվյալների հավաքումը, 

կլիմայի սցենարների մշակումը, բերքատվության մոդելի կազմումը և ջրային ռեսուրսների առաջարկն ու 

պահանջարկը, ինչպես նաև հարմարվողականության և մեղմման որոշակի միջոցառումների ծախսերի և 

արդյունքների գնահատումը: Արդյունքը կլիմայի նկատմամբ ճկունության, ջերմոցային գազերի արդյունավետությունը 

և գյուղատնտեսության ոլորտում բերքատվությունը բարելավելու՝ ըստ առաջնահերթությունների դասակարգված 

միջոցառումների ցանկն է, արդյունքներ, որոնք այնուհետև կարող են ուսումնասիրվել ֆերմերների և տեղացի 

փորձագետների հետ՝ նրանց կարծիքները ստանալու համար: Այս վերլուծությունը կիրականացվի «Ինդասթրիալ 

Իքընոմիքս, Ինք.» (Industrial Economics, Inc. (IEc)) միջազգային խորհրդատվական ընկերության փորձագետ 

աշխատակիցների կողմից` մի շարք կազմակերպությունների տեղացի փորձագետների հետ սերտ 

խորհրդակցությունների միջոցով և Համաշխարհային բանկի ղեկավարությամբ: Iec-ը նաև ուսուցման և 

կարողությունների զարգացման ծառայություններ  կմատուցի տեղական փորձագետների համար և կազմակերպել է 

մարզային խորհրդատվական հանդիպումներ ֆերմերների, քաղաքականություն մշակողների և հետազոտողների 

հետ` գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացող ռիսկերի և 

հնարավորությունների մասին իրազեկության բարձրացման համար:   

 

Նշված աշխատանքի գագաթնակետը կլինի գյուղատնտեսության և կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման 

և հարմարվողականության ու մեղմման տարբերակների ցանկի մշակումը, որը կընդգծի գյուղատնտեսության ոլորտի 

վրա կլիմայի փոփոխության ֆիզիկական, տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները և վեր կհանի 

ներդրումների, կարողությունների զարգացման և քաղաքականության բարելավման համար հարմարվողականության 

առաջնահերթությունները:  Նշված տարբերակները կլինեն գործնական և աշխատող` ուշադրությունը 

կենտրոնացնելով «անպայման շահող» տարբերակների վրա, որոնք օգտակար են հարմարվողականության, մեղմման 

և տեղական տնտեսության համար: Վերլուծությունը կքննարկվի գյուղատնտեսության նախարարության և 

Համաշխարհային բանկի կողմից համատեղ` 2012 թ. աշնանը անցկացվելիք բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար 

նախատեսված «Զեկույցի շրջանառության և համաձայնության ձեռքբերման ազգային համաժողովի» ժամանակ: 

Համաժողովը կօգնի հետագա ուղու համար համաձայնության ձեռք բերմանը` գործողությունների համար 

առանձնացնելով գործնական առաջնահերթություններ:  

 

Դրան կհաջորդի գիտելիքի փոխանակման տարածաշրջանային համաժողովը, որի ընթացքում հայ մասնագետները 

կարող են հաղորդակից դարձնել իրենց փորձին և արդյունքներին` միաժամանակ ուսանելով Հարավային Կովկասի 

մյուս երկրների փորձագետներից: Համաժողովի հիմնական նպատակը կլինի Հայաստանի փորձագետներին աջակցել 
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գյուղատնտեսության ոլորտին կլիմայի հարմարվողականության և մեղմման միջոցառումների ծրագրի մշակման 

գործում: Ավելին, Համաշխարհային բանկի աշխատակիցները կօգնեն ամենաառաջնահերթ միջոցառումների համար  

ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների բացահայտման հարցում: Նշված համաժողովի ընթացքում 

կուսումնասիրվեն  տարածաշրջանային ավելի ընդգրկուն համագործակցության հնարավորությունները և 

աջակցություն կցուցաբերվի գյուղատնտեսության և կլիմայի փոփոխության հարցերով աշխատող փորձագետների 

պրակտիկայի համար համայնքների ստեղծմանը:   Ի վերջո, Համաշխարհային բանկի թիմը կպատրաստի 

տարածաշրջանային զեկույցի սինթեզ, որը հետագա աշխատանքի համար կարող է որպես ուղեցույց ծառայել: 
 

Երախտիքի խոսք:  Երկրի մասին սույն զեկույցը կազմել է «Ինդասթրիալ Իքընոմիքս, Ինք.» ընկերությունը՝ Համաշխարհային 
բանկի՝ Նիկոլաս Ահուսիսուսի գլխավորած թիմի ուղղորդմամբ, որի կազմում էին Ջիթենդրա Սրիվաստավան և Արուսյակ 
Ալավերդյանը  և ECSSD սեկտորի կառավարիչ Դինա Ումալի-Դեյնինգերի ընդհանուր ղեկավարությամբ: Ֆինանսավորումը 
տրամադրվել է Բանկ-Նիդեռլանդներ գործընկերության ծրագրի  (BNPP)միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում 
ենք այցելել մեր կայքէջը՝ worldbank.org/eca/climateandagriculture: 
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