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«Մեղմման հնարավորությունները և կլիմայական նկատառումների ներառումը գյուղատնտեսությունում» ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում մեղմման ներուժը՝ ցածր արտանետումներով
երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության մշակման
նպատակով, կենտրոնանալով ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնական աղբյուրների վրա, և մշակել առաջարկություններ քաղաքականության և միջոցառումների մասով՝
կլիմայի փոփոխության ներգործության մեղմման պրակտիկայի
յուրացման և կիրառման համար:
Տվյալ հրապարակումը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատու է «ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային
ծրագիրը, և պարտադիր չէ, որ փաստաթղթում արտահայտված
տեսակետներն ու կարծիքները համընկնեն Եվրամիության
տեսակետների հետ։
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Սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ-ի և «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ICARE) կողմից

Հաշվետվության պատրաստմանը մասնակցել են․
Խորհրդատուների թիմ
Վահան Ամիրխանյան

Գյուղատնտեսական
քաղաքականության
աշխատանքային թիմի ղեկավար

փորձագետ,

Նաթելլա Միրզոյան

Կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի փորձագետ

Ժիրայր Չիթչյան

Գյուղատնտեսության և անասնաբուծության փորձագետ

Էլզա Ստեփանյան

Բիզնես խորհրդատու

Նախագծի կառավարման թիմ
Հովհաննես Աթաբեկյան

Նախագծի ղեկավար, «Ի-Վի Քոնսալթինգ»

Լիդյա Չերքեզյան

Ավագ խորհրդատու, «Ի-Վի Քոնսալթինգ»

Հասմիկ Հայրապետյան

Նախագծի համակարգող, «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների
և կրթության միջազգային կենտրոն»
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ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա

ՄԳՔ

Միասնական գյուղատնտեսական քաղաքականություն

ՍԱՊ

Սինթետիկ ազոտական պարարտանյութ

CO 2

Ածխաթթու գազ

CH 4

Մեթան

N

Ազոտ

N2O

Ազոտային օքսիդ

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 7

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Նախաբան
Կլիմայի փոփոխության արդյունքում բնական աղետների հաճախականությունը և մասշտաբները հետզհետե աճում են։ Անցած տասնամյակների ընթացքում կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունը Հայաստանում մեծացել է։ Ի հայտ են եկել կլիմայի փոփոխության գրեթե բոլոր
դրսևորումները, որոնք հանգեցրել են ջերմաստիճանի մակարդակի բարձրացմանը:
Հայաստանը վավերացրել է «Կլիմայի փոփոխության մասին» ՄԱԿ‐ի շրջանակային կոնվենցիայի «Փարիզյան համաձայնագիրը» և ակտիվորեն իրականացնում է կլիմայի փոփոխության
տարբեր նախաձեռնություններ՝ ուղղված կլիմայի փոփոխության կարգավորման քաղաքականության մշակմանը և օրենսդրության կատարելագործմանը, արտանետումների մակարդակի նվազմանը և կլիմայի հանդեպ դիմակայուն զարգացման ձևավորմանը: Փարիզյան
համաձայնագրի

նախաձեռնությունների

շրջանակներում

պետությունները

ընդլայնել

են

արտանետումների մակարդակի սահմանափակմանը և կայունության բարձրացմանն ուղղված
ջանքերը, ապահովելու Փարիզյան համաձայնագրով սահմանված ջերմաստիճանի մակարդակի երկարաժամկետ նպատակը: ՀՀ կառավարությունը համաշխարհային կայուն զարգացման օրակարգի առաջնահերթությունների սահմանման շրջանակներում համագործակցում է
ՄԱԿ-ի հայաստանյան թիմի (ՄԱԿ ՀԹ) հետ: Կայուն զարգացման նպատակ (ԿԶՆ) 13-ը՝
«Գործողություն հանուն կլիմայի», ուղղված է կլիմայի փոփոխության և դրա հետևանքների դեմ
պայքարի համար անհրաժեշտ հրատապ գործողությունների իրականացմանը:
Այս ուսումնասիրությունն իրականացվում է «ԵՄ-ն Կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում,
որի նպատակն է օգնել Եվրամիության (ԵՄ) Արևելյան գործընկեր վեց երկրներին՝ Հայաստանին, Ադրբեջանին, Բելառուսին, Վրաստանին, Մոլդովայի Հանրապետությանը և Ուկրաինային՝ քայլեր ձեռնարկել կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման ուղղությամբ: Այն
աջակցում է երկրներին կլիմայի քաղաքականության և օրենսդրության բարելավման գործում`
նպաստելու արտանետումների ցածր մակարդակի ապահովմանը, կլիմայի տեսանկյունից
կայուն զարգացմանը և Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների իրականացմանը:
Ուսումնասիրության շրջանակում դիտարկվել է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտը, որը
ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների երկրորդ ամենախոշոր արտադրողն է, որպես մի
շարք գործընթացների հետևանք, այդ թվում՝ աղիքային խմորման, գոմաղբի կառավարման,
մշակաբույսերի պարարտանյութերի կիրառման և այլն։ Այս արտանետումների մեջ գերակշռում
է ածխաթթու գազը։ Գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումները 2017թ.-ին կազմել են
երկրի ընդհանուր արտանետումների 18․5%-ը: Գյուղատնտեսության ոլորտի ուղղակի արտանետումների շարքում են անասունների աղիքային խմորումից, գոմաղբի կառավարումից և
կենսազանգվածի այրումից գոյացած մեթանը (CH 4 ), ինչպես նաև գոմաղբի կառավարումից
առաջացող

ազոտի

պարարտանյութերի

օքսիդը
և

(N 2 O),

բույսերի

կառավարվող

մնացորդներից

արտանետումները։
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հողերից

առաջացող

միզանյութ
ուղղակի

պարունակող
և

անուղղակի
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Այս ուսումնասիրության առարկան ՋԳ-երի հիմնական աղբյուրներից (աղիքային խմորում,
գոմաղբի կառավարում, ցանքատարածություններում պարարտանյութերի կիրառում) գոյացած
արտանետումներն են։
Ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացվել են Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում
կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման հնարավորությունները և դրանք՝ գյուղատնտեսության ոլորտի քաղաքականության և միջոցառումների շրջանակում ինտեգրելու
առաջարկությունները, որոնք հիմնված են հնարավոր սպառնալիքների և ռիսկերի կրճատման
տարբեր զարգացման սցենարների ուսումնասիրության և վերլուծության վրա։
Այս զեկույցում արված եզրակացությունները կրում են խորհրդատվական բնույթ և
արտացոլում են հաշվետվության պատրաստման ժամանակ բացահայտված իրողությունները: Ուսումնասիրության արդյունքները ուղղված են Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման հնարավորությունների և համապատասխան

քաղաքականության

և

միջոցառումների

համակարգի

ինտեգրման

հնարավորությունների և առաջարկությունների ներկայացմանը:
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Սեղմագիր
Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից, որը
ապահովում է ՀՆԱ 12% և զբաղվածության 24.3%։ Գյուղատնտեսական արտադրանքը միտված
է հետզհետե աճելու՝ համահունչ պահանջարկի աճին, սակայն կլիմայի փոփոխությունը առաջ է
բերում լուրջ մարտահրավերներ, որը ներկայումս ազդում է և շարունակելու է ազդել
գյուղատնտեսական գործունեության վրա, ինչպես նաև ազդեցություն կրել դրանից։
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալը
ընդհանուր արտանետումների մեջ կազմում են 18.5% (2017թ․): Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման միտումները բնութագրող հիմնական ռազմավարական
փաստաթղթում՝ «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող
հիմնական ուղղությունների 2020-2030թթ․ ռազմավարությունում» սահմանված գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները, եթե գյուղատնտեսական արտադրության ներկայիս
միտումները և կառավարման մոտեցումները պահպանվեն ապագայում, ապա ոլորտի ՋԳ
արտանետումների ծավալը մինչև 2030թ․-ը կաճի 91.8%-ով։ Ընդ որում, անասնաբուծության
ոլորտը կձևավորի ՋԳ արտանետումների 58.7%-ը, իսկ հողի կառավարումը՝ 41.3%-ը։
Հայաստանի տնտեսության և բնապահպանության առավել կայուն զարգացման համար
հարկավոր է նախաձեռնել միջոցառումներ ուղղված կլիմայի ազդեցության մեղմմանը։
Սույն ուսումնասիրությունը ուղղված է լավագույն փորձի վրա հիմնվելով մեղմման միջոցառումների բացահայտմանը, որոնք առավելապես համապատասխան են Հայաստանի համատեքստում։ Տարբեր միջոցառումների դիտարկումը և տեխնիկական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների կրճատման մեծ ներուժ կա։
«Մեղմման» սցենարի շրջանակներում դիտարկվել են անասնաբուծության ոլորտի լավագույն
փորձի կիրառման հետևյալ ուղղությունները, որոնք կարող են ներդրվել մինչև 2030-ը․
•
•

Բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավում,
Կերակրման և կառավարման ռեժիմների բարելավում։

Սա թույլ կտա 2017թ․ նկատմամբ ՋԳ արտանետումների ծավալն անասնաբուծության ոլորտում
աճ միայն 28%-ով (1,364 Գգ CO 2 համարժեք) ի տարբերություն 108% աճի (2,212 Գգ CO 2
համարժեք), եթե մեղմման միջոցառումներ չձեռնարկվեն։ Այս նպատակին հասնելու համար
առաջարկվում են հետևյալ քայլերը․
Իրավական և քաղաքական շրջանակ
• Մշակել գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի
փոփոխության մեղմման ազգային ծրագիր։
• Խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) շվից
ցեղատեսակի տարածումը խթանելու նպատակով
կառավարության աջակցության ծրագիր:
• Ներդնել կառավարության աջակցության ծրագիր
երկրում Շվից ցեղատեսակի բուծման և
արհեստական սերմնավորման խթանման համար:

Ինստիտուցիոնալ
• Ոլորտային տարբեր մարմինների միջև
ազգային մակարդակով ձևավորել
ինստիտուցիոնալ կառույց, որը
կհամակարգի գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման
ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը։

• Մշակել քաղաքականություն և խթանել երկրում
նոր, ավելի բարձր արտադրողականությամբ ԽԵԿ
ցեղատեսակների ներդրման գործընթացը։
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Կարողությունների զարգացում

Տեխնիկական և տեխնոլոգիական

• Կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ տվյալների և
գիտելիքների փոխանակման կենտրոնացված
հարթակի ձևավորում, ներառյալ՝ հատուկ մեղմման
(հարմարվողականության) մոդելներ, տեղական և
միջազգային լավ փորձի օրինակներ, որոնք
կնպաստեն ՋԳ արտանետումների մեղմմանը։
• Ամրապնդել կլիմայի փոփոխության մեղմման և
հարմարվողականության վերաբերյալ տեխնիկական գիտելիքների և փորձի ազգային
ինստիտուցիոնալ կարողությունները:
• Ամրապնդել տեղեկատվություն ստեղծելու, հավաքելու, վերլուծելու և օգտագործելու ազգային ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու տեխնիկական ենթակառուցվածքները, որի արդյունքում կբարելավվի
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և
մեղմման կարողությունը։
• Ֆերմերների, տեղական հասարակական կառույցների և այլ շահառուների շրջանում կազմակերպել
կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ իրազեկվածության
բարձրացման քարոզարշավներ։
• Ամրապնդել ֆերմերների կարողությունները։
Օրինակ՝ հաղորդակցություն, վերապատրաստում,
գործնական ուսուցում ցուցադրական տնտեսություններում, ֆերմերների դաշտային դպրոցներ և
արտադրողների գործընկերային ցանցի ձևավորում՝
գիտելիքների փոխանակման նպատակով: Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
միջոցով տարածել, փոխանակել գիտելիքները և
տեղեկատվությունը: Բարելավել ֆերմերների գիտելիքները նոր ցեղատեսակների բուծման, պահպանման և կերակրման օպտիմալ ռազմավարության
հարցում (ներառյալ՝ խորհրդատվություն և ուսուցում, գործնական վերապատրաստում, ցուցադրություններ և այլն):
• Զարգացնել գյուղատնտեսական ոլորտի խորհրդատվական համակարգի և օժանդակ ծառայությունների կարողությունները, ինչը կխթանի մեղմման և
արտադրական գործընթացներում փորձի փոխանակություն` ապահովելով լավագույն փորձի և տեխնոլոգիաների հասանելիություն և կարողությունների
զարգացում այն իրականացնելու նպատակով:

• Բարձր արտադրողականությամբ և
դիմակայուն կենդանիների ներմուծում,
ինչպես նաև կերակրման գործընթացի
բարելավում
• Աշխատել համապատասխան
ֆինանսավորում տրամադրող
կազմակերպությունների և դոնորների
հետ, ինչպիսիք են Կանաչ կլիմայի
հիմնադրամը, Գլոբալ էկոլոգիական
հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը,
Ասիական զարգացման բանկը,
Վերականգնման վարկերի բանկը, ԵՄ-ն,
զարգացման այլ գործընկերներ, դոնորներ,
մասնավոր հատված և այլն՝ ի
աջակցություն գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի փոփոխության
մեղմմանը։
• Մշակել և ներդնել կենդանիների կերի
կառավարման արդյունավետ համակարգ:
• Անաէրոբ քայքայման համակարգի
ներդրում։
• Առավել արդյունավետ ուղղություններով
պիլոտային ծրագրերի իրականացում։
Օրինակ՝ կենդանիների ցեղատեսակի
փոփոխություն, բարելավված կերակրման
ռեժիմի ապահովում որոշակի առաջատար
անասնաֆերմաներում կամ կերի
արտադրման առաջատար
կազմակերպությունում։ Ծրագրերը կարող
են ներառել բարձրարժեք կերային
մշակաբույսերի աճեցման, բերքահավաքի
և պահեստավորման արդյունավետ և
ժամանակակից մեթոդների ներդնում, ինչը
հետագայում կբերի արտադրության
ծավալների ավելացմանը և կերի
սննդանյութերի կորստի նվազմանը:

• Հաստատել սերտ համագործակցություն
ագրոպարենային արդյունաբերության, բուծող
կազմակերպությունների, կեր արտադրողների և
հետազոտական ինստիտուտների միջև:
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«Մեղմման» սցենարի շրջանակներում հողի կառավարումից ՋԳ արտանետումների կրճատումը
համաձայն միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության հնարավոր է ապահովել․
•

Բարձրացնելով ազոտի կլանումը;

•

Ներդնելով սննդանյութերի տնտեսման 4R արդյունավետ և ժամանակակից մեթոդներ:

Ուսումնասիրության շրջանակում հնարավոր չի եղել քանակական վերլուծություն կատարել
2030թ․ հողի կառավարումից ՋԳ արտանետումների կրճատման ներուժի վերաբերյալ՝
ներառյալ հողում ազոտի կլանման մակարդակի ավելացումը և սինթետիկ ազոտական
պարարտանյութերի (ՍԱՊ) օգտագործման գործընթացը, տվյալների բացի պատճառով։
Այնուամենայնիվ, հողի կառավարումից ՋԳ արտանետումների կրճատման համար խորհուրդ
են տրվում հետևյալ քայլերը․
Իրավական և քաղաքական շրջանակ

Ինստիտուցիոնալ

• Ընդլայնել գործող պետական աջակցության ծրագրերի/ժամանակակից ոռոգման համակարգերի
ներդրում։

• Ներդնել մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության համակարգերի լայն
օգտագործման խթանման մեխանիզմներ:

• Նպաստել մշակաբույսերի ցանքաշրջանառռությունների ներդրմանը, ներառել հատիկաընդեղեն
մշակաբույսեր ցանքաշրջանառությունների մեջ:

• Ներդնել մեխանիզմներ միզանյութի վրա
հիմնված պարարտանյութերի ներմուծումը
և օգտագործումը նվազեցնելու համար։

• Ներդնել/ընդլայնել առկա պետական աջակցության
ծրագրերը՝ ուղղված վարելահողերում հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի արտադրության խթանմանը։

• Խթանել և ընդլայնել հատիկաընդեղեն
մշակաբույսերի արտադրությունը:

• Մշակել քաղաքականություն երկրում անաէրոբ
քայքայման (ԱՔ) ներդրման և կիրառման ոլորտում։
• Մշակել գյուղացիական տնտեսությունների՝ շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության կարգավորման
շրջանակ։
Կարողությունների զարգացում
• Ներդնել ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության
ոլորտում ներգրավված ֆերմերների
սուբսիդավորման և (կամ) աջակցության ծրագրեր:
• Ստեղծել գյուղատնտեսական մեքենասարքավորումների մարզային կայաններ` ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության ներդրման և խրախուսման համար:
• Հետազոտական կենտրոնների հետ
համագործակցության արդյունքում կազմակերպել
տեխնոլոգիաների փոխանցման և
կարողությունների զարգացման միջոցառումներ՝
ցուցադրական տնտեսությունների և գործնական
վերապատրաստում իրականացնելու միջոցով:
• Վերապատրաստման և իրազեկության
քարոզարշավների միջոցով զարգացնել
ֆերմերների կարողությունները։
• Զարգացնել հանրային և մասնավոր հատվածի
խորհրդատուների, գիտահետազոտական

• Կառավարության, դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ներդրողների
աջակցություն պարարտանյութերի
կիրառման համար անհրաժեշտ
մեքենասարքավորումների ներգրավումը
խթանելու համար:
Տեխնիկական և տեխնոլոգիական
• Ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության
ներդրում։
• Ազոտական պարարտանյութերի կառավարման միջոցով արտանետումների
կրճատում։
• Ընդլայնել հացահատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ցանքատարածությունները։
• Բույսերի սննդատարրերի կառավարման և
պարարտանյութերի օգտագործման
վերաբերյալ մշակել և ներդնել
գյուղատնտեսական լավ փորձ (ԳԼՓ):
• Գիտականորեն հիմնավորված
ցանքաշրջանառության համակարգերի
ներդրման նպատակով մշակել ԳԼՓ
ուղեցույց` տարբեր կլիմայական
գոտիների, հողատիպերի, տարբեր
մշակաբույսերի համար։
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ինստիտուտների համապատասխան
աշխատակազմի տեխնիկական կարողությունները՝
ֆերմերներին ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության
վերաբերյալ որակական տեղեկատվություն
փոխանցելու և տարածելու միջոցով:
• Ուժեղացնել ֆերմերների, գյուղատնտեսական
խորհրդատվության, ընդլայնման և օժանդակ
ծառայությունների, տեխնիկապես իրավասու
հաստատությունների, մարմինների, այդ թվում`
բույսերի սննդատարրերի կառավարման և
պարարտանյութերի օգտագործման
ագրոքիմիական ծառայությունների
աշխատակիցների կարողությունները:
• Իրազեկվածության քարոզարշավներ ֆերմերների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ
շահառուների շրջանում` հողի և ջրի կայուն
կառավարման, մշակաբույսերի
ցանքաշրջանառությունների և պարարտանյութերի
կառավարման լավ փորձի վերաբերյալ։
• Բարձրացնել հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի
օգուտների և վարելահողերում նրանց տարածքների
ընդլայնման վերաբերյալ ֆերմերների իրազեկվածության մակարդակը ու կարողությունները։

• Պարարտանյութերի կիրառումը կազմակերպել հողի ագրոքիմիական հետազոտությունների և (կամ) տեխնիկապես
իրավասու հաստատությունների, կամ
փորձագետների կողմից ըստ
մշակաբույսերի պարարտանյութերի
կիրառման չափաքանակների՝
գիտականորեն հիմնավորված
երաշխավորագրերի տրամադրման և.
առաջարկությունների հիման վրա
• Ճշգրիտ գյուղատնտեսության մեթոդների
կիրառում, ինչի արդյունքում բարելավվում
է ներդրանքների, օրինակ՝
պարարտանյութերի ու
թունաքիմիկատների արդյունավետ
օգտագործումը։
• Ներդրումներ կատարել գոմաղբի հավաքման, պահպանման և ԱՔ համապատասխան մեքենասարքավորումների և
ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ։

• Զարգացնել ԱՔ ուղղությամբ մասնագիտացված
աշխատանքային ռեսուրսներ և փորձագիտական
գիտելիքներ։
• Բարելավել ԱՔ վերաբերյալ ֆերմերների գիտելիքները (ներառյալ խորհրդատվություն և ուսուցում),
մասնավորապես փոքր տնտեսվարողների համար։
• Կազմակերպել գոմաղբի կառավարման ԱՔ
կիրառման իրազեկվածության բարձրացման
արշավներ։
• Ցուցադրել և փորձարկել ԱՔ համակարգեր։

Մեթոդաբանական մոտեցում
Հաշվարկման մեթոդները
Ուսումնասիրության ժամանակ կիրառվող հաշվարկման մեթոդները ընտրվել են 2006թ․-ի
կլիմայական փոփոխության միջկառավարական հանձնաժողովի (ԿՓՄՀ) ուղեցույցների և ՀՀ
Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության հիման վրա 1: Դրանք տրամադրում
են մեթոդաբանական մոտեցում` աղբյուրների հիման վրա մարդածին արտանետումների
1

Ջերմոցային գազի ազգային պաշարների համար ԿՓՄՀ 2006թ․ ուղեցույց, ԿՓՄՀ, 2006թ։
Հղում՝ https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
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ազգային կադաստրի գնահատման և դրանց ՋԳ վերածելու համար: Գյուղատնտեսության
ոլորտի ՋԳ արտանետումները ներկայացված են Հայաստանի ազգային հաղորդագրությունների և ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության մեջ, որոնք
մշակվել են ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի շրջանակներում: Առաջին ազգային հաղորդագրությունները
պատրաստվել է 1998թ-ին։ Ներկայումս կա 4 Ազգային հաղորդագրություն, որոնք ընդգրկում
են 1990-2017թթ․ տեղեկատվությունը սկսած առաջին հաղորդագրությունից, որը հրապարակվել է 1998-ին։
Այս ուսումնասիրությունը մեծամասամբ հիմնված է ԿՓՄՀ 2006 Մաս 4․ «Գյուղատնտեսություն,
անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ուղեցույցի վրա, քանի որ ուսումնասիրության թիրախը գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումներն են: Այնուամենայնիվ,
ուսումնասիրության մեջ հաշվի են առնվել նաև ԿՓՄՀ 2006 հաշվետվության այլ բաժինների
տեղեկատվությունը՝ ելնելով ոլորտի վերլուծության համար դրանց կիրառման նպատակահարմարությունից:
Հաշվարկման առանձին եղանակները և սցենարների վերլուծությունը ներկայացված են այս
ուսումնասիրության համապատասխանաբար յուրաքանչյուր գլխի սկզբում:

Տվյալների հավաքագրում
Ուսումնասիրությունը հիմնված է նաև «ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի» 19902017թթ. (այսուհետ՝ ՋԳԱԿ զեկույց) վրա, որը 2006թ․-ին ԿՓՄՀ ուղեցույցների հիման վրա
մշակվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից:
Ուսումնասիրության ընթացքում տեղեկատվության և տվյալների հավաքագրման հիմնական
աղբյուրներն են հանդիսացել.
• ՋԳԱԿ զեկույցի գլուխ 4.3` 1970-2017թթ․ գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և
այլ հողերի օգտագործման բաժինները, ինչպես նաև ոլորտային այլ գլուխներ: Դրանք հիմք
են հանդիսանում գյուղատնտեսության ոլորտի դիտարկման ժամանակ տեղեկատվության
հավաքագրման, ներառյալ՝ արտանետումների և անասունների գլխաքանակի պատմական
տվյալների հավաքագրման համար;
• ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական
ուղղությունների 2020-2030թթ․ ռազմավարությունը;
• ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) հրապարակած տեղեկատվությունը;
• Անասնաբուծության գործունեության տվյալների մասնագիտական գրականությունը;
• Բուսաբուծության տվյալների վերաբերյալ մասնագիտական գրականությունը:
• ԿՓՄՀ Արտանետումների գործոնների տվյալների շտեմարանը և այլն:
Փորձագետների
գնահատականներն
օգտագործվել
են
տվյալների
առավելագույն
համապատասխան մուտքերի ընտրության և վերլուծության իրականացման նպատակով
անհրաժեշտ տվյալների գնահատման և մշակման համար:
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Անորոշություններ
Համաձայն 2006թ․-ի ԿՓՄՀ ուղեցույցի 2՝ ուսումնասիրվող համախմբերի անորոշության մակարդակը կարող է տատանվել, սակայն չպետք է գերազանցի ± 20% միջակայքը: Անասունների
գլխաքանակի հետ կապված հնարավոր անորոշությունը տատանվում է ± 8% և ± 10% միջակայքերում` անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տվյալների առկա շեղումների պատճառով:

Որակի ապահովում / վերահսկում և ստուգում
Սույն ուսումնասիրության որակի ապահովման/վերահսկման չափանիշները համապատասխանում են 1990-2017թթ․ Հայաստանի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի
հաշվետվության հաղորդակարգին։ Տվյալների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը
ապահովվել են՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական կենդանիների բոլոր տիպերը: Վերլուծվել
է նաև տվյալների հավաքագրման, համախմբման և մշակման մեթոդներն ու մոտեցումները և
դրանց համապատասխանությունը փաստացի իրավիճակին:
Ուսումնասիրության համար կիրառվել է 2006թ․ ԿՓՄՀ ուղեցույցով առաջարկված աստիճանային մոտեցումը, որն արտացոլում է ուսումնասիրության մեթոդաբանական բարդության
մակարդակները: 2006թ․ ԿՓՄՀ ուղեցույցը առանձնացնում է երեք մակարդակ:
Առաջին մակարդակը կիրառվող բազիսային մեթոդն է, որտեղ արտանետման աղբյուր
հանդիսացող հիմնական դասակարգերը սահմանվում են ելնելով նախապես մշակված
արտանետումների միասնական շեմից: Նախապես ընտրված սահմանային շեմը արտացոլում է
մի քանի ոլորտային կադաստրների գնահատման արդյունքները և բնութագրվում է հիմնական
սկզբնաղբյուրների դասակարգերի արտանետումների պաշարների անորոշության 90%-ով:
Երկրորդ մակարդակը հանդիսանում է միջանկյալ բարդության մակարդակ: Այս մակարդակը
կիրառվում է հիմնական դասակարգի սկզբնաղբյուրների բացահայտման նպատակով, եթե
առկա են սկզբնաղբյուրը բնութագրող ազգային մակարդակի անորոշություններ: Երկրորդ
մակարդակի մոտեցումն ապահովում է ավելի մանրակրկիտ վերլուծություն և հիմնված է
Առաջին մակարդակի վերլուծության վրա: Ուսումնասիրության այս մակարդակի կիրառման
դեպքում սկզբնաղբյուրի դասակարգիչների քանակը, ամենայն հավանականությամբ կլինի
ավելի քիչ: Երկրորդ մակարդակի ապահովման համար, նախապես սահմանված ընդհանուր
արտանետումների շեմը կիրառելու փոխարեն, Առաջին մակարդակի վերլուծության
արդյունքները բազմապատկվում են յուրաքանչյուր աղբյուրի դասակարգի հարաբերական
անորոշությամբ, որոնք միասին կազմում են անորոշության նշված 90%-ը:
Երրորդ մակարդակը ամենախստապահանջ մակարդակն է բարդության և տվյալների
պահանջների տեսանկյունից: Այս մակարդակը ենթադրում է ավելի բարձր կարգի մեթոդների
կիրառում, ներառյալ՝ մոդելավորում: Այս մակարդակում կարող են կիրառվել ազգային
հանգամանքները բնութագրող տվյալներ։ Երրորդ մակարդակը ավելի ստորադաս
մակարդակների համեմատ ապահովում է որոշակիության ավելի բարձր մակարդակ և կարող է
ավելի սերտ կապ արտահայտել կենսազանգվածի և հողի ածխածնի դինամիկայի միջև:
Երկրորդ և երրորդ մակարդակները հանդիսանում են ավելի բարձր մակարդակի մեթոդներ`
ավելի բարձր մակարդակի ճշգրտությամբ 3:
2
3

Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն
Նույն տեղում։
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1. Հայաստան․ երկրի ակնարկ և կլիմայի փոփոխություն
Կլիմայի փոփոխությունը ներկայիս ժամանակաշրջանի որոշիչ հիմնախնդիրներից է։ Այն ի
հայտ է բերում եղանակային պայմանների փոփոխություն, հանգեցնում է բնական
աղետների ուժգնացմանը և առաջացնում է ռիսկեր մարդու սոցիալական, տնտեսական և
քաղաքական գործունեության համար։

1.1. Երկրի ակնարկ
ՀՀ համառոտ նկարագիր
Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) գտնվում է
Ասիայի արևմտյան մասում, Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան հատվածում` Կովկասի և
Կենտրոնական Ասիայի միջև (Կուր և Արաքս գետերի
միջին հոսանքների միջգետային տարածք)։ Տարածքը 29,743 քառ. կմ է։ Հայաստանը հյուսիսից
սահմանակից է Վրաստանի հետ, Արևելքում՝ Ադրբեջանի, Արևմուտքում` Թուրքիայի, իսկ Հարավում`
Իրանի հետ։
Լանդշաֆտ
Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը կազմում է
1,800մ (երկրի տարածքի 77%-ը գտնվում է ծովի Աղբյուրը՝ Geopolitics.com,
մակերևույթից 1,000-2,500մ բարձրության վրա)։ ՀՀ

Հղում՝ http://english.geopolitics.ro/georgia-armenia-

տարածքի 36%-ը լեռներ և բարձրավանդակներ են։ and-azerbaijan-a-brief-geopolitical-analysis/
Հայաստանը լեռնային երկիր է, որի բարձրադիր

գոտիները գտնվում են ծովի մակարդակից 375-4,090մ բարձրության վրա։ Ամենացածր կետը
Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի հատակն է, իսկ ամենաբարձր կետը՝ Արագած լեռան գագաթը։
Տարածքային բաժանում
Հայաստանում վարչատարածքային բաժանման հիմքը «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման
մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքներն են, որոնց
համաձայն ՀՀ տարածքը բաժանվում է 10 մարզերի և ք. Երևանի: 2020թ․ համայնքների թիվը
կազմել է 502 (բնակավայրերի թիվը՝ 1,004) 4, որից 49-ը քաղաքային, այդ թվում նաև ք.
Երևանը 12 վարչական շրջաններով:

4

ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2020թ․ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, ՀՀ ՎԿ։ Հղում՝
https://www.armstat.am/file/article/nasel_01.10.2020.pdf
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Բնակչություն
Բնակչությունը 2021թ․ հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 2,964 հազար մարդ, որից
քաղաքային բնակչությունը՝ 1,896 հազար մարդ (64%), իսկ գյուղական բնակչությունը՝ 1,068
հազար մարդ (36%): Բնակչության միջին խտությունը 100 մարդ/կմ2 է։
Կլիմա
Կլիման Հայաստանում բավականին չոր է, տարեկան տեղումների միջին քանակը կազմում
է 592 մմ: Տարեկան տեղումները նույնպես տատանվում են բավականին լայն տիրույթում՝ 200
մմ (արիդ տարածքներում) մինչև 1000 մմ և ավելի (բարձր լեռնային գոտիներում):
Առավելագույն տեղումները դիտվում են մայիսից հունիս ժամանակահատվածում: Արարատյան
դաշտավայրում և Սյունիքի ցածրադիր գոտում մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը
կազմում է 200-250մմ։ Ամռանը ցածրադիր վայրերում տեղումները ցածր մակարդակի վրա են:
Օրինակ՝ Արարատյան դաշտում տեղումները միջինում կազմում են 32-36մմ մակարդակ: 5
Անձրևային ժամանակահատված է ապրիլ-մայիս։
Ձյան բաշխումը նույնպես անհավասարաչափ է: Արարատյան դաշտում ձյան տեղումներ քիչ են
լինում, մինչդեռ բարձրադիր գոտում նկատվում է կայուն ձյան շերտ` 5-6 ամիս, որի
բարձրությունը երբեմն հասնում է 2 մ-ի: Քամու ուղղության փոփոխությունները նույնպես
պայմանավորված են բարդ ռելիեֆով: Այդ պատճառով նկատվում են քամու տարբեր
ուղղություններ և արագություններ: Ամենաուժեղ քամին նկատվում է բարձրադիր գոտում`
ձմռանը: Իսկ ամռանը լեռնային քամին հայտնվում է հարթավայրում:
Ջերմաստիճան
Հայաստանի

բազմամյա

միջին

ջերմաստիճանը

կազմում

է

5.50C:

Արձանագրված

բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -42 0C (1961թ.) է, իսկ բացարձակ առավելագույնը՝
+43.7

0

C (2011թ.): Բարձր լեռնային շրջաններում միջին ջերմաստիճանը հունիս-օգոստոս

ամիսներին 100 C է, հարթավայրերում` 24-260 C: Հունվար ամսվա օդի միջին ջերմաստիճանը
կախված է տեղանքի բարձրությունից և տատանվում է -130 C-ից մինչև +10 C: Հունվարը ձմռան
ամենացուրտ ամիսն է, որի միջին ջերմաստիճանը կազմում է -6.70 C: 6
Կլիմայական գոտիավորում
Հայաստանն ունի լավ արտահայտված կլիմայի բազմազանություն և վերընթաց
գոտիականություն։ Հանրապետության տարածքում առկա են կլիմայական 6 գոտիներ` չոր
մերձարևադարձային, կիսաանապատային, տափաստանային, անտառային, ալպյան և
ցուրտ բարձր լեռնային: 7
Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2015թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
6
Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզ, ՀՀ
ՎԿ, 2020թ․։ Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=787
7
Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզ, ՀՀ ՎԿ,
2020թ, Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=787
5
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Հանրապետությունը բաժանված է ինը գյուղատնտեսական ագրոկլիմայական գոտիների,
որոնց հիմքում ընկած է տարածքի բաժանումը՝ ըստ կլիմայական առանձնահատկությունների
նմանության, որոնցով պայմանավորված են բույսերի աճն ու բերքատվությունը: 8
Համաձայն ՀՀ կառավարության ՀՀ
հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման
վերաբերյալ 2019թ․ հաշվետվության՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը
կազմում են երկրի տարածքի 66.7%-ը,
բնակավայրերի հողերը՝ 5.1%-ը, անտառային հողերը՝ 11.2%-ը, իսկ հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը՝ 11.3%-ը։
Անհատներին է պատկանում հողային
ֆոնդի ըստ սեփականության սուբյեկտների 18.1%-ը, իրավաբանական անձանց՝
1.2%-ը,
համայնքային
և
պետական Աղբյուրը՝ Բեխտ., Կոպեն-Գայգերի ներկա և ապագա
կլիմայի
դասակարգման
սեփականություն է հանդիսանում համաքարտեզները 1 կմ լուծաչափով,
պատասխանաբար 34.5 և 6.2%: 9

Գիտական տվյալներ 5: 180214, doi:
10.1038 / sdata.2018.214 (2018թ․)

Տարածքները և կենսաբազմազանություն
Երկրի լանդշաֆտն իրենից ներկայացնում է լեռնաշղթաների, բարձրավանդակների,
սարահարթերի և դաշտահովիտների համակցություն, որը մեծ ազդեցություն է թողնում
գյուղատնտեսության վրա։ Մշակված հողերի հիմնական մասը գտնվում է 600մ-ից մինչև 2,500
մ բարձրության վրա։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գերակշռող մասն,
ընդհանուր առմամբ, բերրի է։
ՀՀ-ն ունի հարուստ կենսաբազմազանություն և Հանրապետության տարածքում գրանցված են
ավելի քան 4,500 տեսակի սնկեր, շուրջ 9,000 տեսակի ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր,
որոնց խտությամբ Հայաստանն աշխարհում գրավում է առաջնակարգ տեղերից մեկը՝
յուրաքանչյուր 1 կմ2-ու վրա հաշվարկվում է մոտ 107 տեսակ: Կենդանական աշխարհն
ընդգրկում է շուրջ 17,500 տեսակի անողնաշար և ողնաշարավոր կենդանիներ: Գենոֆոնդում
առկա են ոչ միայն բազմաթիվ էնդեմիկ տեսակներ, մշակովի և ընտելացված տեսակների
վայրի ցեղակիցներ, այլև արժեքավոր օգտակար տեսակներ։ 10

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և բերրիության վրա,
ՄԱԿ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (ՊԳԿ), 2017թ․: http://dcf.am/hy/publications
9
ՀՀ կառավարության N1379-N հրամանագիր «ՀՀ հողային ֆոնդի գոյության և բաշխման մասին (Հողի
մնացորդ) 2019թ․-ի հաշվետվությունը հաստատելու մասին», ՀՀ կառավարություն, 03.10.2019թ.
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=101871
10
ՀՀ կառավարության «Հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարության մասին» N 1059-Ա
հրամանագիր, «Պաշտպանության և օգտագործման բնագավառում» պետական ծրագրի քննարկումը,
ՀՀ կառավարություն, 25.09.2014թ.: Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
8
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1.2. Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը Հայաստանում
Կլիմայի դերը գյուղատնտեսության մեջ
Ինչպես արդեն նշվել է նախորդ բաժիններում, Հայաստանի բնակչության 36%-ը կամ 1,069
հազար մարդ ներկայացնում է գյուղական բնակչությունը: Գյուղատնտեսությունն ապահովում է
ՀՀ տնտեսության համախառն արտադրանքի 11․7%-ը (2020թ.): Գյուղատնտեսության մեջ
առաջատար են անասնաբուծությունը և բուսաբուծությունը, որոնք երկուսն էլ դիտարկվելու են
սույն ուսումնասիրության շրջանակում։ Գյուղատնտեսության ոլորտը էական ազդեցություն ունի
կլիմայի փոփոխության վրա։
Ակնկալվում
է,
որ
Հայաստանում
կլիմայի
փոփոխությունը
կհանգեցնի
գյուղատնտեսության ոլորտում բուսաբուծության կրճատման, գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի որակի վատթարացման, ոռոգման ջրի պահանջարկի մեծացման,
էկոհամակարգի կառուցվածքի փոփոխության, նոր վնասատուների, հիվանդությունների և
անվտանգության ռիսկերի առաջացման 11:
Ըստ «1990-2007թթ․ ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության», 2017թ․ին գյուղատնտեսության ոլորտից ջերմոցային գազերի արտանետումները կազմել են
Հայաստանում ՋԳ ընդհանուր արտանետումների 18․45% -ը:
Ուստի լինելով ՋԳ արտանետումների տեսանկյունից երկրորդ ամենախոշոր ոլորտը,
կարևորվում է այս ոլորտի մեղմմանն ուղղված քաղաքականության մշակումը: Այս
ուսումնասիրության
նպատակն
է
գնահատել
գյուղատնտեսության
զարգացման
հեռանկարները, մշակել գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումների բնութագիրը,
գնահատել ոլորտի զարգացմանը համահունչ կլիմայի փոփոխության մեղմացման
հնարավորությունները և մշակել մեղմացման ուղղված երկարաժամկետ թիրախներ, որոնք
կարող են դառնալ Հայաստանի երկարաժամկետ ցածր ածխածնային զարգացման
ռազմավարական ծրագրերի բաղկացուցիչ մաս:

11

«Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական ոլորտի խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատում», Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման
կենտրոն (CARD), 2019թ․: Հղում՝ http://natureic.am/Content/announcements/12692/NAP_Agriculture%20assessment%20report_arm_FINAL.pdf
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2. Գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանում
2.1. Ակնարկ
Չնայած գյուղատնտեսական արտադրանքի տեսակարար կշիռը Հայաստանի ՀՆԱ
կառուցվածքում հետզհետե նվազում է՝ ոլորտը շարունակում է մնալ երկրի տնտեսության
առանցքային ճյուղերից։
Գյուղատնտեսությունը ՀՀ տնտեսության առաջատար և ռազմավարական ճյուղերից է։ Այն մեծ
նշանակություն ունի երկրի տնտեսական զարգացման հեռանկարների, երկրի համախառն
ներքին

արդյունքի

ձևավորման,

մակրոտնտեսական

կայունության,

պարենային

անվտանգության և արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվեկշռի ձևավորման առումով։
Ոլորտի

դերը

կարևորվում

է

տարածքային

համաչափ

զարգացման,

գյուղական

բնակավայրերում զբաղվածության, գյուղական բնակչության եկամուտների ձևավորման,
աղքատության հաղթահարման, կենսամակարդակի բարձրացման և որ ամենակարևորն է`
բնակչության պարենային անվտանգության ապահովման գործում: Գյուղատնտեսությունը նաև
արտահանման

ներուժ

ունեցող

կարևոր

ճյուղերից

մեկի՝

սննդի

արդյունաբերության

արժեշղթայի հումքի մատակարարման հիմնական աղբյուրն է։
2020թ․-ին գյուղատնտեսության ոլորտը ձևավորել է ՀՆԱ-ի 11․7% -ը, որից 47%-ը ապահովել է
բուսաբուծությունը, իսկ 53%-ը` անասնաբուծությունը: 2020թ․-ին գյուղատնտեսության ոլորտում
գրանցվել է 1.4% տարեկան աճ, մինչդեռ ՀՆԱ-ն արձանագրել է 7.6% անկում: Այս աճը
պայմանավորված է եղել անասնաբուծության 2․3% և բուսաբուծության 0․6% աճով։
2019թ․-ին գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել է 4.2% անկում, մինչդեռ ՀՆԱ-ն աճել է
7.6%-ով: Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը (ընթացիկ գներով) 2020թ․ կազմել է
819 միլիարդ ՀՀ դրամ: 12 13
Վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտի մասնաբաժնի անկումը պայմանավորված է
երկրի տնտեսության այլ ուղղությունների աճով, գյուղատնտեսության ցածր արդյունավետությամբ, ոլորտի որոշ ճյուղերի ցածր շահութաբերությամբ, արտահանման ցածր ծավալներով և
շուկայական գների տատանումներով, ինչպես նաև հիմնական դաշտային մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների և գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի կրճատմամբ
(2017-2020թթ․): Ոլորտի զարգացման կարճաժամկետ արդյունքները կախված են նաև տվյալ
տարվա կլիմայական պայմաններից:

Տեղեկանք 2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր), ՀՀ Ազգային ժողով։ Հղում՝
http://www.parliament.am/budget_office.php?sel=reports_and_statements&action=references&lang=arm։
13
ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018-2020 (հունվարդեկտեմբեր), ՀՀ Ազգային ժողով, 2021թ․։ Հղում՝
www.parlament.am/budget_office.php?sel=reports_and_statements&action=references&lang=arm&id=377
12
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ՀՀ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները և գյուղատնտեսական համախառն
արտադրանքը, 2009-2020թթ․ 14
2009

Աղյուսակ 1․
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2.2
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7.2

3.3

3.6

3
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7.6

-7.6
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17.9

18.4
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17.3

16.4

14.5

13.7

11.6

11.7

552

637

795

842

919

983

945

879

909

893

853

819

-0.5

-13.6

13.9

-0.5

7.1

6.3

8.4

-5.2

-3

-7.6

-4.2

1.4

Ցուցանիշներ
ՀՆԱ-ի աճի
տեմպը, %
Գյուղատնտեսությ
ան մասնաբաժինը
ՀՆԱ-ում, %
Գյուղատնտեսությ
ան համախառն
արտադրանքը,
ընթացիկ գներով,
մլրդ դրամ
Տարեկան իրական
աճ, %

Գծապատկեր 1․

ՀՆԱ-ի և գյուղատնտեսության ոլորտի (իրական) տարեկան աճը, 2010-2020թթ․
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-4.2
-7.6
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-13.6
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ՀՆԱ-ի աճի տեմպը , %

2.2.

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճի տեմպը , %

Գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանում

2.2.1. Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական
բնութագրիչները
Պարենային անվտանգություն
2001թ․-ից ի վեր Հայաստանի գյուղատնտեսության արտադրողականության բարելավման

արդյունքում

զգալիորեն

բարձրացել

են

հիմնական

պարենային

ապրանքների

ինքնաբավության և ընդհանուր սննդամթերքի հասանելիության մակարդակները։

14

Վիճակագրական ցուցանիշներ, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն դրամ,
ՀՀ ՎԿ 2020թ.։ Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=03001
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Չնայած դրան՝ դեռևս կախվածություն կա հիմնական պարենամթերքի ներմուծումից: Երկրում
կարևորագույն

պարենային

ապրանքների

մասով

ինքնաբավության

մակարդակն

ըստ

սննդակարգի միջին էներգետիկ արժեքի կազմում է մոտ 52․5% (2019 թ․), որը 2017թ․
համեմատությամբ ցածր է 2․5%-ով։
Ըստ 2019թ․ տվյալների, ինքնաբավության մակարդակը բարձր է կարտոֆիլի (101,1%), մրգերի
(104,0%), խաղողի (103,6%), բանջարեղենի (102,4%), ձվի (100,0%), ձկան (113,1%) տավարի մսի
(90,4%), ոչխարի մսի (113․8%) և կաթի (84․3%) մասով: Ցորենը (25,9%), հատիկաընդեղենը
(38,2%), բուսական յուղը (1․5%) և մսի այլ տեսակները դեռ գտնվում են ինքնաբավության ցածր
մակարդակի վրա: 15
2019թ․-ին առաջին անգամ Հայաստանում կատարվել է պարենային անվտանգության գլոբալ
ինդեքսի հաշվարկ, որի արդյունքներով Հայաստանի պարենային անվտանգության գլոբալ
ինդեքսը

կազմել

է

57.1,

այդ

թվում՝

պարենամթերքի

մատչելիության

մասով՝

51.7,

հասանելիության մասով՝ 66.2, որակի և անվտանգության մասով՝ 45.4։ 16 Այս ցուցանիշով
Հայաստանը աշխարհի 113 երկրների շարքում զբաղեցրել է 76-րդ տեղը: 17 «Պարենի
անվտանգությունը Հայաստանում․ քաղաքականությունը տարիների ընթացքում, շուկայի
ֆունկցիոնալությունը,

մատակարարման

շղթաները»

միջոցառման

ժամանակ

(2021թ.

փետրվար) նշվել է, որ Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը և տեղափոխվել 76-ից 48-րդ
հորիզոնականը: 18
Ընդհանուր առմամբ, այս հանգամանքները Հայաստանը խոցելի են դարձնում արտաքին
շուկաների և տնտեսության փոփոխությունների նկատմամբ, ինչը պարենի ապահովության
տեսանկյունից հանդիսանում է սպառնալիք, հատկապես՝ արտակարգ իրավիճակների
ժամանակ:

Զբաղվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտում
Ներկայումս Հայաստանի բնակչության ավելի քան 36%-ը (1.07 մլն մարդ) ապրում է գյուղական
վայրերում: Վերջին տարիներին այս ցուցանիշը նվազման միտում ունի: Մասնավորապես,
2014-2019թթ․ ընթացքում գյուղերի բնակչության թիվը նվազել է 30.8 հազար մարդով կամ 3% ով, ինչը պայմանավորված է ներքին և արտաքին միգրացիայով: ՀՀ ՎԿ տվյալներով՝ 2019թ․ին Հայաստանում աշխատուժը կազմել է 1,167 հազար մարդ, որից 947 հազարը զբաղված էր,
իսկ 221 հազարը՝ գործազուրկ (18․9%): 19
Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ՎԿ, 2020թ։
Հղում՝ https://armstat.am/file/article/f_sec_4_2019_3..pdf
16
Պարենային ապահովություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն։
https://www.mineconomy.am/page/1333
17
Համաշխարհային պարենային անվտանգության ինդեքս։ Հղում՝
https://foodsecurityindex.eiu.com/index
18
Նորություններ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 2021թ․։
Հղում ՝ https://mineconomy.am/news/2178?fbclid=IwAR0QW7VK06AXFbMprhrYLbP2s7d75Pqj1I_1xWHBjyPhr18Y0dJgq_H3oo
19
Զբաղվածություն, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. հունվար-մարտին, ՀՀ ՎԿ 2020թ․։
https://armstat.am/am/?nid=82&id=2257
15
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Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում զբաղվածություն ապահովող գերակա ճյուղերից մեկն է:
2019թ․-ին գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էր 230 հազար մարդ կամ երկրի զբաղված
բնակչության 24․3% -ը (Գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2․
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Զբաղվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, 2010-2019թթ
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31.3

2017

24.8
2018

24.3
2019

Արտահայտած տոկոսներով

զբաղվածների

թիվը

տարեցտարի

նվազում

է:

Սա

հիմնականում պայմանավորված է գյուղական բնակավայրերից արտագաղթի և տնտեսության
այլ ճյուղերի զարգացման հետ: 20

2.2.2. Գյուղատնտեսությունն ըստ գործունեության տեսակների
Բուսաբուծության և անասնաբուծության ոլորտների ընդարձակ բնույթի դրսևորումներից է
այն իրողությունը, որ բուսաբուծական և անասնաբուծության մթերքների արտադրության
ծավալների աճն ու նվազումն ուղղակիորեն կապված են ցանքային տարածությունների և
անասնագլխաքանակի փոփոխության հետ:
Բուսաբուծության

և

անասնաբուծության

ճյուղերը

կարևոր

են

գյուղատնտեսության

զարգացման և երկրի պարենային անվտանգության ապահովման համար։ 2009-2014թթ․
բուսաբուծության և անասնաբուծության ճյուղերի համախառն արտադրանքի հարաբերությունը
20

2018-ի և 2019-ի ցուցանիշների տարբերությունը նախորդ տարիների համեմատությամբ
պայմանավորված է ՀՀ ՎԿ կողմից աշխատաշուկայի վիճակագրության նոր մեթոդաբանության
կիրառմամբ:
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արտահայտած միջին գներով, միջինում կազմել է համապատասխանաբար 60% և 40%։
Այնուհետև,

գյուղատնտեսության

ներճյուղային

կառուցվածքում

բուսաբուծության

ճյուղի

մասնաբաժինը տարեցտարի կրճատվել է՝ 550 միլիարդ դրամից (2015թ․) մինչև 383,8 միլիարդ
դրամ (2020)։ Միևնույն ժամանակ՝ անասնաբուծության ճյուղի համախառն արտադրանքի
ցուցանիշը 395․4 միլիարդ դրամից (2015թ․) աճել է մինչև 442․4 միլիարդ ՀՀ դրամ (2019թ․)։
Ներկայումս անասնաբուծության ճյուղի տեսակարար կշիռը մի փոքր գերազանցում է
բուսաբուծության ճյուղին։ Վերջինիս մասնաբաժինը 2018, 2019 և 2020թթ․-ին կազմել է
համապատասխանաբար 53․4%, 51․9% և 53․2% (Աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2․

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, ըստ ճյուղերի (ընթացիկ գներով,
մլրդ. դրամ) 21
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

552.1

636.7

795

841.5

919.1

983

945.4

878.5

908.6

892.9

852.8

819.3

բուսաբուծություն

346.7

392.7

465.1

516

572.8

595.2

550

486.7

469.3

415.8

410.4

383.8

անասնաբուծություն

205.4

244

329.9

325.5

346.3

387.8

395.4

391.8

439.3

477.1

442.4

435.5

Ընդամենը
որից`

Բուսաբուծության ճյուղի անկումը պայմանավորված է հիմնականում ցանքատարածությունների
կրճատմամբ, ինչպես նաև անբարենպաստ կլիմայական գործոններով։ Այսպես, 2016թ․
համեմատությամբ

2018թ․

և

2019թ․

ցանքատարածությունները

կրճատվել

են

համապատասխանաբար 111 և 126 հազար հեկտարով։ Օրինակ, 2019թ․ նախորդ տարվա
համեմատ հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կրճատվել են շուրջ 5-9%-ով
(հացահատիկային մշակաբույսեր՝ 6.9%, բոստանային մշակաբույսեր՝ 6.6%, բանջարային՝
5.1%, կարտոֆիլ՝ 7.2%) (Գծապատկեր 3):
Գծապատկեր 3․

200000
150000

Հիմնական դաշտային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը,
հազար հեկտար (2016-2019թթ․)

198
155
130

121

100000
50000

29

25

22

30

21

28

22

0
Հացահատիկ և
հատիկաընդեղեն

21

Կարտոֆիլ

2016

2017

Բանջարային

2018

21

7

6․8

4․6

4․3

Բոստան

2019

Գյուղատնտեսության հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի, ցուցանիշների և տարիների, ՀՀ ՎԿ։
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__6%20Agriculture,%20forestry%20and%20fis
hing/AF-3-2019.px/?rxid=3ba1631c-352e-46e0-924a-62e4b284bd7a
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Որպես հետևանք 2019թ. արձանագրվել է գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի
համախառն բերքի անկում, բացառությամբ բոստանային մշակաբույսերի և խաղողի: Այսպես,
հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի համախառն բերքը նվազել է 41.2%ով, պտղի և հատապտղինը՝ 15.5%-ով, կարտոֆիլինը՝ 2.6%-ով, բանջարային մշակաբույսերինը՝
1.1%-ով: Փոխարենը 21.0%-ով աճել է խաղողի համախառն բերքը՝ կազմելով 217.4 հազար
հեկտար (Աղյուսակ 4):
Անասնաբուծության
արտադրանքի
կրճատումը
հիմնականում
պայմանավորված
է
գյուղատնտեսական կենդանիների թվի և համապատասխան արտադրանքի նվազմամբ:
Օրինակ՝ 2020թ․-ին 2017-ի համեմատ ԽԵԿ գլխաքանակը կրճատվել է մոտ 11․7%-ով, իսկ
ոչխարներինը և այծերինը՝ 8․9%-ով: 2019թ․ 2018-ի համեմատ մսի արտադրությունը կրճատվել
է 0․8%-ով, կաթի արտադրությունը՝ 4․3%-ով, ձվի արտադրությունը՝ 0․85%-ով և բրդի
արտադրությունը՝ 4․9%-ով: 22
Բուսաբուծություն
Բուսաբուծության ճյուղը ապահովում է ոչ միայն առաջնային գյուղատնտեսական արտադրանքը, այլ նաև հումք է մատակարարում վերամշակող արդյունաբերության համար։ Բացի
այդ, այն հանդիսանում է կենդանիների կերի հիմնական աղբյուր: Երկրում բուսաբուծության
ճյուղը ներառում է դաշտային մշակաբույսերի, բանջարեղենի, մրգերի, հատապտուղների և
խաղողի, ինչպես նաև այլ մշակաբույսերի արտադրություն: Ցանքատարածությունների գրեթե
կեսն օգտագործվում է հացահատիկային մշակաբույսերի և հատիկաընդեղենների՝ հիմնականում աշնանացան ցորենի և գարու համար: Հատիկաընդեղենների բաժինը կազմում է 1%-ից
պակաս (Աղյուսակ 3): Կարտոֆիլը ֆերմերների համար հիմնական մշակաբույսերից է, հատկապես լեռնային գոտիներում։ Այդ աճեցվում է ցանքատարածությունների մոտ 10%-ի վրա:
Բանջարեղենի արտադրությունը կազմակերպվում է բաց և պաշտպանված տարածքներում,
ինչպիսիք են ջերմոցներն և ջերմատները: Հայաստանում մշակվող հիմնական բանջարեղենի
տեսակներն են լոլիկը, պղպեղը, սմբուկը, կաղամբը, գազարը և այլն:

22

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ՎԿ 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=82&id=2238
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Աղյուսակ 3․

Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները բերքատվություն
Տարածությունները (հազ. հա)
2013

Ցանքային տարածությունը, ընդամենը

2014

2015

2016

2017

2018

23

Բերքատվությունը (ց/հա)* *
2019

318.1 332.8 337.5 353.4 294.5 242.3 227.9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

31.8

31.3

30.7

19.8

26.1

16.9

որից`
Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 178.4 188.7

198.1

155.2 130.2

121.2

30.8

Կարտոֆիլ 30.7

31.6

27.8

28.9

25.3

22.1

20.5

214.3 232.2 217.8 209.8 214.9 187.3 199.2

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 25.4

26.4

28.4

30.2

28.3

21.7

20.6

333.7 350.5

Բոստանային մշակաբույսեր

5.4

5.8

6.8

7.3

6.8

4.6

4.3

388.5 421.4 423.4 325.1 316.8 276.3 300.6

Պտուղ և հատապտուղ 40.2

40.1

40.3

40.5

42.3

43

43.6

95.0

17.2

17.3

17.1

15.8

16.1

16.3

149.8 157.7 188.2

Խաղող

23

193.1

Նույն հղումը
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17.5

80.8

334

103

301.8 286.3 258.6

265

66.1

93.5

87.7

76.7

110

141.4

120.1

148
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Մրգերի և խաղողի արտադրությունը Հայաստանում բուսաբուծության ճյուղի ամենաշահութաբեր ուղղություններն են: Լինելով պտղաբուծության հնագույն երկիր և յուրահատուկ
հողային-կլիմայական պայմանների շնորհիվ պտղաբուծությունը չափազանց հարուստ է և
բազմազան: Երկրի տարբեր գոտիների առկայությունը և հողակլիմայական պայմանների
բազմազանությունը պայմաններ են ստեղծել խնձորի, դեղձի, ծիրանի, սալորի, բալի և այլ
տեսակի մրգերի արտադրության համար: Ներկայումս Հայաստանում պտղաբուծությունը
արժևորվում է շնորհիվ այգիների պտղաբերության բարձր ներուժի և պտուղների բարձր
սննդային արժեքի: Լավ համի շնորհիվ մրգերն օգտագործվում են ինչպես թարմ, այնպես էլ
վերամշակված վիճակում:

Աղյուսակ 4․

Հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
համախառն բերքը, 2013-2019թթ:, հազ. տոննա

և

բազմամյա

տնկարկների

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

549

591

602

604

303

338

199

Կարտոֆիլ

661

73

608

606

547

415

404

Բանջարանոցային մշակաբույսեր

876

955

1,008

969

861

628

622

Բոստանային մշակաբույսեր

208

246

287

236

216

127

128

Պտուղ և հատապտուղ

338

291

377

243

362

343

290

Խաղող

241

261

309

179

210

180

217

է,

որտեղ

Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր

Անասնաբուծություն
Անասնաբուծության

ճյուղը

զարգացած

ենթաճյուղեր

ունեցող

ոլորտ

անասնաբուծության վարման ավանդական տեխնոլոգիաներին զուգահեռ կիրառվում են
ժամանակակից

տեխնոլոգիաներ:

Հիմնական

ենթաճյուղերն

են

տավարաբուծությունը,

ոչխարաբուծությունը, խոզաբուծությունը և թռչնաբուծությունը:
Տավարաբուծությունը երկրի անասնաբուծության առաջատար ճյուղն է: Երկրում արտադրվող
կաթի շուրջ 95%-ը, մսի գրեթե 63-64%-ը ստացվում է տավարաբուծությունից (Աղյուսակ 5):
Համաձայն

2014թ-ին

իրականացված

գյուղատնտեսական

համատարած

հաշվառման

տվյալների, երկրում կա անասնաբուծությամբ զբաղվող 181,602 տնտեսություններ, որից 111
հազարը զբաղվում են տավարաբուծությամբ: Նշված տնտեսությունների 29.9%-ն ունի 5-9
գլուխ ԽԵԿ, 27.6%-ը՝ 3-4 գլուխ և 24.9%-ը՝ 1-2 գլուխ: ՀՀ ՎԿ-ի տվյալների համաձայն
տավարաբուծությունը կենտրոնացած է Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի
մարզերում (Գծապատկեր 4):
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Գծապատկեր 4․

ԽԵԿ և ոչխարների տարածաշրջանային բաշխում, %, 2020թ.
Ոչխարներ

ԽԵԿ
3.4

1.9

0.6

5.6

1.4

4.0

16.8

6.9

1.5

17.8

6.0

9.0

9.7

15.0

16.6

9.0
13.4

12.6

9.4
11.8

13.9

13.8

Գեղարքունիք

Շիրակ

Լոռի

Արագածոտն

Արմավիր

Կոտայք

Արմավիր

Սյունիք

Գեղարքունիք

Արագածոտն

Սյունիք

Արարատ

Տավուշ

Արարատ

Շիրակ

Կոտայք

Լոռի

Վայոց ձոր

ք. Երևան

Տավուշ

Վայոց ձոր

Ք.Երևան

Երկրում ԽԵԿ-երի ամենատարածված ցեղատեսակը կովկասյան գորշն է: Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, 24 բուծվող տավարի 93%-ը տեղի բնակլիմայական պայմաններին լավ
հարմարված, կաթնամսային ուղղություն ունեցող կովկասյան գորշ ցեղն է: Այս ցեղատեսակը
ստեղծվել և ընտրվել է տեղական պայմաններին հարմարվելու համար` հաշվի առնելով երկրի
լեռնային տարածքը։ Այնուամենայնիվ, 1990թթ-ականներին Հայաստանի անկախությանը
հաջորդած կառուցվածքային փոփոխությունները խիստ բացասական ազդեցություն ունեցան
այս ցեղի հետագա բուծման զարգացման հնարավորությունների համար: Սեփականաշնորհված անասունների նախիրներում դադարեցվել էին լայնածավալ տոհմասելեկցիոն
աշխատանքները: Գյուղացիական տնտեսությունները սկսեցին օգտագործել անհայտ ծագման
ցուլեր, որի արդյունքում ծնված կենդանիները աստիճանաբար կորցնում էին իրենց տոհմային
արժեքը և մթերատվության մակարդակը: Ներկայումս բարձր մթերատվության կենդանիներ
պահելու

համար

գյուղացիական

տնտեսությունները

սովորաբար

ներկրում

են

բարձր

մթերատու ցեղատեսակների տոհմային կենդանիներ և (կամ) նրանց սերմնահեղուկը `
արհեստական սերմնավորում կատարելու նպատակով:
Վերջին տարիներին արհեստական սերմնավորման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված կառավարության աջակցության ծրագրերի շնորհիվ կենդանիների ցեղատեսակը, ինչպես նաև որոշ տնտեսություններում
ցեղային կազմը զգալիորեն բարելավել են: Բացի կովկասյան գորշից, գյուղացիական
տնտեսություններում ավելի փոքր չափով, կան նաև հոլշտին, շվից, սիմենթալ տոհմային
կենդանիներ: Տարբեր մարզերում կիրառվում են կերակրման և կառավարման տարբեր
համակարգեր` ելնելով կերերի առկայության, արոտների, կերային մշակաբույսերի և այլն
24

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, կայք՝ https://www.mineconomy.am/page/1329
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բնութագրիչների վրա: Արարատյան դաշտի այն համայնքներում, որտեղ արոտավայրերի
տարածքը խիստ սահմանափակ է, հիմնականում տարածված է տավարի շուրջտարյա
մսուրային պահվածքը: Մինչդեռ նախալեռնային և լեռնային շրջաններում կիրառվում է
արոտամսուրային պահվածքը:
Ոչխարաբուծությունը նույնպես անասնաբուծության ավանդական ճյուղերից է: Այն առավել
զարգացած է հանրապետության նախալեռնային և լեռնային գոտիներում` ընդարձակ արոտավայրերում, ինչպես նաև Արարատյան դաշտում: Ըստ ՀՀ ՎԿ-ի՝ ոչխարներն առավելապես
կենտրոնացված են Արմավիրի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի և Արարատի
մարզերում: Արմավիրի և Արարատի մարզերի ֆերմերները ամռանը օգտագործում են լեռնային
շրջանների հեռավոր արոտավայրերը, որոնք հիմնականում չեն օգտագործվում տեղական
ֆերմերների կողմից:
Խոզաբուծությունը ևս հանրապետությունում անասնաբուծության ոլորտի կարևոր ճյուղերից
մեկն է: Այն լավ զարգացած է ՀՀ Կոտայքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերում, որտեղ
կենտրոնացված է խոզերի ամենամեծ քանակը: Հայաստանում տարեկան արտադրվում է 16-17
հազար տոննա խոզի միս (սպանդի քաշ) (Աղյուսակ 5):
Հայաստանն ունի լավ զարգացած թռչնաբուծություն, որը Հայաստանի անասնաբուծության
առավել մեքենայացված ճյուղերից է: Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝ ներկայումս
հանրապետությունում կան ավելի քան 10 միջին և խոշոր չափի թռչնաբուծարաններ, որոնք
զբաղվում են թռչնամսի և ձվի արտադրությամբ: Հայաստանում տարեկան արտադրվում է
շուրջ 700 միլիոն ձու և 7-8 հազար տոննա թռչնամիս (Աղյուսակ 5): 25
Աղյուսակ 5․

Հիմնական անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության ծավալները, 20102019թթ․
2010

Տավարի միս
Խոզի միս
Ոչխարի և
այծի միս
Թռչնի միս
Կաթ
Ձու
Բուրդ
Ձուկ

25

հազ.
տոննա
հազ.
տոննա
հազ.
տոննա
հազ.
տոննա
հազ.
տոննա
մլն հատ
հազ.
տոննա
հազ.
տոննա

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

48

48.2

47.6

53.6

59

63.6

68.1

70.8

68.8

68.1

7.9

9.4

9.5

12.6

16.2

17.5

18

16.6

16.3

16.1

8.2

8.4

8.5

9

9.1

9.8

10.3

11

10.8

10.7

5.4

5.7

8.3

8.2

8.4

9.5

9.7

10.6

12.3

12.4

601

602

618

657

700

729

754

758

698

668

702

634

658

615

642

660

695

683

727

721

1.19

1.23

1.28

1.43

1.48

1.57

1.64

1.39

1.03

0.98

6.5

8.2

11.2

15.6

18.6

23.3

20.1

17.1

17.2

18.3

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ՎԿ 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/file/article/f_sec_4_2019_3..pdf
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Արտահանում
Գյուղատնտեսության ոլորտն արտահանման զգալի ներուժ ունի, ինչը բերել է ոլորտում ներդրումների ավելացմանը: Վերջին տարիներին ավելացել են ագրոպարենային ոլորտի
արտահանումները: 2019թ․-ին ցուցանիշը գրեթե կրկնապատկվել է 2015-ի համեմատ
(Գծապատկեր 5):
Այնուամենայնիվ, ոլորտի արտահանման ծավալները դեռ ցածր են: Մասնավորապես,
պատրաստի սննդի արտահանման տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսության արտահանման
ընդհանուր ծավալի մեջ 2018թ․-ին և 2019-ին կազմել են համապատասխանաբար 28․9% և
30․2%: Այս ցուցանիշի զգալի տոկոսը կազմում է ծխախոտի արտահանումը, որը մեծամասամբ
հիմնված է ներմուծվող հումքի վրա: Առանց վերջինիս՝ համապատասխան ցուցանիշները
կլինեին 17․8% (2018թ) և 19․2% (2019թ): 26
Ոլորտի հիմնական արտահանվող ապրանքատեսակներն են խմիչքները, ծխախոտը/ծխախոտային արտադրանքները, միրգը և բանջարեղենը, որոնց արտահանման ծավալները 2019թ․
կազմել են համապատասխանաբար 292, 290 և 96 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ներկրվող հիմնական
ապրանքներն են ծխախոտը, հացահատիկները, միս/մսամթերքը, կենդանիների կերը,
տարբեր ճարպեր, յուղեր, ալկոհոլային խմիչքներ, հրուշակեղեն և շաքար:
2020թ․-ին Covid-19 համաճարակի պատճառով ոլորտի արտահանումը 2019-ի համեմատ
նվազել է: Հատկանշական է, որ անկումը պայմանավորված է պատրաստի սննդամթերքի
արտահանման անկմամբ (83.0 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 12.8% ավելի քիչ արտահանում): Մյուս
կողմից՝ կենդանիների, կենդանական ծագման ապրանքների և բուսական ծագման
արտադրանքի արտահանումներն աճել են համապատասխանաբար 27.1 մլն (52.7%) և 29.2 մլն
ԱՄՆ դոլարով (27.3%)։ 27
Գծապատկեր 5․

2014-2020թթ․ ընթացքում գյուղատնտեսական արտադրանքի
արտահանում (01-24 HS կոդերի համար), միլիոն ԱՄՆ դոլար
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ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումն ըստ ցուցանիշների, արտաքին առևտրի և տարիների։
Հղում՝ https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__5%20Foreign%20trade/FT-12019.px/?rxid=604fed6c-28a4-4904-8d31-0d56dea555e0
Ապրանքների արտահանում և ներմուծում, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ․-ի հունվարդեկտեմբերին, 2021թ։ Հղում՝ https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_411.pdf
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2.2.3. Տնտեսությունների կառուցվածքը և հիմնական ռեսուրսների օգտագործումը
Երկրին

բնութագրական

մանր

գյուղացիական

տնտեսությունները

զսպում

են

գյուղատնտեսության զարգացումը, այդ թվում արդիականացումը, առևտրայնացումը՝
սահմանափակելով գյուղատնտեսության վարման ժամանակակից տեխնոլոգիաներում
ներդրում

կատարելու

կարողությունը,

նվազեցնելով

շուկայական

գործունեությամբ

զբաղվելու խթանները։ Այն նաև լուրջ խոչընդոտ է գյուղատնտեսական արտադրության
արդյունավետ

կազմակերպման,

վարման,

այդ

տարածքների

վրա

ցանքաշրջանառությունների կիրառման, հողի բերրիության պահպանման համար։
Համաձայն 2014թ. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վերջնական արդյունքների,
ՀՀ-ում

գործում

է

գյուղատնտեսական

361,064

տնտեսություն

արտադրանքի

(տնտեսություններ,

արտադրությամբ,

որոնք

վերամշակմամբ,

զբաղվում

են

պահպանմամբ,

տեղափոխմամբ, իրացմամբ և այլն), որոնցից 99.87%-ն ունի ֆիզիկական անձի կարգավիճակ,
իսկ 0.13%-ն ունի իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Տնտեսությունների ընդհանուր թվի
96-%-ը (346,276 տնտեսություն) ունի գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ 317,799-ը
(տնտեսությունների ընդհանուր թվի 88%-ը) գյուղատնտեսական ակտիվ գործունեություն
ծավալող տնտեսություններ են, և դրանց 99.86%-ը ունեն ֆիզիկական անձի կարգավիճակ։
Վերջիններս արտադրում են գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի մոտ 97%-ը։
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակ ունեցող տնտեսությունները միջինում ունեն 1․48 հա
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, իսկ իրավաբանական անձի կարգավիճակով
տնտեսությունները՝ 62․57 հա։ Այսպես, մեկ տնտեսության հաշվով գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը կազմում են միջինում 1․54 հա։
Տնտեսություններին պատկանող նշված հողակտորներն էլ իրենց հերթին բավականին
մասնատված են և տնտեսությունների ավելի քան 40%-ը ունեն 3 և ավել հողակտորից
բաղկացած գյուղատնտեսական նշանակության հողամասեր։ Տնտեսությունների շուրջ 41․7%-ն
ունի 0․5 հա-ից, իսկ 60%-ը 1 հեկտարից պակաս գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։
Միայն 1․2%-ը ունեն 10 հեկտար և ավել տարածքներ, և տիրապետում են գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի ավելի քան 15 %-ին (Աղյուսակ 6):

Աղյուսակ 6.

Ընդամենը
տնտեսություններ

346,217

28

Տնտեսությունների թիվն ըստ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի
(ներառյալ տնամերձ հողեր ունեցող տնտեսությունները) 28
այդ թվում` ըստ հողերի չափերի (հա)

մինչև 0.1
78,452

0.1-0.19 0.2-0.49 0.5-0.99
24,473

41,411

62,002

1-1.99

2-2.99

3-4.99

69,908

31,240

22,318

5-9.99
12,394

1019.99
2,901

2049.99
868

50 -99 100-199 200+
153

58

38

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ 2016թ․։
Հղում՝ https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
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Արդյունքում, երկրի փոքրածավալ ֆերմերային տնտեսությունները հաճախ ընկալվում են
որպես խոչընդոտներ գյուղատնտեսության զարգացման, արդիականացման և առևտրայնացման համար: Մասնավորապես, դրանք սահմանափակում են ժամանակակից գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաներում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները և շուկայի խթանները: Սա նաև լուրջ խոչընդոտ է գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետ կազմակերպման և կառավարման համար, ներառյալ ցանքաշրջանառությունների կիրառում և հողի
բերրիության պահպանումը (վերջիններս նպաստում են ջերմոցային գազերի մեղմացմանը):
Գյուղատնտեսական հիմնական ռեսուրսները
Գյուղատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը վճռորոշ է արդյունավետ
գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման համար։ Սակայն, ՀՀ-ում այդ
ռեսուրսների՝

մասնավորապես

օգտագործումն

ընդհանուր

հողային,

առմամբ,

ջրային

հեռու

է

և

կենսաբանական

արդյունավետ

ռեսուրսների

լինելուց։ Արդյունքում

ավելանում է արտադրական ծախսերը, աճում է արտադրանքի ինքնարժեքը, ընկնում
որակը, մրցունակությունը, որն էլ հանգեցնում է գյուղատնտեսական արտադրանքի
արդյունավետության նվազեցմանը։ Իսկ ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործումը
գյուղատնտեսությունն

ավելի

խոցելի

է

դարձնում

աղետների

ռիսկերի,

կլիմայի

փոփոխության նկատմամբ։
Հողային ռեսուրսներ
Գյուղատնտեսությունը, որպես երկրի տնտեսության ռազմավարական կարևորություն
ունեցող

ոլորտ,

արտադրական

ներուժի

օգտագործման

և

հողօգտագործման

տեսանկյունից դեռևս ցածր մակարդակ ունի: Դրա հիմնական պատճառներից մեկը
գյուղացիական

տնտեսությունների

փոքր

չափերն

են,

ինչը

խոչընդոտում

է

գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետ կազմակերպմանը:
ՀՀ-ն հարուստ չէ հողային ռեսուրսներով և այդ ռեսուրսները սահմանափակ են: Համաձայն ՀՀ
կառավարության ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2019թ․-ի
հաշվետվության՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են երկրի տարածքի
667%-ը,

բնակավայրերի

պահպանվող

հողերը՝

տարածքների

5․1%-ը,

հողերը՝

անտառային

11․3%-ը։

հողերը՝

Հողային

ֆոնդն

11․2%-ը,
ըստ

իսկ

հատուկ

սեփականության

սուբյեկտների բաշխված է հետևյալ կերպ՝ քաղաքացիների սեփականություն՝ 18․1%-ը,
իրավաբանական

անձանց՝

1․21%-ը,

համապատասխանաբար 34․5 և 46․2%։

համայնքային

և

պետական

սեփականություն

29

Համաձայն ՀՀ կառավարության տվյալների՝ Հայաստանի ընդհանուր հողերի մոտավորապես
2,044.2 հազար հեկտարը կամ 69.2%-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից վարելահողերի տարածքը կազմում է 21․8%
(444․85 հազար հա), իսկ բազմամյա տնկարկները՝ 1․8% կամ (36․4 հազար հա)։ Հիմնական
ՀՀ կառավարության 2019 թ․ հոկտեմբերի 3-ի թիվ 1379-N որոշումը ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և
բաշխման վերաբերյալ (հողային հաշվեկշիռ)։ Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=101871
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մասը կազմում են արոտները և այլ հողատեսքերը, համապատասխանաբար 51․4% և 19․1%։
Սահմանափակ հողային ռեսուրսների առկայության և երկրում տարատեսակ գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հնարավորության պայմաններում, գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի ընդամենը 7.6%-ն է ոռոգվող, որից վարելահողերի մասնաբաժինը
կազմում է 26.6%-ն և բազմամյա տնկարկներինը՝ 97․5% (աղյուսակ 7):
Աղյուսակ 7.

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հաշվեկշիռը առ 3 հոկտեմբեր, 2019թ. 30

Հողային ֆոնդն
ըստ նպատակային նշանակության

Տարածքը

որից՝ ոռոգվող

հազ. հեկտար

ՀՀ տարածքը

2,974․3

208․7

Այդ թվում՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

2,044․2

155․2

վարելահողեր

444․8

118․2

բազմամյա տնկարկներ

36․4

35․5

որից՝

խոտհարքներ

121․1

1.5

արոտներ

1,051․1

-

այլ հողատեսքեր

390․8

-

Հողի մասնավորեցումից հետո շարունակաբար արձանագրվել է հողային ռեսուրսների
օգտագործման մակարդակի փոփոխություններ: Հողային հաշվեկշիռների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 1990թ․ համեմատությամբ 2019թ․ վարելահողերը կրճատվել են
9․6%-ով կամ 47 հազար հա-ով, պտղատու տնկարկները 56․5%-ով կամ 47 հազար հեկտարով։
2006-2019թթ․ 4%-ով կրճատվել է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր
մակերեսը (2006թ․ 2,130 հազար հա-ից 2,044 հազար հա՝ 2019թ․), ինչը հիմնականում տեղի է
ունեցել վարելահողերի, խոտհարքերի, արոտների և այլ հողերի մակերեսների կրճատման
արդյունքում:
Նշված ժամանակահատվածում 9․1 հազար հա-ով ավելացել է միայն բազմամյա տնկարկների
տարածքը:

Վերջինս

հողի

սեփականաշնորհումից

հետո

սոցիալ-տնտեսական

վիճակի

վատթարացման պատճառով 45.4 հազ. հեկտարից (1991թ.) զգալիորեն նվազել էր և 1998թ.
կազմել ընդամենը 21.6 հազ. հա։ Սակայն, ոլորտի եկամտաբերության ավելացմանը
զուգընթաց՝ նշված տարածքները սկսվեցին ընդարձակվել և տնտեսվարողները հիմնեցին նոր
պտղատու և խաղողի այգիներ։ Միայն 2019թ․-ին 2018-ի համեմատությամբ բազմամյա
մշակաբույսերի տարածքներն ավելացվել են 1.1 հազար հեկտարով, որը պայմանավորված է
ոլորտում կատարվող ներդրումների, ինչպես նաև կառավարության պետական աջակցության
ծրագրերի շնորհիվ։ Նորատունկ այգիների կազմում զգալի տեղ են գրավում ինտենսիվ
այգիները, որը ոլորտի զարգացման կայուն հեռանկարներ կարող է ապահովել։
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Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի օգտագործման վիճակը ՀՀ-ում
Գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների օգտագործման վիճակի բնորոշման
կարևորագույն ցուցանիշներից է վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը։
Համաձայն 2014թ․-ի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների՝ ֆիզիկական
անձի

կարգավիճակ

ունեցող

տնտեսությունների

վարելահողերի

միջինը

33%-ը

և

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող տնտեսությունների վարելահողերի միջինը
38%-ը համարվում են չօգտագործվող: Այս թվերը չեն ներառում չօգտագործվող պտղատու և
խաղողի այգիների տարածքները, որոնք հաշվի առնելու դեպքում ներկայացված թվերը ավելի
մեծ կլինեն: 31
Համաձայն վերջերս ընդունված ոլորտը կարգավորող Ռազմավարության՝ Հայաստանում
առկա 445․6 հազ․ հա վարելահողերից 2018թ․ նպատակային օգտագործվել է ընդամենը 242․8
հազ․ հա կամ շուրջ 54․5 %:
Չմշակվող հողատարածքների խնդիրը բազմաթիվ պատճառներ ունի և հաճախ ի հայտ է գալիս միմյանց հետ փոխկապակցված սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական գործոններ ներառող համալիր բազմաբնույթ գործընթացի արդյունքում: Մի շարք բացասական ազդեցություն կրող միտումներ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ գյուղացիական տնտեսությունների կառուցվածքը, որն արտահայտված է փոքր տնտեսություններով, հողատարածքների չափազանց մեծ
մասնատվածությունը, ծերացող գյուղական բնակչությունը, արտագաղթը, գյուղատնտեսական
արտադրության խիստ կախվածությունը ջրային ռեսուրսների և ոռոգման համար անհրաժեշտ
օբյեկտների առկայությունից, գյուղատնտեսական արժեշղթային առնչվող հիմնահարցերն ու
հողերի դեգրադացիայի աճող խնդիրը՝ միմյանց փոխլրացնելով նպաստում են այս խնդրին։ 32
Ոլորտը կարգավորող Ռազմավարությունը նախատեսում է, որպես թիրախային ցուցանիշ
չօգտագործվող վարելահողերի ծավալը 2030թ-ին կրճատել մինչև 25%։ 2020թ․ ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»
որոշումը 33, որով նախատեսում է մի շարք միջոցառումներ գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ներառումը խթանող գործուն կառուցակարգեր

մշակելու

և

ներդնելու

նպատակով,

որի

արդյունքում

կբարձրանան

գյուղա-

տնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման մակարդակը և գյուղատնտեսական
արտադրության արդյունավետությունը:
Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները մեծ ներուժ ունեն
տեղական

տնտեսական

աճի

ապահովման

համար։

Դրանց

օգտագործման

միջոցով

հնարավոր է զարգացնել տեղական մակարդակում պարենի արտադրությունը և այս ներուժը
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ 2016թ․:
Հղում՝ https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
32
«Չօգտագործվող հողատարածքների և հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) վերաբերյալ
քաղաքականության վերանայման և առաջարկությունների տրամադրման» հայեցակարգ, Պարենի և
գյուղատնտեսության կազմակերպություն, 2018։
33
ՀՀ կառավարության որոշումը «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը եվ միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու
մասին», 23 հունվարի 2020թ․ N 68-Լ։ Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103616
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օգտագործել

գյուղական

բնակավայրերի

տնտեսական

աճի

համար

(արտադրություն,

վերամշակում, տեղական շուկաներում վաճառք և այլն): Չօգտագործվող հողատարածքների
օգտագործումը

արտադրական

գործընթացներում

դրական

ազդեցություն

ունի

կայուն

զարգացման նպատակների (ԿԶՆ), այդ թվում՝ ԿԶՆ 2․3 իրագործման տեսանկյունից, այն է՝
կրկնապատկել փոքր պարեն արտադրողների գյուղատնտեսական արտադրողականությունը և
եկամուտները:
Ներկայումս ՄԱԿ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունն աջակցում է ՀՀ
էկոնոմիկայի

նախարարությանը

գործիքների

ներդրման

հողերի

գործում

կառավարման

(օրինակ`

հողի

կանոնակարգերի

բանկավորում,

և

մի

շարք

վարձակալության

միջնորդավորում և հողերի կոնսոլիդացիա)` կրճատելու գյուղատնտեսական նշանակության
չօգտագործվող

հողատարածքները

և

բարելավելու

գյուղացիական

տնտեսությունների

կառուցվածքը՝ հողերի մասնատվածության նվազեցման միջոցով, ինչպես նաև կամավոր
սկզբունքներով նպաստելով գյուղացիական տնտեսությունների ընդլայնմանը խոշորացմանը։
Բացի այդ, ՄԱԿ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունն աջակցում է ՏՏ
հարթակի

ձևավորմանը,

որը

կօգտագործվի

երկրի

մակարդակով

վարձակալության

միջնորդավորման համար։

Հողերի դեգրադացիան ՀՀ-ում
Հողի սեփականաշնորհման արդյունքում ձևավորված շուրջ 340,000 փոքր գյուղացիական
տնտեսությունները, հողերի կտրտվածությունը և մասնատվածությունը նպաստեցին
հողերի

մշակման

նորմաների,

ագրոտեխնիկական

կանոնների,

ցանքաշրջանառությունների կիրառման

ոռոգման

ռեժիմների

խախտման,

որն

էլ

և

ջրման

նպաստեց

հանրապետությունում հողերի դեգրադացիայի մասնավորապես էրոզիոն երևույթների
ուժեղացմանը և հողերի բերրիության անկմանը։
Հայաստանի գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսները հատկապես խոցելի են
նաև անապատացման ենթակա լինելու առումով, ինչը որոշակիորեն աշխարհագրական,
բնակլիմայական և ոչ արդյունավետ ու նպատակային տնտեսվարման պայմանների հետևանք
է:

Այդ

ռեսուրսների

հանրապետության

կառավարման

տարածքում

համակարգի

անապատացման

և

բացակայության
դրա

հետ

պայմաններում

կապված

հողերի

դեգրադացիայի գործընթացները ներկայումս ընդգրկում են հանրապետության տարածքի
շուրջ 80%-ը, իսկ անապատացման երևույթները՝ մոտ 43%-ը:
ՀՀ-ում հողերի դեգրադացիան պայմանավորված է հիմնականում էրոզիայի, խտացման
(ամրացման), քարքարոտության, գետնաջրերի բարձրացման, աղակալման ու ալկալիացման,
տեխնածին աղտոտման, ոռոգման նորմաների խախտման, սողանքների և հեղեղների, ինչպես
նաև հողի բերրիության անկման հետ: Հայաստանի բոլոր բնահողային գոտիներում հողի
էրոզիան, հատկապես ջրայինը, ունի պրոգրեսիվ զարգացման բնույթ: Հանրապետության
հողատարածքի կեսից ավելին այս կամ այն չափով ենթակա է էրոզային գործընթացների
ազդեցությանը: Ամբողջ գոտիական հողերից (2,700 հազար հա) չէրոզացված է շուրջ 50%-ը,
իսկ մնացածն ունեն տարբեր աստիճանի (թույլից ուժեղ) էրոզացվածություն: Որոշ տվյալներով
էրոզացվածության աստիճանը հասնում է մինչև 75%-ի: Ըստ գնահատումների Հայաստանում
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այժմ առկա է 1,498,400 հա էրոզացված տարածք, որից ջրային էրոզիայի է ենթարկված
1,476,400 հա, իսկ հողմնային էրոզիայի՝ 22,000 հա։ 34
Էրոզիայի

բացասական

նշանակության

ազդեցությունը

հողերի

վրա՝

տարածվում

նվազեցնելով

հողի

է

ոչ

միայն

բերրիությունը

գյուղատնտեսական
և

մշակաբույսերի

բերքատվությունը, այլ նաև լանդշաֆտի վրա, նպաստելով գետերի և ջրամբարների
տղմակալմանը, վատացնելով ջրի որակը (մուտք գործած սննդատարրերի և այլ քիմիական
նյութերի

շնորհիվ),

նվազեցնելով

գյուղացիական

տնտեսությունների

եկամուտները,

սոցիալական պայմանները։
Հողերի էրոզիան պայմանավորող մարդածին գործոնների շարքում առանձնահատուկ տեղ
ունի գյուղատնտեսական սխալ գործունեությունը (ագրոտեխնիկայի խախտումը, լանջի
երկայնքով

վարելը,

ցանքաշրջանառությունների

բացակայությունը,

ոռոգման

ջրի

ոչ

արդյունավետ օգտագործումը, արոտավայրերի գերարածեցումը, անտառահատումները և
այլն):
Էրոզիայի ուժգնությունը և դրանով պայմանավորված հողերի բերրիության նվազումը,
անխուսափելիորեն ավելացնում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա կատարվող
արտադրական
ապահովելու

ծախսերը,

համար

քանի

որ

անհրաժեշտ

է

բերրիության
ներդնել

համապատասխան

լրացուցիչ

ֆինանսական

մակարդակ
միջոցներ՝

մասնավորապես ավելացնել հանքային պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները,
որը բերում է ՋԳ-ի ավելացմանը:

Ջրօգտագործում
Ոռոգման հիմնախնդիրը երկրում պայմանավորված է ոչ այնքան ջրային ռեսուրսների
պակասով, որքան ջրօգտագործման ցածր արդյունավետությամբ, ջրային ռեսուրսների մեծ
կորուստների առկայությամբ և ոռոգման առավել արդյունավետ ու ժամանակակից
համակարգերի

կիրառության

նպատակով

ճիշտ

բաշխման

կառուցակարգերի

բացակայությամբ:
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտը մեծ կախվածություն ունի ոռոգումից, իսկ ոռոգման
ենթակառուցվածքները զգալիորեն նպաստում են գյուղատնտեսական արտադրությանը։
Բնական անբավարար և անկայուն խոնավեցվածություն ունեցող տարածաշրջաններում,
ինչպես Հայաստանն է, ոռոգումը համարվում է հողի բերրիության ու արտադրողականության
բարձրացման կարևոր միջոցառումներից մեկը: ՀՀ-ն մեկ բնակչին ընկնող ջրի քանակության
(2,300-2,500 խմ) և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր տարածքի առումով
համարվում է ջրասակավ երկիր։ Երկրի որոշ տարածքներում գոյություն ունի չափազանց մեծ
անհամապատասխանություն

ջրային

ռեսուրսների

առկայության

և

նրանց

նկատմամբ

պահանջարկի միջև:

34

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և բերրիության վրա,
ՄԱԿ ՊԳԿ, 2017թ․։ Հղում՝ http://dcf.am/hy/publications
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2019թ․ հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանում ընդհանուր ոռոգելի մակերեսը կազմել է մոտ
208․7 հազար հա, որից ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 155․2
հազար հեկտար կամ 74․4%։ Եվս 53․1 հազար հեկտար կամ 25․4% ոռոգելի է բնակավայրի
հողերը (Աղյուսակ 7)։
Սակայն ըստ որոշ գնահատականների` փաստացի գյուղատնտեսական նշանակության
ոռոգելի հողերից ոռոգվում է միջինում տարեկան 110,000– 130,000 հեկտար տարածքները 35։
Ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության ոռոգելի հողերը շեշտակիորեն նվազել են
մինչև 1990թ․ տարածքների համեմատ, երբ գյուղատնտեսական նշանակության ոռոգելի
հողերի ընդհանուր մակերեսը երկրում կազմում էր 275-280 հազար հա։ Ոռոգման գլխավոր
ենթակառուցվածքները

սկզբնապես

նախագծվել

և

կառուցվել

էին

խորհրդային

ժամանակաշրջանում տարեկան նշված տարածքի համար 2․5 միլիարդ խոր. մ. ոռոգման ջուր
մատակարարելու նպատակով։

Ոլորտում առկա խնդիրները
Ոլորտի խնդիրներից է ոչ միայն ոռոգման համակարգերի հասանելիության, այլև վերջիններիս
արդյունավետ կառավարման ցածր մակարդակը: Ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի սահմանափակ տարածքները, որոշ դեպքերում էլ այդ հողատարածքների ոռոգման
գործող ենթակառուցվածքների վատ վիճակը, ոռոգման ջրի կորուստները բարձր բերքի
ստացման համար հիմնական խոչընդոտներից են։ Ներկայումս ներտնտեսային ցանցերի վատ
վիճակը,

ոչ

բավարար

կազմակերպվող

ոռոգման

աշխատանքները,

ոռոգման

ջրի

անարդյունավետ կառավարումը, ներառյալ՝ ոռոգման ռեժիմների և ջրման նորմաների ոչ
գիտականորեն

հիմնավորված

կիրառումը

ոռոգման

հիմնական

մեթոդ

հանդիսացող

մակերեսային ոռոգման մեթոդը, հանգեցնում են ոռոգման ջրի առնվազն 45-50% կորստի 36։
Հիմնականում

մակերեսային

եղանակով

իրականացվող

ոռոգումն

ունի

մի

շարք

թերություններ, մասնավորապես ջրային ռեսուրսների խիստ դեֆիցիտը զգալի բացասական
ազդեցություն է թողնում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կայուն ջրամատակարարման
վրա և ոռոգման ջրի թերի և ոչ ժամանակին մատակարարման պատճառով արձանագրվում է
բերքատվության անկում: Հարկ է նշել, որ մակերեսային ոռոգման պատճառով օգտագործվող
պարարտանյութերը հավասարաչափ չեն բաշխվում դաշտում, ոռոգման ջուրը շատ հաճախ
լվանում և սննդատարրերը տեղափոխում է հողի խորը շերտերը։ Նույնը տեղի է ունենում նաև
կիրառված որոշ պեստիցիդների հետ։
Նախալեռնային և լեռնային շրջանների առավել չոր տարածքներում, որտեղ հողերի մեծ մասը
չի ոռոգվում՝ պայմանավորված ոռոգման ջրի հասանելիությամբ կամ ոռոգման համակարգի
բացակայությամբ՝ որոշ տարիներին բերքատվության խիստ անկում է նկատվում, որն վերջին
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի կայուն և ներառական զարգացումը․ աճից և հետընթացից
քաղված դասերը։ Հղում՝ http://documents1.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666WP-PUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-publication-of-technical-background-papers-on-agriculture-final040518.pdf
36
Agriculture in Armenia snapshot /Հայաստանի գյուղատնտեսության պատկերը/ 2014թ․, «Ավենյու
Քընսալթինգ Գրուպ» խորհրդատվական ընկերություն։
Հղում՝ https://avenueconsulting.am/agruculture-in-armenia-snapshot/
35

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 37

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

տարիներին ավելի հաճախ է նկատվում։ Այս խնդիրը ապագայում էլ ավելի կխորանա՝
պայմանավորված կլիմայի փոփոխությամբ և չոր տարիների քանակի ավելացմամբ։

Ցանքաշրջանառությունների և պարարտանյութերի կիրառման ներկա վիճակը
Հողի սեփականաշնորհման արդյունքում մեծ թվով գյուղացիական տնտեսությունների
ձևավորման, հողակտորների փոքր չափերի, կտրտվածության, նշված տնտեսությունների
անարդյունավետ

կառուցվածքի

և

կառավարման

պատճառով

անցած

տարիներին

խախտվել են հողերի գիտականորեն հիմնավորված ցանքաշրջանառությունների և
պարարտացման

համակարգերի

կիրառումը,

որի

արդյունքում

արձանագրվել

է

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության անկում, ստացված բերքի որակի
նվազում և հողում օրգանական նյութերի հանքայնացում, որի հետևանքով զգալիորեն
նվազել

է

հողերի

բերրիության՝

օրգանական

ածխածնի

և

հումուսի

պաշարների

ցուցանիշները:
Պարարտանյութերը՝

լինեն

օրգանական

թե

հանքային

օգտագործվում

են

հողի

հատկությունները և բույսերի սննդառությունը բարելավելու ու բերքատվությունը բարձրացնելու
նպատակով։ Այս առումով պարարտանյութերը պարենային անվտանգության ապահովման
կարևոր բաղադրիչներից են: Պարարտանյութերը բարձրացնում են գյուղատնտեսական
արտադրողականությունը և խթանում բերքի բույսերի կողմից ֆոտոսինթեզի արդյունքում CO 2 ի կրճատմանը: Սակայն հանքային պարարտանյութերի արտադրությունը, փոխադրումը և
օգտագործումն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն նպաստում են ջերմոցային գազերի, մասնավորապես CO 2 և N 2 O արտանետմանը: Մասնավորապես ազոտական պարարտանյութերի
օգտագործումն էական ազդեցություն ունի CH 4 և N 2 O արտանետման ծավալների վրա։
Մեր հանրապետությունում, երբ հողերը զգալի չափով դեգրադացված է, մեծ է էրոզացված
հողերի մասնաբաժինը, հարուստ չեն համապատասխան մակրո և միկրո տարրերով,
պարարտանյութերի օգտագործումը կարևոր նախապայման է բերքատվության բարձրացման
գործում:

Երկրում

բավականին

քանակությամբ

օրգանական

պարարտանյութեր

չի

օգտագործվում անասնագլխաքանակի և գյուղացիական տնտեսության փոքր չափերի, ինչպես
նաև եղած գոմաղբի զգալի քանակությունը որպես վառելանյութ օգտագործելու պատճառով։
Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ հանքային պարարտանյութերով համալրումը հրամայական է`
խուսափելու հողի դեգրադացիայից:
Խորհրդային Միության ժամանակ գյուղատնտեսությունը Հայաստանում ինտենսիվ մակարդակի վրա էր և մեծ ծավալով պարարտանյութեր էին կիրառվում։ Ազոտական- ֆոսֆորական
պարարտանյութերի կիրառման ծավալները տարեկան հասել էին 150-170 հազար տոննա
յուրաքանչյուրից (Աղյուսակ 8)։
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Աղյուսակ 8.

Պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները 1985-1991թթ․, հազար տոննա
1985

Ընդամենը ազոտական

1986

1987

1988

1989

1990

37

1991

166.3

171.8

144.1

124

107.4

70.8

58.7

ազոտական սելիտրա

125.6

132.9

103.9

91.6

98.8

62.4

35.9

կարբամիդ

40.7

38.9

40.2

32.4

8.6

8.4

22.8

155.3

168.2

149.4

115.8

84.7

32.0

26.1

28.8

29.6

24.9

21.4

11.1

16.9

1.9

պարարտայնութեր
որից

Ֆոսֆորական

պարարտանյութ

(սուպերֆոսֆատ)
Կալիումական պարարտանյութ

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո սպառողական շուկայի սահմանափակ լինելը
ստիպեց հողօգտագործողներին կրճատել ցանքատարածությունները, ինչպես նաև պտղատու
և խաղողի այգիների տարածքները, որոնք նախկինում մեծ եկամուտներ էին բերում, դրանք
փոխարինելով սպառման տեսակետից ավելի մատչելի և համեմատաբար ավելի փոքր
ռիսկային մշակաբույսերով` ցորեն, կարտոֆիլ, բանջարաբոստանային և կերային (առվույտ)
մշակաբույսեր: Մյուս կողմից արձանագրվեց մշակաբույսերի բերքատվության զգալի անկում,
որը հիմնականում երկրագործության վարման կանոնների խախտման, գիտականորեն
հիմնավորված ցանքաշրջանառությունների չկիրառման, հողերի ոչ լիարժեք և որոշ դեպքերում
միակողմանի պարարտացման, ինչպես նաև հողերի դեգրադացման և անապատացման
երևույթների կտրուկ զարգացման հետևանք էր:
Հողի սեփականաշնորհումից հետո կտրուկ նվազեց պարարտանյութերի ներկրումը և
օգտագործումը և ավելի քան 10 անգամ կրճատվեց հանքային, գրեթե 18 անգամ՝ օրգանական
պարարտանյութերի օգտագործումը։ Սակայն վերջին տասնամյակում զգալիորեն ավելացել է
հանքային

պարարտանյութերի

ներկրման

ծավալները

և

վերջին

տարիներին

միջինը

օգտագործվում է տարեկան շուրջ 60-80 հազար տոննա ազոտական պարարտանյութ։
2016թ․ին ներկրվել է 146 հազար տոննա ազոտական պարարտանյութ, որը մոտ է Խորհրդային
շրջանում օգտագործման ծավալներին։ Ի տարբերություն ազոտական պարարտանյութերի,
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ներկրման և օգտագործման ծավալները,
բավականին փոքր են և միջինում ներկրումը վերջին տաս տարվա ընթացքում կազմել է
համապատասխանաբար 600 տոննա յուրաքանչյուր տեսակից (Աղյուսակ 9):
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«Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների առաջին ազգային ծրագիր» N 801
հրամանագիր, ՀՀ կառավարություն, 14 դեկտեմբերի, 1998 թ․։ Հղում՝
https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=5898
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Տարի

ՀՀ հանքային և բուսական/կենդանական ծագում ունեցող պարարտանյութերի
ներկրման ծավալները արտահայտված ֆիզիկական քաշով, տոննա 1995-2020թթ․ 38
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14

823
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Պարարտանյութերի ներկրման ծավալների ավելացմանը նպաստել է 2007-2018թթ․ ՀՀ
կառավարության կողմից իրականացված «Պետական աջակցություն հողօգտագործողներին
մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար» ծրագիրը։
Ազոտական պարարտանյութերի ներկրման և օգտագործման ծավալները կազմում են ընդհանուր ներկրված պարարտանյութերի 95%-ից ավելին․ սա նշանակում է, որ հանրապետությունում արմատացած է ազոտական պարարտանյութերի միակողմանի օգտագործումը
(Գծապատկեր 6):
38

Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման, ՀՀ
ՎԿ, 1995-2015թթ․։ Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=148
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Պարարտանյութերի ներկրման ծավալները և ազոտական պարարտանյութերի
մասնաբաժինը այդ ծավալների մեջ
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Որից ազոտական

Պարարտանյութերի, մասնավորապես` ազոտական պարարտանյութերի օգտագործումը
երկրի գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրականացվում է առանց վերահսկողության, տարերայնորեն, անկանոն կերպով՝ խախտելով միավոր տարածության վրա
պարարտանյութերի օգտագործման նորմերը, օգտագործման ժամկետները և դրանց
կիրառման եղանակները: Ավելին, պարարտանյութերի անկանոն օգտագործումը` առանց
հաշվի առնելու սննդատարրերի արձակման օրինաչափությունները, հանգեցնում է ազոտի
արտահոսքի կամ արտանետման դեպի մթնոլորտ՝ գազի տեսքով:
Չեն կիրառվում գիտականորեն հիմնավորված պարարտացման համակարգեր։ Երբեմն որոշ
գյուղացիական տնտեսություններ, հատկապես կարտոֆիլի և բանջար-բոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվողները, օգտագործում են սահմանված նորմաներից 4-5 անգամ
ավելի շատ ազոտական պարարտանյութեր։ Միակողմանի ազոտական պարարտացումն էլ իր
հերթին նպաստում է բերքի մեջ նիտրատների քանակության ավելացմանը և բույսի կողմից
ազոտական պարարտանյութի անարդյունավետ օգտագործմանը: Արդյունքում պարարտանյութի զգալի մասը չի օգտագործվում բույսի կողմից՝ լվացվում և տարվում է հողի ավելի խորը
շերտերը կամ կտրուկ ավելանում է հողերից ազոտի ենթօքսիդի արտանետումները։ Արդյունքում առաջանում են բնապահպանական խնդիրներ հողի, ջրի աղտոտման, ազոտի ենթօքսիդի
արտանետումների քանակների ավելացման, սննդամթերքում նիտրատների սահմանված
նորմաներից շեղումների տեսքով:
Նման երևույթը տեղի է ունենում օրգանական պարարտանյութերի` գոմաղբի պահպանման և
անկանոն օգտագործման հետևանքով: Գոմաղբի և գոմաղբահեղուկի կուտակման ամբարների
բացակայությունը մեծ չափով նպաստում է այդ երևույթներին: Հայտնի է, որ պարարտացման
տեխնոլոգիայի խախտման դեպքում օրգանական պարարտանյութերի կորուստը կազմում է 1020%, իսկ գոմերից, անասնաբուծական ֆերմաներից օրգանական նյութերի և կենսածին
տարրերի կորուստը հաճախ կազմում է ընդհանուր ծավալի 20-40%-ը:
Գիտականորեն հիմնավորված ցանքաշրջանառության օգտագործումն առանձնահատուկ
դեր ունի հողի բերրիության բարձրացման, և հատկապես ներկայիս պայմաններում բարձր
բերքատվության ապահովման և պահպանման, ինչպես նաև հողի օրգանական ածխածնի
պարունակության բարելավման գործում:
Հողօգտագործման ցածր մակարդակը ներկայիս հողային հարաբերություններում առաջին
հերթին խիստ բացասական է անդրադառնում հողի բերրիության վրա: Հողի մշակման տեխնո«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 41
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լոգիայի խախտումը, անհերթափոխ (մոնոկուլտուր) երկրագործության վարումը, ցանքաշրջանառությունների չկիրառումը, հանքային պարարտանյութերի չհավասարակշռված օգտագործումը և օրգանական պարարտանյութերի սահմանափակ օգտագործումը, հակաէռոզիոն
աշխատանքների և հողում անհրաժեշտ խոնավության պաշարների կուտակման անտեսումը
դարձել են հողերի բնականոն բերրիության անկման, մշակաբույսերի ցածր բերքատվության,
ինչպես նաև օրգանական ածխածնի պարունակության նվազման գլխավոր պատճառներից:
Մասնատված հողատարածքները և գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերը ներկայումս դժվարություններ են ստեղծել ցանքաշրջանառության կիրառման համար, մինչդեռ
առանց դրա հնարավոր չէ լուծել հողերի բերրիության պահպանման և բարձր բերքի ստացման
խնդիրները: Տնտեսությունները երկար տարիներ նույն հողակտորի վրա մշակում են միևնույն
մշակաբույսերը` ցորեն, գարի, կարտոֆիլ, բանջարային մշակաբույսեր և այլն, որը պատճառ է
դառնում հողերի փոշիացման, բերրիության անկման, հողմնատարման երևույթների
ուժեղացման: Մոլախոտերի, հիվանդությունների, վնասատուների զարգացման համար
ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ, որն էլ իր հերթին առաջ է բերում օգտագործվող
թունաքիմիկատների ծավալների աճ:
Բույսերի պաշտպանության և պեստիցիդների օգտագործման ներկա վիճակը
Բույսերի պաշտպանությունը գյուղատնտեսության կարևոր ուղղություններից է, առանց որի
դժվար է բարձրորակ բերք ստանալ: Հանրապետության բնակլիմայական պայմանների
բազմազանությունը, կտրուկ արտահայտված գոտիականությունը, մշակաբույսերի սորտերի
լայն տեսականին նպաստում են վնասակար օրգանիզմների տարատեսակ պոպուլյացիաների
ձևավորմանը։ Սա ամեն տարի զգալի վնաս է հասցնում գյուղատնտեսությանը։ Այս առումով
առավել կարևորվում է բույսերի պաշտպանության դերը:
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ
պայքարելու նպատակով օգտագործվում են բույսերի պաշտպանության միջոցներ կամ
պեստիցիդներ (հերբիցիդներ, ֆունգիցիդներ, ինսեկտիցիդներ և այլն), որի արդյունքում
մեծանում է շրջակա միջավայրի վրա այդ նյութերի բացասական ազդեցությունը` հողի
աղտոտում և շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչների վրա էկոլոգիական լարվածության
մեծացում: Պեստիցիդները հողում, ջրում և օդում կարող են լինել կայուն, շարժուն և կարող են
ազդել բնության, կենդանական աշխարհի և մարդկանց վրա սննդային շղթայի միջոցով:
Հողի սեփականաշնորհումից առաջ պեստիցիդների և պարարտանյութերի պահեստավորումը,
բաշխումը և օգտագործումը իրականացվում էր կենտրոնացված և տարվում էր պատշաճ
հաշվառում: Խորհրդային տնտեսություններն ունեին գլխավոր գյուղատնտես և անհրաժեշտության դեպքում` բույսերի պաշտպանության գծով գյուղատնտես, որոնք պատասխանատվություն էին կրում բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի,
պեստիցիդների պահպանման և կիրառության համար։ Հողերի սեփականաշնորհումից հետո
(1991թ.) Հայաստանում բույսերի պաշտպանության պետական համակարգը անբավարար
ֆինանսավորման պատճառով գրեթե դադարեցրեց իր գոյությունը և բույսերի պաշտպանության ոլորտում իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ։ Բույսերի պաշտպանության խորհրդատվությունը սկսեցին իրականացնել 1994թ․-ից ձևավորվող պետական խորհրդատվական
ծառայության աշխատակիցները, ինչպես նաև ոլորտի այլ պատասխանատուներ, սակայն
վերջիններս թիվը բավականին փոքր էր և նրանք չէին կարող սպասարկել մեծ թվով
գյուղացիական տնտեսություններին։
42 | հուլիս 2021թ․ | «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ»

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Մասնագիտական փորձի ու հմտությունների բացակայության պատճառով հողօգտագործողները լուրջ դժվարությունների առաջ կանգնեցին մշակաբույսերի հիվանդությունների ու
վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպման գործում: Երկար տարիների
ընթացքում այդ ուղղությամբ համակարգված ու հետևողական միջոցառումների չիրականացման արդյունքում մի շարք հիվանդություններ ու վնասատուներ զանգվածային
զարգացում ու լայն տարածում գտան, որի հետևանքով գյուղացիական տնտեսությունները
ունեցան բերքի մեծ կորուստներ:
Ներկայումս տնտեսվարողները հաճախ ընտրում են բույսերի պաշտպանության սխալ
մեթոդներ

և

միջոցներ:

պեստիցիդների

Խախտվում

կիրառման

են

պայքարի

չափաբաժինները

և

միջոցառումների

անհրաժեշտ

պայմանները,

արդյունավետության

մակարդակը չի ապահովվում: Հաճախ գյուղացիական տնտեսությունների մի մասը պայքարի
աշխատանքներ չեն իրականացում միջոցների, գիտելիքի և տեխնիկայի բացակայության
պատճառով, որն էլ իր հերթին դժվարեցնում է համընդհանուր պայքարի աշխատանքները:
Տնտեսվարողները հիմնականում ինքնուրույն են ախտորոշում հիվանդությունների ու
վնասատուների

տեսակային

պեստիցիդների

կազմը,

ընտրությունը,

հաճախականությունը

և

այլն:

որոշում

օգտագործման
Չհամակարգված

դրանց

դեմ

պայքարի

մեթոդները,

չափաքանակները,

ժամկետները,

և

չհիմնավորված

մասնագիտորեն

գործողությունների արդյունքում խիստ դժվարացել է առանձին հիվանդությունների ու
վնասատուների դեմ պայքարը:
Ներկայումս

հանրապետությունում

բույսերի

պաշտպանությունն

առավելապես

իրականացվում է քիմիական պեստիցիդներով, որոնք ոչ միշտ են ցուցաբերում ցանկալի
արդյունավետություն, դեռ ավելին՝ վնասում են մարդու առողջությունը և աղտոտում
շրջակա

միջավայրը:

Հիմնականում

չեն

պահպանվում

պեստիցիդների

կիրառման

չափաքանակները, կրկնողությունների առավելագույն թույլատրելի քանակները, սպասման
ժամկետներն ու դրանց հետ աշխատանքի անվտանգության կանոնները: Տնտեսավարողները
ստիպված են լինում օգտագործել պեստիցիդների բարձր չափաքանակներ և կատարել
հաճախակի բուժումներ: Պայքարի ինտեգրացված աշխատանքներ համակարգված կերպով
չեն իրականացվում, մասնավորապես կենսաբանական միջոցառումներ չեն կիրառվում, իսկ
պայքարի այլ եղանակների` մեխանիկական, ագրոտեխնիկական կիրառման մակարդակը
ցածր է` անհրաժեշտ գիտելիքների և միջոցների պակասի պատճառով:
Հաճախ հնամաշ ու անսարք սարքավորումների և սրսկիչների օգտագործման պատճառով
խիստ ընկնում է սրսկման որակն ու արդյունավետությունը, չի հաջողվում պահպանել
թունաքիմիկատների օգտագործման սահմանված չափաքանակներն ու հեղուկի ծախսը:
Մինչև հողի սեփականաշնորհումը, պեստիցիդների օգտագործման ծավալները բավականին
մեծ էր՝ հասնում էր տարեկան մինչև 6,000-7,000 տոննա և օգտագործվող մեծ քանակությամբ
հանքային պարարտանյութերի ծավալների հետ միասին բնապահպանական լուրջ
լարվածություն էին առաջացնում (Աղյուսակ 10):
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Աղյուսակ 10․

Պեստիցիդների օգտագործման ծավալները 1988-1991թթ , տոննա 39

Պեստիցիդների խմբերը

1988

1989

1988

1991

Հերբիցիդներ

183

247

183

113

Ինսեկտիցիդներ

535

779

510

536

5,523

6,145

4,590

2,838

Զոոցիդներ

40

30

37

28

Ախտահանիչներ

14

17

13

14

6,295

7,218

5,333

3,529

Ֆունգիցիդներ

Ընդամենը

Հողի սեփականաշնորհումից հետո այդ պեստիցիդների ներմուծման ծավալները նվազել են և
մինչև 2000թ․-ը տարեկան ներմուծվում էր ընդամենը մինչև 200-300 տոննա: Ներկայումս
ներկրման ցուցանիշները կտրուկ աճել են և 2018թ․-ին ներկրման ծավալները հասել են մինչև
2,444 տոննայի (Աղյուսակ 11):
Աղյուսակ 11․

39

40

ՀՀ պեստիցիդների ներմուծման և արտահանման ծավալները, տոննա

Տարի
1997

Արտահանում

Ներմուծում

0

118

1998

0

126

1999

18

296

2000

3.6

217

2001

1.1

248

2002

0.6

209

2003

1.5

278

2004

2.1

457

2005

19

540

2006

1.6

538

2007

27

585

2008

2

615

2009

1.2

527

2010

0

736

2011

0

940

2012

8.9

1,143

2013

1.3

927

2014

0

1,361

40

«Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների առաջին ազգային ծրագիր» N 801
հրամանագիր, ՀՀ կառավարություն, 14 դեկտեմբերի, 1998թ․։ Հղում՝
https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=5898
Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման, ՀՀ
ՎԿ, 1997-2015թթ․։ Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=148
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Տարի
2015

Արտահանում

Ներմուծում

2.7

1,170

2016

2.1

1,375

2017

48

1,212

2018

12.8

2,445

2019

33.7

1,816

2020

245,3

2,551

Բույսերի պաշտպանության միջոցների արտադրությունը ՀՀ-ում կազմակերպված չէ, և վերջին
տարիներին ներկրված պեստիցիդների որոշ քանակներ արտահանվում է երրորդ երկրներ:
Մեր հանրապետությունում պեստիցիդների օգտագործման հաշվառում (ըստ պեստիցիդների
օգտագործման ծավալների, քիմիական կազմի, տեսակների, ըստ ազդող նյութի ծավալների,
մշակաբույսերի և միավոր տարածության վրա օգտագործման քանակների) չի իրականացվում։
Այս փաստերի բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռում լիարժեք պատկերացում
կազմելու

պեստիցիդների

օգտագործման

արդյունքում

առաջացող

բնապահպանական

հիմնախնդիրների մասին:
Սննդամթերքի կորուստ և թափոններ
Հայաստանում սննդամթերքի վատնման և կորուստների հարցը համեմատաբար թույլ է
ուսումնասիրված: 2014-ին իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել հանրապետությունում սննդամթերքի կորուստների և թափոնների համեմատաբար բարձր մակարդակ։
Կենդանական սննդամթերքից ամենաբարձր կորուստները ձկան և ձվի արտադրության մեջ է,
յուրաքանչյուրը մոտավորապես 20%, հիմնականում գյուղատնտեսական արտադրության
փուլում` կենդանիների մահացության պատճառով: Բուսաբուծության մեջ ամենաբարձր
կորուստները հացահատիկային մշակաբույսերի` 19%, արմատների և պալարների (հիմնականում կարտոֆիլ)` 15% շրջանում են, հետբերքահավաքի մշակման և պահեստավորման
փուլերում` ոռոգման համակարգերի, պահեստավորման ենթակառուցվածքների ընդհանուր
վատ վիճակի պատճառով 41: (Սննդամթերքի կորուստը և թափոնները պետք է դիտարկել
թափոնների ոլորտում, և հետևաբար սույն ուսումնասիրության մեջ չեն քննարկվում):

2.3.

Կլիմայի փոփոխությունը և բնական աղետների բացասական
ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա

Մեղմման միջոցառումները մեծապես կախված են այն միտումներից և նախապայմաններից,
որոնք դիտարկվում են ոլորտը ձևավորող բնական լանդշաֆտի և ագրոէկոլոգիական
նախադրյալների համատեքստում: Հաշվետվության այս բաժնում ներկայացված են օդի, ջրի,
հողի և այլ կլիմայական պայմանները, որոնք վերջին շրջանում դիտարկվել են Հայաստանի
համար և որոնք կարող են կանխորոշել մեղմման միջոցառումների հաջող իրագործումը:

41

«Հայաստանի սննդամթերքի կորուստներ և թափոններ», Վ․ Ուռուտյան և Ա․ Երիցյան, 2014թ.
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Նախադրյալներ
ՀՀ տարածքում բնական լանդշաֆտները վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում,
հիմնականում անտրոպոգեն միջամտության, ինչպես նաև համընդհանուր կլիմայափոխության հետևանքով, նկատելի փոփոխությունների են ենթարկվել, որն էլ պատճառ է
դարձել

տարածքի

զգալի

մասում

ջրաջերմային

ռեժիմների,

միկրոկլիմայական

պայմանների և հողի բերրիության ցուցանիշների խիստ վատթարացման ու էրոզային
գործընթացների կտրուկ ուժեղացման համար։ 42
Գյուղատնտեսությունը մի կողմից ազդեցություն է կրում կլիմայի փոփոխությունից, սակայն
մյուս կողմից ՋԳ արտանետման պատճառով ինքնին հանդիսանում է նաև կլիմայի փոփոխության շարժիչ ուժ: Գյուղատնտեսության ոլորտը կարող է նաև զգալիորեն նպաստել ՋԳ
արտանետումների կրճատմանը, ուստի հետագա գործողությունները պետք է կենտրոնացված
լինեն հարմարվողականության, մեղմման և կենսաբազմազանության ուղղված տարատեսակ
օգուտների ձեռքբերմանը: Հարմարվողականությանն ուղղված շատ միջոցառումներ նպաստում
են նաև կլիմայի փոփոխության մեղմացմանը, իսկ կլիմայի փոփոխության մեղմացման որոշ
միջոցառումներ նպաստում են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ապահովմանը:
Բացի ՋԳ արտանետումների կրճատման ունեցած ներուժից, գյուղատնտեսությունը միակ
ոլորտն է, որտեղ հնարավոր է առանց արդյունավետության վրա ազդելու՝ անվտանգ և ծախսարդյունավետ կերպով մթնոլորտից անջատել ՋԳ-երը: Պատշաճ նախապայմանների առկայության դեպքում գյուղատնտեսությունը կարող է սիներգիկ արդյունք ունենալ կլիմայի փոփոխության ազդեցությանն ուղղված հարմարվողականության և մեղմման միջոցառումներից: 43
Կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումները կարևոր են
գյուղատնտեսության ոլորտի համար, քանի որ դրանք հանգեցնում են կարևոր սոցիալտնտեսական հետևանքների և ունեն պարենային անվտանգության ապահովման
նշանակություն: Փարիզի համաձայնագիրը ընդգծում է հարմարվողականության և մեղմման
միջոցառումների համատեղ իրականացման կարևորությունը և ընդգծում, որ պարենի
արտադրական շղթաները պետք է հնարավորինս քիչ խոցելի լինեն կլիմայի փոփոխության
անբարենպաստ ազդեցությունների նկատմամբ: 44
Փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է արդյունավետ կերպով իրագործել կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման միջոցառումներ ֆերմերային տնտեսության մակարդակում`
միաժամանակ պահպանելով նրանց մրցունակությունը: Ֆերմերային տնտեսությունների
մակարդակում իրականացվող մեղմման միջոցառումները ունեն խաչաձև օգուտներ նաև
նրանց մրցունակության բարձրացման, գիտելիքների ամրապնդման և այլ բնապահպանական
մարտահրավերներին արձագանքելու տեսանկյունից: 45

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և բերրիության վրա,
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, 2017 թ.։ http://dcf.am/hy/publications
43
Գյուղատնտեսությունում կլիմայի փոփոխության մեղմացում (MICCA) ծրագիր։
Հղում՝
http://www.fao.org/in-action/micca
44
Փարիզի համաձայնագրի ընդունում, ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա,
UNFCCC, 2015թ․։Հղում ՝ https://unfccc.int/resource/docs/2015/ cop21 / eng / l09r01.pdf
45
Ֆերմաների մակարդակում կատարվող միջոցառումներ՝ Եվրոպական միության գյուղատնտեսության
ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետման մակարդակը կրճատելու նպատակով, 2014թ․
Հղում՝ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84e80564-6445-475a-be9c-4b6b2e9e31b2
42
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Մեղմման

միջոցառումները

կարող

են

պլանավորվել

այնպես,

որպեսզի

բնական

աղետների ռիսկերը ոչ թե սրվեն, այլ՝ կրճատվեն:
Այսպես, օրինակ կայուն գյուղատնտեսության շնորհիվ հնարավոր է կրճատել գյուղատնտեսական համակարգերի ՋԳ արտանետումները և մեծացնել դրանց դերը ածխածնի
կլանման հարցում: Բացի այդ կայուն գյուղատնտեսության ներդրման շնորհիվ, մասնավորապես՝ կայուն արտադրության ինտենսիֆիկացման միջոցով հնարավոր է գյուղատնտեսական համակարգերը դարձնել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ավելի դիմակայուն և
կրճատել տնտեսությունների խոցելիությունը երաշտի և հողի դեգրադացիայի նկատմամբ:
Ագրոանտառային տնտեսությունը հետզհետե ճանաչվում է որպես հողի կառավարման
այնպիսի համակարգ, որը կարող է ծառայել որպես կլիմայի փոփոխության մեղմման,
հարմարվողականության և միաժամանակ փոքր գյուղացիական տնտեսությունների առջև
ծառացած մարտահրավերների արձագանքի միջոց։
Ագրոանտառային տնտեսությունը կարող է ձևավորել մի շարք կենսական և բնապահպանական օգուտներ, քանի որ դրա միջոցով հնարավոր է մեղմել կլիմայի ազդեցությունը և
օգնել ֆերմերներին հարմարվել փոփոխվող և խիստ եղանակային պայմաններին, երաշտին և
այլ կլիմայական դրսևորումներին։ 46 Արդյունքում կբարձրանա փոքր գյուղացիական տնտեսությունների արդյունավետությունը և կնվազի գյուղատնտեսական լրացուցիչ ներդրանքների՝
մասնավորապես պարարտանյութերի և նոր վնասատուների դեմ պայքարի համար թունաքիմիկատների կիրառման կարիքը, այսպիսով բարձրացնելով եկամտաբերությունը։
Կլիմայի ակնկալվող փոփոխությունները, ներառյալ՝ ջերմաստիճանի բարձրացումը, հասանելի
ջրի կրճատումը և աղետների հաճախականության և ինտենսիվության բարձրացումը, կխորացնեն նշված խնդիրները և լուրջ սպառնալիք կդառնան կայուն գյուղատնտեսական արտադրության ապահովման և հանրապետության պարենային անվտանգության տեսանկյունից:
Բացի այդ, դրանք կարող են նաև խոչնդոտ հանդիսանալ սույն ուսումնասիրության
շրջանակներում առաջարկվող մեղմման միջոցառումների իրագործման համար:

Հայաստանը գտնվում է բնական վտանգների բարձր ռիսկային գոտում և ենթակա է
վերջիններիս ազդեցությանը: Աշխարհում հայտնի բնական վտանգներից Հայաստանին
բնորոշ են շուրջ 110-ը, որոնցից առավել հաճախ սպառնում են շուրջ 10 տիպի աղետները,
որոնց ազդեցությունն ավելի զգալի է: 47
Հայաստանի
աշխարհագրական
դիրքը,
տարածքի
արտահայտված
ուղղաձիգ
գոտիականությունը, լեռնային ռելիեֆի կտրտվածությունը, սակավահողությունը և հողի ոչ
բավարար խոնավությունը Հայաստանը դասում են երկրագործության տեսանկյունից
ծայրահեղ ռիսկային երկրների շարքը։ 48 Բնական վտանգները իրենց բացասական
ազդեցությունն են թողնում գյուղատնտեսության վրա և ոլորտի բարձր ռիսկայնությունը
Կլիմայի փոփոխություն և հող, IPPC 2020թ․։Հղում՝ https://www.ipcc.ch/srccl/
ՀՀ-ում գյուղատնտեսությանը վնաս պատճառող բնական և տեխնածին աղետների ռիսկերը
նվազեցնելու ուղեցույց, ՄԱԶԾ, 2015թ․։ Հղում՝
https://www.un.am/up/library/Guidelines_risk%20reduction%20hazards%20in%20RA_arm.pdf
48
Արձանագրային որոշում N 15 Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող
վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին, ՀՀ կառավարություն, 13
ապրիլի 2017թ․։ Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103616
46
47
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պայմանավորված է ինչպես բնակլիմայական գործոններով, կենսաբանական վտանգներով
այնպես էլ ոլորտի առանձնահատկություններով։ Դրան նպաստում է ոռոգվող հողագործության
տարածքների ոչ մեծ ծավալները, ոռոգման համակարգերի վատ վիճակը, հողերի
խոնավապահովածության ցածր մակարդակը և այլն:
Հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթներից գյուղատնտեսությանը մեծ վնաս են
հասցնում
երաշտները,
խորշակները,
կարկտահարությունը,
վաղ
գարնանային
ցրտահարությունները,
որոնց
հաճախականությունը
և
ինտենսիվությունը
վերջին
տասնամյակներում կլիմայի փոփոխության համատեքստում աճման միտում ունեն 49: Վերջին
տարիներին երաշտից, կարկուտից, հեղեղումներից, գարնանային ցրտահարություններից և
սելավներից գյուղատնտեսությանը հասցված ամենամյա վնասը գնահատվում է շուրջ 15-30
մլրդ դրամ։ 50 Ընդ որում վնասի մեծ մասը բաժին է ընկնում կարկտահարությանը:
Միայն հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների հետևանքով գյուղատնտեսական
արտադրանքի միջին տարեկան կորուստը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության
և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 1995-2018թթ․ ոչ ամբողջական տվյալներով
կազմել է ավելի քան 423․5 մլրդ (Աղյուսակ 12):
Սովորաբար
լայնամասշտաբ
աղետներն
են
հաշվառվում
համապատասխան
հանձնաժողովների կողմից, իսկ փոքր մասշտաբի աղետների կորուստների հաշվարկ չի
կատարվում։ Ի լրումն դրա, գյուղատնտեսության ոլորտում բնական և մարդածին աղետների
հետևանքով առաջացած վնասների և կորուստների գնահատման ներդրված համակարգ
գոյություն չունի, հակառակ դեպքում նշված ցուցանիշները շատ ավելին կլիներ։
ՀՀ-ում բնական տարբեր աղետներից` գարնանային ցրտահարություններից, կարկտահարությունից տարեկան վնասվում են 30-35 հազ. հեկտար մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածքներ, որի արդյունքում շատ հաճախ կրճատվում են ցանքատարածծությունները,
բերքատվությունը, բերքի որակը։ 51 Արդյունքում աղետների ազդեցությունը բացասաբար է
անդրադառնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարողների հետագա արտադրական
գործունեության ու սոցիալական վիճակի վրա և շատ հաճախ նպաստում է ոլորտային ճյուղերի
գրավչության նվազեցմանը, ինչպես նաև նպաստում գյուղական վայրերից միգրացիայի։
Ակնկալվող փոփոխություններ
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները զգացվում են ողջ աշխարհում և Հայաստանը
բացառություն

չէ:

Համաձայն

ՊԳԿ-ի

գնահատականների՝

2050թ․

գյուղատնտեսական

արտադրության ծավալները պետք է ավելացվեն մոտ 60 տոկոսով, մոտ 49%-ով ավելի շատ
պարեն արտադրվի, որպեսզի կերակրվի մոլորակի աճող և բարեկեցիկ բնակչությանը։
Այնուամենայնիվ, գյուղատնտեսությունը կլիմայի փոփոխության վրա ազդող հիմնական

Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2015թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
50
Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման
հայեցակարգին հավանություն տալու մասին Արձանագրային որոշում N 15, ՀՀ կառավարություն,
ապրիլի 13, 2017թ․։Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89460
51
Նույն տեղում։
49
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գործոններից է և էապես ազդեցություն է կրում դրանից: Վերջինիս բաժին է ընկնում ՋԳ
արտանետումների մեկ քառորդ մասը:
Կլիմայի հետևանքները, ինչպիսիք են՝ եղանակային ծայրահեղ երևույթները, վնասատուների և
հիվանդությունների

տարածումը,

կենսաբազմազանության

կորուստը,

դեգրադացվող

էկոհամակարգերը և ջրի սակավությունը, էլ ավելի կվատթարանան մոլորակի տաքացման
հետ: Սա իր բացասական ազդեցությունը կունենա սննդամթերքի անվտանգությանն ու
կենսապահովման միջոցների վրա և կհանգեցնի հարկադիր միգրացիայի: Փորձագիտական
գնահատականներով՝ 2050թ․ մշակաբույսերի բերքատվությունն ամբողջ աշխարհում կարող է
նվազել 10-25%-ով, հացահատիկի գինը՝ բարձրանալ մինչև 29%։ 52
Աղյուսակ 12.

Տարի
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ընդամենը

Հիդրոօդերեւութաբանական վտանգավոր երևույթների պատճառով գյուղատնտեսությանը հասցված վնասը, 1995-2018թթ 53․
Ընդհանուր վնասված
հողատարածք, հազար հա
86,959
36,654
129,819
63,411
43,026
83,500
74,546
48,667
35,368
17,474
4,061
2,219
11,101
24,286
8,800
23,100
15,490
14,650

Հասցված վնաս,
միլիարդ դրամ
17.0
12.6
26.5
15.0
11.3
59.8
23.9
15.1
82.6
11.9
35.5
0.9
0.5
25.3
17.9
7.8
33.6
12.9
13.4
423.5

Հասցված վնաս,
հազար ԱՄՆ դոլար
41,881
30,408
54,049
29,609
21,175
110,801
43,129
28,381
142,770
32,729
95,006
2,443
1,220
61,763
43,037
16,321
69,929
26,724
27,744
879,119

Կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանում բնութագրվում է խոցելի էկոհամակարգերով,
կլիմայի չորությամբ, ակտիվ արտաքին և անապատացման գործընթացներով և
հաճախակի նկատվող բնական աղետներով, որոնք երկիրը ավելի զգայուն են դարձնում
կլիմային փոփոխության ազդեցության նկատմամբ: Վերջին տասնամյակների ընթացքում
աճել է կլիմայի համար վտանգավոր եղանակային դրսևորումների թե՛ հաճախականությունը, և թե՛ ինտենսիվությունը։

52

53

ՊԳԿ- ի աշխատանքը Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ, Համաժողով 2019, ՊԳԿ, 2019թ․։ Հղում՝
http://www.fao.org/3/ca7126en/ca7126en.pdf
Հայաստան․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով խոցելիության գնահատում, Հայկական Կարմիր
խաչի ընկերություն, 2014թ․։ Շար․` Հղում՝ https://climateforumeast.org/uploads/other/0/570.pdf
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Հայաստանում կլիմայի փոփոխության տարբեր սցենարներով կատարված հաշվարկների
համաձայն՝ 2030, 2070, 2100թթ․ կտրվածքով կանխատեսվում է ջերմաստիճանի նշանակալի և
անընդմեջ աճ, հատկապես գարնան և ամռան ամիսներին: Գումարային գետային հոսքը մինչև
2030թ․-ը կնվազի 11.6%-ով, մինչև 2070թ․-ը՝ 24.9%-ով, մինչև 2100թ․՝ 39.8%-ով (1961-1990թթ․
նորմերի համեմատ)։ 54
Չնայած Հայաստանում ՋԳ-ի արտանետումները համեմատաբար ցածր մակարդակի վրա
են՝ բնակչության կենսամակարդակը, տնտեսական արտադրողականությունը և ապագա
տնտեսական զարգացումը կարող են վտանգվել կլիմայի փոփոխության պատճառով:
Հայաստանը, որպես լեռնային երկիր, աչքի է ընկնում խոցելի էկոհամակարգերով, կլիմայի
չորությամբ, ակտիվ արտածին պրոցեսներով և հաճախակի նկատվող տարերային
աղետներով: Այս հանգամանքները հաշվի առնելով՝ Հայաստանում հնարավոր է կլիմայի
փոփոխության ավելի զգալի արտահայտվածություն:
Ըստ կանխատեսումների, Հայաստանի կլիման կարող է հսկայական փոփոխություններ կրել
հատկապես առաջիկա 100 տարիների ընթացքում. կբարձրանա ջերմաստիճանը, կնվազեն
տեղումները և ձյունածածկույթը, գետային հոսքը և լճերի մակարդակը, ավելի հաճախակի
կնկատվեն շոգ եղանակները (երաշտներ, խորշակներ), սելավները, ջրհեղեղները: Կլիմայի
փոփոխությունը և դրա հետ սերտորեն կապված անապատացման երևույթն իր յուրահատուկ
դրսևորումն ունի Հայաստանում:
Մինչև 2050-ը Հայաստանում
դրսևորումները.

կանխատեսվում

է

կլիմայի

փոփոխության

հետևյալ

•

միջին տարեկան ջերմաստիճանի 1․6-2․2°C բարձրացում,

•

միջին տարեկան տեղումների ոչ օրինաչափ փոփոխություններ և հավանական է, որ
հունիս-սեպտեմբեր ամիսների միջին տեղումները 7-10%-ով կնվազեն, իսկ որոշ այլ
գնահատումներով հնարավոր ամառային տեղումների քանակի նվազում մոտ 23%-ով,

•

անընդհատ չոր օրերի թվի աճ 7-11%-ով,

•

էքստրեմալ անձրևոտ օրերի թվի աճ 22-32%։ 55

Տարեկան տեղումների քանակը և բաշխումը տարվա ընթացքում հանդիսանում է ոռոգելի
գյուղատնտեսության, մասնավորապես՝ բուսաբուծության և անասնաբուծության արդյունավետ
կառավարման հիմնական նախապայմաններից: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի միայն 7․6% և վարելահողերի միայն 32% է ոռոգվում, կանխատեսվող
կլիմայական փոփոխությունները, հատկապես ամռան ամիսներին տեղումների նվազումը,
ջրային ռեսուրսների կրճատումը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել ոռոգվող
գյուղատնտեսության համար։

54
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ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք «Աղետների ռիսկի կառավարման
ազգային ռազմավարությանը և դրա իրականացման գործողությունների ծրագրին հավանություն
տալու մասին, 6 ապրիլի 2017թ․ N 14։ Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89604
Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը երկրի մասին զեկույց, Համաշխարհային բանկ
2012թ․։ Հղում՝ http://documents.worldbank.org/curated/en/750371468208161919/Armenia-Climatechange-and-agriculture-country-note
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Ըստ կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրության՝ կանխատեսվում
է ագրոկլիմայական գոտիների տեղաշարժը 200-400մ մինչև 2100թ., մշակաբույսերի
բերքատվության նվազում, հողերի դեգրադացիայի ուժեղացում և բերրիության անկում,
հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների բացասական ազդեցության
մեծացում։ 56
Ըստ Համաշխարհային բանկի «Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը»
զեկույցի՝ ակնկալվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության անկում և
ըստ որոշ սցենարների՝ մինչև 2030թ. գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի
բերքատվությունը կնվազի 8–14%-ով։ Կանխատեսվում է, որ այն իր բացասական
ազդեցությունը կունենա արոտավայրերի և խոտհարքների վրա։ Արոտավայրերի
մակերեսը և բերքատվությունը, ըստ կանխատեսումների կկրճատվի 4-10%-ով, իսկ
խոտհարքերի բերքատվությունը՝ 7-10%-ով 57։ Կանխատեսվում է նաև, որ մշակաբույսերի
հիվանդությունների և վնասատուների զարգացման, նոր տեսակների տարածման
խթանող գործոն կարող է լինել այդ փոփոխությունը։ Անասնաբուծության ճյուղում կլիմայի
փոփոխությունը նույնպես խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մասնավորապես չորային և
երաշտ տարիները լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել՝ մասնավորապես կերի
արտադրության կազմակերպման, ամառային արոտների բերքատվության անկման,
ամառային արոտներում կենդանիների ջրման հարցերում։ Այն նաև կարող է նպաստել
կենդանիների հիվանդությունների զարգացման և տարածման վրա:

Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2015թ։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
57
«Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը» զեկույց, ՀԲ, 2012 թ. Հունիս։ Հղում՝
http://documents.worldbank.org/curated/en/750371468208161919/Armenia-Climate-change-andagriculture-country-note
56
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3. Հայաստանում կլիմայի փոփոխության և գյուղատնտեսության
ոլորտի ազգային քաղաքականության շրջանակը
3.1. Ակնարկ
Ընդհանուր առմամբ, գյուղատնտեսության ոլորտում վերջին տարիների ընթացքում
կլիմայի փոփոխության մարտահրավերներին դիմակայելու և հարմարվելու գործընթացում
կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականության մեջ էական փոփոխություն է
տեղի ունեցել, այդ թվում ուշադրության կենտրոնում են կլիմայի փոփոխությամբ
պայմանավորված ՀՎԵ աճող ինտենսիվության խնդիրները: Կլիմայի փոփոխության
հարմարվողականությանն առնչվող ոլորտային քաղաքականությունն ավելի առաջադեմ է,
քան մեղմմանը վերաբերող քաղաքականությունը: Սակայն, ներկայումս այս ուղղությամբ
կատարված աշխատանքները դեռևս մասնատված են, համակարգված բնույթ չեն կրում և
պահանջում են ավելի հետևողական և համակարգված մոտեցում՝ ուղղված կլիմայի
փոփոխության բացասական ազդեցության նվազեցմանը։
Գյուղատնտեսությունը

հանդիսանում

է

աղետների

առումով՝

այդ

թվում

կլիմայի

փոփոխություններով պայմանավորված, ամենախոցելի ոլորտներից: Ներկայումս իրավական
փաստաթղթերը, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխությանը և
աղետների

ռիսկի

կառավարման

մարտահրավերների

հակազդմանն

ու

դիմակայելուն,

սահմանափակ են: Այն իրավական փաստաթղթերը, որոնք հասցեագրում են կլիմայի
փոփոխության առաջադրած մարտահրավերները, ներառում են տարբեր ոլորտներ, այդ թվում`
գյուղատնտեսության:
ՀՀ-ում իրավական դաշտը՝ ուղղված կլիմայի փոփոխությունների մեղմմանը, ՋԳ-ի կրճատմանը
և

հարմարվողականության

միջազգային

բարձրացմանը,

համաձայնագրերից

կառավարության

որոշումներից,

և

բաղկացած

կոնվենցիաներից,

ռազմավարական

է

ՀՀ

կողմից

ստորագրված

համապատասխան

փաստաթղթերից

և

օրենքներից,

այլ

իրավական

ակտերից, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել կառավարության համապատասխան
քաղաքականությունն

ու

ռազմավարությունը:

Առկա

են

նաև

կլիմայի

փոփոխության

արդյունքում առաջացած մարտահրավերների հաղթահարմանն ուղղված մի շարք ոլորտային
քաղաքականություններ և ռազմավարություններ։ Այս փաստաթղթերը վերաբերում են ջրային
և հողային ռեսուրսների օգտագործմանը, անտառների և բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների

կառավարմանը,

շրջակա

միջավայրի

և

կենսաբազմազանության

պաշտպանությանը, անապատացման դեմ պայքարին և պարունակում են որոշակի դրույթներ՝
նվիրված կլիմայի փոփոխությունների մարտահրավերներին դիմակայելուն: Այնուամենայնիվ,
դրանք հիմնականում չեն հասցեագրում / չեն լուծում գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի
փոփոխության ազդեցության մեղմման խնդիրը:
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3.2. Կարգավորող համակարգ
Վերջին տարիներին Հայաստանն ընդունել է մի շարք օրենքներ և Կառավարության
որոշումներ, մշակել և իրականացրել է ազգային և ոլորտային զարգացման ծրագրեր,
որոնք հիմնված են կայուն, ցածր ածխածնային զարգացման սկզբունքների վրա: 58
Այնուամենայնիվ, գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմացման
ոլորտային համապարփակ քաղաքականություն և զարգացման ծրագրեր չկան:
Հայաստանում

գյուղատնտեսության

ոլորտը

կարգավորող

օրենսդրական

դաշտը

ներառում է մի շարք օրենքներ, կանոնակարգեր, կառավարության որոշումներ և այլն,
սակայն պաշտոնական փաստաթղթերն արդյունավետորեն չեն միավորում կլիմայի
փոփոխությունը կամ կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության
հասկացությունները:

Դրանք

հաճախ

ուղղակիորեն

չեն

անդրադառնում

կլիմայի

փոփոխությանը վերաբերող հարցերի, այդ թվում՝ ՋԳ-երի կրճատումների: Մյուս կողմից,
դրանց

արդյունավետ

կիրառումը

կարող

է

նպաստել

ոլորտը

կարգավորող

ջերմոցային

գազերի

օրենսդրական

դաշտը,

արտանետումների նվազմանը:
Հայաստանում

գյուղատնտեսության

ներառյալ մի շարք օրենքներ, կանոնակարգեր, կառավարության որոշումներ և այլն,
հաճախ ուղղակիորեն չեն անդրադառնում կլիմայի փոփոխությանը, ՋԳ կրճատմանը,
սակայն դրանց արդյունավետ կիրարկումն իր նպաստն է բերում կլիմայի փոփոխության
ազդեցության մեղմմանն ուղղված կառավարության քաղաքականության իրագործմանը:
Օրենսդրություն
Գյուղատնտեսության ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենքներն են.
•

ՀՀ հողային օրենսգիրք,

•

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Տոհմային անասնաբուծության մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Մեղվաբուծության մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Կերի մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Սերմերի մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Բույսերի սորտերի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք,

•

«Հում խաղողի հիմքով ալկոհոլային խմիչքների» ՀՀ օրենք:

Ստորև ներկայացված են այն հիմնական օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը, որոնք
առնչվում են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը և մեղմմանը։

58

Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2015թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
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ՀՀ հողային օրենսգիրք, 2001թ․՝ օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների
պետական

կարգավորման

կատարելագործման,

հողի

տնտեսավարման

տարբեր

կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման
արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ
շրջակա

միջավայրի

պաշտպանության

պահպանման

իրավական

և

բարելավման,

հիմքերը:

հողի

Սահմանված

է,

նկատմամբ
որ

հողի

իրավունքների
տիրապետումը,

օգտագործումը և տնօրինումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա բնական միջավայրին, երկրի
պաշտպանունակությանն ու անվտանգությանը, չպետք է խախտի քաղաքացիների և այլ
անձանց իրավունքներն ու օրենքով պաշտպանվող շահերը: Օրենսգիրքն անդրադառնում է
հողերի բերրիության, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, այդ թվում հումուսի
պարունակությունը և բնական կերհանդակների կառավարմանը վերաբերող որոշ հարցերի։
Օրենսգիրքը սահմանում է հողերի պահպանության խնդիրները, որոնցից են` հողերի
բերրիության, ինչպես նաև հողի այլ օգտակար հատկությունների պահպանումը, բարելավումը
և արդյունավետ օգտագործումը. հողերը ջրային և հողմային հողատարումից, ողողումներից,
ճահճացումից, կրկնակի աղակալումից, կարծրացումից, անապատացումից, հողի վիճակը
վատթարացնող այլ ազդեցություններից պահպանումը (Հոդված 31).
ՀՀ կառավարության 2009թ․-ի N 276-Ն որոշումը «Հողերի մոնիթորինգի իրականացման
կարգը հաստատելու մասին»։ Կարգը սահմանում է հողերի մոնիթորինգի խնդիրները, այդ
թվում՝ հողերի վիճակի ուսումնասիրությունը, գնահատումը և դրա փոփոխության ժամանակին
բացահայտումը, այդ փոփոխությունների կանխատեսումը և բացասական գործընթացների
հետևանքների

կանխարգելումը

(հողերի

վիճակը

գնահատվում

է

հողում

հումուսի

պարունակությամբ, որը բնորոշում է հողի տիպը և կառուցվածքը, նրա բերրիության
աստիճանը, բույսերի աճի հնարավորությունը, ինչպես նաև մթնոլորտից կուտակված
ածխածնի քանակը)․ հողերի նպատակային օգտագործման մասին տվյալների հավաքագրումը
և շահագրգիռ կազմակերպություններին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովումը։
ՀՀ կառավարության 2011թ․ N 389-Ն որոշումը «ՀՀ-ում արոտավայրերի և խոտհարքների
օգտագործման կարգը սահմանելու մասին»։ Որոշումն ապահովում է ոլորտի համապարփակ
կարգավորում` սահմանելով պետական սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի և
խոտհարքների

կառավարման

և

արդյունավետ

օգտագործման

պայմանները:

Կարգի

նպատակները և խնդիրներն են բնական կերհանդակների պաշտպանությունը, կայուն և
արդյունավետ օգտագործումը, արտադրողականության վերականգնումը և բարելավման
համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, արոտավայրերի և խոտհարքների որակական
բնութագրերի վատթարացման կանխարգելումը:
Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի պետական գրանցման,
ներմուծման, օգտագործման/կիրառման կարգը սահմանում է Բուսասանիտարիայի մասին
օրենքը, ինչպես նաև համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերը։
ՀՀ օրենքը «Բուսասանիտարիայի մասին», 2014թ-ի օրենքը կարգավորում է ՀՀ-ում
բուսասանիտարիայի ոլորտի իրականացմանը և կառավարմանն առնչվող հարաբերությունները, ամրագրում է պարտադիր բուսասանիտարական պահանջները և բույսերի,
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բուսական արտադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների աճեցման, պահպանման,
փոխադրման

կամ

շուկայահանման

գործընթացում

բուսասանիտարական

հիմնական

սկզբունքները, ինչպես նաև հողերի մշակությամբ զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց պարտականությունները: Օրենքը սահմանում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների
ներկայացվող պահանջները և պետական գրանցման կարգը, հողատարումը կանխարգելող
համալիր

միջոցառումները,

հողը

պեստիցիդների,

ագրոքիմիկատների

և

կենսապատ-

րաստուկների վնասակար մնացորդների աղտոտումից պաշտպանելու միջոցառումները, հողի
հիմնական

սննդատարրերի

(ազոտ,

ֆոսֆոր,

կալիում)

պակասը

լրացնող

համալիր

միջոցառումների պահպանումը։
ՀՀ կառավարություն 2015թ․-ի N 1195-Ն որոշումը «Պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների
արտադրության,

փաթեթավորման,

շրջանառության

տեխնիկական

կանոնակարգը

հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005թ․ նոյեմբերի 3-ի N 1899-ն որոշումն ուժը
կորցրած

ճանաչելու

մասին»։

Որոշումը

սահմանում

է

ՀՀ-ում

պեստիցիդների

և

ագրոքիմիկատների արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման, տեղափոխման և
շրջանառության ներկայացվող պահանջները։
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ․-ի N 756-Ն հրամանը «Թունաքիմիկատների
(պեստիցիդների) պահպանման, փոխադրման, կիրառման, վաճառքի սանիտարական
կանոնները,

նորմերը

հաստատելու

որով

մասին»,

սահմանվում

է

պեստիցիդների

պահպանմանը, փոխադրմանը, կիրառմանը և վաճառքին ներկայացվող անվտանգության
ընհանուր և հիգիենիկ պահանջները, ներկայացվում է տարբեր մեթոդներով սրսկման,
օգտագործման, կիրառման կարգը։
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ․-ի N 256-Ն հրամանը «Հանքային պարարտանյութերի արտադրման, պահպանման, փոխադրման, իրացման սանիտարական կանոնները, նորմերը հաստատելու մասին», որով սահմանվում է հանքային պարարտանյութերի
արտադրմանը,

պահպանմանը,

փոխադրմանը

և

իրացմանը

ներկայացվող

հիգիենիկ

պահանջները։ Հրամանի անվտանգության ընդհանուր պահանջներով սահմանվում է, որ
հանքային պարարտանյութերի օգտագործումից հետո հողում, օդում (ցնդող միացությունների
առկայության դեպքում), ջրում և գյուղատնտեսական մթերքներում վտանգավոր և թունավոր
նյութերի պարունակությունը չպետք է գերազանցի հիգիենիկ նորմերը:
ՀՀ օրենքը «Կերի մասին», ընդունվել է 2014թ-ին՝ կարգավորում է կերի և կերային
հավելումների ներմուծման և արտահանման, արտադրության (ներառյալ` առաջնային),
արտադրության անվտանգության ապահովման, պահման, պահեստավորման, փոխադրման,
օգտագործման,

իրացման,

մակնշման,

փաթեթավորման

և

գովազդի

հետ

կապված

հարաբերությունները:
ՀՀ օրենքը «Տոհմային անասնաբուծության մասին», ընդունվել է 20․05․2005 թ․՝ օրենքը
կարգավորում է անասնաբուծության ինտենսիվացման, տոհմանյութի ստացման, գյուղատնտեսական կենդանիների նոր ցեղերի ստեղծման, վերարտադրության, օգտագործման,
անհետացման

վտանգի

տակ

գտնվող

ցեղերի

պահպանման

հետ

կապված

հարաբերությունները։
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ՀՀ

կառավարություն

2020թ-ի

N

954-Լ

որոշումը

«ՀՀ-ում

խոշոր

եղջերավոր

կենդանիների համարակալման, հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին»։ Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի վերաբերյալ ոչ ճշգրիտ
տեղեկատվությունը բացասական ազդեցություն է թողնում պարենային ապահովության
(հիվանդությունների դեմ պայքար, կենդանական ծագման արտադրանքի ծավալների
կանխատեսումներ և այլն) և սննդամթերքի անվտանգության վրա։ Սույն որոշմամբ
Կառավարությունը նախաձեռնում է խոշոր եղջերավոր կենդանիների, իսկ հաջորդիվ՝
մանր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման և շահագրգիռ բոլոր
կողմերի

համար

աշխատանքները.
Կենդանիների

հասանելի

էլեկտրոնային

տեղեկատվական

հարթակի

ստեղծման

59

համարակալման

և

հաշվառման

համակարգի

բացակայությունը

նաև

հնարավորություն չի ստեղծում արդյունավետ կազմակերպել տոհմասելեկցիոն համակարգված
աշխատանքները՝ հանրապետությունում ցանկալի ցուցանիշներով օժտված կենդանիների
տեսակարար
տոհմային,

կշռի
ինչպես

ավելացումը,
նաև

մասնավորապես՝

արհեստական

ԽԵԿ

ցեղայնության

սերմնավորման

պետական

բարելավման,

օժանդակության

համապատասխան ծրագրերի մշակման ու իրականացման առումով։ Համակարգի ներդրումը
հնարավորություն
անասունների

կստեղծի

գլխաքանակի

ստանալ
մասին,

ավելի

հավաստի

արդյունավետ

և

և

ճշգրիտ

տեղեկատվություն

համակարգված

կազմակերպել

տոհմասելեկցիոն աշխատանքները, որն էլ իր հերթին դրական ազդեցություն կունենա կլիմայի
փոփոխության մեղմման ուղղությամբ կառավարության կողմից իրականացվող ջանքերի վրա։
ՀՀ օրենքը «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին», ընդունվել է 2008թ-ի՝ օրենքը
կարգավորում է օրգանական գյուղատնտեսական մթերքի և հումքի արտադրության, պահպանման, վերամշակման, փոխադրման, իրացման, ինչպես նաև վայրի բույսերի մթերման հետ
կապված հարաբերությունները, սահմանում է օրգանական գյուղատնտեսության վարման իրավական հիմքերը, սկզբունքները, արտադրանքի շրջանառությանը ներկայացվող հիմնական
պահանջները, պետական աջակցության ուղղությունները և լիազոր մարմնի պարտավորությունները: Օրենքը սահմանում է օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական սկզբունքները, որոնցից են բնական ճանապարհով (ցանքաշրջանառության կիրառում, օրգանական
պարարտացում, հողատարման դեմ պայքարում անտառաշերտերի ստեղծում և այլն) հողի
ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական կազմի բարելավումը, բերրիության պահպանումը,
շրջակա միջավայրի աղտոտման բացառումը` սինթեզված քիմիական նյութերի օգտագործման
դադարեցումը, գյուղատնտեսական գործունեության ընթացքում էկոլոգիապես բարենպաստ
տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Օրենքը չի պարունակում դրույթներ օրգանական գյուղատնտեսության, ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման վրա հնարավոր ազդեցության
կամ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական դիմակայունության վերաբերյալ։
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ՀՀ կառավարության 2017թ-ի N 15 արձանագրային որոշում «Բնակլիմայական աղետներից
գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին»։ Հայեցակարգի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
գյուղատնտեսության ոլորտի աղետների՝ այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ կապված
աղետների քանակի և ինտենսիվության աճի, մասնավորապես` բնակլիմայական աղետների
նկատմամբ խոցելի լինելու և դրա մեղմման քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությամբ:
Հայեցակարգի հիմնական նպատակը` բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսության
դիմակայության մակարդակի բարձրացման, ոլորտի ռիսկերի մեղմման ու հասցվող վնասների
կանխարգելման բնագավառում քաղաքականության հիմնական ուղղությունների կանխորոշումն է։ Հայեցակարգը հիմնավորում է բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը
հասցվող

վնասների

կանխարգելման

անհրաժեշտությունը

և

առաջադրում

է

ՀՀ-ում

բնակլիմայական աղետներից վնասների կանխարգելման և դրանց հետևանքների մեղմման
նախընտրելի հիմնական ուղղությունները և լուծման ուղիները։ Նախանշվել է թվով ինը
հիմնական

նախընտրելի

ուղղություն,

առաջարկվել

են

համապատասխան

լուծումներ,

նկարագրվել են պայքարի միջոցների հիմնական տեսակները, դրանց կիրառման և ներդրման
հնարավորությունները:
ՀՀ կառավարության 2015թ-ի N 23 արձանագրային որոշում «ՀՀ-ում անապատացման դեմ
պայքարի ռազմավարությանը, գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն
տալու մասին»։ Ռազմավարությունը վեր է հանում անապատացման երևույթները ՀՀ-ի
տարածքում, սահմանում անապատացման չափանիշները, առանձնահատկությունները, վեր
հանում

անապատացման

հիմնախնդիրները

և

դրանք

առաջացնող

պատճառներն

ու

գործոնները, ինչպես նաև անապատացման հետ կապը կլիմայի փոփոխության հետ։
Ռազմավարությունը առաջադրում է համալիր միջոցառումներ` նպատակ ունենալով նպաստել
վերջիններիս կանխարգելմանը/վերացմանը կամ մեղմմանը, մասնավորապես օրենսդրության
և կառավարման համակարգի կատարելագործում, մոնիթորինգի համակարգի կատարելագործում,

կրթության

ապահովում։

համակարգի

Փաստաթղթի

կատարելագործում,

ռազմավարական

հասարակության

առաջնահերթություններից

իրազեկության
են

հողերի

կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, ջրային ռեսուրսների օգտագործման
բարելավումը, դրանց լուծման վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացումը և
միջազգային համագործակցությունը։
«ՀՀ-ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետության
բարձրացման հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի հաստատման մասին» N 68-Լ
որոշումն ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից 2020թ․-ին: Հայեցակարգի նպատակն է
առանձնացնել պետության կողմից գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, որոնց
կիրառումը կխթանի գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման մակարդակի բարձրացմանը,
գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության և պարենային անվտանգության
մակարդակի բարձրացմանը երկրում: Հայեցակարգի առաջարկվող լուծումները առնչվում են
լքված հողերի հիմնախնդրի լուծմանը, հողային կենտրոնացված համակարգի ձևավորումը և
դրա գործունեության իրավական կարգավորման քաղաքականությունը, հողի համախմբմանն
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ուղղված երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը` հիմնվելով միջազգային լավագույն
փորձի վրա և տվյալների շտեմարանի ստեղծումը: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
թվայնացված քարտեզների և ագրոքիմիական ուսումնասիրությունների հիմքը և դրանց
կիրառման,

հաշվառման

և

գյուղատնտեսական

նշանակության

հողատարածքների

թվայնացման մեխանիզմների առաջարկը այս առումով առաջնահերթ խնդիր է: Սա պետք է
ուղեկցվի հողային օրենսդրության բարելավված փաթեթով և հողի սեփականատերերի և
հողօգտագործողների միջև նոր կապերի խթանմամբ:

Կոնվենցիաներ և միջազգային համաձայնագրեր
Անկախությունից ի վեր ՀՀ-ն միացել է կլիմայի փոփոխություններին և շրջակա միջավայրին
առընչվող հիմնական կոնվենցիաներին։ Հայաստանը զգալի աշխատանքներ է իրականացնում
կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության ուղղությամբ։
1993թ. մայիսին Հայաստանը վավերացրել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիան (ԿՓՇԿ-ն), որը ուժի մեջ է մտել 1994թ․-ին։ 2002թ․ դեկտեմբերին ՀՀ վավերացրել է
ԿՓՇԿ Կիոտոյի արձանագրությունը: Իսկ 2017թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից վավերացվել է
Փարիզյան համաձայնագիրը և Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի վերանայումը:
Նշված միջազգային պայմանագրերի շրջանակում ՀՀ պարտավորությունները բխում են իր՝
զարգացող երկրի կարգավիճակից, ինչը ընդգրկված է ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ հավելված I-ում: Համապատասխան ՄԱԿ կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի դիրքորոշումը ձևակերպված է «Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների» փաստաթղթում,
որը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2015-ի N 41 արձանագրային որոշմամբ
ու ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ին: Մասնավորապես, սույն որոշմամբ նախապատվություն է
տրվում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության (ադապտացիայի) ուղղության որդեգրմանը և ներկայացվում է ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումները և մեղմման
միջոցառումները։ Համաձայն որոշմանը՝ սահմանվում է, որ կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանն ուղղված միջոցառումները պետք է նպաստեն ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և չպետք է հանգեցնեն սոցիալական ու տնտեսական հետընթացի, և որ դրանց
հիմքում պետք է ընկած լինի էկոհամակարգային մոտեցումը: Միջազգային բնապահպանական
պայմանագրերով կարգավորվող պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ընդունել է «մի շարք միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկի
հաստատման մասին» արձանագրային որոշումը (2016թ. N49-8): Այս որոշումով սահմանվել են
ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ից և Փարիզյան համաձայնագրից բխող պարտավորությունների ու դրույթների
կատարման 2017-2021թթ. միջոցառումների ցանկը և նշանակվել են պատասխանատու
գերատեսչությունները: ՋԳ-ի ազգային պաշարների կադաստրը լրացվում է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի
փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի (հոդվածներ 4.1 և 12) և 2016թ.
դեկտեմբերի 8-ի N 49 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման
համաձայն:
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Այս տարիների ընթացքում ՀՀ-ի կողմից զգալի աշխատանքներ են կատարվել տարբեր
ուղղություններով
ջերմոցային

կոնվենցիայով

գազերի

հարմարվողականության

ստանձնած

կրճատման,
ուղղությամբ։

պարտավորությունների

կլիմայի
2020թ.

փոփոխության

դրությամբ

կատարման,
մեղմման

Հայաստանը

մշակել

և
և

Կոնվենցիայի քարտուղարությանն է ներկայացրել չորս ազգային հաղորդագրություն
(1998թ․, 2010թ․, 2015թ․ և 2020թ․) և երեք (2016թ., 2018թ., 2021թ․) երկամյա առաջընթացի

զեկույց, ինչպես նաև այդ զեկույցներին կից ՋԳ ազգային կադաստրների առանձին
հաշվետվությունները։

3.2.1. Կարգավորող մարմիններ
Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի ու նրա լուծմանը նպատակաուղղված
շրջանակային կոնվենցիայի բազմաճյուղային բնույթը, կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում
ձևավորվող նորարարական մոտեցումներն ու մեխանիզմները և դրանցում ՀՀ-ի արդյունավետ
մասնակցությունը՝ 2012թ․ ստեղծվել է կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման
միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ։ 60
Խորհուրդը ղեկավարվում է ՀՀ շրջական միջավայրի նախարարի կողմից: Խորհրդի
առաջնահերթ խնդիրներից է` համակարգել ՀՀ կողմից ՄԱԿ Կոնվենցիայի ներքո ստանձնած
պարտավորությունների կատարումը, ներկայացնել ՄԱԿ Կոնվենցիայի պարտավորությունների
և դրույթների կատարմանն ուղղված միջոցառումների առաջարկություններ, տրամադրել
խորհրդատվություն և գնահատել իրականացման գործընթացը:
Հաշվի առնելով, որ վերոհիշյալ խորհուրդը չի գործում ավելի քան մեկ տարի, ինչը
առավելապես պայմանավորված է ՀՀ կառավարության կազմի և կառուցվածքի փոփոխությամբ, 2021-ին շրջանառության մեջ է դրվել որոշման նախագիծ՝ «ՄԱԿ-ի «Կլիմայի
փոփոխության

մասին»

շրջանակային

կոնվենցիայի

և

Փարիզյան

համաձայնագրի

պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ
ստեղծելու» մասին։ 61 Որոշման նախագծի համաձայն` խորհրդի նախագահի իրավասությունը
նախատեսվում է վերապահել ՀՀ փոխվարչապետին, ընդլայնել խորհրդի իրավասության
շրջանակը, հստակեցնել կառուցվածքը և աշխատակարգը` նախատեսելով միջգերատեսչական
մշտական

աշխատանքային

խմբեր,

ինչպես

նաև

ժամանակավոր

միջգերատեսչական

աշխատանքային խմբեր ստեղծելու հնարավորություն:
60

61

ՀՀ վարչապետի որոշումը ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի
պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի կազմը 7
աշխատակարգը հաստատելու մասին, ՀՀ կառավարություն, 02.10.2002թ․։ Շար․՝ Հղում՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=78543
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի
պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ ստեղծելու,
դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012
թվականի հոկտեմբերի 2-ի N955-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի որոշման
նախագիծ։
Հղում՝ https://www.e-draft.am/projects/2979/about
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ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Կոնվենցիայով նախատեսված ՀՀ ազգային հաղորդագրությունների և երկամյա առաջընթացի
զեկույցների

պատրաստման

աշխատանքները

համակարգում

է

նախարարությունը (ՇՄՆ), որպես ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի ազգային համակարգող։

Շրջակա

միջավայրի

62

Նախարարության խնդիրներից են՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտի, ջրերի, հողերի,
ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի պահպանության, բարելավման, դրա վրա
բնական կամ մարդածին բացասական և վնասակար ներգործությունների կանխարգելման
կամ նվազեցման, ինչպես նաև, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառների
կայուն կառավարման, պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման ոլորտներում քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, կլիմայի փոփոխության
հիմնախնդիրների

լուծմանն

ուղղված,

ներառյալ`

հարմարվողականության

ոլորտի,

ՀՀ

կառավարության քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը։

Կլիմայական քաղաքականության վարչություն
2019թ. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ (N 1785-Լ) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության
կառուցվածքում իրականացվել են մի շարք փոփոխություններ և ստեղծվել է կլիմայական
քաղաքականության վարչություն։ Վերջինիս գործառույթներից են կլիմայի փոփոխության
մեղմման և հարմարվողականության պետական քաղաքականության, ծրագրերի, ռազմավարությունների, իրավական ակտերի նախագծերի, ուղեցույցների մշակումը և դրանց
իրականացման գործընթացի ապահովումը, մասնակցությունը կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող՝ միջազգային կոնվենցիաներով, պայմանագրերով ու համաձայնագրերով սահմանված
դրույթների և պարտավորությունների և դրանց շրջանակներում ընդունված որոշումների
կատարման ապահովմանը։
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի
կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՊՈԱԿ-ի գործունեության հիմնական առարկան և նպատակներն են՝ շրջակա միջավայրի
բաղադրիչների՝ մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների, բուսական ու կենդանական
աշխարհի,

հողերի և ընդերքի պահպանության և բնական

ռեսուրսների բանական

օգտագործման ապահովմանը նպաստելը՝ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների և դրանց վրա
ազդող գործոնների նկատմամբ դիտարկումների իրականացման, վիճակի գնահատման
համար բավարար տվյալների ստեղծման, դրանց գրանցման, վերլուծման, տրամադրման ու
պահման միջոցով, հիդրոօդերևութաբանական տարրերի և պրոցեսների վիճակը բնորոշող
տեղեկատվության ստանալը։
Կազմակերպության գործառույթներից են շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի իրականացումը,
այդ թվում՝ մթնոլորտային օդի աղտոտվածության, մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական
62

Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/hy/publication/Fourth-National-Communication-on-Climate-Change/11676
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ներգործությունների, մթնոլորտում տեղի ունեցող բնական երևույթների, ինչպես նաև կլիմայի
փոփոխությունների, օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և մարդածին այլ ազդեցությունների
ու երևույթների դիտարկումների իրականացումը, ջրային ռեսուրսների, որակական ու
քանակական հատկությունների, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների վիճակը վատթարացնող
այլ

ազդեցությունների

ու

երևույթների

դիտարկումների

և

ուսումնասիրությունների

իրականացումը, հողերի աղտոտվածության վիճակի ու որակական փոփոխությունների և
հողերի վրա այլ բացասական ազդեցությունների ու երևույթների դիտարկումների և
ուսումնասիրությունների իրականացումը։

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Նախարարությունը Հայաստանում ագրարային քաղաքականության մշակման և իրագործման
լիազոր մարմինն է։ Նախարարությունը ներկայիս կառուցվածքով կազմավորվել է ՀՀ
տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության միավորման արդյունքում՝ 2019թ․ մայիսի 8-ին Ազգային Ժողովի կողմից
ընդունված

«Կառավարության

կառուցվածքի

և

գործունեության

մասին»

օրենքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի համաձայն։ ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարութան կազմում ընդգրկված են Նախարարության 14 հիմնական մասնագիտական
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, նախարարությանն աջակցող 10 մասնագիտական
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, 4 գրասենյակ և 1 ենթակա մարմին։
Նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումները,
որոնք պատասխանատու են գյուղատնտեսության ոլորտի քաղաքականության մշակման,
իրականացման, համակարգման և արդյունքների գնահատման հետևյալն են․ 63
1. Գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն՝ հիմնական նպատակն
է հանրապետության անասնաբուծության, ձկնաբուծության, մեղվաբուծության, բուսաբուծության

ոլորտների

զարգացման

պետական

քաղաքականության

հիմնական

ուղղությունների մշակումը։
2. Սննդամթերքի անվտանգության վարչություն՝ հիմնական խնդիրն ու նպատակն է
հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի

ոլորտների

զարգացման

քաղաքականությունների

մշակումն

ու

պետական միասնական քաղաքականության ձևավորումը։
3. Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչություն՝
հիմնական խնդիրն ու նպատակն է հանրապետության ագրովերամշակման, պարենային
անվտանգության

և

ագրոբիզնեսի

ոլորտների

զարգացման

քաղաքականության

հիմնական ուղղությունների մշակումն ու պետական միասնական քաղաքականության
ձևավորումը:
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4. Գյուղատնտեսական

ծրագրերի

մշակման,

ռեսուրսների

օգտագործման

և

կոոպերացիայի զարգացման վարչություն՝ հիմնական խնդիրն ու նպատակն է
հանրապետության

ագրարային

քաղաքականության

հիմնական

ուղղությունների

մշակումն ու պետական միասնական ագրարային քաղաքականության ձևավորումը։
5. Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի
վարչությունը՝ հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսության ոլորտում գիտությունխորհրդատու-ֆերմեր

շղթայի

արդյունավետ

համագործակցության

ապահովումը,

նորարարությունների ուսումնասիրումը, տեղայնացման և մոնիթորինգի իրականացումը։
Վարչության

խնդիրներից

է

ուսուցումների

մասնագետների

վերապատրաստումների

համակարգումը,

գյուղատնտեսության

համակարգի

զարգացումը,

և

դասընթացների,

նախագծումը,

իրականացումը

տեղեկատվության

գյուղատնտեսության

ինչպես

և

նոր

նաև
և

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

և

նորարարությունների վերաբերյալ իրազեկումը և տեղայնացումը։
6. Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչություն՝ հիմնական խնդիրներն
են ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին և օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային
կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրերի
համակարգման

ապահովումը,

գյուղատնտեսության

ոլորտի

միջազգային

պայմանագրերի շրջանակներում համագործակցության ապահովումը։
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղատնտեսության ծառայությունների կենտրոն»
ՊՈԱԿ։ Կազմակերպության գործունեության նպատակն է՝
•

անասնաբուժասանիտարական տեսակետից բարձրորակ անասնաբուծական մթերքի և
հումքի արտադրության ապահովումը, կայուն միջպետական տնտեսական կապերի
հաստատումը, արտահանման և ներկրման գործընթացի խթանումը,

•

հետազոտությունների, մշտադիտարկումների միջոցով հանրապետությունում բույսերի
վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերումը, հաշվառումը, տարածման շրջանի և
վնասակարության տնտեսական շեմերի ճշտումը, տարածման կանխարգելումն ու այդ
աշխատանքներին մասնագիտական աջակցության ցուցաբերումը,

•

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր և առողջ բերքի ստացումը, ինչպես նաև
պարարտանյութերի

և

կենսախթանիչների

լաբորատոր

հետազոտությունների

իրականացումն ու դրանց որակի ցուցանիշների գնահատումը։
ՊՈԱԿ-ի գործառույթներից են գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական
վիճակի հետազոտումը և գնահատումը, հողերում սննդատարրերի քանակի և դրանց պակասի
համալրման

միջոցառումների

մասին

պետական

և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններին և հողօգտագործողներին իրազեկումը, գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի

բերրիության

պահպանման

ու

անընդմեջ

վերարտադրության

ապահովման

միջոցառումների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին մասնակցությունը և ծրագրերի
շրջանակներում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։
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Գործում են մի շարք ոչ պետական կազմակերպություններ, որոնք աջակցում են գյուղացիական
տնտեսություններին: Ոլորտի առաջատարներից է «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման
կենտրոն» հիմնադրամը (ՔԱՐԴ): Հիմնադրամը գործում է չորս հիմնական ոլորտներում՝
ագրոբիզնես

և

շուկայավարություն,

գյուղական

բնակավայրերի

զարգացում,

սննդի

անվտանգություն և անասնաբուժություն: Հիմնադրամն իրականացնում է գյուղատնտեսության
զարգացմանն

ուղղված

ժամանակակից

աջակցության

արդյունավետ

խթանում

տեխնոլոգիաները,

սարքավորումների

կիրառությունը,

ընկերություններին՝

բարելավելու

աջակցում
տեղական

արտադրանքի

մրցունակությունը,

արտադրական

ցիկլի

գենետիկական

հատկանիշների,

բոլոր

ծրագրեր․

փուլերում

և

է

է

մեքենաների

գյուղատնտեսական
արտահանման

բարելավել

աշխատանքներ

առողջության

գյուղատնտեսական

գյուղատնտեսական

և

օգնում

է

և

է

վերամշակող

շուկաներում

սննդի

և

իրենց

անվտանգությունը

տանում

կենդանիների

անասնաբուծության

պրակտիկայի

բարելավման ուղղությամբ: Ներկայումս հիմնադրամը մարզերում ունի 18 գյուղատնտեսական
սպասարկման կենտրոններ․ վերջիններիս կողմից մատուցվող ծառայությունների բնույթը
պայմանավորված է գտնվելու վայրի գյուղատնտեսական ուղղվածությունից։ 64

Պետական մարմինների գործառույթները
Ոլորտը համակարգող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործառությունները վերլուծելով, կարելի է նշել, որ ընդհանուր առմամբ, կլիմայի փոփոխության հարցերը
ներառված չեն նրանց գործառույթներում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ինչպես կլիմայի
փոփոխության մեղմման, այնպես էլ հարմարվողականության հարցերում՝ ինչպես ներոլորտային, այնպես էլ տարբեր գերատեսչությունների միջև համագործակցությունն ու տվյալների փոխանակման պայմանավորվածություններն անհրաժեշտ մակարդակի վրա չեն։
Կարևոր խնդիրներից մեկը, որը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին ընդհանրապես և
ոլորտում կլիմայի փոփոխությունների մեղմման և հարմարվողականության հետ կապված
հարցերին՝

մասնավորապես,

արժանահավատ

տեղեկատվության

ու

տվյալների

հավաքագրման, վերլուծության, կառավարման և ոլորտի շահագրգիռ կողմերին տրամադրման
կամ հասանելիության խնդիրն է։ Հավաստի և ճշգրիտ տվյալների և տեղեկատվության
հասանելիությունը

որոշումների

ժամանակին

և

արդյունավետ

կայացման

հարցում

մարտահրավեր է ինչպես կառավարության, այնպես էլ տեղական մակարդակներում, այդ
թվում գյուղացիական տնտեսությունների համար։ Հասանելի տվյալներն էլ հաճախ զուրկ են
բավարար

կայունությունից,

տեսանկյունից

ոչ

ակտուալ

համատեղելիությունից,
են:

Այն

խոչընդոտ

ճշգրտությունից
է

և

ժամանակային

քաղաքականության

մշակման,

իրականացման, որոշումների կայացման և ռեսուրսների նպատակային օգտագործման
հարցերում։ Քաղաքականություն մշակող մարմիններին գործունեության և որոշումների
կայացման գործընթացում համակարգված, վստահելի և արժանահավատ տեղեկատվության
առկայությունը հնարավորություն է ստեղծում առավել արդյունավետ և հասցեական դարձնել
64

Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն (CARD): Հղում՝ www.card.am

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 63

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

քաղաքականության

իրականացումը

և

պետական

մարմինների

աշխատանքի

կազմա-

կերպումը։ Արժանահավատ տվյալները և ուժեղ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները կարող են
նպաստել գյուղատնտեսության և հողօգտագործման ոլորտներում կլիմայի փոփոխության
մեղմացման իրագործելի և արդյունավետ տարբերակների բացահայտմանը:
Այս առումով խնդիրներից է մակրո մակարդակով ստացված տվյալների վերլուծության
նպատակով շահագրգիռ կողմերի կարողությունները և հմտությունները, տեխնիկական
զարգացած

ենթակառուցվածքների

և

թվային

գործիքների,

այդ

թվում

կանխատեսող

վերլուծական գործիքների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման անբավարար
մակարդակը կամ բացակայությունը։ Բարձրորակ տվյալների առկայությունն, անհրաժեշտ
վերլուծական գործիքների ու կարողությունների հետ միասին էական նշանակություն ունի այդ
բնագավառում ոլորտի շահագրգիռ կողմերի համար՝ փաստերի վրա հիմնված պլանավորման
կազմակերպման գործում։
Լուրջ խնդիրներից է գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր մասնակիցների՝ այդ թվում
գյուղացիական տնտեսությունների, սպասարկող ընկերությունների, պետական և մասնավոր
խորհրդատվական

կազմակերպությունների,

պետական

մարմինների

աշխատակիցների

շրջանում կլիմայի փոփոխությունների մեղմման և հարմարվողականության ուղղությամբ
անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվության պակասը։ Իրավիճակի վերլուծությունն ի ցույց
դրեց, որ գյուղատնտեսական ոլորտում տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև տվյալների և
գիտելիքների փոխանակման ակնհայտ խնդիրներ կան, այդ թվում՝ թվային տեսքով:
Ընդհանուր

առմամբ,

գյուղատնտեսական

խորհրդատվության

ներկայիս

պետական

և

մասնավոր ծառայությունները չունեն բավարար ինստիտուցիոնալ, մարդկային և ֆինանսական
ռեսուրսներ ոլորտի տնտեսվարողներին կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և
մեղմացման հարցերում բավարար չափով աջակցելու նպատակով:

3.3. Ռազմավարական ծրագրեր և ճանապարհային քարտեզներ
ՀՀ

գյուղատնտեսության

ոլորտի

տնտեսական

զարգացումն

ապահովող

հիմնական

ուղղությունների 2020-2030թթ ․ ռազմավարություն

Ագրարային քաղաքականության ուղենշային և հիմնական փաստաթղթերից է 2019թ․
դեկտեմբերին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի
տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030թթ․» ռազմավարությունը: 65 Փաստաթուղթը սահմանում է ՀՀ կառավարության տեսլականն առաջիկա
տասը տարիների համար։ Այն է՝ ունենալ կայուն, նորարար, բարձր ավելացված արժեք
ձևավորող և շրջակա միջավայրի հետ ներդաշնակ արտադրանք, որը կապահովի գյուղաբնակ
բնակչության բարեկեցությունը։ Տեսլականն իր արտացոլումն է գտնում ռազմավարության մեջ,
որտեղ
65

մանրակրկիտ

ներկայացված

են

գյուղատնտեսական

քաղաքականության

մեջ

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների
2020-2030թթ․
ռազմավարություն,
ՀՀ
էկոնոմիկայի
նախարարություն
Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1467
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պետության հիմնական առաջնահերթությունները, սահմանված են առաջնային խնդիրները ու
տվյալ ռազմավարության իրականացման գործողությունների ծրագիրը։
Ռազմավարությունը հիմնված է յոթ հիմնական սկզբունքների վրա և միտված է ներառական
աճի, գենդերային հավասարության և ինստիտուցիոնալ կայունության ապահովմանը:
Նշված յոթ սկզբունքների թվում են դիվերսիֆիկացումը/ռիսկերի կառավարումը, կլիմայի
փոփոխությունների նկատմամբ հարմարվողականությունը և շրջակա միջավայրի կայունությունը։ Առաջարկվում է ներդնել ռիսկերի կառավարման համակարգ` կարկտապաշտպան և
ջրախնայողական համակարգեր, անտառապաշտպան շերտեր, իրականացնել համապատասխան տեխնոլոգիական ներդրումներ և ամբողջական գյուղատնտեսական ապահովագրություն։ Սա միտված է ապահովելու կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկման,
հարմարվողականության, մեղմման և ռեսուրսների կայուն օգտագործման գործառույթների
իրագործմանը։ Արդյունքում կբարելավվեն գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մոնիտորինգը, կխրախուսվեն կլիմայով պայմանավորված «խելացի» գյուղատնտեսության գործելակերպեր, և ռեսուրսների կայուն օգտագործումը, այդ թվում՝ ջրային և հողային
ռեսուրսների կառավարման լավագույն փորձի ներդրումը կհանգեցնի գյուղատնտեսության
ոլորտի զարգացմանը։
Փաստաթղթում սահմանված են առաջիկա տարիներին ագրարային քաղաքականության յոթ
հիմնական առաջնահերթությունները՝
1. բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակությունը և արդյունավետությունը,
2. ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը,
3. բարելավել պարենային անվտանգությունը և սնուցումը,
4. զարգացնել տեղական շուկաները և ավելացնել արտահանման հնարավորությունները,
5. զարգացնել մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունները գյուղատնտեսության
ոլորտում,
6. աջակցել գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը,
7. խթանել թվային գյուղատնտեսությունը և տեխնոլոգիական նորարարությունները։
Փաստաթուղթը վեր է հանում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման խնդիրներն և
մարտահրավերները, այդ թվում շեշտելով բնական աղետները և կլիմայական ռիսկերը, և որ
կլիմայական փոփոխությունները իրենց հերթին կարող են վտանգել գյուղատնտեսական
արտադրանքի բնականոն արտադրական գործընթացը։ Բնակլիմայական ռիսկերը լուրջ
խնդիր են, քանի որ դեռևս զարգացած չեն պետական, քաղաքական կամ ինստիտուցիոնալ
հստակ ձևավորված այնպիսի կառուցակարգեր, որոնց կիրառման դեպքում հնարավոր է
որոշակիորեն մեղմել առկա ռիսկերը։
Ռազմավարության առաջադրված խնդիրներին և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումներից
է՝ աջակցել ռիսկերի մեղմման և կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականության
գործընթացներին և առաջարկվում է`
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1. ներդնել

գյուղատնտեսության

ապահովագրության

համակարգ

(ընդգրկված

է

ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022թթ․ միջոցառումների ծրագրում),
2. մշակել

և

ներդնել

հակակարկտային

արդյունավետ

համակարգ

(ընդգրկված

է

ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022թթ․ միջոցառումների ծրագրում),
3. ուսումնասիրել և զարգացնել կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականության և
դիմադրողականության բարձրացման տարաբնույթ

հնարավորություններ

(օրինակ՝

երաշտադիմացկուն սորտեր, արդի գյուղատնտեսական փորձ, կլիմայի փոփոխություններին

հարմարվող

«խելացի»

և

«զգայուն»

տեխնոլոգիաների

ու

փորձի

տեղայնացում)։
Փաստաթղթում, որպես խիստ հրատապ խնդիր նշվում է գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի և ագրոքիմիական լայնածավալ հետազոտությունների հիման վրա հողերի որակական
հատկանիշների թվայնացված քարտեզների կազմումը, ինչը նույնպես ընդգրկված է 20202022թթ․ միջոցառումների ծրագրում։ Սա հնարավորություն կտա ագրոքիմիական տեղեկատվական բազաների ստեղծումն ու կիրառումը։ ՄԱԿ ՊԳԿ աջակցությամբ արդեն ստեղծվել է
համացանցային

կայքէջ՝

Հայաստանի

հողերի

տեղեկատվական

համակարգը

(Հղումը՝

http://armsis.cas.am/), որը կընդգրկի թվային քարտեզներ հողի բերրիության, սննդատարրերի,
կլիմայի

փոփոխության,

հողում

օրգանական

ածխածնի

պարունակության,

հողերի

դեգրադացիայի և էրոզիայի վերաբերյալ։
Թվայնացված ագրոքիմիական քարտեզները հնարավորություն կտան կազմել գիտականորեն
հիմնավորված

առաջարկություններ

և

ուղեցույցներ

մշակաբույսերի

պարարտացման

վերաբերյալ: Դրա օգտագործման միջոցով ֆերմերները և այլ շահառուները կկարողանան
տեղեկություններ ստանալ հողում պարունակվող սննդատարրերի, կիրառել բալանսավորված
պարարտանյութեր և հետևել հողերի դեգրադացման վիճակին: Թվայնացված տվյալների հողի
բերրիության կիրառման արդյունքում շահութաբերությունը կբարձրանա, իսկ ազոտական
պարարտանյութերից ՋԳ-ների քանակը կնվազի:
2020-2022թթ․ միջոցառումների ծրագրում ընդգրկված է գյուղատնտեսական կենդանիների
համարակալման

և

նույնականացման

ծրագրի

մշակումը։

Այն

կարևոր

գործիք

է

անասնաբուծական արտադրանքի կանխատեսման ճշգրտության բարձրացման, կենդանիների
տեղաշարժի վերահսկման, թաքնված գլխաքանակի բացահայտման, ապահովագրական
մեխանիզմների մշակման համար, ինչպես նաև համապետական պարտադիր սպանդանոցային մորթի անցման պարագայում հետագծելիության ապահովման, տոհմասելեկցիոն
համակարգված

աշխատանքների

կազմակերպման

և

հանրապետության

նախիրներում

արտադրատնտեսական բարձր ցուցանիշներով օժտված կենդանիների տեսակարար կշռի
ավելացման, արհեստական սերմնավորման պետական օժանդակության համապատասխան
ծրագրերի մշակման և իրականացման համար։ Այն հնարավորություն կտա գյուղատնտեսական

կենդանիներից

արտանետվող

ՋԳ-երի

ճշգրիտ

հաշվարկման

արդյունավետ

միջոցառումներ մշակել, ինչպես նաև համապատասխան տոհմասելեկցիոն համակարգված
աշխատանքների

միջոցով

կենդանիների

սելեկցիան

տանել

այն

հնարավորություն կստեղծի նվազեցնել ՋԳ արտանետումների ծավալները։
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ուղղությամբ,

որը
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ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի համար սահմանված յոթ առաջնահերթություններից մեկը
վերաբերում է թվային գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիական նորարարության խթանմանը,
որը լինելով փոխհատող տարր՝ նպաստում է ռազմավարության մնացած բոլոր առաջնահերթությունների իրագործմանը։ Ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը նախատեսում է թվային գյուղատնտեսության առանձին ռազմավարության որդեգրում։ Հայաստանում
գյուղատնտեսության թվայնացումը և բազմաթիվ նորարարությունների որդեգրումը, ի թիվս այլ
դրական ազդեցությունների, կբերի նաև գյուղացիական տնտեսությունների արտադրողականության զգալի աճի։ Արդյունքում կբարձրանա կլիմայի փոփոխության և այլ աղետների
նկատմամբ դիմակայունությունը, բարձրարժեք շուկաների հետ կձևավորվեն ավելի սերտ
կապեր, կբարձրանա սննդամթերքի որակը և ռեսուրսների արդյունավետությունը։ Գյուղացիական տնտեսության մակարդակում թվային տեխնոլոգիաները կարող են աջակցել
գործողությունների և գործառույթների կառավարման հարցում՝ ապահովելով տվյալների
հավաքագրման, մշակման, պահպանման և տարածման գործառույթները:
Թվային տեխնոլոգիաները կարող են օգնել առավել պարզեցված գյուղատնտեսական
արտադրության արդյունք ստանալուն. թվային գյուղատնտեսության այս հատվածը հաճախ
անվանում են «ճշգրիտ գյուղատնտեսություն» և այն հիմնված է ռեսուրսների արդյունավետ
կառավարման մոտեցման վրա, որը կարող է մեծապես նպաստել բնապահպանական
խնդիրների տեսանկյունից, օրինակ՝ ջրի ավելի արդյունավետ օգտագործման, կամ մշակումների և ներդրանքի բարելավմամբ պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների կիրառության
կրճատման միջոցով («քիչ միջոցներով շատ արդյունք ապահովել»)։ 66
Ռազմավարության

կարևոր

միջոցառումներից

է

գյուղացիական

տնտեսվարողների

հաշվառման համակարգի՝ թվային ռեգիստրի ստեղծումը։ Այն հնարավորություն կստեղծի
ձևավորել միասնական տեղեկատվական համակարգ, որտեղ կզետեղվի և պարբերաբար
կթարմացվի գյուղացիական տնտեսությունների տնտեսական գործունեության վերաբերյալ
մանրամասն

և

հավաստի

տեղեկատվություն։

Համակարգն

արդյունավետ

գործիք

է

կառավարության համար գյուղատնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման
համար՝ այդ թվում կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության ուղղությամբ։
Այն նաև տնտեսության մակարդակում տվյալների հավաքագրման հուսալի գործիք է, որը
կարող

է

ներառել

տեղեկատվություն

հողամասերի,

հողօգտագործման,

կենդանիների

նախիրների/հոտերի, գյուղատնտեսական ներդրանքների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի,
թունաքիմիկատների և այլ ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ:

ՀՀ կառավարության ծրագիր
ՀՀ

կառավարության

2019թ․

փետրվարի

8-ի

N

65-Ա

որոշմամբ

հաստատված

ՀՀ

կառավարության ծրագրով գյուղատնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններն
են գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացումը, պարենային անվտանգության
մակարդակի բարձրացումը, արդի տեխնոլոգիաների ներմուծումը, արտահանման ծավալների
66
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ավելացումը, գյուղատնտեսական ամբողջ արժեշղթայում ընդգրկված բոլոր սուբյեկտների`
փոքր տնային տնտեսությունների, գյուղացիական կոոպերատիվների, վերամշակողների և
արտահանողների եկամտաբերության բարձրացումը։ 67
ՀՀ կառավարության ծրագրով նպատակ է դրվել չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային օգտագործումը, ոռոգման ջրի հասանելիության մակարդակի
բարձրացումը, ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, մեքենատրակտորային համակազմի թարմացումը և ագրոպարենային համակարգի սարքավորումների, սննդի անվտանգության համակարգերի ներդրման աջակցությունը, տեղական սերմնաբուծության, սերմարտադրության և ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացումը, կենդանիների և բույսերի
հիվանդությունների կանխարգելումը, գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական
գործունեության

զարգացումը,

ապահովագրական

համակարգի

ներդրումը

և

գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսվարողների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների
ստեղծումը, բնական կերհանդակների նպատակային և համակարգված օգտագործումը:
ՀՀ կառավարությունը 2021թ․ բյուջետային ուղերձը 68 սահմանում է, որ ՀՀ տնտեսական
զարգացման քաղաքականությունը խարսխվելու է հինգ հենասյուների վրա, որոնք ուղենշում
են կառավարության տնտեսական առաջնահերթությունները։ Այդ հենասյուներից հինգերորդը՝
գյուղատնտեսության
արժեշղթայում

արդյունավետության

ընդգրկված

կոոպերատիվների,

բարձրացումն

սուբյեկտների՝

գյուղատնտեսական

և գյուղատնտեսական

գյուղացիական

մթերքներ

ամբողջ

տնտեսությունների,

վերամշակողների,

սպասարկող

ենթակառուցվածքների եկամուտների ավելացումն է։ Այս առումով առանձնահատուկ թիրախ է
պարենային և սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև
համատեքստում
արդյունավետ

մեծապես

կարևորվում

օգտագործումը,

է

գյուղատնտեսության

առաջադիմական

ռեսուրսային

տեխնոլոգիաների

ներուժի

ներդրումը

և

բնակլիմայական ռիսկերի մեղմումը։

ՀՀ 2014-2025թթ ․ ռազմավարական հեռանկարների զարգացման պլան
ՀՀ

2014-2025թթ.

Հեռանկարային

զարգացման

ռազմավարական

ծրագրի 69

ուղղակի

քաղաքականություններին ենթակա ոլորտային և բնագավառային գերակայություններից է
գյուղատնտեսությունը և գյուղի զարգացումը։ Ոլորտի զարգացման կարևոր հեռանկարներից,
որոնք ընդգրկվել են ռազմավարական փաստաթղթում հետևյալն են՝
•

ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տնտեսությունների զարգացում,

ՀՀ կառավարության 2019թ. փետրվարի 8-ի N 65-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության
ծրագիր, 2019թ․։ Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128276
68
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հղում՝ https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t
69
ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ կառավարություն։
Հղում՝ https://www.gov.am/am/prsp/
67
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•

բնակչության

կայուն

պարենային

ապահովում

և

ագրովերամշակող

հատվածի

գյուղատնտեսական հումքի պահանջարկի բավարարում,
•

գյուղատնտեսության ոլորտում համախառն արտադրանքի ավելացում` աշխատանքի
արտադրողականության

աճի

հաշվին,

գյուղատնտեսության

մեջ

զբաղվածների

թվաքանակի հարաբերական կրճատում և ավելցուկային աշխատուժի մի մասի
օգտագործում գյուղատնտեսության սպասարկման և վերապատրաստման միջոցով՝ ոչ
գյուղատնտեսական գործունեության բնագավառներում,
•

բուսաբուծության

և

անասնաբուծության

ներճյուղային

կառուցվածքում

բարձր

ավելացված արժեք ապահովող գյուղմթերքների արտադրության գերակշռություն,
•

հանրապետության բնակչության պարենային անվտանգության բարձր մակարդակ,

•

կարևորագույն պարենամթերքների ինքնաբավության ապահովում,

•

գյուղական աղքատության և արտագաղթի կրճատում:

3.4. Գյուղատնտեսությանը պետական աջակցության ծրագրեր
2017-2018թթ․-ից սկսած ՀՀ կառավարությունը փոխել է գյուղատնտեսությանը տրամադրվող
աջակցության

ուղղությունները,

որը

ներկայումս

ունի

հիմնականում

նպատակային

նշանակություն և ուղղված է նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած գյուղատնտեսության
զարգացմանը, մասնավորապես այդ ծրագրերի հիմքում երկրում բարձրարժեք, նորարար,
արտահանմանը միտված գյուղատնտեսության խթանման տեսլականն է, որը շահառուներին
հնարավորություն կտա ստեղծել և ժամանակակից պահանջներին համաքայլ զարգացնել
ագրոբիզնեսը։ 70
Շնորհիվ նշված ծրագրերի՝ գյուղատնտեսության ոլորտում կտրուկ ավելացել է ներդրումների
ծավալները։ 2019թ․ գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացվել է շուրջ 43 միլիարդ
դրամի կապիտալ ներդրումներ, որից 2․6 միլիարդը՝ պետական աջակցության ծրագրերի
շրջանակում։ Սա գերազանցել է 2018թ․ ցուցանիշը շուրջ 1․8 անգամ, իսկ 2020թ․ ոլորտի
կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել է շուրջ 46 միլիարդ դրամ։ 2019թ․ կառավարության
կողմից պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակում գյուղատնտեսությանը հատկացվել է
շուրջ 54․7 միլիարդ դրամի դրամական միջոցներ, իսկ արդեն 2020թ․՝ շուրջ 108․2 միլիարդ
դրամի դրամական միջոցներ։ Նշված ծրագրերի շրջանակներում 2019թ․ հիմնադրվել է շուրջ
53 հա ինտենսիվ պտղատու այգիներ և հատապտղանոցներ, իսկ 2020թ․ այդ ցուցանիշը
տասնապատկվել է և կազմել շուրջ 518 հա։ ՀՀ 2019-2023թթ․ տավարաբուծության և
ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացմանը տրամադրվող պետական աջակցության

70

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության
նախարարություն։ Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1338

ծրագրեր,

ՀՀ

էկոնոմիկայի
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ծրագրերի շրջանակում 2019թ․ հանրապետություն ներկրվել է շուրջ 304 գլուխ ԽԵԿ և 203
գլուխ ՄԵԿ, իսկ 2020թ․՝ համապատասխանաբար 391 և 672 գլուխ։ 71
Իրականացվող ծրագրերում կլիմայի փոփոխությունների հարցերին ուղակի անդրադարձ չկա,
սակայն

ծրագրերի

փոփոխությունների

իրականացումն
մեղմման,

ինչպես

իր

դրական

նաև

ազդեցությունը

կունենա

հարմարվողականության

և

կլիմայի

ազդեցության

նվազեցման հարցերում։
Առաջարկվում է հետագայում կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության
հայեցակարգերը

ընդգրկել

գյուղատնտեսության

զարգացման

ծրագրերում՝

այդ

թվում

պետական աջակցության ծրագրերում։
1. Գյուղատնտեսության

ոլորտին

տրամադրվող

վարկերի

տոկոսադրույքների

սուբսիդավորման ծրագիր: Ծրագրի հիմնական նպատակն է հանրապետության
ագրոպարենային ոլորտում զբաղված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման, վարկավորման պայմանների բարելավման միջոցով նպաստել տնտեսավարողների կարողությունների ընդլայնմանը, արդի տեխնոլոգիաների ներդրմանը, գյուղատնտեսության
արդյունավետության բարձրացմանը:
2. «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և
դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության» ծրագիր: Ծրագրի
հիմնական

նպատակն

է

բարելավել

կենդանիների

պահվածքի

պայմանները`

արդյունքում բարձրացնելով կենդանիների մթերատվության ցուցանիշները։ Ծրագրի
շրջանակում պետությունը կփոխհատուցի «խելացի» անասնաշենքերի կառուցում կամ
վերակառուցում իրականացրած շահառուների ծախսերը։
3. «ՀՀ տավարաբուծության 2019-2024թթ. զարգացման» ծրագիր։ Ծրագրի նպատակը
ՀՀ-ում տավարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով,
մասնավորապես՝ վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների մատակարարումն է, ինչը հնարավորություն
կընձեռի անհայտ ծագումնաբանությամբ, վերարտադրության համար ոչ պիտանի,
ցածր մթերատու կենդանիների փոխարեն նախիրները համալրել արտադրատնտեսական արժեքավոր հատկանիշներով օժտված տոհմային ԽԵԿ-երով, զարգացնել
տոհմային գործը, միջցեղային տրամախաչումների միջոցով բարելավել տեղական
կենդանիների մթերատվությունը, ավելացնել կաթի և մսի արտադրության ծավալները,
նվազեցնել արտադրվող կաթի և մսի ինքնարժեքը՝ ներկրվող համանման արտադրանքի նկատմամբ այն դարձնելով առավել մրցունակ։ Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում տավարաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարողներին հնարավորություն կընձեռվի ձեռք բերել շուրջ 10 հազար գլուխ տոհմային ԽԵԿ՝ կախված պետական
աջակցության ձևից, կենդանու ձեռքբերման արժեքից և սեռահասակային խմբից։
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Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի բարձրացնել նախիրների տոհմային արժեքը և
տավարաբուծությունում

վերականգնել

տոհմային

գործընթացը։

Արդյունքում,

ինտենսիվացնելով տավարաբուծության ճյուղը, բարձրանում է ճյուղի մրցունակությունը։
Տոհմային և արտադրատնտեսական բարձր հատկանիշներով օժտված կենդանիները
հավասար պայմաններում դրսևորում են կերհատուցման և մթերատվության առավել
բարձր ցուցանիշներ, ավելի կարճ շրջանում են ապահովում նման մթերատվության
ցուցանիշներ, արդյունքում նվազեցնելով արտադրանքի ինքնարժեքը։
Տոհմային բարձր հատկանիշներով կենդանիները ավելի արագ են հասնում սպանդային
քաշին և 3-4 ամսով ավելի շուտ են ենթարկվում սպանդի, քան տեղական կենդանիները, ուստի դրանց աճեցման և բտման շրջանը 25%-ով ավելի կարճ է տևում, ինչի
արդյունքում կրճատվում են մեթանի արտանետումները 72: Վաղահաս և բարձր
մթերատու կենդանիների բուծման դեպքում նույն քանակությամբ և ավելի շատ
արտադրանքը ստացվում է ավելի կարճ ժամանակահատվածում կամ կենդանիների
կյանքի ավելի կարճ տևողության պայմաններում: Այդպիսի կենդանիները կշահագործվեն ավելի կարճ ժամանակահատված (20%-ով պակաս), ինչի արդյունքում ավելի քիչ
մեթան կարտանետվի մթնոլորտ։ 73
Այս ծրագրի, ինչպես նաև ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման
պետական աջակցության ծրագրի իրականացմամբ հնարավորություն է ստեղծվում
խրախուսել այն ցեղերի ներկումը, որոնց բուծմամբ կնվազի ՋԳ արտանետումները։
4. «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագիր։
Ծրագրի իրականացման նպատակը գյուղատնտեսական հողատարածքներում ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրման խթանումն է, որի շրջանակում կաթիլային
ոռոգման և անձրևացման համակարգերի ներդրման համար պետական աջակցություն
է ցուցաբերվում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի
սուբսիդավորման կամ կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով՝ ըստ
տնտեսավարողի հայեցողության: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս
արդյունավետ կերպով օգտագործել ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրային
ռեսուրսները, կառավարել և կրճատել կիրառվող պարարտանյութերի քանակները,
կտրուկ նվազեցնել ոռոգման արդյունքում առաջացող ջրային էրոզիայի ծավալները։ Այն
նաև իր ազդեցությունը կունենա ոռոգման նպատակով օգտագործվող էներգետիկ
ռեսուրսների

կրճատման,

բերքի

որակի

բարելավման,

հիվանդությունների

և

վնասատուների դեմ ավելի արդյունավետ պայքարի գործում։

Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն, ՀՀ, 2020թ․։
http://www.nature-ic.am/hy/publication/Fourth-National-Communication-on-Climate-Change/11676
73
Նույն տեղում։
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5. «ՀՀ

գյուղատնտեսության

ոլորտում

կարկտապաշտպան

ցանցերի

ներդրման

համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագիր:
Ծրագրի հիմնական նպատակը գյուղատնտեսության ոլորտի կորուստների ռիսկերը
մեղմելու նպատակով պետական աջակցության միջոցով գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների կողմից կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման խթանումն է, որը
կնպաստի պտղատու և խաղողի այգիների կարկուտից արդյունավետ պաշտպանությանը, տնտեսավարողների եկամուտների աճի ու պտղաբուծության արդյունավետության բարձրացմանը:
6. «ՀՀ-ում

խաղողի,

պտղատու

ժամանակակից

այգիների

և

տեխնոլոգիաներով

հատապտղանոցների

մշակվող

ինտենսիվ

համար

պետական

հիմնման

աջակցության» ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է պտղաբուծության և խաղողագործության զարգացումը, խաղողի, պտղի և հատապտղի արտադրության ծավալների
ավելացումը,

պտուղների

և

հատապտուղների

ներմուծման

փոխարինումը

և

արտահանման ծավալների ավելացումը։ Նախատեսվում է ՀՀ պետական բյուջեի
հաշվին աջակցություն ցուցաբերել այգիների հիմնմանը։
7. «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման»
ծրագիր։ Ծրագրի հիմնական նպատակը հանրապետության տարածքում գործող
գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում զբաղված
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող նպատակային
վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման միջոցով վարկավորման մատչելիության
մակարդակի բարձրացումն է:
8. «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի
պետական աջակցության» ծրագիր։ Ծրագրի հիմնական նպատակը գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես լիզինգային
մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումն է։
9. «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության» ծրագիր։ Ծրագրի հիմնական նպատակն
ագրոպարենային ոլորտի տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) մեխանիզմների կիրառմամբ
սարքավորումների մատակարարումն է, որը նախադրյալներ կստեղծի գյուղատնտեսական ծագման մթերքների և դրանց վերամշակված արտադրանքի արտադրության
ծավալների ավելացման, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան որակական
և

անվտանգության

արտահանման

պահանջների

ծավալների

ապահովման,

ավելացման,

ինչպես

մրցունակության

բարձրացման,

նաև

արտադրանքը

ներկրվող

տեղական արտադրությամբ փոխարինելու համար:
10. ՀՀ-ում 2019-2023թթ․ ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է տոհմային մանր
եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման մատչելիության ապահովման նպատակով
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պետական աջակցությունը իրականացնել տոհմային մանր եղջերավոր կենդանիների
ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման կամ կատարված ծախսի փոխհատուցման եղանակներով։
11. Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է փոքր և միջին ջերմատների կառուցման և դրանց
տեխնոլոգիական
ջերմատնային

ապահովման

պետական

տնտեսությունների

աջակցության

մակերեսն

ու

միջոցով

արտադրանքի

ավելացնել

արտադրության

ծավալները, բարձրացնել արտադրված արտադրանքի մրցունակության մակարդակը,
նպաստել գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների եկամուտների ավելացմանը։
12. «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագիր:
Բնակլիմայական աղետներից տնտեսավարողների վնասների մեղմման գործընթացում
կարևորվում է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման համար նախադրյալների ստեղծումը և համակարգի աստիճանական ներդրումը
և այս առումով կարևոր ծրագրերից մեկը «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար
պետական աջակցության» ծրագիրն է։ Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն
է գյուղատնտեսության ապահովագրության մեխանիզմների հստակեցումը և ամբողջական համակարգի ներդրման արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտում ռիսկերի
կառավարմանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը: Ապահովագրավճարի
չափը պայմանավորված է ապահովագրվող տարածքի գտնվելու վայրից՝ ըստ թվով 5
ռիսկային գոտիների։ Ընտրվել է փոխհատուցման ծախսերի 5 մակարդակ՝ հիմնվելով 1
հեկտարի կտրվածքով հաշվարկած հնարավոր ամենացածր և ամենաբարձր արտադրական ծախսերի վրա՝ ըստ ապահովագրված մշակաբույսերի: Ծրագրի շրջանակում
ապահովագրվում են ծիրանի, խաղողի, դեղձի, խնձորի այգիները և հացահատիկային
մշակաբույսերի

(աշնանացան/գարնանացան

ցորեն,

գարի

և

վարսակ)

ցանքա-

տարածությունները, 2 ռիսկերից` կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն:
13. ՀՀ-ում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության
ծրագիր։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները
մեղմելու համար աշնանացան ցորենի սերմերի գնի մասնակի սուբսիդավորման կամ
փոխհատուցման

միջոցով՝

նպաստել

ագրոտնտեսական

բարձր

ցուցանիշներով

օժտված սերմերի հասանելիության ապահովմանը, բերքատվության բարձրացմանը,
ցանքաշրջանառության խթանմանը և ցանքատարածքների ավելացմանը՝ նաև չմշակվող հողերի օգտագործման միջոցով, արդյունքում տեղական աշնանացան ցորենի
ծավալների և տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների ավելացմանը։ Ծրագիրը
կիրականացվի 2020 և 2021թթ․ Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արագածոտնի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում։
14. Հողերի

ագրոքիմիական

հետազոտության

և

բերրիության

բարձրացման

միջոցառումներ։ Ծրագրի նպատակն է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
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ագրոքիմիական

դաշտային

և

լաբորատոր

հետազոտություններ

միջոցով

տալ

յուրաքանչյուր հողատարածքի բերրիության մակարդակը և մշակել պարարտացման
միջոցառումներ, այն բարելավելու և ապահովելու մշակաբույսերի բերքատվության
զգալի աճ և փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ագրոքիմիական քարտեզների
և

մշակաբույսերի

պարարտացման

երաշխավորագրերի

կազմում

և

հանձնում

համայնքներին։ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս համայնքներում
ունենալ հողերի ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի գիտականորեն
հիմնավորված երաշխավորագրեր, որոնց արդյունքում պարարտանյութերը կօգտագործվեն խնայողաբար և նպատակային և կկանխվի հողի բերրիության անկումը,
կնվազի պարարտանյութերի չբալանսավորված օգտագործման ծավալները։
15. «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագիր։ Իրականացնում է
կենդանիների

վարակիչ

հիվանդությունների,

այդ

թվում

նաև

կենդանիների

և

մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված
անասնահակահամաճարակային

միջոցառումներ

նկատմամբ`

կենդանիների

գյուղատնտեսական

հետևյալ
բրուցելոզ,

հիվանդությունների
սիբիրախտ,

խոշոր

եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզ, խշխշան պալար, նոդուլյար դերմատիտ, մանր
եղջերավոր կենդանիների սիբիրախտ, դաբաղ և մեղուների վարրոատոզ:
16. «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագիր»: Ծրագիրը կարևորվում է
հանրապետությունում բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովման առումով:
Այն ներառում է բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի
աշխատանքների իրականացումը։

3.5. Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման հեռանկարները
Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման հեռանկարներն ամփոփված են «Հայաստանի
Հանրապետության

գյուղատնտեսության

ոլորտում

2020-2030թթ․

տնտեսական

զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների» ռազմավարության մեջ, որը
ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից:

74

Գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականը և հիմնական ուղղությունները
Փաստաթուղթը սահմանում է ՀՀ կառավարության տեսլականն առաջիկա տասը տարիներին։
Այն է՝ ունենալ կայուն զարգացող, նորարարական, բարձր ավելացված արժեք ստեղծող,
բնական պաշարների նկատմամբ հոգատար և շրջակա միջավայրի հետ ներդաշնակ,
էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք ստեղծող և գյուղում բնակվող մարդու բարեկեցությունը
երաշխավորող գյուղատնտեսություն։ Տեսլականն իր արտացոլումն է գտել ռազմավարության
74

«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսական զարգացման
ապահովման հիմնական ուղղությունների ռազմավարությունը 2020-2030թթ.», ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն: Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1467
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մեջ, որտեղ մանրակրկիտ ներկայացված են գյուղատնտեսական քաղաքականության մեջ
պետության հիմնական առաջնահերթությունները, սահմանված են առաջնային խնդիրների
շրջանակն

ու

տվյալ

ռազմավարության

իրականացման

գործողությունների

պլանը։

Ռազմավարական փաստաթուղթը ամրագրում է գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական
ուղղությունները։
Առաջիկա տասը տարիների ռազմավարական տեսլականի իրականացման համար մշակվել է
վերջինիս կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիր (թվով 24 գործողություններ)՝
ուղղված գյուղատնտեսական արտադրանքի աճին, գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը
և

համաշխարհային

տնտեսության

մեջ

Հայաստանի

մրցունակության

բարձրացմանը։

Ռազմավարության իրականացման միջոցով կառավարությունը նախատեսում է գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների, հատկապես՝ հողային ռեսուրսների նպատակային
օգտագործման վիճակի բարելավում, տնտեսավարող սուբյեկտների համար գործունեության
նպաստավոր պայմանների ստեղծում և մրցունակության բարձրացում, գյուղատնտեսության
տնտեսավարման ձևերի զարգացում, մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ ագրոպարենային
ոլորտի

տեխնիկական

հագեցվածության

վիճակի

բարելավում,

խորհրդատվական

համակարգի կատարելագործում, գյուղատնտեսական մթերքների իրացման պայմանների
բարելավում, ագրարային արտադրական և սպասարկման գործընթացներում արդիական
մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցություն, գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ամբողջական ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում:

Թիրախային ցուցանիշներ
Նախատեսվում

է

մինչև

2029թ․-ը

ունենալ

որոշակի

բարելավումներ,

ինչպիսիք

են`

գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալի ավելացում մինչև 1,802 միլիարդ ՀՀ
դրամ՝ մեկ գյուղացիական տնտեսության միջին եկամուտը հասցնելով 5․0 միլիոն դրամի
ներկայիս 0.64 միլիոն դրամի փոխարեն, անմշակ վարելահողերի մասնաբաժնի իջեցում մինչև
25%,

ոռոգելի

վարելահողերի

գյուղատնտեսական

մասնաբաժնի

ապրանքների

ավելի

արտահանման

1․0

քան

40%

միլիարդ

աճ,

ԱՄՆ

վերամշակվող

դոլարի

ծավալի

ապահովում, Գլոբալ Պարենային Անվտանգության ինդեքսում 75 ցուցանիշի ապահովում
(հաշվարկվել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, քանի որ Հայաստանը դեռևս
ներառված չէ Համաշխարհային պարենի անվտանգության ինդեքսի (GFSI) պաշտոնական
վարկանիշային համակարգում):
Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կանխատեսումների, Հայաստանը իրականացված քաղաքականության և ծրագրերի արդյունքում միջնաժամկետ ժամանակահատվածում
կապահովի համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքի տարեկան 3․5-5․5% աճ։ 75

Ագրարային քաղաքականություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 2019թ․։
Հղում՝ https://www.mineconomy.am/page/1326
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Ռազմավարությունը
բարեփոխումներ,

բավականին

սակայն

հավակնոտ

նախատեսվող

է

և

նախատեսում

միջոցառումները

և

այդ

է

արմատական

միջոցառումների

իրականացման համար նախատեսվող միջոցները (շուրջ 36․4 միլիարդ ՀՀ դրամ) կարող են

բավարար չլինել այն իրականացնելու համար։ Հաշվի առնելով ոլորտի հիմնախնդիրները,
անհրաժեշտ է կառավարության, դոնոր համայնքի, մասնավոր հատվածի ջանքերը

մեկտեղել այդ նպատակներն իրականացնելու համար, մասնավորապես իրականացնել
կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ լուրջ բարեփոխումներ, ապահովել կառավարության
աջակցությունը քաղաքականության մշակման, սուբսիդավորման մեխանիզմների և այլ
համապատասխան գործիքների միջոցով, ձևավորել պետական-մասնավոր գործընկերություն ոլորտի տարբեր ուղղություններով՝ նպաստելու ոլորտի զարգացման, արդյունավետության բարձրացման, մասնավոր ներդրումների ներգրավման համար։
Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտի իրավական դաշտի արդյունավետ կիրարկումը կարող է ուղղակիորեն և անուղղակիորեն նպաստել գյուղատնտեսության ոլորտում
կլիմայի փոփոխության հետևանքների փոփոխությանը և արդյունավետ կերպով նպաստել
արդյունավետ մեղմման միջոցառումների իրագործմանը:
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4. Գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումները Հայաստանում
Եթե

գյուղատնտեսական

արտադրության

և

կառավարման

ներկայիս

միտումները

պահպանվեն նաև ապագայում («Ստանդարտ» սցենար), ապա Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումները 2030թ․-ին կհասնեն 3,820 Գգ CO 2

համարժեքի:

Նշված

արտանետումների

58.7%-ը

կձևավորվի

անասնաբուծության

ոլորտում, իսկ մնացած 41․3% -ը` հողի կառավարման ոլորտում: Սա ներկայացնում է ՋԳ

արտանետումների 98․1% աճ 2017թ․ համեմատ:

Անասնաբուծության ոլորտը ապահովում է ՋԳ արտանետումների համեմատաբար ավելի
բարձր մակարդակ: ԽԵԿ-երը հանդիսանում են ՋԳ արտանետումների ամենախոշոր աղբյուրը:
Ըստ նախնական գնահատականի, ակնկալվում է, որ միջազգային լավագույն փորձի

(«Մեղմման» սցենար) համապատասխան միջոցառումների ներդրման միջոցով հնարավոր է
էապես կրճատել Հայաստանում անասնաբուծության ոլորտի արտանետումների մակարդակը:
Անասնաբուծության ոլորտի կառավարման մեղմմանն ուղղված միջոցառումները ներառում են
ԽԵԿ-երի ցեղատեսակի բարելավումը (մսի և կաթի ավելացված արտադրողականությամբ),
ընտրված ցեղատեսակների համար կերակրման օպտիմալ ռեժիմների մշակումը, ինչպես նաև
գոմաղբի կառավարման մեջ անաէրոբ քայքայման կիրառումը: 76 Նման գործողությունների
արդյունքում ՋԳ արտանետումների մակարդակը 2030թ․-ին կանխատեսվում է հասցնել 1,364
Գգ CO 2 համարժեքի: Ի տարբերություն անասնաբուծության ոլորտում «Ստանդարտ» սցենարի
շրջանակներում ՋԳ արտանետումների մակարդակի 108.1% աճի, սա ներկայացնում է
ընդամենը 28% աճ 2017թ․ նկատմամբ։
Հողօգտագործման

և

հողերի

կառավարման

«Մեղմման»

սցենարը

ենթադրում

է

գյուղատնտեսական արտադրության մեթոդների փոփոխություն և միջոցառումներ՝ ուղղված
հողի ենթադասակարգերում ՋԳ արտանետումների կրճատմանը: Հողօգտագործումից և
հողերի կառավարումից ՋԳ արտանետումների մակարդակը հնարավոր չէ հաշվարկել, քանի
որ այս դասակարգի «Մեղմման» սցենարի դիտարկման անհրաժեշտ քանակական տվյալներ
առկա չեն: Փոխարենը, դիտարկվել և Բաժին 4.2.-ում՝ «Հողերի կառավարում» ներկայացվել են
լավագույն

փորձը

և

այն

գործողությունները,

որոնք

առավել

համապատասխան

են

Հայաստանի համատեքստում:

4.1. Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ
արտանետումների ընդհանուր բնութագիր
2017թ․-ին Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի CH 4 , N 2 O և CO 2 տեսքով ընդհանուր ՋԳ
արտանետումների մակարդակը կազմել է 1,965 Գգ CO 2 -ին համարժեք, 77 որից 49.5%-ը
ձևավորվել է աղիքային խմորումից, իսկ 1.8%-ը` գոմաղբի կառավարումից` CH 4 տեսքով: N 2 O
արտանետումների

76
77

4.8%-ը

գոմաղբի

կառավարման

հետևանք

է,

իսկ

43.4%՝

հողերի

«Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․», ՄԱԶԾ, 2020թ.
Նույն տեղում:
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կառավարման: Մնացած ՋԳ-երը արտանետվել են կենսազանգվածի այրման և CO 2 տեսքով
միզանյութի

կիրառման

հետևանքով։

Աղիքային

խմորումից

CH 4

արտանետումների

ամենաբարձր մակարդակը (87%) բաժին է ընկնում ԽԵԿ-երին, իսկ N 2 O արտանետումների
առավելապես բարձր մակարդակ ապահովում են կառավարվող հողերը (90%)։ 78
Հաշվի առնելով արտանետումների ներկա միտումները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական
արտադրանքի՝ «Ռազմավարությամբ» նախատեսված աճի միտումները, կարելի է ենթադրել,
որ մինչև 2030թ․-ը գյուղատնտեսության ոլորտից ՋԳ արտանետումները կավելանան:
Այս

ուսումնասիրության

միջոցառումներ

նպատակն

(«Մեղմման»

է

սցենար),

վերլուծել
որոնք

և

առաջարկել

կնպաստեն,

հնարավոր

որպեսզի

մինչև

մեղմման
2030թ․-ը

Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումների մակարդակը «Ստանդարտ»
սցենարի համեմատ նվազեցվի։

4.1.1. Մեթոդաբանություն, գործունեության տվյալներ և որոշիչ գործոններ
Ուսումնասիրությունն
մեթոդաբանության

իրականացվել
համաձայն:

է

«2006

ՋԳ

Անասնաբուծության

ազգային
ոլորտի

կադաստրի
2030-ի

ուղեցույց»

«Մեղմման»

և

«Ստանդարտ» սցենարների համաձայն ՋԳ արտանետումների մակարդակը վերլուծելու համար
կազմվել է ՀՀ-ի անասնագլխաքանակի ամբողջական ցուցակ և գնահատվել են ՋԳ
արտանետումների
գործակիցները:

ՀՀ

Նույն

բնորոշ
կերպ,

և/կամ

հողերի

զարգացող
կառավարման

երկրների

համար

ոլորտում

ՋԳ

հաշվարկված

արտանետումները

վերլուծելու համար սահմանվել է Հայաստանին բնորոշ բերքի դասակարգերի ամբողջական
ցուցակ և դրանց արտադրության առանձնահատկությունները, այնուհետև գնահատվել են
դրանց արտանետման գործակիցները:
Գյուղատնտեսության ոլորտի դասակարգերը, ենթադասակարգերը և անասնագլխաքանակը
բնութագրող տվյալներն օգտագործվել են աղիքային խմորման, գոմաղբի կառավարման,
կենսազանգվածի այրման և հողերի կառավարման հետևանքով ՋԳ արտանետումների
հաշվարկման համար: Առանձին տվյալներն ու հաշվարկները լրացուցիչ նկարագրված են
համապատասխան բաժիններում:

Գյուղատնտեսության ոլորտի դասակարգեր և ենթադասակարգեր
Համաձայն «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ» և
հիմնվելով 2006 ԿՓՄՀ ուղեցույցների վրա, գյուղատնտեսությունը Հայաստանում ներառում է
հետևյալ կատեգորիաները և ենթակատեգորիաները, որոնք խմբավորված են՝ ըստ իրենց
բնութագրող արտանետումների.

78

«2006 ԿՓՄՀ ուղեցույց», ԿՓՄՀ, 2006թ․: Հղում՝ https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
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3A 79 գյուղատնտեսական կենդանիներ․
 (3A1) Աղիքային խմորում (CH 4 )
3.A.1.a ԽԵԿ
o 3.A.1.a.i. Կովեր
o 3.A.1.a.ii Այլ ԽԵԿ
3.A.1.b Գոմեշներ
3.A.1.c Ոչխար
3.A.1.d Այծեր
3.A.1.f Ձիեր
3.A.1.g Ավանակներ և ջորիներ
3․A․1․h Խոզեր
3․A․1․j
Այլ՝
ճագարներ
և
մորթատու
կենդանիներ


(3C) Հողերից արտանետումների
ագրեգացված աղբյուրներ և ոչ
CO 2 արտանետումներ
- 3․C․1 Արտանետումներ
կենսազանգվածի այրումից
o 3․C․1․b
Ցանքատարածություններ
ում կենսազանգվածի
այրում (CH 4 և N 2 O)
- 3․C․3․ Միզանյութի օգտագործում
(CH 4 և N 2 O)
- 3․C․4․ N 2 O ուղղակի
արտանետումներ կառավարվող
- հողերից
- 3C5․ N 2 O անուղղակի
արտանետումներ կառավարվող
- հողերից
- 3C6․
N2O
անուղղակի
արտանետումներ գոմաղբի
կառավարումից

 (3A2) Գոմաղբի կառավարում (CH 4 և
N 2 O)
- 3․A․2․a ԽԵԿ
o 3․A․2․a․i Կովեր
o 3․A․2․a․ii Այլ ԽԵԿ
- 3․A․2․b Գոմեշներ
- 3․A․2․c Ոչխար
- 3․A․2․d Այծեր
- 3․A․2․f Ձիեր
- 3․A․2․g Ավանակներ և ջորիներ
- 3․A․2․h Խոզեր
- 3․A․2․i Թռչուններ
- 3․A․2․j
Այլ՝
ճագարներ
և
մորթատու
կենդանիներ

Անասունների գլխաքանակ
Անասունների գլխաքանակը ՋԳ, ներառյալ՝ աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից
արտանետումների, գնահատման հիմնական ցուցանիշն է։

79

3A և դրա ենթակատեգորիաների դասակարգումն այստեղ և այլուր կատարվում է համաձայն «2006թ․
ԿՓՄՀ ուղեցույցների»` նմանատիպ այլ զեկույցների հետ համապատասխանությունը պահպանելու
համար:
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Գլխաքանակի տվյալները արտացոլում են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած
ցուցանիշները և հաշվի են առնում այլ ոլորտային ուսումնասիրություններ, ինչպես օրինակ՝
«Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ»:
Անասունների

գլխաքանակի

և

գյուղատնտեսական

քանակական

ցուցանիշների

միակ

պաշտոնական

արտադրանքի
աղբյուրը

ծավալների

2030թ․

«Ռազմավարությունն»

է:

Փաստաթղթում հստակ նշված են 2030թ․-ին կովերի, ոչխարների և այծերի (համակցված), և
խոզերի գլխաքանակը, ինչպես նաև համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրանքի
հիմնական արտադրության ծավալները:
Գոմեշների, ձիերի, ավանակների և ջորիների, ճագարների և մորթատու կենդանիների
գլխաքանակը

«Ռազմավարությունը»

չի

սահմանում:

Հետևաբար,

այս

անասունների

գլխաքանակը 2030թ․ կանխատեսելու համար օգտագործվել են լրացուցիչ աղբյուրներ:
Գլխաքանակի հաշվարկի առանձնահատկություններն առավել մանրամասն ներկայացված են
«Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ» հաշվետվության և
«Երրորդ ազգային հաղորդագրության» ազգային պաշարների հաշվետվության մասում։ 80
Ուսումնասիրության ընթացքում վերլուծվել են հետևյալ փաստաթղթերը.
1.

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները;
•

1991-2019թթ․

հունվարի

1-ի

դրությամբ

անասնագլխաքանակը

(ըստ

կատեգորիաների և ենթակատեգորիաների);
•

Սպանդի նպատակով և կենդանի քաշով վաճառված ԽԵԿ և թռչնամիսը,
(տարեկան կենդանի զանգված/ հազար տոննա/տարեկան);

•

Սպանդի նպատակով և սպանդի քաշով վաճառված ԽԵԿ և թռչնամիսը` հազար
տոննա,

յուրաքանչյուր

առևտրային

կենդանու

ենթակատեգորիայի

կազմակերպությունների

և

տնային

համար`

ներառյալ

տնտեսությունների

կողմից

ամսական կտրվածքով վաճառված մսամթերքի ծավալը;
•

Առևտրային կազմակերպություններում մորթված և կորցրած ԽԵԿ քանակական
տվյալներ;

•

Տնային կենդանիների արտահանում և ներմուծում (քանակ, կենդանի քաշ);

•

Միջին տարեկան կաթի արտադրություն;

•

Տնային կենդանիների միջին կենդանի քաշի (կգ), կերերի մարսելիության մակարդակի (%), ԽԵԿ օրական քաշի ավելացման (կգ/օր), գոմաղբի արտադրության, և
դրա՝ այրման նպատակով և որպես պարարտանյութ օգտագործելու վերաբերյալ
տվյալներ;

2. «Ջերմոցային

գազերի

ազգային

կադաստրի

հաշվետվություն

1990-2017թթ․»

հաշվետվության մեջ հրապարակված պատմական տվյալներ;
3. ԽԵԿ գործունեության վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, ներառյալ ԽԵԿ,
ոչխարների, այծերի, խոզերի, ճագարների և այլնի բուծման հատուկ գործոններ: 81,82,83,84

80

81

Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի շրջանակներում «Կլիմայի
փոփոխության վերաբերյալ երրորդ ազգային հաղորդագրություն», ԿՓՄՇԿ, 2014թ.։
«Անասնաբուծություն», Է.Ա. Արզումանյան, 1983թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/arzumanyan-anasnabutsutyun.pdf
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Մինչև 2030թ․-ը անասունների տարեկան միջին գլխաքանակը ըստ իրենց տեսակների
կատեգորիաների հաշվարկելու համար օգտագործվել են հետևյալ տվյալները.
•

Կենդանիների թվաքանակ 2030թ․-ի սկզբին;

•

Մսի, կաթի և ձվի արտադրության ծավալները 2030թ. համար;

•

Կենդանիների յուրաքանչյուր խմբի կազմը բնութագրող տվյալներ;

•

Կենդանիների պտղաբերության վերաբերյալ տվյալներ;

•

Մսի և մորթված կենդանիների վաճառքի վերաբերյալ տվյալներ, քանի որ մսի
վաճառքի նպատակով բուծվող կենդանիների (հորթեր, գառներ, խոզեր,
թռչուններ, ճագարներ) կյանքի տևողությունը սահմանափակ է և այն չի
արտացոլվում պաշտոնական վիճակագրությունում ոչ տարեսկզբին և ոչ էլ
տարեվերջին:

2030թ․-ին

«Ռազմավարությունով»

նախատեսվում

է

ունենալ

316,691

կով:

Ըստ

փորձագիտական կարծիքի, ֆերմերային տնտեսության արդյունավետ կառավարման
դեպքում կովերի քանակը պետք է կազմի նախիրի մոտավորապես 40-45%-ը, իսկ ցուլերի և
հորթերի տեսակարար կշիռը` 55-60%: Համաձայն ՀՀՎԿ կողմից հրապարակված վերջին
տվյալների 85 2018թ․ կովերը կազմել են ԽԵԿ գլխաքանակի 45%-ը, իսկ հորթերը և ցուլերը`
համապատասխանաբար 54% և 41%: Այս համամասնությունը հաշվի է առնվել 2030-ին
ԽԵԿ գլխաքանակի «Ստանդարտ» սցենարի վերլուծության ժամանակ:
Ոչխարների,

այծերի

և

խոզերի

2030թ․

գլխաքանակները

և

համապատասխան

հաշվարկները հիմնվում են «Ռազմավարությունում» ներկայացված կանխատեսումների
վրա: Նախիրներում կովերի և հորթերի համամասնությունը հաշվարկված է «2006 ԿՓՄՀ
ուղեցույցում» ներկայացված 10.1 հավասարության հիման վրա.
ՏՄԳ = (Կենդանի օրեր) x ՏԾԿՔ/365
որտեղ՝
ՏՄԳ = տարեկան միջին գլխաքանակ
ՏԾԿՔ= տարեկան ծնված կենդանիների գլխաքանակ
«Ռազմավարության» և ՀՀՎԿ-ի բազմաթիվ տարեգրքերի մեջ այծերի և ոչխարների տարեկան
գլխաքանակը ներկայացված է որպես միասնական թիվ: Սակայն «Ջերմոցային գազերի
ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» համաձայն ՋԳ հաշվարկելիս դիտարկվել
են վերոնշյալ կենդանիների առանձին ցուցանիշները, արտանետումների գործակիցները (ԱԳ)
և հաշվարկման մակարդակները: Որպես այդպիսին, վերլուծվել է 1991-2018թթ․-ին այծերի և
ոչխարների գլխաքանակի դինամիկան, և դրա հիման վրա 2030թ․ համար կանխատեսվել է
25,495 այծ և 980,576 ոչխար:
«Ոչխարաբուծություն
և
այծաբուծություն»,
Ս.Ա.
Փամբուկչյան,
2019թ․։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/pambuxchyan-ochxarabutsutyun.pdf
83
«Խոզաբուծություն», Ս.Ա. Փամբուկչյան, 2013թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Pambuxchyan.pdf
84
«Ճագառաբուժություն», Լ.Գ.Մինասյան, 1985թ.
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/minasyan-Tsagar.pdf
85
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀՎԿ, Երևան 2019թ․:
82

Հղում՝
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Գոմեշների, ձիերի, ավանակների և ջորիների, ճագարների և մորթատու կենդանիների համար
«Ռազմավարությունը» գլխաքանակ չի սահմանում, և դրանք չեն արձանագրվում նաև ՀՀՎԿ
տարեկան

հրապարակումներում:

գլխաքանակը

հաշվարկվել

է`

Հետևաբար,

հիմնվելով

այդ

գյուղատնտեսական

«Ջերմոցային

գազերի

կենդանիների

ազգային

կադաստրի

հաշվետվություն 1990-2017թթ․» վրա։ Կենդանիների ներկայիս գլխաքանակը օգտագործվել է
դրանց

2030թ․

գլխաքանակը

կանխատեսելու

համար:

Քանի

որ

գոմեշների,

ձիերի,

ավանակների և ջորիների, ճագարների և մորթատու կենդանիների գլխաքանակը կազմել է
ամբողջ անասունների գլխաքանակի համապատասխանաբար 0․033% 0․005%; 2.2x10-9%,
0.004%-ը, ռեսուրսների և տարածքի սահմանափակում չի նախատեսվել տվյալ կենդանիների՝
2030թ․-ի կանխատեսվող գլխաքանակի համար: Նշված կենդանիները չեն օգտագործվում մսի
արտադրության համար, ուստի, բնականոն պայմաններում, նրանց տարեկան կյանքի
տևողությունը համարվում է 365 օր:
2030թ․ ճագարների միջին գլխաքանակը հաշվարկվել է հաշվի առնելով «Ջերմոցային գազերի
ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» մեթոդաբանությամբ սահմանված
գործունեության տվյալները և 2006 թ․-ի ԿՓՄՀ ուղեցույցում ներկայացված 10.1 հավասարումը:
2030թ․ թռչունների միջին թվաքանակը հաշվարկվել է` հաշվի առնելով «Ռազմավարությունում»
ներկայացված թռչնամսի և ձվի արտադրության կանխատեսվող ծավալները՝ հաշվի առնելով
«Ջերմոցային

գազերի

ազգային

կադաստրի

հաշվետվություն

1990-2017թթ․»

մեթոդաբանությամբ սահմանված գործունեության տվյալները և 2006թ․-ի ԿՓՄՀ ուղեցույցում
ներկայացված 10.1 հավասարումը:

Անասնաբուծության ոլորտի վերլուծության արդյունքների որակի ապահովում
Սույն ուսումնասիրության որակի ապահովումը և որակի վերահսկումը համապատասխանում
են

«Ջերմոցային

գազերի

ազգային

կադաստրի

հաշվետվություն

1990-2017թթ․»

հաշվետվության պահանջներին։
Տվյալների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունն ապահովելու համար դիտարկվել են
երկրում կառավարվող կենդանիների բոլոր կատեգորիաները: Վերլուծվել է նաև տվյալների
հավաքագրման,

համախմբման

և

մշակման

մեթոդներն

ու

մոտեցումները

և

դրանց

համապատասխանությունը ներկա իրավիճակին:
Համաձայն 2006թ. ԿՓՄՀ ուղեցույցի, գլխաքանակի հետ կապված անորոշությունը կարող է
տարբերվել ելնելով օգտագործվող աղբյուրից, սակայն չպետք է գերազանցի ± 20%
միջակայքը:

Անասնագլխաքանակի

տվյալների

առկա

շեղումների

պատճառով

դրանց

հնարավոր անորոշությունը գնահատվում է ± 8% -ից ± 10% միջակայքում:

Հողերից արտանետումների ագրեգացված աղբյուրներ և ոչ CO 2 արտանետումներ
Պարարտանյութերի/միզանյութի օգտագործումը և համապատասխան ընդհանուր CO 2 արտանետումները, ուղղակի և անուղղակի N 2 O արտանետումները ազոտի (N) օգտագործումից և
ցանքատարածություններում կենսազանգվածի այրումից CH 4 արտանետումները հանդիսանում
են կառավարվող հողերի ՋԳ արտանետումների գնահատման հիմնական ցուցանիշները։
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Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության ծավալների ու արտադրողականության
2030թ․ քանակական ցուցանիշների հիմնական պաշտոնական կանխատեսման աղբյուրը
«Ռազմավարությունն»

է:

Փաստաթղթում

հստակ

ներկայացված

է

գյուղատնտեսական

մշակաբույսերի 6 հիմնական խմբի՝ հացահատիկային և հատիկաընդեղենային բույսերի,
կարտոֆիլի,

բանջարեղենային

մշակաբույսերի,

բանջարաբոստանային

մշակաբույսերի,

մրգերի, հատապտուղների և խաղողի կանխատեսվող արտադրության ծավալները: 2030թ․-ին
այս մշակաբույսերի արտադրության հետ կապված ՋԳ արտանետումների հաշվարկները
հիմնվում են «Ռազմավարության» մեջ ներկայացված կանխատեսումների վրա:
Տեխնիկական և կերային մշակաբույսերի համար «Ռազմավարությունում» կանխատեսումներ
չկան և 2030թ․ համախառն արտադրանքի և արտադրողականության մակարդակները
կանխատեսվել

են

ելնելով

2016-2020թթ․

ընթացքում

դիտարկված

արտադրության

միտումներից, որոնք հրապարակվել են ՀՀՎԿ կողմից։
Օգտագործվող պարարտանյութերի ծավալների 2030թ․ ցուցանիշների գնահատման հիմքում
ընկած են մշակաբույսերի յուրաքանչյուր խմբի համար օգտագործվող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերը, որոնք հաշվարկվում են՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի համախառն բերքի և համապատասխան արտադրողականության մակարդակի
կանխատեսումները:
Միևնույն խմբի մշակաբույսերի արտադրության ծավալների և արտադրողականության
գնահատման համար օգտագործվել են ՀՀՎԿ-ի կողմից 2017-2019թթ․ ժամանակահատվածի
համար հրապարակած տվյալները, որոնք հաջորդիվ օգտագործվել են յուրաքանչյուր խմբի
պարարտանյութի միջին օգտագործման ծավալը հաշվարկելու համար:
Միզանյութի օգտագործման կանխատեսվող մակարդակը հաշվարկվել է 2017-2019թթ․
ընթացքում միզանյութի օգտագործման փաստացի ծավալների համար, ինչպես նաև 2030թ․
մշակաբույսերի արտադրության ծավալների և համապատասխան պարարտանյութերի հիման
վրա։ Կենսազանգվածի այրումից արտանետումների ծավալը որոշվել է հացահատիկային և
հատիկաընդեղենային բույսերի արտադրության համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական
նշանակության

հողատարածքների

մակերեսների

հիման

վրա,

որը

հիմնվում

է

«Ռազմավարության» մեջ ամրագրված արտադրության ծավալների վրա։
«Ստանդարտ» սցենարի համաձայն՝ հողատեսակները սահմանվել են «Ջերմոցային գազերի
ազգային

կադաստրի

համապատասխան,

հաշվետվություն
իսկ

1990-2017թթ․»

հողօգտագործման

հաշվետվության

կատեգորիաները

պահանջներին
վերցվել

են

«Ռազմավարությունից»։
Որակի ապահովում/որակի վերահսկում և տվյալների ճշգրտություն հողօգտագործման և
հողերի կառավարման համակցված աղբյուրների և ոչ CO 2 արտանետումների համար
Հողօգտագործման արդյունքում ՋԳ գույքագրման գնահատումները արվել են «Ջերմոցային
գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության համաձայն:
Անորոշությունները հիմնականում պայմանավորված են մինչև 2030թ․-ը կառավարման
ռազմավարության

և

հողերի

օգտագործման

օրինաչափություններում

հնարավոր

փոփոխությունների վերաբերյալ ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվության բացակայությամբ:
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4.1.2. Գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումները
Այս ուսումնասիրության շրջանակներում 2030թ. Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ
արտանետումները հաշվարկվել են երկու սցենարով` «Ստանդարտ» և «Մեղմման»:
«Ստանդարտ» սցենարը ենթադրում է, որ ապագայում Հայաստանի գյուղատնտեսության
ոլորտի ներկայիս վարքագիծը, մոտեցումները և առաջնահերթությունները բնութագրող
ներքին և արտաքին գործոններն էական փոփոխության չեն ենթարկվի, և չի փոփոխվի
կիրառվող

տեխնոլոգիան,

հանգամանքներ:

տնտեսությունը,

Այնուամենայնիվ,

քաղաքականությունը

անասնաբուծության

ոլորտում

կամ

մինչև

այլ

2030թ․-ը

դիտարկվում է կենդանիների ավելի մեծ գլխաքանակ, մսի, կաթի և ձվի արտադրության
ավելի

բարձր

ծավալներ:

Հողօգտագործումից

և

հողերի

կառավարումից

ՋԳ

արտանետումների դեպքում դիտարկվում է մինչև 2030թ․ հիմնական գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի կանխատեսվող արտադրության ծավալները:

Ընդհակառակը, «Մեղմման» սցենարը դիտարկվում է որպես Հայաստանում ներկայիս
գյուղատնտեսական

արտադրությունը

և

կառավարումը

բնութագրող

վարքագծի,

միտումների և առաջնահերթությունների ներքին և արտաքին գործոնների միջամտություն։
«Մեղմման» սցենարը հիմնված է «Ստանդարտ» սցենարի տվյալների վերլուծության վրա:
Կախված այս տվյալներից` գնահատվում են արտանետման ամենամեծ աղբյուր հանդիսացող
կենդանիները և դիտարկվում են համապատասխան միջոցառումներ` ուղղված այդ
արտանետումների կրճատմանը: «Մեղմման» սցենարի համաձայն դիտարկվում է
անասնաբուծության և հողերի կառավարման արդյունքում արտանետումների կրճատման
միջազգային լավագույն փորձը և գնահատվում դրա համապատասխանությունը Հայաստանի
պայմաններում: Համապատասխան լավագույն փորձի կիրառման համար վերահաշվարկվում
են համապատասխան արտանետումների գործակիցները:

4.1.3. Անասնաբուծություն
4․1․3․1 «Ստանդարտ» սցենար

Աղյուսակ 13-ում ամփոփված է 2017թ․ և 2030թ․ անասնագլխաքանակի համեմատությունը
«Ստանդարտ» սցենարի համաձայն: Ինչպես արդեն նշվել է, ԽԵԿ, ոչխարների, այծերի և
խոզերի գլխաքանակը վերցվել է «Ռազմավարությունից»: Մյուս կենդանիների գլխաքանակները հաշվարկվել են հիմնվելով պատմական վիճակագրական տվյալների վրա (տե՛ս 4․1․1
բաժին): Կենդանիների ցեղատեսակների և նրանց սննդակարգի, հետևաբար՝ ԱԳ փոփոխություններ չեն դիտարկվել: Դիտարկվել են աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից
առաջացող արտանետումները:
Աղյուսակ 13.

Հայաստանում
համաձայն

2030թ․

Անասունների տեսակ
3.A.1.a - Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ
3.A.1.a.i - Կովեր
3.A.1.a.ii - Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ
Ցուլեր
Հորթեր

անասունների

գլխաքանակը

«Ստանդարտ»

սցենարի

Գլխաքանակ,
2017
711,641
329,283

Գլխաքանակ,
2030
1,199,115
542,000

2017-ի համեմատ
փոփոխություն (%)
68.5
64.6

29,045
370,698

8,394
648,721

-71.1
75.0
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Անասունների տեսակ
3.A.1.b - Գոմեշներ
3.A.1.c - Ոչխարներ
3.A.1.d - Այծեր
3.A.1.f - Ձիեր
3.A.1.g – Ավանակներ և ջորիներ
3.A.1.h - Խոզեր
3.A.1.h - Թռչուններ
3.A.1.j - Այլ
Մորթատու կենդանիներ
Ճագարներ

Գլխաքանակ,
2017
719
909,084
34,666
10,340
1,947
395,243
5,210,867
9,534
66,662

Գլխաքանակ,
2030
1,010
1,073,628
54,981
9,616
927
499,192
8,082,054

2017-ի համեմատ
փոփոխություն (%)
40.5
18.1
58.6
-7.0
-52.4
26.3
55.1

22,024
277,982

131
317

Աղիքային խմորում
Աղիքային խմորման արդյունքում առաջացող արտանետումները ԽԵԿ-երից, գոմեշներից և
ոչխարներից՝ «Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում գնահատվում է կիրառելով Երկրորդ
մակարդակի մոտեցումը և օգտագործելով կենդանիների՝ տվյալ երկրին բնորոշ ԱԳ-ներ, մասնավորապես՝ հիմնվելով «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 19902017թթ․» տվյալների վրա: Մյուս կենդանիների համար «Ստանդարտ» սցենարով աղիքային
խմորումից առաջացող արտանետումները գնահատվում են Առաջին մակարդակի և զարգացող
երկրների համար ընդհանրական հաշվարկված ԱԳ-ների կիրառմամբ` հիմնվելով «Ջերմոցային
գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» տվյալների վրա։
ԱԳ գնահատումը, համաձայն Երկրորդ մակարդակի՝ ապահովում է ± 20% կարգի անորոշություն: Հետևաբար, ԽԵԿ արտանետման գործակցի անորոշությունը գնահատվել է ± 20%:
Ստորև բերված են երկրին բնորոշ և զարգացող երկրների համար ընդհանրական հաշվարկված ԱԳ-ներ, ինչպես նաև դրանց համար կիրառվող մակարդակները, որոնք օգտագործվում են աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումների հաշվարկման համար (Աղյուսակ 14):
Աղյուսակ 14.

Արտանետումների՝ երկրին բնորոշ և զարգացող երկրների համար ընդհանրական
հաշվարկված գործակիցներ և «Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում կիրառվող
հաշվարկման մակարդակներ
Արտանետման գործակից,
կգ CH 4 / գլուխ / տարի

Անասունների տեսակ
3.A.1.a - Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ՝ կովկասյան գորշ
3.A.1.a.i – Կովեր
3.A.1.a.ii - Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ
Ցուլեր
Հորթեր
3.A.1.b – Գոմեշներ
3.A.1.c - Ոչխարներ
3.A.1.d - Այծեր
3.A.1.f - Ձիեր
A.1.g – Ավանակներ և ջորիներ
3.A.1.h - Խոզեր
3.A.1.j - Այլ
Մորթատու կենդանիներ
Ճագարներ

Կիրառվող
մակարդակ

67.7

2

89.3
37.3
71.8
5.6
5.0
18.0
10
1.0

2
2
2
2
1
1
1
1

0.68
0.8

1
1
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«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում կանխատեսվում է, որ 2030թ․ Հայաստանում

աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումները կկազմեն 2,082 Գգ CO 2 -ի համարժեք, ինչը
113․9%-ով բարձր է 2017թ․-ի համապատասխան ցուցանիշից: Աղիքային խմորումից ՋԳ
արտանետումների ամենամեծ արտադրողը ԽԵԿ-երն են, որոնք պատասխանատու են

աղիքային խմորումից ՋԳ ընդհանուր արտադրության 92․8%-ի համար, այնուհետև դրան
հաջորդում է ոչխարը՝ 6․1% մասնաբաժնով (Գծապատկեր 7):
Գծապատկեր 7.

2030թ․ Հայաստանում անասնաբուծության առաջատար ոլորտներում աղիքային
խմորումից արտանետվող ՋԳ ծավալը համաձայն «Ստանդարտ» սցենարի
Ջերմոցային գազեր, CO2 համարժեք, %, 2030
Ոչխար, 6.1%

Խոզ, 0.50% Այլ, 0.59%

2030թ․ աղիքային խմորումից արտանետումներ՝ 2,082 Գգ CO2 համարժեք
2017թ․ աղիքային խմորումից արտանետումներ՝ 973.5 Գգ CO2 համարժեք

ԽԵԿ, 93%

Գոմաղբի կառավարում
Գոմաղբի կառավարումից ՋԳ արտանետումները «Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում
հաշվարկվել են հիմնվելով «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 19902017թթ․» հաշվետվության տվյալների վրա Հայաստանում կիրառվող գոմաղբի կառավարման
հետևյալ համակարգերի համար.
1. Արոտավայրերում և ցանկապատված տարածություններում մնացող և չհավաքվող
գոմաղբ
2. Ամենօրյա տարածում
3. Չոր պահում
4. Ջրիկ գոմաղբ
5. Թռչնաղբ ծղոտածակույթով
6. Թռչնաղբ առանց ծղոտածակույթի։
ԽԵԿ, գոմեշների և ոչխարների գոմաղբի կառավարումից մեթանի արտանետումները
հաշվարկվել են Երկրորդ մակարդակի մեթոդաբանության կիրառմամբ՝ «Ջերմոցային գազերի
ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության տվյալների և «ՋԳ
ազգային պաշարների 2006 ԿՓՄՀ ուղեցույցների» հիման վրա: Մնացած կատեգորիաների
համար գոմաղբի կառավարումից մեթանի արտանետումները հաշվարկվել են օգտագործելով
Առաջին մակարդակի հաշվարկման մեթոդաբանությունը՝ «Ջերմոցային գազերի ազգային
կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության տվյալների և «ՋԳ ազգային
պաշարների 2006 ԿՓՄՀ ուղեցույցների» հիման վրա:
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ԱԳ գնահատումը համաձայն Երկրորդ մակարդակի կիրառման ապահովում է ± 20% կարգի
անորոշություն: Հետևաբար, ԽԵԿ արտանետման գործակցի անորոշությունը գնահատվել
է ± 20%:
ԽԵԿ, գոմեշների և ոչխարների գոմաղբի կառավարումից N 2 O արտանետումները հաշվարկվել
են

համաձայն

Երկրորդ

կատեգորիաների

մակարդակի

համար՝

Առաջին

հաշվարկման

մակարդակի:

մեթոդաբանության,

Հաշվի

են

առնվել

իսկ

երկրին

այլ

բնորոշ

գործոնները և արտանետումների՝ զարգացող երկրների համար ընդհանրական հաշվարկված
ԱԳ-ները գոմաղբի կառավարման յուրաքանչյուր համակարգի համար՝ «Ջերմոցային գազերի
ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության տվյալների և «ՋԳ
ազգային պաշարների 2006 ԿՓՄՀ ուղեցույցների» հիման վրա:
«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում գնահատվել է, որ գոմաղբի կառավարումից 2030թ․
ուղղակի արտանետումները կկազմեն 2.6 Գգ CH 4 և 0.23 Գգ N 2 O (աղյուսակ 15, Գծապատկեր
8), ինչը համարժեք է 130 Գգ CO 2 -ի: Խոզերը և ԽԵԿ-երը հանդիսանում են CH 4 արտանետման
ամենախոշոր աղբյուրները՝ համապատասխանաբար 48.0% և 37.8% CH 4 արտանետումների
մասնաբաժնով:
Ոչխարներն

ամենամեծ

N2O

արտանետողներն

են,

որոնք

պատասխանատու

են

համապատասխանաբար N 2 O ընդհանուր արտանետումների 72.8%-ի համար:

Աղյուսակ 15.

2030թ․ գոմաղբի կառավարումից մեթանի և ազոտի օքսիդի արտանետումները
«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում
Արտանետումներ
CH 4 (Գգ)
N 2 O (Գգ)

Կենդանիներ
3. Ա .2 - Գոմաղբի կառավարում

2.644224

0.239761

3.A.2.a - ԽԵԿ

1.270334

0.030913

3.A.2.a.i - Կովեր

0.702834

0.014965

3.A.2.a.ii - Այլ ԽԵԿ

0.567500

0.015949

3. A .2. b - Գոմեշներ

0.001174

5.39E-05

3.A.2.c - Ոչխարներ

0.202742

0.174580

0.006048

0.004536

0.010481

4.782E-05

3.A.2.g – Ավանակներ և ջորիներ

0.000556

2.32E-06

3.A.2.h - Խոզեր

0.998384

0.012026

3.A.2.i - Թռչուններ

0.117290

0.017601

3.A.2.j - Այլ (ճագարներ, մորթատու կենդանիներ)

0.037215

0.000000

3. A .2. d - Այծեր
3.A.2.f - Ձիեր
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Գծապատկեր 8․

2030թ. Հայաստանի անասնաբուծության առաջատար ոլորտներից աղիքային
խմորման և գոմաղբի կառավարման արդյունքում արտանետումների ծավալը
«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում

CH4 արտանետումներ

N2O արտանետումներ
Թռչուն,
7.3%

Այլ, 1.9%
ԽԵԿ,
13%

Թռչուն, Այլ, 2.1%
4.4%
Ոչխար,
7.7%

Խոզ,
5.0%

ԽԵԿ,
48%
Խոզ,
38%

Ոչխար,
73%

«Ստանդարտ» սցենարի համաձայն Հայաստանում 2030-ին աղիքային խմորումից և
գոմաղբի կառավարումից ՋԳ ընդհանուր արտանետումները կկազմեն 2,212 Գգ CO 2 -ի
համարժեք: ԽԵԿ-ները ապահովում են ՋԳ կուտակային արտանետումների ամենամեծ
մասնաբաժինը՝ 89.0%, որին հաջորդում են ոչխարները՝ ՋԳ արտանետումների 8․35%
մասնաբաժնով (Գծապատկեր 9):
Գծապատկեր 9․

Հայաստանում «Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում անասնաբուծության գերիշխող հատվածների աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից ՋԳ ընդհանուր
արտանետումներ

ՋԳ ընդհանուր արտանետումների ծավալի CO2 համարժեք, %, 2030թ․

1.6

1

8.3

89

ԽԵԿ

2017թ․-ին

Խոզեր

4․1․3․2 «Մեղմման» սցենար
աղիքային

գյուղատնտեսության

խմորումից

ոլորտի

Ոչխարներ

CH 4

ընդհանուր

Այլ

արտանետումները

կազմել

արտանետումների

արտանետումների 1.8% -ը բաժին է ընկել գոմաղբի կառավարմանը:
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են

49.5%-ը,

Հայաստանի
մինչդեռ

CH 4
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Հայաստանում աղիքային խմորման արդյունքում ձևավորված ՋԳ արտանետումների (CH 4
ձևով) 87.2%-ի աղբյուրը 2017թ․-ին հանդիսացել է ԽԵԿ-ը 86: «Ստանդարտ» սցենարի
համաձայն, եթե մեղմման որևէ միջոցառում չձեռնարկվի, կանխատեսվում է, որ ԽԵԿ բաժինը
աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումների մեջ 2030թ․-ին կհասնի 92.8%:
«Ստանդարտ» սցենարի համաձայն ԽԵԿ-ը պատասխանատու է գոմաղբի կառավարումից
առաջացող CH 4 48․0% արտանետումների և N 2 O 12․9% արտանետումների համար: Սա
ենթադրում է, որ մեղմման հիմնական գործողությունները պետք է ուղղված լինեն ԽԵԿ
կատեգորիայի կառավարմանը:
«Մեղմման» սցենարը ենթադրում է և՛ աղիքային խմորման, և՛ գոմաղբի կառավարման
արդյունքում ՋԳ արտադրության և արտանետումների ավելի լավ ցուցանիշներ «Ստանդարտ»
սցենարի համեմատ։
Ներկայումս, առկա են ԽԵԿ աղիքային խմորումից արտանետումների նվազման տարբեր
միջոցառումներ, որոնք գտնվում են իրենց մշակման տարբեր փուլերում։ Այդ միջոցառումները,
Գծապատկեր 8-ում ներկայացված պատկերի համաձայն, կարող են խմբավորվել համաձայն
իրենց մշակման փուլայնության «Հայտնաբերում», «Հայեցակարգի հաստատում», «Պիլոտային
ուսումնասիրություններ» և «Լավագույն փորձ»։ 87 Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում
դիտարկվում է «Լավագույն փորձ» կատեգորիայի միջոցառումները, քանի որ մնացածը դեռևս
չունեն հստակ գնահատված արդյունավետություն։
Գծապատկեր 10.

Անասուններից ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման գործող
մոտեցումներ

Աղբյուրը՝ Գյուղատնտեսական ջերմոցային գազերի գլոբալ հետազոտական համագործակցություն և Կայուն
գյուղատնտեսության նախաձեռնություն պլատֆորմ, 2013թ․

«Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն»,
ԿՓՇԿ, 2017թ․
87
«Անասուններից ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում. Լավագույն փորձ և նոր
տարբերակներ», Համաշխարհային Վերլուծական Ալիանս, 2013թ.:
86
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Այլ կենդանիների դեպքում «Մեղմման» սցենարի համաձայն միջամտություն չի նախատեսվում
և, հետևաբար, ՋԳ հաշվարկման համար անհրաժեշտ անասունների գլխաքանակը, ԱԳ-ները,
հաշվարկման

մակարդակները

և

անորոշությունները

2030թ․

համար

նույնն

են,

ինչ

«Ստանդարտ» սցենարում:
«Մեղմման» սցենարի շրջանակներում ԽԵԿ գլխաքանակին և ԱԳ-ին վերաբերող հաշվարկները ներկայացվում են մեղմման միջոցառումների հետ զուգահեռ:
Ներկայումս հայտնի է երեք լավագույն փորձի օրինակ, որի միջոցով կարելի է կրճատել
ԽԵԿ-ից արտանետվող CH 4 ծավալը։ Այդ երեք միջոցառումների թվին են պատկանում
կենդանիների առողջության բարելավումը, նրանց բուծման և գենետիկ հատկանիշների
բարելավումը, ինչպես նաև կերերի որակի և մարսողության բարելավումը:
Դրանք ավելի մանրամասն ներկայացված են «Գյուղատնտեսության ոլորտում ՋԳ արտանետումների կրճատման ԵՄ փորձը և կարգավորման դաշտը» բաժնի լավագույն փորձի
վերլուծության մեջ: Կարևոր է նշել, որ «Լավագույն փորձ 2»-ը և «Լավագույն փորձ 3»-ը
փոխկապակցված են և ենթադրում են կերի օպտիմալ որակ՝ ուղղված յուրաքանչյուր
ցեղատեսակի մարսողության բարելավմանը և արդյունավետության բարձրացմանը:
«Լավագույն փորձ 1»․ ԽԵԿ առողջությունը սննդի արտադրության արդյունավետության, և,
հետևաբար, սննդի անվտանգության ապահովման հիմնական գործոններից է, քանի որ առողջության պատճառով կենդանիների բարձր մահացությունը և (կամ) ավելի ցածր արտադրողականությունը հանգեցնում է կենդանական ծագման մեկ միավոր արտադրանքի հաշվով
ավելի բարձր արտանետումների մակարդակի։ Կենդանիների առողջության համաշխարհային
կազմակերպության կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն Հայաստանում եղջերավոր
անասունների մահացության թիվը տարեկան 100-ից քիչ է: 88 Սա նշանակում է, որ ԽԵԿ
առողջությունը միայն չնչին ազդեցություն ունի արտանետումների մակարդակի մեջ: Ավելին,
ակնկալվում է, որ կա՛մ կենդանիների ցածր մահացության ներկայիս մակարդակը Հայաստանում կպահպանվի մինչև 2030թ․-ը, կա՛մ հետագա բարեփոխումները կբերեն ցուցանիշի էլ
ավելի բարելավմանը: «Ռազմավարության» փաստաթղթում առանձնացված են գյուղատնտեսության զարգացման մինչև 2030թ․ ուղղությունները, որոնց թվում նշվում է կենդանիների
առողջության և բարեկեցության հետ կապված ծառայությունների կատարելագործումը: Դրանք
ներառում են կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոցառումներ, պատվաստանյութերի լայն կիրառում և ժամանակակից մասնավոր անասնաբուժական կլինիկաների
հիմնում: Այս միջոցառումները մինչև 2030-ը կհանգեցնեն անասունների առողջության՝
Հայաստանում ՋԳ արտանետումների մակարդակի վրա ունեցած ազդեցության էլ ավելի
կրճատմանը: Հայաստանում ՋԳ արտանետումների վրա ԽԵԿ առողջության ունեցած փոքր
ազդեցության պատճառով այս միջոցառումը որպես մեղման միջոցառում չի դիտարկվի։
«Լավագույն փորձ 2»․ բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավումը ենթադրում է
ցանկալի հատկանիշներով կենդանիների սելեկցիա և օգտագործում, ինչպես նաև դրանց
որոշակի բարելավումներ, որպեսզի կենդանին առավելապես հարմարեցվի տվյալ երկրին
88

Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպություն, «WAHIS», Վերլուծություններ:
Հղում՝ https://wahis.oie.int/#/home
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բնորոշ միջավայրին: Այս միջոցառումը ավելի մանրամասն քննարկվում է սույն Հաշվետվության հաջորդ բաժիններում։
«Լավագույն

փորձ

3»․

համապատասխան

կերակրման

և

կառավարման

ռազմա-

վարություններ՝ ուղղված կենդանու ամբողջական գենետիկ ներուժն իրագործելուն: Այս
միջոցառումը ավելի մանրամասն քննարկվում է սույն Հաշվետվության հաջորդ բաժիններում։
«Աղիքային միկրոֆլորա» որոճացող կենդանիների ստամոքսը ունի բարդ կառուցվածք, որի
տարբեր հատվածներում մեթանոգեն միկրոօրգանիզմների գործունեության շնորհիվ մարսվում
է

դժվարամարս

բուսական

սնունդը,

ինչի

հետևանքով

արտադրվում

է

մեթան:

Ստամոքսաղիքային էկոհամակարգի փոփոխման ռազմավարությունը նպատակաուղղված է
մեթանի

արտադրության

մեջ

ներառված

մեթանոգենների

և

միկրոօրգանիզմների

կառավարմանը: Այնուամենայնիվ, աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխությունը ներկայումս կրում
է զուտ փորձարարական մոտեցում: Այն դեռևս «հայտնաբերման» փուլում է, և այս
ռազմավարության համար արդյունավետ պիլոտային ծրագրեր կամ լավագույն փորձ չի
դիտարկվել: Չնայած, որ այս ուղղությունը խոստումնալից և արագ զարգացող է, այն դեռ
գիտականորեն չի հաստատվել և գյուղատնտեսության մեջ լայն տարածում չի գտել: Ուստի,
սույն

Ուսումնասիրության

շրջանակներում

աղիքային

միկրոֆլորայի

կառավարման

ռազմավարության չի դիտարկվել:

Բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավում
Գծապատկեր 8-ում ներկայացված են կենդանիների ամբողջական գենետիկ ներուժին
հասնելու և զարգացման տարբեր փուլերում ՋԳ արտանետումների ծավալը կրճատելու
տարբեր մոտեցումներ, սակայն ներկայումս ոլորտի լավագույն փորձի ուսումնասիրությունը
առավելապես դիտարկում է ավելի բարձր արդյունավետությամբ և դիմակայուն գենետիկ
ցեղատեսակների

ներմուծումը:

Սա

կդիտարկվի

նաև

ընթացիկ

ուսումնասիրության

նպատակների համար:
Քանի որ այս մոտեցումը ենթադրում է առավել բարձր գենետիկ արդյունավետությամբ
ցեղատեսակների
անասունների

ընտրություն

գլխաքանակի

և

ներմուծում,

հաշվարկները,

«Ստանդարտ»
որոնք

հիմնվում

սցենարի
են

շրջանակներում

«Ռազմավարության»

տվյալների վրա, փոխարինվել են անասունների գլխաքանակների կանխատեսումներով, որոնց
հիմքում ընկած են նույնանուն փաստաթղթի մսի և կաթի արտադրություն ծավալները:
«Ռազմավարությունը» 2030թ․ սահմանում է 1,252,000 տոննա կաթի և 115,100 տոննա
տավարի մսի արտադրություն: Արտադրության նշված ծավալները իրատեսական չէ ապահովել տեղական Կովկասյան գորշ ցեղատեսակի միջոցով։ ՋԳ արտանետումների կրճատումը, ինչպես երևում է «Ստանդարտ» սցենարի վերլուծությունից, ևս իրատեսական չէ։
Համաձայն «Կլիմայի փոփոխության չորրորդ ազգային հաղորդագրության» 89, ՀՀ նախատեսվում է ներկրել 100,000 բարձր արդյունավետությամբ կովեր: 2030թ․ մսի և կաթի

89

ԿՓՄՀ շրջանակներում «Կլիմայի փոփոխության չորրորդ ազգային հաղորդագրություն», ԿՓՄՀ,
2020թ.
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արտադրության նախատեսված ծավալները ապահովելու համար «Մեղմման» սցենարի
շրջանակներում դիտարկվում է բարձր արդյունավետությամբ կովերի ներմուծումից բացի՝
բարձր արտադրողականությամբ խառնացեղ ցեղատեսակների բուծում՝ մաքրացեղ և
խառնացեղ Շվից տեսակների և Կովկասյան գորշի խաչասերման արդյունքում:
Այս նպատակով ընտրվել է Շվից ցեղատեսակը, քանի որ այն ապահովում է բարձր
արտադրողականություն՝ առանց տավարաբուծության տեխնոլոգիաների էական շեղումների
կամ նրանց առողջության, վարքագծի և կերակրման ռեժիմների էական խոչընդոտների:
Այսպիսով, մաքրացեղ երինջների ներմուծումը, ինչպես նաև խառնացեղ հորթերի բուծումը
բնական խաչասերման և արհեստական սերմնավորման միջոցով, հնարավորություն են տալիս
մինչև 2030թ․ ունենալ մոտ 100,000 մաքրացեղ բարձր արտադրողականությամբ կով և
179,770 խառնացեղ անասուն:
Անասունների այս գլխաքանակը թույլ կտա հասնել 2030թ. համար կանխատեսվող մսի և
կաթի արտադրության ծավալներին, և միաժամանակ կրճատել երկրում ԽԵԿ գլխաքանակը
(տե՛ս Հավելված 1՝ կենդանիների գործունեության տվյալների համար): (Կենդանիների
ներմուծման,

սերմնավորման

և

այլ

առանձնահատկությունները

ներկայացված

են

«Անասնաբուծության ոլորտի կառավարման մեղմման սցենարի ծախսերի և իրագործելիության
ուսումնասիրություն» գլխում):
Ընդհանուր առմամբ, բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավման միջոցառման շնորհիվ
հնարավոր է ապահովել 2030թ․ Հայաստանում ԽԵԿ գլխաքանակի կանխատեսումները՝
Աղյուսակ 16-ում ներկայացված բացվածքով։
Աղյուսակ 16.

«Մեղմման» սցենարի համաձայն Հայաստանում անասնագլխաքանակի հաշվարկը,
2030թ․

Կենդանի
3.A.1.a - Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ
3.A.1.a.i - Կովեր – Շվից մաքրացեղ
3.A.1.a.i - Կովեր - խառնացեղ
3.A.1.a.ii - Այլ ԽԵԿ
Ընդամենը ցուլ
Շվից մաքրացեղ ցուլեր
Խառնացեղ ցուլեր
Ընդամենը հորթեր
Շվից մաքրացեղ հորթեր
Խառնացեղ հորթեր

Գլխաքանակ, 2030
279,770
100,000
179,770
4,219
2,222
1,997
337,721
120,000
217,721

2017թ․
նկատմամբ
փոփոխություն
(%)
-15.0
-

2030թ. «Ստանդարտ» սցենարից
տարբերությունը
(%)
-48.4

-85.5

-50.1

-8.9

-47.9

Սննդակարգ
Ինչպես նշվեց, յուրաքանչյուր ցեղատեսակի համար պետք է կիրառվի կերակրման համապատասխան օպտիմալ ռեժիմ` արտադրողականության առավելագույն մակարդակին հասնելու
համար, քանի որ ցածրորակ և ցածր մարսելիությամբ կերերը մեկ միավոր մսի կամ կաթի
կտրվածքով հանգեցնում են աղիքային խմորումից համեմատաբար բարձր ՋԳ արտանետումների: Հավասարակշռված սննդակարգ ապահովելու նպատակով արոտավայրերի ավելի լավ
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կառավարումը,

դրանցում

բուսատեսակների

բարելավումը,

անասնակերի

բարելավված

խառնուրդները և ավելի մեծ քանակությամբ կերային հավելումների օգտագործումը, ներառյալ՝
ըստ բերքի տեսակի մշակաբույսերի և դրանց մնացորդների վերամշակումը կարող են
բարձրացնել կենդանիների արտադրողականությունը և միավոր արտադրանքի ձևավորած
արտանետումները: Այնուամենայնիվ, հարկավոր է նկատի ունենալ լրացուցիչ կերերի
արտադրության

կամ

վերամշակման

ողջ

ցիկլը,

որպեսզի

դրանց

արտանետումները

հետագայում չգերազանցեն ֆերմայում ՋԳ արտանետումների կրճատումները:
Ներկայումս Հայաստանում անասնակերի և կերակրման կառավարման համակարգերը
արդյունավետ զարգացած չեն: Գյուղացիների մեծ մասը օգտագործում է կենդանիների
կերակրման հնացած տեխնոլոգիաներ: Գոյություն ունի կերի արտադրության և կառավարման
կարողությունների պակաս: Գյուղացիները չունեն առաջադեմ գիտելիքներ կերային մշակաբույսերի աճեցման և հավաքի, կերերը պատշաճ կերպով պահելու և կերակրման մեթոդների
վերաբերյալ: Կերի օպտիմալ համամասնություններ ֆերմերների կողմից չեն կիրառվում, քանի
որ ըստ տարիքային խմբերի կերի օպտիմալ համամասնությունների կազմման համապատասխան գիտելիքները թերի են: Բացի այդ, ֆերմերները սովորաբար չեն աճեցնում
բարձրարժեք կերեր՝ գիտելիքի, ֆինանսական ռեսուրսների, հողատարածքների և ոռոգվող
հողերի սահմանափակ տարածքի, մեքենասարքավորումների և այլ միջոցների պակասի
պատճառով: Արդյունքում կերի սննդարար արժեքը նվազում է: Օրինակ՝ ֆերմերներին
անհրաժեշտ են հատուկ մեքենաներ, որպեսզի կարողանան աճեցնել եգիպտացորեն,
կատարեն բերքահավաք, արտադրեն եգիպտացորենի սիլոս և պահպանեն այն: Մեկ այլ
օրինակ է արոտավայրերի և արածեցման առավել արդյունավետ իրականացումը։ 90
Հայաստանում կիրառվող սննդակարգի և կերակրման պրակտիկայի բարելավման նպատակով, որպես սույն Հաշվետվության «Մեղմման» սցենարի բաղադրիչ, փորձագիտական
խմբի կողմից վերլուծվել և առաջարկվել են մաքրացեղ Շվից ցեղատեսակի (Աղյուսակ 17) և
խառնացեղ կենդանիների (Աղյուսակ 18) սննդակարգի օպտիմալ համադրություններ՝ ուղղված
նրանց առողջության և արտադրողականության մակարդակի բարձրացմանը: Այս սննդակարգերը հաշվի են առնում ԽԵԿ էներգետիկ և սննդանյութերի պահանջները՝ մսի և կաթի
օպտիմալ արտադրության համար:
Աղյուսակ 17.

Մաքրացեղ Շվից ցեղատեսակի կերաբաժնի կառուցվածքը

Կերաբաժնի կառուցվածք
Մսուրային շրջան / 210 օր
Կոպիտ կեր / 5 կերային միավոր
•
Խոտ - 11 կգ (5 կմ)
Հյութալի կեր / 3.1 կերային միավոր
•
Եգիպտացորենի սիլոս - 15 կգ (3 կմ)
•
Ճակնդեղ - 8 կգ (1 կմ)
Համակցված կեր / 5 կերային միավոր
•
Համակցված կեր - 5 կգ (5 կմ)
Արոտային շրջան / 155 օր
Արոտականաչ / 11 հատ կերային միավոր
• Արոտականաչ - 48 կգ (11 կմ)
Համակցված կեր / 3 կերային միավոր
• Համակցված կեր - 3 կգ (3 կմ)
Ընդհանուր 14 կմ / օրական
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«Ներդրողների ճանապարհային քարտեզ կաթնամթերքի արժեշղթայի ձևավորման համար», ՊԳԿ,
2019թ.:
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
Աղյուսակ 18.

Խառնացեղ ցեղատեսակի կերաբաժնի կառուցվածքը

Կերաբաժնի կառուցվածք
Մսուրային շրջան / 210 օր
Կոպիտ կեր / 4.5 կերային միավոր
•
Խոտ - 10 կգ (4,5 կմ)
Հյութալի կեր / 3.5 կերային միավոր
•
Եգիպտացորենի սիլոս - 12 կգ (2.5 կմ)
•
Ճակնդեղ - 8 կգ (1 կմ)
Համակցված կեր / 3.5 կերային միավոր
• Համակցված կեր - 3.5 կգ (3․5 կմ)
Արոտային շրջան / 155 օր
Արոտականաչ / 11 հատ կերային միավոր
• Արոտականաչ - 48 կգ (11 կմ)
Համակցված կեր / 3 կերային միավոր
• Համակցված կեր - 3 կգ (3 կմ)
Ընդհանուր առմամբ օրական 11.5 կմ

Սովորաբար երկրին բնորոշ ԱԳ-ները կախված են կենդանիների ն հատկանիշներից և նրանց
պահման պայմաններից, ներառյալ՝ կերերի և կերակրման որակը, նախիրի կառավարման
պրակտիկան և այլն: Հետևաբար, մաքրացեղ Շվիցի և խառնացեղ կենդանիների համար
հաշվարկվել են երկրին բնորոշ ԱԳ-ները և դրանք դիտարկվել են «Լավագույն փորձ 2՝
կենդանիների բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավման» և «Լավագույն փորձ 3՝ կերի
որակի և մարսողության բարելավման» «Մեղմման» սցենարի շրջանակներում (Աղյուսակ 18):
Մաքրացեղ Շվիցի և խառնացեղ կենդանիների աղիքային խմորումից մեթանի արտանետման
գործունեության տվյալները ներկայացված են Հավելված 1-ում:

Աղյուսակ 19.

Երկրին բնորոշ ԱԳ-ներ և
հաշվարկման մակարդակներ

Կենդանի
3.A.1.a – ԽԵԿ
3.A.1.a.i – Կովեր՝ Շվից մաքրացեղ
3.A.1.a.i – Կովեր՝ խառնացեղ
3.A.1.a.ii – Այլ ԽԵԿ
Ցուլեր՝ Շվից մաքրացեղ
Ցուլեր՝ խառնացեղ
Հորթեր՝ Շվից մաքրացեղ
Հորթեր՝ խառնացեղ

«Մեղմման

սցենարի»

շրջանակներում

ԱԳ, կգ CH 4 /գլուխ/տարի

կիրառվող

Մակարդակ
125.7
92.8

2
2

109.2
92.3
53.0
38.3

2
2
2
2

Համաձայն «Մեղմման» սցենարի՝ ԽԵԿ ցեղատեսակի գենետիկ փոփոխությունները՝ մսի և
կաթի արտադրության առավել բարձր կարողություններով, հանգեցնում են կենդանիների
գլխաքանակի կրճատմանը: «Մեղմման» սցենարի շրջանակներում, հաշվի առնելով
«Լավագույն փորձ 2՝ կենդանիների բուծման և գենետիկ հատկանիշների բարելավման» և
«Լավագույն փորձ 3՝ կերի որակի և մարսողության բարելավման» համադրումը, 2030թ․

աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումների մակարդակը գնահատվել է 1,254 Գգ CO 2
համարժեք։ Այս պարագայում ևս, «Ստանդարտ» սցենարի նման, ԽԵԿ-ը հանդիսանում է

ՋԳ ամենամեծ արտանետողը, որը պատասխանատու է աղիքային խմորումից ձևավորված
ՋԳ արտանետումների 88.1% համար, որին հաջորդում է ոչխարը՝ 10.1% մասնաբաժնով
(Գծապատկեր 11): Մյուս կենդանիները արտանետում են 2030թ․ աղիքային խմորումից ՋԳ
միայն 1․8%:
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
Գծապատկեր 11.

2030թ․ ․«Մեղմման» սցենարով Հայաստանում անասնաբուծության
հատվածների կողմից աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումները

գերիշխող

ՋԳ, CO2 համարժեք
Խոզ, 0.84%

Այլ, 0.98%

Ոչխար, 10.1%

ԽԵԿ, 88.1%

4.1.4. Գոմաղբի կառավարում
Առկա է գոմաղբի կառավարումից ՋԳ արտանետումների կրճատման մի քանի լավագույն
փորձ, այդ թվում.
•

գոմաղբի

հավաքման

և

պահեստավորման

բարելավում,

ներառյալ՝

օպտիմալ

ջերմաստիճանի և օդափոխության պահպանում;
•

գոմաղբի հավաքման և հողերում կիրառման պրակտիկայի բարելավում;

•

անաէրոբ քայքայում և կենսագազի արտադրություն, հավաքում և օգտագործում։

Կենդանիների՝ բետոնե կամ պինդ կավե հատակով կացարանները, ինչպես նաև կերակրման
հատուկ

հրապարակները

թույլ

են

տալիս

ոչ

միայն

խուսափել

շրջակա

միջավայր

սննդանյութերի արտահոսքերից և էվտրոֆիկացիայից, այլև բարելավում են գոմաղբի և
միզանյութի հավաքման պրակտիկան։ Ջերմաստիճանի հարմարեցման և չոր և ջրիկ գոմաղբի
օդափոխության

կառավարման

միջոցով

հնարավոր

է

էապես

կրճատել

CH 4

և

N2O

արտանետումները։ Տարբեր համակարգերի համար կիրառվում են տարբեր մոտեցումներ։
Խելացի անասնաֆերմաների ստեղծումը և գործարկումը ՀՀ Կառավարության «Փոքր և միջին
«խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական
ապահովման

պետական

աջակցության

ծրագիրը

հաստատելու

մասին»

որոշման

կարևորագույն մաս են , որը առաջարկում է փոքր և միջին խելացի անասնաֆերմաների
91

հիմնման համար պետական աջակցություն։
Խելացի

անասնաֆերմաների

երեք

հիմնական

մոդելները

կախված

են

անասունների

գլխաքանակից և ներառում են անասնաֆերմաներ, որոնք ունեն 10-15 գլուխ, 20-25 գլուխ և 4045 գլուխ անասուն: Խելացի անասնաֆերմաները պարունակում են օդորակիչներ գոմերում
ՀՀ կառավարության որոշում N 369-Լ «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ
վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը
հաստատելու
մասին»,
ՀՀ
կառավարություն,
Ապրիլի
4,
2019թ․:
Շար․՝
Հղում՝
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=99082&fbclid=IwAR3epAsPObqU5I6B0jnDvY18KRiBnQX235g4ZiR
glfXjnQxecbyVFOw_Ek
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

օդափոխման և ջերմաստիճանի վերահսկման համար, գետնի ռետինե ծածկույթներ, հովացման համակարգ (միայն 40-45 գլուխ անասուն ունեցող ֆերմերային տնտեսությունների
համար) և գոմաղբի հավաքման ստորաբաժանումներ (միայն 20-25 և 40-45 գլուխ անասուն
ունեցող ֆերմաների համար):
ԱՄ-ն գործընթաց է, որի ժամանակ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների կողմից գոմաղբի
օրգանական մասի քայքայումը առաջացնում է կենսագազ, որը հիմնականում բաղկացած է
CH 4 և CO 2 -ից: Դրանից հետո կենսագազը կարող է հավաքվել՝ որպես վառելիք կամ էներգիայի
աղբյուր օգտագործելու համար: Այս գործընթացը թույլ է տալիս կանխել CH 4 -ի արտանետումը
մթնոլորտ, և կենսագազը այրելուց հետո այն վերածվում է CO 2 -ի: Այս գործընթացի «գլոբալ
տաքացման ներուժը» 29 անգամ փոքր է: Բացի այդ, կախված վերամշակման պայմաններից,
ԱՄ–ից մնացած պինդ և ջրիկ գոմաղբը կարող է հետագայում կայունացվել և առավել
ընդունելի և անվտանգ կերպով կիրառվել որպես պարարտանյութ կամ կերային հավելում:
ԱՄ-ն լայն տարածում գտած մեթոդ է ԽԵԿ գոմաղբի կառավարման համար և որպես
այդպիսին լայնորեն կիրառվում է որպես գոմաղբի կառավարման լավագույն փորձ ամբողջ
աշխարհում: Ի տարբերություն դրա, այլ անասունների, այդ թվում՝ այծերի, ոչխարների,
խոզերի

գոմաղբը

հնարավոր

չէ

հեշտությամբ

կիրառել

ԱՔ

գործընթացում

որոշ

բնութագիրների պատճառով, ինչպիսիք են լիգնոցելյուլոզայի բարձր պարունակությունը,
գոմաղբի

բարձր

թթվայնությունը,

անբարենպաստ

C:N

հարաբերակցությունը

և

այլն:

Հետևաբար, ԱՄ-ն լայնորեն չի կիրառվում այս կատեգորիաների համար: ԱՔ գործընթացի
համար այս թափոնների նախնական մշակումը չնայած հնարավոր է, սակայն առաջացնում է
մեծ ծավալի ՋԳ, ինչպես օրինակ ազոտի օքսիդի, արտանետումներ և, հետևաբար, չի կարող
դիտարկվել կլիմայի փոփոխության մեղմման համատեքստում:
Նույնը վերաբերում է թռչնաղբին: Չնայած աշխարհում թռչնաբուծական արտադրության
ժամանակ արտադրվում է մեծ ծավալներով թռչնաղբ, դրա ԱՄ-ն և կենսագազի ստացումը
դժվար է ամոնիակի բարձր կոնցենտրացիայի պատճառով։ Թափոններում ամոնիակի բարձր
մակարդակը բացասաբար է ազդում մեթանոգեն մանրէների գործունեության և դրանով իսկ
կենսագազի արտադրության ողջ գործընթացի վրա՝ նվազեցնելով կենսագազի արտադրությունը և դրա որակը: Գոյություն ունեն մի շարք փորձարարական մոտեցումներ, որոնք
անդրադառնում են ամոնիակի բարձր կոնցենտրացիայի խնդրին` անօրգանական սորբենտների կամ իոնափոխանակման կարողությամբ տարբեր հավելումների օգտագործմամբ: Այնուամենայնիվ, գործառնական իրագործելիության հետ կապված անբարենպաստ տնտեսական և
այլ խնդիրները հանգեցնում են թռչնաղբից կենսագազի ցածր արտադրությանը։ 92
Հետևաբար, ներկայումս ԱՔ կիրառումը դիտարկվում է միայն ԽԵԿ գոմաղբի կառավարման
համար: ԱՔ գործընթացի հաջողությունը, ի թիվս այլ գործոնների, կախված է գոմաղբի
ծավալից և, հետևաբար, ֆերմայում անասունների գլխաքանակից, որից կախված հնարավոր է
հիմնավորել

այս

գործընթացի

տնտեսական

արդյունավետությունը։

Որպես

գործընթացը դիտարկվել է այն ֆերմաների համար, որոնք ունեն ավելի քան 11 կով:
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Թռչնաղբի թափոնների կառավարումը զարգացող երկրներում, ՊԳԿ, 2013թ.:
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շեմ,

ԱՔ

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Ըստ 2014թ․ Հայաստանի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 93 արդյունքների,
ԽԵԿ 76%-ը գտնվում է 10-ից պակաս կով ունեցող անասնաֆերմաներում (սահմանված է
որպես փոքր տնտեսություն): Քանի որ «Ռազմավարությունը» նախատեսում է մինչև 2030թ․-ը
մեծացնել անասնաֆերմաների չափերը, «Մեղմման» սցենարի շրջանակներում արվել են
գոմաղբի կառավարման հետևյալ ենթադրությունները.
1. 2030թ․

ԽԵԿ

55%-ը

կբուծվի

փոքր

տնտեսություններում,

իսկ

45%-ը`

խոշոր

տնտեսություններում (ավել քան 11 կով):
2. Խոշոր տնտեսություններում ԽԵԿ գլխաքանակը կներառի 75% մաքրացեղ Շվից և 25%
խառնացեղ կենդանիներ: Մնացած ԽԵԿ կբաշխվեն փոքր տնտեսություններում:
3. Խոշոր անասնաֆերմաներում գոմաղբի 79% կկիրառվի ԱՔ գործընթացում, իսկ
մնացած մասը կկառավարվի համաձայն «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի
հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության պայմանների։
4. Փոքր անասնաֆերմաներում ավելի քան 11 գլուխ ԽԵԿ ունեցող անասնաֆերմաների
կողմից

արտադրված

գոմաղբի

47%-ը

(ըստ

ԱՔ

գործընթացի

տնտեսական

հիմնավորվածության բաժնի հաշվարկների) կուղղվի ԱՔ գործընթաց, իսկ մնացած
մասը

կկառավարվի

համաձայն

«Ջերմոցային

գազերի

ազգային

կադաստրի

հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության պայմանների։
5. Գործունեության

տվյալների

և

գոմաղբի

կառավարման

ռազմավարության

մեջ

տարբերություն չի ենթադրվում անասունների այլ կատեգորիաների համար, ի
համադրություն

«Ստանդարտ»

սցենարի

(մանրամասների

համար`

«Ջերմոցային

գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվություն)։
«Մեղմման սցենարի» շրջանակում գոմաղբի կառավարումից կարտադրվի 2.1 Գգ CH 4 և
0.22 Գգ N 2 O, որը համարժեք է 110 Գգ CO 2 -ի: Խոզերն ու ԽԵԿ-ները հանդիսանում են CH 4
ամենախոշոր արտանետողը՝ պատասխանատու գոմաղբի կառավարումից ընդհանուր CH 4
արտանետումների

համապատասխանաբար

48․7

և

33․0%

համար:

Ոչխարներն

ու

թռչունները հանդիսանում են N 2 O ամենախոշոր արտանետողները, որոնք պատասխանատու են գոմաղբի կառավարումից ընդհանուր N 2 O արտանետումների 80․5% և 8․11%
համար, համապատասխանաբար (Գծապատկեր 12):

«Մեղմման» սցենարի շրջանակներում Հայաստանում 2030-ին աղիքային խմորումից և
գոմաղբի կառավարումից ՋԳ ընդհանուր արտանետումների ծավալը գնահատվում է 1,364
Գգ CO 2 -ին համարժեք: Ընդհանուր ՋԳ արտանետումների տեսանկյունից գոմաղբի կառավարումից ամենամեծ արտանետողներն են ԽԵԿ և ոչխարները, որոնք պատասխանատու
են CO 2 -ի համարժեք արտանետումների համապատասխանաբար 82․2% և 13․5%-ի համար
(Գծապատկեր 13):

Հայաստանի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ, 2014թ․։
Հղում՝ https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1860

93

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 97

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
Աղյուսակ 20.

«Մեղմման» սցենարի շրջանակներում գոմաղբի կառավարումից մեթանի և ազոտի
օքսիդի արտանետումները
Անասնաբուծություն

Արտանետումներ
CH 4 (Գգ)

N 2 O (Գգ)

3. Ա .2 - Գոմաղբի կառավարում

2.050396

0.216920

3.A.2.a - ԽԵԿ (մաքրացեղ Շվից և խառնացեղ կենդանիներ)

0.676506

0.008072

3.A.2.a.i - Կովեր (մաքրացեղ Շվից և խառնացեղ կենդանիներ)

0.419925

0.004832

3.A.2.a.iii - Այլ ԽԵԿ (մաքրացեղ Շվից և խառնացեղ կենդանիներ)

0.256581

0.003240

3. Ա .2. Բ - Գոմեշներ

0.001174

5.388 x 10-05

3. Ա .2. Գ - Ոչխարներ

0.2027420

0.174580

3. Ա .2. Դ - Այծեր

0.0060479

0.004536

0.0104814

4.782 x 10-05

0.0005562

2.32 x 10-06

0.998384

0.012026

3.A.2.i - Թռչուններ

0.117290

0.017601

3.A.2.j - Այլ (ճագարներ, մորթատու կենդանիներ)

0.037215

0.000000

3.A.2.f - Ձիեր
3.A.2.g - Ավանակներ և ջորիներ
3.A.2.h - Խոզեր

Գծապատկեր 12. Աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից մեթանի և ազոտի օքսիդի
արտադրություն Հայաստանում գերիշխող անասնապահական հատվածների կողմից՝
համաձայն «Մեղմման» սցենարի
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Գծապատկեր 13. Հայաստանում գերիշխող անասնապահական հատվածների կողմից ՋԳ արտանետումները՝ համաձայն «Մեղմման» սցենարի

Գոմաղբի կառավարումից N2O արտանետումներ, %

3

13

2

82

ԽԵԿ

Խոզեր

Ոչխարներ

Այլ

4.1.5. Անասնաբուծության ոլորտի կառավարման մեղմման սցենարի
ծախսերի և իրագործելիության ուսումնասիրություն
Վերլուծություն երկրի մասշտաբով՝ նոր ցեղատեսակների ներմուծում և անասնակերի
ճիշտ ընտրություն
Շահութաբերության համեմատական վերլուծության մուտքային տվյալներ
«Մեղմման» սցենարի ծախսարդյունավետությունը գնահատելու համար իրականացվել է
ծախսերի և իրագործելիության վերլուծություն, ինչը ենթադրում է մաքրացեղ Շվիցի ներմուծում
և Կովկասյան գորշի արհեստական սերմնավորման միջոցով ցեղատեսակների գենետիկ
հատկանիշների

բարելավում։

Ինչպես

առաջարկվել

է

սցենարի

վերլուծության

մեջ,

Հայաստանում մինչև 2030թ․-ը Շվից ցեղատեսակի գլխաքանակը կհասնի 100 հազար գլխի:
Այս արդյունքը ձեռք կբերվի ամեն տարի 2,300 կով ներմուծելու, իսկ հետագայում նաև
արհեստական սերմնավորման միջոցով:
«Մեղմման սցենարի» իրագործելիությունը վերլուծելու և դրա իրագործման արդյունքում
կուտակային դրամական հոսքերի և շահութաբերության ցուցանիշների հաշվարկման համար
հավաքագրվել են ստորև ներկայացված տվյալները, ինչը թույլ կտա գնահատել յուրաքանչյուր
ցեղատեսակի ծախսարդյունավետությունը․
•

Օրական արտադրված կաթի ծավալ
Խառնացեղ՝ յուրաքանչյուր կովի հաշվով 12․8 լիտր;
Մաքրացեղ Շվից՝ յուրաքանչյուր կովի հաշվով 18 լիտր

•

Յուրաքանչյուր տարի արոտային և մսուրային շրջանների օրերի քանակը
Արոտային շրջանի օրերի քանակ` 155 օր
Մսուրային շրջանի օրերի քանակ` 210 օր
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Յուրաքանչյուր տարվա արոտային և մսուրային շրջանների օրերի քանակը երկու
ցեղատեսակների համար նույնն է:
•

Այլ ծախսերը (կոմունալ ծառայություններ, փոխադրում, սպասարկում և այլն)
գնահատվում են ընդհանուր արժեքի 30%:

Հաշվարկները կատարվել են մաքրացեղ Շվից և խառնացեղ տեսակների համար՝ հաշվի
առնելով դրանց սեփական և գնված կերերի օպտիմալ հարաբերակցությունը: Քանի որ
ֆերմերների մեծ մասը կովերի համար օգտագործում են և՛ սեփական, և՛ գնովի կերեր,
կիրառվեց փորձագիտական կարծիք կերի օպտիմալ հարաբերակցություն ստանալու համար,
որը հիմնականում հիմնված է շուկայում առկա փորձի վրա: Աղյուսակ 21-ը և 22-ը ցույց են
տալիս սեփական և գնովի կերերի մոտավոր ընդհանուր արժեքները, որոնք կազմում են
համապատասխանաբար 491,700 դրամ և 386,100 դրամ:
Աղյուսակ 21.

Կերակրատեսակների նախընտրելի հարաբերակցությունը, ինքնուրույն արտադրվող
կերերը և գնված կերերը շվեյցարական մաքուր ցեղի համար

Մաքրացեղ Շվիցի անասնակեր սեփական և գնովի կերերի ցանկալի հարաբերակցությամբ
Մսուրային շրջան 210 օր

Գին, դրամ

Կոպիտ կեր՝ խոտ՝ սեփական արտադրություն

Արոտային շրջան 155 օր
Արոտականաչ՝ արժեքը օրական
համար
Համակցված կեր - գնովի

1

Օր

Արժեք, դրամ

25

11

210

57,750

25

15

210

78,750

25

8

210

42,000

180
Գին, դրամ

5
Միավոր, Կգ

210

189,000
Արժեք, դրամ

155

40,500 94

155

83,700

Հյութալի (թաց) կեր՝ սիլոս սեփական
արտադրություն
Հյութալի (թաց) կեր՝ ճակնդեղ գնովի
Համակցված կեր՝ գնովի

Միավոր, Կգ

կովի

Օր

261
180

3

Ընդամենը
Աղյուսակ 22.

491,700
Նախընտրելի կերերի հարաբերակցությունը, ինքնուրույն արտադրվող կերերը և
գնված կերերը շվեյցարական խառը ցեղատեսակի համար

Խառնացեղ Շվիցի անասնակեր սեփական և գնովի կերերի ցանկալի հարաբերակցությամբ
Մսուրային շրջան 210 օր

Գին, դրամ

Միավոր, Կգ

Կոպիտ կեր՝ խոտ՝ սեփական արտադրություն

25

10

210

52,500

Հյութալի (թաց) կեր՝ սիլոս սեփական արտադրություն

25

12

210

63,000

Հյութալի (թաց) կեր՝ ճակնդեղ գնովի

25

8

210

42,000

180

3.5

210

132,300

Գին, դրամ

Միավոր, Կգ

Համակցված կեր՝ գնովի
Արոտային շրջան 155 օր
Արոտականաչ՝ արժեքը օրական 1 կովի համար

261

Համակցված կեր - գնովի

180

Ընդամենը
94
95

2

Օր

Օր

Արժեք, դրամ

Արժեք, դրամ

155

40,500 95

155

55,800
386,100

Արժեքը կազմում է 40,455 դրամ և պարզեցման նպատակով կլորացվում է դեպի վեր` 40,500 դրամ:
Նույն տեղում։
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Տարեկան անհրաժեշտ է ներմուծել 2,300 գլուխ մաքրացեղ Շվից, որի տնտեսական
օգտակարությունը 7 տարի է: Մեկ կովի ներմուծման արժեքը գնահատվում է 2,400 եվրո
(2021թ․ հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքների համաձայն 1 եվրո = 640 դրամ) 96:
Աղյուսակ 23.
Տարիներ
2021

Խառնացեղ Շվից
Կովկասյան գորշ (հին)
251,716

Խառնացեղ Շվից
-

251,716

2022

251,716

-

251,716

2023

222,265

23,158

245,423

2024

188,724

49,336

238,060

2025

151,923

77,805

229,728

2026

112,262

108,277

220,539

2027

70,176

140,439

210,615

2028

26,123

173,961

200,084

2029

-

189,080

189,080

2030

-

177,735

177,735

Աղյուսակ 24.
Տարիներ

Ընդամենը

Մաքրացեղ Շվից
Կովեր / գլխաքանակ

Վերարտադրվող հորթերի քանակը, որոնք
երկու տարուց հետո կարող են ծննդաբերել

2021

2,300

1,150

2022

4,600

2,300

2023

8,050

4,025

2024

12,650

6,325

2025

18,975

9,488

2026

27,600

13,800

2027

39,388

19,694

2028

53,188

26,594

2029

72,881

36,441

2030

99,475

49,738

Ըստ մոտարկումների՝ 2020թ․-ին Հայաստանում արհեստականորեն սերմնավորված կովերի
տեսակարար կշիռը կազմել է 20%: Այս ցուցանիշը 2030թ․-ին նախատեսվում է հասցնել մինչև
50%, ինչը պետք է իրականացվի արհեստական սերմնավորման տարեկան 3% աճ
ապահովելով: Արդյունքում, 2021թ․-ին առկա 251,716 կովերի միայն 23%-ը կսերմնավորվի
մաքրացեղ Շվիցի սերմնահեղուկով (սերմնահեղուկի և ծառայության միջին շուկայական
արժեքը գնահատվում է 12,000 դրամ): Անասունների վերարտադրության միջին մակարդակը
գնահատվում է 80%: Այս ուսումնասիրության շրջանակներում ենթադրվում է, որ ցուլերի և
96

Փոխարժեքների արխիվ, ԿԲ, 2021թ․:
Հղում՝ https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx?DateFrom=2021-01-01&DateTo=2021-0305&ISOCodes=EUR
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կովերի բաշխումը յուրաքանչյուրը 50% է: 2022թ․-ին արհեստական սերմնավորման ցուցանիշը
կաճի համապատասխանաբար մինչև 26%, 2023թ.` 29% և 2030` 50%:
Նաև նախատեսվում է, որ սկսած 2023թ․-ից, բացի այն, որ վերարտադրվող կովերը
կհամալրվեն 2021թ․-ին ծնված էգ խառնացեղ Շվից հորթերով, ցածր արտադրողականությամբ
կովերի թիվը նախիրում կավելանա 2.5%-ից մինչև 6% (2030թ․): Արդյունքում՝ սկսած 2028թ․-ից,
վերարտադրվող կովերը գրեթե ամբողջությամբ կկազմեն խառնացեղ Շվից տեսակը, և
այդպիսով խառնացեղ Շվիցի թիվը 2030թ․-ին կհասնի 177,735-ի:
Հավաքագրված և վերը ներկայացված տվյալների հիման վրա, հաշվարկվել են դրամական
հոսքերի և շահութաբերության ցուցանիշները մաքրացեղ և խառնացեղ Շվիցի համար:

Աղյուսակ 25.

Կովկասյան գորշ ցեղի տարեկան գլխաքանակը, որը պետք է արհեստականորեն
սերմանվի
Խառնացեղ անասունների գլխաքանակ,
որոնք պետք է արհեստականորեն
սերմնավորվեն, գլուխ

Խառնացեղ,
գլուխ

արհեստական
սերմնավորման տոկոս, %

2021

251,716

23

57,895

2022

251,716

26

65,446

2023

245,423

29

71,173

2024

238,060

32

76,179

2025

229,728

35

80,405

2026

220,539

38

83,805

2027

210,615

41

86,352

2028

200,084

44

88,037

2029

189,080

47

88,867

2030

177,735

50

88,867

Տարիներ

Կուտակային դրամական հոսքեր
Աղյուսակ 26.
Տարիներ

Մաքրացեղ և խառնացեղ Շվից ցեղին բնութագրող կուտակային դրամական հոսքերի
ցուցանիշները, դրամ
Մաքրացեղ Շվից

Խառնացեղ

2021

-2,788,799

-694,794

2022

-4,833,598

-1,480,213

2023

-5,762,395

5,865,052

2024

-5,203,191

23,382,174

2025

-2,597,986

51,484,226

2026

2,797,223

90,929,279

2027

12,005,435

142,359,012

2028

25,677,652

206,291,847

2029

45,720,374

275,862,937

2030

74,365,605

341,195,696
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Ինչպես ցույց է տրված Գծապատկեր 14-ում, մաքրացեղ Շվիցի դեպքում կուտակային
դրամական

հոսքերը

ինքնածախսածածկման կետին

են հասնում 2026թ․-ին,

մինչդեռ

խառնացեղի դեպքում այն սկսվում է 2023թ․-ից:

Միլիարդ

Գծապատկեր 14. Առաջարկվող սցենարի շրջանակներում մաքրացեղ Շվիցի ներմուծման և խառնացեղ
Շվիցի ինքնածախսածածկման կետերը, մլրդ դրամ
Կուտակային դրամական հոսքերը

500
400
300
200
100
0
-100

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ՇՎԻՑ ՄԱՔՐԱՑԵՂ

2027

ՇՎԻՑ ԽԱՌՆԱՑԵՂ

2028

2029

2030

Շահութաբերություն
Մաքրացեղ Շվիցի դեպքում շահույթ հնարավոր է ստանալ սկսած 2024թ-ից: Խառնացեղի
դեպքում, քանի որ հորթերը անցնում են կաթնատվության և սկսում վերարտադրվել 2 տարի
անց, շահութաբերությունը սկսվում է երրորդ տարուց:

Աղյուսակ 27.
Տարիներ

Մաքրացեղ և խառնացեղ Շվիցի շահութաբերությունը
Շվեյցարական ցեղատեսակ

Խառնացեղ

2021

-113%

0.00%

2022

-42%

0.00%

2023

-11%

41.70%

2024

4%

45.50%

2025

13%

46.30%

2026

18%

46.70%

2027

22%

46.90%

2028

24%

47.10%

2029

26%

47.10%

2030

27%

47.10%
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Գծապատկեր 15. Հայաստանում
հաշվարկ, %

«Մեղմման

սցենարի»

կիրառման

համար

շահութաբերության

Շահութաբերություն
100%
50%
0%
-50%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-100%
-150%
ՇՎԻՑ ՄԱՔՐԱՑԵՂ

ՇՎԻՑ ԽԱՌՆԱՑԵՂ

Որպես արդյունք տնտեսական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անասունների որակական
բնութագրիչների բարելավումը և նոր ցեղատեսակների ներմուծումն ու արհեստական
սերմնավորումը տնտեսապես շահավետ են, ուստի մեղմման սցենարը համարվում է
իրագործելի: «Մեղմման սցենարի» իրագործման արդյունքում 2030թ․ ակնկալվում են հետևյալ
արդյունքները.
•

ընդհանուր արտանետումները կավելանան 28%-ով (ի տարբերություն «Ստանդարտ»
սցենարի դեպքում 91․8%-ի),

•

անասնագլխաքանակը

կհամապատասխանի

«Ռազմավարությունով»

սահմանված

177,735 մակարդակին,
•

կաթի արտադրությունը 2017-ի համեմատ կաճի 171%-ով,

•

տավարի մսի արտադրությունը կաճի 213%-ով, գառան արտադրությունը՝ 167%-ով և
խոզի մսի արտադրությունը՝ 182%-ով:

Վերլուծություն ֆերմայի մասշտաբով՝ նոր ցեղատեսակների ներմուծում և անասնակերի
ճիշտ ընտրություն
Որպես առաջին քայլ՝ մենք գնահատել ենք, թե արդյոք Հայաստանում ձեռնտո՞ւ է բարելավել
ցեղի տեսակը և հաշվարկել ենք դրա իրագործելիությունը երկրի մակարդակով: Այս
ծախսարդյունավետության գնահատման փուլում ավելի մանրամասն անդրադարձ է կատարվել
փոքր ֆերմերային տնտեսություններին, ինչը թույլ է տվել պարզել, թե արդյոք փոքր
տնտեսվարողը կարող է նման ներդրումից օգուտ ստանալ և դառնալ ինքնաբավ:
Այս վերլուծության համար դիտարկվել են փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսություններ: Փոքր
տնտեսությունների դեպքում մենք դիտարկել ենք 3 կով պահող ֆերմերային տնտեսություն,
իսկ միջին տնտեսության դեպքում` 13 (2 հորթերը չեն դիտարկվում արտանետումների վերլուծության մեջ, սակայն դրանք կարևոր են ծախսարդյունավետության հաշվարկման ժամանակ) անասուն, այդ թվում` 1 մաքրացեղ Շվից կով, 6 խառնացեղ կով, 1 Շվից հորթ և 5
խառնացեղ հորթ:
Ֆերմերային տնտեսության մակարդակում ցեղի տեսակի բարելավումը և գլխաքանակի
ավելացումը չի դիտարկվել ծախսարդյունավետության վերլուծության մեջ: Հորթը վաճառվում է
արտադրողականությունը / կենսունակությունը կորցնելուն պես, որը սովորաբար լինում է իր
104 | հուլիս 2021թ․ | «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ»

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

կյանքի

8-րդ

տարում:

Տավարի

մսի

վաճառքից

ստացված

եկամուտը

ներառված

է

հաշվարկման մեջ, ինչը ֆերմերին ապահովում է կայուն եկամուտ: Այսպիսով, 2027-2028թթ․
ընթացքում 8 տարեկան կովերը կվաճառվեն որպես մսացու։ 6 հորթ (ցուլերի և կովերի 50/50
հարաբերակցությամբ) կպահպանվեն ֆերմայում՝ դրանց բազմացման նպատակով: Այդ
հորթերը կհասունանան երեք տարի հետո:
2027թ․-ին խառնացեղ կովերից 3-ը կվաճառվեն, իսկ մնացած 2-ը և 1 մաքրացեղ Շվից հորթ
կպահպանվեն հետագա բուծման համար: Այս հորթերը կհասունանան 2029թ․-ին: Մնացած 3
կովերը 2029թ․-ին կվաճառվեն որպես մսացու: Նույն կերպ, 2028-ին կպահպանվեն ևս 3 հորթ,
որոնք կհասունանան 2030թ․-ին և այսպես շարունակ:
1 հորթի վաճառքի գինը սովորաբար հավասար է 250 լիտր կաթի գնին: Սա վերաբերում է
Կովկասյան գորշին: Խառնացեղ Շվիցի դեպքում ցեղատեսակը բարելավվում է և կենդանիները կերակրվում են ավելի որակյալ և բարձրարժեք անասնակերով, ինչը բերում է հորթի գնի
բարձրացման: Հաշվարկի ընթացքում կովի մսի 1 կգ-ի գինը գնահատվում է 2,000 դրամ:
Սպանդի մակարդակը 55% է․ մաքրացեղ Շվիցի դեպքում` 580 կգ, իսկ խառնացեղի դեպքում`
490 կգ:
Բացի այդ, 6 հորթերի պահպանման ծախսերը գնահատվում են 2 տարվա համար` մինչև
դրանց հասունացումը (2027թ․ և 2028թ․): Այդ տարիների ընթացքում եկամուտ ձևավորվում է
հորթերի վաճառքից, 6 կովի արտադրած կաթի վաճառքից (1 մաքրացեղ Շվից և 5 խառնացեղ)
և այդ 6

կովերից

արտադրված մսամթերքի վաճառքից: Նշված գյուղատնտեսական

արտադրանքի իրացումից ընդհանուր եկամուտը մինչև 2030թ․-ը կազմում է 55,122,500 դրամ:
Վերլուծության արդյունքները, ներառյալ զուտ շահույթի կամ վնասի հաշվարկը և կուտակային
դրամական հոսքերը, ներկայացված են Աղյուսակ 28-ում։ 2021-ին, երբ ֆերմերը ներդրում է
կատարում մաքրացեղ Շվիցի ձեռքբերման մեջ, տարեվերջին նա ունենում է որոշակի չափով
շահույթ՝ 260,664 դրամ: 2022թ․-ից մինչև 2026թ․ ընկած ժամանակահատվածում ֆերմերը
կայուն և ավելի բարձր մակարդակի եկամուտ է ապահովում: Դա պայմանավորված է կաթի և
հորթերի լրացուցիչ վաճառքով: 2027թ․-ից սկսած՝ ֆերմերը պահում է հորթերի մի մասը
վերարտադրության նպատակներով, քանի որ գոյություն ունեցող ցուլերն ու կովերը հասնում
են իրենց արտադրողականության առավելագույն մակարդակին, և անասունները պետք է
համալրվեն հորթերով: Այս փուլում պետք է հաշվի առնվեն այդ հորթերի կերակրման
լրացուցիչ ծախսերը: Արդյունքում, այս տարիների ընթացքում շահութաբերությունն ընկնում է:
Ավելին, 2027թ․ ֆերմերը ունենում է ֆինանսական վնաս, քանի որ հորթերի կերակրման
ծախսերը ներառված են հաշվարկներում, իսկ արդեն ծեր կովերը պատրաստվում են վաճառքի
հանել որպես մսացու:
Կուտակային դրամական հոսքերը, այնուամենայնիվ, բացասական չեն: Սա նշանակում է, որ
ֆերմերի ներդրումը նոր ցեղատեսակի ձեռքբերման մեջ ֆինանսապես շահեկան է։
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Աղյուսակ 28.

Շվից ցեղատեսակի կովերի ներմուծման, ցեղատեսակի արհեստական սերմնավորման և խաչասերման միջոցով ցեղի տեսակը բարելավելու արդյունավետության
վերլուծություն, 2021-2030թթ․ 97

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Մաքրացեղ Շվիցի ձեռքբերում -1*2400
Եվրո
Շվից կովերի քանակ
Կերակրման փոփոխուն ծախսեր՝ Շվից
կովեր

2021

2025

2030 ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,536,000

Կովերի քանակ - Շվից Խառնացեղ
Կերակրման փոփոխուն ծախսեր՝
խառնացեղ կովեր
Հորթերի քանակ
Կերակրման փոփոխուն ծախսեր՝ Շվից
հորթեր
Խառնացեղ հորթերի քանակ
Կերակրման փոփոխուն ծախսեր՝
խառնացեղ հորթեր
Կերակրման ընդհանուր փոփոխուն
ծախսեր

1,536,000

1

1

1

1

491,700

491,700

491,700

4,917,000

5

5

5

5

1,930,500

1,930,500

1,930,500

19,305,000

0

0

-

-

-

437,745

0

0

-

-

-

1,992,900

2,422,200

2,422,200

2,422,200

26,652,645

Այլ փոփոխուն ծախսեր

1,038,086

1,038,086

1,038,086

11,422,562

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ

4,996,286

3,460,286

3,460,286

39,611,206

1,070,550

1,070,550

1,070,550

10,705,500

3,806,400

3,806,400

3,806,400

38,064,000

380,000

330,000

330,000

3,020,000

2,695,000

3,333,000

ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Կաթի իրացում- 18լ օրեկան, 1լ․ 195
դրամով-Շվից
'Կաթի իրացում- 12.8լ օրեկան, 1լ․ 195
դրամով-Խառնացեղ
Հորթերի իրացում- 1 Շվից-80,000 դրամ,
1խառն․-50,000 դրամ
Կովերի իրացում- 1 Շվից-638,000 դրամ,
1խառն․-539,000 դրամ

5,256,950

5,206,950

7,901,950

55,122,500

ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍԸ

260,664

1,746,664

4,441,664

15,511,294

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ

260,664

7,247,321

15,511,294

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Կենսագազի արտադրության համակարգի նկարագիր
Գոմաղբի

կառավարման

լուծումներից

մեկը

արդյունքում

համարվում

է

առաջացած

կենսազազի

կլիմայի

փոփոխության

տեխնոլոգիաների

մեղմման

օգտագործումը:

Այն

վերականգնվող և մաքուր է, ինչպես նաև ֆինանսապես մատչելի: Կենսագազն օգտագործվում
է ջեռուցման, խոհարարության և այլ կենցաղային պայմաններում: Հետևաբար, կենսազազի
տեխնոլոգիաներն աջակցում են կայուն զարգացմանը: Կենսագազը արտադրվում է կենդա-
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նական թափոններից, և կենսագազի արտադրության արդյունքից առաջացած մնացորդները
որպես կանոն հանդիսանում են բարձրարժեք պարարտանյութեր: Զարգացած երկրներում
կենսագազի տեխնոլոգիաների կիրառումը (կրճատում է գոմաղբի կառավարման արդյունքում
ՋԳ արտանետումները և արտադրում է վերականգնվող էներգիա) աջակցություն է ստանում
Կառավարությունը, որը տնտեսական և բնապահպանական կարգավորումների միջոցով
նպաստում են մեղմման միջոցառումների իրականացմանը: Մինչդեռ, զարգացող երկրներում
այս միջոցառումները աջակցություն են ստանում նաև ՄԱԿ գրասենյակների կողմից, ինչպես
օրինակ ՄԱԿ Բնապահպանական Ֆոնդը, ՄԱԿ աղետների ռիսկի նվազեցմանն գրասենյակը, 98 Կանաչ Կլիմայի հիմնադրամը, 99 Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամը 100 և այլ միջազգային

կազմակերպություններ։

Այն

կիրառվում

է

մեծամասշտաբ

ֆերմաների

համար՝

ջերմություն և էներգիա ստանալու նպատակով։ Կենսագազի տեխնոլոգիաները ոչ միայն
կրճատում են ՋԳ արտանետումները, այլև ապահովում շահույթ ֆերմերի համար։
Կենսագազի արտադրության գործընթացը սովորաբար տևում է 26 օր, որի ընթացքում
խմորման գործընթացները տեղի են ունենում 35 ± 2 աստիճան ջերմաստիճանի ներքո:
Արդյունքում,

կենսագազն

արտադրվում

է

60-65%

մեթանի

մասնաբաժնով

(մեթանի

մասնաբաժինը բնական գազում` 80-90%):
Սցենարի համաձայն, գործարանը բաղկացած է հետևյալից.
1. Հումքի միավոր
2. Ռեակտոր
3. Ջեռուցման համակարգ
4. Կենսագազի ժամանակավոր պահեստավորում
5. Կենսագազի ֆիլտրման միավոր
Գոմաղբը և դրինաժները լցվում են ռեակտորի մեջ, որտեղ գտնվում է խառնիչը: Խառնուրդի
արդյունքում կենսազանգվածը դառնում է ամբողջովին միատարր, որից հետո այն մղվում է
սնուցման միավոր, որտեղ այն հասցվում է համապատասխան ջերմաստիճանի, իսկ հետո
մղվում է խմորման տարա: Խմորման տարայում գտնվում է կենտրոնական խառնիչը, որն
ապահովում է արտադրության ընթացքում կենսազանգվածի միատարրությունը և թույլ չի
տալիս, որպեսզի այն շերտավորվի: Ջեռուցման համակարգը ապահովում է կենսազանգվածի
կայուն ջերմաստիճան` բարձր խտություն ստանալու համար: Երբ խմորման տարա նոր
զանգված է լցվում, կենսազանգվածի համապատասխան ծավալ ավտոմատ կերպով հանվում է
տարայից և կարող է առանձնացվել: Հնարավոր է առանձին ձեռք բերել հեղուկ չոր բիոհումուս:
Խմորման ընթացքում առաջացած կենսագազը պարունակում է նաև այլ նյութեր՝ գազեր, որոնք
մասամբ մաքրվում են զտման և ջրահեռացման միջոցով: Արդյունքը ածխաթթու գազ
պարունակող գազ է:

Հղում՝ https://research.un.org/en/climate-change/un
Հղում՝ https://www.greenclimate.fund/
100
Հղում՝ https://www.adb.org/what-we-do/funds/climate-change-fund
98
99
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Կենսազանգվածի ծախսարդյունավետության հաշվարկման համար մուտքային տվյալները
տրամադրել է Ադակո ՍՊԸ-ն: 101 Այս ընկերությունը հայկական շուկայում առաջինը և դեռ
միակն է, որը տրամադրում է հնարավոր այլընտրանքային էներգիայի տեխնոլոգիաներ:
Ընկերության ընթացիկ նախագծերից մեկը հայկական համայնքներից մեկում կենսագազի
կայանի տեղադրումն է, որն ունի 5մ3 տարողություն: Նման կայանի արժեքը մոտավորապես
կազմում է 2,560,000 ՀՀ դրամ:
Կենսազանգվածային ռեակտորի ծախսարդյունավետության վերլուծությունը կատարվել է
փոքր (3 գլխաքանակ կամ 120 կգ / օր գոմաղբ) և միջին (13 գլխաքանակ կամ 308 կգ / օր
գոմաղբ) չափի ֆերմերային տնտեսությունների համար և հավաքվել են մուտքային հետևյալ
տվյալները.
•

1մ3-ից արտադրված կենսագազ

•

Արտադրված պարարտանյութ

•

Կենսագազի գինը 1մ3-ի համար

•

Պարարտանյութի գինը 1 կգ-ի համար

Կենսագազ գեներացնող համակարգ 3 ԽԵԿ գլխաքանակով փոքր տնտեսության համար

Որպես առաջին քայլ՝ հաշվարկները կատարվում են 3 կով ունեցող ֆերմայի համար: 3 կովի
հաշվարկով օրական ձևավորվում է 120 կգ գոմաղբ: Սա գոմաղբի նվազագույն քանակն է, որը
պետք է անցնի ռեակտոր մշակման համար: Այս մակարդակում կենսագազ արտադրող
համակարգը համարվում է տնտեսապես ոչ արդյունավետ:
Կարևոր է նշել, որ բացի կենսագազի արտադրությունից, ֆերմայում պետք է լինի նաև
օրգանական պարարտանյութ: Այն կօգտագործվի ֆերմայում` ներքին սպառման համար կամ
ավելցուկի դեպքում, շուկայում կարող է վաճառվել մեկ կգ-ի դիմաց 100 դրամով: 1մ3
կենսագազի գինը 100 դրամ է: Ի տարբերություն դրա, ներկայումս Հայաստանում 1մ3 գազի
ինքնարժեքը 136 դրամ է, որը հիմք է հանդիսանում ծախսարդյունավետության հաշվարկների
համար: Վերլուծությունը հաշվի է առնում կոմունալ ծախսերի խնայողությունը կենսագազի
օգտագործմանն

անցնելուց

հետո,

կենսագազի

կայանի

ետգնման

ժամկետը

(որը

ծախսարդյունավետ է միայն արտադրված պարարտանյութը վաճառելու դեպքում) և ծրագրի
զուտ ներկա արժեքը, որը հաշվարկվում է կիրառելով համապատասխանաբար 5% և 10%
զեղչման դրույքներ: 102

101

102

Արտակ Ադամյան՝ «Ադակո» ՍՊԸ-ի համահիմնադիր և ինժեներական տնօրեն: 2021թ․ մարտի 22-28
ընկած ժամանակահատվածում անցկացվել են մի քանի հանդիպումներ Արտակ Ադամյանի հետ,
որոնք թույլ են տվել հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տվյալներ` կապված կենսագազի
ռեակտորի ծախսերի, արժեքների և պահպանման հետ:
Զուտ ներդրումային արժեք՝ ԶՆԱ ներդրումային նախագծերի իրագործելիության որոշման մեթոդ է:
Այն հավասար է ծրագրի զուտ դրամական մուտքերի ներկա արժեքի և ներդրման նախնական
ծախսերի տարբերությանը: Դրամական զուտ հոսքերի ներկա արժեքը որոշվում է զեղչման
տոկոսադրույքով, որը ստացվում է` հաշվի առնելով համանման նախագծերի համար
փոխառությունների արժեքը: Ներկայումս գյուղատնտեսության համար կան տարբեր վարկեր` 5%-6%
և 10%: Զեղչման համար կիրառվել են նվազագույն և առավելագույն տոկոսադրույքները` վերլուծելու
համար, թե որ փոխառության տոկոսադրույքով է ԶՆԱ-ն դրական, իսկ նախագիծը` շահութաբեր:
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Աղյուսակ 29․

3 կով գլխաքանակով ֆերմայում կամ 120 կգ գոմաղբի արտադրություն
(պարարտանյութերով հաշվարկված) ֆերմայում կենսագազի ռեակտորի ներդրման
ծախսերի արդյունավետության վերլուծություն, 2021-2030 103

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2021

2022

2025

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
Կենսագազի կայանի ձեռքբերում4,000 Եվրո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Վերանորոգման տարեկան
ծառայություններ 90 Եվրո
ԿԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
ԱՅԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

(2,560,000)
(2,560,000)

-

(2,560,000)
-

-

-

(2,560,000)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(518,400)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(518,400)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(3,078,400)

36,765

36,765

36,765

330,882

3,064

3,064

3,064

27,573

4,136

4,136

4,136

37,224

306,372

306,372

2,757,347

413,602

413,602

3,722,418

719,974

719,974

719,974

6,479,765

95,040

95,040

95,040

855,360

-

95,040

95,040

95,040

855,360

-

815,014

815,014

815,014

7,335,125

ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍ

(2,560,000)

757,414

757,414

757,414

4,256,725

Տոկոսադրույք
Տոկոսադրույք
ԶՆԱ 10%
ԶՆԱ 5%

10%
5%
(2,560,000) 688,558
(2,560,000) 721,347

517,324
623,126

321,217
488,236

1,801,965
2,823,563

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ

(2,560,000)

-

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Տարեկան գոմաղբ/ կգ․
Տարեկան կենսագազ/մ3- 120 կգ
գոմաղբից 10մ3
Տարեկան պարարտանյութ/կգ- 120
կգ գոմաղբից 13.5 կգ
Եկամուտ կենսագազ- 1մ3- 100
դրամով
Եկամուտ պարարտանյութից- 1կգ100 դրամով
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կոմունալ ծախսի խնայողություն
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՈՒՏՆԵՐ

306,372
413,602
-

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կենսագազ գեներացնող համակարգի
տեղադրման հետգնման ժամկետը 3․5 տարի է, իսկ ԶՆԱ-ն դրական է` 2,823,600 դրամ 5%
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Տե՛ս Հավելված 4-ում` 2021-2030 թվականների յուրաքանչյուր տարվա մանրամասն հաշվարկների
ամբողջական աղյուսակը. 3 գլխաքանակ ունեցող ֆերմայում կենսագազի ռեակտորի ներդրման
ծախսերի արդյունավետության վերլուծություն կամ 120 կգ գոմաղբի արտադրություն
(պարարտանյութերով հաշվարկված)։
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զեղչման դրույքի դեպքում և 1,802,000 դրամ` 10% զեղչման դրույքի դեպքում: Սա ցույց է
տալիս, որ ֆերման, որն ունի օրական 120 կգ գոմաղբի արտադրություն, կարող է ներդնել այս
նախագծում:
Կենսագազի համակարգ 13 ԽԵԿ գլխաքանակով միջին տնտեսության համար
Մեղմման սցենարի շրջանակներում հաշվի է առնվում գյուղացիական տնտեսության միջին
չափը` 13 ԽԵԿ գլխաքանակով: Գլխաքանակը ներառում է մաքրացեղ Շվից, խառնացեղ և
հորթեր: Այս գլխաքանակի համար գոմաղբի արտադրության մակարդակը գնահատվում է
օրական 308 կգ: Նույն հաշվարկներն արվել են նաև կենսագազի ծախսարդյունավետության
հաշվարկների համար` 13 կով գլխաքանակ ունեցող ֆերմայի համար: Այս դեպքում հետգնման
ժամկետը 4 տարի է: Զուտ ներկա արժեքի հաշվարկման համար կիրառվում են զեղչման երկու
դրույքաչափեր` 5% և 10%: Զեղչման երկու դրույքաչափերն էլ բերում են դրական զուտ ներկա
արժեքի` համապատասխանաբար 4,902,000 և 3,302,000 դրամ: Սա նշանակում է, որ 13 ԽԵԿ
ունեցող գյուղացիական տնտեսության համար, որը ունի գոմաղբի արտադրություն օրական
308 կգ մակարդակ, կենսագազ գեներացնող համակարգում ներդրումներ կատարելը
շահավետ է:

Եզրակացություն
Ցեղատեսակի բարելավման և կերակրման օպտիմալ ռեժիմների ծախսարդյունավետության
վերլուծությունը երկրի մակարդակով շահեկան է: Փոքր և միջին ֆերմերային
տնտեսությունների կողմից պարարտանյութի հետ կենսագազի արտադրության համակարգում
ներդրումներ իրականացնելը ևս ծախսարդյունավետ է: Սույն ուսումնասիրության
շրջանակներում առաջարկված մեղմման համալիր միջոցառումները համադրությունը
ենթադրում է, որ ֆերմերային տնտեսությունը, որը ներդրում կանի և կներմուծի Շվից
ցեղատեսակի կովեր, կկարողանա շահույթ ձևավորել առաջին իսկ տարվանից: Քանի որ
ֆերմայում օրական արտադրվում է մինչև 308 կգ գոմաղբ, անհրաժեշտ կլինի տեղադրել
առնվազն 2 կենսագազի ռեակտոր, որի արժեքը կկազմի 5,120,000 դրամ: Գյուղացիական
տնտեսությունը կարող է ներդրումներ կատարել կենսագազի ռեակտորում 2025թ․-ից սկսած:
Արդյունքում, կուտակային դրամական հոսքերը կնվազեն, բայց այնուամենայնիվ կլինեն
դրական: Սա նշանակում է, որ սկսած 2025թ․-ից ֆերման կկարողանա ձևավորել եկամուտ, և
ընդհանուր կուտակային դրամական զուտ ներհոսքը / շահույթը 2021-2030թթ․ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար կկազմի 22,828,000 դրամ (Աղյուսակ 31):

Աղյուսակ 30.

13 կով գլխաքանակով ֆերմայում կենսագազի ռեակտորի ներդրման կամ 308 կգ
գոմաղբի արտադրություն (պարարտանյութերով հաշվարկված) ծախսերի արդյունավետության վերլուծություն, 2021-2030 104

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
104

2021 2022 2023

2024

2025

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Տե՛ս Հավելված 5-ում` 2021-2030թթ. յուրաքանչյուր տարվա մանրամասն հաշվարկների ամբողջական
աղյուսակը։

110 | հուլիս 2021թ․ | «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ»

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2021 2022 2023

2024

2025

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
Կենսագազի ռեակտորի
ձեռքբերում, 2*4,000 Եվրո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ
ԾԱԽՍԵՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Վերանորոգման տարեկան
ծառայություններ 90 Եվրո
ԿԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
ԱՅԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ

(5,120,000)
-

-

-

(5,120,000)

(5,120,000)
-

-

(5,120,000)

(57,600) (57,600)

(57,600)

(403,200)

(57,600) (57,600)

(57,600)

(403,200)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,177,600) (57,600)

(57,600)

(5,523,200)

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Տարեկան գոմաղբ/ կգ․
Տարեկան կենսագազ/մ3- 120
կգ գոմաղբից 10մ3
Տարեկան պարարտանյութ/կգ
120 կգ գոմաղբից 13.5 կգ
'Եկամուտ կենսագազից- 1մ3100 դրամով
Եկամուտ պարարտանյութից1կգ- 100 դրամով
ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կոմունալ ծախսի
խնայողություն
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

-

88,812

88,812

88,812

621,683

-

-

7,401

7,401

7,401

51,807

-

-

9,991

9,991

9,991

69,939

-

-

740,098 740,098

740,098

5,180,688

-

-

999,133

999,133

999,133

6,993,929

-

-

1,739,231 1,739,231

1,739,231

12,174,618

95,040

95,040

95,040

665,280

95,040

95,040

95,040

665,280

-

-

-

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՈՒՏՆԵՐ

-

-

-

1,834,271 1,834,271

1,834,271

12,839,898

ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍ

-

-

-

(3,343,329) 1,776,671

1,776,671

7,316,698

-

-

(2,511,892) 1,213,490
(2,888,093) 1,461,672

753,482
1,145,258

3,301,681
4,901,852

COST SAVINGS

Տոկոսադրույք

10%

Տոկոսադրույք
ԶՆԱ 10%
ԶՆԱ 5%

5%
-
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Աղյուսակ 31.

Ծախսերի օգուտների ամփոփ վերլուծություն. «Ֆերմա» և կենսագազի ռեակտոր

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՈՒՏՆԵՐ
Ֆերմայի
5,256,950 5,206,950 5,206,950 5,206,950 5,206,950 5,206,950 5,026,950 5,056,950 5,844,950 7,901,950 55,122,500
եկամուտներ
Կենսագազի կայանի
- 1,834,271 1,834,271 1,834,271 1,834,271 1,834,271 1,834,271 1,834,271 12,839,898
եկամուտը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
5,256,950 5,206,950 5,206,950 7,041,221 7,041,221 7,041,221 6,861,221 6,891,221 7,679,221 9,736,221 67,962,398
ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ԾԱԽՍԵՐ
Ֆերմայի
4,996,286 3,460,286 3,460,286 3,460,286 3,460,286 3,460,286 4,029,686 5,196,460 4,627,060 3,460,286 39,611,206
եկամուտներ
Կենսագազի կայանի
- 5,177,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
5,523,200
եկամուտը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
4,996,286 3,460,286 3,460,286 8,637,886 3,517,886 3,517,886 4,087,286 5,254,060 4,684,660 3,517,886 45,134,406
ԾԱԽՍԵՐ
ԶՈՒՏ
ՕԳՈՒՏ/ԾԱԽՍ

260,664 1,746,664 1,746,664 (1,596,665) 3,523,335 3,523,335 2,773,935

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՏ
ԿԱՆԽԻԿ ՀՈՍՔԵՐ

260,664 2,007,329 3,753,993

1,637,161 2,994,561 6,218,335

2,157,328 5,680,664 9,203,999 11,97,934 13,615,095 16,609,656 22,827,991
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4.2. Հողերի կառավարում
4․2․1․1․ «Ստանդարտ» սցենար

Կառավարվող հողերից ուղղակի N 2 O (3C4) և անուղղակի N 2 O (3C5) արտանետումները
հաշվարկելու համար դիտարկվում են հետևյալ N աղբյուրները.
 արհեստական

ազոտական

պարարտանյութեր

(ՍԱՊ)

(արհեստական

N

պարարտանյութերի ներմուծման քանակական տվյալներ);
 արոտավայրերում, դաշտերում և ցանկապատված տարածություններում մնացած
մեզի և գոմաղբի ազոտը;
 բերքի մնացորդներում (վերգետնյա և ստորգետնյա) ազոտի պարունակությունը,
ներառյալ N- ֆիքսող և կերային մշակաբույսերից;
 մշակաբույսերի մնացորդներում գնահատված N (վերգետնյա և ստորգետնյա);
 որպես պարարտանյութ կիրառվող օրգանական N (օրինակ ՝ կենդանիների
գոմաղբ):
«Ստանդարտ»
սցենարի
շրջանակներում,
գնահատվել
են
մշակաբույսերի
արտադրության և ՍԱՊ կիրառման օրինաչափությունները 2017-2019թթ․ համար և
համեմատվել N պարարտանյութի օգտագործման ստանդարտի հետ:
Աղյուսակ 32-ում ամփոփվում է հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
արտադրության 2017թ․ և 2030թ․ համեմատությունը «Ստանդարտ» սցենարի համաձայն:
Ինչպես ավելի վաղ նկարագրվել է այս զեկույցում, մշակաբույսերի արտադրության
ծավալները վերցված են «Ռազմավարությունից»:
Աղյուսակ 32.

Հայաստանում հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա
տնկարկների համախառն բերքը «Ստանդարտ» սցենարի համաձայն, 2030թ․

Մշակաբույս
Հացահատիկային և
հատիկաընդեղեն
մշակաբույսեր
Կարտոֆիլ
Բոստանային մշակաբույսեր
Բանջարաբոստանային
բույսեր
Տեխնիկական մշակաբույսեր
Կերային մշակաբույսեր
Մրգեր և հատապտուղներ
Խաղող

Արտադրություն
2017, 1000
տոննա

Արտադրություն,
2030, 1000
տոննա

2017-ի նկատմամբ
փոփոխությունը (%)

302

804

166

543
784

652
910

20
16

216

246

14

ԱՉ
ԱՉ
361
210

ԱՉ
ԱՉ
610
273

ԱՉ
ԱՉ
69
30

Աղյուսակ 33-ում ներկայացված է հիմնական մշակաբույսերի համար 2030թ․-ի համար
նախատեսված հողատարածքների մակերեսները:
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Աղյուսակ 33:

«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում հիմնական մշակաբույսերի համար
նախատեսված տարածք, 2030թ․

Մշակաբույս
Հացահատիկային և հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր
Կարտոֆիլ
Բանջարանոցային մշակաբույսեր
Բոստանային մշակաբույսեր
Տեխնիկական մշակաբույսեր
Կերային մշակաբույսեր
Մրգեր և հատապտուղներ
Խաղող

Ցանքատարածք, 2030թ․, 1000 հա
191.4
24.1
28.3
7.0
3.0
36.7
610
273

Մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացված է մշակաբույսերի օպտիմալ աճի
համար
նախատեսված
պարարտանյութերի
կիրառման
հետևյալ
105,106,107,108
(Աղյուսակ 34):
նորմերը։

Աղյուսակ 34.

Հիմնական մշակաբույսերի N պարարտանյութի կիրառման նորմեր

Մշակաբույս
Հացահատիկային մշակաբույսեր
Հատիկաընդեղեն մշակաբույսեր
Կարտոֆիլ
Բանջարանոցային մշակաբույսեր
Բոստանային մշակաբույսեր
Տեխնիկական մշակաբույսեր
Կերային մշակաբույսեր
Մրգեր և հատապտուղներ
Խաղող

կգ/հա
90-120
40
120-150
120-150
100
100
30-45
150
90-120

Հայաստանում 2017-2019թթ․ ընթացքում ՍԱՊ կիրառման հաշվարկը և դրանց
համեմատությունը ՍԱՊ կիրառման նորմերի հիման վրա տեսականորեն անհրաժեշտ
ՍԱՊ ծավալների հետ ցույց է տվել, որ Հայաստանում ՍԱՊ կիրառումը տեսական
հաշվարկների համեմատ շեղման 5-10% միջակայքում է (Աղյուսակ 35) :

Մելիքյան Ա. «Բանջարաբուծություն», 2005թ․։
Հղում ՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/banjarabucutjun.pdf
106
Մաթևոսյան Ա. և Գյուլխասյան Մ. «Բուսաբուծություն», 2000թ․:
Հղում ՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/gjul-busab.pdf
107
Մորիկյան Ե, Հովհաննիսյան Գ., և Առաքելյան Ա., «Պտղատու այգիների մշակության
տեխնոլոգիան», 1998թ.:
Հղում ՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/ptghatu.pdf
108
Մարգարյան Ա. և Շահինյան Հ. «Պտղաբուծություն», 1976թ․:
Հղում ՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/ptghabutzutyun.pdf
105
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Աղյուսակ 35.

Արհեստական N պարարտանյութի օգտագործումը Հայաստանում (Ni) և
համապատասխան
տեսական
N
պարարտանյութի
օգտագործումը
Հայաստանում գյուղատնտեսական նորմերի համաձայն (Nr) 2017-2019թթ․:
2017

2018

2019

NI, կգ

32,831

32,183

26,390

NR, կգ

34,945

30,617

28,750

6.4

-4.9

8.9

Տարբերություն, %

«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում 2030թ․ ՍԱՊ կիրառման ծավալների
հիմքում ընկած են ՍԱՊ կիրառման ներկայիս նորմերը: 2030թ․ արհեստական
պարարտանյութերի ընդհանուր օգտագործումը Հայաստանում գնահատվում է
36,495 N տոննա սահմաններում (հավասար է 78,204 տոննա ընդհանուր ծավալի):
«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակներում կառավարվող հողերից ուղղակի N 2 O
արտանետումները (3C4) և անուղղակի N 2 O արտանետումները (3C5) գնահատվում են
«Ջերմոցային
գազերի
ազգային
կադաստրի
հաշվետվություն
1990-2017թթ․»
հաշվետվության համաձայն հաշվարկման 1-ին մակարդակի ԱԳ- ներ կիրառելով:
Միզանյութի կիրառությունից CO 2 արտանետումները (3C3) գնահատվել են կիրառելով
հաշվարկման Առաջին մակարդակը` օգտագործելով 2030թ․-ին կիրառվող միզանյութի
կանխատեսվող քանակի վերաբերյալ առկա տվյալները համաձայն «Ջերմոցային
գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության:
Միզանյութի կիրառման ծավալը 2030թ․ կազմում է 15,641 տոննա:

Մշակաբույսերի
ցանքատարածություններում
կենսազանգվածի
այրումից
ՋԳ
արտանետումների հաշվարկները (3C1b) կատարվել են կիրառելով Առաջին մակարդակի
մեթոդաբանությունը, համաձայն՝ «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի
հաշվետվություն 1990-2017թթ․»: Համաձայն «Ստանդարտ» սցենարի՝ 2030թ-ին
կենսազանգվածի այրման տարածքը կկազմի 22,202 հա:
Մշակաբույսերի մնացորդներում N ծավալը (վերգետնյա և ստորգետնյա)
«Ռազմավարությամբ» կանխատեսված մշակաբույսերի արտադրության ծավալների
հիման վրա գնահատվել է 3,185,711 կգ: Մշակաբույսերի մնացորդներում ՋԳ
արտանետումների ծավալները համաձայն «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի
հաշվետվություն 1990-2017թթ․» հաշվետվության հաշվարկվել են Առաջին մակարդակի
մեթոդի կիրառմամբ:
«Ստանդարտ» սցենարի շրջանակում կանխատեսվում է, որ 2030թ․-ին Հայաստանում
հողերից արտանետումների ագրեգացված աղբյուրներ և ոչ-CO 2 արտանետումներ
կատեգորիայից ՋԳ արտանետումները կհասնեն 1,608 Գգ CO 2 -ի համարժեքի, ինչը
78․8% աճ է 2017թ. նկատմամբ: Այս ոլորտի ՋԳ արտանետումների ամենամեծ աղբյուրը
կառավարվող հողերից ուղղակի N 2 O արտանետումներն են՝ 78․8% մասնաբաժնով։
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
Աղյուսակ 36.

2030թ․ «Ստանդարտ» սցենարի
աղբյուրներից արտանետումները
CO 2 արտանետում, Գգ․

3C Հողերից արտանետումների ագրեգացված
աղբյուրներ և ոչ-CO 2
3C1b Արտանետումներ
կենսազանգվածի այրումից
3C3 Արտանետումներ
միզանյութի կիրառությունից
3C4 N 2 O ուղղակի
արտանետումներ
կառավարվող հողերից
3C5 N 2 O անուղղակի
արտանետումներ
կառավարվող հողերից
3.C.6 N 2 O անուղղակի
արտանետումներ գոմաղբի
կառավարումից

շրջանակներում

CH 4 արտանետում, Գգ․

ընդհանուր

N 2 O արտանետում, Գգ․

և

ոչ-CO 2

ՋԳ արտանետում CO 2 –ին
համարժեք
1,608

0.00

0.22

0.01

6.27

11.47

0.00

0.00

11.47

0.00

0.00

3.96

1,226.6

0.00

0.00

1.01

312.26

0.00

0.00

0.16

51.04

4․2․1․2․ «Մեղմման» սցենար

Կառավարվող հողերից ՋԳ արտանետումները կարող են զգալիորեն կրճատվել հստակ
գործառնական
միջոցառումների
ձեռնարկման
արդյունքում:
Գոյություն
ունի
կառավարվող հողերից ՋԳ արտանետումների և գլոբալ կլիմայի փոփոխության մեղմման
գործողությունների երկու հիմնական խումբ: Դրանք ներառում են հողերի վիճակի
բարելավումը՝ ածխածնի կլանման և արտանետումների կրճատման նպատակով։

Հողերի կողմից ածխածնի կլանման մակարդակի բարձրացում
Հողերի կողմից ածխածնի կլանումը գործընթաց է, որի ընթացքում մթնոլորտային CO 2 -ը
կլանվում և պահեստավորվում է: Այս գործընթացը ներառում է բույսերի կողմից
ֆոտոսինթեզի միջոցով օրգանական նյութերի պահեստավորումը, հողում օրգանական
նյութերի պահեստավորումը, և անօրգանական ածխածնի պահեստավորումը, ինչպես
օրինակ երկրորդային կարբոնատների դեպքում: Հաշվարկվել է, որ մինչև 2050թ․ ընկած
ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր տարի հնարավոր է պահեստավորել տարեկան 2–5
Գտ CO 2 , մինչդեռ դարեվերջում դրա ընդհանուր պոտենցիալը կկազմի 104–130 Գտ
CO 2 : 109 Հողերում ածխածնի կլանման մակարդակի բարձրացումը, որը հայտնի է նաև
որպես «ածխածնի ֆերմերային տնտեսություն» կամ «վերականգնվող գյուղատնտեսություն», կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով, ներառյալ.
109

Ածխածնի հեռացման իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ։ Ածխածնի հեռացման
փաստեր: Հղում՝ https://www.american.edu/sis/centers/carbonremoval/upload/icrlp_fact_sheet_soil_carbon_biochar_181006.pdf
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 հողի քայքայման նվազեցում՝ անցնելով հողի նվազագույն մշակության կամ զրոյական մշակության (անվարի) մեթոդների կամ բազմամյա մշակաբույսերի մշակման;
 փոխել ցանի ժամանակացույցը կամ կազմակերպել ցանքաշրջանառություն, օրինակ՝
ցանել ծածկող կամ կրկնակի մշակաբույսեր դաշտերը անմշակ թողնելու փոխարեն;
 անասունների կառավարվող արածեցում;
 հողի կառուցվածքի և գործառույթների բարելավման համար դաշտերում կոմպոստի
կամ բույսի մնացորդների կիրառում;
 էրոզիայի վերահսկում (ներառյալ ոռոգումը):
Հողերում ածխածնի կլանման ավելացման արդյունքում կլիմայի փոփոխության մեղմման
հիմնական օգուտներն են հողի արտադրողականության բարձրացումը, կլիմայի
նկատմամբ դիմադրողականության բարելավումը և պարարտանյութերի օգտագործման
նվազումը:
Այնուամենայնիվ, հողի ածխածնի կլանման միջոցով ածխածնի արտանետման
վերահսկումը և ճշգրտումը ներկայումս դժվար և ծախսատար են, և քանակական
տվյալներ ստանալու համար հարկավոր է իրականացնել երկարատև ոլորտային
ուսումնասիրություններ:
Հողերից ՋԳ արտանետումների նվազեցում
Տեխնիկապես, հնարավոր է ապահովել հողերից ՋԳ արտանետումների նվազեցման
բարձր տեմպեր, եթե ազոտական պարարտանյութերի կիրառումը իրականացվի միայն
որոշակի պայմաններում և պահանջվող քանակներով: Այս մոտեցումը կոչվում է «4R
սննդարար նյութերի կառավարում»:
4R սննդարար նյութերի կառավարման շրջանակներում ենթադրվում է մշակաբույսերի
արտադրության մեջ N ազոտի կիրառման ավելի ցածր նորմաներ, և հետագայում
պարարտանյութերի նվազեցված կիրառման արդյունքում ավելի ցածր մակարդակի կլիմայական և բնապահպանական ազդեցություն։ 4R սննդարար նյութերի կառավարման
համաձայն պարարտանյութի օգտագործման չորս հիմնական սկզբունքներն են`.
Օգտագործել պարարտանյութերի ճիշտ աղբյուրներ, որոնք առավելապես
համապատասխանում են դիտարկվող մշակաբույսերի համար:
 Կիրառել պարարտանյութի ճիշտ չափաբաժին` սննդանյութերի մատակարարումը մշակաբույսերի կարիքներին համապատասխանեցնելու համար:
 Պարարտանյութը
կիրառել
ճիշտ
ժամանակին՝
ապահովելու
համար
սննդանյութերի առկայությունը, երբ մշակաբույսերի կարիքը դրանում մեծ է:
 Պարարտանյութը կիրառել կամ պահպանել ճիշտ վայրում, որտեղ սննդանյութերը կարող են առավել հասանելի լինել մշակաբույսերին: 110


110

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի, արտանետումների նվազեցման և
ավելացման համար 4R սննդանյութերի կառավարում
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Գծապատկեր 16. 4R սննդանյութերի կառավարում

Աղբյուրը` UNFCCC, արտանետումների նվազեցման և արտադրողականության բարձրացման համար 4R սննդանյութերի կառավարում
4R սննդարար նյութերի կառավարման իրականացումը հիմնված է գործառնական
մոդելների վրա, որոնք ուղղված են պարարտանյութի օպտիմալացված օգտագործմանը:
Գործառնական մոդելների ընտրությունը տարբերվում են ըստ տեղանքի և
մշակաբույսերի: Սա նշանակում է, որ գործառնական մոդելների ընտրության ժամանակ
հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են ֆերմայի գտնվելու վայրը և
կլիմայական պայմանները, աճեցվող մշակաբույսերի տեսակները, հողի կենսաֆիզիկական և քիմիական կազմը, ֆերմերային տնտեսության կառավարման փորձը:
4R սննդանյութերի կառավարման համար անհրաժեշտ են մեծ ծավալի քանակական
տվյալներ, ինչպիսիք են հողի կենսաֆիզիկական և կենսաքիմիական բնութագրերը,
ներառյալ N պարունակությունը, մշակաբույսի տեսակը և դրա N պահանջը,
բնապահպանական և կլիմայական պայմանները դաշտում և այլն, որոնք կօգտագործվեն
տվյալ տարում տնտեսությունում աճեցվող յուրաքանչյուր մշակաբույսի մուտքային և
ելքային տվյալների հաշվարկման ժամանակ։
4R սննդանյութերի կառավարումը ձևավորում է ճշգրիտ գյուղատնտեսության հիմքը,
ներառյալ սարքավորումների և սենսորային լուծումներով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ,
տվյալների վերլուծության և որոշումների աջակցման համակարգեր՝ ուղղված առանձին
արտադրանքի կամ ամբողջ գյուղացիական տնտեսությանը։ Այս գործընթացի ժամանակ
որոշումների կայացման աջակցման համակարգերը և մոդելները առևտրայնացված են, և
կիրառվում են ողջ տնտեսությունում, այլ ոչ առանձին դաշտերում:
Ներկայումս Հայաստանում ազոտի կիրառման և մշակաբույսերի արտադրության
մոտարկման համար անհրաժեշտ քանակական տվյալներ առկա չեն: Հողը և շրջակա
միջավայրը բնութագրող տեղեկատվական բազա չկա: Իրավիճակն էլ ավելի է
բարդանում, եթե հաշվի առնենք գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության և շրջակա միջավայրի պայմանների կանխատեսումը 2030թ. համար: Հետևաբար, ներկայումս 2030 թ․ ՀՀ հողերից ՋԳ արտանետումների մեղմման համար
հողերում ածխածնի կլանման և ազոտական պարարտանյութերի օգտագործման
նվազեցման առումով քանակական տվյալների հավաքագրումը իրագործելի չէ։
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4.3. Գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների
մեղմման ներուժը
Գյուղատնտեսության ոլորտի 2030թ․ ՋԳ ընդհանուր արտանետումների համեմատությունը 2017թ․ հետ «Ստանդարտ» և «Մեղմման» սցենարների շրջանակներում ցույց է
տալիս, որ եթե ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների մեղմման
միջոցառում չձեռնարկվի, ապա ՋԳ արտանետումները 2030թ․ կհասնեն 3,820 Գգ CO 2
համարժեք մակարդակի, որի 58․7%-ը բաժին է ընկնում անասնաբուծության ոլորտին,
իսկ մնացածը՝ հողերի կառավարմանը: Այս ցուցանիշը 98․1%-ով ավել է 2017թ. ՋԳ
արտանետումների համապատասխան մակարդակից:
Աղյուսակ 37.

2030թ․ գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումները «Ստանդարտ» և
«Մեղմման» սցենարների համաձայն
2017թ․

«Ստանդարտ»
սցենար 2030թ․

Մեղմման
սցենար 2030թ․

3A Անասնաբուծություն
(3A1) աղիքային խմորում

973.5

2082

1254

3.A.1.a - ԽԵԿ

849.0

1933

1105

3A1ai Կովեր

476.8

1137

691.4

3A1aii Այլ ԽԵԿ

372.2

796.6

413.6

3A1b Գոմեշներ

1.08

1.94

1.94

3A1c Ոչխարներ

106.9

126.2

126.2

3A1d Այծեր

3.64

5.77

5.77

3A1f Ձիեր

3.91

3.63

3.63

3A1 գ Ջորիներ և ավանակներ

0.41

0.19

0.19

3A1h Խոզեր

8.30

10.48

10.48

0.25

0.78

0.78

(3A2) Գոմաղբի կառավարում

92.20

129.9

110.3

3.A.1.a – ԽԵԿ

16.67

36.26

16.71

3A1ai Կովեր

8.79

19.40

10.32

3A1aii Այլ ԽԵԿ

7.88

16.86

6.39

3A1b Գոմեշներ

0.03

0.04

0.04

3A1c Ոչխարներ

49.43

58.38

58.38

3A1d Այծեր

0.97

1.53

1.53

3A1f Ձիեր

0.25

0.23

0.23

3A1 գ Ջորիներ և ավանակներ

0.03

0.01

0.01

19.55

24.69

24.69

3A1j Թռչուններ

5.04

7.92

7.92

3A1j Այլ (ճագարներ և մորթատու կենդանիներ)

0.25

0.78

0.78

862.5

1557

866.5

6.80

6.27

-

3A1j այլ (ճագարներ և մորթատու կենդանիներ)

3A1h Խոզեր

3.B-Հող
(3C) Հողերից արտանետումների ագրեգացված
աղբյուրներ և ոչ CO 2 արտանետումներ
3C1b Մշակաբույսերի կենսազանգվածի այրում
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2.72

«Ստանդարտ»
սցենար 2030թ․
11.47

671.3

1227

-

181.8

312.3

-

37.2

51.04

-

2017թ․
3C3 Միզանյութի կիրառություն
3C4 Ուղղակի N 2 O արտանետումներ կառավարվող
հողերից
3C5 Անուղղակի N 2 O արտանետումներ
կառավարվող հողերից
3.C.6 N2O անուղղակի արտանետումներ գոմաղբի
կառավարումից

Մեղմման
սցենար 2030թ․

2030թ․ աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից ՋԳ արտանետումները համաձայն «Ստանդարտ» սցենարի կկազմի 2,212 Գգ CO 2 -ի համարժեք: Դա մոտավորապես
108% աճ է 2017-ի նկատմամբ: Սա հիմնականում պայմանավորված է մինչև 2030թ․-ը
«Ռազմավարությամբ» նախատեսված անասնաբուծական արտադրանքի կանխատեսվող
աճով՝ բնակչությանը մսամթերք և կաթ մատակարարելու համար:
«Մեղմման» սցենարի համաձայն, որը հաշվի է առնում գյուղատնտեսական արտադրության մեթոդների փոփոխություն և անասնաբուծության և հողի ենթակատեգորիաներում ՋԳ արտանետումների կրճատմանն ուղղված պրակտիկայի ներդրումը,
ՋԳ արտանետումները հնարավոր է եղել հաշվարկել միայն Անասնաբուծության ոլորտի
համար: Ըստ սցենարի, առաջարկվել է խոշոր արտանետող ԽԵԿ ցեղատեսակի փոփոխություններ, ընտրված ցեղատեսակների համար օպտիմալ կերակրման ռեժիմների և
գոմաղբի կառավարման համար ԱՔ ներդրում: Արդյունքում, կանխատեսվում է, որ
2030թ․ անասնաբուծությունից ՋԳ արտանետումների ծավալը կնվազի մինչև 1,364 Գգ
CO 2 -ի համարժեք: Սա 28.0%-ով ավել է 2017թ․ ցուցանիշից, սակայն զգալիորեն՝ 38.4%ով ցածր «Ստանդարտ» 2030թ․ սցենարի համեմատ։
Գծապատկեր 17. ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ ընդհանուր արտանետումներ

1,608

Ստանդարտ

Ստանդարտ
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ԽԵԿ ցեղատեսակի իրատեսական փոփոխությունը ավելի բարձր մսի և կաթի
արտադրողականությամբ և օպտիմալ կերակրման ռեժիմների կիրառմամբ կհանգեցնի
ԽԵԿ գլխաքանակի կրճա տմանը։ Սա իր հերթին էապես կնվազեցնի ՋԳ
արտանետումները կենդանիների աղիքային խմորումից: Ի հավելումն, գոմաղբի
կառավարման առաջատար փորձի կիրառումը, ինչպես օրինակ՝ ԱՄ, կնպաստի
անասնաբուծության ոլորտի ՋԳ արտանետումների հետագա կրճատմանը:
2030թ․-ին 2017-ի համեմատ կանխատեսվում է կաթի արտադրության 171% աճ,
տավարի, ինչպես նաև գառան և խոզի մսի արտադրության համապատասխանաբար
213%, 167% և 182% աճ: Անասնաբուծության ոլորտի մեղմման միջոցառումների
արդյունքում ՋԳ արտանետումների ծավալը 2017-ի համեմատ աճում է միայն 28%-ով:
Եթե մեղմման միջացառումներ չձեռնարկվեն, ապա ակնկալվում է, որ ՋԳ
արտանետումները կաճեն 108%-ով:
Հողերի ածխածնային կլանման և ՍԱՊ կիրառման արդյունքում կառավարվող հողերից
ՋԳ արտանետումների մեղմման միջոցառումների ներուժը քանակական առումով
հաշվարկել հնարավոր չէ:
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5. Առաջարկություններ
5.1.

Առաջարկությունների հաջող իրականացման պայմանները

Այս ուսումնասիրության վերջնական նպատակն է մշակել քաղաքականությունների և
միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկություններ՝ ուղղված Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման փորձի կիրառմանը: Առաջարկվող միջոցառումների հաջողությունը կախված է ոչ միայն միջոցառումների,
քաղաքականության և գործընթացների առանձնահատկություններից, այլև այն նախապայմաններից, որոնք թույլ են տալիս դրանք իրականացնել: Ստորև առանձնացվել են
այն նախապայմանները, որոնց կարևորությունը բարձր է գնահատվում ցանկացած
միջոցառման իրականացման համար և անհրաժեշտ է հաշվի առնել Հայաստանում
կլիմայի փոփոխության ազդեցության մարտահրավերներին արձագանքելու ժամանակ.
-

Տեղեկատվության մատչելիություն
Արդյունավետ

մեյնսթրիմինգը

հիմնականում

կախված

է

տեղեկատվության

հասանելիությունից, այդ թվում՝ կլիմայի վերաբերյալ տվյալների և կլիմայի
փոփոխության հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունից: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս տվյալների ճշգրտության և
ամբողջականության բաց, ինչը խոչընդոտում է քանակական վերլուծությունները:
Առկա տվյալները չեն արտացոլում ներկա իրավիճակը, ինչը տեղեկատվությունը
դարձնում է ոչ արդիական: Հետևաբար, խրախուսվում է անընդհատ ջանքեր
գործադրել

բարելավելու

ամբողջականությունը,

տվյալների

ճշգրտությունն

որակը
ու

և

ընդգրկունությունը,

արդիականությունը:

Այս

դրանց
խնդիրը

հնարավոր է լուծել ժամանակակից հաշվետվությունների և վերահսկման համակարգ ներդնելով, որը կարող է ծառայել որպես արդիական տվյալների ստացման
կենտրոնացված հարթակ:
-

Իրազեկվածություն
Իրազեկվածության պակասը կարող է լուրջ խոչընդոտ դառնալ մեղմման
գործընթացների մեյնսթրիմինգի համար: Կլիմայի փոփոխության հնարավոր
աղբյուրները

և

կառավարության

դրանց

ակնկալվող

ռազմավարությունը

ազդեցությունը,
ուղղված

ինչպես

մեղման

նաև

ՀՀ

միջոցառումների

աջակցմանը պետք է լայնորեն շրջանառվեն շահառուների շրջանակներում: ՀՀ
կառավարության

աշխատակազմը,

ֆինանսական

հաստատությունները,

մասնավոր հատվածը և փոքր գյուղացիական տնտեսությունները պետք է տեղյակ
լինեն կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող ռազմավարական ուղղությունների,
միջոցառումների, հնարավորությունների և կարիքների վերաբերյալ և իրենց
գործողությունները

համապատասխանաբար

ուղղություններից:
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հարմարեցնեն

այդ

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

-

Համակարգում և մոնիտորինգ
Կլիմայի փոփոխության մեղմման միջոցառումները կարող են սկիզբ առնել
տարբեր մակարդակներում և ներառել շահառուների լայն շրջանակ։ Հետևաբար,
գործողությունների պատշաճ համակարգումը և արդյունքների վերահսկումը
խիստ կարևոր է: Այդպիսով, խրախուսվում է հաղորդակցել և զարգացնել
շահառու կողմերի կարողությունները՝ իրականացվող ծրագրերում ջանքերի
օպտիմալ մակարդակ ապահովելու և գործունեությունը պատշաճ կերպով
կազմակերպելու

համար:

Հարկավոր

է

հստակ

սահմանել

թիրախներ

և

վերահսկել դրանց իրագործումը: Հարկավոր է նաև իրականացնել արդյունքների
քանակական և որակական վերլուծություն, որպեսզի հասկանալ հնարավոր
ռիսկերը, համապատասխանությունը և լրացուցիչ կարիքները։

5.2. Հիմնական առաջարկություններ
Իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում մշակվել են ընդհանուր բնույթի
առաջարկություններ
մարտահրավերների

և

ոլորտային

հաղթահարմանը,

հատուկ

միջոցառումներ`

ուղղված

որոնք

գյուղատնտեսության

առկա

ոլորտն

ավելի

խոցելի են դարձնում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և ստեղծում են լրացուցիչ
խոչընդոտներ դրա մեղմման գործողությունների համար:
Գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման տեսանկյունից ի հայտ
են գալիս մի շարք խնդիրներ, որոնք հարկավոր է մանրակրկիտ ուսումնասիրել և
կատարելագործել: Այդ խնդիրների լուծման՝ մոտեցումների և քաղաքականությունների
ներդրման/վերանայման,

կարողությունների

զարգացման

և

իրազեկվածության

բարձրացման, ինչպես նաև տվյալների կառավարման ընթացակարգերի հաստատման
միջոցով ակնկալվում է, որ առաջարկվող միջոցառումների և գործողությունների
արդյունավետությունը հնարավոր է էապես բարձրացնել:
Գյուղատնտեսության

մեղմման

որոշ

միջոցառումներ

կարող

են

նաև

դրական

հետևանքներ հարմարվողականության տեսանկյունից (օրինակ՝ ածխածնի կուտակումը
նպաստող միջոցառումները դրական ազդեցություն են ունենում երաշտի դեմ պայքարի
տեսանկյունից): Ավելին, հարմարվողականության որոշ միջոցառումներ կարող են նաև
դրական

ազդեցություն

ունենալ

կլիմայի

մեղմման

համար:

Հետևաբար,

գյուղատնտեսության ոլորտում արտանետումների կրճատման ուղղված ծրագրերն ու
միջոցառումները

պետք

է

մշակվեն

և

իրականացվեն

կլիմայի

փոփոխության

հարմարվողականության ծրագրերի հետ համատեղ:
Ամփոփելով գնահատման արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով միջազգային
լավագույն փորձը, Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում ՋԳ արտանետումները
կարող են կրճատվել՝
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

 Անասնաբուծության ոլորտում աղիքային խմորումից CH 4 արտանետումների
կրճատում;
 Գոմաղբի պահեստավորումից, վերամշակումից և օգտագործումից CH 4 և N 2 O
արտանետումների կրճատում;
 Հողում՝ ածխածնի կուտակման մակարդակի բարձրացում` հողի կառավարման
բարելավման և արտանետումների կանխման շնորհիվ;
 Հողերից N 2 O արտանետումների կրճատում:
Հաջորդիվ ներկայացվում են ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական կարողությունների
խնդիրներին և դրանց զարգացմանը վերաբերող ընդհանուր բնույթի առաջարկությունները ամփոփ և ապա ավելի մանրամասն:

Ընդհանուր բնույթի առաջարկությունների ամփոփ նկարագիր․
Ընդհանուր բնույթի առաջարկություններ


Մշակել գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման ազգային
ծրագիր:



Ոլորտային տարբեր մարմինների միջև ազգային մակարդակով ձևավորել
ինստիտուցիոնալ կառույց, որը կհամակարգի գյուղատնտեսության ոլորտում
կլիմայի փոփոխության մեղմման ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը:



Աշխատել համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրող կառույցների և
դոնորների հետ, ինչպիսիք են Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը, Գլոբալ բնապահպանական հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, Ասիական զարգացման
բանկը, Վերականգնման վարկերի բանկը, ԵՄ-ն, զարգացման այլ գործընկերներ,
դոնորներ, մասնավոր հատված և այլն՝ ի աջակցություն գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմմանը:



Կլիմայի

փոփոխության

մեղմման

և

հարմարվողականության

վերաբերյալ

տվյալների և գիտելիքների փոխանակման կենտրոնացված հարթակի ձևավորում,
ներառյալ՝ հատուկ մեղմման/ հարմարվողականության մոդելներ և տեղական և
միջազգային լավ փորձի օրինակներ, որոնք պետք է նպաստեն` ՋԳ արտանետումների կրճատմանը:


Համախմբել օրգանական գյուղատնտեսության խրախուսման ռազմավարական և
քաղաքական շրջանակի կարգավորմանն ուղղվող ջանքերը` որպես կլիմայի
փոփոխության ազդեցության մեղմման և հարմարվողականության ռազմավարություն:



Զարգացնել կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ

տեխնիկական

գիտելիքների

և

փորձի

ազգային

ինստիտուցիոնալ

կարողությունները:


Զարգացնել տեղեկատվություն գեներացնելու, հավաքելու, վերլուծելու և օգտագործելու ազգային ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու տեխնիկական կարո-
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ղությունները, որի արդյունքում կմեծանա կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման կարողությունը:


Ֆերմերների, տեղական հասարակական կառույցների և այլ շահառուների շրջանակներում կազմակերպել կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ:



Զարգացնել ֆերմերների կարողությունները կիրառելով լայնորեն տարածված
մոտեցումները։ Օրինակ՝ հաղորդակցություն, վերապատրաստում, գործնական
ուսուցում՝ ցուցադրական տնտեսություններում, ֆերմերների դաշտային դպրոցներ և գիտելիքների փոխանակման նպատակով ֆերմերների գործընկերային
ցանցի ձևավորում: Տեղեկատվական և հաղորդակցական ժամանակակից տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) միջոցով փոխանակել գիտելիքները և տեղեկատվությունը:



Զարգացնել գյուղատնտեսական ոլորտի խորհրդատվության, ոլորտի աջակցող և
օժանդակ ծառայությունների տրամադրման կարողությունները, ինչը խթանում է
մեղմման և արտադրական գործընթացների փորձի փոխանակություն` ապահովելով լավագույն փորձի և տեխնոլոգիաների հասանելիություն և կարողությունների զարգացում:

Գյուղատնտեսության ոլորտին հատուկ մեղմման միջոցառումներ
1. Բարձր արտադրողականությամբ և առողջ կենդանիների ներմուծում, ինչպես նաև
կերակրման գործընթացի բարելավում:
2. Ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության ներդրում;
3. Ազոտական պարարտանյութերի կառավարումից ՋԳ արտանետումների
կրճատում։
4. Վարելահողերի վրա հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի տարածքի ընդլայնում։
5. Անաէրոբ քայքայման համակարգի ներդրում
6. Ագրոանտառային տնտեսության (դաշտապաշտպան անտառաշերտերի
ներդրում)

Խնդիր՝ Գյուղատնտեսության ոլորտում մեղմման գործողությունների արդյունավետ
իրականացման համար ոչ համարժեք քաղաքականություն և կառավարման
մեխանիզմներ
Առաջարկություն․


Մշակել գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման ազգային
ծրագիր;



Ոլորտային տարբեր մարմինների միջև ազգային մակարդակով ձևավորել
ինստիտուցիոնալ կառույց, որը կհամակարգի գյուղատնտեսության ոլորտում
կլիմայի փոփոխության մեղմման ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը:
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Խնդիր՝ Ֆինանսական միջոցների բացակայություն
Առաջարկություն․


Աշխատել համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրող կազմակերպությունների և դոնորների հետ, ինչպիսիք են Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը, Գլոբալ
բնապահպանական
հիմնադրամը, Համաշխարհային
բանկը,
Ասիական
զարգացման բանկը, Վերականգնման վարկերի բանկը, ԵՄ-ն, զարգացման այլ
գործընկերներ, դոնորներ, մասնավոր հատված և այլն՝ ի աջակցություն
գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմմանը:

Խնդիր: Տվյալների հասանելիություն (առկա տվյալները հաճախ անհամադրելի են, սխալ,
ոչ հուսալի և հնացած)
Առաջարկություն:


Կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ
տվյալների և գիտելիքների փոխանակման կենտրոնացված պլատֆորմի
ձևավորում, ներառյալ՝ հատուկ մեղմման (հարմարվողականության) մոդելներ և
տեղական և միջազգային լավ փորձի օրինակներ, որոնք պետք է նպաստեն` ՋԳ
արտանետումների մեղմմանը:

Խնդիր: Հանրային կառույցների, պետական և մասնավոր խորհրդատվական
ծառայությունների, մատակարարների, ֆերմերների և այլոց շրջանում կլիմայի
փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության տեխնոլոգիաների վերաբերյալ
գիտելիքների պակաս կամ բացակայություն
Առաջարկություն:
Զարգացնել կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության
վերաբերյալ տեխնիկական գիտելիքների և փորձի ազգային ինստիտուցիոնալ
կարողությունները:
 Զարգացնել տեղեկատվություն գեներացնելու, հավաքելու, վերլուծելու և
օգտագործելու ազգային ինստիտուցիոնալ ու տեխնիկական կարողությունները,
որի արդյունքում կմեծանա կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և
մեղմման կարողությունը:
 Ֆերմերների, տեղական հասարակական կառույցների և այլ շահառուների շրջանակներում կազմակերպել կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ:
 Զարգացնել ֆերմերների կարողությունները կիրառելով լայնորեն տարածված
մոտեցումներ։ Օրինակ՝ հաղորդակցություն, վերապատրաստում, գործնական
ուսուցում՝
ցուցադրական
տնտեսություններում,
ֆերմերների
դաշտային
դպրոցներ և գիտելիքների փոխանակման նպատակով ֆերմերների գործընկերային
ցանցի
ձևավորում:
Տեղեկատվական
և
հաղորդակցական
ժամանակակից տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) միջոցով փոխանակել գիտելիքները և
տեղեկատվությունը:
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Խնդիր: Փոքր, բնամթերային և կիսապրանքային տնտեսությունների գերակշռող
քանակ, որոնց ցածր գնողունակություն և փոքր մասշտաբների պատճառով
գյուղատնտեսության մեջ լավ փորձի ու տեխնոլոգիաների ներդրումը դարձնում են
անհասանելի և ոչ հրապուրիչ
Առաջարկություն:


Ամրապնդել գյուղատնտեսական ոլորտի խորհրդատվական համակարգի և
օժանդակ ծառայությունների կարողությունները, ինչը կխթանի մեղմման և
արտադրական

գործընթացներում

փորձի

փոխանակություն`

ապահովելով

լավագույն փորձի և տեխնոլոգիաների հասանելիություն և կարողությունների
զարգացում այն իրականացնելու նպատակով:

5.3. Գյուղատնտեսության ոլորտի հատուկ մեղմման միջոցառումներ
Այս բաժնում ներկայացված է գյուղատնտեսության ոլորտի հատուկ միջոցառումները, ի
հայտ

բերված

խնդիրը,

միջոցառման

թիրախը,

առանձին

գործողությունները,

որոշումների կայացման գործընթացներում ներգրավված հիմնական գործակալությունները

և

միջոցառման

իրականացման

համար

պահանջվող

ֆինանսական,

մարդկային և այլ ռեսուրսները, ինչպես նաև ակնկալվող արդյունքը:
Միջոցառում. բարձր արտադրողականությամբ և առողջ կենդանիների ներմուծում,
ինչպես նաև կերակրման գործընթացի բարելավում
Խնդիր․ Հայաստանում ներկայումս

Նպատակ․ Մինչև 2030թ․-ը ներկայումս

առավելապես տարածված ԽԵԿ-երն այլ

լայն տարածում գտած ԽԵԿ-երը

ցեղատեսակների համեմատ բնութա-

փոխարինել բարձր մթերատու

գրվում են մսի և կաթի ցածր արտա-

մաքրացեղ և խառնացեղ

դրողականությամբ: Կերակրման ոչ

անասուններով, ինչպես նաև

արդյունավետ համակարգի հետ

բարելավվել նրանց կերակրման

մեկտեղ, սա հանգեցնում է աղիքային

գործընթացը:

խմորումից ՋԳ արտանետումների
համեմատաբար բարձր մակարդակի:
Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով


Մշակել

քաղաքականություն

և

խթանել

երկրում

նոր,

ավելի

բարձր

արտադրողականությամբ ԽԵԿ-երի ցեղատեսակների ներդրման գործընթացը։


Շվից ցեղատեսակի ԽԵԿ-ի ներդնելը խթանելու նպատակով կառավարության
աջակցության ծրագիր:



Ներկայացնել

կառավարության

աջակցության

ծրագիր

երկրում

Շվից

ցեղատեսակի բուծման և արհեստական սերմնավորման խթանման համար:
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Մշակել և ներդնել կենդանիների կերի և անասնակերերի կառավարման
արդյունավետ համակարգ:



Հաստատել

սերտ

համագործակցություն

ագրոպարենային

բերության,

բուծող

կազմակերպությունների,

կեր

արդյունա-

արտադրողների

և

հետազոտական ինստիտուտների միջև:


Բարելավել ֆերմերների գիտելիքները նոր ցեղատեսակների խնամքի և
կերակրման օպտիմալ ռազմավարության հարցում (ներառյալ՝ խորհրդատվություն

և

ուսուցում,

գործնական

վերապատրաստումներ,

ցուցադրու-

թյուններ և այլն):


Առավել արդյունավետ ուղղություններով պիլոտային ծրագրերի իրականացում։
Օրինակ՝ կենդանիների ցեղատեսակի փոփոխություն, բարելավված կերակրման ռեժիմի ապահովում որոշակի առաջատար անասնաֆերմաներում կամ
կեր արտադրող առաջատար կազմակերպությունում։ Ծրագրերը կարող են
ներառել բարձրարժեք կերային մշակաբույսերի աճեցման արդյունավետ և
ժամանակակից մեթոդների ներդրում, բերքահավաք և պահեստավորում, ինչը
հետագայում կբերի արտադրության ծավալների ավելացմանը և կերերի
սննդանյութերի կորստի նվազմանը:

Միջոցառման իրականացման մեջ

Իրականացման ծախսերը և

ներգրավված գործակալություններ.

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ․

Նախնական ներդրումային ծախսեր,

- ՀՀ կառավարություն

ներառյալ՝ բարձր արտադրողականու-

- Դոնոր կազմակերպություններ

թյամբ ցեղատեսակի կովերի ձեռք-

- Մասնավոր ներդրողներ
- Ֆերմերներ

բերում: Արհեստական սերմնավորման

- Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերով զբաղվող մասնավոր գործակալություններ և
ՀԿ-ներ

Արդյունավետ ենթակառուցվածք, նոու-

իրականացման ծախսեր:
հաու և փորձաքննություն:
Բարձրորակ կերերի արտադրության

- Համալսարաններ և հետազոտական կենտրոններ

համար գյուղատնտեսական նշանա-

- Անասնաբուժական ծառայություններ

քավորումներ:

կության հողեր և մեքենասար-

Հիմնական տեղեկություններ.
ՋԳ

արտանետումների

կրճատման

հիմնական

ուղղություններից

է

բարձր

արտադրողականությամբ և դիմակայուն կենդանիների բուծումը, որոնք կարող են
ավելացնել արտադրողականությունը մեկ միավորի հաշվով՝ առանց ոլորտի տնտեսական
կենսունակությունը
հասնելու

համար

խաթարելու:
կարևոր

Արտադրողականության

նշանակություն

ունի

օպտիմալ

ցանկալի

մակարդակին

կերակրումը:

Տարիներ

շարունակ անասուններ բուծող միջազգային կազմակերպություններ իրենց բուծման և
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բազմացման ծրագրերի համար ընտրել են բարձր արտադրողականությամբ կենդանիներ:
Այս միջոցառումն ապահովում է նաև լրացուցիչ օգուտներ՝ աղիքային խմորումից ՋԳ
կրճատման տեսքով:
Միջոցառման նկարագրություն․

 Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է՝

•

Պետական աջակցություն` միջոցառումները կարգավորող քաղաքականության և
կանոնակարգերի
ֆերմերների

տեսքով,

համար

ինչպես

պետական

նաև

անասնաբուծությամբ

աջակցության

ծրագրեր

զբաղվող

(խթաններ

և

սուբսիդիաներ): Ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն տարբեր չափի ֆերմերային
տնտեսությունների համար տարբերակված մոտեցումների վրա:
•

Երկրում կենդանիների բուծման կարողությունների զարգացման պետական
աջակցության ծրագրեր: Հարկավոր է մշակել խրախուսման մեխանիզմներ
բուծող

կազմակերպությունների

համար`

իրենց

ծրագրերում

ՋԳ

արտանետումների մեղմումը ներառելու համար:
•

Կերերի

արդյունավետ

արտադրության

և

կառավարման

պետական

աջակցության ծրագրեր:
 Բուծող կազմակերպությունների, շահառուների և շուկայի միջև արդյունավետ

փոխգործակցությունը
կողմից

խրախուսման

և

համագործակցությունը
համակարգ)

կարևոր

(ներառյալ՝
է

այս

կառավարության

միջոցառման

հաջող

իրականացման համար։
 Ներկայումս երկրում գյուղացիական տնտեսությունները կիրառում են անասունների

բուծման, օպտիմալ կերակրման և անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության տարբեր մոտեցումներ և առավել շատ տեղեկատվություն և ռեսուրսներ առկա
են խոշոր ֆերմաների դեպքում: Միջոցառման շրջանակներում հարկավոր է զարգացնել փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսությունների կարողությունները, ներառյալ՝ իրազեկվածության բարձրացում, վերապատրաստման ծրագրեր, ցուցադրական
ֆերմաներ, գործնական ուսուցումների և սեմինարների կազմակերպում:
 Պիլոտային ծրագրերը կարող են ծառայել որպես միջոցառման ավելի լայն տա-

րածման լավագույն փորձի կիրառություն։ Այս միջոցառման իրականացման ժամանակ մեծ դերակատարում ունի դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:
Սահմանափակումներ․
•

Ֆինանսական

ռեսուրսների

և

ֆինանսական

միջոցներ

գտնելու

կարողությունների պակաս;
•

Գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերը՝ փոփոխությունների համար
անհրաժեշտ ռեսուրսների և (կամ) շահագրգռվածության բացակայությամբ
զուգորդված:
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Ակնկալվող արդյունքներ․

Ակնկալվում է, որ բարձր արտադրողականությամբ և առողջ կենդանիների ներմուծումը,
արհեստական սերմնավորման մեծ ծավալներով կիրառումը, ինչպես նաև նրանց
բարելավված կերակրումը կբերի՝


Մինչև 2030թ․-ը «Ստանդարտ» սցենարի համեմատ աղիքային խմորումից ՋԳ
արտանետումների 43% կրճատմանը:

 Բարձր արտադրողականության շնորհիվ ֆերմերների եկամտաբերության

մակարդակի բարձրացմանը:

Միջոցառում․ Ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության ներդրում
Խնդիր․ Հայաստանում ռեսուրսախնա

Նպատակ․ Մինչև 2030թ․-ը այս

պրակտիկայով մշակվում է ընդամենը

մակերեսը հասցնել 10-12 հազար հա-

2,000-2,300 հա հողատարածք,

ի:

գյուղատնտեսության մակարդակը

բավականին ցածր է: Ներկայումս այս

տեխնոլոգիայով Հայաստանում
մշակովի հողատարածքների

հիմնականում Շիրակի և Լոռու
մարզերում:
Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով
•

Ներդնել

ռեսուրսախնա

գյուղատնտեսության

ոլորտում

ներգրավված

ֆերմերների սուբսիդավորման և (կամ) աջակցության ծրագրեր:
•

Ստեղծել

գյուղատնտեսական

մեքենաների

կայաններ`

ռեսուրսախնա

գյուղատնտեսության ներդրման և խրախուսման համար:
•

Հետազոտական կենտրոնների հետ համագործակցությամբ կազմակերպել
տեխնոլոգիաների փոխանցում և կարողությունների հզորացում՝ ցուցադրական
տնտեսությունների և գործնական դասընթացների միջոցով:

•

Վերապատրաստման

և

իրազեկության

բարձրացման

քարոզարշավների

միջոցով զարգացնել ֆերմերների կարողությունները։
•

Զարգացնել հանրային և մասնավոր հատվածի խորհրդատուների, գիտահետազոտական ինստիտուտների համապատասխան աշխատակազմի տեխնիկական կարողությունները՝ ֆերմերներին ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության վերաբերյալ որակական տեղեկատվություն փոխանցելու և տարածելու
նպատակով:

Միջոցառման իրականացման մեջ
ներգրավված գործակալություններ․
- ՀՀ կառավարություն

- Դոնոր կազմակերպություններ

Իրականացման ծախսերը․

Նախնական ներդրումային ծախսեր,
ներառյալ՝ ցանքի և այլ օժանդակ
սարքավորումների և մեքենաների
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ձեռքբերման ծախսերը: Աշխատա-

- Մասնավոր ներդրողներ

կազմի ծախսեր: Իրազեկվածության

- Ֆերմերներ

քարոզարշավների և դասընթացների

- Գյուղատնտեսության զարգացման

կազմակերպման ծախսեր:

ծրագրերով զբաղվող մասնավոր

Անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ․

գործակալություններ և հասա-

Ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության

րակական կազմակերպություններ

մասնագետներ։

Հիմնական տեղեկություններ՝ ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության (ՌԳ) կամ հողի
զրոյական

մշակության

նպատակն

է

ապահովել

կայուն

և

եկամտաբեր

գյուղատնտեսություն և որպես հետևանք՝ բարձրացնել ֆերմերների կենսամակարդակը
ՌԳ երեք սկզբունքների կիրառմամբ` հողի մշակության նվազագույն միջամտություն,
հողերի

մշտական

ծածկի

ապահովում

և

մշակաբույսերի

ցանքաշրջանառություն:

Մշակության այս եղանակի դեպքում հողի հիմնական միջամտության գործընթացը ցանքն
է՝ հատուկ հարմարեցված շարքացանով։
Այս դեպքում մոլախոտերի դեմ պայքարը իրականացվում է քիմիական նյութերի՝
հերբիցիդների մի քանի սրսկումներով: Հողի նվազագույն մշակությունը նպաստում է
հողում օրգանական նյութերի և ջրի կուտակմանը, հողի վրա ճնշման նվազեցմանը, հողի
խտության

նվազեցմանը,

դիմադրողականության

կլիմայի

տատանումների

բարձրացմանը,

նկատմամբ

գյուղատնտեսական

մշակաբույսերի

արտադրողականության

կայունացմանը և բարելավմանը, օգտագործվող վառելիքի և հանքային պարարտանյութի
օգտագործման

կրճատմանը,

օրգանական

նյութերի

այրման

վերացմանը,

ՋԳ

արտանետումների մեղմմանը և հողի էրոզիայի նվազեցմանը: Այն օգնում է ապահովել
ածխածնի մուտքերի և արտանետումների դրական հավասարակշռությունը:

Շատ

դեպքերում ապացուցված է, որ ՌԳ-ն նվազեցնում է ՋԳ արտանետումները գյուղատնտեսական համակարգերի միջոցով և ուժեղացնում նրանց դերը որպես ածխածնի
ավազաններ: ֆերմերների կողմից հողում օրգանական ածխածնի կուտակումը նույնպես
նպաստում է ՋԳ արտանետումների մեղմմանը:
Միջոցառման նկարագրություն․


Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է պետական աջակցություն`

քաղաքականության և կանոնակարգերի ներդրման եղանակով, ինչպես նաև ՌԳում ներգրավված ֆերմերներին պետական աջակցության ծրագրերով աջակցության (սուբսիդավորման մեխանիզմների և այլ համապատասխան այլ գործիքների
կիրառում)՝ ռեսուրսախնա մեթոդների գործնական կիրառումը օժանդակելու

համար:


Ներկայումս ֆերմերները այդքան էլ քաջատեղյակ չեն ՌԳ համար կիրառվող
տեխնիկային: Այդպիսով, այս միջոցառումը հաշվի է առնում ֆերմերների
կարողությունների
վերապատրաստման

զարգացումը՝
ծրագրերի,

իրազեկվածության

ցուցադրական

տնտեսության,

բարձրացման,
գործնական
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դասընթացների/ վերապատրաստումների իրականացման միջոցով, որպեսզի
նրանք ավելի լավ հասկանան ՌԳ-ի, ինչպես նաև ՌԳ-ում կիրառվող տեխնիկան և
մեթոդները, դրա առավելությունները, ՌԳ-ի համար օգտագործվող հիմնական
արտադրանքն ու տեխնոլոգիան և համապատասխան փորձը:


Միջոցառման

իրականացումը

նաև

հաշվի

է

առնում

ռեսուրսախնա

գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական մեքենաների և
սարքավորումների անհրաժեշտությունը: Այն կարող է իրականացվել Հայաստանի
լեռնային և նախալեռնային շրջաններում (Սյունիք, Գեղարքունիք, Շիրակ, Լոռի,
Տավուշ, Կոտայք, Արագածոտն և Վայոց ձորի մարզերում) ռեսուրսախնա
գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական մեքենաների և
սարքավորումների կայանների ստեղծումով՝ ներկայացնելու և աջակցելու ՌԳ-ն:
Նման համագործակցության ձևավորման և գործարկման համար կարող են
օգտագործվել պետական և մասնավոր գործընկերության մոդելներ:


Պիլոտային ծրագրերը կարող են ծառայել որպես լավագույն փորձ ՌԳ ավելի լայն
տարածման համար: Պետական մակարդակով կարողությունների զարգացումը և
պիլոտային

ծրագրերի

փորձարկումը,

ցուցադրելով

ՌԳ

պրակտիկան՝

տեխնոլոգիայի փոխանցման և կարողությունների զարգացման նպատակով:
Դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը կարևոր է այս միջոցառման
իրականացման համար:
Սահմանափակումներ․
•

Այս

խնդրի

առաջնահերթության

սահմանման

հարցում

պետական

և

իրագործող մարմինների կողմից ուշադրության պակաս։
•

Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս։

•

Փորձառու

և

պատրաստված

տեխնիկական

անձնակազմի,

ներառյալ

խորհրդատուների պակաս։
•

Անհրաժեշտ գյուղտեխնիկայի, սարքավորումների պակաս։

•

ֆերմերների հիմնական խոչընդոտներից մեկն է անցումային շրջանը, որը
տևում է մոտ հինգ տարի։

•

Սոցիալական գործոններ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական ավանդույթները,
պահպանողականությունը։

•

Ռեսուրսախնա գյուղատնտեսության նոու-հաուի պակաս (օրինակ՝ մոլախոտերի դեմ պայքարի և մնացորդների կառավարման տարբեր մեթոդներ)։

•

Փոքր գյուղացիական տնտեսություններ և հողատարածքների մասնատվածություն։

•

Մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության կիրառությունը (հատիկաընդեղեն և
ծածկող մշակաբույսեր):
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Ակնկալվող արդյունքներ:
Ակնկալվում է, որ ՌԳ ներդրումը կհանգեցնի հետևյալ արդյունքների՝


Աշխատուժի զգալի կրճատում և վառելիքի ծախսերի նվազեցում։

 Դաշտային

աշխատանքներում

ներգրավված

տրակտորների

և

գյուղատնտեսական այլ մեքենաների քանակի և դրանց հզորությունների
նվազեցում,

որը

կնպաստի

վառելիքի

սպառման

և

դրանով

իսկ

CO 2

արտանետումների կրճատմանը:
 Դաշտային աշխատանքների ժամանակի կրճատում, ինչը թույլ է տալիս

դաշտային աշխատանքները կազմակերպել օպտիմալ ժամկետներում:


Մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության համակարգերի ներդրում։

 Ցածր տեղումներով և չոր պայմաններում հողում խոնավության կուտակում:
 Հողի

ագրովերարտադրման

հատկությունների

և

կենսաբանական

ակտիվության բարելավվում և հողում օրգանական նյութերի ավելացում:
 Հողից

էրոզիայի նվազում, ջրի էրոզիայի նվազում 1.5-3 անգամ, իսկ

քայքայումը` 6-10 անգամ, հողի գերբեռնվածության կրճատում։


Ծածկող մշակաբույսերը և երկար մշակաբույսերի ցանքաշրջանառությունը
հնարավորություն են տալիս ավելի լավ վերահսկել մոլախոտերը՝ այդպիսով
նվազեցնելով թունաքիմիկատների օգտագործումը:

 ՌԳ-ն

թույլ

է

ավանդական
մթնոլորտ:

տալիս
մշակման

Առաջադեմ

հողում

կուտակել

դեպքում,

օրգանական

հանքայնացվում

տեխնոլոգիան

թույլ

է

է

ածխածին,
և

որն

արտանետվում

տալիս

խուսափել

այդ

կորուստներից, որոնք կազմում են հողի օրգանական նյութերի 50%-ը:
 ՌԳ-ն ռազմավարական նշանակություն ունի հողի կայուն կառավարման

համար: Նոր ներդրված/ ճշգրտված այս գյուղատնտեսական պրակտիկայի
միջոցով

այն

ապահովում

արտադրողականություն,

է

դիվերսիֆիկացված

ֆերմերներին

և

հնարավորություն

բարելավված
է

տալիս

նվազագույնի հասցնել կլիմայի առկա, կլիմայի կանխատեսվող և պարենային
անվտանգության հետ կապված ռիսկերը:
Մշակաբույսերի

ցանքաշրջանառություն

մշակաբույսերի

դիմադրողականությունը

բարձրացնում

արտադրողականությունը,

հիվանդությունները,

բարելավում

և

դիվերսիֆիկացումը
կլիմայի

փոփոխության

նվազեցնում

արդյունավետ

բարելավում

նկատմամբ,

վնասատուները

սննդանյութերի

են
ու

արտադրողա-

կանությանը, բարելավում են հողի որակը և երկարաժամկետ նպաստում ՋԳ
արտանետումների կրճատմանը:
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Միջոցառում: Ազոտական պարարտանյութերի կառավարումից ջերմոցային
գազերի արտանետումների կրճատում
Խնդիր: Պարարտանյութերի, մասնա-

Նպատակ: Մինչև 2030թ․ բարելավել

վորապես ազոտական պարարտանյութերի

ազոտական պարարտանյութերի

կիրառումը Հայաստանում իրականացվում է

կիրառումը, օպտիմալացնել դրանց

առանց ագրոքիմիական կանոնների

օգտագործումը և ազոտական

վերահսկման և պահպանման՝ կիրառման

պարարտանյութերից ՋԳ

նորմերի և մեթոդների խախտմամբ:

արտանետումները:

Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով
 Մշակել և ներդնել բույսերի սննդատարրերի կառավարման և պարարտա-

նյութերի օգտագործման գյուղատնտեսության լավագույն փորձ (ԳԼՓ):
 Գիտականորեն հիմնավորված ցանքաշրջանառության համակարգերի ներ-

դրման նպատակով մշակել գյուղատնտեսական լավ փորձի ուղեցույց` տարբեր
կլիմայական գոտիների, հողատիպերի, տարբեր մշակաբույսերի համար:
 Ներդրել

մշակաբույսերի
ցանքաշրջանառության
օգտագործման խթանման մեխանիզմներ:

 Ներդնել

մեխանիզմներ ուրեայի վրա հիմնված
ներմուծումը և օգտագործումը նվազեցնելու համար:

համակարգերի

լայն

պարարտանյութերի

 Զարգացնել

Ֆերմերների, խորհրդատվական կազմակերպությունների և
աջակցող կառույցների, ծառայությունների, տեխնիկապես իրավասու հաստատությունների, մարմինների, այդ թվում` ագրոքիմիական ծառայությունների
աշխատակիցների կարողությունները՝ բույսերի սննդատարրերի կառավարման
և պարարտանյութերի արդյունավետ կիրառման նպատակով։



Կազմակերպել իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ ֆերմերների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների այլ շահառուների շրջանակներում` հողի և ջրի կայուն կառավարման, մշակաբույսերի ցանքաշրջանառությունների և ՍԱՊ պարարտանյութերի կառավարման վերաբերյալ ԳԼՓ-րի:

 Պարարտանյութերի կիրառումը պետք է հիմնված լինի հողի ագրոքիմիական

հետազոտությունների և (կամ) տեխնիկապես իրավասու հաստատությունների,
կամ փորձագետների կողմից ըստ մշակաբույսերի պարարտանյութերի
կիրառման չափաքանակների՝ գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի տրամադրման առաջարկությունների հիման վրա:
 Ընդլայնել

գործող պետական աջակցության ծրագրերը/
ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով:

ժամանակակից

 Նպաստել մշակաբույսերի ցանքաշրջանառությունների ներդրմանը, ներառել

հատիկաընդեղեն, թիթեռնաածաղկավոր մշակաբույսեր ցանքաշրջանառության մեջ:
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Միջոցառման իրականացման մեջ

Իրականացման ծախսերը․

Նախնական ներդրումային ծախսեր,

ներգրավված գործակալություններ․

ներառյալ՝ պարարտանյութերի

-

ՀՀ կառավարություն

-

Դոնոր կազմակերպություններ

-

Մասնավոր ներդրողներ

-

Ֆերմերներ

կիրառման համար անհրաժեշտ
գյուղատնտեսական տեխնիկայի և
սարքավորումների ձեռքբերման
ծախսերը: Աշխատակազմի ծախսեր:

- Ագրարային համալսարան,

Իրազեկվածության

գիտական հաստատություններ

քարոզարշավների, դասընթացների
կազմակերպման ծախսեր,

- Իրականացնող գործակալություններ, ՀԿ-ներ և մասնավոր

հետազոտական և մշակման ծախսեր:

ընկերություններ, որոնք զբաղվում
են գյուղատնտեսության
զարգացման ծրագրերով
Հիմնական տեղեկություններ: Պարարտանյութերի օգտագործումը բերքատվության
բարձրացման ամենակարևոր գործոններից է և կարևոր նշանակություն ունի
մշակաբույսերի

արտադրության,

պահպանման

համար:

ազդեցություն

ունի

Դա

շրջակա

խիստ

միևնույն

ժամանակ,

ծախսատար

միջավայրի

վրա:

հողի

ընթացակարգ

բերրիության
է,

Պարարտանյութի

որը

զգալի

կիրառումը

սովորաբար բերում է բերքի ավելացմանը, որը ուղեկցվում է նվազող եկամտաբերությամբ, մինչև առավելագույն բերքի հասնելը: Այնուամենայնիվ, ազոտական
պարարտանյութերի մի մասը ջրի մեջ է հոսում կամ գազային տեսքով դուրս է
արտանետվում մթնոլորտ:
Հայաստանում կան որոշ ֆերմերներ, հատկապես մրգեր, բանջարեղեն և կարտոֆիլ
արտադրողներ, որոնք հաճախ օգտագործում են լրացուցիչ ազոտ՝ առավելագույն
բերքատվությունն ապահովելու համար: Չափից շատ ազոտական պարարտանյութ
կիրառելը նվազեցնում է շահութաբերությունը և մեծացնում ջրի, օդի աղտոտումը և
հանգեցնում ազոտի կորուստների ավելացմանը: Դա կարող է տեղի ունենալ
ջրահեռացման կամ գազային ազոտի միացություններ՝ N 2 O տեսքով և նպաստել ՋԳ
արտանետմանը: Պարարտանյութերի ոչ պատշաճ/ավելորդ օգտագործումը կարող է
նվազեցնել բերքատվությունը, ինչը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև
տնտեսական:
Պարարտանյութերի կիրառությունից ամոնիակի արտանետումները կախված են
պարարտանյութի տեսակից, եղանակից և հողի պայմաններից: Ուրեայի վրա հիմնված
պարարտանյութերից արտանետումներն ավելի մեծ են, քան պարարտանյութերի այլ
տեսակներից, քանի որ միզանյութի արագ հիդրոիզը հանգեցնում է pH-ի տեղայնացված աճի: Մասնավորապես, միզանյութի վրա հիմնված պարարտանյութերից NH 3
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արտանետումները (սովորաբար 5%–40% N կորուստ՝ NH 3 ) շատ ավելի մեծ են, քան
ամոնիումի նիտրատի հիման վրա (սովորաբար 0.5%–5% N կորուստ՝ NH 3 : 111
Չնայած ամոնիումի նիտրատը Հայաստանում օգտագործվող ազոտական պարարտանյութի հիմնական ձևն է, միտում կա ավելացնել ուրեայի վրա հիմնված պարարտանյութերի ներմուծումն ու օգտագործումը: Կարբամիդի ներմուծումը կազմել է ընդհանուր ներմուծված ազոտական պարարտանյութերի 4.1%-ը 2017-ին, 7.0%-ը 2018-ին և
10.8%-ը 2019-ին: Պատճառը կարող է լինել ամոնիումի նիտրատի ավելի բարձր գինը:
Ուրեայի վրա հիմնված միացություններից NH 3 արտանետումները նվազեցնելու
մեթոդների օգտագործումը կարևոր ներդրում է ունենում գյուղատնտեսությունում NH 3
արտանետումների

ընդհանուր

կրճատման

մեջ:

Եթե

կիրառվում

են

գյուղատնտեսության առումով խելամիտ նորմաներ և ժամկետներ, մշակաբույսի
կողմից ազոտի արդյունավետ կլանումը կդառնա NH 3 արտանետումները մեղմելու
հիմնական օգուտը, այլ կորուստների մյուս եղանակների նվազագույն քանակով
(օրինակ ՝ նիտրատի արտահոսք): Բացի այդ, նվազեցնելով NH 3 արտանետումները,
սպասվում է անուղղակի N կորուստների նմանատիպ կրճատում (օրինակ՝ անտառային
հողերից արտահոսքի և դենիտրիֆիկացման կրճատում) 112։
Ազոտական

պարարտանյութ

կիրառելը

ճիշտ

տեսակի,

ճիշտ

նորմայի,

ճիշտ

ժամկետների և ճիշտ տեղում մեծացնում է բերքատվությունն ու եկամտաբերությունը:
Կառավարման այս պրակտիկան կարող է նաև նվազեցնել ջերմոցային գազերի
արտանետումները` միաժամանակ բարելավելով շահութաբերությունը։

Միջոցառման նկարագրություն
 Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է պետական աջակցություն`

քաղաքականության և կանոնակարգերի մշակման ձևով, ինչպես նաև պետական
աջակցության ծրագրերի ներդրում (սուբսիդավորման մեխանիզմների և այլ
համապատասխան գործիքների միջոցով), դոնոր կազմակերպությունների
աջակցություն գյուղատնտեսական լավագույն փորձի ներդրման, կարողությունների զարգացման և իրազեկվածության բարձրացման կազմակերպման համար:
 Խորհուրդ

է տրվում 4R սննդանյութերի տնտեսման հիմքի վրա մշակել
գյուղատնտեսության լավ փորձ, որն է ազոտական պարարտանյութի կիրառում
ճիշտ տեսակի՝ ըստ բույսի պահանջների, ճիշտ նորմայով, ճիշտ ժամկետներում և

Ամոնիակի մեղմացման տարբերակներ, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով
ուղեցույց ռեակտիվ ազոտի վերաբերյալ, Էկոլոգիայի և հիդրոլոգիայի կենտրոն, 2014թ․։
Հղում՝ http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/510206/1/N510206CR.pdf
112
Ազոտական պարարտանյութերի կառավարման և ջերմոցային գազերի մեղմացման
հնարավորություններ։
Հղում՝
http://climatesmartfarming.org/wp-content/uploads/2019/02/Nitrogen-FertilizerManagement.pdf
111
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ճիշտ տեղում: ԳԼՓ-ի կիրառման նպատակն է տրամադրել շրջանակային
փաստաթուղթ, որը կուղղորդի ֆերմերային տնտեսություններին, որպեսզի նրանք
հասնեն մշակաբույսերի համակարգին առնչվող իրենց նպատակներին, ինչպիսիք
են արտադրության ավելացումը, ֆերմերի շահութաբերության բարձրացումը,
շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կայունության բարելավումը:
 Ներկայումս ֆերմերները հիմնականում իրազեկված չեն բույսերի սննդատարրերի

և պարարտանյութերի կառավարման և օգտագործման տարբեր տեխնիկաների
վերաբերյալ: Հետևաբար, միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է
զարգացնել ֆերմերների, գյուղացիական տնտեսությունների խորհրդատուների,
մատակարարների
կարողությունները՝
իրազեկվածության
բարձրացման,
վերապատրաստման ծրագրերի, ցուցադրական տնտեսությունների, գործնական
ուսուցումների/
սեմինարների
միջոցով:
Նպատակն
է
բարձրացնել
բերքատվությունը կիրառելով պարարտանյութեր ճիշտ տեսակի, ճիշտ նորմայով,
ճիշտ ժամկետին և ճիշտ վայրում (4R)-ի մոտեցմամբ, ինչը նպատակաուղղված է
բերքատվության և եկամտաբերության բարձրացմանը և N 2 O արտանետումների
նվազեցմանը՝ այդպիսով նվազեցնելով գյուղատնտեսության ոլորտում ՋԳ
արտանետումների կարևոր աղբյուրներից մեկը և խնայելով ֆինանսական
միջոցները: 4R համակարգը պետք է օգտագործվի համապարփակ մշակաբույսերի
համապատասխան
պլանի
համաձայն՝
հաշվարկելով
մշակաբույսերի
դաշտավայրերում ազոտի մուտքի բոլոր աղբյուրները:
 Կառավարության,

դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ներդրողների
աջակցությունը անհրաժեշտ է պարարտանյութերի կիրառման համար անհրաժեշտ
մեքենասարքավորումների
ներգրավումը
խթանելու
համար:
Ճշգրիտ
գյուղատնտեսությունը (այսինքն՝ ֆերմայում ժամանակակից տեխնոլոգիայի
օգտագործումը, արբանյակային տվյալների և ճշգրիտ նավիգացիայի համար
գործիքների օգտագործումը) նպաստում է ներդրումների արդյունավետ
օգտագործումը, օրինակ՝ պարարտանյութերի ու թունաքիմիկատների, և կարող է
նվազեցնել ջրի օգտագործման ծավալները և պահպանել հողի կառուցվածքը: Այս
միջոցառումը պահանջում է ներդրումներ՝ նոր սարքավորումների ձեռքբերման,
ինչպես նաև այդ տեխնոլոգիաների օգտագործման համար անհրաժեշտ
գիտելիքների բարելավման ուղղությամբ:

Սահմանափակումներ
•

Գիտելիքների և կարողությունների պակաս;

•

Փոքր գյուղացիական տնտեսություններ և հողի բարձր մասնատվածություն;

•

Այս խնդրի առաջնահերթության սահմանման հարցում պետական և իրագործող
մարմինների կողմից ուշադրության պակասը;

•

Սակավ

ֆինանսական

ռեսուրսներ

և

ֆինանսական

միջոցներ

գտնելու

կարողության բաց;
•

Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բաց;

•

Պարարտանյութերի կիրառման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորում-
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ների պակաս:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ակնկալվում է, որ այս միջոցառումը.
 Բարելավելու է պարարտանյութերի կառավարումը:
 Կրճատելու

է ազոտական ավելորդ պարարտանյութ կիրառելու դեպքերը,
այդպիսով
նվազագույնի
հասցնելով
ազոտի
արտահոսքը
և
N2O
արտանետումները:

 Նվազեցնելու է կորուստները, մասնավորապես ամոնիակի ցնդելու պատճառով:
 Բարձրացնելու

է բերքատվությունն ու եկամտաբերությունը, նվազեցնելով
ազոտական պարարտանյութի նկատմամբ պահանջները, պահպանելու է հողի
բերրիությունը, նվազեցնելու հողի էրոզիան և մոլախոտերը, վնասատուները և
հիվանդությունները:

Միջոցառում. վարելահողերի վրա հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի
ցանքատարածությունների ընդլայնում
Խնդիր: Հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի

Նպատակ: Մինչև 2030թ․-ը

տարածքը, ինչպիսիք են՝ ոլոռը, լոբին, ոսպը,

ցանքատարածությունների

կազմում են ընդհանուր ցանքատարած-

առնվազն 5% զբաղեցնեն

ծությունների 1%-ից և երկրի վարելահողերի

հատիկաընդեղեն մշակաբույսերը:

0.5%-ից պակաս տարածք (2015-2020թթ․):

Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով.


Մշակել նոր և ընդլայնել գործող պետական աջակցության ծրագրերը, որոնք
ուղղված են հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի արտադրության խթանմանը:

 Բարձրացնել ֆերմերների իրազեկվածությունն ու կարողությունները:

Միջոցառման իրականացման մեջ

Իրականացման ծախսերը

ներգրավված գործակալություններ

Նախնական ներդրումային

- ՀՀ կառավարություն
- Դոնոր կազմակերպություններ
- Մասնավոր ներդրողներ
- Ֆերմերներ
- Ագրարային համալսարան, գիտական
հաստատություններ
-

Իրականացնող գործակալություններ,
հասարակական կազմակերպություններ և մասնավոր ընկերություններ,
որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերով:

ծախսեր, ներառյալ՝
գյուղատնտեսական ռեսուրսների և
մեքենասարքավորումների` այդ
թվում՝ ճշգրիտ շարքացաններ,
ինչպես նաև զտման, մաքրման, և
փաթեթավորման հատուկ
սարքավորումների ձեռքբերում:
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Հիմնական տեղեկություններ․ Հատիկաընդեղեն մշակաբույսերը բարելավում են
շրջակա միջավայրի հավասարակշռությունը, քանի որ կենսաբանական եղանակով

մթնոլորտային ազոտի հողում կուտակումը նվազեցնում է ազոտական պարարտանյութ
օգտագործելու

անհրաժեշտությունը:

Հատիկաընդեղեն

մշակաբույսերի

կողմից

արմատային համակարգի պալարիկների մեջ ապրող պալարաբակտերիաների հետ
սիմբիոզի միջոցով մթնոլորտի ազոտը կապվում է հողի հետ:
Գիտական գրականությունը ցույց է տալիս, որ հատիկաընդեղենների սեփական ազոտը
ազոտ ֆիքսող բակտերիաների հետ սիմբիոզով լուծելու ունակությունը նվազեցնում է
հանածո էներգիայի ածանցյալ CO2 արտանետումները և հանգեցնում է N2O ավելի
ցածր հոսքերի՝ համեմատած արդյունաբերական եղանակով ստացված ազոտով
պարարտացված մշակաբույսերի և արոտավայրերի համակարգերի:
Վարելահողերի վրա հատիկաընդեղեն մշակությունը բարելավում է տնտեսության
ագրոհամակարգի բերրիությունը: Ըստ ՀՀ ՎԿ-ի, հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի
տարածքը, ինչպիսիք են ոլոռը, լոբին, ոսպը, սոյայի և այլն կազմում են ընդհանուր
ցանքատարածությունների 1%-ից և երկրի վարելահողերի 0․5%-ից պակաս տարածք
(2015-2020թթ․),

այն

դեպքում,

երբ

հատիկաընդեղենների

ինքնաբավության

մակարդակն ընդամենը 2019թ-ին կազմել է շուրջ 38․2% է:
Միջոցառման նկարագրություն


Ներդնել և ընդլայնել առկա պետական աջակցության ծրագրերը՝ ուղղված
հատիկաընդեղեն

մշակաբույսերի

արտադրության

խթանմանը,

ներառյալ՝

սերմնաբուծությունը և սերմարտադրությունը։


Բարձրացնել

հատիկաընդեղենների

իրազեկվածության

մակարդակը

բարձրացման,

վերապատրաստման

տնտեսությունների,

ու

օգուտների

գործնական

վերաբերյալ

կարողությունները`
ծրագրերի,

ֆերմերների

իրազեկվածության
ցուցադրական

ուսուցումների/վերապատրաստումների

իրականացման միջոցով:
Սահմանափակումներ
•

Գիտելիքների և կարողությունների պակաս;

•

Ֆերմերների՝ հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի մշակության դիմադրություն;

•

Փոքր գյուղացիական տնտեսություններ և հողի մեծ մասնատվածություն;

•

Այս խնդրի առաջնահերթության սահմանման հարցում պետական և իրագործող
մարմինների կողմից ուշադրության պակասը;

•

Ֆինանսական միջոցների պակաս
կարողության բացակայություն;

•

Հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի աճեցման
տեխնիկայի և սարքավորումների պակաս:

և

ֆինանսական
համար

միջոցներ

գտնելու

գյուղատնտեսական
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Ակնկալվող արդյունքներ
Ակնկալվում է, որ այս միջոցառման արդյունքները կներառեն հետևյալը՝


Հողերից

ուղղակի

N2O

արտանետումների

կրճատում

(ազոտական

պարարտանյութերի փոխարինում): Կենսաբանական N ֆիքսացիայի շնորհիվ
հնարավոր է հետագա մշակաբույսերի հաշվով ազոտական պարարտանյութերի
առնվազն 40 կգ Ն/հա 113 կրճատում:


464 տոննա ազոտական պարարտանյութերի օգտագործման նվազում (290
հազար հա * 4% * 40 կգ / հա = 464 տոննա):



Պարենային ապահովության մեծացում՝ նպաստելով ավելի մեծ անկախություն
դրսի շուկաներից:



Հողի

կառուցվածքի

բարելավման

վրա

դրական

ազդեցություն`

ցանքաշրջանառության մեջ հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ներգրավմամբ:


Անասունների համար սպիտակուցներով հարուստ կերերի աճեցում։



Լրացուցիչ

եկամտի

աղբյուր

ֆերմերների

համար

ի

համադրություն

հացահատիկային արտադրանքի:


Հետագա մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի աճ:

Միջոցառում. Ագրոանտառային համակարգի (դաշտպապաշտպան
անտառաշերտի) ներդնում
Նպատակ. Մինչև 2030 թվականը
Հայաստանում հիմնել շուրջ 10 հազար
հա դաշտապաշտպան
անտառաշերտեր:

Խնդիր. Երկրում հողերի
սեփականաշնորհումից հետո, 90ականների էներգետիկ ճգնաժամի
պատճառով, իրականացվեց
զանգվածային անտառահատումներ,
ներառյալ դաշտապաշտպան
անտառաշերտերի:

Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով


Իրականացնել դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնման, շահագործման
և պահպանության ծրագրեր՝ այդ թվում պետական աջակցություն։



Ստեղծել

պետական

խորհրդատուների

տեղեկատվություն

մասնավոր

տեխնիկական

հողօգտագործողներին
տնտեսությունների

և

և

ծառայությունների

կարողությունները՝
գործընկերներին

օգուտների
փոխանցելու

օժանդակ

և
և

ֆերմերներին,
ագրոանտառային

ծառայությունների
տարածելու

և

համար,

վերաբերյալ
ինչպես

նաև

օժանդակելու վերջիններիս դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնման,
113

Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/gjul-busab.pdf
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շահագործման և պահպանության նպատակով:


Կազմակերպել իրազեկության բարձրացման քարոզարշավներ ֆերմերների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ՀԿ-ների, այլ շահառուների և
գործընկերների

շրջանում`

կապված

ագրո

անտառատնտեսության

համակարգերի օգուտների հետ:


Խթանել

պետություն-մասնավոր

հատված

համագործակցությունը,

որը

կնպաստի այս միջոցառման իրականացմանը:
Միջոցառման իրականացման մեջ
ներգրավված գործակալություններ

Իրականացման ծախսերը և
անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ

- ՀՀ կառավարություն
- Դոնոր կազմակերպություններ
- Մասնավոր ներդրողներ

Բարձր ներդրումային ծախսեր
ագրոանտառի ստեղծման և
պահպանման համար:

- Ֆերմերներ
- Գյուղատնտեսության զարգացման
ծրագրերով զբաղվող մասնավոր
գործակալություններ և ՀԿ-ներ

Տեղեկացվածության բարձրացման
քարոզարշավների և կարողությունների
զարգացման դասընթացների ծախսեր:
Բնական ռեսուրսների մասնագետներ

Հիմնական տեղեկություններ.
Ագրո անտառտնտեսությունը ծառերի/թփերի ինտեգրումն է մշակաբույսերի հետ` հողօգտագործողների և մանր ֆերմերների համար բոլոր մակարդակներում էկոլոգիական,
տնտեսական և սոցիալական օգուտներ ստեղծելու նպատակով: Այն կարող է բարձրացնել
հողի արտադրողականությունն ու ջրի և այլ ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը, պաշտպանել հողը էրոզիայից, ինչպես նաև ծառայել ածխածնի կուտակման նպատակներին: Այն նաև կառաջացնի գյուղատնտեսության ոլորտում մեղմման և հարմարվողականության սիներգիա, քանի որ հողի ածխածնի կլանիչ է և կարող է մեծացնել դիմակայունությունը եղանակային բարդ պայմանների նկատմամբ (օրինակ՝ երաշտ և ջրհեղեղներ),
բարելավել գյուղատնտեսության արտադրողականությունը, ընդլայնել սննդամթերքի արտադրության ծավալներն և ապահովել կենսաապահովումը հատկապես չոր տարիներին:
Միջոցառման նկարագրություն․

 Գործողության իրականացման համար անհրաժեշտ է պետական աջակցություն` քա-

ղաքականության և կանոնակարգերի համատեքստում, ինչպես նաև ագրոանտառի
ստեղծման և պահպանման ծրագրերի՝ այդ թվում պետական աջակցության ներդնում
(սուբսիդավորման մեխանիզմներ, ֆինանսական խթաններ և այլ համապատասխան
գործիքներ)` ներգրավելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հողօգտագործողների, այդ թվում` ֆերմերներ, ՀԿ-ների և այլ շահառուների և գործընկերների:

 Ֆերմերների

իրազեկության մակարդակի բարձրացում և կարողությունների
զարգացում` վերապատրաստման ծրագրերի, սեմինարների, ցուցադրության և այլ
միջոցներով, որպեսզի նրանց ավելի լավ ճանաչեն ագրո անտառտնտեսության
օգուտները և ծառայությունները
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 Իրականացնել պիլոտային ծրագրեր, որոնք կարող են ծառայել որպես լավագույն

փորձ առաջարկվող միջոցառման ավելի լայն կիրառման համար:
 Բարձրացնել ազգային կարողությունները և տեղեկատվության ու գործիքակազմի

հասանելիությունը, որը կօգնի բնական ռեսուրսների մասնագետներին
խորհրդատուներին տեխնիկական և կրթական օժանդակություն ցուցաբերել:
Սահմանափակումներ․
•

Պետության և իրականացնող գործակալությունների կողմից ուշադրության
պակաս այս խնդրի առաջնահերթության հարցում:

•

Փոքր ֆերմերային տնտեսություններ և հողատարածքների մասնատվածություն:

•

Ֆինանսական միջոցների բացակայություն:

•

Բնական ռեսուրսների փորձառու և պատրաստված մասնագետների,
տեխնիկական անձնակազմի, այդ թվում ՝ խորհրդատուների պակաս:

•

Սոցիալական գործոններ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական ավանդույթները,
պահպանողականությունը:

Ակնկալվող արդյունքներ․

Ակնկալվում է, որ այս միջոցառման ներդնումը կնպաստի հետևյալին.
 Հողի արժեքավոր վերին շերտի պաշտպանություն և հողի էրոզիայի նվազում:
 Հողի ագրոարդյունավետ հատկությունների և կենսաբանական ակտիվության

բարելավում և հողի մեջ օրգանական նյութերի քանակի ավելացում:
 Հողի մեջ օրգանական ածխածնի կուտակում:
 Հողի որակի բարելավում և երկարաժամկետ հեռանկարում ջերմոցային ցածր

արտանետումների նպաստում։
 Հողի խոնավության կուտակում ցածր տեղումներ և չոր պայմաններ ունեցող

տարածքներում:
 Մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացում:
 Եղանակային բարդ պայմանների նկատմամբ դիմակայունության բարձրացում:
 Ընդլայնված կենսաբազմազանություն և լանդշաֆտային բազմազանություն:

Միջոցառում: Անաէրոբ քայքայման տեխնոլոգիայի ներդրում
Խնդիր: Կենսագազի արտադրության

Նպատակ: Մինչև 2030թ․-ը Հայա-

համար կենդանիների գոմաղբի անաէրոբ

ստանում հասնել անասնաբուծության

քայքայումը թերի է զարգացած

խոշոր ֆերմաներից գոմաղբի 79%-ի և

Հայաստանում:

անասնաբուծական փոքր ֆերմաներից
47% գոմաղբի ԱՔ-ի մակարդակներին։
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Գործողություններ միջոցառումն իրականացնելու նպատակով
 Մշակել քաղաքականություն երկրում ԱՔ ներդրման և կիրառման ոլորտում;
 Մշակել

գյուղացիական

տնտեսությունների՝

շրջակա

միջավայրի

վրա

ազդեցության կարգավորման շրջանակ;
 Զարգացնել ԱՔ ուղղությամբ մասնագիտացված աշխատանքային ռեսուրսներ և

փորձագիտական գիտելիքներ;
 Բարելավել ԱՔ վերաբերյալ ֆերմերների գիտելիքները (ներառյալ խորհրդա-

տվություն և ուսուցում), մասնավորապես փոքր տնտեսվարողների համար;
 Ներդրումներ կատարել գոմաղբի հավաքման, պահպանման և ԱՔ համապա-

տասխան մեքենասարքավորումների և ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ;
 Կազմակերպել

գոմաղբի կառավարման ԱՔ կիրառման իրազեկվածության

բարձրացման արշավներ;
 Ցուցադրել և փորձարկել ԱՔ համակարգեր:

Միջոցառման իրականացման մեջ

Իրականացման ծախսերը և

ներգրավված գործակալություններ

անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ

- ՀՀ կառավարություն

Նախնական ներդրումային ծախսեր

-

Դոնոր կազմակերպություններ

մեքենասարքավորումների ձեռքբերման

-

Մասնավոր ներդրողներ

և ենթակառուցվածքների զարգացման

-

Ֆերմերներ

-

Գյուղատնտեսության զարգացման

մեջ:
Գոմաղբի հավաքման
ենթակառուցվածքներ ունեցող

ծրագրերով զբաղվող մասնավոր

-

գործակալություններ և հասարա-

գյուղացիական տնտեսություններ:

կական կազմակերպություններ

Անաէրոբ քայքայման և կենսազազի

Համալսարաններ և

հավաքման համակարգեր:

հետազոտական

Ճարտարագետներ:

հաստատություններ
Հիմնական

տեղեկություններ:

Գոմաղբի

ԱՔ

համակարգը

հետագա

կենսագազի

արտադրությամբ, կլանմամբ և օգտագործմամբ թույլ է տալիս նվազեցնել գոմաղբի
կառավարման՝

շրջակա

միջավայրի

վրա

ազդեցությունը

և

նպաստում

ՋԳ

արտանետումների, սննդանյութերի արտանետումների, մանրէաբանական աղտոտման
կրճատմանը և այլն: ԱՔ-ն ունի նաև տնտեսական օգուտներ, ինչպիսիք են կենսագազի
արտադրությունն ու օգտագործումը, էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրի ձևավորումը,
դրա

կիրառումը

որպես

պարարտանյութ,

գոմաղբի

պահեստավորման

և

(կամ)

փոխադրման ֆինանսական ծախսերի կրճատումը:
ԱՔ տեխնոլոգիան խիստ հարմար է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում՝

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 143

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

տարբեր

գործառնական

և

կլիմայական

պայմաններում,

յուրաքանչյուր

առանձնա-

հատկության համար հարմարեցված լուծումներով:
Միջոցառման նկարագրություն
 Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է պետական աջակցություն`

գործունեության քաղաքական և կանոնակարգերի շրջանակի տեսքով, ինչպես նաև
պետական աջակցության ծրագրեր ԱՔ-ով զբաղվող ֆերմերների համար (խթաններ
և սուբսիդիաներ): Պետք է լինեն բնապահպանական ավելի լայն կանոնակարգեր
(հոտի և ջրի որակի վերաբերյալ):
 Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ են անասնաբուծության խելացի

տնտեսությունների մոդելներ` գոմաղբի հավաքման արդյունավետ միավորներով:
Կենդանիների խելացի անասնաշենքերի հիմնումը և շահագործումը գտնվում են ՀՀ
կառավարության ուշադրության կենտրոնում (2019-ի ՀՀ կառավարության որոշում N
369-Լ «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը
հաստատելու մասին») սակայն դրանք դեռևս հաստատման փուլում են գտնվում։
 Ներկայումս ԱՔ-ն Հայաստանում տարածված տեխնոլոգիա չէ, ինչը ենթադրում է

այս ոլորտում իրազեկության, տեխնոլոգիական գիտելիքների և փորձի պակաս:
Հիմնական սկզբունքների փոխանցումը, կրթությունը, տեղեկատվությունը հիմնարար են երկրում գոմաղբի կառավարման ներդրման հաջողության համար: Անհրաժեշտ են հարմարեցված վերապատրաստման ծրագրեր և նմուշային հարմարություններ` ֆինանսական և տեխնիկական ենթակառուցվածքների ստեղծման համար:
 ԱՔ և կենսագազի հավաքումը պահանջում է ներդրումներ կատարել տեխնո-

լոգիական սարքավորումների մեջ, մասնավորապես՝ արդյունաբերական մասշտաբի
մեծ կենսագազի քայքայիչների համար:
 Տեխնոլոգիայի

փոխանցման և կարողությունների զարգացման ընդհանուր
նպատակներով ցուցադրական և պիլոտային ծրագրերը կարող են ծառայել որպես
լավագույն պրակտիկա ԱՔ ավելի լայնամասշտաբ տարածման համար:

 Դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը և ֆինանսական ներդրումները

խիստ կարևոր են այս միջոցառման իրականացման համար: Միջին և փոքր
ֆերմաները կարող են կապիտալ ներդրումների կարիք զգալ նույնիսկ պարզ
քայքայիչների համար: Այնուամենայնիվ, դրանք նաև ապահովում են ետգնման
կարճ ժամանակահատված:
Սահմանափակումներ
•

Միջոցառման համար նախատեսված կարճ ժամանակահատված;

•

Այս խնդրի առաջնահերթության սահմանման հարցում պետական և իրագործող
մարմինների կողմից ուշադրության պակասը;

•

Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն և ֆինանսական միջոցներ գտնելու
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կարողության բացակայություն;
•

Պահանջվող ԱՔ համակարգերի մատակարարների պակաս;

•

Նոու-հաուի բացակայություն;

•

Սոցիալական և մշակութային խոչընդոտներ:

Ակնկալվող արդյունքներ
Ակնկալվում է, որ ԱՔ ներդրման միջոցառում կբերի հետևյալ արդյունքների՝


Մինչև 2030թ․ «Ստանդարտ» սցենարի համեմատ անասնաբուծության ոլորտի
15%-ով ավելի քիչ ՋԳ արտանետում:



Ֆերմերները կենսագազի և պարարտանյութերի արտադրությունից կձևավորեն
եկամուտ սկսած ԱՔ ներդրման 4-րդ տարվանից։



Ջրային և ցամաքային միջավայրի աղտոտվածության կրճատումը կբերի
շրջակա միջավայրի ավելի բարձր պաշտպանվածության:



Կնվազի

կախվածությունը

հանածո

վառելիքից`

հետագա

էներգետիկ

անկախության բարձրացմամբ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և
տնտեսական օգուտների ավելացմամբ:

5.4. Ռիսկի գնահատում և մեղմացում
Ստորև ներկայացված է ռիսկերի և ազդեցության մեղման մատրիցան, որում նկարագրվում են քաղաքական, տնտեսական, ինստիտուցիոնալ, ֆինանսական և սոցիալական
ռիսկերի ազդեցության մակարդակը (բարձր, միջին, ցածր), դրանց ի հայտ գալու
հավանականությունը (բարձր, միջին, ցածր) և հնարավոր մեղմման միջոցառումները:

Ռիսկ

Ազդեցություն

Հավանականություն

Կառավարում / մեղմման
միջոցառումներ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

Ք1

Երկրի քաղաքական բնույթի
փոփոխությունների
պատճառով կառավարության՝ ոլորտում կլիմայի
փոփոխության մեղմման և
հարմարվողականությանն
ուղղված ռեսուրսների և
առաջնահերթության
վերանայում:

Բարձր

Միջին

Ոլորտային տարբեր մարմինների միջև
ազգային մակարդակով ձևավորել
ինստիտուցիոնալ կառույց, որը
կհամակարգի գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի փոփոխության
մեղմման ծրագրերի մշակումն ու
իրականացումը:
Որոշումներ կայացնողների և
հասարակության լայն զանգվածների
իրազեկվածության մակարդակի
բարձրացում:
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Ազդեցություն

Ռիսկ

Հավանականություն

Կառավարում / մեղմման
միջոցառումներ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

Տ1

Տ2

Տնտեսական ցածր աճը և
իրավիճակի փոփոխության
պատճառով կառավարության՝ ոլորտում կլիմայի
փոփոխության մեղմման և
հարմարվողականությանն
ուղղված ռեսուրսների և
առաջնահերթության
վերանայում:

Առաջարկվող գործողությունները կարող են ամբողջությամբ չկատարվել
կառավարության կողմից
բյուջետային
սահմանափակումների և
(կամ) գերակայությունների
փոփոխության պատճառով:

Միջոցառումներ և գործողություններ
ձեռնարկել` ուղղված ֆինանսական նոր
աղբյուրների հայթայթմանը, այդ թվում`
մասնավոր հատվածի կողմից:
Բարձր

Միջին

Աշխատել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունների և
դոնորների, զարգացման այլ
գործընկերների հետ` առաջարկվող
մեղմման միջոցառումների
իրականացմանն աջակցման համար:
Միջոցառումներ և գործողություններ
ձեռնարկել` ուղղված ֆինանսական նոր
աղբյուրների հայթայթմանը, այդ թվում`
մասնավոր հատվածի կողմից:

Բարձր

Միջին

Աշխատել համապատասխան
ֆինանսական կազմակերպությունների
և դոնորների, զարգացման այլ
գործընկերների հետ` առաջարկվող
մեղման միջոցառումների
իրականացմանն աջակցման համար:

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՌԻՍԿԵՐ

Ի1

Քաղաքականության շրջանակներում միջոցառումների
ձեռնարկման համար համապատասխան կարողությունների բացակայություն, ինչը
կհանգեցնի իրականացման
ձգձգման և թերի արդյունքների

Ի2

Ինստիտուցիոնալ
շահառուների կողմից
կարողությունների
զարգացման նկատմամբ
հետաքրքրության պակաս

Միջին

Միջին

Բարձր

Միջին

Առաջարկվող գործողությունների
իրականացման համար ձևավորել
կառավարման ուժեղ մեխանիզմներ:
Զարգացնել համապատասխան
ինստիտուցիոնալ շահառուների
կարողությունները:
Ընդլայնել իրազեկման ծրագրերը և
տրամադրել անհրաժեշտ խթաններ
ինստիտուցիոնալ շահառուների
շահագրգռվածությունը զարգացնելու
ուղղությամբ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

Ֆ1

Գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի փոփոխության մեղմման միջոցառումների ֆինանսավորման
պակաս

Բարձր

Բարձր
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միջոցներ հայթայթելու համար
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Ռիսկ

Ազդեցություն

Հավանականություն

Կառավարում / մեղմման
միջոցառումներ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

Ս1

Ավանդական գյուղատնտեսությունից հրաժարվելու
դիմադրություն և առաջարկվող նոր տեխնոլոգիաների
կիրառման նկատմամբ
հետաքրքրության ցածր
մակարդակ

Ս2

Տեխնոլոգիաների ցածր
մատչելիություն՝ ֆերմերային
տնտեսությունների փոքր
կառուցվածքի, ցածր
եկամտաբերության և
անբավարար գիտելիքների
պատճառով

Միջին

Միջին

Միջին

Միջին

Առաջարկվող միջոցառումների
օգուտների վերաբերյալ
կազմակերպել իրազեկման
բարձրացման արշավներ

Ներկայացնել նպատակային
ֆինանսական մեխանիզմներ, ներառյալ
սուբսիդիաները և տեխնիկական
աջակցությունը` տեխնոլոգիաների
հաջող ներդրումն ապահովելու համար:
Կազմակերպել կարողությունների
զարգացման միջոցառումներ:
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Եզրափակիչ դրույթներ
Կլիմայի

փոփոխությունը

համաշխարհային

օրակարգում

է

և

առաջատար

և

ակնհայտորեն

անդրադառնում է նաև Հայաստանի վրա:
Գյուղատնտեսության

ոլորտը

Հայաստանի

ռազմավարական

կարևորագույն ոլորտներից մեկն է, որը կարևոր նշանակություն ունի տնտեսական
զարգացման հեռանկարների, համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման, մակրոտնտեսսական կայունության, պարենային անվտանգության և արտաքին առևտրի
հաշվեկշռի տեսանկյունից:
Ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կհանգեցնի գյուղատնտեսության ոլորտում
մշակաբույսերի արտադրության կրճատման, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
վատթարացման,
կառուցվածքի

ոռոգման

ջրի

փոփոխության,

պահանջարկի
նոր

մեծացման,

վնասատուների,

էկոհամակարգի

հիվանդությունների,

անվտանգության հիմնախնդիրների, սննդամթերքի մատակարարման և այլ ռիսկերի
առաջացման:
Ըստ կանխատեսումների, գյուղատնտեսական արտադրանքի և կառավարման ներկայիս
միտումների

պահպանումը

2030թ․-ին

(2017թ․

համեմատ)

կհանգեցնի

գյուղատնտեսության ոլորտից արտանետվող ՋԳ արտանետումների 98% աճին, դրանք
հասցնելով 3,820 Գգ CO 2 համարժեքի: Սա ՋԳ արտանետումների բավականին բարձր
մակարդակ է, որը հարկավոր է վերահսկել: Մի շարք սցենարների և մեղմման
հնարավորությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 2030թ․ (2017թ.
համեմատ) ՋԳ արտանետումների մակարդակը հնարավոր է հասցնել 28% աճի
մակարդակի, եթե ժամանակին ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ:
«Ստանդարտ»

սցենարի

համեմատ

«Մեղմման»

սցենարը

դիտարկում

է

ՋԳ

արտանետումների կրճատում անասնաբուծության ոլորտից և հողերի կառավարումից։
Անասնաբուծության ոլորտում ՋԳ արտանետումների հիմնական աղբյուրներն են
հանդիսանում աղիքային խմորումը և գոմաղբի կառավարումը։ Այս ուղղություններով
մեղմման միջոցառումները ներառում են մի շարք լավագույն փորձի օրինակների
կիրառում,
կերակրման

ներառյալ՝

անասունների

ռեժիմների

առողջության,

բարելավում:

Պահվող

գենետիկ

հատկանիշների

անասունների

և

ցեղատեսակի

փոփոխությունը, որը ուղեկցվում է մսի և կաթի արտադրության ավելացմամբ,
հանգեցնում է կենդանիների համեմատաբար փոքր գլխաքանակին: Կենդանիների
բարելավված ցեղատեսակների, կերի որակի և մարսողության համակցված կիրառումը
բերում է աղիքային խմորումից ՋԳ արտանետումների կրճատմանը, որը 2030թ․ կարող է
հասնել 1,254 Գգ CO 2 համարժեքի: Բացի այդ, ԽԵԿ համար ԱՔ գոմաղբի կառավարման
ներդրումը թույլ կտա ՋԳ արտանետումները կրճատել ևս 1 Գգ CH 4 և 0,22 Գգ N 2 O, որը
համարժեք է 110 Գգ CO 2 -ի։
Մեղմման առաջարկվող սցենարները համարվում են ծախսարդյունավետ և բերում են
ֆերմաների ավելի բարձր եկամտաբերության մակարդակի ապահովմանը: Բացի այդ,
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ֆերմերները կարող են ներդնել կենսագազ արտադրող համակարգեր և այդպիսով
կիրառել գոմաղբի կառավարման լավագույն փորձը:
Կառավարվող հողերից տեխնիկապես հնարավոր է ապահովել ՋԳ արտանետումների
էական կրճատումներ, եթե N-ն կիրառվի հողի վրա միայն որոշակի պայմաններում
պահանջվող

քանակներով

(«4R

սննդանյութերի

տնտեսման

առաջնորդության»

մոտեցում):
Հայաստանի

գյուղատնտեսության

ոլորտում

կլիմայի

փոփոխության

մեղմման

պրակտիկայի հաջողությունը մեծապես կախված է այն պայմաններից, որոնք հիմք են
ստեղծում այդ միջոցառումների իրականացման համար, ինչպիսիք են տեղեկատվության
մատչելիությունը, իրազեկվածոթյան մակարդակը, աշխատանքների համակարգումը և
վերահսկումը:
Դրան

հաջորդում

են

ընդհանուր

բնույթի

միջոցառումներ,

ինչպիսիք

են

գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման ազգային
ծրագրի

մշակումը,

համակարգի

ոլորտային

ձևավորումը,

պետական

ինստիտուցիոնալ

մարմինների

միջև

կարողությունների

ինստիտուցիոնալ
ուժեղացումը

և

շահառուների միջև համագործակցության խրախուսումը: Այս ամենի հիմքի վրա ոլորտի
հատուկ միջոցառումները էլ ավելի են ամրապնդում կլիմայի փոփոխության մեղմման
ընդհանուր ջանքերի արդյունքը:

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ և «ԱՀԿՄԿ» | հուլիս 2021թ․ | 149

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Հավելվածներ
Հավելված 1.
Աղյուսակ 38.

Մաքրացեղ և խառնացեղ Շվից ցեղատեսակի ԽԵԿ ԱԳ
հաշվարկման գործունեության տվյալները
Գործողություն 1․1՝
հաշվարկ, 2030թ․

մաքրացեղ

Շվից

կովերի

արտանետման

գործակցի

Մաքրացեղ Շվից կով, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

Մարսելիության գործակից

72

Կաթի յուղայնություն

4

Կաթնատվությունը, գլուխ կգ/օր

18

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.386 x 5800.75= 0.336 x 118.2=45.6

45.6

NE a =0 x 118.2= 0

0.00

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a xNEm

մսուրային պահվածք
NE a =0.36 x 45.6 = 16.4

16.4

արոտային պահվածք
ԼԱԿՏԱՑԻԱ
NE l (MJ/day) = kg milk/day x (1.47+ 0.4 x Fat)

NE l = 18 x (1.47+ 0.4 x 4) = 55.3

55.3

NE p = 0.1 x 45.6 = 4.56

4.56

NE m /DE = 1.123 - (4.092 x 10-3x DE +

NE m /DE = 1.123 - (4.092 x 0.001x 72) +

0.533

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

[1.126 x 0.00001 x 72x72] - (25.4/72) = 0.533

ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
NE p (MJ/day) = C pregnancy x NE m
Em/DE

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE = [ (NE m + NE a +NE l + NE p )

GE = [ (45.6+ 0 + 55.3 + 4.56+0)/0.533]/0.72=

NE ma /DE]/(DE/100)

274.8
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Մաքրացեղ Շվից կով, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
GE = [(45.6+16.4 + 55.3 + 4.56+0)/0.533]/0.72=

317.5

317.5
ՄՋ/գլուխ/օր արոտային պահվածք
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= GE x Y m x 365 days/year)/(55.65MJ/kg

EF= [(274.8 x 0.07x 210+317.5 x 0.06 x 155)/55.65]

CH 4 )

= 125.7

125.7 կգ

կգ մեթան / մեկ գլուխ / տարի

Աղյուսակ 39.

Գործողություն 1․2՝
հաշվարկ, 2030թ․

մաքրացեղ

Շվից

ցուլերի

արտանետման

գործակցի

Մաքրացեղ Շվից ցուլ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Կենդանի քաշը, կգ

Արդյունքներ
900

Մարսելիության գործակից

57

ՊԱՀՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.370 x 9000.75 = 0.370 x 164,3=60,79

60.79

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a x NE m

NE a =0 x 60.79 = 0

0.00

մսուրային պահվածք
NE a =0.36 x 60.79 = 21.88

21.88

արոտային պահվածք
NE m/ DE
NE m /DE = 1.123-(4.092 x 10-3x DE +

NE m /DE= (1.123- (4.092 x 0.001 x 57) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

(1.126 x 0.00001 x 57.0 x 57.0)-(25.4/57)= 0.4807

0.4807

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE =[( NE m + NE a )NE ma /(DE/100)

GE =[( 60.79+ 0 )/0.48]/0.57= 222.18

222.18
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Մաքրացեղ Շվից ցուլ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
GE =[( 60,79+21,88)/0.48]0.57= 302.15

302.15

ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= GE x Y m x 365 days/year)/(55.65MJ/kg
CH 4 )

EF= [(222,18 x 0.07x 210+302,15 x 0.06 x

109.18

155)/55.65]= 109.18
կգ մեթան/գլուխ/տարի

Աղյուսակ 40.

Գործողություն 1․3՝ մաքրացեղ Շվից մատղաշի արտանետման գործակցի
հաշվարկ, 2030թ․

Մաքրացեղ Շվից մատղաշ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

Մատղաշի միջին կենդանի զանգված, կգ

216

Մատղաշի էտալոնային զանգված, կգ

432
(19 ամիս)

Մատղաշի միջին օրական քաշաճ, կգ/օր

0.70

Մատղաշի մարսելիության էներգիան, %

60

ՊԱՀՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.322 x 2160.75= 0.322x56.34=18.14

18.14

NE a =0 x 18,14 = 0

0.00

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a xNE m

մսուրային պահվածք
NE a =0.70 x 18,14 = 12,69

12.69

արոտային պահվածք
ԱՃ
NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [0.891x (BW x
0.96) x (478/(C x MW)]

0.75

x (WG x

NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [0.891x (216 x 0.96)
x (478/(1.2 x 432)]

0.75
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x (0.7 x 0.92)

}= 7.80

1.097

7.80
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Մաքրացեղ Շվից մատղաշ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

0.92)1.097}

NE ma /DE-REM
NE ma /DE= 1.123-(4.092 x 10-3x DE +

REM = [1.123-(4.092 x 0.001x 60) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

[1.126 x 0.00001 x (60 x 60)]-25.4/60)] =0.4947

0.4947

REM=1.123-(4.092 x 10-3x DE +
[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

NE g /DE-REG
NE g /DE= 1.164-(5.160 x 10-3x DE + [1.308 x 105

x (DE) ]-37.4/DE

NE g /DE= [1.164-(5.160 x 0.001x 60) + [1.308 x

0.2782

0.00001 x (60 x 60)]- {37.4/60}]=0.2782

2

REG=[1.164-(5.160 x 10-3x DE) + [1.308 x 10-5 x
(DE)2]-{37.4/DE}]
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE =[( NE m + NE a )/(NE ma/ DE) +NE g /
(NE g /DE)]/(DE/100)

GE =[(18.14 + 0)/0.4947 + 7.80/0.2782]/0.60 =

107.8

107.8
ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
GE= [(18,14 + 12,69) /0.4947

150.58

+(7,80/0.2782)]/0.60= 150.58
ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= GE x Y m x 365 days/year)/(55.65MJ/kg
CH 4 )

EF= [(107.8 x 0.07x 233+150.58 x 0.06 x

53.02

132)/55.65]= 53.02
կգ մեթան/գլուխ/տարի
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Հավելված 2.
Աղյուսակ 41.

Խառնացեղ Շվից ԽԵԿ ԱԳ հաշվարկման
գործունեության տվյալները
Գործողություն 2․1՝ խառնացեղ Շվից կովերի արտանետման գործակցի
հաշվարկ, 2030թ․

Խառնացեղ Շվից կովեր, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Կենդանի քաշը, կգ

Արդյունքներ
490

Մարսելիության գործակից

70

Կաթի յուղայնությունը

3.9

Կաթնատվությունը, գլուխ կգ/օր

12

ՊԱՀՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.386 x 4900.75= 0.336 x 104.14 =34.99

34.99

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a xNEm

NE a =0 x 118.2= 0

0.00

մսուրային պահվածք
NE a =0.36 x 34.99 = 12.59

12.59

արոտային պահվածք
ԼԱԿՏԱՑԻԱ
NE l (MJ/day) = kg milk/day x (1.47+ 0.4 x Fat)

NE l = 12 x (1.47+ 0.4 x 3.9) = 36.36

36.36

ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
NE p (MJ/day) = C pregnancy x NE m

NE p = 0.1 x 34.99 = 3.49

3.49

Em/DE
NE m /DE = 1.123-(4.092 x 10-3x DE +

NE/DE = 1.123- (4.092 x 0.001x 70) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

[1.126 x 0.00001 x 70x70] -(25.4/70) = 0.529

0.529

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE =[(NE m + NE a +NE l + NE p )

GE =[(34.99+ 0 + 36.36 + 3.49+0)/0.529]/0.70=

NE ma /DE]/(DE/100)

202.1
ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
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Խառնացեղ Շվից կովեր, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ
GE= [(34.99+12.59 + 36.36 +

Արդյունքներ
236.1

3.49+0)/0.529]/0.70= 236.1
ՄՋ/գլուխ/օր արոտային պահվածք
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= GE x Y m x 365 days/year)/(55.65MJ/kg

EF= [(202.1 x 0.07x 210+236.1 x 0.06 x

CH 4 )

155)/55.65] = 92.8

92.8

Կգ մեթան/գլուխ/տարի

Աղյուսակ 42.

Գործողություն 2․2՝ խառնացեղ Շվից ցուլերի արտանետման գործակցի
հաշվարկ, 2030թ․

Խառնացեղ Շվից ցուլեր, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

Կենդանի քաշը, կգ
714
Մարսելիության գործակից

57

ՊԱՀՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.370 x 7140.75 = 0.370 x138.12= =51.10

51.10

NE a =0 x 51.10= 0

0.00

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a x NE m

մսուրային պահվածք
NE a =0.36 x 51.10 = 18.39

18.39

արոտային պահվածք
NE m/ DE
NE m /DE = 1.123-(4.092 x 10-3x DE +

NE/DE= (1.123- (4.092 x 0.001 x 57) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

(1.126 x 0.00001 x 57 x 57)-(25.4/57)= 0.4807

0.4807

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE =[( NE m + NE a )NE ma /(DE/100)

GE= [(51.10+ 0 )/0.48]/0.57= 186.76

186.76
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Խառնացեղ Շվից ցուլեր, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Արդյունքներ

ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
GE= [(51.10+18,39)/0.48]/0.57= 253.98

253.98

ՄՋ/գլուխ/օր արոտային պահվածք
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= [(186.76 x 0.07x 210+253.98 x 0.06 x

EF= GE x Y m x 365 days/year)/(55.65MJ/kg
CH 4 )

92.27

155)/55.65]= 92.27
կգ մեթան/գլուխ/տարի

Աղյուսակ 43.

Գործողություն 2․3՝ խառնացեղ Շվից մատղաշի արտանետման գործակցի
հաշվարկ, 2030թ․

Խառնացեղ Շվից մատղաշ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

Մատղաշի միջին կենդանի զանգված,
կգ

Արդյունքներ
164

Մատղաշի էտալոնային զանգված, կգ

322
(19 ամիս)

Մատղաշի միջին օրական քաշաճ,
կգ/օր

0.47

Մատղաշի մարսելիության էներգիան,
%

60

ՊԱՀՈՒՄ
NE m (MJ/day) = Cf i x (Weight)0.75

NE m = 0.322 x 1640.75= 0.322x45.83=14.75

14.75

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
NE a (MJ/day) = C a xNE m

NE a =0 x 14.75 = 0

0.0000

մսուրային պահվածք
NE a =0.47 x 14.75 = 6.93
արոտային պահվածք
ԱՃ
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Խառնացեղ Շվից մատղաշ, 2030թ․
Մուտքային տվյալներ

Հաշվարկներ

NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [0.891x
(BW x 0.96) x (478/(C x MW)]0.75 x (WG
x 0.92)1.097}

NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [0.891x (164 x
0.96) x (478/(1.2 x 322)]0.75 x (0.47 x 0.92)1.097}=
5.0615

Արդյունքներ
5.0615

NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [0.891x (157.44) x
(1.238)]0.75 x (0.4324)1.097}= 5.0615
NE g (MJ/day) = 4.18 x {(0.0635 x [173.67]0.75 x
(0.4324)1.097}= 5.0615
NE g (MJ/day) = 4.18 x {0.0635 x 47.84 x 0.3986}=
5.0615
NE ma /DE-REM
NE ma /DE= 1.123-(4.092 x 10-3x DE +

REM = [1.123-(4.092 x 0.001x 60) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

[1.126 x 0.00001 x (60 x 60)]-25.4/60)]=0.4947

REM=1.123-(4.092 x 10-3x DE +

REM = [1.123-(0.2455) +

[1.126 x 10-5 x (DE)2]-25.4/DE)

[(0.0405)]-(0.4233)]=0.4947

0.4947

NE g /DE-REG
NE g /DE= 1.164-(5.160 x 10-3x DE +
[1.308 x 10-5 x (DE)2]-37.4/DE

NE g /DE= [1.164-(5.160 x 0.001x 60) + [1.308 x
0.00001 x (60 x 60)]- {37.4/60}]=0.2782

0.2782

REG=[1.164-(5.160 x 10-3x DE) + [1.308 x
10-5 x (DE)2]-{37.4/DE}]
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԷՆԵՐԳԻԱ
GE =[( NE m + NE a )/(NE ma/ DE) +NE g /
(NE g /DE)]/(DE/100)

GE =[(14.75 + 0)/0.4947 + 5.0615/0.2782]/0.60 =
80.0 ՄՋ/գլուխ/օր մսուրային պահվածք
GE= [(14.75 + 6.93)/0.4947 +
(5.0615/0.2782)]/0.60=103.36
ՄՋ/գլուխ/օր արոտային պահվածք

80.0
103.36

ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
EF= GE x Y m x 365
days/year)/(55.65MJ/kg CH 4 )

EF= [(80.0 x 0.07x 233+103.36 x 0.06 x
132)/55.65] = 38.16 կգ մեթան/գլուխ/տարի
---------------------------------EF= [80x(6.5:100)x210/55.65]= 19.62
կգ մեթան/գլուխ /210/օր մսուրային պահվածք

38.16
---------------

38.33

EF=[103.36x(6.5:100)x155/55.65]=18.71
կգ մեթան/գլուխ /155/օր արոտային պահվածք
Σ EF 365day =38.33 kg CH 4
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Հավելված 3.

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
Մաքրացեղ Շվից կովի
ձեռքբերում՝ 1*2400 Եվրո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ
ԾԱԽՍԵՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Շվից կովերի քանակը
Մսուրային շրջան 210 օր
Կոպիտ կեր-խոտ սեփ․
Հյութալի կեր- սիլոս սեփ․
Հյութալի կեր- ճակնդեղ
գնովի
Համակցված կեր գնովի
Արոտային շրջան 155 օր
Արոտականաչ 1 կովի 1
օրվա ծախս 261 դր
Համակցված կեր գնովի
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
ՇՎԻՑ ԿՈՎԵՐ
Կովերի քանակ․ Շվից
խառնացեղ

Շվից ցեղատեսակի կովերի ներմուծման և արհեստական սերմնավորման ու խաչասերման
միջոցով ցեղի գենետիկ հատկանիշների բարելավման ծախսարդյունավետության
վերլուծություն, 2021-2030թթ․
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,536,000

ԸՆԴԱՄԵ
ՆԸ
1,536,000

1,536,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,536,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

57,750
78,750

577,500
787,500

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

420,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000 1,890,000
-

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

405,000

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

83,700

837,000

491,700

491,700

491,700

491,700

491,700

491,700

491,700

491,700

491,700

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Մսուրային շրջան 210 օր
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491,700 4,917,000
5

5

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Կոպիտ կեր-խոտ սեփ․

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500

262,500 2,625,000

Հյութալի կեր- սիլոս սեփ
Հյութալի կեր- ճակնդեղ
գնովի

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000

315,000 3,150,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000 2,100,000

Համակցված կեր գնովի

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500

661,500 6,615,000

Արոտային շրջան 155 օր
Արոտականաչ 1 կովի 1
օրվա ծախս 261 դր

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500 2,025,000

279,000 279,000
279,000
279,000
279,000
279,000
279,000 279,000
279,000 279,000 2,790,000
Համակցված կեր գնովի
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ
1,930,500 1,930,500
1,930,500 1,930,500 1,930,500
1,930,500 1,930,500 1,930,500 1,930,500 19,305,000
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1,930,500
ԽԱՌՆԱՑԵՂ ԿՈՎԵՐ
Հորթերի Քանակ

0

1

1

Կոպիտ կեր-խոտ սեփ․

-

-

-

-

-

-

Հյութալի կեր- սիլոս սեփ

-

-

-

-

-

Համակցված կեր գնովի
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ․ ՀՈՐԹԵՐ
Հորթերի քանակ․
Խառնացեղ

-

-

-

-

-

-

-

-

Կոպիտ կեր-խոտ սեփ․

-

-

-

-

-

Հյութալի կեր- սիլոս սեփ

-

-

-

-

-

46,903

46,903

-

93,805

-

-

78,019

78,019

-

156,038

-

-

-

93,951

93,951

-

187,902

-

-

-

218,872

218,872

-

437,745

2

5

3

0

0

-

85,410

213,525

128,115

-

427,050

-

-

142,350

355,875

213,525

-

711,750

Համակցված կեր գնովի
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ․
ՀՈՐԹԵՐ ԽԱՌՆԱՑԵՂ
ԿԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
2,422,200 2,422,200 2,422,200
2,422,200 2,422,200
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

-

170,820

427,050

256,230

-

854,100

-

398,580

996,450

597,870

- 1,992,900

2,422,200

2,820,780

0

3,637,522 3,238,942 2,422,200 26,652,645
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
ԱՅԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ
ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ՏԱՐԵԿԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Կաթի իրացում- 18լ
օրեկան, 1լ․ 195 դրամովՇվից
'Կաթի իրացում- 12.8լ
օրեկան, 1լ․ 195 դրամովԽառնացեղ
Հորթերի իրացում- 1
Շվից-80000 դրամ, 1
խառն․-50000 դրամ
Կովերի իրացում- 1 Շվից638000 դրամ, 1 խառն․539000 դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԶՈՒՏ
ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍԸ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶՈՒՏ
ԿԱՆԽԻԿ ՀՈՍՔԵՐ

1,038,086 1,038,086
4,996,286 3,460,286
2021

1,038,086
3,460,286

1,038,086

1,038,086

3,460,286 3,460,286

1,038,086
3,460,286

1,208,906

1,558,938 1,388,118 1,038,086 11,422,562

4,029,686 5,196,460 4,627,060 3,460,286 39,611,206

2023

2024

2025

2026

1,070,550 1,070,550

1,070,550

1,070,550

1,070,550

1,070,550

1,070,550 1,070,550 1,070,550 1,070,550 10,705,500

3,806,400

3,806,400

3,806,400 3,806,400

3,806,400

3,806,400 3,806,400 3,806,400 3,806,400 38,064,000

380,000

3,806,400
330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

2027

150,000

2028

180,000

2029

330,000

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2022

330,000 3,020,000

638,000 2,695,000 3,333,000
5,256,950 5,206,950

5,206,950

5,206,950 5,206,950

5,206,950

260,664 1,746,664

1,746,664

1,746,664

1,746,664

1,746,664

260,664 2,007,329

3,753,993

5,500,657

7,247,321

8,993,986
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5,026,950 5,056,950 5,844,950 7,901,950 55,122,500
997,264

(139,510)

1,217,890 4,441,664 15,511,294

9,991,250 9,851,740 11,069,629 15,511,294

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն

Հավելված 4.

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
Կենսագազի կայանի
ձեռքբերում- 4,000
Եվրո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Անասունների 3 գլխաքանակով կամ 120 կգ գոմաղբի արտադրությամբ ֆերմայում
(հաշվարկը ներառում է պարարտանյութերը) կենսագազի ռեակտորի ներդրման
ծախսարդյունավետության վերլուծություն, 2021-2030թթ․
2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(2,560,000)

(2,560,000)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,560,000)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(518,400)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(518,400)

(2,560,000)

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
Վերանորոգման
տարեկան ծառայություններ 90 Եվրո
ԿԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
ԱՅԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԾԱԽՍԵՐ

2022

-

-

(2,560,000)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(57,600)

(3,078,400)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

գոմաղբ․

36,765

36,765

36,765

36,765

36,765

36,765

36,765

36,765

36,765

330,882

Տարեկան

3,064

3,064

3,064

3,064

3,064

3,064

3,064

3,064

3,064

27,573

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՕԳՈՒՏՆԵՐ
ՏԱՐԵԿԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
կենսագազի/մ3- 120
կգ գոմաղբից 10մ3
Տարեկան պարարտանյութ/կգ- 120 կգ
գոմաղբից 13.5 կգ
Եկամուտ կենսագազից- 1մ3-100 դրամով
Եկամուտ պարարտանյութից- 1կգ- 100
դրամով
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կոմունալ ծախսի
խնայողություն
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2021

2022

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4,136

4,136

4,136

4,136

4,136

4,136

4,136

4,136

306,372

306,372

306,372

306,372

306,372

306,372

306,372

306,372

413,602

413,602

413,602

413,602

413,602

413,602

3,722,418

719,974

719,974

719,974

719,974

719,974

719,974

719,974

719,974

719,974

6,479,765

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

855,360

-

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

855,360

-

815,014

815,014

815,014

815,014

815,014

815,014

815,014

815,014

815,014

7,335,125

ԶՈՒՏ
ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍ

(2,560,000)

757,414

757,414

757,414

757,414

757,414

757,414

757,414

757,414

757,414

4,256,725

Տոկոսադրույք
Տոկոսադրույք
ԶՆԱ 10%
ԶՆԱ 5%

10%
5%
(2,560,000)
(2,560,000)

688,558
721,347

625,962
686,997

569,056
654,283

517,324
623,126

470,294
593,454

427,540
565,194

388,673
538,280

353,339
512,648

321,217
488,236

1,801,965
2,823,563

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՕԳՈՒՏՆԵՐ

4,136

2023

306,372

-

ԶՆԱ 10%=1,801,965 դր.
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413,602

413,602

413,602

37,224
2,757,347

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային նախաձեռնություն
ԶՆԱ 5%=2,823,563 դր.

Հավելված 5.

Անասունների 13 գլխաքանակով կամ 308 կգ գոմաղբի արտադրությամբ ֆերմայում
(պարարտանյութերը ներառված են հաշվարկում) կենսագազի ռեակտորի ներդրման
ծախսարդյունավետության վերլուծություն, 2021-2030թթ․

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2021

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
Կենսագազի ռեակտորի ձեռքբերում, 2*4,000
Եվրո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Վերանորոգման տարեկան ծառայություններ 90
Եվրո
ԿԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
ԱՅԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ
ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐ

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(5,120,000)
-

-

- (5,120,000)

(5,120,000)
-

-

-

-

-

-

(5,120,000)

(57,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600)

(57,600)

(403,200)

-

-

-

(57,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600)

(57,600)

(403,200)

-

-

- (5,177,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600) (57,600)

(57,600)

(5,523,200)

2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Տարեկան գոմաղբ/ կգ․
Տարեկան կենսագազի/մ3- 120 կգ գոմաղբից
10մ3
Տարեկան պարարտանյութ/կգ- 120 կգ
գոմաղբից 13.5 կգ

88,812

88,812

88,812

88,812

88,812

88,812

88,812

621,683

7,401

7,401

7,401

7,401

7,401

7,401

7,401

51,807

9,991

9,991

9,991

9,991

9,991

9,991

9,991

69,939

-

-

-

-

'Եկամուտ կենսագազից- 1մ3- 100 դրամով

-

-

740,098

740,098

740,098 740,098 740,098 740,098

740,098

5,180,688

Եկամուտ պարարտանյութից- 1կգ- 100 դրամով

-

-

999,133

999,133

999,133

999,133

6,993,929

-

-

ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

-

1,739,231 1,739,231

1,739,231

999,133 999,133 999,133
1,739,231 1,739,231 1,739,231

1,739,231

12,174,618
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ԾԱԽՍԵՐԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Կոմունալ ծախսի խնայողություն
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐԻ
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

665,280

95,040

95,040

95,040

95,040

95,040

665,280

-

-

-

95,040

95,040

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՈՒՏՆԵՐ

-

-

-

1,834,271

1,834,271

1,834,271 1,834,271 1,834,271 1,834,271

1,834,271

12,839,898

ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏ/ԾԱԽՍ

-

-

- (3,343,329)

1,776,671

1,776,671 1,776,671 1,776,671 1,776,671

1,776,671

7,316,698

(2,511,892)
(2,888,093)

1,213,490
1,461,672

1,103,173 1,002,885 911,713 828,830
1,392,068 1,325,779 1,262,647 1,202,521

753,482
1,145,258

3,301,681
4,901,852

Տոկոսադրույք

10%

Տոկոսադրույք
ԶՆԱ 10%
ԶՆԱ 5%

5%
-

-

-

ԶՆԱ 10%=3,301,681դր
ԶՆԱ 5%=4,901,852դր
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Հավելված 6․

Գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների
կրճատման ԵՄ փորձը և կանոնակարգերը

Ակնարկ
ՋԳ արտանետումները հանդիսանում են աշխարհի ներկայիս ամենահրատապ մարտահրավերներից մեկը: Դրանք հանգեցնում են տարեցտարի մթնոլորտային ջերմաստիճանի բարձրացմանը և կլիմայի փոփոխությանը: Որպես հետևանք, կենդանիների
շատ տեսակներ հայտնվում են ոչնչացման վտանգի տակ, իսկ անտառներն ու
օվկիանոսները աղտոտվում և ոչնչացվում են։ 114
ԵՄ տարածաշրջանը ՋԳ արտանետումների ամենախոշոր արտանետողներից է:
2019 -ին տնային տնտեսությունների և տնտեսական հատվածի կողմից արտադրված ՋԳ
արտանետումների ծավալը կազմել են 3․8 միլիարդ տոննային համարժեք CO 2 ։ 115 Այս
ցուցանիշը 24%-ով նվազել է 1990թ․ համապատասխան ցուցանիշից, սակայն 4%-ով
բարձր է

թիրախավորած մակարդակից:

գրանցել է 61% տնտեսական աճ։
Այսպիսով,

համարվում

է,

Միևնույն

ժամանակահատվածում ԵՄ-ը

116

որ

ԵՄ-ը

լավ

առաջընթաց

է

գրանցում

կլիմայի

փոփոխության դեմ պայքարում` ինչպես արդիականացնելով իր տնտեսությունը,
այնպես էլ նվազեցնելով արտանետումները: Այնուամենայնիվ, դեռևս շատ աշխատանք
պետք է արվի: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են ԵՄ տարածքի
40%-ը և հանդիսանում են ՋԳ արտանետումների խոշոր աղբյուր: ԵՄ արտանետումների
10%-ը վերագրվում է այս հատվածին։ 117 Արտանետումների արդյունավետ կրճատումը
մեծապես կախված է հիմնական քաղաքականության և կանոնակարգերի հաջող
իրականացումից, քանի որ ԵՄ-ը հանդիսանում է աշխարհի միակ խոշոր տնտեսությունը,
որը գործարկել է տնտեսության բոլոր ճյուղերում ՋԳ կրճատման օրենսդրություն։ 118
Այս բաժնում ուսումնասիրվում են ԵՄ տարածաշրջանում գործող կանոնակարգերը և
լավագույն փորձի օրինակները, որոնք ուղղված են ՋԳ արտանետումների կրճատմանը:

ՋԳ արտանետումների վիճակագրություն՝ մթնոլորտային օդի արտանետումների հաշիվներ,
Եվրոպական հանձնաժողով, 2021թ.։
Հղում՝ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/30599.pdf
116
ՋԳ արտանետումների ընդհանուր միտումներն ու կանխատեսումները Եվրոպայում,
Եվրոպական հանձնաժողով, 2021թ․։ Հղում՝ https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-7/assessment
117
«Գյուղատնտեսության ոլորտի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը Եվրոպայում»,
ԿՓՄՀ զեկույց, 2019թ․։
118
Հղում՝ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
115
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6․1 ՋԳ արտանետումների կրճատման ուղղված քաղաքական, իրավական և
կարգավորման շրջանակը ԵՄ-ում

Միջազգային քաղաքականությունը կարևոր դեր է խաղում համաշխարհային
մակարդակում գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու
կարևորությունը ընդգծելու գործում: Եվրոպայում «ԵՄ հարմարվողականության
ռազմավարությունը» և «Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը»
հնարավորություն են տալիս ԵՄ գյուղատնտեսական ոլորտը հարմարեցնել կլիմայի
փոփոխությանը, այնուամենայնիվ, ԵՄ անդամ տարբեր երկրների մոտեցումները կարող
են տարբեր լինել: Գոյություն ունեն ԵՄ գլոբալ և տեղական մակարդակի մի շարք
քաղաքականություններ և գործիքներ, որոնք անդրադառնում են կլիմայի փոփոխության
մեղմման ազդեցությանը գյուղատնտեսական արտադրանքի կամ դրա` ոլորտում
մեղմման տարբեր միջոցառումների աջակցությանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտի
կլիմայի փոփոխության մեղմման ԵՄ գլոբալ քաղաքականության շրջանակը ներառում է.
•

Կիոտոյի արձանագրությունը;

•

Փարիզի համաձայնագիրը;

•

Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականություն (ԸԳՔ);

•

Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու ԵՄ ռազմավարությունը, որը բերում է
կլիմայի

փոփոխության

մեղմմանը,

և

ռազմավարության

հարմարեցման

վերջնական նպատակը ՋԳ արտանետումների կրճատում է;
•

ԵՄ մակարդակի այլ որոշումներ, ինչպիսիք են «Ջրի շրջանակային որոշումը»,
«ԵՄ

ջրհեղեղների

մասին»

որոշումը,

որոնք

նաև

մշակվել

են

կլիմայի

փոփոխության հարմարեցման և ՋԳ արտանետումների ազդեցության մեղմման
նպատակով:
Գլոբալ քաղաքականության շրջանակը մեծ դեր ունի ամբողջ աշխարհում գյուղատնտեսության ոլորտի կլիմայի փոփոխության մեղմման միջոցառումների կարևորությունը
շեշտելու հարցում: Այդ միջոցառումները մշակվել են, որպեսզի աջակցեն բոլոր երկրների
կարողությունների զարգացմանը, որը կօգնի խելամիտ և գրագետ կերպով արձագանքել
կլիմայի փոփոխությանը՝ նպատակ հետապնդելով բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը, դիմադրողականությունը և նպաստելով ռիսկերի նվազեցմանը։ 119 ԵՄ ԸԳՔ-ն և
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարությունը հնարավորություն
են ստեղծում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության համար։

119

Եվրոպայում գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն,
Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալություն, 2019թ․։
Հղում՝ https://www.euroseeds.eu/app/uploads/2019/09/Climate-change-adaptation-in-theagriculture-sector-in-Europe.pdf#page=26&zoom=100,0,0
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ՋԳ արտանետումների կրճատման ԵՄ գլոբալ մակարդակի քաղաքականություն
Կիոտոյի արձանագրությունը և Փարիզի համաձայնագիրը
1992թ․-ին աշխարհի տարբեր երկրներ ստորագրեցին ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության
մասին շրջանակային կոնվենցիան (ՄԱԿ-ի ԿՓՄՇԿ)` ուղղված ՋԳ արտանետումների
կայունացմանը: Ավելի ուշ՝ 1997-ին, Կիոտոյի արձանագրությամբ, զարգացող երկրները
ևս դարձան արտանետումների կրճատման նախաձեռնության միջոցառումների մաս:
Որպես Կիոտոյի արձանագրության մաս, զարգացած երկրները նաև հանձն են առել
կայուն կերպով նպաստել արտանետումների կրճատմանը: Ներկայումս բոլոր
ընթացակարգերը վերահսկվում են ՄԱԿ-ի ԿՓՄՇԿ-ի քարտուղարության և Կիոտոյի
արձանագրության իրագործման արդյունքում:
Փարիզյան համաձայնագիրը ստորագրվել է 197 երկրների կողմից 2015-ին:
Համաձայնագրի նպատակն է սահմանափակել ամբողջ աշխարհում միջին
ջերմաստիճանի բարձրացումը նախաարդյունաբերական մակարդակից մինչև 2°C
բարձր մակարդակ:
Կիոտոյի արձանագրության շրջանակն ուժի մեջ է մինչև 2020թ. արտանետումների
մասին հաշվետվությունը, որը պատրաստվում է զեկուցվել և հրապարակվել 2022թ․-ին:
Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսվում է հաշվետվություն կազմել
2021թ․ արտանետումների մասին, որոնք կհրապարակվեն 2023թ․-ին: Այս գործընթացը
հավաստիացնում է այդ շրջանակներում իրականացվող ընթացակարգերի բարձր
որակը: Արդյունքները պետք է տրամադրվեն ՄԱԿ-ի ԿՓՄՇԿ-ի քարտուղարությանը և
փորձագիտական խմբին։ Այս գործընթացը պետք է աջակցություն ստանա ՄԱԿ-ի
ԿՓՄՇԿ-ի և Կլիմայի փոփոխության միջազգային հանձնաժողովի կողմից և
իրականացվի սահմանված ուղեցույցներով:
Հաջորդ գծապատկերը ցույց է տալիս ՋԳ-ի արտանետման միտումները 1990-2050թթ․
համար՝ հաշվի առնելով մեղմման առկա և լրացուցիչ միջոցառումները: ԵՄ-ը
պարտավորվել է իր ՋԳ արտանետումները մինչև 2030-ը կրճատել 40%-ով և մինչև
2050թ․-ը` 80%-95%-ով: 2017-ին ԵՄ-ն իր արտանետումները 1990թ․ համեմատ կրճատել է
21․7%-ով։ 120

120

Եվրոպական աուդիտորական դատարան. «ԵՄ ջերմոցային գազերի արտանետումներ. լավ է
զեկուցվել, բայց ապագա կրճատումների վերաբերյալ ավելի լավ պատկերացում է պետք,
2019թ․։
Հղում՝ www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_EN.pdf
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Գծապատկեր 18. ԵՄ-ում ջերմոցային գազերի արտանետման միտումներ և կանխատեսումներ
1990-2050թթ․

Աղբյուրը՝ Եվրոպական աուդիտորական դատարան, հիմնվելով ԵՄ գույքագրման 2019թ․-ի
զեկույցի (2017թ. Արտանետումների տվյալներ), 2017թ. ԵՄ ազգային հաղորդակցության և
երկամյա զեկույցի՝ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոմիտեին
(կանխատեսումների տվյալներ) և ԵԱՏԳ «Եվրոպայում միտումներ և կանխատեսումներ. Եվրոպա.
կլիմայի և էներգիայի թիրախներ» (թիրախներին հասնելու համար անհրաժեշտ տարեկան
կրճատումներ) զեկույցի վրա:

Կիոտոյի արձանագրությանը հետևեց ՋԳ կրճատման մեծ մասի միտումը:
Կիոտոյի արձանագրության մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ է շուկայական մեխանիզմը, որը
ձևավորվել է արտանետումների թույլտվությունների առևտրի համար: Համաձայն
արձանագրության, յուրաքանչյուր երկիր պետք է իր ազգային միջոցառումներով հասնի
նշված թիրախներին 121։
Արձանագրությունն առաջարկում է շուկայի վրա հիմնված երեք մեխանիզմների
լրացուցիչ լուծումներ.
•

Արտանետումների միջազգային վաճառք. Կիոտոյի արձանագրության 17-րդ
հոդվածի համաձայն, այն երկրները, որոնք ունեն արտանետումների կիրառման
թափուր միավորներ, կարող են իրենց լրացուցիչ հզորությունները վաճառել այն
երկրներին, որոնք գերազանցում են իրենց թիրախները 122;

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխություն, գործընթաց և հանդիպումներ, Կիոտոյի արձանագրություն,
2021թ․։ Հղում՝ https://unfccc.int/kyoto_protocol
122
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխություն, գործընթաց և հանդիպումներ, արտանետումների վաճառք,
2021թ․։ Հղում՝ https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading
121
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•

Մաքուր զարգացման մեխանիզմ (ՄԶՄ). արձանագրության 12-րդ հոդվածը թույլ
է տալիս այն երկրին, որը ստանձնել է արտանետումների կրճատման կամ դրանց
սահմանափակման պարտավորություն զարգացող երկրներում իրականացնել
արտանետումների կրճատման նախագիծ: Այն տալիս է արտանետումների
նվազեցման լրացուցիչ խթաններ` Կիոտոյի արձանագրության նպատակներին
հասնելու համար 123;

•

Համատեղ

իրականացում.

Կիոտոյի

Արձանագրության

6-րդ

հոդվածի

համաձայն, Կիոտոյի արձանագրության շրջանակներում ՋԳ արտանետումների
կրճատման կամ սահմանափակման պարտավորություն ստանձնած երկրին
թույլատրվում է ստանալ արտանետումների կրճատման միավորներ (ԱԿՍ) այլ
կողմի

արտանետումների

կրճատման

կամ

արտանետումների

հեռացման

նախագծի արդյունքում 124։
Վերոհիշյալ բոլոր մեխանիզմներն ու միջոցառումները դիտարկվում, վերանայվում և
ստուգվում են Կիոտոյի արձանագրությամբ մշակվող մոնիտորինգի համակարգի
ներքո 125։

ՋԳ արտանետումների կրճատմանն ուղղված ԵՄ տեղական մակարդակի
քաղաքականության շրջանակ
Վերոնշյալ քաղաքականության շրջանակը կազմում է ԵՄ համաշխարհային քաղաքականության մաս: Սակայն, ԵՄ գյուղատնտեսության ոլորտը կարգավորվում է նաև
Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությամբ (ԸԳՔ): ԸԳՔ շրջանակներում
դիտարկվում են ԵՄ տեղական և ազգային քաղաքականությունները և ԵՄ հարմարվողականության ռազմավարությունը, որն ուղղված է մինչև 2050թ․-ը ՋԳ արտանետումների կրճատմանը ԸԳՔ միջոցառումների շնորհիվ (հասցնել զրոյական մակարդակի արտանետումների)։ Վերջինս հաստատվել է 2013թ․-ին և գնահատվել 2018թ․-ին:
Այն առանցքային դեր է խաղում հարմարվողականության ռազմավարության մեջ: Քանի
որ գյուղատնտեսության ոլորտը դեռևս ամենազգայուն և ամենախոցելի ոլորտն է
կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, և դրա ազդեցությունը շոշափելի է, ԵՄ անդամ
երկրները մշակել են Հարմարեցման ազգային ռազմավարություն՝ ազգային մակարդակում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար: Ընդհանուր գյուղատնտեսական
քաղաքականությունը առաջարկում է տարածաշրջանային և ֆերմերային տնտեսությունների մակարդակում հարմարվողականության միջոցառումների ֆինանսավորման
123

124

125

ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխություն, գործընթաց և հանդիպումներ, Մաքուր զարգացման
մեխանիզմ, 2021թ․։ Հղում՝ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanismsunder-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism
ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխություն, գործընթաց և հանդիպումներ, համատեղ իրականացում,
2021թ․։ Հղում՝ https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/joint-implementation
ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխություն, գործընթաց և հանդիպումներ, Կիոտոյի արձանագրություն,
2021թ․։ Հղում՝ https://unfccc.int/kyoto_protocol
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շրջանակ, ինչը դրական ազդեցություն է ունենում մեղմման և կենսաբազմազանության
վրա: Տնտեսության մակարդակում ռիսկերի մեղմմանը և բարձր արդյունավետությանը
նպաստող չափանիշների թվում են.
 հարմարեցված մշակաբույսեր,
 ծածկող մշակաբույսերի և հողի արհեստական ծածկերի օգտագործում,
 մշակաբույսերի դիվերսիֆիկացում և ցանքաշրջանառություն,
 հողի մշակման զրոյական կամ նվազագույն վար,
 վարուցանի հարմարեցված ժամանակահատված,
 ճշգրիտ հողագործություն,
 բարելավված ոռոգման արդյունավետություն,
 անասնաբուծություն,
 արոտավայրերի բարելավված կառավարում,
 անասունների բուծման բարելավված պայմաններ,
 օրգանական հողագործություն, ֆերմերային տնտեսությունների արտադրություն

և եկամտի դիվերսիֆիկացիա:
2021-2027թթ․ համար առաջարկվող նոր ԸԳՔ-ն որպես թիրախ է սահմանել արտանետումների մեղմումը և հարմարվողականությունը, ինչը կարող է հանգեցնել նրան, որ
ԵՄ անդամ երկրները ստիպված կլինեն ավելացնել ոլորտի հարմարվողականության
իրենց ֆինանսավորումը: 126 ԸԳՔ-ի շրջանակներում մշակվել են գյուղական համայնքների
զարգացման տարածաշրջանային ծրագրեր, որոնք ծառայում են որպես գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ֆինանսավորման և խթանման հիմնական աղբյուր: Այս ծրագրերը հնարավորություն են տալիս
կլիմայի փոփոխության քաղաքականությունը ներառել ոլորտային քաղաքականությունների մեջ: Եվրոպայում Գյուղական համայնքների Զարգացմանը նպատակաուղղված Եվրոպական Գյուղատնտեսական Զարգացման ֆոնդը (ԵԶՖ) կարևոր դեր է
խաղացել նման գործունեության համաֆինանսավորման գործում:
Կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմումը ուղղակիորեն կապված է ԵՄ
հարմարվողականության ռազմավարության հետ: Փարիզի համաձայնագրին համահունչ,
այն ունի երկարաժամկետ տեսլական` ԵՄ-ն մինչև 2050թ․-ը ավելի դիմացկուն դարձնելու
կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ` դրանք հասցնելով զրոյական
մակարդակի: Դրա համապատասխան գործողությունների ծրագրերը հետապնդում է
երեք նպատակներ.
 Բարելավել գիտելիքները և հարմարվողականության գործընթացը դարձնել ավելի
խելացի;
126

Հղում՝
https://www.euroseeds.eu/app/uploads/2019/09/Climate-change-adaptation-in-theagriculture-sector-in-Europe.pdf#page=26&zoom=100,0,0
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 Քաղաքականության

բարելավման

միջոցով

ապահովել

համակարգային

հարմարվողականություն
 Ավելի

արագ

հարմարվողականություն`

գործողությունների

ավելի

արագ

իրականացման միջոցով:
Հարմարվողականության ռազմավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտի համար
տեղայնացնելու
նպատակով
ՄԱԿ
ՊԳԿ-ն
առաջարկում
է
տեխնիկական
կարողությունների զարգացման և ֆինանսական աջակցություն, մասնավորապես՝
առավել քիչ զարգացած երկրներում: ՄԱԿ ՊԳԿ-ն առաջարկում է ցուցանիշներ, որոնցով
հնարավոր է չափել, թե որքանով է տվյալ երկիրը հեռու իր՝ Կայուն զարգացման
նպատակների շրջանակներում և գլոբալ գյուղատնտեսության ոլորտում աղետների
ռիսկի կրճատման սահմանված թիրախներին հասնելուց։
2011-2016թթ․
ընթացքում
ՊԳԿ-ն,
ի
պատասխան
կլիմայի
փոփոխության
հարմարվողականության դեմ պայքարի միջոցառումների համաշխարհային կոչին,
հիմնադրել է «ՊԳԿ Ադապտ» կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության
շրջանակային ծրագիրը: Որպես կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության
շրջանակային ծրագիր, «ՊԳԿ Ադապտ»-ը խթանեց գյուղատնտեսության, անտառային
տնտեսության և ձկնորսության գործունեությունը, որը կարող է բերել կայուն
արտադրական աճի` միևնույն ժամանակ խթանելով կլիմայի փոփոխության ներկա և
ապագա ազդեցությունների կայունությունը 127։

Եվրոպական կանաչ գործարք և “Farm to Fork” ռազմավարությունները
Վերոնշյալ մարտահրավերները վերահսկվում է Եվրոպական կանաչ գործարքի կողմից՝
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից մշակված քաղաքականությամբ:
Վերջինս աճի նոր ռազմավարություն է, որի նպատակն է ԵՄ հասարակությունը վերափոխել ավելի ժամանակակից, ռեսուրսաինտենսիվ և մրցունակ տնտեսության, որտեղ
մինչև 2050թ․-ը չկան ՋԳ արտանետումներ և տնտեսական աճը տարանջատված է
ռեսուրսների օգտագործումից: Եվրոպական կանաչ գործարքի շրջանակներում 2020թ.
սեպտեմբերին Հանձնաժողովն առաջարկել է 2030թ. ՋԳ արտանետումների նվազեցման
թիրախը 1990թ․ նկատմամբ ավելացնել առնվազն 55%-ով՝ ներառյալ արտանետումները։
Արդյունքում ուսումնասիրվեցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ էներգատարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժնի ավելացման համար անհրաժեշտ
գործողությունները, սկսվեց մանրամասն իրավական բարեփոխումների առաջարկների
ներկայացման գործընթացը, որը ուղղված էր կյանքի կոչելու մինչև 2021թ. հունիս ամիսը:
2030թ. կլիմայի և էներգիայի շրջանակը ներառում է ԵՄ 2021-2030թթ․ համար
նախատեսված թիրախներ և քաղաքականության նպատակները 128։
127
128

Հղում՝ https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
Հաղորդագրություն հանձնաժողովի կողմից, Եվրոպական կանաչ գործարք: Հղում՝ https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
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Գծապատկեր 19. Եվրոպական կանաչ գործարքի տարբեր բաղադրիչների նկարագրություն

Աղբյուրը` Եվրոպական կանաչ գործարք (Եվրոպական հանձնաժողով 2019)

«Farm to Fork» ռազմավարական ծրագրի նպատակն է կրճատել քիմիական պարարտանյութերի, ինչպես նաև պարարտանյութերի և հակաբիոտիկների օգտագործման ծավալը
և ռիսկը սննդային արժեշղթայում։ Համաձայն ԵՄ որոշման` սահմանվում են համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում նաև օրենսդրական, նման կրճատումների
վերաբերյալ շահառուների միջև քննարկումների սկսելու համար։ Այս միջոցառման
նպատակն է նաև Եվրոպայում օրգանական ցանքատարածությունների ավելացումը։
Համաձայն նոր սահմանվող միջոցառումների, ԵՄ-ը պետք է տարատեսակ նորարար
լուծումներ գտնի բերքը միջատներից և հիվանդություններից պաշտպանելու համար։
Նորարար մոտեցումները կնպաստեն կայուն սննդային համակարգերի կատարելագործմանը և անվտանգության ապահովմանը:
«Farm to Fork» ռազմավարությունը կնպաստի նաև մասնակից երկրների տնտեսական
այս ճյուղի զարգացմանը, քանի որ տրանսպորտի, պահեստավորման, փաթեթավորման
և սննդի թափոններին առնչվող գործողությունների արդյունքում կնվազի սննդի
վերամշակման և մանրածախ առևտրի հատվածներում շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցությունը: «Farm to Fork» ռազմավարությունը կերաշխավորի կայուն և մատչելի
սննդամթերքի սպառում և առողջ սննդի հասանելիություն բոլորի համար: Թվային
միջոցներով կբարձրացվի սպառողների իրազեկվածության մակարդակը՝ նրանց
տրամադրելով տեղեկատվություն, թե որտեղ է արտադրվել տվյալ սննդամթերքը, դրա
սննդային արժեքը և ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: «Farm to Fork»
ռազմավարությունը կաջակցի նաև ֆերմերներին և կապահովի նրանց դիրքավորումը
շուկայում։ 129

129

«Եվրոպական կանաչ գործարքի հաղորդագրություն», Եվրահանձնաժողով,
Հղում՝ https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
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6․2 Լավագույն փորձի ուսումնասիրություն․ մեղմման միջոցառումներ

ԵՄ յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի իր կանոնակարգերը և միջոցառումները և
դրանց շրջանակներում ներկայացնում է հաշվետվություններ։ Այնուամենայնիվ, բոլոր

միջոցառումները,

որոնք

հանգեցնում

են

գյուղատնտեսության

ոլորտում

արտանետումների կրճատմանը, ինչ-որ կերպ առնչվում են և հաստատվում են ԸԳՔ
կողմից: Այս բաժնում ուսումնասիրվում է ԵՄ անդամ երկրների լավագույն փորձի
օրինակներ՝ հիմնվելով արդեն գրանցված մեթանի և ազոտի արտանետումների վրա:
Ըստ վերջին առկա տվյալների, 1990-2015թթ. ժամանակահատվածում ԵՄ-28-ում
մեթանի

արտանետումները

նվազել

են

21%-ով:

Նվազման

հիմնական

աղբյուրը

անասունների գլխաքանակի կրճատումն է, հատկապես՝ որոճացող անասունների: 19902015թթ․ ընկած ժամանակահատվածում ԽԵԿ գլխաքանակը կրճատվել է 26%-ով: 19902015թթ․ ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտից CH 4 -ի կրճատում գրանցվել է գրեթե
բոլոր ԵՄ-28 երկրներում: Օրինակ, Բուլղարիան գրանցել է 70% կրճատում, Սլովակիան`
64%։

Սրանք

նշված

ժամանակաշրջանում

ամենամեծ

հարաբերական

կրճատում

արձանագրած երկրներն են։
Արտանետումների մեկ այլ խոշոր աղբյուր է գյուղատնտեսական հողերից ազոտի օքսիդի
արտանետումները: 1990-2015թթ․ ազոտի օքսիդի արտանետումները նվազել են 17%-ով:
Արտանետումների

կրճատման

հիմնական

պատճառը

ԵՄ-28

բոլոր

երկրների

հողատարածքներում ավելի փոքր ծավալով ազոտական պարարտանյութերի կիրառումն
էր։ Որոշ անդամ երկրներում կրճատումները նշանակալի էին: Օրինակ՝ Սլովակիայում
գրանցվել է ազոտի արտանետումների 47% նվազում, Չեխիայում՝ 46%, Ռումինիայում՝
45% և Էստոնիայում՝ 44% 130։
Լավագույն փորձ․ Բուլղարիա

Բուլղարիան փոքր մասնաբաժին ունի ԵՄ ընդհանուր ՋԳ արտանետումների մեջ։
Բուլղարիայի գույքագրման վերջին հաշվետվության համաձայն՝ այն արտադրում է
Եվրոպայի մեթանի և ազոտի օքսիդի ընդհանուր արտանետումների ընդամենը 1․4%-ը։ 131
Ըստ ԵՏԳ «Եվրոպայում գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողականությունը կլիմայի
փոփոխությանը» հաշվետվության, Բուլղարիան իրականացրել է կլիմայի փոփոխության
ազդեցության ու խոցելիության (ԿՓԱԽ) գնահատումներ և մշակել գյուղատնտեսության
ոլորտի հարմարվողականության հատուկ միջոցառումներ: Վերջինս գյուղատնտեսության
ոլորտում արտանետումների կրճատման միջոցառումներ իրականացնելու տեսանկյունից
Եվրոպայի առաջատար երկրներից է, որի միջոցառումները նկարագրված են հաջորդիվ:

130

131

“Ագրոբնապահպանական ցուցանիշ - ջերմոցային գազերի արտանետում», Եվրոպական
Հանձնաժողով, 2017թ․։ Հղում՝ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/16817.pdf
Նույն տեղում։
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Բուլղարիայի միջոցառումների համակարգը մշակվում է Կիոտոյի արձանագրության
համաձայն հարմարվողականության թիրախներին համապատասխանելու սկզբունքով։
Դրանք ներառում են.
Միջոցառում. խրախուսել մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության կիրառման
հարմար համակարգեր, հատկապես այն մշակաբույսերի դեպքում, որոնք կլանում են
ազոտ, որը հանդիսանում է ՋԳ արտանետումների կրճատման պոտենցիալ աղբյուր: Այս
միջոցառումը իրականացվել է 20,000 հա տարածքի վրա, որի 60%-ի արտադրանքը
օրգանական է: Ակնկալվում է, որ մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության միջոցառումը
կհանգեցնի 6,356 Գգ CO 2 համարժեքի կրճատման:
Միջոցառում.
կառավարում

դեգրադացված

գյուղատնտեսական

նշանակության

հողերի

1. Տարածաշրջանին բնորոշ խոտատեսակի կենսաբանական մելիորացիայի միջոցով,
2. Էրոզիայի դեմ պայքարի
իրականացման միջոցով:

միջոցառումների

և

հողի

մշակման

մեթոդների

Հողի էրոզիան երկրի համար խիստ կարևոր խնդիր է, քանի որ հողերի ավելի քան
60%-ը գտնվում է դրա ազդեցության տակ: Հիմնական էրոզիայի պատճառ են
հանդիսանում ջուրը և քամին: Այսպիսով, ոռոգման ջրի կառավարման միջոցով
հնարավոր է վերահսկել օրգանական ածխածնի պաշարները և դրանց բաշխումը
լանդշաֆտի վրա: Սա ազդում է ածխածնի շրջանառության, մթնոլորտում ածխաթթու
գազի պարունակության և կլիմայի տաքացման վրա: Ենթադրվում է, որ մինչև 2020թ․
այս միջոցառումը կհանգեցնի 20,000 տոննա СО 2 ընդհանուր կրճատմանը:
Միջոցառում. ֆերմերների՝ հումուսի պահպանման վերաբերյալ գիտելիքների
բարելավում (պարարտացում՝ ճշգրիտ պարարտացում, կանաչ գոմաղբ, հարստացում,
հողի մշակում, հակաէրոզիոն միջոցառումներ և այլն): Խորհրդատվության և
դասընթացների միջոցով գիտելիքների բարելավումը էական դեր է խաղացել ֆերմերների համար: Օրինակ, հողի վարի ամենահարմար մեթոդների մասին գիտելիքների
բարելավման արդյունքում՝ տնտեսությունները բարելավել են հումուսի շերտը, ինչը
նվազեցրել է հողի մշակման հաճախականությունը: Ընդհանուր առմամբ, մինչև 2020թ․-ը
5,000 ֆերմեր վերապատրաստվել է:
Միջոցառում. գոմաղբի կառավարման բարելավում: Կիրառվել են պինդ և ջրիկ
գոմաղբի պահպանման և բեռնաթափման աշխատանքները և դրանց համապատասխան
գործիքների մշակում: Ենթադրվում է, որ մինչև 2020-ը կարելի է ապահովել СО 2 -ի
ընդհանուր 1,171 տոննա կրճատում:
Միջոցառում. ֆինանսական աջակցություն բարելավելու սարքավորումները և
արտադրական տեխնոլոգիան: Բրնձի արտադրության մեջ ներդրվեցին ցածր
ածխածնային տեխնոլոգիաները և մեթոդները: Մինչև 2020թ․-ը ակնկալվում է ապահովել
СО 2 -ի արտանետումների 10 տոննա կրճատում:
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Լավագույն փորձ․ Էստոնիա

Էստոնիայի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների մասնաբաժինը Եվրոպայի գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների ընդհանուր ծավալում կազմում
է 0.3%: Էստոնիայում վերջին տարիներին վերամշակողների և միջնորդների քանակի
հետ միասին 40%-ով աճել է օրգանական մշակության ենթակա տարածքը: Դրան
զուգահեռ աճել է նաև օրգանական ԽԵԿ, հատկապես ոչխարների թիվը: 2015թ․-ին
Էստոնիայի գյուղատնտեսական ոլորտի ՋԳ ընդհանուր արտանետումները կազմել են
1,337,6 Գգ CO 2 համարժեք։ Ընդհանուր CO 2 արտանետումների 7.4% ձևավորվում են
գյուղատնտեսության ոլորտում: 2015թ․-ին աղիքային խմորումից արտանետումները
նվազել են 3.5%-ով: Նվազել են նաև արտանետումները գոմաղբի կառավարումից։
ՋԳ արտանետումների մասով իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ:
Միջոցառում. անասնաբուծության ենթակառուցվածքների կառուցում/վերակառուցում (ներառյալ գոմաղբ և սիլոս պահեստավորող ենթակառուցվածքների)՝ արտադրությունից բխող բնապահպանական ռիսկերը կանխելու համար: Դա նաև նպաստում է,
որպեսզի գյուղացիական տնտեսությունները դառնան էկոլոգիապես ավելի մաքուր և
կայուն:
Միջոցառում․ մշակաբույսերի տեղական սորտերի օգտագործում: Նպաստում է,
որպեսզի ավելի քիչ քանակով քիմիական նյութեր օգտագործվեն և չլինի լրացուցիչ
մշակման կարիք, քանի որ տեղական սորտերն ավելի դիմակայուն են մոլախոտերի,
վնասատուների և կլիմայական պայմանների նկատմամբ:
Միջոցառում. մշակաբույսերի սննդանյութի արտանետման սահմանափակում և
հողում օրգանական նյութերի պահպանում: Այս միջոցառման նպատակն է մոնոկուլտուրաներով ֆերմերային տնտեսությունները դարձնել էկոլոգիապես ավելի մաքուր և
կայուն։ 132
Լավագույն փորձ․ Բելգիա

Բելգիայի մասնաբաժինը Եվրոպայի ազոտի օքսիդի և մեթանի արտանետումների
ընդհանուր

ծավալում

կազմում

է

2.3%:

Գյուղատնտեսության

ոլորտում

ՋԳ

արտանետումների նվազումը 1990-2016թթ․ ընթացքում կազմել է 19․5% կամ 2,390․75 Գգ
CO 2 -ին

համարժեք:

անասունների
արդյունքում

Նման

գլխաքանակի
կրճատվել

է

ձեռքբերումը

հիմնականում

(կաթնատու

անասունների)

աղիքային

խմորումը,

պայմանավորված

ինչպես

կրճատմամբ,
նաև

է

ինչի

ազոտական

պարարտանյութերի կիրառման կրճատմամբ։ 133

132

133

Հղում՝ https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/37608415_estonianc7-1-nc7_est_30122017.pdf
«Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Բելգիայի յոթերորդ ազգային հաղորդակցությունը և
երրորդ երկամյա զեկույց», Կլիմայի ազգային հանձնաժողովը՝ ԿՓՄՀ ներքո, 2017թ․։
Հղում ՝ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/7319685_Belgium-NC7-BR3-1-NC7_EN_LR.pdf
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Երկրի տարածքի մեծ մասը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են (44%) և դրանք
նպաստում են Եվրոպայում ազոտի օքսիդի և մեթանի արտանետման 2.3% ձևավորմանը:
Բելգիայում ՋԳ արտանետումների 8.5% -ը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության
ոլորտին և այստեղ բացառվել է վառելիքի օգտագործումը: 1990-2015թթ. ընթացքում
գյուղատնտեսության ոլորտի ՋԳ արտանետումների ընդհանուր ծավալը նվազել է 21.3%ով: 2013թ․-ին այս արտանետումների 45%-ը ձևավորվել է աղիքային խմորումից:
Կրճատումը

հիմնականում

պայմանավորված

է

անասունների

գլխաքանակի

կրճատմամբ, ինչպես նաև կաթնատու անասունները ցեղական դարձնելով: Արդյունքում
կրճատվել է արտանետումների ծավալը։ Նման փոփոխությունները արտացոլում են ԵՄ
ընդհանուր միտումը կապված ԸԳՔ հետ:
2015թ․-ին արտանետումների երկրորդ խոշոր աղբյուրը հանդիսացել է գոմաղբի
կառավարումը`

կազմելով

20%:

Խոզերի

գոմաղբը

կազմել

է

արտանետումների

հիմնական մասը՝ 58%: Վերը նշված ԸԳՔ միջոցառումը կիրառվել է նաև այս ուղղությամբ
արտանետումները

կրճատելու

նպատակով:

Ընդհանուր

գյուղատնտեսական

արտանետումների 35%-ի մեջ մնացած մասը առաջացել է հողի N 2 O արտանետումներից:
1990-2015թթ․ ընթացքում դրանք նվազել են 24%-ով: Կրճատման պատճառները
ներառում են փոքր ծավալով պարարտանյութերի օգտագործումը և անասունների
գլխաքանակի կրճատումը, ինչը հանգեցրել է արոտավայրերում ազոտի նվազեցմանը:
Բացի այդ, լայն տարածում է գտել օրգանական հողագործությունը՝ հողերի մակերեսի և
գյուղացիական
ընթացքում

տնտեսությունների

աճել

են

9.1%-ով։

անասունների թվաքանակը։

քանակի

Ավելացել

տեսանկյունից,

է

նաև

որոնք

սերտիֆիկացված

2010-2016թթ․
օրգանական

134

Լավագույն փորձ․ Լատվիա

Լատվիայի մասնաբաժինը ԵՄ գյուղատնտեսական ոլորտի ՋԳ արտանետումներում
կազմում է 0.6%: Մեղմման հիմնական միջոցառումները ներառում են.


լավ գյուղատնտեսական պրակտիկայի
մշակաբույսերի պարարտացման պլաններ,

ներդրում,

որը

ներառում

է

 խոցելի տարածքներում նիտրատի օգտագործման կառավարում,
 գոմաղբի կառավարման համակարգերի կատարելագործում,
 պահանջներ գոմաղբի տարածման նկատմամբ և ինտեգրված հողագործություն՝ վարելահողերում հատիկավոր մշակաբույսերի ներմուծման միջոցով,


օրգանական հողագործություն,

 կենսագազի
չափորոշիչ
134

արտադրություն՝

որպես

ԸԳՔ

արտացոլող

տնտեսական

«Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Բելգիայի յոթերորդ ազգային հաղորդագրությունը և
երրորդ երկամյա զեկույցը», ՄԱԿ ԿՓՄՀ, 2017թ․։
Հղում՝ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/7319685_Belgium-NC7-BR3-1-NC7_EN_LR.pdf
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Այդ

միջոցառումները

հանգեցրել

են

մշակաբույսերի

օպտիմալ

պարարտացման

պրակտիկայի ներդրմանը և մշակաբույսերի աճի ու բերքատվության մակարդակի բարձրացմանը, ինչը հանգեցրել է չկլանված ազոտի մակարդակի կրճատմանը: Լատվիայում,
եթե գյուղատնտեսական նշանակության հողերը գտնվում են խոցելի տարածքներում և
ունեն 20 հա-ից ավել մակերես կամ ֆերմերն աճեցնում է բանջարեղեն, կարտոֆիլ կամ
պտղահատապտղատու մշակաբույսեր է աճեցնում 3 հա և ավելի տարածքում, ապա
տվյալ

գյուղացիական

տնտեսություններում

պարարտացման

պլանը

պետք

է

պատրաստվի` հիմնվելով ակնկալվող բերքատվության համար կիրառվող գոմաղբում
առկա ազոտի պարունակության վրա։ Մեկ հեկտարի հաշվով գոմաղբից և ազոտի
աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներից (օրգանական նյութերի/մնացորդների քայքայում)
տրվող ազոտի թույատրելի սահմանը կազմում է 170կգ (ազդող նյութի հաշվով)։
Միջոցառում. գոմաղբի կառավարման և դրա պահպանման համակարգի նորոգում և
կատարելագործում էկոլոգիապես մաքուր եղանակով: Այս պահանջը վերաբերում է
ավելի քան 10 գլխաքանակ ունեցող գյուղացիական տնտեսություններին, իսկ առավել
խոցելի տարածքներում՝ 5 գլխաքանակ ունեցող գյուղացիական տնտեսություններին:
Միջոցառում. օրգանական հողագործության դեպքում նիտրատների նվազեցմանը
նպաստել են մշակաբույսերի հողերի կառավարման բարելավումը և կիրառվող
արհեստական

պարարտանյութերի

նվազագույնի

հասցնել

նիտրատի

կրճատումը:

Դրանց

արտահոսքը:

շնորհիվ

Օրգանական

հնարավոր

է

ֆերմերային

տնտեսությունները աջակցություն են ստանում պետությունից սուբսիդիաների միջոցով:
Միջոցառում. կենսազանգվածի օգտագործման խթանում` կենսագազ արտադրելու
համար: Այս տեխնոլոգիայի կիրառումը թույլ է տալիս արդյունավետ օգտագործել
գոմաղբը: Գյուղատնտեսության ոլորտում կարելի է կառուցել աղիքային մարսողության
համակարգ` մեկ տնտեսություն սպասարկելու կամ նաև հարևան տնտեսություններից
թափոններ հավաքելու համար: Կիրառվող տեխնոլոգիան կարող է տարբեր լինել ելնելով
գյուղացիական տնտեսությունից, ինչը կախված է ֆերմայի գոմաղբի տեսակից,
կլիմայական գոտուց, ներդրումային հնարավորություններից և առկա սարքավորումներից։ 135
Լավագույն փորձ․ Չեխիայի Հանրապետություն

Չեխիայի մասնաբաժինը Եվրոպայում ՋԳ արտանետումների ընդհանուր ծավալի մեջ
կազմում է 1.9%: Չեխիան ունի մոտավորապես 7․9 միլիոն հա տարածք և 2015թ․-ին դրա
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմել են 53․4% (2003թ․-ին՝ 54․1%):

135

“Լատվիայի յոթերորդ ազգային հաղորդագրության և երրորդ երկամյա զեկույցը», ՄԱԿ-ի
ԿՓՄՇԿ,
2017թ․։
Հղում՝
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/934015_Latvia-NC7BR3-1-LATVIA_NC7_29122017.pdf
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Օրգանական ֆերմերային տնտեսությունների թիվը վերջին տարիներին կայուն կերպով
աճում է: Բիո սննդի միջնորդների և արտադրողների քանակները նույնպես աճում են:
«2015թ․-ին գյուղատնտեսության ոլորտում CH 4 , N 2 O և CO 2 արտանետումները կազմել են
8,483 Գգ CO 2 -ին համարժեք։ Սա կազմել է Չեխիայում N 2 O ընդհանուր արտանետումների 73.1%-ը» 136։ ԵՄ երկրների շրջանում պարարտանյութերի կիրառման դիտարկումը
ցույց է տվել, որ Չեխիան հիմնականում պարարտանյութերի օգտագործման ավելի ցածր
մակարդակ ունի` համեմատած ԵՄ այլ երկրների հետ:
Միջոցառում. 1990թ․-ից սկսած աղիքային խմորումից և գոմաղբի կառավարումից
մեթանի արտանետումների կրճատումը կապված է ԽԵԿ և խոզերի գլխաքանակի
կրճատման հետ: Թվում է, թե ագրարային պայմանները, գոնե մասամբ, կարգավորվել
են մինչև ներկա մակարդակը: Կովերի գլխաքանակի կրճատումը մասամբ լրացվում է
դրանց արդյունավետության բարձրացմամբ (համախառն էներգիայի տրամադրման
ավելացում և կաթի արտադրություն) 137։
Լավագույն փորձ․ Նոր Զելանդիա

Բացի ԵՄ երկրներում կիրառվող լավագույն փորձի ուսումնասիրությունից, այս ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկվել են նաև Նոր Զելանդիայի փորձը և միջոցառումները, քանի որ այն հանդիսանում է գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի ազդեցության
մեղմման և հարմարվողականության բարձրացման առաջադեմ գործիքակազմ կիրառող
երկրի օրինակ: Նոր Զելանդիայի կառավարությունը ակտիվ կերպով իրականացնում է
ՋԳ արտանետումների կրճատման միջոցառումներ գյուղացիական տնտեսության կամ
ավելի ճիշտ՝ անհատական մակարդակում: Այդ միջոցառումները ներառում են.
Միջոցառում. անասնակերի որակի բարելավում
Անասնակերերի

վերամշակումը

կարող

է

էապես

բարելավել

մարսողությունը

և

միաժամանակ բարելավել կենդանիների արտադրողականությունը: Ավելին, արածեցման
կառավարումը

և

անասնակերի

փոփոխության

միջոցով

անասնակերերի

որակի

բարձրացումը կարող է նպաստել էքստենսիվ համակարգում ճիշտ սննդակարգի
ձևավորմանը:

Ներկայումս

գնահատվել

է,

որ

հնարավոր

է

արտանետումների

ինտենսիվությունը կրճատել 30%-ով՝ կերի որակի բարձրացման շնորհիվ։
Միջոցառում. սննդային բարելավումներ և սննդային փոխարինողների օգտագործում
Սննդային փոխարինողները կարող են փոխել աղիքային խմորման գործընթացները և
ազդել

մեթանի

արտադրության

վրա:

Խոտաբույսերի

սիլոսների

փոխարեն

եգիպտացորենի կամ լոբազգիների սիլոսներով սնուցումը նվազեցնում է մեթանի
136
137

ՋԳ արտանետումների գույքագրման ազգային զեկույց, 2017թ․
Հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/17589243_Czech%20Republic-NC7-BR3-1NC7_BR3_CZE.pdf
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արտադրությունը, քանի որ օսլան կամ սոյան դրական ազդեցություն են ունենում
մեթանի կրճատման հարցում։ Եգիպտացորենի և լոբազգիների սիլոսի համադրությունը
նվազեցնում է նաև ազոտի (N) արտանետումը մեզի մեջ, որը որոշ համակարգերում
կարող

է

առավելություն

տեսանկյունից:

ունենալ

ՋԳ

կրճատման

Եգիպտացորենի/լոբազգիների

և

և

ջրի

որակի

բարելավման

հատիկաընդեղենի

սիլոսների

օգտագործումը ի տարբերություն խոտաբույսերի սիլոսների՝ հաճախ ավելացնում է
կովերի կողմից կերի մարսելիությանը մակարդակը և նրանց արտադրողականությունը։
Միջոցառում. հիվանդությունների կանխարգելում, վերահսկում և վերացում
Կենդանիների

հիվանդությունների

կանխարգելումը

և

վաղ

բուժումը

կարևոր

նշանակություն ունի կենդանու առողջության և արտադրողականության բարելավման,
մահացության

և

հիվանդացությունների

մակարդակի

նվազեցման

և

հետագա

առաջացման կանխարգելման գործում: Ֆերմայի կենսապահովության միջոցառումների
կատարելագործումը

կարևոր

է

ֆերմերային

տնտեսությունը

հիվանդություններից

պաշտպանելու, ինչպես նաև այլ տնտեսություններում հիվանդությունների բռնկումները
կանխելու համար: Կենդանիների առողջության բարելավումը բարձրացնում է դրանց
արտադրողականությունը:

Այնուամենայնիվ,

միջոցառումների

ծախսարդյունա-

վետությունը կախված է հիվանդության հիմքերից, դրա վերահսկման գործընթացից և
ակնկալվող ծախսերց ու օգուտներից։ 138
Միջոցառում. գոմաղբի կառավարումը և պահպանումը
Սա իրենից ենթադրում է անասնաշենքի կառուցում՝ բետոնից կամ այլ կոշտ նյութերից
(օրինակ՝ կոշտ կավ) պատրաստված հատակներով, որում պարզ սարքավորումների
միջոցով կարող են հավաքվել և պահեստավորվել գոմաղբը և կանխվել արժեքավոր
սննդանյութերի արտանետումը շրջակա միջավայր։ Դրանք թույլ են տալիս նաև
պահպանել կաթնատու կովերի հիգիենան: Կերահարթակներ ունեցող գյուղացիական
տնտեսությունները զգալի ներուժ ունեն գոմաղբի և միզանյութի հավաքման գործընթացը
բարելավելու

համար,

քանի

որ

հնարավորություն

են

տալիս

դրանք

որպես

պարարտանյութ օգտագործելու համար: Այս միջոցառումը ունի մեղմման բարձր ներուժ
և չի պահանջում մեծ ներդրումներ:
Միջոցառում. կենդանիների գենետիկ և բուծման հատկանիշների բարելավում՝
արդյունավետ և առողջ կենդանիներ
Կազմակերպությունները,

որոնք

զբաղվում

են

կենդանիների

բուծմամբ

և

վերարտադրմամբ ներկայումս առավելապես զբաղվում են առավել արդյունավետ և
առողջ ցեղատեսակներով: Կենդանիների հիվանդությունների, շրջակա միջավայրի և
կառավարման
կենդանիների
138

փորձի
միավոր

բարելավման

շնորհիվ

հնարավոր

արտադրողականությունը:

է

էապես

Ներկայումս

բարձրացնել

գյուղացիական

«Դիսկոնտուլս» հետազոտական կայքէջ (DISCONTOOLS): Հղում՝ https://www.discontools.eu/
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տնտեսությունները կարող են պատվիրել, որպեսզի բուծարանները պիտակավորեն
իրենց արտադրանքը ռեսուրսների արդյունավետության, հիվանդությունների կամ
սթրեսի նկատմամբ խոցելիության և տարբեր կլիմայական պայմաններին հարմարվելու
տեսանկյունից: Ներկայումս գենետիկ բարելավումը հանգեցնում է արդյունավետության
տարեկան 0․5%-1% աճի (Նոր Զելանդիայի լավագույն փորձի օրինակ է, որի հաշվի է
առնում նաև տարեկան մեկ շնչի հաշվով արդյունավետության բարձրացումը):
Վերոնշյալ միջոցառումները ավելի ծախսարդյունավետ են գյուղացիական տնտեսության
համար, սակայն պահանջում են նախնական մեծ ներդրումներ, որոնք կուղղվեն
հետազոտական ուսումնասիրություններին և բուծման ծրագրերին: Բացի նոր ուղիներ
փնտրելուց, հաջողության գրավական կարող է լինել նաև բուծողների բուծման
ծրագրերում

ՋԳ

արտանետումների

մեղման

բաղադրիչի

ներառումը:

Գյուղատնտեսական արտադրանքի ոլորտի ներգրավման հնարավոր տարբերակները
ներառում են բուծման կազմակերպությունների, վերջնական սպառողների և շուկայի
միջև

համագործակցության

խրախուսման

ցանկացած

բարելավումը
միջոցառումներ),

(ներառյալ
նոր

կառավարության

ծրագրերում

վաղ

կողմից

ներդրումներ

կատարելու խրախուսումը, բուծման հնարավորությունների ուսումնասիրությունը և
արտանետումների ցածր ինտենսիվության խրախուսումը։ 139

139

“Անասուններից ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում. Լավագույն փորձ և նոր
տարբերակներ», Համաշխարհային Հետազոտական Ալիանս։
Հղում՝ https://saiplatform.org/uploads/Modules/Library/lrg-sai-livestock-mitigation_web2.pdf
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Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Ջերմոցային գազի ազգային պաշարների համար ԿՓՄՀ 2006թ․ուղեցույց»,
ԿՓՄՀ, 2006թ։
Հղում՝ https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
2. Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն
3. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2020թ․ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ։
Հղում՝ https://www.armstat.am/file/article/nasel_01.10.2020.pdf
4. Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի երրորդ ազգային
հաղորդագրություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2015թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015ARM.pdf
5. Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման
ճանապարհային քարտեզ, ՀՀ ՎԿ, 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=787
6. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և
բերրիության վրա, Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Պարենի և
գյուղատնտեսության կազմակերպություն (ՊԳԿ), 2017թ․,
Հղում՝ http://dcf.am/hy/publications
7. ՀՀ կառավարության N1379-N հրամանագիր «ՀՀ հողային ֆոնդի գոյության և
բաշխման մասին (Հողի մնացորդ) 2019թ․-ի հաշվետվությունը հաստատելու
մասին», ՀՀ կառավարություն, 03.10.2019թ.
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=101871
8. ՀՀ կառավարության «Հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարության
մասին» N 1059-Ա հրամանագիր, «Պաշտպանության և օգտագործման
բնագավառում» պետական ծրագրի քննարկումը, ՀՀ կառավարություն,
25.09.2014թ.
Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
9. «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական ոլորտի
խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատում»,
Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն, CARD), 2019թ․
Հղում՝ http://natureic.am/Content/announcements/12692/NAP_Agriculture%20assessment%20report_arm
_FINAL.pdf
10. Տեղեկանք 2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական
մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր), ՀՀ
Ազգային ժողով։
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Հղում՝
http://www.parliament.am/budget_office.php?sel=reports_and_statements&action=refe
rences&lang=arm
11. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները
2018-2020 (հունվար-դեկտեմբեր), ՀՀ Ազգային ժողով, 2021թ․։
Հղում ՝
http://www.parlament.am/budget_office.php?sel=reports_and_statements&action=refe
rences&lang=arm&id=377
12. Վիճակագրական ցուցանիշներ, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի
ծավալը, մլն դրամ, ՀՀ ՎԿ 2020թ.։
Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=03001
13. Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ
ՎԿ, 2020թ։
Հղում՝ https://armstat.am/file/article/f_sec_4_2019_3..pdf
14. Պարենային ապահովություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն։
Հղում՝ https://www.mineconomy.am/page/1333
15. Համաշխարհային պարենային անվտանգության ինդեքս, Էկոնոմիստ ամսագրի
հետազոտությունների բաժին։
Հղում՝ https://foodsecurityindex.eiu.com/index
16. Նորություններ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 2021թ․։
Հղում ՝
https://mineconomy.am/news/2178?fbclid=IwAR0QW7VK06AXFbMprhrYLbP2s7d75Pq
-j1I_1xWHBjyPhr18Y0dJgq_H3oo
17. Զբաղվածություն, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020թ. հունվար-մարտին, ՀՀ
ՎԿ 2020թ․։ Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=82&id=2257
18. Գյուղատնտեսության հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի, ցուցանիշների և
տարիների, ՀՀ ՎԿ։
Հղում՝https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__6%20Agriculture
,%20forestry%20and%20fishing/AF-3-2019.px/?rxid=3ba1631c-352e-46e0-924a62e4b284bd7a
19. Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ
ՎԿ 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=82&id=2238
20. Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ
ՎԿ 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/am/?nid=82&id=2238
21. ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն։
Կայք՝ https://www.mineconomy.am/page/1329
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22. Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ
ՎԿ 2020թ․։
Հղում՝ https://armstat.am/file/article/f_sec_4_2019_3..pdf
23. ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումն ըստ ցուցանիշների, արտաքին առևտրի և
տարիների։
Հղում՝
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__5%20Foreign%20trade/
FT-1-2019.px/?rxid=604fed6c-28a4-4904-8d31-0d56dea555e0
24. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը
2020թ․-ի հունվար-դեկտեմբերին, 2021թ։
Հղում՝ https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_411.pdf
25. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ 2016թ․։
Հղում՝ https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
26. ՀՀ կառավարության 2019 թ․ հոկտեմբերի 3-ի թիվ 1379-N որոշումը ՀՀ հողային
ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ (հողային հաշվեկշիռ)։
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=101871
27. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ 2016թ․:
Հղում՝ https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
28. «Չօգտագործվող հողատարածքների և հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա)
վերաբերյալ քաղաքականության վերանայման և առաջարկությունների
տրամադրման» հայեցակարգ, ՊԳԿ 2018
29. ՀՀ կառավարության որոշումը «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը եվ
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին», 23 հունվարի 2020թ․ N 68-Լ։
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103616
30. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և
բերրիության վրա, ՄԱԿ ՊԳԿ, 2017թ․։
Հղում՝ http://dcf.am/hy/publications
31. Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի կայուն և ներառական զարգացումը․
աճից և հետընթացից քաղված դասերը։
Հղում՝
http://documents1.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666-WPPUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-publication-of-technical-background-papers-onagriculture-final-040518.pdf
32. Agriculture in Armenia snapshot /Հայաստանի գյուղատնտեսության պատկերը/
2014թ․, «Ավենյու Քընսալթինգ Գրուպ» խորհրդատվական ընկերություն։
Հղում՝ https://avenueconsulting.am/agruculture-in-armenia-snapshot/
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33. «Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների առաջին ազգային
ծրագիր» N 801 հրամանագիր, ՀՀ կառավարություն, 14 դեկտեմբերի, 1998 թ․։
Հղում՝ https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=5898
34. Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ
դասակարգման, ՀՀ ՎԿ, 1995-2015թթ․։
Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=148
35. «Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների առաջին ազգային
ծրագիր» N 801 հրամանագիր, ՀՀ կառավարություն, 14 դեկտեմբերի, 1998թ․։
Հղում՝ https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=5898
36. Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ
դասակարգման, ՀՀ ՎԿ, 1997-2015թթ․։
Հղում՝ https://www.armstat.am/am/?nid=148
37. «Հայաստանի սննդամթերքի կորուստներ և թափոններ», Վ․ Ուռուտյան և Ա․
Երիցյան, 2014թ.
38. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի և
բերրիության վրա, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
(ՊԳԿ), 2017 թ.։
Հղում՝ http://dcf.am/hy/publications
39. Գյուղատնտեսությունում կլիմայի փոփոխության մեղմացում (MICCA) ծրագիր։
Հղում՝ http://www.fao.org/in-action/micca
40. Փարիզի համաձայնագրի ընդունում, ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության
շրջանակային կոնվենցիա, UNFCCC, 2015թ․։
Հղում՝ https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
41. Ֆերմաների մակարդակում կատարվող միջոցառումներ՝ Եվրոպական միության
գյուղատնտեսության ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետման մակարդակը
կրճատելու նպատակով, 2014թ․,
Հղում՝ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84e80564-6445-475abe9c-4b6b2e9e31b2
42. Կլիմայի փոփոխություն և հող, IPPC 2020թ․։
Հղում՝ https://www.ipcc.ch/srccl/
43. ՀՀ-ում գյուղատնտեսությանը վնաս պատճառող բնական և տեխնածին
աղետների ռիսկերը նվազեցնելու ուղեցույց, ՄԱԶԾ, 2015թ․։
Հղում՝
https://www.un.am/up/library/Guidelines_risk%20reduction%20hazards%20in%20RA_a
rm.pdf
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44. Արձանագրային որոշում N 15 Բնակլիմայական աղետներից
գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգին
հավանություն տալու մասին, ՀՀ կառավարություն, 13 ապրիլի 2017թ․։
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103616
45. Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2015թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015ARM.pdf
46. Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների
կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին Արձանագրային
որոշում N 15, ՀՀ կառավարություն, ապրիլի 13, 2017թ․։
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89460
47. ՊԳԿ- ի աշխատանքը Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ, Համաժողով 2019,
ՊԳԿ, 2019թ․։
Հղում՝ http://www.fao.org/3/ca7126en/ca7126en.pdf
48. Հայաստան․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով խոցելիության գնահատում,
Հայկական Կարմիր խաչ ընկերություն,2014թ․։
Հղում՝ https://climateforumeast.org/uploads/other/0/570.pdf
49. ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք «Աղետների ռիսկի
կառավարման ազգային ռազմավարությանը և դրա իրականացման
գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին, 6 ապրիլի 2017թ․ N 14։
Հղում՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89604
50. Կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը երկրի մասին զեկույց,
Համաշխարհային բանկ 2012թ․։
Հղում՝ http://documents.worldbank.org/curated/en/750371468208161919/ArmeniaClimate-change-and-agriculture-country-note
51. Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2015թ։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015ARM.pdf
52. «Կլիմայի փոփոխությունը եվ գյուղատնտեսությունը երկրի մասին» զեկույց, ՀԲ,
2012 թ. Հունիս։
Հղում՝ http://documents.worldbank.org/curated/en/750371468208161919/ArmeniaClimate-change-and-agriculture-country-note
53. «ՀՀ-ում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման
ծրագիրը հաստատելու մասին», ՀՀ կառավարության N 954-Լ որոշում,
11.06.2020թ․։
Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143439
54. ՀՀ վարչապետի որոշումը ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային
կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական
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համակարգման խորհրդի կազմը եվ աշխատակարգը հաստատելու մասին, ՀՀ
կառավարություն, 02.10.2002թ․։
Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=78543
55. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան
համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական
համակարգման խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի
հոկտեմբերի 2-ի N955-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի
որոշման նախագիծ։
Հղում՝ https://www.e-draft.am/projects/2979/about
56. Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն,
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/hy/publication/Fourth-National-Communication-onClimate-Change/11676
57. Կանոնադրություններ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն։
Հղում՝ https://mineconomy.am/page/74
58. Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն (CARD)
Հղում՝ www.card.am
59. ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող
հիմնական ուղղությունների 2020-2030թթ․ ռազմավարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն
Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1467
60. ՀՀ թվային գյուղատնտեսության ռազմավարության 2021-2030թթ․, Նախագիծ
61. ՀՀ կառավարության 2019 թ. փետրվարի 8-ի N 65-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ
կառավարության ծրագիր, 2019թ․։
Հղում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128276
62. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ, ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
Հղում՝ https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t
63. ՀՀ 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ
կառավարություն։
Հղում՝ https://www.gov.am/am/prsp/
64. Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր, ՀՀ
էկոնոմիկայի նախարարություն։
Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1338
65. Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն, ՀՀ, 2020թ․։
Հղում՝ http://www.nature-ic.am/hy/publication/Fourth-National-Communication-onClimate-Change/11676
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66. «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսական
զարգացման ապահովման հիմնական ուղղությունների ռազմավարությունը 20202030թթ.», ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Հղում՝ https://mineconomy.am/page/1467
67. Ագրարային քաղաքականություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 2019թ․։
Հղում՝ https://www.mineconomy.am/page/1326
68. «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ․»,
ՄԱԶԾ, 2020թ.
69. «2006 ԿՓՄՀ ուղեցույց», ԿՓՄՀ, 2006թ․:
Հղում՝ https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
70. «Անասնաբուծություն», Է.Ա. Արզումանյան, 1983թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/arzumanyananasnabutsutyun.pdf
71. «Ոչխարաբուծություն և այծաբուծություն», Ս.Ա. Փամբուկչյան, 2019թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/pambuxchyanochxarabutsutyun.pdf
72. «Խոզաբուծություն», Ս.Ա. Փամբուկչյան, 2013թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Pambuxchyan.pdf
73. «Ճագարաբուծություն», Լ․Գ. Մինասյան, 1985թ․։
Հղում՝ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/minasyanTsagar.pdf
74. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՎԿ, Երևան 2019թ․:
75. «Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի
հաշվետվություն», ԿՓՇԿ, 2017թ․
76. «Անասուններից ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում. Լավագույն
փորձ և նոր տարբերակներ», Համաշխարհային Վերլուծական Ալիանս, 2013թ.:
77. Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպություն, «WAHIS»,
Վերլուծություններ:
Հղում՝ https://wahis.oie.int/#/home
78. «Ներդրողների ճանապարհային քարտեզ կաթնամթերքի արժեշղթայի
ձևավորման համար», ՊԳԿ, 2019թ.:
79. ՀՀ կառավարության որոշում N 369-Լ «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի
կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման
պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին», ՀՀ Կառավարություն,
Ապրիլի 4, 2019թ․:
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Հղում՝
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=99082&fbclid=IwAR3epAsPObqU5I6B0jnDvY1
8KRiBnQX235g4ZiRglfXjnQxecbyVFOw_Ek
80. Թռչնաղբի թափոնների կառավարումը զարգացող երկրներում, ՊԳԿ, 2013թ.:
81. Հայաստանի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, ՀՀ ՎԿ, 2014թ․։
Հղում՝ https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1860
82. Փոխարժեքների արխիվ, ԿԲ, 2021թ․:
Հղում՝ https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx?DateFrom=2021-0101&DateTo=2021-03-05&ISOCodes=EUR
83. Հղում՝ https://research.un.org/en/climate-change/un
84. Հղում՝ https://www.greenclimate.fund/
85. Հղում՝ https://www.adb.org/what-we-do/funds/climate-change-fund
86. Մելիքյան Ա. «Բանջարաբուծություն», 2005թ․։
Հղում ՝
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Gyughatntesutyun/banjarabucutjun.pdf
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