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ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 
 Ծրագրի թիրախային համայնք. Տավուշի 

մարզի Տավուշ և Արծվաբերդ համայնքներ  
 Բնակչություն. 4919 մարդ 
 Շահառուներ. 13 ֆերմերային 

տնտեսություններ և նրանց ընտանիքները 
 Տրամադրված ցանցերի ընդհանուր 

մակերես. 30,000 քառ. մ 
 Իրականացման ժամկետ. 2014-2015թթ. 

Լուսանկար 1. Ծրագրի ներկայացում համայնքում, 
2014թ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ 
ծրագրի շրջանակում 2014 թվականին Տավուշի 
մարզի 19 համայնքներում անցկացված 
հարցումները ցույց էին տվել, որ կարկուտը 
ֆերմերների և համայնքների ղեկավարների 
կողմից համարվել է գյուղատնտեսության վրա 
ազդող ամենալուրջ խնդիրներից մեկը։ Որոշ 
տարածքներում կարկտի բացասական 
ազդեցությունը գյուղատնտեսական մշակաբույ-
սերի վրա շատ ավելի լուրջ է, քան այլ 
ծայրահեղ եղանակային երևույթներինն, 
ինչպիսիք են ցրտահարությունը կամ 
երաշտները։  

Հիմնախնդիրը. Տավուշի մարզը և հատկապես 
մարզի սահմանամերձ համայնքները, որոնք 
գտնվում են Բերդի տարածքում (Տավուշի 
նախկին վարչական շրջան), հայտնի են իրենց 
խաղողի և մրգատու այգիներով։ Բերդում և 
հարակից համայնքներում աճեցվող խաղողի 
տեսակները համարվում են կոնյակի (բրենդի) 
արտադրության համար լավագույններից, և սա 
է պատճառը, որ Երևանի կոնյակի գործարանն 
(«Արարատ») ունի մասնաճյուղ Բերդ 
քաղաքում։ Այս մասնաճյուղի շնորհիվ՝ խաղողի 

տեղական արտադրողների համար ապահով-
ված է շուկայի համեմատաբար հեշտ 
հասանելիություն, և նրանց հիմնական ռիսկերը 
կապված են եղանակային պայմանների և 
կլիմայի փոփոխության, մասնավորապես՝ 
կարկտի ավելացած հաճախականության, ինչ-
պես նաև դրա սեզոնային բնույթի փոփոխու-
թյան հետ։  

 

Լուսանկար 2, 3. Հակակարկտային ցանցերի 
մետաղյա հենասարքերի բաշխում, 2015թ. 

Խաղողի և պտղատու այգիները կարկտից 
պաշտպանելու նպատակով անցյալում 
օգտագործվել են հակակարկտային կայաններ։ 
Սա արդյունավետ, սակայն թանկարժեք լուծում 
է, որը պահանջում է ռադարներով զինված 
բարդ համակարգի առկայություն՝ արծաթի 
յոդիտի արկերով։ Բացի այդ, դա ակտիվ 
միջամտություն է մթնոլորտին, որն 
անընդունելի է բնապահպանական տեսակե-
տից։ Ավելին, սահմանամերձ գոտիներում նման 
կայանների կիրառումը կարող է տագնապի 
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պատճառ դառնալ միջպետական սահմանին։ 
Ներկայում կարկտի դեմ պայքարը 
կառավարության գերակայություններից է, 
սակայն առաջարկվում է օգտագործել գազ 
արտադրող փոքր հակակարկտային կայաններ 
և օդային ռեակտիվներ արտամղող սարքեր. 
երկու տարբերակն էլ ազդում են մթնոլորտում 
տեղի ունեցող բնական գործընթացների վրա և, 
չնայած որոշ չափով օգտակար են 
գյուղատնտեսության համար, կարող են նաև 
բնապահպանական խնդիրների պատճառ 
դառնալ։ 

Առաջարկվող լուծումը. Հակակարկտային 
ցանցերը հակակարկտային արկերի հարաբե-
րաբար նոր այլընտրանք են: Ցանցերը 
տեղադրվում են ուղղակիորեն խաղողի և 
պտղատու այգիներում՝ ապահովելով պաշտ-
պանություն կարկտից, ինչպես նաև քամուց, 
արևայրուքից, անասուններից և թռչուններից: 
Ցանցերն ապահովում են ավելի հասցեական 
պաշտպանություն և կարող են օգտագործվել 
ինչպես անհատ ֆերմերների, այնպես և խոշոր 
կոոպերատիվների կողմից: Տեղադրումից հետո 
ցանցերը չեն պահանջում որևէ ընթացիկ 
սպասարկման ծախս, բացառությամբ ոչ մեծ 
նորոգումների: Դրանք կարող են օգտագործվել 
10-15 տարի և նույնիսկ ավելի երկար: 
Հայաստանում հակակարկտային ցանցերի 
կիրառման սակավաթիվ փորձեր կան, 
ներառյալ դրանց կիրառումը երկրի 
խոշորագույն գինեգործական «Հայաստանի 
հողեր» [Tierras de Armenia] ընկերության 
խաղողի այգիներում, որոնք գտնվում են 
Արմավիրի մարզում: Սակայն քանի որ սա 
մասնավոր ձեռնարկություն է, ավելի փոքր 
ֆերմերային տնտեսությունները դժվարությամբ 
կարող են սովորել այս փորձից և գնահատել 
կիրառված մեթոդը: ՄԱԶԾ հայաստանյան 
գրասենյակի Աղետների ռիսկերի նվազեցման 
ծրագրի շրջանակում հաջողությամբ 
փորձարկվել է նշված ցանցերի կիրառումը 
Տավուշի մարզի խաղողի այգիներից մեկում, և 
արդյունքները չափազանց խոստումնալից են 
եղել. հետևաբար՝ կարևոր է, հենվելով այս 
փորձի վրա, խթանել հակակարկտային 
ցանցերի հետագա կիրառումը Հայաստանում: 

Կոնկրետ նշված դեպքում որոշվել էր գնել 
հակակարկտային ցանցեր՝ պատրաստված 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատ-
մամբ դիմակայուն, չվերամշակված, բարձր 
խտության պոլիէթիլենից կամ պարզապես 
բարձր խտության պոլիէթիլենից, իսկ 
պահանջվող հյուսվածքն էր «Անգլիական 
շարքը», քանի որ ՄԱԶԾ հայաստանյան 
գրասենյակի Աղետների ռիսկերի նվազեցման 
ծրագրի փորձը ցույց էր տվել, որ այն ավելի 
դիմացկուն է և մանր վնասվածքների դեպքում 
հեշտությամբ նորոգվում է: 

Իրականացումը. Հաշվի առնելով վերոնշյալ 
տեղեկությունները՝ Ծրագիրը կենտրոնացավ 
ֆերմերների հետ խորհրդակցությունների վրա, 
որոնց թեման խաղողի այգիներում 
համաֆինանսավորման հիմունքներով հակա-
կարկտային ցանցերի տեղադրումն էր։ 
Տեխնոլոգիան ներկայացվել է Հայաստանի 
Տավուշի մարզի ֆերմերներին և տեղական 
մասնագետներին։ Քանի որ կար Տավուշ 
համայնքի՝ վերը հիշատակված հաջող փորձը, 
տեղացի ֆերմերները ծանոթ էին առաջարկվող 
լուծմանը և առավել բաց էին համագոր-
ծակցության համար։ Չորս ֆերմեր պատրաս-
տակամություն հայտնեց մասնակցել ծրագրին 
Արծվաբերդ համայնքում, և ինը ֆերմեր՝ 
Տավուշ համայնքում։ 

Ընդհանուր առմամբ՝ Իտալիայից ներմուծվել և 
Տավուշի մարզի 13 ֆերմերներին (որոնցից 
մեկը կին է) բաժանվել է 30,000 քառ. մ 
հակակարկտային ցանց՝ շարքերի «անգլիա-
կան» հյուսվածքով, պատրաստված բարձր 
խտության չվերամշակված պոլիէթիլենից։ 
Յուրաքանչյուր շահառու ստորագրել է 
համաձայնագիր և պարտավորվել է ձեռք բերել 
իր խաղողի այգում ցանցերի տեղադրման 
համար անհրաժեշտ մետաղական 
կոնստրուկցիաների կեսը։ Կախված կոնկրետ 
այգու առանձնահատկությունից, մասնավո-
րապես՝ շարքերի երկարությունից, շահառո-
ւները համաֆինանսավորել են այս ծրագրի 6-
10 տոկոսը։ Ծրագրի իրականացման արդյուն-
քում մոտ 3 հա խաղողի այգի պաշտպանվել է 
կարկտի ազդեցությունից։ Ծրագրի ընդհանուր 
ծախսերը, ներառյալ ՄԱԶԾ-ի ներդրումը և 
շահառու ֆերմերների կողմից կատարված 
համաֆինանսավորումը, գերազանցեց 15 մլն 
դրամը (31,500 ԱՄՆ դոլար)։ 
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Հակակարկտային ցանցերի ֆինանսական 
գնահատումը. Համաձայն խաղողի այգիների 
սեփականատերերի տրամադրած տեղեկու-
թյունների, խաղողի բերքը միջինը կազմում է 
մոտ 20 տոննա/հա, որի եկամուտը կազմում է 
2.7 մլն դրամ կամ 6,700 ԱՄՆ դոլար (2014թ. 
տվյալներ )։ Եթե սեփականատերը չի օգտվում 
վարձու աշխատուժից, ապա նրա շահույթը 
կազմում է նշված գումարի մոտ 70 տոկոսը կամ 
4,700 ԱՄՆ դոլար։ Ցանցերի տեղադրման 
արժեքը կազմում է մոտ 10,000 ԱՄՆ 
դոլար/հա, իսկ շահագործման տևողությունը՝ 
10-15 տարի։ Կարկտի հասցրած վնասների 
ներկա հաճախականությունը և կլիմայի 
փոփոխության հետևանքով կանխատեսվող 
վատթարացումը հաշվի առնելով, եթե խաղողի 
այգիները կարկտից տուժում են 5 տարին մեկ 
անգամ՝ բերքի մոտ 70 տոկոսի կորստով, 
հակակարկտային ցանցերի ձեռքբերման 
համար ներդրումը դառնում է արդարացված: 
Պետք է նաև նշել, որ կարկուտը վնասում է ոչ 
միայն տվյալ տարվա բերքը, այլև նվազեցնում է 
գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը 
հաջորդող 1-2 տարվա ընթացքում։ 

Այսպիսով՝ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 
երկարաժամկետ հատվածում հակակար-
կտային ցանցերի տեղադրման համար արվող 
ներդրումները տնտեսական առումով արդա-
րացված են և բարձր աստիճանի երաշխիք են 
տրամադրում բերքի պահպանման համար, 
ինչը կարևոր է վերամշակող ձեռնարկություն-
ների հետ արժեշղթայի տեսանկյունից։ 

 

Լուսանկար 4. Տեղադրված հակակարկտային 
ցանցեր, 2015թ. 

Հիմնական խոչընդոտները և լուծումները. 
Կարևոր է նշել, որ հակակարկտային ցանցերի 
համար պահանջվող նախնական ներդրումները 
կարող են Հայաստանի փոքր ֆերմերային 
տնտեսությունների ուժերից վեր լինել, քանի որ 
նրանց համար վարկերի և ֆինանսավորման 
այլ աղբյուրների հասանելիությունը սահմանա-
փակ է։ Ելնելով հակակարկտային ցանցերի 
տեղադրման համեմատաբար բարձր արժեքից 
հնարավոր է, որ բազմաթիվ ֆերմերներ 
արտոնյալ (սուբսիդավորված) վարկերի տես-
քով աջակցության կարիք ունենան, կամ դրանք 
ստանան լիզինգի միջոցով՝ բանկերից կամ 
կոնյակ/ գինի արտադրող ընկերություններից։ 

ՄԱԶԾ-ի կողմից 13 ֆերմաներում իրականաց-
ված փորձնական տեղադրումների արդյունք-
ների մշտադիտարկումը և գնահատումը կարող 
են շատ արժեքավոր լինել խաղող 
արտադրողների, գինեգործների և վարկատու 
հաստատությունների շրջանում այս 
տեխնոլոգիայի նկատմամբ վստահության 
ստեղծման համար։ 
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Այսպես, Երևանի կոնյակի գործարանի (այս 
շրջանից խաղողի ամենախոշոր գնորդը) 
համար կարող է շահավետ լինել անտոկոս կամ 
ցածր տոկոսով վարկերի տրամադրումը 
ֆերմերներին՝ ցանցերի ձեռքբերման 
նպատակով՝ այդպիսով նաև ստեղծելով 
երկարաժամկետ գործնական հարաբերություն-
ներ և ապահովելով արտադրական հումքի 
երաշխավորված մատակարարումը։ Կոնյակ և 
գինի արտադրողները շահագրգռված են 
խաղողի բարձրորակ տեսակների հուսալի և 
կայուն մատակարարում ունենալու հարցում. ի 
հավելումն, նրանք այս օժանդակությունը 
կարող են համարել իրենց մատակարարների 
նկատմամբ սեփական սոցիալական պատաս-
խանատվության մի մասը։ 

Այս տեխնոլոգիայի ավելի լայն կիրառումը 
կարող է նաև նպաստել գյուղատնտեսական 
արտադրանքի ապահովագրմանը, որը ներկա-
յում բանակցությունների առարկա է գյուղատն-
տեսության նախարարության, Կենտրոնական 
բանկի և KfW բանկի միջև։ Հակակարկտային 
ցանցերի տեղադրմամբ՝ մշակաբույսերի 
արտադրության ռիսկերի կառավարումը 
կդառնա ավելի կանխատեսելի՝ այդպիսով 
բերքի ապահովագրությունը մասնավոր 
ապահովագրական ընկերությունների համար 
դարձնելով առավել գրավիչ։ Այն ֆերմերները, 
որոնք ներդրումներ կանեն այս ցանցերում, 
հնարավոր է, որ նաև օգտվեն ավելի ցածր 
ապահովագրավճարներից՝ համեմատած 
մյուսների հետ։ 
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Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կլիմայի նկատմամբ դիմակայությունը Հայաստանի 
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