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Լուսանկար 1. Պասիվ արևային ջերմատուն Կութ 

գյուղում, Գեղարքունիքի մարզ։ Լուսանկարն արվել 
է շինարարության ընթացքում, 2013թ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. Կլիմայի 
փոփոխության տեսակետից տնտեսության 
ամենախոցելի ճյուղերից մեկը գյուղատնտեսու-
թյունն է, ինչն էլ ավելի խոցելի է դարձնում 
բարձրլեռնային աղքատ համայնքները, որոնք 
հիմնականում կախված են անասնապա-
հությունից ստացվող եկամտից։ Հայաստանի 
բարձր լեռնային համայնքների մեծամաս-
նությունը մասնագիտացած է անասնապահու-
թյան ոլորտում և հաճախ որևէ լուրջ 
տնտեսական այլընտրանք չունի անասնապա-
հությանը։ Սա նշանակում է, որ արոտավայրերի 
և խոտհարքների վրա կլիմայի բացասական 
ազդեցությունների դեպքում այդ համայնքները 
կարող են կրել զգալի տնտեսական կորուստներ, 
որոնք կհանգեցնեն արտագաղթի։ 

Կարևոր է ստեղծել եկամտի լրացուցիչ 
աղբյուրներ այդպիսի համայնքների համար՝ 
դիվերսիֆիկացնելով նրանց տնտեսական 
գործունեության հենքը և նվազեցնելով կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ խոցելիության 

մակարդակը։ Նման այլընտրանքներից մեկը 
կարող է մասնավորապես լինել պասիվ 
արևային ջերմատունը (ՊԱՋ)։ 

Նկատի առնելով Հայաստանի կառավարության 
որոշումը՝ զարկ տալ գյուղական շրջաններում 
ջերմատնային տնտեսությունների ստեղծմանը, 
հնարավոր է, որ պասիվ արևային ջերմատների 
մշակման ծրագիրն ընդունվի որպես լուծում 
Հայաստանի բարձրլեռնային և արևաշատ 
շրջանների համար։ ՊԱՋ-ը կարող է ջերմատան 
նոր մոդելի հնարավորություն ստեղծել, որը ոչ 
մեծ գործառնական ծախսերով երկարաժամկետ 
հատվածում կարող է նպաստել լեռնային 
շրջաններում ջերմատնային տնտեսության 
ճյուղի արագընթաց զարգացմանը և 
բարձրացնել երկրի պարենային անվտան-
գության մակարդակը։ 

Վայոց ձորի մարզում պասիվ արևային 
ջերմատան ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԶԾ  
կլիմայական ռիսկերի մեղմման ծրագրի կողմից՝ 
«Բիոջեռուցման լուծումների հետազոտողներ» 
ՀԿ-ի հետ, բազմաբաղադրիչ նախագիծ էր, որը 
վերաբերում էր կլիմային հարմարվողակա-
նությանը և ռիսկերի նվազեցմանը՝ շրջակա 
միջավայրը չվնասող այնպիսի մոտեցումների 
միջոցով, ինչպիսիք են վերականգնվող 
էներգետիկան, էներգիայի խնայողությունը, 
կաթիլային ոռոգումը, որոնք նվազեցնում են 
գյուղատնտեսական/ագրոձեռնարկատիրական 
զարգացման կախվածությունը եղանակից, 
ինչպես նաև գիտելիքի փոխանցումը, 
օրգանական մշակաբույսերի աճեցումը, 
տեխնիկական հմտությունների զարգացումը և 
շուկայում սպառելի ապրանքների մշակումը։ 
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Լուսանկար 2. ՊԱՋ Կութ գյուղում, Գեղարքունիքի 

մարզ։ Ձմռան ամիսներին, 2014թ.։ 

 
Լուսանկար 3. ՊԱՋ Հորբատեղ գյուղում, Վայոց 

ձորի մարզ։ Լուսանկարն արվել է շինարարության 
ընթացքում, 2015թ.։ 

Պասիվ արևային ջերմատների և դրանց 
օգուտների ներկայացում. Գոյություն ունեն 
արևային ջերմատների կառուցման բազմաթիվ 
տարբերակներ, որոնք տարբեր երկրներում 
օգտագործվում են այգեգործության մեջ։ 
Եղանակային պայմանները, 
ջերմամեկուսացման հետ կապված 
դժվարությունները, ցուրտ սեզոնի ընթացքում 
լրացուցիչ ջեռուցման անհրաժեշտությունը 
պահանջում են ցածր ծախսատար  և հուսալի 
լուծումներ։ 

ՊԱՋ-ի յուրահատուկ կառուցվածքը ավելացնում 
է արևային ջերմության կլանումը և 
օգտագործված նյութերի ու տեխնոլոգիաների 
                                                 
1 Պասիվ արևային ջերմոց. հնարավոր մոդել Հայաստանի 
համար, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2014թ., 
www.rbhs.am  
2 Գաո, Լի-Հոն, Քու Մեի, Ռեն Հուա-Ժոն, Սուի Զիաո-Լեյ, 
Չեն Քին-Յուն եւ Ժիան Ժեն-Զիան [Gao, Li-Hong, Mei Qu, 
Hua-Zhong Ren, Xiao-Lei Sui, Qing-Yun Chen, and Zhen-Xian 
Zhang], «Միաթեք, էներգաարդյունավետ արեւային 

միջոցով բարձրացնում է ջերմային էներգիայի 
խնայողության մակարդակը։ 

ՊԱՋ-ի մեր կողմից կիրառված նախագիծն1 
օգտագործում է չինական մոդելը։ Այս 
կառուցվածքային մոդելը մշակվել է բարձրադիր 
վայրերում կիրառման համար և փորձարկվել ու 
հաջողությամբ ներդրվել է Չինաստանի, 
Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Նեպալի, Կորեայի 
և Ռուսաստանի լեռնային շրջաններում2։ 

 
Լուսանկար 4. ՊԱՋ Հորբատեղ գյուղում, Վայոց 

ձորի մարզ։ Ձմռան ամիսներին, 2016թ.։ 

2013թ. «Բիոջեռուցման լուծումների 
հետազոտողներ» (ԲՋԼՀ/RBHS) ՀԿ-ն, 
Հայաստանում առաջին անգամ, պասիվ 
արևային ջերմատունը փորձարկել է 
Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղում (ծովի 
մակարդակից 2150 մ բարձրության վրա), 
որպեսզի ստուգի ջերմատան նախագիծը որպես 
հետագա կրկնօրինակման մոդել։ Արդյունքները 
շատ գոհացնող էին։ 

ջերմոցի կառուցվածքը, գործարկումը, կիրառումը եւ 
բնապահպանական օգուտները Չինաստանում» 
["Structure, Function, Application, and Ecological Benefit of a 
Single-slope, Energy-efficient Solar Greenhouse in China"]։ 
«Զեկույցներ տեխնոլոգիաների եւ պրոդուկտների մասին» 
[Technology and Product Reports], հունիսի 1, 2010 թ., 5։ 
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Լուսանկար 5. ՊԱՋ Կութ գյուղում, Գեղարքունիքի 
մարզ։ Կոտեմ, 2014 թ. հունվար։ 

ՊԱՋ տեխնիկական ասպեկտները. Արեգակի 
նկատմամբ պասիվ արևային ջերմատունը 
պետք է տեղակայել արևմուտք-արևելք 
երկայնքով, իսկ ճակատային մասն ուղղվում է 
դեպի ճիշտ հարավ, ինչը վճռորոշ է արևային 
ճառագայթների ներթափանցելիությունն 
առավելագույնի հասցնելու համար։ 
Օգտագործվող շինարարական նյութերը և 
ՊԱՋ-ի կառուցվածքը հսկայական ազդեցություն 
ունեն էներգիայի կորուստները նվազեցնելու և 
կլանված էներգիայի պահպանման աստիճանը 
բարձրացնելու վրա։ Ջերմատան ճարտարա-
պետության յուրահատկությունը կայանում է 
ջերմատան ջերմապահպանման հատկանիշնե-
րում։ Ջերմատան արևելյան, արևմտյան և 
հյուսիսային պատերի ջերմապահպանման 
հատկությունները և այդ պատերի օպտիմալաց-
ված դիրքավորումը էական նշանակություն 
ունեն ջերմատան ներսում ջերմության կլանման, 
կուտակման և պահպանման համար։ Պատշաճ 
մեկուսացումը, հատկապես ջերմատան 
հյուսիսային հատվածում, նվազեցնում է 
ջերմության կորստի հավանականությունը։  

Շինարարական այնպիսի խիտ նյութերն, 
ինչպիսիք են աղյուսը, քարն ու ցեմենտը, որոնք 
հաճախ օգտագործվում են ջերմատան պատերի 
կառուցման համար, համադրվում են ցածր 
խտության այնպիսի շինարարական նյութերի 
հետ, ինչպիսին է ծղոտը, որոնք տեղադրվում են 
խիտ նյութերի միջև՝ ապահովելով կառույցի 
ջերմամեկուսացումը ։  

 
Լուսանկար 6. ՊԱՋ Հորբատեղ գյուղում, Վայոց 

ձորի մարզ։ Կոտեմ, մաղադանոս, համեմ և սամիթ, 
2016 թ. փետրվար 

Առաջարկվող ՊԱՋ-ի պատերը կառուցվում են 
այնպիսի տեղական նյութերից, ինչպիսիք են 
ծղոտի հակերը և ցեմենտը, որոնք ապահովում 
են ջերմային էներգիայի պատշաճ պահպանում, 
իսկ պոլիէթիլենային երկշերտ ծածկը (երկու 
շերտերի միջև օդ է մղվում՝ ստեղծելով օդային 
բարձիկ) ապահովում է դրսի օդից մեկուսացնող 
ծածկոցի դեր։ Այսպիսով, ՊԱՋ-ում 
ջերմաստիճանի կայունությունը երաշխա-
վորվում է։ 

ՊԱՋ-ում տեղադրվել է նաև կաթիլային 
ոռոգման համակարգ և պասիվ սառեցմամբ 
պահեստային տարածք՝ հյուսիսային պատի 
ետնամասում։ Պահեստը նախատեսված է ՊԱՋ-
ում աճեցված բերքը պահելու համար. պահեստը 
զերծ է վնասատուներից, լավ մեկուսացված է, 
զերծ է բորբոսից, կարող է բերքը պահել թարմ 
վիճակում՝ մինչև պլանավորված առաքումը։ 

Հորբատեղի պասիվ արևային ջերմատուն. 
Պասիվ արևային ջերմատունը նախատեսված է 
փոքրից մինչև միջին չափի ֆերմերային 
տնտեսությունների համար՝ հատուկ ուշադրու-
թյուն դարձնելով առավել խոցելի համայնք-
ներին՝ մեկուսացված, բարձրադիր շրջաննե-
րում։ ՊԱՋ մոդելը, կիրառելով պասիվ ճարտա-
րապետության բնագավառի տեխնոլոգիական 
առաջընթացի ձեռքբերումները (էներգա-
արդյունավետություն, վերականգնվող էներ-
գիայի օգտագործում) և արդյունավետորեն 
օգտագործելով գյուղատնտեսական արտա-
դրությունն ու շրջակա միջավայրը համադրելու 
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առավելությունները, ներկայացնում է երկրի 
լեռնային հատվածներում ջերմատնային 
տնտեսության ընդարձակման ներուժը՝ 
ստեղծելով սննդի արդյունավետ, ծախսար-
դյունավետ և կայուն արտադրության 
հնարավորություն մեկուսացած, լեռնային 
համայնքների համար։ Այսպես, ջերմատների 
կառուցվածքը թույլ է տալիս գյուղատնտեսական 
ապրանքներ արտադրել առանց լրացուցիչ 
ջեռուցման, նույնիսկ ձմեռային ամիսների 
ընթացքում, այդպիսով հնարավոր դարձնելով 
եկամտի այլընտրանքային աղբյուրների 
զարգացումը լեռնային համայնքներում, որտեղ 
ավանդական ջերմատներն արդյունավետ չեն՝ 
ջեռուցման չափազանց բարձր արժեքի 
պատճառով։ 

Ֆինանսական գնահատում և ռիսկեր. Չնայած 
ՊԱՋ-ի կառուցման ծախսերը  ավելի բարձր են 
ավանդական ջերմատների համեմատությամբ, 
ՊԱՋ-ի օգուտները (ինչպիսիք են գործառնական 
ծախսերի ցածր մակարդակը)  բացատրվում են 
ջեռուցման համար բացարձակապես արևային 
էներգիայի օգտագործմամբ. համաձայն 
հաշվարկների, էլ.էներգիայի սպառումը 

սահմանափակվում է լուսավորության, ջրի 
պոմպի և օդափոխման ծախսերով:  ՊԱՋ-ի 
գործառնական ծախսերը շատ ավելի ցածր են 
լինելով ավանդական ջերմատների ծախսերից, 
հանգեցնում են ՊԱՋ-ի շահագործման 
կենսափուլի ընդհանուր ցածր արժեքի 
(կառուցում և գործարկում՝ 7-10 տարի)։ 

ՊԱՋ կառուցվածը և ծախսերի նախահաշիվը. 
ՊԱՋ-ը հեշտությամբ հնարավոր է 
վերարտադրել՝ օգտագործելով տեղական 
նյութեր և աշխատուժ։ ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ/00075559 
Ծրագրի կողմից Հորբատեղ գյուղում 
կառուցված 260 քառ. մ մակերեսով ջերմատունը 
կառուցվել է ըստ ԲՋԼՀ ՀԿ-ի կողմից մշակված 
նախագծի ձևափոխված և բարելավված  
տարբերակի, որը տրամադրվել է ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը ազատ 
օգտագործման և հետագա վերարտադրման 
նպատակով, և տեղադրվել է վեբ կայքում՝ 

http://rbhs.am/wordpress/wp-
content/uploads/2015/12/PSG_Final.pdf։ 
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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 
 


