
 

1 
 

                                           

 

 

 

 

 

ՓԳԹ Անահիտ Մկրտչյան 

Բնության Պահպանման Միջազգային Միություն (IUCN) 

2012-2016թթ. ազգային խորհրդատու 
 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 2016

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ   

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԱՆՏԱՌԻՑ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

2 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ .................................................................................. 3 

1.1 Անտառը և անտառի օգտագործումը Հայաստանում ................. 4 

1.2 Հետազոտության հիմնավորումը ................................................... 5 

2. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ...................................................................... 7 

2.1 Հետազոտվող տարածքը................................................................... 8 

3. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ......................... 10 

3.1 Գյուղի համառոտ նկարագիրը ...................................................... 10 

3.2 Հետազոտական աշխատանքների ժամանակացույցը ............. 20 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ ....................................... 21 

4.1 Գյուղացիների եկամուտներն ըստ աղբյուրների ....................... 21 

4.2 Անտառից  հավաքած մթերքի նշման հաճախականությունը  և 

արժեքայնությունը ..................................................................................... 24 

4.3 Վառելափայտը ................................................................................. 25 

4.4 Տնային տնտեսությունների  կախվածությունը անտառային 

մթերքից կանխիկով և    բնամթերքով .................................................... 28 

4.5 Անտառից կախվածությունը ըստ եկամտի և ունեցվածքի 

չափի ............................................................................................................. 30 

4.6 Առավել կարևոր անտառային մթերքները և դրանց 

հասանելիության փոփոխությունները վերջին հինգ տարում .......... 31 

5. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ............................................................................ 35 

6. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ........................................................................................... 36 

  



 

3 
 

1. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայաստանի Հանրապետության   29 743 կմ2 տարածքի 69.8%-ը 

գյուղատնտեսական հողեր են, 11.5%-ը` անտառներ, 12.4 %-ը` հատուկ 

պաշտպանության տարածքներ և 8.7%-ը` այլ տարածքներ:     

Հայաստանի անտառային տարածքը,  ըստ «Հայանտառ» պետական 

գործակալության տվյալների, 2010թ. կազմել է   345,820հա,   հիմնականում   

Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի  և  Սյունիքի մարզերում:  

 

Նշված մարզերն ընդգրկվել են Եվրոպական հարևանության և 

գործընկերության գործիքի (ԵՀԳԳ) արևելյան երկրների Անտառային 

օրենսդրության կիրարկման և կառավարման բարելավման (FLEG) 

II ծրագրում:  Բացի Հայաստանից ծրագրում ընդգկվել են նաև 

Ադրբեջանը, Վրաստանը, Բելառուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան և 

Ռուսաստանը: 

Մասնավորապես,  Հայաստանում ծրագիրն իրականացվել է 

հանրապետության անտառածածկ տարածքների 20 գյուղերում, ինչը 

նպատակ ուներ բացահայտելու.  

 անտառի դերը և արժեքը յուրաքանչյուր համայնքի և ողջ 

հասարակության համար    

 համայնք-առ-համայնք տարբերությունների պատճառները   

 անտառային ապրանքի շուկայից գյուղացիների օգտվելու 

հնարավորությունը  

 տարբեր երկրներում անտառից մարդկային կախվածության 

տարբերություններն ու դրանց պատճառները միկրո- և 

մակրոմակարդակներում:    

Տարբեր երկրներում անցկացված հետազոտության  արդյունքերը 

համեմատելի դարձնելու նպատակով  յուրաքանչյուր գյուղի ընտրությունը 

կատարվել է բոլոր երկրների համար միասնական չափանիշներով. 

 աղքատության մակարդակը  և տնտեսական զարգացումը   

 ենթակառուցվածքների տարբերությունները    

 հեռավորությունը շուկաներից  

 բնակչության թիվը  

 արտագաղթի չափը:    
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Ուսումնասիրության կիրառական նշանակությունը քանակական 

տեղեկատվության տրամադրումն է որոշում կայացնողներին` ի նպաստ  

անտառային տնտեսության կառավարման կատարելագործման:        

Ավելին,  հանրապետության  անտառածածկ տարածքների 20 գյուղում (6-

ական Լոռիում,  Տավուշում, Սյունիքում և 1 Գեղարքունիքում) ձեռք բերված 

հետազոտական արդյունքները հնարավորություն են տալիս մշակել գյուղի, 

մարզի  մոտակա 3-5 տարիների  զարգացման ռազմավարական պլանները, 

ելնելով  կոնկրետ համայնքի մարդկային, ֆինանսական, գիտելիքների, 

շուկայավարության և անտառի էկոհամակարգի կայունության փաստացի 

հնարավորություններից  ու կարիքներից:  

Նշված ռազմավարական ծրագրերում որպես խնդիրներ պետք է դրվեն 

կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքների, ոլորտում առկա 

անօրիականությունների հաղթահարումը բնակչության մասնակցությամբ, 

անտառից իմաստավորված օգտվելու բնակչության գրագիտության 

ապահովումը, մասնակցային վարքի հմտությունների ձևավորումը, 

փոխակերպվող հասարակությունում արդյունավետ շուկայի ձևավորումը:         

 

 Ծրագրի մասնակից բոլոր երկրների ազգային խորհրդատուների կազմված 

տվյալների բազաները նաև նոր համագործակցության 

հնարավորություններ կստեղծեն` ի նպաստ Անտառային լանդշաֆտների 

վերականգնման  (FLR) ծրագրի իրականացման: 

 

1.1 Անտառը և անտառի օգտագործումը Հայաստանում 

Չնայած  փոքր չափերին, Հայաստանի անտառները կարևոր 

նշանակություն ունեն ինչպես տեղական բնակչության, այնպես էլ ողջ 

երկրի համար:   

Ողջ երկրի թոքերն ու ջրի ակունքը հանդիսացող անտառը  

անմիջականորեն իր  տարածքում տեղավորված գյուղերի համար  ոչ միայն 

փայտանյութի  ու բազմաթիվ այլ մթերքների շտեմարան է,  այլև  տապից, 

հողի քայքայումից, ջրհեղեղից,  ջրային ռեսուրսների կորստից 

պաշտպանվելու անհրաժեշտ պայման, տեղի համայնքների 

գյուղատնտեսական աշխատանքների  հաջողության գրավականը: 
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Հայաստանի բոլոր անտառները համարվում են պետական 

սեփականություն  և դրա կառավարվումն ու  պաշտպանությունը 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի միջոցով իրականացնում է ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարությունը: Նրա կառավարվող տարածքը կազմում է 345,7 հազար 

հեկտար, որից  277,1 հազար հեկտարը անտառածածկ է:     

Իսկ պաշտպանվող տարածքների ցանցը  կառավարվում է ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության կողմից,  առաքելության մեջ 

ունենալով վերջիններիս հետազոտումը, կոնսերվացիան, 

վերարտադրությունն ու կայունությունը և բնական  էկոհամակարգերի 

կենսաբազմազանության պաշտպանությունը:    

Նշված երկու նախարարությունների աշխատանքներին ուղղակի կամ ՀԿ –

ների օգնությամբ  միջնորդավորված աջակցում են միջազգային այնպիսի 

կառույցներ, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը, Եվրոմիությունը,  

 Բնության համաշխարհային հիմնադրամի 

( WWF) հայաստանյան մասնաճյուղը և այլն: 

  

1.2 Հետազոտության հիմնավորումը 

Անտառը կարևոր նշանակություն ունի  Հանրապետության անտառամերձ 

գյուղերի  բնակչության համար  և՛ որպես վառելափայտ ձեռք բերելու 

հնարավորություն,  և՛ որպես վայրի բանջարեղենի ու մրգի, դեղաբույսերի 

առատ շտեմարան:  

Սակայն, ծառերի անխնա հատման, բնակչության անտառից 

իմաստավորված օգտվելու մշակույթի պակասի և կլիմայի 

փոփոխություններին ոչ նույնական արձագանքների պատճառով 

Հայաստանի անտառի տարածքի և անտառային ռեսուրսների անընդհատ 

նվազումը  ծանր դրության մեջ է դրել ոչ միայն  բնությանը, այլև շրջապատի 

բնակչությանն ու ողջ երկրին:  

Ուստի, իրավիճակը բնակչության աչքերով գնահատելու, առկա 

խնդիրները ձևակերպելու  և համայնքի անդամների առաջարկած  

լուծումները արձանագրելու, վերլուծելու, իշխանություններին հասցնելու 

նպատակով IUCN –ի կողմից  2012 թվականից հետազոտական 

աշխատանքների ձեռնարկումը անհրաժեշտ և հրատապ էր:    
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Հետազոտական աշխատանքների արդյունքում ստացված 

բացահայտումների   հիման վրա համայնքի, մարզի, երկրի մակարդակով 

մշակված   ռազմավարությամբ հնարավոր կլինի. 

 կատարելագործել անտառի կառավարման համակարգը 

 հաղթահարել կլիմայի փոփոխությունների բացասական 

միտումներն ու հետևանքները 

 խթանել անտառից բնակչության իմաստավորված օգտվելու 

մշակույթի ձևավորումը և համայնքային մասնակցությունը    

անտառի տարածքը ավելացնելու գործում  

 խթանել գյուղացիների կրթումը անտառից օգտվելու իրենց 

իրավունքների և անտառն անօրինականություններից 

պաշտպանելու եղանակների, ինչպես նաև  բերքահավաքի, բերքի 

պահպանման  և շուկայից օգտվելու ուղղություններով:   
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2. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
Հետազոտական աշխատանքները  սկսվել է 2012 թ.՝ մեթոդաբանությունը 

նախապես փորձարկելու և ճշգրտելու նպատակով:  

2014 թ. վերամշակված մեթոդաբանությամբ հետազոտություն  է 

ձեռնարկվել  7 երկրներում՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Բելառուս, 

Ուկրաինա, Մոլդովա, Ռուսաստան: 2015 թ. ծրագրից դուրս բերվեցին 

Ռուսաստանն ու Մոլդովան, իսկ մյուս երկրները հետազոտությունը 

շարունակեցին   նույն   տարածաշրջանների  նոր գյուղերում:   

Ընդհանուր հաշվով Հայաստանում երեք սեզոնի ընթացքում հետազոտվել   

է 20 գյուղ, և հետազոտության խնդիրների առումով այդ տեղեկատվությունը 

ևս մի քանի տարի  թարմ և կիրառելի կլինի: 

 

Հետազոտության բաղադրիչները 

Հետազոտությունը կազմված է եղել երեք բաժնից՝  Տնային Տնտեսության (ՏՏ) 

հարցում, Համայնքային քննարկումներ և Խորացված հարցազրույց 

համայնքի ղեկավարության հետ:  

 

Տնային տնտեսության հարցումն իրականացվել է քանակական մեթոդով,    

դեմ-առ-դեմ հարցազրույցով, բոլոր երկրների համար մեկ ընդհանուր ՏՏ 

հարցաթերթիկով, որն ուներ հետևյալ բլոկները՝  

 Հիմնական տեղեկատվություն ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյալ (սեռ, 

տարիք, ուսումնառության տարիներ, զբաղմունք) 

 ՏՏ մասնավոր սեփականության տեսակները, դրանց վաճառքի գները    

 ՏՏ ձեռք բերած անտառային ռեսուրսները  և ստացած եկամուտները   

դրամի ու բնամթերքի տեսքով 

 ՏՏ ընդհանուր  եկամտի մեջ  անտառից ստացած եկամտի չափը:   

 

Հարցման համար ՏՏ ընտրվել են գյուղի կենտրոնից հյուսիս և հարավ 

ուղղություններով յուրաքանչյուր երրոդ տունը:  Հնարավորինս պահպանվել 

է  60% աղքատների, 30% միջին և  10% հարուստ տնային տնտեսությունների 

համամասնությունը:   

 

Հարցաթերթիկի տվյալները մշակվել են «Աքսես» ծրագրով, աղյուսակները 

կազմվել են ըստ ծրագրի հանձնարարականների:     

 

Համայնքային քննարկումներ  

Քննարկումներն ուղղված են եղել  վերջին հինգ տարում  գյուղացիների 

համար ամենակարևոր  անտառային մթերքների պակասելու և 
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ավելանալու բացահայտմանը և գյուղացիների համար դրանց 

հասանելիությունը ավելացնելու ուղղությամբ արված 

առաջարկությունների արձանագրմանը:  

Յուրաքանչյուր համայնքային քննարկման մասնակցել են համայնքի 12-15 

բնակիչ, որոնք ընտրվել են բոլոր տարիքային, սեռային և զբաղմունքի տեր 

խմբերից: Ցավոք, երիտասարդների թվաքանակը միշտ չէ որ բավարար է 

եղել, նախ, գյուղերում երիտասարդների և հատկապես տվյալ խմբի 

տղամարդկանց խիստ փոքր թվաքանակի և երկրորդ, երբեմն նրանց 

խոտհնձի լինելու օրերի հետ համընկնելու պատճառով: Համայնքային 

քննարկումները իրականացվել են «Անտառի ֆունկցիոնալության 

հարցաշարով»:   

 

Խորացված հարցազրույցը իրականացվել  է  գյուղի ղեկավարներից որևէ 

մեկի հետ:  Համայնքին լավատեղյակ այս աղբյուրից տեղեկատվություն է 

քաղվել ենթակառուցվածքների առկայության ու վիճակի,  աշխատուժի 

գնահատման, գյուղի առավել կարևոր անտառային մթերքի և հողի վաճառքի 

գների վերաբերյալ:   

 

Գյուղերի ընտրությունը կատարվել է ծրագրով ամրագրված  

չափանիշներով.  

 Աղքատության մակարդակը և տնտեսական զարգացման 

մակարդակը   

 Ենթակառուցվածքների առկայությունը և դրանց գործառնության 

որակը՝ հոսանք, գազ, խմելու և ոռոգման ջրի աշխատող 

խողովակաշար, հեռավորությունը սննդի, տնտեսական 

ապրանքների և փայտի շուկաներից, բոլոր սեզոններին աշխատող 

գոնե մեկ բարվոք ճանապարհ  

 Հեռավորությունը շուկայից  

 Բնակչության թիվը   

 Արտագաղթի չափը  

 Բոլոր սեզոններին գործող ճանապարհը: 

 

2.1 Հետազոտվող տարածքը  

2012թ. հետազոտությունն անցկացվել է Լոռու Թեղուտ, Հաղպատ, Տավուշի 

Գոշ, Խաչթառակ, Սյունիքի Արծվանիկ, Ճակատեն գյուղերում:  
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2014 թ.  ընտրվել էին Լոռու Եղեգնուտ, Գառգառ, Տավուշի Ակնաղբյուր, 

Հաղարծին, Սյունիքի Հալիձոր, Տաթև գյուղերը:   

2015 թ. դրանց ավելացան Լոռու Դսեղ, Տավուշի Գանձաքար, 

Գեղարքունիքի Դպրաբակ, Սյունիքի Դավիթ-Բեկ գյուղերը:  

Վերջին երկու գյուղերի ընտրությունը կատարվել է, հաշվի  առնելով   

Հայանտառի աշխատակիցների ցանկությունը:  

 

Ցուցադրվող քարտեզի վրա նշված են այն մարզերը, որտեղ իրականացվել է 

հետազոտությունը: 

 

Քարտեզ 1. Հետազոտության թիրախ մարզերը Հայաստանում
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3. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

3.1 Գյուղի համառոտ նկարագիրը   

 

Աղյուսակ 1. Թիրախ գյուղերի բնութագրիչները  

Մարզ Գյուղ Գյուղի բնութագրիչները  

Լ
Ո

Ռ
Ի

 

Եղեգնուտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Բնակչության թիվը միջին՝ 875 
 Միգրացիայի բարձր մակարդակ  
 Աղքատության բարձր մակարդակ   (գյուղի  43 ընտանիք ստանում է աղքատության 

նպաստ, շատ ընտանիքներ դեռևս ապրում են վթարային տներում) 
 Հոսանքի և խմելու ջրի  բավարար ենթակառուցվածքներ     
 Մասնակի գազամատակարարման ենթակառուցվածքներ  
 Բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին հեռավորությունը 23կմ է, սակայն  փոխադրամիջոցի 

բացակայության պատճառով շատերին դժվար հասանելի: Վերջիններս իրենց 

ապրանքները վաճառում են,  կանգնելով հիմնական մայրուղում, մշակութային 

կոթողների տարածքներում  կամ  տանից շատ ցածր գներով միջնորդներին 

հանձնելով ու ապրանքափոխանակմամբ: 
 Գյուղի տարածքը  12.26 կմ2 
 Գյուղի յուրաքանչյուր  անդամ ունի 3,500 - 4,000մ2 հողատարածք  
 Բնակչության զբաղմունքը՝ հողագործություն,  անասնապահություն:   
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Ցածր որակավորման գյուղատնտեսական աշխատանքի համար տրվող օրավճարը 

տատանվում է 2,000 - 4,000 դրամի միջև:   
 Համայնքն ունի    1,335 հա` անտառ   
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրվեց: 

Գառգառ  Բնակչության թիվը միջին    
 Միգրացիայի միջին մակարդակ   
 Աղքատության միջին մակարդակ՝ 108 աղքատության նպաստառու:      
 Գազամատակարարման և հոսանքի ենթակառուցվածքներ, խմելու ջրի 

անբավարար ենթակառուցվածք:   
 Բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին հեռավորությունը՝   26կմ     
 Գյուղի տարածքը`  13.49կմ2: 
 Բնակչության զբաղմունքը` հողագործություն, անասնապահություն:  
 Գյուղատնտեսական ցածր որակավորման աշխատանքների օրավճարը՝    2000-

5000 դրամի սահմաններում:  Ստեփանավանի 35 հա Դենդրարիումի 

առկայությունը Գառգառին տվել է տուրիստական գրավչություն, ձևավորել    

հացեկացի  ենթակառուցվածք:  
 Համայնքն ունի  1,335հա անտառ:      
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրվեց: 

 

Դսեղ 

 

 Բնակչության  թիվը մեծ ՝2500 
 Միգրացիայի մակարդակը՝  միջին 
 Աղքատության բարձր մակարդակ   
 Հոսանքի, խմելու ջրի, գազամատակարարման  անբավարար 

ենթակառուցվածքներ՝ հոսանքի հաճախ անջատումներ, խմելու ջրի 
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հասանելիություն բնակչության մի մասին կամ մի քանի ժամով:  
 Գազաֆիկացված են տնային տնտեսությունների մի մասը 
 Բոլոր սեզոններին  բաց ճանապարհ       
 Շուկայից մեծ հեռավորություն`   32կմ 
 Ցածր որակավորման գյուղատնտեսական աշխատանքի օրավճարը   1000-2000 

դրամի սահմաններում: Որակավորում ունեցող մասնագետների միջին օրավճարը   

5500 դրամ: Համայնքում անտառահատը, ոստիկանը, շինարարը, մեխանիկը 

ամենաեկամտաբեր զբաղմունքներն են (10000-16000 օրավճարով):       
 Ողջ տարվա զբաղվածություն գյուղում ունեն պետական ծառայողները և 

շինարարները: Դսեղում գյուղացիների ընդհանուր եկամտի մեջ  աշխատավարձը 

էական տեղ է գրավում՝   35.5%: 
 Գյուղի հիմնական հողատարածքը` 39.47կմ2.  է: 

 Յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն ունի   1,3 հա հողատարածք: Հարցվողների  

26%-ը սեփական հողը չի մշակում, պատճառաբանելով, որ  հողագործությունը 

եկամտաբեր չէ  (83.5%)  կամ էլ ոռոգման և պարարտանյութերի համար գումար 

չունի՝ (16.5%):      
Այս գյուղում գյուղատնեսությունից ստացված եկամուտը տնային տնտեսոթյան 

ընդհանուր եկամտի ընդամենը   19%-ն է կազմում: 
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գինը  տատանվում է 130 000-220 000 դրամի սահմաններում: 
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Ակնաղբյուր  Բնակչության  թիվը փոքր ՝ 45 

 Միգրացիայի միջին մակարդակ   
 Աղքատության միջին մակարդակ: 20 ընտանիք ընդգրկված է աղքատության 

պետական աջակցության համակարգում  
 Գազամատակարարման, հոսանքի և խմելու ջրի բավարար ենթակառուցվածքներ  
 Բոլոր սեզոններին  բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին  հեռավորություն    
 Գյուղի տարածքը 5.8 կմ2   
 Համայնքն ունի 88.49 հա արոտավայրեր և 180.51 հա վարելահողեր: 
 Գյուղացիների մեծ մասը ներգրավված է  պտղաբուժության և անասնապահության 

ոլորտներում: Բարտերային փոխանակումը ընդունված ձև է գյուղում:  
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրվեց:     

Հաղարծին  Բնակչության  թիվը մեծ` 3706-3784, որոնցից 650-ը թոշակառու  են 
 Միգրացիայի բարձր մակարդակ   
 Աղքատության բարձր մակարդակ՝  200 ՏՏ  նպաստառու է: 
 Գազամատակարարման, հոսանքի և խմելու ջրի բավարար ենթակառուցվածքներ  
 Բոլոր սեզոններին  բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին հեռավորություն՝  20 կմ 
 Հողագործությունն ու անասնապահությունը հիմնական զբաղմունքներն են:  

Նախկինում գործող գործարանների աշխատանքին սովոր բնակիչները   

լիարժեքորեն չեն  հարմարվել գյուղական աշխատանքներին և մի մասի 

հողագործության և անասնապահության հմտությունները շատ թույլ են, որի 

արդյունքում աղքատությունը վերարտադրվում է:  
 Գյուղում աշխատանքային հարաբերությունները հիմնականում բարտերային 

բնույթ են կրում   
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 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի  գինը 1.6 -2.4 մլն դրամ է: 

 

Գանձաքար  Բնակչության  թիվը մեծ՝ 3531-3400:    Համայնքի 600 անդամ թոշակառու են:  
 Բարձր մակարդակի միգրացիա 
 Աղքատության միջին մակարդակ: 150 աղքատության կամ հաշմանդամության 

պետական նպաստ ստացող: 
 Միջին մակարդակի գազամատակարարման, հոսանքի և խմելու ջրի 

ենթակառուցվածքներ:  Ոռոգման ջրի համակարգ չունի:     
 Բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ       
 Մոտ շուկա՝ սննդամթերքի, արդյունաբերական ապրանքի` 6.5կմ  
 Գյուղի տարածքը` 33.7կմ2:         
 Համայնքի բնակչությունն ընդգրկված է հողագործական, անասնապահական և 

անտառից հավաքչության գործունեության մեջ: Ծխախոտի և խաղողի նախկին 

արտադրությունները ոչնչացվել են:  
Դրա տեղը գրաված անասնապահությունը սակավ շահութաբեր է, քանի որ 

տարեցտարի տեղական ինքնակառավարման համակարգը սեփականաշնորհում է 

արոտավայրերը:     
 Գյուղում ցածր որակավորման գյուղատնտեսական սեզոնային աշխատանքի 

օրավճարը տղամարդկանց համար 6,000-10,000, կանանց համար   3,000- 6,000 

դրամ. 
 Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ համարվող անտառահատների, 

շինարարների և ոստիկանների միջին օրավճարը   11,000-24,000 դրամ է:    
 Գանձաքար գյուղի յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն ունի միջինում   3.3 հա 

հողատարածք: Հարցման մասնակից տնային տնտեսությունների ունեցած հողերի 

54%-ը չի մշակվում՝ պարարտանյութի և ոռոգման ջրի բարձր գների (61.5%) 

պատճառով: Ընդ որում, հողատարածքների մի մասը  ոռոգման ջրի խողովակաշար 

չունի: 46.0%-ը իր հողատարածքի չօգտագործելը կապում է դրա տանից հեռու 
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լինելու հետ:  Սրանք տրանսպորտային միջոց չունեցող և վատառողջ մարդիկ են:  

38.5%-ը   աշխատող ձեռքի պակաս ունեն:    
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գինը  450,000-1,000,000 դրամ է:  
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Դպրաբակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Բնակչության փոքր քանակ՝ 615 
 Միգրացիայի միջին մակարդակ 
 Աղքատության բարձր մակարդակ` 217 ՏՏ-ից  40-ը չքավոր է, 80-ը միայնակ ծերերի 

ընտանիքներ են:     
 Հոսանքի, խմելու ջրի  ոչ բավարար  ենթակառուցվածքներ՝ միայն մի մասին 

հասանելի  ջուր: Ոռոգման ջրի, սեփական պոմպակայանի բացակայություն    
 Գազամատակարարման բացակայություն  
 Տարվա  բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ   
 Շուկաների  միջին հեռավորություն՝ 25կմ   
 Գյուղի տարածքը   22.85 կմ2   
Բնակչությունն ընդգրկված է հողագործության, անասնապահության և անտառից 

հավաքչության աշխատանքներում: 
Գյուղի տնտեսական գործունեության  շատ ցածր մակարդակ՝  նախկինում 

քաղաքաբնակ փախստականների  դժվար հարմարում գյուղատնտեսական 

աշխատանքին:  
Ցածր որակավորման գյուղատնտեսական սեզոնային աշխատանքի օրավճարը 

տղամարդկանց համար տատանվում է   3,000 - 5,000 դրամի սահմաններում, կանանց 

համար` 1,000-2,000 դրամի սահմաններում: 
Գյուղում բարձր վարձատրվող զբաղմունքները բանակային ծառայությունն է, 

անտառահատումը և մանկավարժությունը, որոնք ապահովում են միջինում 5,000-6,000 

դրամ օրավարձ և  12 ամսում ամենաշատ աշխատած օրեր (250-ից ավել):   
 Համայնքի յուրաքանչյուր անդամ ունի միջին 2.2հա սեփական հողատարածք:   
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրվեց: 
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Հալիձոր  Բնակչության  թիվը  փոքր՝  602    
 Միգրացիայի միջին մակարդակ   
 Աղքատության միջին մակարդակ` 12 ընտանիք աղքատության նպաստ է ստանում:   
 Հոսանքի, խմելու ջրի բավարար ենթակառուցվածքներ   
 Գազամատակարարման բացակայություն  
 Բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին հեռավորություն` 23 կմ 
 Բնակչությունն ընդգրկված է հողագործության, և անասնապահության 

գործունեության մեջ  
 Ցածր որակավորման սեզոնային գյուղատնտեսական աշխատանքի օրավճարը 

3,000-5,000 դրամ է: 
 Գյուղն ունի 308 հա անտառ և 973հա` հատուկ պաշտպանության տարածքներ:    
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գինը 600,000 -1,000,000 դրամ 
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Տաթև  Բնակչության թիվը միջին՝  1042 
 Հոսանքի, խմելու ջրի բավարար ենթակառուցվածքներ   
 Գազամատակարարման բացակայություն  
 Աղքատության միջին մակարդակ` 40 ընտանիք ստանում է աղքատության նպաստ:    
 Բոլոր սեզոններին  անբարեկարգ, դժվարանցանելի ճանապարհ       
 Շուկայից մեծ հեռավորություն՝ 32կմ:  Դեպի մարզի այլ քաղաքներ 

ճանապարհների անտանելի վիճակից ելնելով,  տաթևցիները  իրենց 

գյուղատնտեսական ապրանքների մշակումները (չոր մրգեր, մուրաբաներ, 

ընդեղեն, լոբի, ալկոհոլ) աշնանը և ձմռանը տանում են մայրաքաղաքի շուկաներ, 

ռեստորաններ, հյուրանոցներ:     
 Գյուղը զբաղեցնում է   65.73 կմ2 տարածք:  
 Բնակչությունը զբաղված է  հողագործությամբ,  անասնապահությամբ և 

զբոսաշրջությամբ: Զբոսաշրջիկների տեղափոխման և բնակչության փոխադրման 

առումով մեծ դեր ունի ճոպանուղին:  
 Ցածր որակի գյուղատնտեսական աշխատանքի օրավճարը   3,000-5,000 դրամ է:   
 Գյուղն ունի    2,183հա` անտառային հողեր և   1,206 հա` անտառածածկ 

տարածքներ:   
 Գյուղում մեկ հեկտար որակյալ և հարմար տեղում գտնվող  հողատարածքի 

վաճառքի գինը 1 000 000դրամ -2 200 000դրամ 

Դավիթ-Բեկ  Բնակչության  թիվը փոքր՝720- 809: Ամուսնությունների, ծնունդների թիվը խիստ 

ցածր:   
 Միգրացիայի մեծ տոկոս  
 Աղքատության միջին մակարդակ   
 Հոսանքի, խմելու ջրի բավարար ենթակառուցվածքներ   
 Գազամատակարարման բացակայություն  
 Բոլոր սեզոններին բաց ճանապարհ       
 Շուկայից միջին հեռավորություն`  25կմ 
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  Գյուղը զբաղեցնում է    23.1կմ2 տարածք: 
 Տնտեսական գործունեության հիմնական ուղղությունը անասնապահությունը, 

հողագործությունը և անտառային մթերքի մշակումն է:   
 Գյուղում ցածր որակավորման սեզոնային գյուղատնտեսական աշխատանքի 

օրավճարը 3,000-5,000դրամ է: Գյուղում որակավորում պահանջող 

զբաղմունքներից է վարորդը, ոստիկանը, էլեկտրիկը, որոնց միջին օրավճարը 

7,800դրամ է, սակայն 12 ամիսներին  աշխատանքնային օրերի թիվը  հազիվ 40% է:  

Գյուղում արձանագրվում է բարձրագույն կրթությամբ   գործազուրկների զգալի 

թիվ: 
 Գյուղին պատկանող 2,002հա հողատարածքից   844հա  գյուղատնտեսական 

նշանակության  է: Դրանից 409 հա վարելահողեր են,  76 հա` արոտավայրեր,   

110հա`  այլ:    
 Յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն ունի միջինում   2.8հա հողատարածք:   
 Հարցվողների 46%-ը հողը մասնակի են մշակում, որովհետև   87.5%-ը    ոռոգման 

ջրի, պարարտանյութի, տեխնիկայի վարձակալության գումար չունի:    
 Գյուղում  մեկ հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության որակյալ հողի 

վաճառքի գինը տատանվում է   300 000-500 000 դրամի սահմաններում:  
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Աղյուսակ 2. Անհատական հարցազրույցում  ներառված տնային 

տնտեսությունների թիվը (այսուհետ ՏՏ)   

 

Գյուղի անվանումը ՏՏ քանակը 

Եղեգնուտ, Գառգառ, Դսեղ   88 

Ակնաղբյուր, Հաղարծին, Գանձաքար     89 

Հալիձոր, Տաթև, Դավիթ-Բեկ   84 

Դպրաբակ  15 

Ընդամենը 276 

 

 

3.2 Հետազոտական աշխատանքների ժամանակացույցը 

Դաշտային աշխատանքներն  իրականացվել են   2014 թ. մայիսի  5-ից - 

հուլիսի 10-ը և 2015 թ. սեպտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 4-ի միջև ընկած 

ժամանակահատվածներում: 

 

Աղյուսակ 3. Հարցազույցի ենթարկված ՏՏ  քանակն ըստ գյուղերի  և 

ժամանակացույցի 

Գյուղը Հարցազրույցների վարման 

օրերը 
Հարցազրույցների 

քանակը 
Եղեգնուտ 21/05/2014 -27/05/2014 22 
Գառգառ 27/05/2014 - 04/06/2014 43 

Ակնաղբյուր 05/06/2014 - 07/06/2014 18 
Հաղարծին 06/06/2014 – 11/06/2014 47 

Հալիձոր 09/06/2014 -18/06/2014 29 
Տաթև 18/06/2014 – 07/07/2014 37 

Դսեղ 01/09/2015 -  12/09/2015 23 

Գանձաքար 12/10/2015 - 23/10/2015 24 

Դպրաբակ 24/10/2015-30/10/2015 15 

Դավիթ-Բեկ 02/10/2015 – 04/10/2015 18 

Ընդամենը 2014-2015                      276  
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4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ   
 

4.1 Գյուղացիների եկամուտներն ըստ աղբյուրների 
 

Հարցման արդյունքներով որպես եկամտի աղբյուրներ առանձնացվել են 

«Աշխատավարձը», «Հողագործությունը», «Անասնապահությունը»  «Բիզնեսը», 

«Անտառը» և «Այլ-ը»: 

  

Հարցման արդյունքները  ցույց տվեցին, որ  բոլոր մարզերի թիրախ տասը 

գյուղերում  «Աշխատավարձը» հիմնական եկամտի աղբյուրն է՝ 35.1%, իսկ «Այլ» 

եկամուտը, որի մեջ մտնում են հիմնականում թոշակները, նպաստները և 

արտերկրում գտնվող հարազատների ֆինանսական օգնությունը երկրորդ տեղում 

է՝ 25.5%: Երրորդ տեղում անասնապահությունն է, չորրորդ՝ հողագործությունը, 

այնուհետև բիզնեսն ու անտառը: Տես գրաֆիկ 1-ը: 

 

 

Գրաֆիկ 1. Եկամտի աղբյուրները Լոռու, Տավուշի, Գեղարունիքի և  

Սյունիքի մարզերի տասը գյուղերում 

 
 

Տնային տնտեսության եկամտի աղբյուրների մեջ աշխատավարձի մեծ տոկոսը 

բացատրվում է, նախ, նշված մարզերի բնակավայրերի սահմանամերձ լինելու 

հանգամանքով պայմանավորված` բանակում ծառայող բնակիչների թվով:  

Երկրորդ, մեր ուսումնասիրած տնային տնտեսությունների մեծ մասում գոնե մեկ 

0 10 20 30 40

Անտառ

Հողագործություն

Բիզբես

Անասնապահություն

Այլ

Աշխատավարձ

3.7

11.6

5.3

18.7

25.5

35.1

Եկամտի աղբյուրները անտառածածկ շրջանների

գյուղերում (%)
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կայուն աշխատավարձով աշխատող անդամ կար՝ զբաղված դպրոցում, տեղական 

ինքնակառավարման մարմնում, բուժկետում, շինարարությունում, տեխանիկայի 

վերանորոգման աշխատանքներում:  

  

Ինչ վերաբերում է մյուս խոշոր «Այլ» եկամտի աղբյուրին,  այն  գոյացել է  հարցվող 

տնային տնտեսությունների 80%-ում թոշակառու  և 13.6%  նպաստառու ունենալու 

փաստով:  Տես գրաֆիկ 2-ը: 

 

Գրաֆիկ 2. «Այլ» եկամտի հիմնական բաղադրիչները 

 
 

 

Զուտ գյուղական շրջաններին բնորոշ գործունեության ձևերը՝ անասնապահությունը 

և հողագործությունը միայն երրորդ և չորրորդ տեղերում են, համապատասխանաբար՝ 

18.8, 11.6 տոկոսներով:   

Գյուղատնտեսական  շրջանների համար  այս բացասական  երևույթը հետևանք է այն 

բանի, որ ՏՏ սեփականություն հանդիսացող հողատարածքների մի մասը չի 

մշակվում, իսկ անասնապահությունից ստացված  եկամուտները միջին գյուղացու 

համար շատ ցածր են:    Տնային տնտեսության ունեցած կենդանիների քանակի, գնի, 

ներդրումների և եկամուտների միջև մեր կատարած համեմատությունները ցույց են 

տվել, որ բոլոր համայնքներում տնային տնտեսությունների մոտ 25%-ը վնասներ և 

մեծ պարտքեր ունի:  

 

Բիզնեսը` որպես եկամտի աղբյուր, կազմել է 5.3%: Գյուղական բիզնեսը սովորաբար 

իրենից ներկայացնում է համայնքային խանութներ, բենզինի/գազի լցակայաններ, 

հյուրատներ, կաթնամթերքի արտադրության փոքր արտադրամասեր, փայտի 

մշակման  արտադրամասեր և այլն:  Բիզնեսից ստացված եկամտի մասին մեր 

տեղեկատվությունը  հավաստի չենք համարում, որովհետև,   նախ,  առկա  է որոշակի 

չափի չգրանցված  կամ հարկերից խուսափող բիզնես գործունեություն, որի թե 

ծավալների, թե եկամուտների մասին հավաստի տեղեկատվություն չտրվեց: Երկրորդ,  

դրանցից մի մասը հազիվ է գոյատևում, մեկնաբանելով, որ փոքր և միջին բիզնեսը 

երկար չի կարողանում գործել, քանզի վերջիններիս գործունեության համար  

պայմանները երկրում նպաստավոր չեն:          

 

80%

13.60%
3.40% 3%

«Այլ» եկամուտների տարրերը

Թոշակ Նպաստ Դրսի հարազ.օգնություն Այլ
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Անտառից ձեռք բերված եկամուտը  կազմել է ընդամենը 3.7%: 

 

Ըստ մարզերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ աշխատավարձը` որպես եկամուտ, 

բոլոր մարզերում էլ ամենամեծն է, իսկ ընդհանուրի շարքում հատկապես զգալի է 

Լոռիում և Տավուշում:    

 

Հողագործությունից եկամուտը հատկապես մեծ է Սյունիքում և Գեղարքունիքում:  

 

Անասնապահությունից ստացված ամենաբարձր եկամուտն արձանագրվել է 

Սյունիքում, ամենացածրը՝ Լոռիում:      

 

Անտառից ամենամեծ եկամուտը Սյունիքի գյուղերում է՝  5.2%, իսկ ամենացածրը՝ 

Լոռվա գյուղերում՝ 1.9%.   Տես գրաֆիկ 3-ը  և աղյուսակ 4-ը: 

 

 

Գրաֆիկ 3. Տնային տնտեսոթյունների եկամուտներն ըստ  մարզերի    

 
 

Աղյուսակ 4. Տնային տնտեսոթյունների եկամուտներն ըստ  մարզերի   (%) 

 Եկամտի աղբյուրը ԼՈՌԻ ՏԱՎՈՒՇ ՍՅՈՒՆԻՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 

ԱՆՏԱՌ 1.5 3.4 5.2 4.0 

ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 12.5 6.7 15.8 16.0 

ԲԻԶՆԵՍ 9.8 3.0 2.5 16.0 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 9.0 18.2 27.6 16.0 

ԱՅԼ 29.0 26.4 20.7 20.0 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ 37.4 42.5 27.7 29.0 

1.5
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9.8

9.0

29.0

37.4

3.4

6.7

3.0

18.2

26.4

42.5

5.2

15.8

2.5

27.6

20.7

27.7

4.0

16.0

16.0

16.0

20.0

29.0
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ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅԼ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ 10 

ԳՅՈՒՂԵՐԻ (%)   

ԼՈՌԻ ՏԱՎՈՒՇ ՍՅՈՒՆԻՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
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4.2 Անտառից հավաքած մթերքի նշման հաճախականությունը և 

արժեքայնությունը 
Տասը  գյուղերից ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 

համայնքներում բնակչությունը անտառից հավաքում է 10-13 տեսակ մթերք:  

Հարցվողների կողմից նշված մթերքների հաճախականության հաշվարկը  ցույց է 

տվել, որ հարցաթերթիկի պատասխանների շարքում ամենահաճախ հիշատակվել 

է  «վառելափայտը» ՝ 88 անգամ 196-ից, «հատապտուղները»՝ 84 անգամ 196-ից,   

«մեղրը» ՝ 59 անգամ 196-ից և  «մասուրը»՝ 57 անգամ 196-ից:   Տես գրաֆիկ 4-ը: 
 

Գրաֆիկ  4. Անտառից հավաքված մթերքի  նշման հաճախականությունը 

 
 

 

 

Ինչ վերաբերում է տնային տնտեսության համար անտառից հավաքված մթերքի 

արժեքայնությանը, համապատասխանաբար պատկերն այսպիսին կլինի. ողջ 

անտառային մթերքի մեջ տնային տնտեսության համար վառելափայտն ունի 45%, և 

հատապտուղները՝ 43% արժեքայնություն:  Տես գրաֆիկ 5-ը:     
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Դեղաբույսեր Անասնակեր խոտ
Ավել Մասուր
Հատապտուղ(մոշ,մորի) Մեղր
Հոն Ընդեղեն
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Գրաֆիկ 5. ՏՏ հավաքված անտառամթերքի արժեքայնությունը  

 

 
 

 

 

4.3 Վառելափայտ 
Հետազոտված գյուղերում  ՏՏ-ների  կյանքում փայտամթերքի տեսակներից 

հատկապես մեծ դերակատարություն ունի  վառելափայտը: Բոլոր մարզերի 

միջինացված թվով ՏՏ-ի անտառից ստացված  եկամտի 53%-ը կազմում է 

վառելափայտը:  

  

Սակայն պետք է նշենք, որ զրուցավարների տպավորությունները և համայնքային 

քննարկումները հանգեցրին այն եզրակացության, որ  հարցվողները  հատկապես 

փայտանյութից իրենց կախվածությունը 40-45% նվազեցված են ներկայացրել: 

Ավելին, միանգամայն  լռել են այն վաճառելու պրակտիկայի մասին: 

Զրուցավարների տպավորությամբ, հատկապես արժանահավատ չէին 

տղամարդկանց  պատասխանները, ովքեր իրենք, կամ իրենց ծանոթները 

ընդգրկված են  անտառահատման (հաճախ ապօրինի) աշխատանքներում: 

Քննարկումների ժամանակ կանայք իրենց անկեղծությամբ հստակեցրել են 

իրական պատկերը, որը համակարգչային հաշվարկների մեջ չէր կարող 

արտացոլվել:  Այդուհանդերձ, ՏՏ վառելափայտից ստացված ամենաբարձր 

եկամուտը Սյունիքի գյուղում է (տարեկան 123 119 դրամ), իսկ ամենացածրը՝ 

Գեղարքունիքի (տարեկան 46880 դրամ): Տես գրաֆիկ 6-ը: 
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համար % (10 գյուղ)

Վառելափայտ Վայրի մրգեր Սունկ
Վայրի բանջարեղեն Դեղաբույսեր Անասնակեր խոտ
Ավել Մասուր Հատապտուղ(մոշ,մորի) 
Մեղր Ընդեղեն
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Գրաֆիկ 6. ՏՏ վառելափայտից ստացված եկամուտն ըստ մարզերի ՀՀ  

դրամով 

                                                                                                                                                                      
 

 

Տնային տնտեսությունները  վառելափայտ  օգտագործում են թե բոլոր սեզոններին 

կերակրի շատ տեսակների պատրաստման, թե ձմռանը կացարանների 

տաքացման համար, անկախ գյուղում գազամատակարարման առկայությունից:  

Վառելափայտը գյուղացու համար ամենաէժան էներգիայի աղբյուրն  է ու երբեմն էլ՝ 

ձրին:  Ավելին, գազի թանկության, կալորիականության նվազեցման և շատ տնային 

տնտեսությունների մեծածավալ ու մաշված կացարանների գազով տաքացումը 

կործանարար կլիներ շատերի համար:      

 

Հարցումը ցույց է տվել, որ վառելափայտ ամենից քիչ օգտագործում են 

գազամատակարարվող լոռեցիները, իսկ գազամատակարարվող Տավուշն ու 

չգազամատակարարվող Սյունիքը՝ ամենաշատը: 

 

ՏՏ մի մասը վառելափայտը կտրում կամ հավաքում է անտառից, իսկ մյուս մասը, 

հատկապես,  կին գլխավորով ՏՏ, միայնակ ծերերը ֆիզիկական կարողությունների 

ու տեխնիկայի բացակայության պատճառով  չեն կարողանում օգտվել նույնիսկ 

պետության կողմից տրված տարեկան 8մ3 անվճար վառելափայտի  

հնարավորությունից և ստիպված գնում են նրանցից, ովքեր հնարավորություն 

ունեն զբաղվել անտառահատմամբ:  

Այդ է վկայում հետևյալ չորս գյուղերի օգտագործված, անտառից ձեռք բերված և 

գնված վառելափայտի համեմատական վերլուծությունը: Տես գրաֆիկ 7-ը: 
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Գրաֆիկ 7. Տարեկան օգտագործված վառելափայտի ծավալում հավաքվածի                                      

և գնվածի չափաբաժինը    

 

 

 
 

Տավուշի ՏՏ վերջին 12 ամսում  իրենց օգտագործված վառելափայտից ընդհանուր 

բաժնում նվազագույն տոկոսն են հավաքել(48.5%), իսկ պակասը լրացրել են գնելով  

(51.5%):  

Սյունիքում օգտագործվածի մեջ անտառից հավաքածը  առավելագույնն է՝   94.1%:      

 

Այսպիսով, բոլոր մարզերի համար օգտագործված վառելափայտի միջինում 33%-ը 

ուղղակի կամ միջնորդավորված գնվում է այն հարևաններից, ովքեր ընդգրկված են 

կանոնավոր, մշտական անտառահատման աշխատանքներում:  

 

Գյուղացիների տված տեղեկատվությամբ, մեկ խորանարդ մետր վառելափայտի 

գինը Հայաստանի Հանրապետությունում տատանվում է 7,000-10,000 դրամի 

միջակայքում:  

Տարեկան ամենաշատ փայտ օգտագործում են Սյունիքի գուղում, ամենաքիչը` 

Գեղարքունիքի: Տես աղյուսակ  5-ը:    
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Աղյուսակ 5.  Տարեկան օգտագործված վառելափայտի ծավալում հավաքվածի                                      

և գնվածի չափաբաժինը    

 

 

 

4.4 Տնային տնտեսությունների կախվածությունը անտառային 

մթերքից կանխիկով և բնամթերքով   
Բացահայտվեց, որ բոլոր մարզերի տնային տնտեսությունները անտառից 

եկամուտը հիմնականում բնամթերքի տեսքով են օգտագործում և շատ քիչ 

քանակությամբ վաճառում ու կանխիկ գումար վաստակում:   Տասը գյուղից միայն 

մեկ հարցվողն է հարցաթերթիկում նշել, որ վառելափայտ է վաճառել, այն էլ 

ընդամենը 15 000 դրամի: 

  
Բոլոր մարզերում ամենամեծ եկամուտ բերող  վառելափայտը, ըստ հարցվողների  

պատասխանների, իրենց մնում է բնամթերքի տեսքով:    

 

Երկրորդ ամենամեծ եկամուտ բերողը վայրի մրգերն են՝ հոն, խնձոր, տանձ, որը 

ամենահաջող վաճառվող անտառային մթերքն է՝ 91%  կանխիկ է ապահովում: 

Մարզը 

Գյուղը  
ՏՏ անտառից հավաքված և գնված 

վառելափայտի չափաբաժինը   

ՏՏ միջինում 

տարեկան  

օգտագործվածը  

Լ
Ո

Ռ
Ի

 

Դսեղ 

Գնված   35% (մ3 միջին գինը՝ 7,000 դրամ) 

8.8 մ3 

Հավաքված 65%   

 

Տ
Ա

Վ
Ո

Ւ
Շ

 

Գանձաքար 

Գնված 51.5% (մ3 միջին գինը՝ 10,000 դրամ) 

10.0 մ3 Հավաքված 48.5%    

Գ
Ե

Ղ
Ա

Ր
Ք

Ո
Ւ

Ն
Ի

Ք
 

Դպրաբակ 

Գնված 36.6% (մ3 միջին գինը՝   8,500 դրամ) 

9.0 մ3 Հավաքված 63.4%    

Ս
Յ

Ո
Ւ

Ն
Ի

Ք
 Դավիթ-

Բեկ Գնված  5.9% (մ3 միջին գինը՝  10,000 դրամ) 

13.0 մ3 

 

Հավաքված 94.1%   
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Երրորդ առավել մեծ եկամուտ բերողը հատապտուղներն են՝ հիմնականում մոշն ու 

մորին, որոնց ընդամենը 24%-ն է վաճառվում, մնացածը օգտագործվում է 

ընտանիքի կարիքների համար: Եկամտաբերությամբ չորրորդ տեղում է  մասուրը, 

որը 84%-ով օգտագործվում է տանը: Դեղաբույսերը, որոնք առօրյա թեյի և հատուկ 

բուժման նպատակով հավաքվում են անտառից, չնչին չափով են կանխիկ գումար 

բերում, ընդ որում  այն գյուղերում, որոնք գտնվում են զբոսաշրջային երթուղիների 

ճանապարհին և առաջարկվում են անցորդներին: Տես աղյուսակ 7-ը և գրաֆիկ 8-ը: 

 

 

Աղյուսակ 7. Անտառից ստացված եկամտի ձևը տոկոսով և դրամով  

Անտառային 

մթերք 
Կանխիկ  

դրամով         

%  

Բնամթերքով  
% 

Կանխիկ 

դրամով  
Բնամթերքով   Ընդամենը 

դրամով  

Վառելափայտ 0 100        0 14 428850 14 428 850 

Վայրի մրգեր 91 9 5 006 000      495 050   5 501 050 

Հատապտուղ 24 76    221 500      688 950      910 450 

Մասուր  16 84     86 000      447 300      533 300 

Դեղաբույսեր 1 99       2 000      281 300      283 300 

Ընդեղեն 14 86     22 000      139 000      161 000 

 

 

 

 Գրաֆիկ  8.  Անտառից ստացված եկամտի ձևը 
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Փաստորեն անտառից հավաքված մթերքի ընդամենը 24.5%-ն է շուկա մտնում:  

Մեր դիտարկումներն ու գյուղացիների մեկնաբանությունները թույլ են տալիս 

ասել, որ սա հետևանք է այն բանի, որ, նախ,  անտառի մթերքը, իր տեսականիով, 

որակով և գրեթե ամբողջությամբ անվճար լինելով, խիստ էական տեղ է 

զբաղեցնում անտառային տարածքի տնային տնտեսությունների խոհանոցում, և 

երկրորդ, որ ինչպես  ողջ հանրապետությունում, այնպես էլ հետազոտության մեջ 

ընդգրկված տարածքներում շուկայական հարաբերությունները  դեռևս 

հաստատված չեն, և միջին բնակչի կողմից ընկալված չեն դրա խաղի կանոնները:  

 

Իհարկե, փայտամթերքի շուկան որոշ բացառություն է կազմում, որովհետև դա 

հստակ մոնոպոլիզացված շուկա է  և սովորական բնակիչն այստեղ մուտք չունի:  

  

   

 

4.5 Անտառից կախվածությունը ըստ եկամտի և ունեցվածքի չափի   
 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ անտառային ռեսուսներից հատկապես կախված 

են  աղքատներն ու հարուստները: Ընդ որում, աղքատների համար անտառը 

մասամբ նպաստում է  գոյատևմանը, իսկ հարուստների համար այն եղած 

կապիտալը ավելացնելու լավագույն աղբյուր է:  

 

Հարուստներին անտառն ավելի հասանելի է, նախ, այն պատճառով, որ 

համայնքում նրանք ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ուժի կրողներն են, երկրորդ, իրենք` ի 

տարբերություն աղքատների, հնարավորություն ունեն հավաքչության անհրաժեշտ 

տեխնիկա և տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերել, և երրորդ, նրանք սերտ 

կապերի մեջ են տեղական անտառային տեսչության ու ոստիկանության հետ, 

որոնք անտառից օգտվելու կանաչ ճանապարհ են ապահովում նրանց համար: 

Ասվածի փայլուն ապացույցն է Գրաֆիկ 9-ում ցուցադրված ուղիղ կապը  տնային 

տնտեսության ունեցվածքի, տարեկան եկամուտների և մասնավորապես անտառից 

ստացված եկամտի միջև: 

Ինչպես տեսնում ենք, միջինացված թվերով գյուղի հարուստը տիրապետում է 22.3 

մլն դրամ արժողությամբ ՏՏ ունեցվածքի, տարեկան ստանալով 4.3 մլն ընդհանուր 

եկամուտ, մասնավորապես, անտառից  141.000 դրամ եկամուտ, իսկ աղքատները 

համապատասխանաբար՝ 4 մլն, 1 մլն և 52 000 դրամ: Տես գրաֆիկ  9–ը:    
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Գրաֆիկ  9    Անտառից ստացված եկամտի կապը ունեցվածքի և տարեկան 

եկամտի հետ 

 

   
 
Սրանից զատ առավել  խորացված հաշվարկներն ու ՏՏ անդամների տարիքի, 

զբաղվածության և անտառից ստացված եկամտի չափի միջև զուգորդումները ցույց 

են տվել նաև, որ ուղղակի կապ կա.   

 անտառից ստացված եկամտի չափի և ընտանիքում  չափահաս անդամների թվի   

(4  և ավել) միջև  

 անտառից ստացված եկամտի չափի և պետական կառույցներում աշխատելու 

փաստի միջև: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դպրոցում, 

բուժհիմնարկում, բանակում և ոստիկանությունում աշխատողները կազմում են 

համայնքի արտոնյալ խումբը, որոնց անտառից օգտվելու հնարավորությունները 

ավելի մեծ են,  քան մյուս ոլորտներում զբաղվածերի, կամ  էլ  թոշակառուների:  
 
 

4.6 Առավել կարևոր անտառային մթերքները և դրանց 

հասանելիության փոփոխությունները վերջին հինգ տարում  

 
Անհատական հարցազրույցներն ու համայնքային քննարկումները  

հնարավորություն ընձեռեցին լուծելու  նաև մեկ այլ հետազոտական խնդիր՝  
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ՏՏ ունեցվածք Ընդհանուր եկամուտ Եկամուտ անտառից
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պարզել գյուղացիների կարծիքները հետևյալ հարցերի մասին` «Որքանո՞վ է 

վերջին հինգ տարիների ընթացքում փոխվել  անտառի հասանելիությունը», 

«Որո՞նք են գյուղի բնակչության համար առավել կարևոր մթերքների նվազման 

պատճառները» , «Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել բնակչության համար առավել 

կարևոր մթերքների հասանելիությունը և դրանցից ստացված եկամուտը 

ավելացնելու համար» : 

 

Բոլոր մարզերի թիրախ համայնքների գյուղացիների տեսակետների 

արձանագրության  վերլուծությունը ցույց է տվել, որ բնակչության համար առավել 

կարևոր մթերք հանդիսացող վառելափայտի (գյուղացիների անտառային եկամտի 

կեսն է կազմում), ինչպես նաև անասնակեր խոտի և կաղինի հասանելիությունը  

վերջին հինգ տարիների ընթացքում անընդհատ նվազում է:   

Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս կարևոր մթերքին ՝ հատապտղին և վայրի մրգերին, 

ապա դրանց հասանելիությունը  հիմնականում նույնն է մնացել: Լոռիում դա մոշն 

ու մորին են, Տավուշում մոշն ու հոնը, Սյունիքում մոշն ու մասուրը, իսկ 

Գեղարքունիքում` վայրի տանձն ու մասուրը:   

 

Որպես  վառելափայտի և անասնակերի  հասանելիության ու դրանցից եկամուտ 

ստանալու հնարավորությունների նվազման պատճառներ  գյուղացիները նշել են.   

 Անտառի տարածքի կրճատումը անօրինական հատումներից: Հիշեցնենք, որ 

օրենքով Հայաստանի Հանրապետությունում հատումները պետք է 

իրականացվեն միայն  սանիտարական կամ ընթացիկ բարելավման 

նպատակներով և  ոչ բնավ՝ արտադրական: 

 Ավելացել է օտարների (տարածաշրջանի կենտրոնի, մարզկենտրոնի, բանակի) 

մուտքը համայնքամերձ անտառ: Ընդ որում, սա բոլոր համայնքերում  

դժգոհություն առաջացնող երևույթ է:    

 Թերի սանիտարական աշխատանքները և անկանոն ծառահատումները 

հանգեցրել են թփուտների անկարգ աճին ու արահետների անհետացմանը, 

ինչի պատճառով դժվարացել է այն տարածքներին հասնելը, որտեղ 

սովորաբար գտնվել են  գյուղացու համար առավել կարևոր մթերքները:   

 Կլիմայի փոփոխությունները՝ առատ և երկարատև անձրևները և ամառային 

երաշտները վերջին հինգ տարում բացասաբար են անդրադարձել  

բուսականության որակի և քանակի վրա:    Տես գրաֆիկ 10:   
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Գաֆիկ 10.  Հիմնական անտառային մթերքների հասանելիության նվազման 

պատճառները (առավելագույնը՝  3 միավոր) 
 

 
  
  

Նշված հիմնախնդիրները հաղթահարելու համար գյուղացիները կատարել են 

բազմաթիվ առաջարկություններ, որոնց խմբավորումը այսպիսի շարք է 

առաջացրել՝  

  

 Պատժել իրենք  իրենց արտոնություն շնորհած խմբերին  անխնա 

ծառահատումների համար   

 Սանիտարական, վերականգնման աշխատանքների և տնկիների խնամքի 

համար հատուկ աշխատակազմ ունենալ տեղի բնակիչներից  

 Գյուղացուն իրազեկել, գիտելիքներ տալ սեփական իրավունքների մասին: 

Բոլոր մարզերում գյուղացիների մի մասը, իսկ Սյունիքում գրեթե բոլորը 

անտեղյակ են    8մ3 թափոններ անվճար հավաքելու իրավունքի մասին:   

 Կազմակերպել վայրի հատապտուղների և մրգերի վաճառքի համար 

բարենպաստ շուկա:  Տես գրաֆիկ 11-ը: 
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Անտառային հիմնական մթերքների

հասանելիության նվազման պատճառները

Կլիմայի փոփոխություն
Օտարների հավաքչության ավելացում
Սահմանափակումներ սովորական գյուղացու համար
Անտառային տարածքի նվազում
Դժվարանցանելիություն, արահետների ոչնչացում
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Գրաֆիկ 11.  Անտառի օգտագործումն ու եկամուտը ավելացնելու ուղիները  
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Առավել հասանելիություն, հավասար

իրավունքներ

Արտոնյալ խմբերի օգտագործման

սահմանափակություն

Սանիտարական, խնամքի տեղական

մշտական աշխատակազմ

Անտառօգտագործման իրավունքների

մասին գիտելիք

Արդյունավետ շուկա

Անտառի օգտագործումը և եկամուտն ավելացնելու ուղիները

(1-3 սանդղակ)

Վառելափայտ Սնունդ/մթերք Անասնակեր



 

 

 

5. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
Իրականացված հետազոտական աշխատանքները ցույց են տվել, որ    

չնայած իր փոքր չափսերին, Հայաստանի անտառը էական դեր ունի ինչպես 

տեղի բնակչության, այնպես էլ ողջ երկրի համար:  

  

Սույն հետազոտության բացահայտումները ցույց են տվել նաև, որ  անտառի և 

համայնքի կառավարման ոլորտում առկա են սոցիալ- տնտեսական և 

բնապահպանական հիմնախնդիրներ, որոնք ուշադրության խիստ կարիք ունեն 

բոլոր մակարդակներում, ինչպես համայնքային ու մարզային, այնպես էլ 

հանրապետական:  

 

Այդ հիմնախնդիրներն են. 

 

Սոցիալ –տնտեսական  

 Երիտասարդության արտագաղթը, գյուղերի ծերացումը նվազագույնի է 

հասցրել գյուղերի տնտեսապես ակտիվ բնակչության ներուժը     

  Չքավոր և աղքատ, միայնակ ծերերի տնային տնտեսությունների անտառից և 

մյուս աղբյուրներից ստացված  խիստ ցածր  եկամուտը  

 Մանր և միջին բիզնեսի զարգացման դժվարությունները, քանզի 

մոնոպոլիզացված է շուկան, ծաղկում է կոռուպցիան 

 Անտառի տարածքի փոքրացման ու գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի անապատացման նկատմամբ բնակչության պասիվ դիտորդությունը` 

որպես անտառից օգտվելու իրավունքների ու պաշտպանելու 

պատասխանատվության վերաբերյալ ցածր գիրելիքների, վատ 

տեղեկացվածության հետևանք:     

 

Բնապահպանական  

 Գյուղացու համար անտառի  հասանելիության նվազումը` որպես 

հետևանք   ապօրինի անտառահատումների ու թերի սանիտարական 

աշխատանքի  

 Անտառի բուսականության որակի և օրացույցի շեղումները` որպես 

հետևանք   թույլ արձագանքի կլիմայի փոփոխություններին:  

 

Նշված հիմնախնդիրների ու դրանց պատճառների հանդեպ սևեռուն 

ուշադրությունը Հայաստանի անտառները կդարձնեին մթերքի, հանգստի, 

գեղագիտական նշանակության երևույթ և արդարացված չափերով 

եկամտաբերության աղբյուր:    
  

 

  



 
 
 

 

6. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ  
 

1. ՀՀ ազգային վիճակագրության վարչություն - www.armstat.am 

2. ՀՀ մարզերի պաշտոնական կայք - www.lori.gov.am, www.tavush.gov.am, 

www.syunik.gov.am 

3. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայք  - www.mnp.am  

4. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կայք - www.minagro.am 

5. Understanding the forestry sector of Armenia: current conditions and choices (Nils 

Junge & Emily Fripp 2011). 

6. Assessment of the Economic and Social Impact of Unsustainable Forest Practices and 

Illegal Logging on Rural Population. (ICARE 2011) 

 

 

  

http://www.armstat.am/
http://www.lori.gov.am/
http://www.tavush.gov.am/
http://www.syunik.gov.am/
http://www.mnp.am/


 
 
 

 

ENPI FLEG  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և 

Ռուսաստանում անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավում 

ծրագիրն աջակցում է մասնակից երկրների կառավարություններին, քաղաքացիական 

հասարակությանը և մասնավոր ընկերություններին՝ մշակելու անտառների 

կառավարման հստակ և կայուն մեխանիզմներ, ներառյալ ապօրինի հատումների 

կանխումը: Մասնակից երկրներն են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Բելառուսը, 

Մոլդովան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան: Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական 

միության ֆինանսական աջակցությամբ:  

www.enpi-fleg.org 

 

Գործընկերներ 

 

 
 

Եվրոպական հանձնաժողով 

Եվրոպական միությունը զարգացման նպատակով պաշտոնական 

աջակցություն տրամադրող ամենամեծ դոնորն է աշխարհում: EuropeAid 

Զարգացում և համագործակցությունը Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր 

տնօրինությունը, պատասխանատու է Եվրոպայի զարգացման 

քաղաքականությունը մշակելու և աշխարհի բոլոր երկրներին ֆինանսական մի 

շարք մեխանիզմների միջոցով աջակցություն տրամադրելու 

համար`ապահովելու այդ աջակցության որակն ու արդյունավետությունը: 

Զարգացման դաշտում լինելով ակտիվ և պրոակտիվ դերակատար, մենք 

խթանում ենք լավ կառավարումը, մարդկային ու տնտեսական զարգացումը և 

ուշադրության կենտրոնում պահում այնպիսի համընդհանուր խնդիրներ, 

ինչպիսիք են սովի դեմ պայքարը և բնական ռեսուրսների պահպանությունը: 

http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   

 

Համաշխարհային բանկ 

Համաշխարհային բանկը զարգացող երկրներին տրամադրվող ֆինանսական և 

տեխնիկական աջակցության կենսական աղբյուրներից է, որի առաքելությունն 

է պայքարել աղքատության դեմ՝ կայուն արդյունքների հասնելու համար և 

մարդկանց օգնել, որպեսզի նրանք օգնեն իրենք իրենց և շրջակա միջավայրին՝ 

տրամադրելով ռեսուրսներ ու գիտելիք, զարգացնելով կարողություններ և 

պետական ու մասնավոր սեկտորների հետ հաստատել համագործակցություն: 

http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   

 

Բնության պահպանության միջազգային միություն 

Բնության պահպանության միջազգային միությունը (IUCN) նպաստում է 

աշխարհում առկա բնապահպանական և զարգացման հիմնախնդիրների 

արդյունավետ լուծմանը: Գործունեության ոլորտներն են 

կենսաբազմազանությունը, կլիմայի փոփոխությունը, էներգիան, բնակչության 

կենսապայմանները և կանաչ տնտեսությունը՝ հետազոտական 

աշխատանքների ու աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացվող ծրագրերի 

և կառավարության, ՀԿ-ների, ՄԱԿ-ի և ձեռնարկությունների միավորման 

միջոցով քաղաքականություն ու օրենսդրություն մշակելու և լավագույն փորձ 

ձեռք բերելու համար:  Բնության պահպանության միջազգային միությունն 

աշխարհում ամենավաղ հիմնադրված խոշոր բնապահպանական 

կազմակերպություններից է և 160 երկրներում ունի կառավարությունը և ՀԿ 

սեկտորը ներկայացնող ավելի քան 1000 անդամ, ինչպես նաև շուրջ 11 000 

կամավոր փորձագետ: Միության գործունեությունն իրականացնում են 

աշխարհի 60 գրասենյակների 1000 աշխատակիցները՝ պետական կառույցները, 

ՀԿ-ները և մասնավոր սեկտորը ներկայացնող հարյուրավոր գործընկերների 

հետ համագործակցելով:  

www.iucn.org 

   

 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամ 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամը (WWF) աշխարհի խոշոր և 

ճանաչված անկախ բնապահպանական կազմակերպություններից է, որն ունի 

ավելի քան 5 միլիոն աջակից և 100 երկրներում գործող գլոբալ ցանց: 

Հիմնադրամի առաքելությունն է դադարեցնել երկրի բնական միջավայրի 

վատթարացումը և կառուցել մի ապագա, որտեղ մարդիկ ու բնությունը 

ներդաշնակ են՝ պահպանելով մոլորակի կենսաբազմազանությունը, 

ապահովելով վերականգնվող բնական պաշարների կայուն օգտագործումը և 

նվազեցնելով աղտոտումն ու բնական պաշարների անխնա սպառումը:  

www.panda.org 

http://www.enpi-fleg.org/
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