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ՋՐԻ ՍԱԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ՄԵՂՄՈՒՄԸ   
ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

 Ծրագրի թիրախային համայնքներ. 
Տավուշի մարզի Կոթի և Չինարի 
համայնքներ, Լոռիի մարզի Սպիտակ 
համայնք 

 Բնակչություն. 3,904 մարդ Կոթի և Չինարի 
համայնքներում    
12,881 մարդ Սպիտակ համայնքում  

 Շահառուներ.  26 գյուղական ընտանիք 
Տավուշի մարզում, 7 ընտանիք Լոռիի 
մարզում 

 Ծավալ. 26 հատ, յուրաքանչյուրը 120 քառ. մ՝ 
Տավուշի մարզում, 1 հատ, 2000 քառ. մ՝ 
Լոռիի մարզում 

 Իրականացման ժամկետ. 2014-2015թթ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. 21-րդ դարում 
կանխատեսվող՝ կլիմայի փոփոխության 
առաջացրած աղետների քանակի ավելացումը 
հաշվի առնելով՝ հատուկ ուշադրություն պետք է 
դարձվի աղետների և կլիմայի հետ կապված 
ռիսկերի մեղմմանը, քանի որ դրանք լուրջ 
ազդեցություն ունեն համայնքների անխափան 
կենսագործունեության վրա՝ որպես տնտեսա-
կան աճի ու զարգանալու և մարդկային 
զարգացման համար նպաստավոր միջավայր 
ապահովելու՝ երկրի ներուժի իրացման 
երաշխիք։ 

ՄԱԶԾ-ի Կլիմայական ռիսկերի կառավարման 
(ԿՌԿ) ծրագրի շրջանակում Տավուշի մարզի 19 
համայնքներում անցկացված հետազոտու-
թյունները ցույց են տվել, որ բազմաթիվ 
համայնքներ բախվում են երաշտների, 
հեղեղումների, կարկտահարության և հողերի 
դեգրադացման հիմնախնդիրների, որոնք 
ուղղակիորեն ազդում են տեղական 
գյուղատնտեսության արտադրողականության և 
շահութաբերության վրա։ 

Առաջարկվող լուծումը. ՄԱԶԾ Համայնքային 
զարգացման ծրագրի հետ համատեղ՝ ՄԱԶԾ-ի 
ԿՌԿ ծրագրի թիմը իրականացրել է կարիքների 
գնահատում Տավուշի մարզի Կոթի և Չինարի 
համայնքների հարմարվողականության 
միջոցների վերաբերյալ։ Հարմար-
վողականության վերաբերյալ առաջարկու-
թյունները քննարկվել են և ներառել տնային 
տնտեսության չափով կաթիլային ոռոգման 
համակարգով ջերմոցների հատկացումը, 
որպեսզի մեղմվեն ջրի պակասի և 
մշակաբույսերի աճեցման հետ կապված 
ռիսկերը։ 

 

Լուսանկար 1. Կաթիլային ոռոգման համակարգը 
Տավուշի մարզի Կոթի համայնքում կառուցված 

ջերմատներից մեկում, 2015թ. 

Կաթիլային ոռոգումը մշակաբույսերը ջրելու 
ծախսարդյունավետ և տնտեսող մեթոդ է։ 
Կաթիլային ոռոգման համակարգի կիրառումը, 
որը լայնորեն օգտագործվում է սուղ ջրային 
ռեսուրսներ ունեցող չորային շրջաններում, 
այսօր ընդլայնվում է, քանի որ ոռոգման այս 
եղանակը որպես կանոն ավելի քան 90 տոկոսով 
ավելի արդյունավետ է՝ բույսերի կողմից ջրի 
օգտագործման ծավալների առումով։ 
Կաթիլային ոռոգումը նվազեցնում է ջրի 



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

կորուստը և գոլորշիացումը հողի մակերեսից, 
ջուրը դանդաղ է ուղղում դեպի բույսի արմատի 
գոտի, որտեղ կա դրա կարիքը, և դաշտն 
ամբողջությամբ չի ջրվում. որպես կանոն, այն 
պահանջում է համեմատելի մակերեսային 
ոռոգման համակարգերի համար անհրաժեշտ 
ջրի ծավալի կեսից մինչև մեկ քառորդ մասը։ 
Կաթիլային ոռոգումը կարող է բարելավել 
ինչպես բույսերի ջրման, այնպես և 
պարարտանյութերի կիրառման ծախսար-
դյունավետությունը։ 

 

Լուսանկար 2. Կաթիլային ոռոգման համակարգը 
Տավուշի մարզի Կոթի համայնքում կառուցված 

ջերմատներից մեկում, 2015թ. 

Կաթիլային ոռոգումն առավել լայնորեն 
կիրառվել է առևտրային տնկարաններում և 
գյուղատնտեսական աշխատանքներում. 
այսուհանդերձ, անհատ սեփականատերերը 
սկսում են օգուտ քաղել դրա կիրառումից և 
առավելություններից՝ օգտագործելով այս 
համակարգը բանջարանոցային պարտեզներում 
և բազմամյա տնկարքներում, ինչպես նաև 
ծառերի և թփերի ջրման համար։ 

Կլիմայական ռիսկերի կառավարման ծրագիրը 
կաթիլային ոռոգման համակարգը փորձարկել է 
նաև բաց դաշտերում՝ այն տեղադրելով Կողբի 
դարավանդային պտղատու այգում։ Ի հավելումն 
ոռոգման արդյունավետության ավելացման, 
համակարգը նաև պետք է օգնի 
պարարտանյութերի ավելի ճշգրիտ կիրառմանը, 
ինչպես նաև ծառերի և պտուղների աճի 
կարգավորմանը։ Քանի որ պտղատու այգին 

ցանկապատված է, դա կապահովի համակարգի 
ապահովությունը՝ անասունների կողմից 
վնասվելուց, միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ 
կլինի իրականացնել մշտադիտարկում՝ 
մարդկանց կողմից վնասվելու / գողացվելու 
ռիսկի նվազեցման նպատակով։ Քանի որ 
պտղատու այգին պահանջում է ավելի շատ ջուր, 
քան ջերմատները, այդտեղ տեղադրվել են 
ավելի բարդ զտիչներ, որոնք կծառայեն ավելի 
երկար և կապահովեն ջրի պատշաճ որակ։ 

 

Լուսանկար 3. Կաթիլային ոռոգման համակարգը 
Լոռիի մարզի Սպիտակ համայնքում կառուցված 

ջերմատանը, 2015թ. 

Արդյունքներ. Քանի որ Տավուշի մարզի, 
մասնավորապես՝ սահմանամերձ համայնքների 
տեղացի ֆերմերները քաջատեղյակ են 
ջերմատների ավանդական տեսակներից և 
ընդհանրապես կաթիլային ոռոգման համա-
կարգից, նրանք համագործակցության համար 
բավական բաց էին։ Այսպես, Կոթի և Չինարի 
համայնքներում 26 ֆերմեր պատրաստա-
կամություն հայտնեց մասնակցել ծրագրին։ 
Յուրաքանչյուր շահառու ստորագրել է 
պայմանագիր և պարտավորվել է 
համաֆինանսավորել շինարարական աշխա-
տանքների ընդհանուր արժեքի 10 տոկոսը։ 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում 
ընդհանուր առմամբ 4,160 գծամետր կաթիլային 
ոռոգման համակարգ է տրամադրվել Տավուշի  

Լուսանկար 4. Կաթիլային ոռոգման համակարգը 
Լոռիի մարզի Սպիտակ համայնքում կառուցված 

ջերմատանը, 2015թ. 



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

մարզի 26 գյուղական ընտանիքների (որոնցից 
13-ում ընտանիքի գլուխը կին է) ջերմատների 
համար։ Կաթիլային ոռոգման ծրագրի 
ընդհանուր արժեքը, որը ֆինանսավորվել է 
ՄԱԶԾ ԿՌԿ Ծրագրի կողմից, կազմում է 3.5 մլն 
դրամ (7,300 ԱՄՆ դոլար), իսկ ՄԱԶԾ 

Համայնքային զարգացման ծրագիրը և 
շահառու ֆերմերները համաֆինանսավորել են 
ջերմատների կառուցումը: 

Կաթիլային ոռոգման համակարգ է տեղադրվել 
է նաև Լոռիի մարզի Սպիտակ համայնքում 
կառուցված, 2000 քառ. մ մակերեսով 
ջերմատան համար՝ որպես Սպիտակի 
համայնքապետարանի և «Փրկեք երեխաներին» 
[Save the Children] կազմակերպության կողմից 
2014թ. հուլիսից իրականացվող 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
կենսամակարդակի բարելավում ջերմատներում 
զբաղվածության խթանման միջոցով» ծրագրի 
բաղադրիչ։ Ջերմատունը շահագործվում է 4 
կնոջ և 3 տղամարդու կողմից, որոնցից 5-ը 
հաշմանդամություն ունեցող անձիք են։ 
Հատկացված կաթիլային ոռոգման համակարգը 
ապահովում է ջերմոցի ամբողջական 
տեխնոլոգիական ցիկլը, և ներկայում այն 
լիարժեքորեն գործարկվում է։ Կաթիլային 
ոռոգման ծրագրի ընդհանուր արժեքը, որը 
ներդրվել է ՄԱԶԾ-ի կողմից, կազմում է մոտ 2 
մլն դրամ (4,500 ԱՄՆ դոլար)։ 

 

 

«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 


