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 Թիրախային համայնք. Չիվա, Վայոց ձորի 

մարզ 
 Բնակչություն. 892 մարդ 
 Շահառուներ. 15 տնային տնտեսություն, 1 

հյուրատուն 
 Իրականացման ժամկետ. 2015-2016թթ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. Կլիմայի 
փոփոխությունն ունի մի շարք էական 
բացասական հետևանքներ Հայաստանի 
գյուղական համայնքների համար, ներառյալ 
այնպիսի բնական աղետների ուժգնացումն, 
ինչպիսիք են սողանքները և սելավները, որոնք 
վնաս են հասցնում տեղական ենթակառուց-
վածքներին և գյուղատնտեսական հողերին: 
Հաշվի առնելով սա, ՄԱԶԾ հայաստանյան 
գրասենյակն իրականացրել է Վայոց ձորի 
մարզի մի շարք գյուղական համայնքների 
խոցելիության գնահատում, ներառյալ Չիվայում, 
Մարտիրոսում, Ռինդում և Շատինում, արդյուն-
քում յուրաքանչյուր համայնքի համար վերհա-
նելով կլիմայի փոփոխության հետ կապված 
առավել նշանակալի աղետների: Չիվա գյուղի 
պարագայում գնահատումը ցույց է տվել, որ 
սողանքները և սելավները ներկայում ազդում են 
համայնքի ենթակառուցվածքների վրա և կարող 
են դառնալ առավել ինտենսիվ՝ կլիմայի 
փոփոխության կանխատեսվող միտումների 
արդյունքում: 

 
Լուսանկար 1. Ծրագրի տեղամասը Չիվա գյուղի 

մոտակայքում, 2016թ. 

Չիվա համայնքի համար իրականացվել է ավելի 
մանրամասն հետազոտություն, որպեսզի ի 
հայտ բերվեն սելավի և սողանքի ռիսկի 
աղբյուրները: Գնահատման արդյունքում 
ուսումնասիրվել են սելավի/սողանքի չորս խոշոր 
գոտիներ և դրանց համար մշակվել են 
համապատասխան միջոցառումներ: Մշակված 
գործողությունները ներառում են կուտակման 
գոտու վերականգնումը և խոշոր պատվարների 
կառուցումը սելավի լոգի երկայնքով: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկա-
յացվել և քննարկվել են Չիվա համայնքի հետ, 
ներառյալ գյուղապետարանի, դպրոցի, սեյսմիկ 
պաշտպանության կայանի, ԱՌՆ կամավորա-
կան խմբի, ջրօգտագործողների ընկերություն-
ների ներկայացուցիչները: Խորհրդակցություն-
ների հիման վրա որոշում է կայացվել 
կենտրոնանալ այն սելավային գոտու վրա, որը 
վնաս է հասցնում գյուղապետարանի շենքին, 
ավելի քան 15 մասնավոր տների, ինչպես նաև 
գյուղի կենտրոնական հատվածում գտնվող 
գերեզմանատանը: 

 
Լուսանկար 2. Տեղական տնկիների տնկում, 2016թ. 

Նպատակ և պլանավորված գործողություն-
ներ. Փորձնական ծրագիրը նախատեսվել է 
սելավների ազդեցության կրճատման բնապահ-
պանական տեխնոլոգիաների ցուցադրման 
համար: Փորձնական ծրագրի տեղամասը այն 
չորս տեղամասերից մեկն է, որի համար 
Ծրագիրը մշակել է քարտեզ և նախագծային 
փաստաթղթեր: Միջոցառումներն ուղղված են 
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Չիվայում առնվազն 15 շինությունների, 
ներառյալ համայնքապետարանի և մասնավոր 
հյուրատան շենքերի, պաշտպանությանը: 

Հայաստանում ավանդաբար կիրառվող 
սելավապաշտպան միջոցառումները ներառում 
են թանկարժեք ինժեներական լուծումներ, 
որոնք նաև պահանջում են սպասարկման զգալի 
ծախսեր: Այս ցուցադրական ծրագրում սելավից 
պաշտպանվելու համար օգտագործված 
այլընտրանքային տեխնոլոգիան հիմնված է 
այնպիսի միջոցառումների վրա, որոնք ուղղված 
են բուսածածկի վերականգնմանը սելավի 
հավաքման գոտիներում և ծղոտե գլանների 
տեղադրմանը ավելի քան 2 հա դեգրադացված 
լանջի վրա: Ծղոտե գլանները նման 
նպատակներով լայնորեն կիրառվում են 
բազմաթիվ երկրներում, ներառյալ Միացյալ 
Նահանգները1, սակայն Հայաստանում դրանց 
ծանոթ չեն: 

Ծրագրի գործողությունները ներառում են 
ծառատունկ տեղամասի ստորին հատվածում՝ 
բուսածածկի վերականգնման նպատակով, 
3,200 մ ծղոտե գլանների տեղադրում, ինչպես 
նաև 600 մ ցանկապատի կառուցում՝ 
արածեցումը կանխելու համար: Տնկվել է 
տեղական ծառատեսակների 1,670 տնկիներ, 
ներառյալ վայրի տանձենի, խնձորենի, բալենի և 
թեղի: Տեղանքին բնորոշ չոր պայմաններում 
տնկիների բավարար կպչողականության 
ապահովման նպատակով օգտագործվել է 
տեղական արտադրության ոչ թունավոր 
«Էկոգել» ջրի աբսորբենտը, քանի որ ինտենսիվ 
ոռոգումն անհնար է՝ կապված սելավների և 
սողանքների հնարավոր ինտենսիվացման հետ: 

30 սմ տրամագծով ծղոտե գլանները 
տեղադրվել են 21 շարքերում, 2.5 մ  ուղղահայաց 
հեռավորությամբ, որպեսզի դանդաղեցվի ջրի 
մակերեսային հոսքն, ինչպես նաև կուտակվեն 
անձրևաջուրը և տեղական բույսերի սերմերը, 
այդպիսով ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ 
բուսածածկի վերականգնման համար: Բացի 
այդ, ծառերի տնկիների ներքևում տեղադրված 

                                                            
1 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/wy/tech
nical/?cid=nrcs142p2_027274 

ծղոտե գլանները կարող են օգնել խոնավության 
պահպանմանը: 

  
Լուսանկար 3, 4. Ծղոտե գլանների տեղադրումը, 

2016թ. 

Ծրագրի մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ է 
տեղամասի ցանկապատումը, որը տարածքը 
կպաշտպանի ընտանի անասուններից, հատկա-
պես ոչխարներից, որոնք կարող են նաև վնասել 
ծառերը: 

Ինստիտուցիոնալ լուծումներ. Ծրագրի 
տեղամասը գտնվում է համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողի վրա, 
ուստի Չիվայի գյուղապետարանը ՄԱԶԾ 
հիմնական գործընկերն է պլանավորված 
գործողությունների իրականացման գործում: 
Ծրագրի տեղամասն ընտրվել է վերհանված 
չորս տեղամասերից՝ Չիվայի գյուղապետարանի 
և մյուս տեղական շահառուների հետ միասին: 
Իրականացման համապատասխան շրջանակ 
ստեղծելու համար գյուղի և ՄԱԶԾ միջև 
ստորագրվել է Մտադրությունների մասին 
հայտարարագիր, համաձայն որի գյուղապե-
տարանը պատասխանատու կլինի տեղամասի 
հետագա խնամքի համար և բյուջեում 
կնախատեսի տարեկան 300 հազար դրամ նոր 
տնկված ծառերի ոռոգման համար: 

Ծրագրի ներկայացման, գյուղի համար դրա 
կարևորության հիմնավորման նպատակով 
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տեղակալ այլ շահառուների հետ կազմակերպ-
վել են մի շարք հանդիպումներ: Ջրօգտագոր-
ծողների տեղական ընկերությունը պատրաս-
տակամություն է հայտնել տրամադրել ջուր 
ծառերի ոռոգման համար, իսկ տեղի հինգ 
հյուրատների սեփականատերերը պատրաս-
տակամ են տարածել ծրագրի մասին տեղեկու-
թյունները Չիվայի բնակիչների շրջանում: 

ՄԱԶԾ ֆինանսավորել է ծրագրի իրականաց-
ման նախնական փուլը, ներառյալ ծառերի 
տնկումը, ծղոտե գլանների տեղադրումը և 
ցանկապատի կառուցումը: 

Ռիսկեր. Ծրագրի հետ կապված ռիսկերը 
ներառում են կազմակերպչական և բնական 
ռիսկեր: Հողի հատկացման և խնամքի հետ 
կապված ռիսկերը հասցեագրվել են գյուղապե-
տարանի հետ ստորագրված Մտադրություն-
ների մասին հայտարարագրի միջոցով: Բացի 
այդ, ՄԱԶԾ գրասենյակի կողմից կապահովվի 
խնամքի աշխատանքների մշտադիտարկում և 
մշտական կապ գյուղապետարանի և մարզային 
իշխանությունների հետ: 

Լուսանկար 5. Ծրագրի տեղամասը ծղոտե 
գլանների տեղադրումից հետո, 2016թ. 

Ռիսկի երկրորդ տեսակը կապված է նոր 
տնկված ծառերի վրա անբարենպաստ 

եղանակային պայմանների ազդեցության հետ: 
Ծրագրի տեղամասն արդեն իսկ բավական չոր 
է, իսկ երաշտի դեպքում պայմանները կարող են 
էլ ավելի վատթարանալ, այդպիսով պատճառ 
հանդիսանալով կպչողականության նվազման, 
ինչպես նաև ծրագրի տեղամասում բուսածածկի 
վերականգնման ավելի վատ ցուցանիշների 
համար: Այս ռիսկը կհասցեագրվի եղանակային 
պայմանների ուշադիր մշտադիտարկման և 
ծրագրի տեղամաս ոռոգման ջրի ժամանակին 
մատակարարման միջոցով, հատկապես՝ հուլիս 
և օգոստոս ամիսներին: 

Ակնկալվող արդյունքներ. Ծրագրի 
իրականացման արդյունքում կվերականգնվի 
Չիվա գյուղի սելավավտանգ չորս գոտիներից 
մեկն, այդպիսով էականորեն կրճատելով 
սելավի կողմից հասցվող վնասը գյուղի այն 
հատվածներում, որոնք գտնվում են այդ սելավի 
ճանապարհին: Սա հնարավոր է ներկայում 
աղքատ բուսածածկ ունեցող խիստ 
դեգրադացված 2.25 հա տեղամասում 
բուսականության վերականգնման շնորհիվ: 

Ակնկալվում է, որ ծրագրի մեկ այլ կարևոր 
արդյունք կլինի ծղոտե գլանների հաջող 
փորձարկումը, որոնք նոր և հեռանկարային 
տեխնոլոգիա են Հայաստանի համար: Եթե 
արդյունքները լինեն դրական, ապա 
տեխնոլոգիան կարող է հեշտությամբ կիրառվել 
նման խնդիր ունեցող մյուս համայնքներում, 
քանի որ այն մատչելի, պարզ և 
բնապահպանական տեսակետից ընդունելի 
տարբերակ է: Ծրագրի շրջանակներում 
կմշակվի համապատասխան ձեռնարկ, որը 
հասանելի կլինի առ ցանց: 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 8 
միլիոն ՀՀ դրամ (16,500 ԱՄՆ դոլար):

 

 

 



«Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմումը գյուղական 
համայնքներում» ՄԱԶԾ - ՃԿՎԲ ծրագիր 

 

«Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով
          կլիմայի փոփոխության  ռիսկերի մեղմումը  գյուղական   

          համայնքներում» ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ/00075559 Ծրագիր 
 

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կլիմայի նկատմամբ դիմակայությունը Հայաստանի տնտեսության 
բարձր ռիսկային ոլորտներում: Հատուկ նպատակներն են՝ մեղմել գյուղական համայնքներում 
կլիմայի փոփոխության ռիսկերը` համայնքների զարգացման ընդհանուր պլանավորման 
գործընթացում կլիմայական ռիսկերի ընդգրկման, գյուղատնտեսական պրակտիկայում ռիսկերի 
մեղմման միջոցառումների կիրառման/փորձարկման, գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի 
փոփոխության սպառնալիքների մասին շահառուների իրազեկվածության բարձրացման, և խոցելի 
համայնքներում ռիսկերի կառավարման ու հարմարվողականության կարողությունների հզորացման 
միջոցով: 

Կառավարական տուն 3, գրասենյակ 533, Երևան, 0010, ՀՀ, հեռ.` (+374 10) 583 932 (22), ֆաքս՝
(+374 10) 583 933 

վեբ-կայքը` www.nature-ic.am էլ. փոստը` climate@nature.am 


