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 Ծրագրի թիրախային համայնք.  Կողբ,  
Տավուշի մարզ 

 Բնակչություն. 4628 անձ 
 Շահառուներ. 10 տնային տնտեսություն 
 Իրականացման ժամկետ. 2014-2015թթ. 

Ընդհանուր նկարագրություն. Գոյություն ունեն 
կլիմայի փոփոխությանն առնչվող մի քանի 
խոշոր բացասական հետևանքներ Հայաստանի 
գյուղատնտեսության հատվածի համար: 
Դրանք ներառում են հետևյալը. (i) վեգետա-
ցիոն շրջանի ընթացքում ոռոգման ջրի 
պահանջարկի ավելացում, հատկապես հուլիս և 
օգոստոս ամիսներին, (ii) հողի դեգրադացման 
ինտենսիվացում՝ մեկանգամյա եղանակային 
երևույթների (օրինակ՝ հորդառատ անձրևներ, 
քամիներ, այլ) ուժգնացման հետևանքով՝ մի 
կողմից, և սողանքների ակտիվացման ու 
հաճախացած սելավների պատճառած վնաս-
ների ավելացման հետևանքով՝ մյուս կողմից։ 
Կարևոր է արտաքին պայմաններում այս 
փոփոխությունները հասցեագրել գյուղա-
տնտեսական աշխատանքների եղանակների 
վերանայման և համապատասխան նոր 
տեխնոլոգիաների հատկորոշման, ինչպես նաև 
տեղում առկա գիտելիքի և աշխատելու 
եղանակների պահպանմանն օժանդակելու 
միջոցով։ 

Լուսանկար 1. Այգի տնկելու համար նախատեսված 
դարավանդի նախնական տեսքը, 2014թ. 

ՄԱԶԾ-ի Կլիմայական ռիսկերի կառավարման 
(ԿՌԿ) ծրագրի շրջանակում Տավուշի մարզի 19 
համայնքներում անցկացված հետազոտություն-
ները ցույց են տվել, որ բազմաթիվ համայնքներ 
բախվում են երաշտների, հեղեղումների, 

կարկտահարության և հողերի դեգրադացման 
հիմնախնդիրների, որոնք ուղղակիորեն ազդում 
են տեղական գյուղատնտեսության արտադրո-
ղականության և շահութաբերության վրա։  

Հայաստանի Տավուշի մարզը հայտնի է իր 
մրգերով, ներառյալ նուռը, թուզը, դեղձը, 
խուրման, և այլն։ Կլիմայի փոփոխության 
հետևանքով ֆերմերները, որոնք մասնագի-
տացել էին այս մրգերի արտադրության 
ոլորտում, հարաճուն ձևով ենթակա են 
եղանակային այնպիսի վնասակար երևույթ-
ների ազդեցությանն, ինչպիսիք են երաշտները, 
վաղ գարնանային և ձմեռային ցրտահարու-
թյունը, հեղեղումները, կարկուտը, և այլն։ 1960-
1970թթ. Կողբի կոլեկտիվ տնտեսությունը 
ներդրումներ է կատարել շրջակա բլուրներից 
մեկի լանջին դարավանդային պտղատու այգի 
կառուցելու նպատակով։ Այդ տարիներին ջուրը 
վերցվել է Դեբեդ գետից՝ հնգաստիճան 
պոմպային համակարգի միջոցով։ 1990թթ. 
սկզբում պտղատու այգին չի խնամվել՝ 
ոռոգման հնարավորությունների բացակայու-
թյան պատճառով։ Արդյունքում պտղատու 
այգին ոչնչացվել է, և ներկայում ավելի մեծ 
ճնշում կա այլ գյուղատնտեսական հողերի, 
հատկապես Կողբ գետին մոտ ընկած 
հողակտորների վրա։ Սա գարնան ամիսներին 
առաջացնում է այգիների հեղեղման խնդիր, 
մինչդեռ ամռան ամիսներին գետն ամբողջովին 
ցամաքում է։ 

Անցկացված հարցման հիման վրա՝ ՄԱԶԾ ԿՌԿ 
ծրագրի թիմն իրականացրեց հարմարվողա-
կանության միջոցառումների կարիքների 
գնահատում Կողբ համայնքի  համար (որպես 
Տավուշի մարզում կլիմայի փոփոխության 
ռիսկերի նկատմամբ ամենախոցելի՝ նախապես 
ընտրված 20 համայնքներից մեկը)։ Հարմար-
վողականության վերաբերյալ առաջարկութ-
յունները քննարկվել են ֆոկուս-խմբի ձևաչա-
փով, որում ընդգրկվել են ֆերմերներ և 
համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ 
Հիմնվելով քննարկումների արդյունքների վրա՝ 
առաջնահերթություն ստացավ բլրի լանջին 
հողերի կառավարման դարավանդային ձևի 
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կիրառման օգուտները ցուցադրելու կարևո-
րությունը։ 

Խնդիրը և պլանավորված գործողու-
թյունները. Ծրագրվել է, որ պիլոտային 
(փորձնական) ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվի նախկինում գոյություն ունեցած 
դարավանդային պտղատու այգու վերա-
կանգնում՝ մի քանի խնդիրների լուծման 
նպատակով, որոնք բոլորն էլ կարևոր են 
նախատեսված հարմարվողականությանը հաս-
նելու տեսակետից։ 

Լուսանկար 2. Շինարարության 
նախապատրաստական աշխատանքներ, 2015թ. 

Հին պտղատու այգու տարածքի 1.6 հեկտար 
մակերեսով դարավանդները վերականգնվել և 
պարարտացվել են՝ նոր տնկիների տնկման 
նպատակով։ Բուսատեսակների բազմազա-
նություն ապահովելու և կլիմայի փոփոխության 
ռիսկերի նկատմամբ խոցելիությունը նվազեց-
նելու նպատակով ընտրվել է ծառերի հինգ 
տեսակ (այդ թվում՝ խնձորենի, խուրմա, 
դեղձենի և սալորենի)՝ բերքահավաքի տարբեր 
ժամանակահատվածներով, ինչը մեղմելու է 
երաշտների, ցրտահարության և կարկտահա-
րության բացասական ազդեցության ֆինան-
սական հետևանքները։ Ի լրումն տարածված 
տեսակների, օգտագործվել են նաև թզուկ 
ծառատեսակներ (47%), որոնք եկամուտ են 
ապահովում ավելի վաղ, քան սովորական 
ծառատեսակները։ Դրանք տնկվում են՝ 
օգտագործելով շպալերաներ (որմնավանդակ) 
[espaliers], որոնք ապահովում են լավագույն 
պայմաններ ընտրված տնկիների արագ աճի և 
բարձր արտադրողականության համար։ 
Տնկելուց առաջ հողը հարստացվել է ինչպես 
հանքային, այնպես և օրգանական պարարտա-
նյութերով, մինչդեռ շիվերը տնկելուց հետո 
իրականացվել է մուլչապատում։ 

Պտղատու այգու ոռոգումը կազմակերպված է 
կաթիլային համակարգի միջոցով՝ այդպիսով 
կրճատելով ջրի նկատմամբ պահանջարկը և 
անհրաժեշտ պարարտանյութերի կիրառումը 
դարձնելով առավել ճշգրիտ, միևնույն 
ժամանակ՝ կանխելով հողի դեգրադացումը։ 
Ապահովելու համար, որ տնկիները ստանան 
բավարար քանակությամբ ջուր, նախքան այգու 
ստեղծումը՝ յուրաքանչյուր տնկու տակ հողի մեջ 
ավելացվել է 50 գ կենսաքայքայվող ջրային 
աբսորբենտ։ Սրա շնորհիվ ջուրը կուտակվում է, 
երբ գարնան ամիսներին այն հասանելի է 
պետք եղածից ավելի մեծ ծավալով, իսկ ավելի 
չորային ամիսների ընթացքում սնում է ծառը։ 

Նախքան ծառատունկի մեկնարկը՝ իրականաց-
վել է տարածքի գեոդեզիական ուսումնասի-
րություն, որպեսզի մշակվի ոռոգման համա-
կարգ և նախագծվի դարավանդի վերականգ-
նման ծրագիր։ Ստացված արդյունքների հիման 
վրա՝ մշակվել է պտղատու այգու ընդհանուր 
նախագիծ, որը ներառում է նաև տարածքի 
ցանկապատում՝ խոշոր եղջերավոր անասուն-
ներից այգին պաշտպանելու նպատակով։ 
ՄԱԶԾ գնումների ընթացակարգերի համաձայն 
անց է կացվել բաց մրցույթ, որի արդյունքներով 
ընտրվել է կառուցապատող ընկերություն՝ 
աշխատանքներն իրականացնելու համար։ 
Պտղատու այգու հիմնումը սկսվել է 2015 թ. 
գարնանը և ավարտին է հասցվել 2016-ի 
գարնանը, երբ իրականացվել է ծառերի 
տնկումը։ 

Ինստիտուցիոնալ լուծումներ. Ֆերմերների 
հետ մի քանի հանդիպումների հիման վրա՝ 
որպես ծրագրի շահառու ընտրվեցին տասը 
ֆերմերներ և նրանց ընտանիքները։ 
Դարավանդային պտղատու այգու կառավար-
ման նպատակով, գյուղատնտեսական արտա-
դրությամբ զբաղվող քաղաքացիների կողմից, 
համատեղ գործունեության շուրջ համաձայ-
նագիր ստորագրելու միջոցով (ինչպես 
նախատեսված է Հայաստանի Հանրապե-
տության Քաղաքացիական օրենսգրքով) 
հիմնվել է «Կողբի այգեգործներ» ֆերմերների 
խումբը։ Սա թույլ է տալիս խուսափել 
իրավաբանական անձի գրանցման, տնօրեն ու 
հաշվապահ վարձելու և դրանից բխող հարկերի 
վճարման հետ կապված ծախսերից։  
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Պտղատու այգու ստեղծման համար օգտա-
գործված հողատարածքը Կողբ համայնքի 
սեփականությունն է, և գյուղապետի հետ 
միասին որոշում է կայացվել հողը ֆերմերների 
խմբին վարձակալությամբ տրամադրելու կամ 
նրանց փոխանցելու շուրջ։ Այս նպատակով 
համայնքապետարանն անց է կացրել 
համապատասխան աշխատանքներ և պարզել, 
որ ավելի նպատակահարմար է հողատարածքն 
անվճար հիմունքներով տրամադրել շահառու-
ներին։ Որոշումն իրականացնելու նպատակով 
համապատասխան դիմում է ուղարկվել ՀՀ 
կառավարություն, որի համաձայնությունն 
անհրաժեշտ է՝ գործարքն ավարտին հասցնելու 
համար։ 

Ռիսկեր. Ծրագրի իրականացման հետ 
կապված ռիսկերը հիմնականում վերաբերում 
են Կողբի համայնքապետարանի և ծրագրի 
շահառուների հանձնառությունների կատար-
մանը։ Առաջինը հանձն էր առել ներդրում 
կատարել՝ պտղատու այգին միացնելու Դեբեդ 
գետից ջուր մատակարարող ոռոգման 
համակարգին։ Որպես այլընտրանք՝ համայն-
քապետարանը նաև համաձայնել է ներդրում 
կատարել ջրհոր կառուցելու համար։ Ոռոգման 
ջրի՝ գյուղում ներկայում օգտագործվող այլ 
աղբյուրները ռիսկային են, քանի որ դրանք 
կարող են չբավարարել չորային տարիներին, 
որոնք վերջերս առավել հաճախակի են 
պատահում։ 

Մեկ այլ ռիսկ կապված է ծրագրի շահառուների 
կողմից իրենց միջև ստորագրված՝ 
կոոպերատիվի ստեղծման համաձայնագրի 
պայմանների կատարմանը։ Այս ռիսկը մեղմելու 
համար անհրաժեշտ կլինի շարունակել ծրագրի 
մոնիտորինգը նույնիսկ դրա ավարտից հետո։ 
ՄԱԶԾ ԿՌԿ ծրագրի թիմը ձեռք է բերել 
նախնական համաձայնություն ՄԱԶԾ այլ 

ծրագրերի հետ, որոնք առաջիկա մի քանի 
տարվա ընթացքում գործողություններ են 
իրականացնելու Տավուշի մարզում, մասնավո-
րապես՝ Կողբ համայնքում, որպեսզի վերջին-
ներն իրականացնեն մշտադիտարկում և այլ 
անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերեն 
ստեղծված կոոպերատիվին։ 

  

Լուսանկար 3. Շինարարական և տնկման 
աշխատանքների ավարտից հետո, 2015թ. 

Արդյունքներ. Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում տնկվել է 1.6 հա մակերեսով 
լեռնային դարավանդային պտղատու այգի՝ 
1,083 ծառերով, ներառյալ 507 թզուկային 
խնձորենի։ Ապացուցվել է, որ դարավանդային 
պտղատու այգիներն ապահովում են հողերի 
էրոզիայի ռիսկի նվազեցում՝ շնորհիվ ոռոգման 
կիրառման սողանքների նկատմամբ խոցելի 
սարալանջերին և խոնավության ավելի 
արդյունավետ պահպանման։ Առաջիկա 3-4 
տարիների ընթացքում 10 տնային տնտեսու-
թյուն կունենա եկամտի լրացուցիչ աղբյուր, որը, 
Կողբ համայնքում կիրառվող ավանդական 
գյուղատնտեսական աշխատանքի եղանակ-
ների հետ համեմատած, պակաս ենթակա 
կլինի կլիմայի փոփոխության ռիսկերին։ 
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«Կողբի այգեգործներ» ֆերմերների խումբը, 
ծրագրի շահառուները և, հնարավոր է, Կողբի և 
հարակից համայնքների այլ բնակիչներ ավելի 
տեղեկացված կլինեն կաթիլային ոռոգման 
տեխնոլոգիայից, թզուկային տնկիների 
բազմացման առանձնահատկություններից և 

դարավանդային պտղատու այգիների ապահո-
ված օգուտներից, հետևաբար՝ կնպաստեն 
դրանց տարածմանը՝ որպես հարմարվողակա-
նության լավագույն փորձ։ Ծրագրի ընդհանուր 
արժեքը կազմել է մոտ 16 մլն դրամ (34,000 
ԱՄՆ դոլար)։  
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Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կլիմայի նկատմամբ դիմակայությունը Հայաստանի 
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