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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ամբողջ աշխարհում վերականգնվող էներ
գետիկան մատակարարում է վերջնական
էներգասպառման մոտ մեկ հինգերորդը, որը
բաժին է ընկնում ավանդական կենսազանգ
վածին, մեծաքանակ հիդրոէլեկտրաէներ
գիային և «նոր» վերականգնվող էներգառե
սուրսներին (փոքր հիդրոռեսուրսներ, արդի
կենսազանգված, քամու, արևային, երկրա
ջերմային և կենսավալիքներ)1։ Վերջին կան
խատեսումները մատնանշում են, որ մինչև
2050 թվականը համաշխարհային ընդհա
նուր էներգետիկ հաշվեկշռի մեկ երրորդը
հավանականորեն կսնուցվի կենսազանգվա
ծի միջոցով։ Որպես էներգիայի ամենամատ
չելի այլընտրանքային աղբյուրներից մեկը,
այն արագորեն դարձել է համաշխարհային
վերականգնվող էներգետիկ հաշվեկշռի
հիմնական բաղադրիչը, որն ունի աշխար
հի ջերմային էներգիայի ամենաարագ աճող
մասնաբաժինը։ Քանի որ այն անմիջապես
առկա է գրեթե բոլոր երկրների գյուղական
և քաղաքային վայրերում, կենսազանգվածի
վրա հիմնված ճյուղերը կարող են նպաստել
գյուղական զարգացմանը, ապահովել զբաղ
վածության հնարավորություններ և խթանել
կենսազանգվածի վերաճը՝ հողի կայուն կա
ռավարման գործելակերպերի միջոցով։
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Ջերմա-քիմիական փոխարկման տեխնոլո
գիաների օգտագործումը կարող է կարևոր
դեր խաղալ հանածո վառելիքներից կախվա
ծությունը նվազեցնելու, ինչպես նաև՝ ծառե
րի ապօրինի հատումը կրճատելու գործում։
Ուստի, կենսազանգվածային հիմքով վա
ռելանյութերի օգտագործման աճը կարող է
նպաստել գյուղական վայրերում շրջակա մի
ջավայրի պահպանությանը, նոր աշխատա
տեղերի ստեղծմանը, կայուն աճին և առող
ջության բարելավմանը։
Հայաստանում կան մեծ հնարավորություն
ներ կենսազանգվածային էներգետիկ հա
մակարգերի օգտագործման միջոցով ջեր
մոցային գազերի արտանետումները կրճա
տելու համար։ Էներգիայի արտադրության
մեջ հանածո վառելիքին փոխարինելու դրա
ներուժը բոլորովին հետազոտված չէ։ Կեն
սազանգվածի ներքին շուկայի զարգացման
անհրաժեշտությունը և կարիքը հասկանալու
երկչոտ փորձերը բախվել են փակուղու՝ պայ
մանավորված ակնհայտ տնտեսական պատ
ճառներով։
Ներածություն

Այն, որ հանածո վառելիքի այրումը և անտա
ռահատումը զգալիորեն նպաստում են կլի
մայի մարդածին փոփոխությանը, հայտնի է
բոլորին։ Դեպի այլընտրանքային աղբյուրներ
համընդհանուր անցում կատարելու կամքի
և/կամ խթանների բացակայությունը հան
գեցնում է անխուսափելի և անփոփոխելի
արդյունքների, որոնք ազդում են աշխարհի
շատ երկրների շրջակա միջավայրի վրա։

1.1 ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ԵՐԿՐԻ
ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի բնակչությունը կազմում է ավե
լի քան 3,262 հազար մարդ, որից 2,088 հա
զարն (64%) ապրում է քաղաքային, իսկ 1,174
հազարը (36%)՝ գյուղական վայրերում։
2019 թվականին ՀՀ ՀՆԱ-ն շուկայական գնե
րով հասել է 13.7 միլիարդ դոլարի՝ գրանցելով
7.6% աճ։
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Գծանկար 1. Հայաստանի ՀՆԱ-ն շուկայական գներով, բացարձակ արժեք՝ արտահայտված միլիարդ ԱՄՆ

դոլարով

1

Աղբյուր. https://www.bioenergyconsult.com/a-glance-at-biomass-energy/
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Գծանկար 2. Հայաստանի մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ԱՄՆ դոլար1

Իր հերթին, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն հա
սել է 4615.7 դոլարի՝ 10%-ով գերազանցելով
2018 թվականի ցուցանիշը, ինչն ուղեկցվել

է բնակչության 0.22%-ով կրճատմամբ նույն
ժամանակահատվածի համար։
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Գծանկար 3. Հայաստանի մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ԱՄՆ դոլար2

Գծապատկերը ցույց է տալիս, որ վերջին տա
րիներին մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն ունեցել է
կայուն աճ, ինչը մասնավորապես պայմանա
վորված է ամսական անվանական աշխա
տավարձերի կայուն աճով։ Այսպիսով՝ 2019 թ.
Հայաստանում միջին ամսական անվանա
կան աշխատավարձը հասել է 488.8 դոլարի,
ինչը 5.8%-ով ավելին է, քան 2018 թվականին։

1

https://armstat.am/en/?nid=12&id=01001

2

https://armstat.am/en/?nid=12&id=08001&submit=Search (**2019 թ. ցուցանիշը նախնական է։ *** 2013 թվականից
այդ ցուցանիշը հաշվարկվել է «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքով, որի համաձայն «գործատուի պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարները» ներառված են նաև «աշխատողի վարձատրության մեջ և դրան
հավասարեցված այլ վճարներում»։ 2012-2013 թվականների ցուցանիշների համեմատելիությունն ապահովելու
նպատակով 2012 թ. ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ՝ օգտագործելով աշխատողի պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարների հաշվարկված (պայմանական) դրույքաչափերի կիրառման մեթոդը։
2012-2017 թվականների համար միջին ամսական անվանական աշխատավարձերի ցուցանիշը ներառում է
նաև ծառայողների վարձատրության տվյալները։ Համաձայն վերը նշված հստակեցումների՝ 2012 թվականի
վերանայված ցուցանիշը կազմել է 140739 դրամ)։
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Երկիրը բնութագրվում է էներգիայի կայուն
մատակարարմամբ և ամբողջական էլեկտ
րաֆիկացմամբ։ Բոլոր տնային տնտեսու
թյուններն ունեն հուսալի հասանելիություն
էլեկտրական էներգիային, որը մատարա
կարվում է բաշխիչ ցանցի միջոցով։ Հայաս
տանն ունի սահմանափակ հանածո վառելիք
և ածխի պաշարներ, և չունի նավթի և բնա
կան գազի հաստատված պաշարներ։ Երկրի
էներգետիկ համակարգը մեծապես կախված
է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունից։ Իր
ներքին ռեսուրսներով Հայաստանը ներկա
յումս կարող է բավարարել էներգիայի ներկա
պահանջարկի ընդամեն
 ը 35 տոկոսը։ Ուստի,
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների
զարգացումը էական նշանակություն ունի
երկրի համար։ Պայմանավորված բնակչու
թյան ցածր եկամուտներով և աղքատության
բարձր մակարդակով, ջեռուցման և տաք ջրի
նպատակով ջերմային էներգիայի պահան
ջարկը սահմանափակ է։ Սա է համարվում
պատճառներից մեկն այն բանի, թե ինչու է
բնափայտը որոշ ժամանակ շարունակում
մնալ որպես ջերմային էներգիայի հիմնական
աղբյուր Հայաստանի ընդհանուր բնակչու
թյան 12-15%-ի համար։ Անտառային կենսա
զանգվածն, այնուհանդերձ, չի համարվում
Հայաստանում կենսավառելիքի խոստում
նալից աղբյուր, հաշվի առնելով այն հանգա
մանքը, որ անտառապատ հողերը զբաղեց
նում են երկրի տարածքի ընդամեն
 ը 11%-ը։
Ի պատասխան այս մարտահրավերի՝ իշխա
նությունների կողմից հաստատված կլիմայի
փոփոխությանն ադապտացման առաջնային
միջոցառումներից մեկը անտառվերականգն
ման և նոր անտառների ստեղծման միջոցով
պահպանման ռեժիմի ուժեղացում իրակա
նացնելն է։ Պլանավորվում է մեծացնել երկրի
անտառային ծածկույթը՝ մինչև 2050 թվակա
նը այն հասցնելով 20.1%-ի։
Հայաստանն ունի բավականաչափ բնա
կան վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրս
ներ և մեծ գիտական և ճարտարագիտական

փորձ ունեցող կրթված աշխատուժ։ Ավելին,
վերջին տարիներին Կառավարությունը նա
խաձեռնել է օրենքներ և կարգավորումներ
պատրաստելու պրոակտիվ քայլեր, որոնք
նախագծվում են էներգետիկ ոլորտը բա
րեփոխելու նպատակով, որպեսզի հնարա
վորություն տրվի մասնավոր հատվածին
ներգրավվել վերականգնվող էներգետիկայի
տեխնոլոգիաների զարգացման գործում։
Սակայն Հայաստանի վերականգնվող էներ
գետիկայի ոլորտը բախվում է իր զարգացու
մը խոչընդոտող բազմաթիվ մեծ արգելքների,
որոնք հիմնականում առնչվում են ֆինանսա
վորման մատչելիությանը, վերականգնվող
էներգետիկայի կարգարվորման շրջանակին,
վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլո
գիաների բարձր գներին և վերականգնվող
էներգետիկայի տեխնոլոգիաների հնարա
վոր օգուտների վերաբերյալ հանրային իրա
զեկմանը։

Ներածություն

Գծանկար 4. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձերը Հայաստանում, ԱՄՆ դոլար

1.2 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՈԼՈՐՏԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱ
ԿՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հիմնական մարտահրավերը կենսազանգ
վածը կառավարելը, փոխադրելը, պահելը և
այրելն է։ Այս խնդիրները կարող են լուծում
ստանալ խտացման միջոցով, որը հումքային
կենսազանգվածի համեմատ է՛լ ավելի խիտ և
ամուր հատկություններ ունեցող հեղուկ կամ
կոշտ վառելիք ստանալու մեթոդ է։ Այսօր
շատ զարգացող երկրներում կենսազանգվա
ծային էներգետիկան շարունակում է լինել
էներգիայի հիմնական աղբյուրը, մասնավո
րապես դրա ավանդական ձևերով, ապահո
վելով աշխարհի բնակչության երեք քառորդի
էներգետիկ կարիքների միջինում 35 տոկո
սը։ Ամենաաղքատ զարգացող երկրներում
այն աճում է՝ հասնելով 60-ից՝ 90 տոկոսի։ Այ
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նուհանդերձ, կենսազանգվածային էներգի
այի մերօրյա կիրառություններն արագորեն
աճում են ինչպես արդյունաբերական, այն
պես էլ զարգացող երկրներում՝ ներկայումս
դրանց բաժին հանելով կենսազանգվածային
էներգիայի ընդհանուր օգտագործման 20–25
տոկոսը։ Օրինակ՝ Միացյալ Նահանգները
կենսազանգվածից ստանում է իր հիմնական
էներգիայի մոտավորապես 4 տոկոսը, իսկ
Ֆինլանդիան և Շվեդիան՝ 20 տոկոսը։

Ներածություն

Հայաստանում կենսազանգվածի ոլորտը
զարգացնելու անհրաժեշտության պատճառ
ները բազմաշերտ են։ Առաջին պատճառնե
րից մեկը էներգիայի համար անտառի օգ
տագործումն է, որը հատվում է ապօրինի
ձևով։ 2017 թ. կատարված տնային տնտեսու
թյունների հետազոտությունը ցույց է տվել,
որ գյուղական տնային տնտեսությունների
72%-ն օգտագործում է վառելափայտ՝ որ
պես ջեռուցման հիմնական աղբյուր։ Չնայած
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաստանի
անտառային տարածքներում թույլատրվող
տարեկան թույլատրելի անկման վերաբերյալ
պաշտոնական տեղեկատվությանը՝ «Ան
տառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
կողմից կատարված հետազոտությամբ հաս
տատվել է, որ Հայաստանում վառելափայտի
պահանջարկը եղել է մոտավորապես 709,851
խորհանարդ մետր՝ 2010-2011 թվականների,
977,011 խորհանարդ մետր՝ 2013-2014 թվա
կանների և 842,477 խորհանարդ մետր՝ 20172018 թվականների ջեռուցման սեզոնի ըն
թացքում (տարեկան հաշվետվություն, 2017
թ.)։ Մյուս կողմից էլ՝ Տնտեսական զարգաց
ման և հետազոտությունների կենտրոնի կող
մից իրականացված ջեռուցման նպատակով
տնային տնտեսություններում էներգիայի
սպառման հետազոտությամբ բացահայտվել
է, որ գյուղական համայնքներում յուրա
քանչյուր տարի մոտ 2 միլիոն խորհանարդ
մետր վառելափայտ է սպառվել նույն ժամա
նակահատվածում, այդ թվում՝ 0.07 միլիոն
խորհանարդ մետր Երևանում և 0.5 միլիոն
խորհանարդ մետր՝ Հայաստանի մյուս քա
ղաքներում։ Բացի այդ, Հայաստանում դիտ
վել է անտառահատված տարածքների կա
յուն աճ. 2015 թվականին՝ 1,558 հետար, իսկ
2018 թվականին՝ մինչև 2010 հեկտար ան
տառ։
Վառելիքային աղքատությունը ևս մեկ կար
ևոր պատճառ է կենսազանգվածի ոլորտը
զարգացնելու համար։ Բնափայտի գրավիչ
գները, ինչպես նաև՝ գյուղական վայրերում
ցածր եկամուտները պատճառներն են այն
բանի, թե ինչու՞ Հայաստանի գյուղերի բնակ
չության մեծ մասը «կախվածություն ունի»
փայտից՝ որպես էներգիայի հիմնական աղ
բյուր։ Բացի այդ, վերը նշված շրջաններում
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օգտագործվող վառարանների մեծ մասն
ունի ցածր արդյունավետություն, կամ բոլո
րովին չունի արդյունավետություն։ Ուստի,
երբ մտածում ենք էներգետիկ նպատակնե
րով օգտագործվող փայտի փոխարինման
միջոցով երկրի անտառապատ տարածքնե
րի պահպանության և կայուն աճի մասին,
խելամիտ կլինի դիտարկել տեղերում առկա
ռեսուրսները, որոնք կարող են մասամբ կամ
ամբողջությամբ բավարարել պահանջար
կը։ Ուշադրության արժանի տարբերակ է
գյուղատնտեսական կենսազանգվածի մնա
ցորդների օգտագործումը, որոնք ներկայումս
այրվում են դաշտերում։ Դրանք կարող են
վերափոխվել ներկայիս գյուղական վառա
րաններում օգտագործման ենթակա պիտա
նի վառելիքի։ Այդ վառարանները կարող են
աստիճանաբար բարելավվել, որպեսզի հար
մար լինեն բրիկետի և պելետի համար՝ ապա
հովելով այրվող վառելիքի բարձր արդյունա
վետություն։
Ինչ վերաբերում է կենսազանգվածի ներու
ժին, ապա դաշտերում կան գյուղատնտեսա
կան կենսազանգվածի մնացորդների հսկա
յական քանակություններ, որոնք կարող են
վերափոխվել վառելիքի։ Ամենամեծ ներուժն
առկա է հացաբույսերի ծղոտում, եգիպտա
ցորենի ցողուններում, արտիճուկում, խո
տում, փոքր ճյուղերում և այլն։ Առկա է նաև
հատուկ նպատակ ունեցող՝ ամենամյա և
բազմամյա էներգետիկ մշակաբույսերի, զո
րօրինակ՝ Miscanthus չինական եղեգի, canary
reed տեսակի եղեգի, վայրի եղեպսակի, կա
ղամախու, ուռենու, ադամածառի և այլնի
բարձր պոտենցիալ։ Դրանք կարելի է ներդնել
որպես հիմնական գյուղատնտեսական մշա
կաբույսեր կամ բազմամյա տնկադաշտեր/
պլանտացիաներ այնպիսի հողերում, որոնք
հարմար չեն այլ գյուղատնտեսական տա
րածքների համար (ճահճային, աղակալված,
խիստ դեգրադացված, քարքարոտ և այլ տի
պի հողեր)։

1.3 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ
ԵՎ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Սույն հաշվետվության նպատակը Հայաս
տանում կենսազանգվածի ոլորտի կայուն
զարգացման հնարավորությունների ընդհա
նուր նկարագիրը ներկայացնելն է։ Դրա նե
րուժի մանրակրկիտ գնահատումը կատար
վել է ըստ յուրաքանչյուր մարզի՝ ռեսուրս
ների աշխարհագրական բաշխման մասին
պատկերացում կազմելու նպատակով։ Քանի
որ Հայաստանն ունի իսկապես բազմազան

լանդշաֆտ, ապա ռեսուրսները բաշխվում են
անհամաչափորեն, ինչի համար պահանջ
վում է անհատական լուծումներ տվյալ ոլոր
տը զարգացնելու համար։ Կենսազանգվածի
ներուժի վերաբերյալ առկա պաշտոնական
թվերն, այնուհանդերձ, միշտ չէ, որ արժանա
հավատ են. ուստի, սույն հաշվետվությամբ չի
կարելի պնդել երկրում այսօր առկա ընդհա
նուր կենսազանգվածի ճշգրիտ գույքագրման
մասին։ Հիմնական նպատակը եղել է երկրի
գյուղական վայրերում ջեռուցման և եփե
լու համար ներկայումս օգտագործվող բնա
փայտի քանակության փոխարինման համար
պահանջվող կենսազանգվածի ներուժը բա
ցահայտելը։ Բացի այդ, հաշվետվությունը
նպատակ ունի ներկայացնել այն տեխնոլո
գիաները, որոնք պահանջվում են հնարավոր
ներուժը վառելիքի վերափոխելու համար,
ինչպես նաև՝ գյուղական տնային տնտեսու
թյուններում դրանք որպես էներգետիկ նպա
տակներով օգտագործման միջոցները։ Բոլոր
առաջարկվող լուծումները կապվում են երկ
րի կամ մարզի տարածքում առկա որոշակի
փորձի հետ և տալիս են առաջարկություններ
կենսազանգվածի՝ էներգիայի վերափոխման
վերաբերյալ։

Կենսազանգվածի ներուժը գնահատվել է
պաշտոնական տվյալների հիման վրա։ Ըստ
մարզերի գնահատումները կատարվել են
մարզերում առկա ներուժի տարբերություն
ներն ընդգծելու նպատակով։ Գոյություն ու
նեցող կենսազանգվածում պարունակվող
էներգիայի մասով գնահատումներն իրա
կանացվել են այն նպատակով, որպեսզի մո
տարկվի կենսազանգվածով փոխարինման
ենթակա բնափայտը։

Սույն վերլուծական հաշվետվությունը ծա
ռայում է որպես խորապատկեր «Հայաս
տանում կենսազանգվածի ոլորտի կայուն
զարգացման ճանապարհային քարտեզում»
թվարկված առաջարկությունների համար,
որը տրամադրում է անմիջական խորհր
դատվություն և առաջարկություններ Հա
յաստանում կենսազանգվածն՝ էներգիայի
փոխակերպելու ամենահարմար մոդելի վե
րաբերյալ։

• Կենսազանգվածային վառելիքի ար
տադրության և դրա կայունության
գնահատում

1.4 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կենսազանգվածի շուկայի զարգացման
իրագործելիությունը և դեպի այն տանող հե
տագա քայլերը գնահատվել են համաձայն
իրավական, տնտեսական, բնապահպանա
կան և սոցիալական արդյունքների և առն
չությունների։
• Կարգավորման դաշտի գնահատում
Իրավական դաշտի գնահատումը կատարվել
է կենսազանգվածի մշակման բանագավառի
զարգացմանը հնարավոր առնչություններ
ունեցող գործող իրավանորմատիվ ակտերը
վերլուծելու միջոցով։

Մնացորդների էներգետիկ ներուժին վերա
բերող գնահատումներն ընդունվել են ընդ
հանուր առմամբ ընդունված ցուցանիշների
հիման վրա, ինչպես երևում է աղյուսակից:
• Կենսազանգվածի մասով առկա ջեր
մային լուծումների գնահատում

Օգտագործվել են պաշտոնական աղբյուր
ները, ինչպես նաև հրապարակային առևտ
րային տեղեկտվությունը՝ Հայաստանում կեն
սազանգվածային վառելիքի ընդհանուր ար
տադրական կարողությունը բացահայտելու
նպատակով։ Եվրոպական փորձը և սարքա
վորումները ներկայացվել են՝ լայն հեռան
կար առաջարկելու նպատակով, ինչին կարե
լի է հասնել՝ երկրի ամբողջ կենսազանգվա
ծային ներուժը գործի դնելու դեպքում։

Ներածություն

Նախկին ուսումնասիրությունները և հետա
զոտություններն օգտագործվել են ներկա
յումս կիրառվող՝ բնափայտի միջոցով ջե
ռուցման լուծումները վերհանելու նպատա
կով։ Ստացված տվյալները համեմատվել են
եվրոպական տենդենցների հետ՝ ընթացիկ
զարգացման մակարդակը, ինչպես նաև բա
րելավման ներուժը վերհանելու նպատակով։

Գնահատվել են որակի չափորոշիչները, ինչ
պես նաև՝ հնարավոր կարողությունները
տեղական կենսազանգվածային վառելիքի
որակի հավաստագրման համար։
• Սոցիալական և բնապահպանական
առնչությունների գնահատում
Սա կատարվել է խնայված վառելափայտը
հաշվարկելու միջոցով, որը կարող էր ծախս
վել տները ջեռուցելու նպատակով։

• Կենսազանգվածի տնտեսական ներու
ժի գնահատում
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Մշակաբույս

Կենսազանգվածի
մնացորդ

Աշնանացան
ցորեն

Ծղոտ

Հղումային
ջերմունակություն
ՄՋ/կգ

Շուկայի
մատչելիության
գործակից,%

1.5

15

25

Հացազգիների տ/տ, տ/հա
(խաղողի այգիներ, պտղատու
այգիներ, անտառներ)

Աշնանացան
գարի

Ծղոտ

1.3

15

25

Աշնանացան
տարեկան

Ծղոտ

1.5

15

25

Գարնանացան
ցորեն

Ծղոտ

1.3

15

25

Գարնանացան
գարի

Ծղոտ

1.2

15

25

Գարնանացան
տարեկան

Ծղոտ

1.2

15

25

Վարսակ
Հաճար

Ծղոտ

Ծղոտ

1.4

15

25

1.3

16.8

65

Եգիպտացորեն Ցողուն
հատիկի համար

Ներածություն
10

Բերքի քանակության
նկատմամբ՝ գոյացող
կենսաբանական թափոնի
արտադրանքի գործակիցը

1.5

15

25

Արևածաղիկ

Ցողուն

1.4

16.2

65

Խաղող

Ճյուղեր

0.8

15

97

Մրգատու
ծառեր

Ճյուղեր

1.2

Աղյուսակ 1. Կենսազանգվածի մնացորդների գործակիցներ

15

95

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՇՏ

Հայաստանում կանաչ տնտեսության կայուն
զարգացումը և խթանումը սահմանվում են
որպես երկրի զարգացման գերակայություն
ներ, որոնք ներառում են բնական ռեսուրսնե
րի ռացիոնալ օգտագործումը, տնտեսության
տարբեր ոլորտներում ռեսուրսների և էներ
գիայի խնայողության զարգացումը, ինչպես
նաև՝ նոր և էֆեկտիվ տեխնոլոգիաների և
կառավարման մեխանիզմների ներդրումը։
Կայուն զարգացման համատեքստում՝ երկ
րում իրականացվող քաղաքականության
ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը ան
տառային էկոհամակարգերի պահպանումն
է և նախկինում տեղի ունեցող զանգվա
ծային անտառահատումների դադարեցումը,
ինչը հանգեցրել է զգալի փոփոխություննե
րի վառելափայտի շուկայում. վառելափայտի
ավելի փոքր առաջարկ, ավելի ցածր որակի
վառելափայտ, կոշտ վառելանյութից ստաց
վող էներգիայի գների աճ և այլն։
Համաձայն պաշտոնական աղբյուրների մի
ջոցով ներկայացվող տարբեր ուսումնա
սիրությունների և թվերի, Հայաստանում և
հատկապես՝ գյուղական համայնքներում
բնակչության մեծ մասը բնակարանների ջե
ռուցման համար օգտագործում է կոշտ վա
ռելիք, այն է՝ փայտ, գոմաղբ, գալետ։ Սա
հատկապես ակնառու է չգազաֆիկացված
գյուղական համայնքների համար, չնայած
նրան, որ գազիֆիկացված համայքներում
բնակչության մեծ մասի համար մատչելի չէ
ջեռուցման նպատակով բնական գազի օգ
տագործումը՝ պայմանավորված նրանց սո
ցիալական կարգավիճակով։
Այնուհանդերձ, կարելի է նշել, որ Հայաստա
նում VEA տեխնոլոգիաների արտադրությու
նը և կիրառությունը կարգավորող իրավա
կան դաշտը տարեցտարի զարգանում է.
կենսազանգվածի էներգետիկայի առումով
այն դեռևս գտնվում է զարգացման շատ վաղ
փուլում և նոր-նոր է սկսում ձևավորվել։
Հայաստանում կենսավառելիքի արտադրու
թյունը և սպառումը կարգավորող նորմատիվ
իրավական դաշտում կարելի է առանձնաց
նել կարգավորման կարիք ունեցող հետևյալ
հիմնական ուղղությունները.
1. Կազմակերպական և իրավական կար
գավորումներ (հումք կամ կենսավառելիք
արտադրող անհատների կամ ընկերու
թյունների իրավական ձևի նպատակա
հարմարություն,
հարաբերությունների
նորմալացում համայնքների, ֆերմերների
և ձեռնարկատերերի միջև, միկրոգենե

րացիա կենսաէներգետիկայի ոլորտում,
կոշտ կենսավառելիքի արտադրության և
օգտագործման ազգային չափորոշիչներ,
որակի հսկողության մեխանիզմ)։
2. Հումքի և ռեսուրսների կարգավորումներ
(անտառային թափոնների օգտագործման
ծավալների և ձևերի որոշակիացում, գյու
ղատնտեսական թափոնների ոչնչացումը
կանխարգելող և դրանց օգտագործումը
խթանող միջավայրի ձևավորում, սնն
դային և ոչ սննդային արդյունագործա
կան մնացորդների կարգավորում, էներ
գիա ստանալու համար օգտագործվող
մշակաբույսերի և բազմամյա տնկադաշ
տերի կարգավորում և այլն)։
3. Բնապահպանական
կարգավորումներ
(կոշտ թափոնների կառավարում, օդային
ավազանի մաքրության պահպանում,
ջերմոցային գազերի արտանետումների
կրճատում և այլն)։
4. Հարաբերությունների խթանում գիտակրթական ոլորտի հետ (ավելացնել մաս
նագետների և հաստատությունների հե
տաքրքրությունը գիտության և տեխնոլո
գիաների բնագավառում, նոր տեխնոլո
գիաների զարգացում, ուսուցում, վերա
պատրաստում, և այլն)։
5. Տնտեսական և շուկայական կարգավո
րումներ (տարբեր կենսավառելիքային
ապրանքների արտադրության խթանում,
ոլորտի զարգացման պետական աջակ
ցություն,
համագործակցության
ամ
րապնդում դոնոր կազմակերպություննե
րի հետ, հարկային քաղաքականության
դյուրացում, մաքսային արտոնություններ
և այլն)։

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ
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Ինչ վերաբերում է կազմակերպական և իրա
վական կարգավորումներին, ապա պետք է
նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
կոշտ կենսավառելիքի բնագավառին առնչ
վող քաղաքականությունը և օրենսդրությու
նը ներառված են վերականգնվող էներգե
տիկայի ամբողջ ոլորտում, որտեղ կենսա
զանգվածի և կենսավառելիքի ենթաոլորտ
ներն առանձնացված են միայն հազվադեպ
դեպքերում, երբ դրանց բնութագրերն ունեն
օրենսդրական դեր. կարգավորումներում,
օրինակ, կենսազանգվածի միջոցով էլեկտ
րաէներգիայի արտադրության համար վա
ճառքի սակագների սահմանման պարագա
յում։
Հայաստանում վերականգնվող էներգետի
13

կային վերաբերող օրենսդրության և ոլոր
տային քաղաքականության մշակման հիմ
նական պատասխանատու մարմինը Հա
յաստանի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարությունն է, որը պատասխանա
տու է երկրում այս ոլորտի կառավարման և
վերահսկողության համար։ ՀՀ շրջակա մի
ջավայրի, էկոնոմիկայի և արտակարգ իրա
վիճակների նախարարությունները նույնպես
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչ
վում են կենսավառելիքային արտադրության
զարգացմանը։

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ

Հայաստանի Վերականգնվող էներգետիկայի
և էներգախնայողության հիմնադրամը, որը
ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության կողմից և գործում է 2006
թվականից ի վեր, ակտիվորեն ներգրավված
է Հայաստանում վերականգնվող էներգետի
կայի հետազոտությունների, քաղաքականու
թյան մշակման, օրենսդրական բարելավման
և ֆինանսավորման գործում։ Այն իրենից
ներկայացնում է վերականգնվող էներգետի
կայի և էներգախնայողության զարգացման
ոլորտի՝ շահույթ չհետապնդող պետական
բնապահպանական
կազմակերպություն,
որը միավորել է լավագույն կայուն էներգե
տիկ գործելակերպերը՝ Հայաստանի էներգե
տիկ անվտանգությունն ու անկախությունն
ապահովելու և տնտեսական աճը խթանելու
նպատակով։
Էներգետիկ ոլորտը բարեփոխելու նպատա
կով՝ վերջին 15 տարիների ընթացքում ՀՀ կա
ռավարությունը նախաձեռնել է բավականին
լուրջ փոփոխություններ օրենսդրական դաշ
տում։ Երկրում ձևավորվել է վերականգնվող
էներգետիկայի զարգացման վերաբերյալ
օրենսդրություն, որն ապահովել է որոշակի
դրական փոփոխություններ այդ ոլորտում,
սակայն չի հանգեցրել նշանակալի դրական
փոփոխությունների
կենսազանգվածային
էներգետիկայի ենթաոլորտում։
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի
քաղաքականությունը ներկայացնող և կար
գավորող հիմնական օրենսդրական և ռազ
մավարական փաստաթղթերից են.
• 07.03.2001 թ. N.ՀՕ-148 ՀՀ օրենքը
«Էներգետիկայի մասին»,
• 09.11.2004 թ. N ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրեն
քը «Էներգախնայողության և վերա
կանգնվող էներգետիկայի մասին»,
• «Էներգախնայողության
և
վերա
կանգնվող էներգետիկայի ազգային
ծրագիրը» (2007 թ.),
• Հայաստանի Հանրապետության նա
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խագահի կարգադրությունը «Հայաս
տանի Հանրապետության էներգետիկ
անվտագնության ապահովման հայե
ցակարգը հաստատելու մասին» (2013
թ.),
• «Հայաստանի
Հանրապետության
2014-2020 թվականների էներգետիկ
անվտանգության ծրագիրը» (2014 թ.),
• «ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարա
ժամկետ զարգացման ուղիներ» ռազ
մավարական փաստաթուղթը (մինչև
2036 թ.), (2015 թ.) և այլն։
09.11.2004 թվականի «Էներգախնայողության
և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» N
ՀՕ-122 ՀՀ օրենքի նպատակն է սահմանել
էներգախնայողության իրականացման և վե
րականգնվող էներգետիկայի զարգացման
պետական քաղաքականության սկզբունք
ների և դրանց իրագործման մեխանիզմները,
ուղղված՝
• Հայաստանի Հանրապետության տն
տեսական և էներգետիկ անկախու
թյան ամրապնդմանը,
• Հայաստանի Հանրապետության տն
տեսական և էներգետիկ անվտանգու
թյան, էներգետիկ համակարգի հուսա
լիության աստիճանի բարձրացմանը,
• էներգախնայողությունը և վերկանգն
վող
էներգետիկայի
զարգացումը
խթանող նոր արտադրությունների
ստեղծմանը և ծառայությունների կազ
մակերպմանը,
• շրջակա միջավայրի և մարդու առող
ջության վրա տեխնածին ազդեցու
թյան նվազեցմանը։
«ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամ
կետ զարգացման ուղիներ» ռազմավարա
կան փաստաթղթում (մինչև 2036 թ.) ներկա
յացված միջոցառումները պայմանականո
րեն բաժանված են երկու ժամանակահատ
վածների. միջնաժամկետ (մինչև 2025 թ.)
և երկարաժամկետ (մինչև 2036 թ.)։ Որպես
ծրագրի արդյունք նախատեսվում է փոխել
Հայաստանում էներգիայի սպառման կա
ռուցվածքը՝ Էներգիայի արտադրության կա
ռուցվածքում վերականգնվող էներգիայի
մասնաբաժինը հասցնելով 40%-ի։
Չնայած համապատասխան օրենսդրական
դաշտի և ռազմավարական փաստաթղթերի
առկայությանը՝ Հայաստանում վերականգն
վող էներգետիկան դեռևս չի հասել զար
գացման ցանկալի մակարդակի և ծավալի, և
այսօր երկրում առկա է այս ոլորտի զարգաց
ման համար առավել բարենպաստ միջավայր
ստեղծելու անհրաժեշտություն։

• 07.03.2001 թվականի «Էներգետիկայի
մասին» ՀՀ N.ՀՕ-148 օրենքում,
• 07.02.2018 թ. «Լիցենզավորման մա
սին» ՀՀ N ՀՕ-101-Ն օրենքում,
• 07.02.2018 թ. «Պետական տուրքի մա
սին» Հայաստանի Հանրապետության
N ՀՕ-102-Ն օրենքում փոփոխություն
ներ և լրացումներ կատարելու ար
դյունքում սկսվեց ազատականացման
գործընթացը ՀՀ էլեկտրաէներգիայի
շուկայում։
Միևնույն ժամանակ, համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը՝ էլեկտ
րաէներգիայի մասնավոր արտադրողները
կարող են վաճառել իրենց կողմից արտադր
ված էլեկտրաէներգիան միայն էլեկտրաէ
ներգիա բաշխող ընկերության և իրավունք
չունեն այն ուղղակիորեն վաճառել այլ պո
տենցիալ սպառողների։
Կենսազանգվածից էներգիայի ստացու
մը խթանելու նպատակով՝ 27.05.2020 թ. ՀՀ
Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովն ընդունել է թիվ 176-Ն որո
շումը, համաձայն որի «կենսաբանական
զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադ
րող կայաններից առաքվող էլեկտրական
էներգիայի սակագինը` 43.811 դրամ/կՎտժ
է՝ առանց ավելացված արժեքի հարկի»։ Հա
մեմատության համար նշենք, որ համաձայն
նույն որոշման՝ արևային ֆոտովոլտային
էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրա
կան էներգիայի սակագինը կազմում է 24.323
դրամ/կՎտժ` առանց ԱԱՀ-ի։ Այլ կերպ
ասած՝ կենսաբանական զանգվածից ար
տադրվող էլեկտրական էներգիան ցանցի
կողմից գնվում է 1.8 անգամ ավելի բարձր
գնով, քան արևային էլեկտրակայաններից
ստացվող էլեկտրաէներգիան։ Նշված սա
կագները Հայաստանում կգործեն 01.07.2020
թվականից՝ մինչև 01.07.2021 թվականը։
Սակայն Հայաստանում կենսազանգվածից
էլեկտրական էներգիայի արտադրության
բիզնես նախաձեռնությունները դեռևս բա
վարար թափ չեն ստացել և այս ոլորտում
զարգացման գործընթացը շատ դանդաղ
է։ 01.04.2020 թվականի դրությամբ, Հայաս
տանում կենսազանգվածից էլեկտրական
էներգիա արտադրող միակ ընկերությունը
«Լուսակերտ բիոգազ փլանթ» ՓԲԸ-ն է, որը
գործում է թռչնաֆաբրիկայի մերձակայքում
և ունի օրական 200-250 տոննա հեղուկ ծերտ
մշակելու հնարավորություն։ Այն ունի 835
կՎտ տեղակայված հզորություն, էլեկտրա
կան էներգիայի միջին տարեկան փաստացի

օգտակար առաքումը 2.32 միլիոն կՎտ/ժ է.
սակայն այն շահագործվել է 2008-2014 թ.թ.,
ներկայումս այն չի շահագործվում, չնայած
որ ընկերությունն արդեն իսկ նախաձեռնել է
կենսագազի գործարանի վերագործարկման
ծրագիրը։
Հայաստանում կենսաէներգետիկայի զար
գացումը խթանելու նպատակով անհրաժեշտ
է ձևավորել բարենպաստ օրենսդրական
դաշտ և համապատասխան ոլորտային քա
ղաքականություն։ Սա ենթադրում է կառա
վարության գերատեսչությունների կողմից
համապատասխան ռազմավարությունների
մշակում և իրականացում՝ կենսազանգվածի
հավաքման լայնատարած ներդրումը, կեն
սազանգվածային վառելիքի օգտագործումը
և արտադրությունը խթանելու նպատակով։
Այսօր Հայաստանում կենսազանգվածային
էներգետիկայի համար անհրաժեշտ է տն
տեսական խթանում, մեծամասշտաբ առևտ
րայնացում և տեղաբաշխում, ինչի համար
անհրաժեշտ է խթանել կենսավառելիքի
արտադրությունն անհատների և ընկերու
թյունների կողմից, կարգավորել հարաբե
րությունները համայնքների, ֆերմերների և
բիզնեսների միջև, տալ կենսաէներգետի
կայի բնագավառում միկրոէներգետիկայի և
ազատ առևտրի հնարավորություն՝ ինչպես
էլեկտրական էներգիայի, այնպես էլ՝ ջեր
մային էներգիայի առումով, սահմանել կոշտ
կենսավառելիքի արտադրության և օգտա
գործման ազգային չափորոշիչներ, և ստեղ
ծել կենսավառելիքի որակի հսկողության
ազգային մեխանիզմներ։

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ

2018 թ. փետրվարի 7-ին ՀՀ ազգային Ժողովի
կողմից՝

Հումքի և ռեսուրսների կարգավորման տե
սանկյունից՝ Հայաստանում կենսազանգվա
ծի էներգետիկայի զարգացումն ուղղակիո
րեն առնչվում է երկրում անտառների, գյու
ղատնտեսության և թափոնների կառավար
ման բնագավառների մասով իրականացվող
քաղաքականությանը և գործող օրենսդրա
կան դաշտին։
Ներկայումս գնահատվել են Հայաստանում
կենսագազի և կենսաէթանոլի արտադրու
թյան պոտենցիալները, իսկ կոշտ կենսավա
ռելիքի խթանման հետ կապված զարգա
ցումները հիմնականում առնչվում են Հա
յաստանում ՄԱԶԾ կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրերին և ուսումնասիրություններին։ Այ
նուամենայնիվ, վերջերս Հայաստանի Հան
րապետության կառավարությունն ավելի
հաճախ է խոսում այս ուղղության զարգաց
ման անհրաժեշտության մասին։
Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման
և ենթակառուցվածքների նախարարության
վեբ կայքի՝ Հայաստանում կենսագազի ար
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տադրության ներուժը գնահատվել է տարե
կան 135 միլիոն խորհանարդ մետրի չափով։
Այս բնագավառում 2002 թվականից սկսած
ճապոնական «Շիմիձու» կորպորացիայի հետ
համագործակցության շրջանակում՝ Երևա
նում իրականացվում է «Նուբարաշենի կոշտ
կենցաղային թափոնների աղբավայրում
կենսագազի օգտահանում և էլեկտրակա
նության արտադրություն» ծրագիրը։ Հաշ
վարկվել է, որ տարեկան կկրճատվեն առն
վազն 56,000 տոննա ածխածնի երկօքսիդին
համարժեք արտանետումները, սակայն, դժ
բախտաբար, պայմանավորված համագոր
ծակցության պայմանների շուրջ եղած ան
համաձայնություններով՝ աղբավայրից գոյա
ցող կենսազանգվածը մինչ օրս չի իրացվել,
այլ պարզապես այրվել է բաց օդում՝ առանց
դրա էներգետիկ պոտենցիալն օգտագործե
լու։

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ

Հայաստանում կենսաէթանոլի արտադրու
թյան և զարգացման ներուժի հեռանկար
ների գնահատումը ցույց է տվել, որ Հայաս
տանում կենսաէթանոլի երկարաժամկետ
պոտենցիալը մոտավորապես 30,000 տոն
նա/տարի է, ինչը կազմում է Հայաստանում
սպառվող գազոլինի միջին տարեկան ծավա
լի մոտ 10%-ը։
Կենսավառելիքի արտադրության ամենա
կարևոր ուղղություններից մեկը անտառտն
տեսությունն է և հատկապես՝ այդ նպատա
կով անտառային թափոնի/թափուկների (ան
տառային հողի վրա ընկած, մահացած ծառե
րի մասեր կամ բներ) կարգավորումը։
Անտառային ոլորտին առնչվող Հայաստանի
հիմնական իրավական և ռազմավարական
փաստաթղթերն են.
• 24.10.2005 թ. N ՀՕ-211-Ն ՀՀ Անտա
ռային օրենսգիրքը,
• ՀՀ անտառի ազգային ծրագիրը,
• ՀՀ կողմից անտառային ոլորտին առնչ
վող վավերացված միջազգային հա
մաձայնագրերը և այլնը,
• 05.05.1998 թ. N ՀՕ-239 ՀՀ քաղաքացի
ական օրենսգիրքը,
• 06.12.1985 թ. Վարչական իրավախախ
տումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը,
• 02.05.2001 թ. N ՀՕ-185 ՀՀ հողային
օրենսգիրքը,
• 27.11.2006 թ. N ՀՕ-211-Ն «Բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» ՀՀ օրենքը,
• 03.05.2005 թ. N ՀՕ-88-Ն «Բնապահ
պանական
իրավախախտումների
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հետևանքով կենդանական և բուսա
կան աշխարհին պատճառված վնասի
հատուցման սակագների մասին» ՀՀ
օրենքը,
• 20.12.2006 թ. N ՀՕ-245-Ն «Բնապահ
պանական և բնօգտագործման վճար
ների մասին» ՀՀ օրենքը,
• 21.06.2014 թ. N ՀՕ-110-Ն «Շրջակա մի
ջավայրի վրա ազդեցության գնահատ
ման և փորձաքննության մասին» ՀՀ
օրենքը,
• 11.04.2005 թ. N ՀՕ-82-Ն «Բնապահպա
նական վերահսկողության մասին» ՀՀ
օրենքը և այլնը նույնպես առնչվում են
այս ոլորտին։
Հայաստանում անտառների կառավարման
ոլորտում ուղղակիորեն ներգրավված կա
ռույցներն են. ՀՀ շրջակա միջավայրի նա
խարարությանը ենթակա՝ անտառային կոմի
տեի կազմում գործող «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը,
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորին
գի կենտրոնը» ՀՀ շրջակա միջավայրի նա
խարարության կառուցվածքում, Հայաստա
նի Հանրապետության կառավորությանը են
թակա՝ Բնապահպանության և ընդերքի տես
չական մարմինը։
ՀՀ անտառային ոլորտի իրավական և ռազ
մավարական փաստաթղթի ուսումնասի
րությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում
կենսավառելիքի արտադրության համար
անտառային թափոնների օգտագործման
հարցը կարգավորված չէ, և այդ մասին որևէ
հիշատակում չկա։ Միակ փաստաթուղթը, որն
առնչվում է անտառների անմիջական մեր
ձակայքում ապրող ընտանիքների համար
ոչ արտադրական վառելափայտի գնմանը,
Հայաստանի Հանրապետության կառավա
րության 27.10.2011 թ. թիվ 1535-Ն որոշումն է,
որը սահմանում է բնօգտագործման վճարնե
րի գծով արտոնություն։
Թափոնների գնումն իրականացվում է կա
ռավարության 2011 թ. հոկտեմբերի 27-ի «Հա
յաստանի Հանրապետության անտառամերձ
բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների
կողմից ոչ արտադրական /ոչ արդյունագոր
ծական/ նպատակներով օգտագործվող թա
փուկ վառելափայտի մթերման համար բնօգ
տագործման վճարի գծով արտոնություններ
սահմանելու մասին» որոշմամբ, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն
տեսության նախարարի 2011 թ. նոյեմբերի
29-ի թիվ 296-Ա և Հայաստանի Հանրապե
տության բնապահպանության նախարարի
2011 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 253 «Ոչ արտադ
րական նպատակներով անվճար թափուկ
վառելափայտի մթերման և բացթողման կար

Հաշվի առնելով անտառների վրա բնապահ
պանական ազդեցությունը՝ այսօր առկա է
Հայաստանում կենսավառելիքի արտադ
րության համար անտառային թափոնների
օգտագործման կարգավորման հրատապ
կարիք, ինչը կհստակեցնի դրանց ողջամիտ
ծավալները և ձևերը, և ինչը կարող է դառնալ
կարևոր գործոն անտառային համայնքնե
րում կոշտ կենսավառելիքի արտադրությու
նը խթանելու հարցում։
Կենսավառելիքի արտադրության համար
հումքի հաջորդ ամենակարևոր աղբյուրը
գյուղատնտեսական սննդային համալիրում
գոյացող կենսաբանական մնացորդներն են,
ինչպես նաև՝ արդյունագործական ոլորտում
և տնային տնտեսություններում գոյացող
կոշտ թափոնները։
Հայաստանի Հանրապետությունում թափոն
ների կառավարման ոլորտը կարգավորող
հիմնական իրավական փաստաթղթերն են.
• 24.11.2004 թ. N ՀՕ-159-Ն «Թափոնների
մասին» ՀՀ օրենքը,
23.06.2011 թ. N ՀՕ-237-Ն «Աղբահանության և
սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրեն
քը և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշում
ներ թափոնների գոյացման չափորոշիչնե
րի սահմանների որոշման, գրանցման, ան
ձնագրավորման, պետական կադաստրի և
այլնի մասին։
Այս բնագավառին անուղղակիորեն առնչվող
իրավական փաստաթղթերից են.
• 06.12.1985 թ. Վարչական իրավախախ
տումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը,
• 07.05.2002 թ. N ՀՕ-337 ՀՀ օրենքը «Տե
ղական ինքնակառավարման մասին»
և 07.05.2002 թ. N ՀՕ-333 ՀՀ օրենքը
«Համատիրությունների մասին»,
• ՀՀ առողջապահության նախարարի
22.12.2009 թ. թիվ 25-Ն հրամանը։ Հա
յաստանը ստորագրել է նաև մի շարք

միջազգային համաձայնագրեր, որոնք
ինչ-որ չափով առնչվում են թափոն
ների կառավարման խնդիրներին, սա
կայն դրանք հիմնականում վերաբե
րում է հատուկ վտանգավոր թափոն
ների կառավարմանը։
• Բազելյան կոնվենցիան վտանգավոր
թափոնների անդրսահմանային փո
խադրման և դրանց հեռացման նկատ
մամբ հսկողություն սահմանելու մա
սին
• Ռոտերդամի կոնվենցիան «Միջազ
գային առևտրում առանձին վտանգա
վոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդ
ների վերաբերյալ նախնական հիմնա
վորված համաձայնության ընթացա
կարգի մասին»
• Ստոկհոլմում ստորագրված՝ Կայուն
օրգանական աղտոտիչների մասին
կոնվենցիան
• Մինամատայի կոնվենցիան «Սնդիկի
վերաբերյալ»
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)
կարգավորում է արտադրության և սպառման
ընթացքում գոյացած թափոնների օգտագոր
ծումը, սահմանում է պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների իրավա
սությունները. թափոնների հավաքման, փո
խադրման, պահման, մշակման, օգտահան
ման, հեռացման, ծավալների կրճատման և
դրանց հետ կապված այլ հարաբերություն
ների, ինչպես նաև մարդու առողջության և
շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազ
դեցության կանխարգելման իրավական և
տնտեսական հիմքերը։
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գը հաստատելու մասին» համատեղ հրամա
նով, և Հայաստանի Հանրապետության գյու
ղատնտեսության նախարարի 2011 թ. նոյեմ
բերի 29-ի N 297-Ա, Հայաստանի Հանրապե
տության բնապահպանության նախարարի
2011 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 254 և Հայաստա
նի Հանրապետության տարածքային կառա
վարման նախարարի 2011 թ. նոյեմբերի 14-ի
թիվ 144-Ա «Ոչ արտադրական նպատակնե
րով անվճար թափուկ վառելափայտ ձեռք բե
րելու արտոնություն ստացող՝ անտառների
անմիջական հարևանությամբ գտնվող բնա
կավայրերի ցանկի հաստատումը» համատեղ
հրամանով։

Օրենքի 19-րդ հոդվածը սահմանում է թա
փոնների գործածության ոլորտում իրավա
բանական անձանց և անհատ ձեռնարկատե
րերի իրավունքները։ Թափոնների գործածու
թյան ոլորտում իրավաբանական անձինք և
անհատ ձեռնարկատերերն իրավունք ունեն.
գ) թափոնների գործածության օբյեկտներ
ստեղծելիս Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահ
մանված կարգով և դեպքերում ստանալու
արտոնություններ։
Ցավոք, այս արտոնությունը ստանալու հե
տագա ընթացակարգը չի մշակվել, և այս
հնարավորությունն, ըստ էության, չի օգտա
գործվում։
Միևնույն ժամանակ, համաձայն «Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատ
ման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրեն
քի՝ վտանգավոր թափոնով որոշ գործո
ղություններ հանդիսանում են շրջակա մի
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ջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
առարկա։
Համաձայն վերը նշված օրենքի18-րդ հոդ
վածի՝ ռազմավարական փաստաթուղթը, որը
նաև պետք է գնահատվի, ներառելու է տեղե
կատվություն թափոնի մասին։ Մասնավորա
պես.
• հիմնադրութային փաստաթղթի շրջա
նակներում նախատեսվող գործունեու
թյան ֆիզիկական բնութագրերը և ռե
սուրսային պահանջների,
• օգտագործվող նյութերի,
• տեխնոլոգիական գործընթացների,
• արտանետումների,
• արտահոսքերի,
• թափոնների,
• արտադրության
• արտադրական լցակույթերի,

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ

• ֆիզիկական ներգործությունների և
արտակարգ ու վթարային իրավիճակ
ների հնարավոր ռիսկերի նկարագրու
թյունը։
«Աղբահանության և սանիտարական մաքր
ման մասին» ՀՀ օրենքը (2011 թ.), որը կար
գավորում է Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում աղբահանության և սանիտա
րական մաքրման հետ կապված հարաբերու
թյունները, սահմանում է այդ գործընթացի
կազմակերպման սկզբունքները, աղբահա
նության վճարը, դրա դույքաչափերը, վճա
րողների շրջանակը, նրանց իրավունքները և
պարտականությունները, վճարման կարգը,
այս ոլորտում վճարումները չկատարելու հա
մար տեղական ինքնակառավարման մար
մինների լիազորությունների իրականացման
կարգը։
Ներկայիս իրավական դաշտը չի կարգա
վորում արդյունաբերական և կենցաղային
թափոնների փաստացի կառավարումը, իսկ
գյուղատնտեսական և անտառային թափոն
ները հիշատակված չեն Հայաստանի որևէ
օրենքում։
Այս բնագավառին անուղղակիորեն առնչ
վող իրավական փաստաթղթերից՝ Վարչա
կան իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքում կան երկու հոդվածներ, որոնք
վերաբերում են արտադրության և սպառման
թափոնները բնական միջավայրում և բնա
կավայրերում այրելուն (85.1-րդ հոդված) և
խոզանները, բուսական մնացորդներով ու
չորացած բուսականությամբ տարածքները,
արոտավայրերի և խոտհարքերի բուսակա
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նությունը, անտառային և բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների հողերում այ
րելուն (85.2-րդ հոդված)։ Այս խախտումնե
րի դեպքում նախատեսվում են տուգանքներ
ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ՝ պաշ
տոնատար անձանց համար։ Սակայն պետք
է նշել, որ օրենքի այս հոդվածները գործ
նականում հազվադեպ են կիրառվում Հա
յաստանում, քանի որ և՛ քաղաքացիների, և՛
տեղական ինքնակառավարման մարմիննե
րի ներկայացուցիչների համար բուսական
մնացորդների այրումը համարվում է բնա
կան երևույթ, և բողոքներ չլինելու դեպքում
նրանք սովորաբար չեն պատժվում։ Քանի
որ առավել հավանական է, որ խոզաննե
րը կձևավորվեն և կայրվեն գյուղական հա
մայնքներում, պետք է հիշել, որ սա այնքան
տարածված գործելակերպ է, որ գյուղացինե
րը նույնիսկ չեն բողոքում միմյանց, իսկ բո
ղոքելուց հետո սովորաբար անհրաժեշտ է
լինում ապացուցել, թե ով է այն այրել, ինչը
բավականին դժվար է փաստացի ապացույց
ներ չլինելու դեպքում։ Ուստի, որպես օրենքի
այս դրույթի իրագործման ապահովման մե
խանիզմ, այն պետք է լրամշակվի, մասնավո
րապես՝ ոչ թե այրողի նկատմամբ տուգանք
կիրառելու նպատակով, ինչը շատ դժվար
կլինի ապացուցել, այլև այդ տարածքի սե
փականատիրոջ նկատմամբ տուգանք կի
րառելու միջոցով, ինչը սեփականատիրոջը
կշահագրգռի իր սեփականությունից կենսա
բանական թափոնի արագ հեռացման հար
ցում։ Այս փոփոխությունը կարող է նաև օգ
տակար լինել երկրում կոշտ կենսավառելիքի
արտադրությունը խթանելու առումով, քանի
որ այն կբարձրացնի հողի սեփականատերե
րի շահագրգռվածությունը հումքի հավաք
ման գործընթացում։
«Համայնքային թափոնների կառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծն այժմ շրջա
նառության մեջ է, և դրա նպատակն է ստեղ
ծել համայնքային թափոնների կառավար
ման ոլորտում միջոցառումների իրագործ
ման համար իրավական դաշտ, որը կնպաս
տի համայնքային թափոնների առաջացման
կանխարգելմանը և դրանց վերաօգտագործ
ման աճին, ինչպես նաև բնապահպանորեն
անվտանգ մշակմանը (վերջինս ներառում է
համայնքային թափոնների վերամշակում և
երկրորդային հումքի առանձնացում, էներգի
այի վերականգնում և անվտանգ վերացում)։
Սակայն նույնիսկ այս օրենքի նախագիծը
չի կարգավորում գյուղատնտեսական, ան
տառային և կենցաղային կենսաբանական
թափոնները։
Հայաստանի Հանրապետությունում թափոն
ների կառավարման բնագավառում դեռևս
չկան իրավական և ռազմավարական այն

Հումքի և ռեսուրսների կարգավորման տե
սանկյունից՝ Հայաստանում կոշտ կենսա
վառելիքի արտադրության զարգացմանը
նպաստող կարևոր ուղղություններից մե
կը էներգետիկ մշակաբույսերի ներդրման
և բազմամյա էներգետիկ տնկադաշտերի
ստեղծման օրենսդրական կարգավորումն է,
ինչն առայժմ մնում է բաց։
Բնապահպանական կարգավորումների տե
սանկյունից կենսազանգվածի էներգետի
կայի զարգացումը կարգավորող հիմնական
իրավական ակտերն են.
• ՀՀ հողային և ջրային օրենսգրքերը, ՀՀ
օրենքը «Մթնոլորտային օդի պահպա
նության մասին»,
• «Հրդեհային անվտանգության մասին»
ՀՀ օրենքը,
• այլ ՀՀ օրենքներ, որոնք կարգավորում
են այս երեք ոլորտները, և նորմատիվ
իրավական փաստաթղթեր, ինչպես
նաև միջազգային համաձայնագրեր և
արձանագրություններ։

կենսաբանական թափոնների պատշաճ կա
ռավարման, այլև ածխածնի երկօքսիդի ար
տանետումների կրճատման արդյունքում։
Կոշտ կենսավառելիքը համարվում է որպես
կլիմայի վրա ազդեցություն չունեցող էներ
գիայի աղբյուր, քանի որ դրա այրումը դե
պի մթնոլորտ է բաց թողնում ճիշտ այնքան
ածխածնի երկօքսիդ, որքան բույսերի աճի
ընթացքում։ Սրանով պայմանավորված՝ ած
խածնի երկօքսիդի արտանետումների կր
ճատման կազմակերպական միջոցառում
ներն ունեն անուղղակի կարգավորիչ ազ
դեցություն կենսավառելիքի արտադրության
վրա։
Գիտակրթական ոլորտի հետ հարաբերու
թյունների խթանումը կանխենթադրում է
օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ,
որոնք կավելացնեն գիտատեխնիկական
ոլորտի մասնագետների և հաստատություն
ների հետաքրքրությունը կոշտ կենսավառե
լիքի արտադրության նկատմամբ, կխթանեն
այդ ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների զար
գացումը, անձնակազմի ուսուցումը և վերա
պատրաստումը։ Հայաստանում այսօր կա
կենսաէներգետիայի և կենսավառելիքի ար
տադրության բնագավառներում արտադրու
թյան կամզակերպման և զարգացման ոլոր
տի մասնագետների պահանջ։
Տնտեսական և շուկայական կարգավորում
ները կարող են ներառել տարբեր տիպի կեն
սավառելիքի արտադրության խթանումը
պետական աջակցության ծրագրերի միջո
ցով, այս բնագավառում դոնոր կազմակեր
պությունների հետ համագործակցության
խթանումը, կենսավառելիք արտադրողների
հարկային արտոնությունների սահմանումը,
մաքսային արտոնությունների սահմանումը
կենսավառելիքի սարքավորումների ներկր
ման համար և շատ այլ միջոցներ։

ԿարՆերածություն
գավորման դաշտ

պիսի փաստաթղթեր, որոնք կսահմանեն
գյուղատնտեսական, անտառային և կենցա
ղային կենսաբանական թափոնների կառա
վարման ընդհանուր սկզբունքները, դրանց
վերամշակման բնագավառում իրականաց
վող քաղաքականությունը և կենսավառելիքի
արտադրությունում դրանց օգտագործման
սահմանները և եղանակները։ Երկրում այս
ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը
դեռևս գտնվում է ձևավորվորման փուլում։
Այսօր Հայաստանում կա գյուղատնտեսա
կան, անտառային և կենցաղային կենսա
բանական թափոնների կառավարումը կար
գավորելու կարիք՝ դրանց ոչնչացումը ան
նպատակ այրմամբ կանխելու և կոշտ կեն
սավառելիքի արտադրության բնագավառում
դրանց օգտագործումը խթանող միջավայրի
ձևավորումը խրախուսելու նպատակով։

Հայաստանում շրջակա միջավայրի և ար
տակարգ իրավիճակների բնագավառում
գրեթե բոլոր ազգային և միջազգային իրա
վական և ռազմավարական փաստաթղթերն
անուղղակիորեն առնչվում են այս խնդրին,
սակայն դրանցից ամենակարևորներն են
ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիան կլիմայի
փոփոխությունների մասին, Կիոտոյի արձա
նագրությունը և Փարիզի համաձայնագիրը,
«Կենսաբազմազանության մասին» կոնվեն
ցիան, «Անապատացման դեմ պայքարի մա
սին» կոնվենցիան և այլն։
Կենսավառելիքի արտադրության գործըն
թացի բնույթը ենթադրում է դրական ազդե
ցություն շրջակա միջավայրի վրա ո՛չ միայն
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ
ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ամբողջ աշխարհում կենսազանգվածը հա
մարվում է վերականգնվող էներգետիկայի
հիմնական «խաղացողը»։ Էներգիայի բոլոր
աղբյուրներից՝ կենսազանգվածը երրորդ
ամենամեծ էներգետիկ ռեսուրսն է աշխար
հում, և այն նաև եփելու և ջեռուցման էներ
գիայի ամենադոմինանտ աղբյուրն է զար
գացող երկրների բոլոր ժողովրդների երեք
քառորդի համար1։ Համաձայն Միջազգային
էներգետիկ գործակալության /IEA-ի կենսաէ
ներգետիկայի վերաբերյալ վերջին զեկույցի՝
2019 թ. վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրս
ներին բաժին է ընկել էներգիայի ընդհանուր
սպառման 13%-ը (IEA Bioenergy, 2018 թ.)։
Սույն զեկույցում օգտագործվում է կենսա
զանգվածի հումքային բազայի հետևյալ դա
սակարգումը, որը բաժանված է կենսազանգ
վածի կատեգորիաների երեք հիմնական տե
սակների.
(1) անտառային արգասիքներ և անտա
ռային մնացորդներ,
(2) էներգետիկ մշակաբույսեր և
ղատնտեսական մնացորդներ

գյու

(3) կենդանիների գոմաղբ (օրգանական
թափոն)
Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող էներգիան չափազանց գրա
վիչ է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության
համար՝ այնտեղ ներդրում կատարելու տե
սանկյունից։ Անտառային կենսազանգվածի
օգտագործումն էներգիայի ամենակարևոր
աղբյուրներց մեկն է աշխարհում։ Օրինակ՝
աշխարհում տարեկան կտրվածքով մթեր
վող 3.2 միլիարդ մ3 բնափայտի մոտ 55%-ը
վառելափայտ է, որն ապահովում է մոլորա
կի էներգետիկ պահանջարկի մոտ 10%-ը։
Անհրաժեշտ են հետևյալ նախապայմանները
անտառային կենսաէներգետիկայի զարգաց
ման համար.
ü Փայտի անհրաժեշտ ծավալների առ
կայություն,
ü Պետական կարգավորման առկա մե
խանիզմներ և ֆինանսական միջոց
ներ՝ վերականգնվող էներգիայի աղ
բյուրներին աջակցելու համար,
ü Վերականգնվող էներգիա արտադ
րելու/սպառելու համար պահանջվող
տեխնոլոգիաների մակարդակ,
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ü Կենսաէներգետիկայի բնագավառում
աշխատող որակյալ անձնակազմ։

3.1 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱ
ԾԻ ՆԵՐՈՒԺԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հայաստանի անտառային ֆոնդը կազմում
է 459 հազար հեկտար, որտեղ բնափայտի
պաշարը մոտավորապես 41.7 միլիոն մ3 է։
Անտառները լեռնային են և ունեն հողա
պաշտպան, հողմապաշտպան և կլիման
կարգավորող հատկանիշներ։ Ուստի, դրանց
կարևորությունը և արժեքն անգնահատելի
են։ Հայաստանում անտառների մոտ 75%-ը
կառավարվում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կող
մից (ներառյալ՝ 13 անտառ արգելոցները),
իսկ 25%-ը հատուկ պահպանվող տարածք
ներ են (պետական արգելավայրեր, ազգային
պարկեր, արգելոցներ), որոնք կառավարվում
են համապատասխան ՊՈԱԿ-ների կողմից.
դրանք բոլորը գործում են Շրջակա միջա
վայրի նախարարության ենթակայության
ներքո։ Ձևավորված անտառային տարածք
ների փոքր մասը պատկանում է համայնքնե
րին կամ դրանք գտնվում են հայաստանյան
հողերի վրա, սակայն վարձակալվել են այլ
կազմակերպությունների կողմից (օրինակ՝
Հայաստան ծառատունկ ծրագրի կողմից)։
Հայաստանն, ըստ էության, չունի բնափայ
տի (կամ վառելափայտի) արտադրական ան
տառներ։ Բնական գազի գների դինամիկան,
գյուղական համայնքներում տնտեսական
իրավիճակը, գործազրկության մակարդա
կը, ինչպես նաև՝ անտառների պահպանու
թյան կարգավորումների թույլ կիրարկումը
հանգեցրել են շարունակական անտառա
հատման և անտառային էկոհամակարգերի
բացասական փոփոխությունների։ Ապօրինի
հատումը կանխելու նպատակով՝ Հայաստա
նի Ազգային ժողովը 2019 թ. հուլիսի 9-ին Շր
ջակա միջավայրի նախարարության առա
ջարկով ընդունել է փոփոխություններ ՀՀ
Քրեական օրենսգրքում, Վարչական իրավա
խախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում
և «Բնապահպանական իրավախախտում
ների հետևանքով կենդանական և բուսա
կան աշխարհին պատճառված վնասի հա
տուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում։

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

3

Geyer, W.; Iriarte, (Գեյեր, Վ., Իրիարթե Լ.) L. Biomass for energy in Europe and the United States. In National Convention
of the Society of American Foresters 2007 . (Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում կենսազանգվածը Էներգիայի
նպատակով։ Ամերիկյան անտառապահերի միության ազգային կոնվենցիա 2007 թ.)։
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Նրանց նպատակն է ավելացնել վարչական
և քրեական պատասխանատվությունը ապօ
րինի փայտամթերման և անտառահատման
համար։

և հատկապես երկու հիմնական տարրերով.
1. Բնափայտի ցածր գինը,
2. Ջեռուցման համար օգտագործվող
ներկայիս տեխնոլոգիաները (փայտի
վառարաններ)։

Անտառներով պատված տարածքները ան
հավասար են բաշխված երկրի տարածքում.
դրանց մոտ 68%-ը գտնվում է հյուսիս-արևե
լյան շրջաններում, 30%-ը՝ հարավային Հա
յաստանում, և ընդամենը 2%-ը՝ երկրի կենտ
րոնական հատվածում։ Ինչպես հաղորդվում
է, սանիտարական նպատակներով կատար
ված պաշտոնական հատումների ծավալը
կազմում են ավելի քան 33 հազար խորհա
նարդ մետր1, ինչը զգալիորեն զիջում է բնա
փայտի սպառմանը։

Անտառային վայրերին մոտ գտնվող շրջան
ներն ունեն ավելի էժան կամ նույնիսկ ան
վճար փայտի ռեսուրսների լավ հասանելի
ություն, ինչն էներգիայի այլ աղբյուրներին
անցումը դարձնում է ոչ իրագործելի։ Որպես
վառելիք՝ փայտի նախընտրելիության և ան
տառին մոտ գտնվելու միջև կապը կարելի է
հեշտությամբ տեսնել ստորև ներկայացվող
գծապատկերում։ Սրա հիման վրա՝ մենք կա
րող են նախապես եզրակացնել, որ աղքա
տությունը չի հանդիսանում խթանիչ գործոն
որպես վառելիք՝ փայտ օգտագործելու հա
մար։

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Չնայած անտառային կենսազանգվածի օգ
տագործման իրագործելիության ներկայա
ցումը սույն գնահատման շրջանակից դուրս
է, սակայն կօգտագործվեն թվեր, որպեսզի
հասկանալի լինի, թե ինչպիսի՞ք են վառելիքի
այն ծավալները, որոնք պետք է փոխարին
վեն՝ ձմռան ընթացքում բնակչության ջեռուց
ման պահանջարկը բավարարելու նպատա
կով։

Ստորև ներկայացված գծապատկերում կա
րելի է հեշտությամբ նկատել, թե ինչքան սի
մետրիկ է կապը անտառների հասանելիու
թյան և դրանց բնափայտի սպառման միջև։
Տավուշը և Լոռին երկրի անտառային տա
րածքների ամենաբարձր մակարդակ ունե
ցող մարզերն են, ինչը հեշտությամբ երևում
է ստորև գծանկարում։ Վառելիքի սպառումը
հետևում է գրաֆիկի նույն պատկերին, ինչը
ցույց է տալիս կապը անտառի հասանելիու
թյան և բնափայտի սպառման միջև։

Տնային տնտեսությունների համապարփակ
հետազոտությունը տվել է եզրակացություն
առ այն, որ վառելափայտը վառելիքի ամենա
նախընտրելի տեսակն է ինչպես երկրի գյու
ղական, այնպես էլ՝ քաղաքային վայրերում։
Այդ նախընտրելիությունը պայմանավորված
է առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով,

Aragatsotn
Vayots Dzor

Ararat Province
86,478

Tavush

28,959

98,921

Armavir Province

43,502

62,082
Syunik

Forest area, ha

68,079

118,531

Volume of consumed
firewood (m3)

Gegharkunik

39,348

75,820

Shirak

Kotayk Province
220,757
Lori

Գծապատկեր 5. Սպառված վառելափայտի ծավալը 2017-2018 թվականներին, մ3, համեմատած Հայաստա
նի շրջանների անտառապատ տարածքների հետ

1
24

«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2017 թվականի տարեկան զեկույց, Երևան, 2017 թ.

Այս պատկերը նաև Հայաստանի Հանրա
պետության կառավարության «Հայաստա
նի Հանրապետության անտառամերձ բնա
կավայրերում բնակվող ընտանիքների հա
մար արտոնյալ անճար մթերում սահմանե
լու մասին» թիվ 1535-Ն որոշման ուղղակի
հետևանքն է։ Դա ուղղակիորեն խթանում է
անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող
ընտանիքներին, որպեսզի նրանք հավաքեն
անվճար փափուկ վառելափայտ։ Վերը ներ
կայացված որոշումը, որն ընդունվել է 2011
թվականին, թերևս հետամուտ էր տարբեր
նպատակների, սակայն այսօր այն պետք է
արդիակ
 անացնել՝ վերադիտարկելով շահա

կիրների շահերը։
 իմք ընդունելով օրինական և ապօրինի հա
Հ
տումների վերաբերյալ պաշտոնական և ոչ
պաշտոնական տվյալների միջև առկա ան
համապատասխանությունը՝ տպավորություն
է ստեղծվում, որ անտառը հանդիսանում է
նաև եկամտի լավ աղբյուր։ Ուստի, մինչև 8
խորհանարդ մետր փափուկ փայտ հավաքե
լու թույլտվություն ունեցող մարդիկ կարող
են չհամարվել որպես երկրի ամենաաղքատ
բնակչություն։ Դա պահանջում է անհապաղ
և ուղղակի պետական միջամտություն։
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Գծապատկեր 6. Աղքատության մակարդակը, անտառային ծածքը և վառելիքի ընտրությունը Հայաստանի
մարզերը ջեռուցելու նպատակով՝ ըստ տնային տնտեսությունների

Տավուշը, Լոռին և Սյունիքը երկրի այն մար
զերն են, որոնց բաժին է ընկնում երկրի ամ
բողջ անտառների 82%-ը1։ 2000 թվականին
դրանք բոլորը՝ միասին վերցված ունեցել են
մոտավորապես 294 հազար հեկտար ան
տառ։ Սակայն ընդամենը 20 տարվա ընթաց
քում Հայաստանը կորցրել է 1,748 հա անտառ
վերը նշված մարզերում և 2,000 hեկտարից
մի փոքր ավելի՝ ամբողջ երկրում, ինչը կազ
մում է ընդհանուր մակերեսի մոտ 0.6%-ը։
Բացի անտառահատման հետ կապված հիմ
նախնդրից, տվյալները ցույց են տալիս երկ
րում կոշտ վառելիքի սպառման չափազանց
խորացված պատկեր։ Մարզերում առավել
խոր վերլուծությունը, օրինակ, կբացահայտի,
որ Տավուշի տնային տնտեսությունների մեկ
1

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

70%

երրորդը ջեռուցման համար օգտագործում է
փայտ, ինչը գրանցված աղքատ բնակչությու
նից 13%-ով ավելին է։ Նմանապես, Լոռիում
տնային տնտեսությունների ավելի քան 50%ը վառելիքի համար օգտագործում է փայտ,
սակայն նրանց ընդամենը 30%-ն է պաշ
տոնապես համարվում աղքատ։ Աղքատու
թյան վերաբերյալ տվյալների ճշգրտությունը
կարող է լինել բանավեճի առարկա, բայց և
այնպես, սրանից արվող կարևոր եզրակա
ցությունն այն է, որ ջեռուցման նպատակով
բնափայտ օգտագործող տնային տնտեսու
թյունների մեծ մասն օգտագործում է բնա
փայտ այնպիսի պատճառներով, որոնք պար
տադիր չէ, որ կապված լինեն իրենց եկամտի
մակարդակի հետ։

ՀՀ կադաստրի կոմիտե։
25

Էկոլոգիակ
 ան իրավիճակի երկարաժամկետ
բացասական փոփոխություններ են դիտվում
ինտենսիվ անտառահատման ենթակա վայ

րերում։ Կրկին՝ սրա լավ օրինակներից է Լո
ռիում և Տավուշում անտառային էկոհամա
կարգերի ներկայիս վիճակը։

2001-2010

Lori

2011-2018

Tavush

Գծանկար 7. Անտառապատված տարածքի կորուստ, հա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Լոռու և Տավուշի մարզերում անտառահատ
ման վարընթաց միտումը ներկայացուցչա
կան է ամբողջ երկրի համար, և դա թերևս
մատնանշումն է իշխանությունների կողմից
անտառային տարածքների մասով կիրառ
վող վերջին սահմանափակումները։ Սակայն,
դա կարող է նաև նշանակել, որ հատման
համար թիրախավորվում են ավելի խոշոր

ծառերը։ Ստորև ներկայացված թիվը, որը
ցույց է տալիս փայտի սպառման վերընթաց
ուղիղ գիծը, կարող է հարցականներ առա
ջացնել։ Դրան կարելի է վերաբերվել որպես
իշխանությունների կողմից ահազանգի կոչ՝
պայմանավորված ամենամոտ ապագայում
անտառների ընդարձակ տարածքների կորս
տի վերահաս սպառնալիքով։

977,012
842,477
709,851

615,029

2007-2008

2010-2011

2013-2014

2017-2018

Գծապատկեր 8. Հայաստանի Հանրապետության մարզերում օգտագրծվող վառելափայտի ծավալները՝
վառելափայտի սպառման շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում (2007-2018 թ.թ.), մ3

Եզրափակելով՝ պետք է նշել, որ.

• Տեղեկատվության պաշտոնական և ոչ

պաշտոնական աղբյուրներն արտացո
լում են էներգիայի սպառման նպատա
կով երկրում փայտի ավելացումը,

• Փայտի սպառման աճող տենդենցի

շարժիչ ուժը պարտադիր չէ, որ լինի
աղքատությունը, այլ անտառին մոտ
գտնվելը,
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• Կարգավորման դաշտը պետք է բա

րելավվի՝ էներգիայի այլընտրանքային
աղբյուրների պահանջարկը խթանելու
նպատակով,

• Երկրի գրեթե բոլոր մարզերում կա

փայտի
օգտագործման
տևական
ավանդույթ, և ժամանակ ու ջանքեր
կպահանջվեն այն փոփոխելու համար։

Հայաստանում մշակվող հիմնական դաշ
տային մշակաբույսերն են աշնանացանգարնանացան ցորենը, գարին-տարեկանը,
ինչպես նաև՝ վարսակը, ճակնդեղը, հնդկա
ցորենը և եգիպտացորենը։ Այլ հացաբույսեր
((կորեկ, սորգո և այլն)) նույնպես աճում են
Հայաստանում փոքր քանակություններով,
սակայն դրանք կարելի է անտեսել սույն ու
սումնասիրության նպատակից ելնելով։ Բեր
քահավաքի գործընթացը սովորական է, և
միայն պահեստավորումն է մեծապես կախ
ված ծղոտի հետագա օգտագործումից։ Սո
վորաբար դրա մի մասն օգտագործվում է
անասնակերի կամ կենդանիների ցամքարի
համար, իսկ որոշ մասը փշրվում և խառնվում
է հողին։ Այնուհանդերձ, ամենամեծ մասն
այրվում է դաշտերում, հատկապես՝ խոտա
ռատ տարիներին։ Ծղոտի միջին խոնավու
թյունը հունձից հետո սովորաբար 14-17% է,
ինչն այն պիտանի է դարձնում բրիկետավոր
ման և/կամ պելետավորման համար։
Սույն վերլուծության նպատակով կվերլուծվի
գյուղատնտեսական կենսազանգվածի նե
րուժի երկու տեսակ.
Տեսական ներուժ. ցամաքային կենսա
զանգվածի առավելագույն քանակ, որը կա
րող է տեսականորեն համարվել մատչելի
կենսաէներգիայի արտադրության համար՝
հիմնարար կենսա-ֆիզիկական սահմաննե
րում։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից

ստացվող կենսազանգվածի դեպքում սա
ներկայացնում է առավելագույն արտադրո
ղականություն գյուղատնտեսության տեսա
կանորեն օպտիմալ վարման պայմաններում՝
հաշվի առնելով այն սահմանափակումները,
որոնք առաջանում են ջերմաստիճանի, արևի
ճառագայթման և անձրևների արդյունքում։
Այս նպատակով օգտագործվելու են պաշտո
նական վիճակագրական տվյալները։
Շու կա յա կան/տն տե սա կան/ի րա կա նաց
ման ներուժը վերաբերում է ներուժի այն
տեսակարար կշռին, որը բավարարում է տն
տեսական չափանիշները տվյալ պայմաննե
րում (օրինակ՝ մրցակցությունը հանածո վա
ռիքների կամ ածխածնի ենթադրվող գների
հետ)։ Սա կախված է ինչպես արտադրության
ծախսից, այնպես էլ՝ կենսազանգվածի հում
քային բազայի գնից։ Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի կենսազանգվածի ներուժը
գնահատելու համար անհրաժեշտ է գնահա
տել գյուղատնտեսական մշակաբույսերը հա
վաքելուց հետո ստացված կենսազանգվածի
մնացորդների քանակը, որոնք պայմանա
կանորեն ներառված են Խումբ 1-ում (ցորեն,
գարի, տարեկան, վարսակ, եգիպտացորեն,
արևածաղիկ) կամ պայմանականորեն Խումբ
2-ում ներառված մշակաբույսերը (խաղող,
մրգատու ծառեր), որոնք սովորաբար կտ
րատվում են գարնանը։ Գյուղատնտեսական
մնացորդների քանակը և դրա արդյունք հան
դիսացող՝ գյուղատնտեսական մշակաբույսե
րի էներգետիկ ներուժը գնահատելու համար
կօգտագործվի հետևյալ աղյուսակը.

Աղյուսակ 2. Բերքի քանակության նկատմամբ գոյացող կենսաբանական թափոնի արտադրանքի գործա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

3.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆ
ՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՆԵՐՈՒԺ

կիցը

Մշակաբույս

Կենսազանգվածի
մնացորդ

Աշնանացան
ցորեն

Ծղոտ

Բերքի քանակության նկատմամբ՝
գոյացող կենսաբանական թափոնի
արտադրանքի գործակիցը
Հացազգիների տ/տ, տ/հա (խաղողի
այգիներ, պտղատու այգիներ, անտառներ)

Շուկայի
մատչելիության
գործակից,%

1.5

25

Աշնանացան
գարի

Ծղոտ

1.3

25

Աշնանացան
տարեկան

Ծղոտ

1.5

25

Գարնանացան
ցորեն

Ծղոտ

1.3

25

Գարնանացան
գարի

Ծղոտ

1.2

25

Գարնանացան
տարեկան

Ծղոտ

1.2

25

27

Մշակաբույս

Կենսազանգվածի
մնացորդ

Վարսակ

Ծղոտ

Հաճար

Բերքի քանակության նկատմամբ՝
գոյացող կենսաբանական թափոնի
արտադրանքի գործակիցը

Շուկայի
մատչելիության
գործակից,%

Հացազգիների տ/տ, տ/հա (խաղողի
այգիներ, պտղատու այգիներ, անտառներ)

Ծղոտ

1.4

25

1.3

65

1.5

Եգիպտացորեն Ցողուն
հատիկի համար

25

Արևածաղիկ

Ցողուն

1.4

65

Խաղող

Ճյուղեր

0.8

97

Մրգատու
ծառեր

Ճյուղեր

1.2

95

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

 իմնվելով
Հ
տարածաշրջանի
երկրներից
ստացված գործնական օրինակների վրա և
հետևելով գնահատումների մասով վատա
տեսական սցենարներին՝ գյուղատնտեսա
կան մնացորդների շուկայի ներուժը կհաշ
վարկվի որպես երկրում առկա ընդհանուր
կենսազանգվածի մատչելիության գործոն։

Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն՝
վեց մարզեր առաջատար դիրքերում են կեն
սազանգվածի առումով, ինչպես երևում է
ստորև ներկայացված գծապատկերում։ Շի
րակի մարզն իսկապես չեմպիոնն է, որտեղ
2017-2019 թ.թ. միջին հաշվով ստացվել է
41,768 տոննա հացաբույս։

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
26,315

20,000
0

14,480

Shirak Gegharkunik

11,364

Lori

10,603

9,928

Aragatsotn Syunik

Total amount of straw obtained, tons

7,840

Kotayk

Total harvested, tons

5,917

Armavir

4,647

Ararat

3,459

Tavush

1,093

Vayots Dzor

Potential for production of biofuels, tons

Գծապատկեր 9. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային մշակաբույսերից գոյացած ընդհա
նուր մնացորդները 2017-2019 թվականներին՝ ըստ մարզերի, տոննա

Յուրաքանչյուր մարզի առանձնահատկու
թյունների մասին ավելի լավ պատկերացում
կազմելու և հումքի հիմնական աղբյուրները՝
վառելիքի վերափոխելու համար պիտանի
պոտենցիալ տեխնոլոգիաները մոտարկելու
նպատակով՝ կկատարվի տեղական տնտե

28

սությունների սկրինինգ։ Դա կտա որակյալ
գաղափարներ՝ զարգացման առավել արագ
տեմպի մեջ մտնելու նպատակով շուկայի
համար անհրաժեշտ նախապայմանները
վերհանելու նպատակով։

2018

2019

Գծապատկեր 10. Բուսական մնացորդներ, Արա
գածոտնի մարզ, տոննա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

168,858

41,145

36,580

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Other cattle

31,170

99,751

2019

Large cattle

19,553

32,660

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Other cattle

35,229

26,541

22,266

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle

Other cattle

2018

35,510

93,568

179,820
94,570

393
Grapes fruit age
tons

From fruit berries,
tons

From orchards,
tons

128

435
Grapes fruit age
tons

From fruit berries, 119
tons

1,598

2,112

2017

From orchards,
tons

376
Grapes fruit age
tons

From orchards,
tons

From fruit berries, 119
tons

2,096

Հետևելով պաշտոնական վիճակագրությա
նը՝ մարզում աճող հիմնական հացահատի
կային մշակաբույսերն են աշնանացան ցորե
նը և գարնացան գարին, ինչը պատկերված
է ստորև գծապատկերում։ 2017-2019 թվա
կանների ընթացքում կենսազանգվածային
վառելիքի արտադրության համար պիտանի
ծղոտի միջին քանակությունները կազմել են
տարեկան ավելի քան 20 տոննա։

Քանի որ Արագած լեռան բարձրավանդա
կում, մասնավորապես Ապարանի և Թալինի
շրջաններում, անասնաբուծությունն ավելի
մեծ տարածում ունի գյուղական համայնքնե
րում, ապա կան գոմաղբի զգալի քանակու
թյուններ, ինչը կարող են հաշվի առնվել կեն
սավառելանյութերի արտադրության նպա
տակով դրա ներուժը գնահատելիս։ Տարե
կան միջինը 365 տոննա գոմաղբի հաշվար
կով՝ այստեղ առկա է ամեն տարի հավաք
վող գոմաղբի քանակության ½-ից հավելյալ
1,297,546 ՏՋ էներգիա ստանալու լավ ներուժ։

179,064

Մարզում պտղատու այգիներից ստացվող
կենսազանգվածի մնացորդների ներուժը
համեմատաբար ցածր է։ Տարեկան կտրված
քով ունենալով միջին հաշվով 427 տոննա
մնացորդ՝ այս մարզին բաժին է ընկնում երկ
րի ընդհանուր ցուցանիշի ընդամենը 2.7%-ը։

Ունենալով միջինում ցածր ջերմարար ունա
կություն, որը կազմում է 15 ՄՋ/կգ, հացահա
տիկային մշակաբույսերից ստացվող կեն
սազանգվածի էներգետիկ ներուժը կարելի
գնահատել 300 ՏՋ-ի չափով։ Կենսազանգ
վածային վառելիքի օգտագործումը կփոխա
րինի 13,300 խորհանարդ մետր բնափայտի։

Large cattle

Արագածոտնը (Արագածոտն) Հայաստանի
մարզերից է։ Այն գտնվում է երկրի արևմ
տյան հատվածում, և մարզի գյուղական
բնակչությունը 3 անգամ գերազանցում է
քաղաքային բնակչությանը։ Ուստի, բնակչու
թյան մեծ մասը զբաղվում է գյուղատնտեսու
թյամբ, այդ թվում՝ երկրագործությամբ և
անասնաբուծությամբ։ Հանդիսանալով մեծ
գյուղատնտեսական շրջան՝ Արագածոտնին
բաժին է ընկնում Հայաստանի ընդհանուր
տարեկան գյուղատնտեսական արտադրան
քի 9.7%-ը։ Մարզի ընդհանուր տարածքի մոտ
79%-ը (2,178 կմ²) վարելահողեր են, որոնց
25%-ը (542 km²) հերկվում է։ Գյուղատնտեսա
կան նշանակության հողերի մոտավորապես
240 կմ2 մակերեսը զբաղված է հացազգինե
րով և չոր սերմերով։ Արագածոտնում 47 կմ2
պտղատու այգիների մոտ 40%-ում աճում է
խաղող։ Կարտոֆիլ մշակող գյուղացիական
տնտեսությունները զբաղեցնում են մոտ 16
կմ2 մակերես, իսկ բանջարեղեն մշակողները՝
10կմ2։

2020

Գծապատկեր 11 Կենդանիների գոմաղբ, Արագա
ծոտնի մարզ, տոննա
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2017

30

2017

2018

2019

2018

2019

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle

Other cattle

3,190

3,642

39,542

72,470
41,581

71,685
41,237

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

2,988

37,997

75,799
33,919

72,219

71,739

78,240

Արարատի մարզ, տոննա

Large cattle

Grapes fruit age
tons

From fruit berries,
tons

13,409

Գծապատկեր 13. Հացաբույսերի մնացորդներ,

1,359

2,234

2019

Գծապատկեր 12. Բուսական մնացորդներ, Արա

րատի մարզ, տոննա

17,319

51

2018

From orchards,
tons

Grapes fruit age
tons

From fruit berries,
tons

48

1,341

2,152
From orchards,
tons

Grapes fruit age
tons

From fruit berries,
tons

From orchards,
tons

46

1,363

2,107

Մարզի ոռոգման համակարգը բավակա
նին զարգացած է։ Գյուղացիական նշա
նակության հողերի 90%-ը ոռոգվում է՝

25,037

Other cattle

Պտղատու այգիներից հիմնականում ստաց
վում է խաղող, ծիրան և դեղձ։ Մյուս արտադ
րանքներից են՝ տանձը, խնձորը, սեխը, ձմե
րուկը, սմբուկը, հացազգիները և չոր սերմե
րը։ Արարատը Հայաստանի գինու արտադ
րության առաջատար մարզերից է՝ խաղողի
մշակման և գինու արտահանման առումով
(Արմավիրի և Վայոց Ձոր մարզերի հետ մեկ
տեղ):

Մարզում կան 2 մեծ թռչնաբուծական ֆեր
մաներ, որոնք գտնվում են Քաղցրաշեն գյու
ղում և Մասիս քաղաքում։ Վերջին ժամա
նակներում մարզում զգալիորեն զարգացել
է ձկնաբուծությունը։ Ձկնաբուծական ամե
նամեծ ջրավազանները գտնվում են Արմաշ
գյուղի և Վայոց Ձորի մոտակայքում։

39,757

Գտնվելով բերրի Արարատյան դաշտավայ
րում, այս մարզին բաժին է ընկնում Հայաս
տանի ընդհանուր տարեկան գյուղատնտե
սական արտադրանքի 15%-ը։ Մարզի ընդ
հանուր տարածքի մոտ 75%-ը (1,567 կմ2)
վարելահողեր են, որոնց 17.23%-ը (270 կմ2)
հերկվում է։

հիմնականում օգտագործելով Վեդի և
Ազատ գետերից բացված ջրանցքները։
Գեղանիստ գյուղն ունի պարարտանյութ
արտադրող
մասնագիտացված
գործա
րան և ոռոգման համակարգի նախագիծ։

Other cattle

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Արարատը (Արարատ) Հայաստանի մարզե
րից է։ Մարզն անվանվել է բիբլիական Արա
րատ լեռան պատվին։ Արևմուտքից այն սահ
մանակից է Թուրքիային, իսկ հարավից՝ Ադր
բեջանի Նախիջևանի ինքնավար հանրապե
տությանը։ Այն շրջապատում է Նախիջևանի
Քարքի անկլավը, որը վերահսկվում Հայաս
տանի կողմից Ղարաբաղյան պատերազմի
ընթացքում 1992 թ. մայիսին դրա գրավումից
հետո։ Արարատի ներքին սահմաններն ան
ցնում են հյուսիս-արևմուտքից՝ Արմավիրի
մարզով, հյուսիսից՝ Կոտայքի մարզով, ար
ևելքից՝ Գեղարքունիքի մարզով, հարավ-ար
ևելքից՝ Վայոց Ձորի մարզով և հյուսիսից՝ Եր
ևան քաղաքով։ Հայաստանի նախկին երկու
մայրաքաղաքները՝ Արտաշատը և Դվինը
գտնվում են ներկայիս Արարատի մարզում։
Այստեղ է գտնվում նաև Խոր Վիրապ վանքը,
որը հայտնի է որպես Գրիգոր Լուսավորչի 13ամյա բանտարկության վայր, և այստեղ է
Արարատ լեռանը ամենամոտ կետը Հայաս
տանի սահմաններում։

2020

Գծապատկեր 14. Կենդանիների գոմաղբ, Արա
րատ, տոննա

2018

2019

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

70,794

51,305

102,354

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Other cattle

53,684

88,268

Large cattle

59,468

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

45,071

93,833
45,906

86,675

Large cattle

Other cattle

53,723

49,470

44,424

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Անասնաբուծության բարձր մակարդակով
պայմանավորված՝ ստացվող գոմաղբի քա
նակություններով մարզը հանդիսանում է

112,460

Ինչպես նախկինում ներկայացված մարզերը,
այնպես էլ՝ Արմավիրը բնութագրվում է հա
ցազգի մշակաբույսերի մնացորդների զգա
լի ծավալներով։ Ստանալով միջինը 23,668
տոննա՝ ծղոտում պարունակվող էներգիայի
քանակությունը կկազմի 355 ՏՋ։ Վառելիքի
համար օգտակար կենսազանգվածի քանա
կությունները կարող են ավելանալ՝ հասնելով
մինչև 6,000 տոննայի։

այդ ռեսուրսի 4-րդ ամենամեծ արտադրո
ղը։ Տարեկան արտադրելով մինջին հաշվով
354 հազար տոննա գոմաղբ և օգտագործե
լով դրա 50%-ը էներգետիկ նպատակներով ՝
ստեղծվում է լավ հնարավորություն, որ կա
րող է արտադրվել 1,521,389 ՏՋ էներգիա, որը
կմատակարարվի ցանցին։

105,700

Արմավիրը (Արմավիր) Հայաստանի արևմ
տյան հատվածում գտնվող
մարզերից է։ Այն գտնվում է Արարատյան
դաշտավայրում, որտեղ հարավից գերիշխում
է Արարատյան լեռը, իսկ հյուսիսից՝ Արագած
լեռը։ Մարզկենտրոնը Արմավիր քաղաքն է,
իսկ ամենամեծ քաղաքը՝ Վաղարշապատը
(Էջմիածին)։ Մարզը Թուրքիայի հետ ունի 72
կմ երկարությամբ երկար սահման՝ դեպի հա
րավ և արևմուտք ուղղություններով։ Զբա
ղեցնելով բերրի Արարատյան դաշտավայրի
հիմնական մասը՝ Արմավիրի մարզը իր մեծ
ներդրումն է բերում Հայաստանի Հանրա
պետության գյուղատնտեսության ոլորտում։
Մարզի տնտեսությունը մեծապես հիմնված է
գյուղատնտեսության վրա, ներառյալ՝ երկրա
գործությունը և անասնաբուծությունը։ Մար
զի ընդհանուր մակերեսի մոտ 78%-ը (970
կմ²) վարելահողեր են, որոնց 40%-ը (388 կմ²)
հերկվում է։ Հիմնական մշակաբուսերն են
խաղողը, ծիրանը, տանձը, սալորը, հացազ
գիները, չոր սերմերը և բանջարեղենը։ Ներ
կայումս մարզին բաժին է ընկնում Հայաս
տանի ընդհանուր տարեկան գյուղատնտե
սական արտադրանքի 17.8%-ը։ Արմավիրը
Հայաստանի գինու արտադրության առաջա
տար մարզերից է՝ խաղողի մշակման և գինու
արտահանման առումով (Արարատի և Վայոց
Ձոր մարզերի հետ մեկտեղ)։

Large cattle

Ելնելով այն ենթադրությունից, որ մնացորդ
ներից ընդամենը 25%-ը կարող է օգտագործ
վել վառելիքի արտադրության համար, կարե
լի է արտադրել մոտավորապես 4,647 տոննա

վառելիք։ Կա կենսաէներգիայի զգալի նե
րուժ է, որ կարելի է ստանալ Արարատում՝
անասնաբուծության մնացորդներից։ Տարե
կան կտրվածքով ունենալով միջինը 228,670
տոննա կենդանիների գոմաղբ՝ մարզն ունի
էներգիայի և ջերմության ստացման համար
կենսագազի նախագծեր իրականացնելու
մեծ ներուժ։ Կենսագազի արտադրության
համար առնվազն 50% մասնաբաժնով՝ ար
տադրվող էներգիայի քանակությունը կլինի
մոտ 830,371 ՏՋ։

Other cattle

Հացաբույսերից ծղոտի զգալի ռեսուրսներ են
ստացվում այս մարզում։ Տարեկան ստանա
լով միջինը 23,668 տոննա ծղոտ՝ այս հումքի
մեջ պարունակվող էներգիային բաժին է ընկ
նում 279 ՏՋ։ Էներգիայի այս քանակությունը
կարող է փոխարինել մարզում տնային տն
տեսությունների կողմից ներկայումս սպառ
վող 20,000 տոննա բնափայտին։

2020

Գծապատկեր 15. Կենդանիների գոմաղբ,

Արմավիր, տոննա

31

Գծապատկեր

2018

16.

Արմավիրի մարզ, տոննա

Բուսական

Grapes fruit age
tons

From fruit berries, 111
tons

1,873

2,255
From orchards,
tons

Grapes fruit age
tons

From fruit berries, 109
tons

1,873

2,226
From orchards,
tons

Grapes fruit age
tons

From fruit berries, 96
tons

1,880

2,238
From orchards,
tons

2017

2019

2017

20,889

21,665

2018

2019

Գծապատկեր 17. Հացաբույսերի մնացորդներ,
Արմավիրի մարզ, տոննա

մնացորդներ,

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Գեղարքունիքը (Գեղարքունիք) Հայաստանի
մարզերից է։ Մարզկենտրոնը և ամենամեծ
քաղաքը Գավառն է։ Գեղարքունիքի մարզը
գտնվում է Հայաստանի արևելյան հատվա
ծում, և ընդհանուր սահման ունի Արդբեջանի
և Շահումյանի շրջանի հետ։ Իր 5,348 կմ2 մա
կերեսով՝ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամե
նամեծ մարզն է։ Սակայն իր տարածքի 24%-ը
կամ 1,278 կմ2-ը զբաղեցնում է Սևանա լիճը,
որը Անդրկովկասի ամենամեծ լիճն է և մար
զի հիմնական զբոսաշրջային վայրը։ Գեղար
քունիքի մարզի տնտեսությունը հիմնակա
նում ունի գյուղատնտեսական կողմորոշում,
ներառյալ՝ երկրագործությունը և անասնա
բուծությունը։ Այս մարզին բաժին է ընկնում
Հայաստանի ընդհանուր տարեկան գյու
ղատնտեսական արտադրանքի 18%-ը։ Մար
զի ընդհանուր տարածքի մոտ 65%-ը (3,487
կմ2) վարելահողեր են, որոնց 27.3%-ը (951.5
կմ2) հերկվում է։ Գեղարքունիքում մոտ 60,000
գյուղացիական տնտեսություններ շահա
գործվում են մասնավոր հատվածի կողմից։
Հիմնական մշակաբույսերն են կարտոֆիլը և
հացազգիները։
Հացաբույսերից ստացվող մնացորդներն ու
նեն ամենամեծ ներուժը, ինչպես նշվում է
Գծապատկեր 18-ում։ Տարեկան կտրվածքով
հավաքվող միջին քանակությունները կազ
մում են մոտ 58,000 տոննա. այս ռեսուրսի նե
րուժով մարզը Շիրակից հետո զբաղեցնում
է երկրորդ տեղը։ Եթե այս ներուժի մեկ քա
ռորդը համարվի օգտակար կոշտ վառելիքի
արտադրության համար, ապա ամեն տարի
կտրամադրվի 14.5 հազար տոննա բրիկետի
և/կամ պելետի համար։
Արտադրվելու և սպառվելու պարագայում՝
կենսազանգվածային վառելիքը կփոխարինի
15,500 խորհանարդ մետր բնափայտի, ինչը
կազմում է մարզի ներկայիս սպառման 36%ը։

32

28,452

Կենսավառելիքի արտադրության համար
օգտագործելի մնացորդների ամենամեծ նե
րուժը բաժին է ընկնում անասնաբուծությու
նից ստացվող գողմաղբին։ Վիճակագրական
տվյալները ցույց են տալիս, որ մարզը հանդի
սանում է երկրում ամենաշատ կենդանիների
գոմաղբ տվող մարզը, որը պետք է դիտար
կել որպես տվյալ մարզում կենսավառելիքի
զարգացման ռազմավարության հիմնական
բաղադրիչ տարր։ Տարեկան կտրվածքով ար
տադրելով գրեթե կես միլիոն տոննա գոմաղբ՝
մարզը կկարողանա արտադրել 1,639,926 ՏՋ
էներգիա։

40,954

29,598

Small cattle
head

139,868

Pigs, head

Large cattle

Other cattle

244,447

2019

Small cattle
head

Pigs, head

30,414

2018

41,867

261,133
43,466

146,186
Other cattle

Գեղարքունիքի մարզ, տոննա

Large cattle

Գծապատկեր 18. Հացաբույսերի մնացորդներ,

Pigs, head

2019

Small cattle
head

2018

Other cattle

2017

Large cattle

29,611

42,562

149,788

69,626

268,186

61,573

2020

Կոտայքը (Կոտայք) Հայաստանի մարզե
րից է։ Այն գտնվում է երկրի կենտրոնական
հատվածում։ Մարզկենտրոնը Հրազդանն,
իսկ ամենամեծ քաղաքը՝ Աբովյանը։ Այն ան
վանվել է Հին Հայաստանի պատմական Այ
րարատ նահանգի Կոտայք կանտոնի պատ
վին։ Կոտայքը Հայաստանի գյուղատնտեսա
կան արտադրանքի և անասնաբուծության
հիմնական կենտրոններից է, որին բաժին
է ընկնում Հայաստանի ընդհանուր տարե
կան գյուղատնտեսական արտադրանքի 6%ը։ Մարզի ընդհանուր տարածքի մոտ 74%-ը
(1,546.4 կմ²) վարելահողեր են, որոնց 24.4%ը (378 կմ²) հերկվում է։ Կոտայքում թվով
36,125 գյուղացիական տնտեսություններ շա
հագործվում են մասնավոր հատվածի կող
մից կամ կոոպերատիվների միջոցով։ Մարզի
գյուղատնտեսական ապրանքները բաժան
վում են հետևյալ կերպ. 40%-ը ստացվում է
անասնաբուծությունից, 14%-ը ծխախոտի
մշակումից, 10%-ը մրգերից, 8% բանջարե
ղենից, 28%-ն՝ այլ ապրանքներից, ներառյալ՝
հացազգիները և չոր հացահատիկները։ Պտ
ղատու այգիները հիմնականում արտադրում
են խաղող, ծիրան, դեղձ և խնձոր։
Մարզն ունի ծղոտի լավ ներուժ։ Յուրաքան
չյուր տարի միջինը 31 հազար տոննա ծղո
տի արտադրությամբ՝ դրա մոտավորապես 8
հազար տոննան կարող է վերափոխվել կոշտ
վառելիքի։ Ունենալով միջինում ցածր ջեր
մարար ունակություն, որը կազմում է 17.5 Մջ/
կգ, այս վառելիքի այրումից ստացվող էներ
գիան կառաջացնի 137 Տերա Ջոուլ էներգիա։
Կենսազանգվածային վառելիքն օգտագոր
ծելու միջոցով՝ մարզում կարող է փոխարին
վել մոտ 10 հազար խորհանարդ մետր բնա
փայտի սպառումը։
Մարզի պտղատու և խաղողի այգիների մնա
ցորդներից ստացվող վառելիքը կփոխարինի
հավելյալ 1.7 հազար խորհանարդ մետր փայ

տի, որը կկազմի 31,620 ՄՋ՝ ծղոտից ստացվող
վառելիքի հետ միասին։

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Գծապատկեր 19. Կենդանիների գոմաղբ,
Գեղարքունիքի մարզ, տոննա

Անասնաբուծությունից ստացվող մնացորդ

ներն իրենցից ներկայացնում են մարզի կեն
սառեսուրսների ներուժի կարևոր մասը։ Մի
ջինը 315 հազար տոննա գոմաղբի հաշվար
կով՝ էներգիայի արտադրության համար դրա
առնվազն 50%-ի օգտագործման ներուժի
արդյունքում կստացվի 1,228,647 ՏՋ։

61,573

69,626
42,562

2017

2018

2019

Գծապատկեր 20. Հացաբույսերի մնացորդներ,
Կոտայքի մարզ, տոննա
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Գծապատկեր

21.

Կոտայքի մարզ, տոննա

Բուսական

մնացորդներ,

22.

Կոտայքի մարզ, տոննա

44,435

18,254

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle

Կենդանիների

51,903

129,800
75,821

41,990

43,986

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

79,091

Large cattle

44,517

Գծապատկեր

2019

2020

գոմաղբ,

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Լոռին (Լոռի) Հայաստանի մարզերից է։ Այն
գտնվում է երկրի հյուսիսային հատվածում՝
սահմանակցելով Վրաստանին։ Վանաձորը
մարզկենտրոնն է և մարզի ամենամեծ քա
ղաքը։ 2016 թվականի դրությամբ մարզին
բաժին է ընկել Հայաստանի տարեկան ընդ
հանուր արդյունաբերական արտադրանքի
մոտ 6%-ը։ Լոռին մետալուրգիական արդյու
նաբերության, շինանյութերի արտադրու
թյան, ինչպես նաև՝ կաթնամթերքի արտադ
րության կարևոր կենտրոն է։ Այստեղ է գտն
վում Յունեսկոյի համաշխարհային ժառան
գությունում ներառված Հաղպատի և Սանա
հինի վանքերը, ինչպես նաև՝ լավ պահպան
ված Ախթալայի վանքը, որտեղ հայերը, վրա
ցիները և հույները սեպտեմբերի 20-21-ին
կատարում են ամենամյա ուխտագնացու
թյուն։
Մարզին սպասարկում է Ստեփանավանի
օդանավակայանը։ Լոռիի գյուղատնտեսու
թյունը կազմում է Հայաստանի տարեկան
ընդհանուր գյուղատնտեսական արտադ
րանքի 7.5%-ը։ Լոռիում բնակչության մոտա
վորապես 40%-ը ներգրավված է գյուղատն
տեսական գործունեության մեջ, ներառյալ՝
երկրագործությունը և անասնաբուծությունը։

61,573

69,626
42,562

2017

2018

2019

Գծապատկեր 23. Հացաբույսերի մնացորդներ,

Լոռու մարզ, տոննա
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2018

Other cattle

2019

Other cattle

2018

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle
2017

Other cattle

1,114

19,156

40,907

1,133

17,298

127,175

129,357
81,464

1,193

Մարզի տարածքի գրեթե 66.3%-ը (2,511.5
կմ2) վարելահողեր են, որոնց 17%-ը (421 կմ2)
հերկվում է։ Մարզի հիմնական մշակաբույ
սերն են հացազգիները, որոնց հաջորդում է
կարտոֆիլը և բանջարեղենը։
Մարզը զբաղեցնում է երրորդ տեղը՝ հա
ցազգիներից ստացվող ծղոտի ներուժի
մասով։ Տարեկան կտրվածքով տատան
վելով 45-46 տոննայի սահմաններում՝ այն
քանակությունները, որոնք հնարավոր է
փոխարկել վառելիքի, կկազմեն մոտ 11
տոննա, որը կվերածվի 170 ՏՋ էներգիայի։
Կան նաև զգալի քանակությամբ բուսական
մնացորդներ, որոնք ստացվում են պտղատու
և խաղողի այգիներից։ Չնայած դրանք ան
նշան են՝ կենսազանգվածի այլ տեսակների
համեմատ, սակայն պետք է հաշվի առնվեն՝
պայմանավորված աճող տենդենցով։
Համաձայն պաշտոնական վիճակագրու
թյան՝ կենսաէներգիայի ամենամեծ ներուժը

Գծապատկեր 24. Բուսական մնացորդներ, Լոռու

մարզ, տոննա

187,677

8,856

27,944

Large cattle

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

11,783

27,963

11,918

12,878

Large cattle

Pigs, head
Small cattle
head
Bird
2019

12,136

102,708

180,020
93,031

2018

2020

Գծապատկեր 25. Կենդանիների գոմաղբ, Լոռու
մարզ, տոննա

Շիրակը (Շիրակ) Հայաստանի մարզերից է։
Այն գտնվում է երկրի հյուսիս-արևմտյան
հատվածում՝ արևմուտքից սահմանակցելով
Թուրքիային, իսկ հյուսիսից՝ Վրաստանին։
Մարզկենտրոնը և ամենամեծ քաղաքը Գյում
րին է։ Մարզի տնտեսությունը հիմնականում
հիմնված է գյուղատնտեսության, այդ թվում՝
երկրագործության և անասնաբուծության
վրա։ Հայաստանի ընդհանուր տարեկան
գյուղատնտեսական արտադրանքում մարզի
մասնաբաժինը կազմում է 11.6%։ Մարզի
ընդհանուր տարածքի մոտ 80%-ը (2,145.5
կմ²) վարելահողեր են, որոնց 36.7%-ը (787
կմ²) հերկվում է։

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

2019

Other cattle

2018

Other cattle

Large cattle
2017

Other cattle

1,114

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

22,871

1,133

12,214

93,666

1,193

դանիների գոմաղբ, այս քանակության 50%
-ի՝ կենսագազի փոխարկման ներուժի ար
դյունքում կստացվի առնվազն 1,109,988 ՏՋ։

186,899

բաժին է ընկնում կենդանիների գոմաղբին։
Այս իմաստով մարզը զբաղեցնում է երկրի
մարզերի առաջին 5 հորիզոնականները։ Ու
նենալով միջինում 331 հազար տոննա կեն

Շիրակի բերրի դաշտավայրը Հայաստանի
հացազգիների և կարտոֆիլի ամենամեծ ար
տադրողն է։ Մարզում ոռոգման համակարգը
բավականին զարգացած է։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ մար
զը զբաղեցնում է առաջին տեղը ծղոտի սե
փական ռեսուրսների գծով։ Տարեկան միջին
հաշվով 105 հազար տոննա արտադրան
քի հաշվարկով՝ տնտեսապես ողջամիտ կլի
նի հավաքել և արտադրել մինչև 30 հազար
տոննա կենսազանգվածային վառելիք։ Այս
քանակությունը կպարունակի 460 ՏՋ էներ
գիա, որը կփոխարինի 33 հազար խորհա
նարդ մետր փայտի։
Այստեղ կա նաև կենդանիների գոմաղբից
ստացվող մնացորդների զգալի ներուժ։ Մար
զը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը գոմաղբի իր
ներուժի գծով։ Յուրաքանչյուր տարի հա
վաքվող գոմաղբի միջին քանակությունները

տալիս են 1,403,886 ՏՋ էներգիայի արտադ
րության հնարավորություն, եթե միայն օգ
տագործվի մնացորդների 50%-ը։ Այս մար
զում կենսազանգվածային մնացորդների
մեծ ներուժը ենթակա է հետագա մանրակր
կիտ վերլուծության։ Քանի որ բնափայտի օգ
տագործումն այս մարզում, ամենացածրերից
է երկրի մասշտաբով, կենսազանգվածի և այլ
կենսավառելանյութերի ներուժի ուսումնա
սիրությունը հատկապես այս մարզում կունե
նա առաջնակարգ նշանակություն։
Բացի այդ, մարզում էներգետիկ աղքատու
թյան ներկա մակարդակը կարող է լուծում
գտնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր
ների զարգացման միջոցով։
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187,677

2019

12,136

8,856

27,944

60,134

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Large cattle

Other cattle

11,783

27,963

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

11,918

93,031

Large cattle

Other cattle

12,878

12,214

22,871

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

106,766

102,708

180,020

186,899
93,666

Large cattle

Other cattle

2018

148,885

2017

2018

2019

Գծապատկեր 27. Հացաբույսերի մնացորդներ,
Շիրակի մարզ, տոննա

2020

Գծապատկեր 26. Կենդանիների գոմաղբ, Շիրակի
մարզ, տոննա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Սյունիքը (Սյունիք) Հայաստանի ամենահա
րավային հատվածում գտնվող մարզն է։ Հյու
սիսից այն սահամանակցում է Վայոց Ձորի
մարզին, արևմուտքից՝ Ադրբեջանի Նախիջ
ևանի ինքնավար հանրապետության անկա
վին, արևելքից՝ դե ֆակտո անկախ Լեռնային
Ղարաբաղի հանրապետությանը, իսկ հարա
վից՝ Իրանին։ Մարզկենտրոնը և ամենամեծ
քաղաքը Կապանն է։
Մարզի ընդհանուր մակերեսի մոտ 74%-ը
(3,336 կմ²) վարելահողեր են, որոնց 13.2%-ը
(440 կմ²) հերկվում է։
Գյուղական բնակչությունը հիմնականում
զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ և անաս
նաբուծությամբ։ Մարզը տալիս է Հայաստա
նի տարեկան գյուղատնտեսական արտադ
րանքի 6.5%-ը։ Հիմնական մշակաբույսերն են
հացազգիները, չոր հացահատիկները, կար
տոֆիլը և բանջարեղենը։
Պատշաճորեն հավաքելու դեպքում միայն
աշնանացան ցորենը կարող է ապահովել
կենսավառելիքի արտադրության համար
պիտանի 15 տոննա մնացորդ։ Ընդհանուր
առմամբ, հացազգի մշակաբույսերը կարող
են տալ ավելի քան 21 հազար տոննա կեն
սազանգված։ Այնուամենայնիվ, ամենամեծ
ներուժը բաժին է ընկնում կենդանիների գո
մաղբին, ինչը պահպանել է կայուն դինամի
կա 2017-2019 թվականների ընթացքում։
Այս մնացորդներից ստացվելիք էներգիայի
քանակությունը կազմում է 315,000 ՄՋ հա
ցաբույսերից, և 973,926 ՏՋ՝ կենդանիների
գոմաղբից։

36

Պայմանավորված պտղատու այգիներից հա
վաքվող փոքր քանակություններով՝ դրանք
կարելի է անտեսել ելնելով սույն վերլուծու
թյան նպատակներից։
148,885
106,766
60,134

2017

2018

2019

Գծապատկեր 28. Հացաբույսերի մնացորդներ,
Սյունիքի մարզ, տոննա

2019

4,304

79,363
30,981

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

Other cattle

Large cattle

48,731

122,866
47,573

32,021

4,387

73,207

49,413
5,402

2018

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

մնացորդներ,

Large cattle

Բուսական

Other cattle

29.

Սյունիքի մարզ, տոննա

2019

Pigs, head
Small cattle
head
Bird

2018

Large cattle

2017

Other cattle

22,872

689.7

Գծապատկեր

120,236

122,142

702

74,420

698.4

2020

Գծապատկեր 30. Կենդանիների գոմաղբ, Սյունիքի

մարզ, տոննա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Տավուշը (Տավուշ), Հայաստանի մարզերից
է։ Այն գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևե
լյան հատվածում, և հյուսիսից սահմանակ
ցում է Վրաստանին, իսկ արևելքից՝ Ադրբե
ջանին։ Ներքին սահմաններ ունի հարավից՝
Գեղարքունիքի մարզի, հարավ-արևմուտքից՝
Կոտայքի մարզի, իսկ արևմուտքից՝ Լոռու
մարզի հետ։ Մարզկենտրոնը և մարզի ամե
նամեծ քաղաքը Իջևանն է։
Տավուշն ունի ցածր գյուղատնտեսական ին
դեքս՝ Հայաստանի տարեկան ընդհանուր
գյուղատնտեսական արտադրանքում կազ
մելով ընդամենը 4.8%։ Մարզի ընդհանուր
տարածքի մոտ 41%-ը (1,108 կմ²) վարելա
հողեր են, որոնց 23%-ը (256 կմ²) հերկվում է։
Շատ գյուղական համայնքներում բնակչու
թյունը հիմնականում զբաղվում է երկրագոր
ծությամբ, անասնաբուծությամբ և խոզաբու
ծությամբ։ Հիմնական մշակաբույսերն են հա
ցազգիները և խաղողը։
Ուստի, մարզում առկա ընդհանուր ներուժը
ցածր է երկրի մյուս մարզերի համեմատու
թյամբ. մարզն ունի հացազգիների ծղոտի
և կենդանիների գոմաղբի դրական ներուժը
խթանելու լավ հնարավորություն։
Տարեկան կտրվածքով ստանալով միջինը
14 հազար տոննա ծղոտ՝ լավ հնարավորու
թյուն է ստեղծվում, որպեսզի մնացորդների
մեկ քառորդը կարելի լինի տնտեսապես ող
ջամիտ եղանակով մշակել՝ ստանալով վա
ռելիք։ Բացի այդ, կենսազանգվածի ոլորտի
զարգացումը դրական ազդեցություն կունե
նա մարզում բնափայտի սպառման աճի վրա։

17,747

14,491
9,271

2017

2018

2019

Գծապատկեր 31. Հացաբույսերի մնացորդներ,
Տավուշի մարզ, տոննա
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2017

Գծապատկեր

32.

Բուսական

2019

մնացորդներ,

48,843

38,400

76,059

Pigs, head

Small cattle
head

Other cattle

Large cattle

Pigs, head

Other cattle

2019

6,602

6,402

32,348

45,687

71,744

2018

Large cattle

Small cattle
head

Pigs, head

Other cattle

Large cattle

Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

2018

Տավուշի մարզ, տոննա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում
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Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

6,761

390.9

30,419

43,616

397.5

396.6

Small cattle
head

740.4

72,911

749.4

691.2

2020

Գծապատկեր 33. Կենդանիների գոմաղբ, Տավուշի

մարզ, տոննա

Վայոց Ձորը (Վայոց Ձոր) Հայաստանի մար
զերից է։ Այն գտնվում է երկրի հարավ-արևե
լյան ծայրում՝ արևմուտքից սահմանակցելով
Ադրբեջանի նախիջևանյան անկլավին, իսկ
արևելքից՝ Արցախի Հանրապետության Շա
հումյանի շրջանին (դե յուրե Ադրբեջանի
Քարվաճառի շրջան)։ Մակերեսը կազմում է
2,308 կմ2։ Ունենալով ընդամենը 53,230 (2002
թ. մարդահամար) բնակչություն՝ այն երկրի
ամենանոսր բնակեցված մարզն է։ Մարզ
կենտրոնը և ամենամեծ քաղաքը Եղեգնա
ձորն է։
Հայաստանի մարզերից՝ Վայոց Ձորն ունի
ամենացածր գյուղատնտեսական ինդեքսը՝
ձևավորելով Հայաստանի տարեկան ընդ
հանուր գյուղատնտեսական արտադրանքի
2.2%-ը։ Մարզի ընդհանուր տարածքի մոտ
82.5%-ը (1,903 կմ²) վարելահողեր են, որոնց
ընդամենը 8.5%-ն (162 կմ²) հերկվում։
Այնուհանդերձ, մարզում ամենատարածված
գործունեությունը գյուղատնտեսությունն է,
այդ թվում՝ երկրագործությունը և անասնա
բուծությունը։ Գյուղատնտեսական մշակա
բույսերից են ծիրանը, բալը, տանձը, դեղձը,
խնձորը, սերկևիլը, սալորը, սեխը, ընկույզը,
խաղողը և հատապտուղները։ Անասնա
բուծությունը ներառում է բրդի արտադրու
թյուն, այծաբուծություն, թռչնաբուծություն և
մեղվապահություն։ Գինու արտադրությամբ
Վայոց Ձորը Հայաստանի առաջատար մար
զերից է խաղողի մշակման և գինու արտա
հանման առումով (Արարատի և Արմավիրի
մարզերի հետ մեկտեղ)։

5,661
4,475
2,976

2017

2018

2019

Գծապատկեր 34. Հացազգիների մնացորդներ,
Վայոց Ձորի մարզ, տոննա

2018

48,843

Small cattle
head

Pigs, head

Other cattle

Large cattle

6,602

38,400

76,059

2019

Small cattle
head

Pigs, head

6,402

2018

Other cattle

Large cattle

Pigs, head

Small cattle
head

Other cattle

Large cattle

Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

2019

2020

Գծապատկեր 35. Բուսական մնացորդներ, Վայոց

Գծապատկեր 36. Կենդանիների գոմաղբ, Վայոց

3.3 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐ.
ԿԱՐՃ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ
ՆԵՑՈՂ ԿՈՃՂԱՇԻՎԱՅԻՆ ՏԱ
ՐԱԾՔՆԵՐ (SRC)

գրանցում են նման հողերը, իսկ էներգետիկ
նպատակներով դրանց օգտագործման հնա
րավորությունը տալիս է ահռելի մեծ հնարա
վորություններ։ Էներգետիկ մշակաբույսերի
տնկումը կարող է դառնալ համայնքային ան
տառտնտեսության զարգացման ծրագրե
րի մաս։ Ավելին, դա հատկապես կարևոր է
հիմա, երբ Հայաստանը ձեռնարկել է մինչև
2050 թվականը կրկնապատկել անտառային
զանգվածը։

Ձորի մարզ, տոննա

Անտառային ռեսուրսների սակավությունը
հանգեցրել է այսպես կոչված էներգետիկ
մշակաբույսերի արագ աճող պլանտացիա
ների նկատամամբ հետաքրքրության աճին։
Ինչպես նշվել է վերը, Հայաստանը նոսր ան
տառապատված երկիր է, որտեղ անտառնե
րը բացառապես լեռնային են՝ բնական փայ
տի փոքր պաշարով (41.7 միլիոն խորհանարդ
մետր) և մեկ շնչին ընկնող 0.1 հեկտար ան
տառային տարածքով (Խուրշուդյան, 2000 թ.)։
Հայաստանի անտառներում չկան արդյունա
գործական հատումներ, իսկ այլ հատումնե
րից գնված բնափայտն ու բուսասանիտարա
կան միջոցները (սանիտարական, խնամքի և
այլն) պաշտոնական տվյալներով աննշան են։
Զարգացած երկրների փորձն ապացուցում է
էներգետիկ մշակաբույսերի նկատմամբ հե
տաքրքրությունը, քանի որ դրանք տալիս են
ավելի արագ աճի այլընտրանք, քան սովորա
կան անտառները։ էներգետիկ մշակաբույ
սերի մշակման օգուտներից մեկն էլ դրանց
աճելու կարողությունն է ամենավատ և ոչ
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
վրա։ Հայաստանի գրեթե բոլոր համայնքները

Ձորի մարզ, տոննա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

2017

Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

Vineyards
residues,
tons

Orchard
residues,
tons

6,761

32,348

45,687

303.3

304.2

30,419

43,616

300.3

72,911

603.9

591.9

582.3

րի օգտագործումը։ Նման վիճակ է պտղա
տու այգիների մնացորդների մասով, որոնք
սակավ են, որպեսզի դիտարկվեն մշակման
համար, հաշվի առնելով փոխադրման և ար
տադրության վայր առաքման նպատակով
հավաքման, մշակման տեխնիկական խոչըն
դոտները։

71,744

Յուրաքանչյուր տարի ունենալով 4 հազար
տոննա ծղոտ՝ դրա միայն մեկ հազար տոն
նան է կարելի տնտեսապես ողջամիտ ձևով
վերամշակել՝ ստանալով վառելիք։ Սա մեծ
ներուժ չէ, եթե համեմատենք մյուս մարզե
րի հետ. այնուհանդերձ, այն կբերի հավելյալ
արժեք տեղական մակարդակում և կխթա
նի էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրնե

Միևնույն ժամանակ, Հայաստանում, էներգե
տիկ մշակաբույսերի տնկումը նորություն չէ.
այն իր առաջին փորձն ունեցել է 1994 թվա
կանին Արմավիրի մարզում։ ԱՄՆ-ից ներ
մուծված ամերիկյան բարդու արագ աճող
կենսապատճենները տնկվել են փորձարկ
ման նպատակով։ Չնայած ստացվեցին գե
րազանց արդյունքներ, սակայն մինչ օրս
երկրում չի գնահատվել էներգետիկ մշակա
բույսերի տնկման որևէ մասշտաբային ծա
վալում։
Հայաստանի համար մատչելի և հարմար այ
լընտրանքներն ակնհայտ են։ Կախված մի
շարք գործոններից՝ դրանք կարող են նմա
նություն ունենալ փայտային կամ խոտային
էներգետիկ մշակաբույսերի հետ։ Յուրաքան
չյուր խմբի համար կներկայացվի և կվերլուծ
վի ամենաներկայացուցչական մշակաբույսը։
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3.3.1 Փայտային կենսազանգված. ու
ռենի, էներգետիկ ուռի1
Էներգետիկ ուռին փայտացողուն և թփան
ման բույս է, որն ունի մինչև 3 – 3.5 սմ/օր արագ
աճ և 20-25 տարվա կյանքի տևողություն։ Ու
ռենու տարբեր հիբրիդների արդյունագոր
ծական պլանտացիաները, որոնք հասել են
նման ցուցանիշների, տնկվել են բալկանյան
երկրներում2։ Էներգետիկ ուռենու արդյունա
գործական պլանտացիաներ և փորձ ունեցող
ամենամոտ երկիրը Ուկրաինան է։ Այդպիսի
երկրներում տարբեր բազմազանություններ
և հիբրիդներ կարող են աճել 2-3 տարում՝ 6-7
մ բարձրություն ունեցող ընձյուղներով, որ
տեղ ընձյուղի հիմքի տրամագիծը 6-8 սմ է։
Սկսած 2-3-րդ տարվանից կարելի է ստանալ
35 տ/հա/տարի (թաց) կենսազանգված հում
կենսազանգվածի ձևով, այն է՝ տուկ, տաշեղ,
ուղիղ ճիպոտ և պելետ կամ բրիկետ։
Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

• Բնութագրեր
1. Արագ աճ. մինչև 3-3,5 սմ/օր,
2. Բարձր ջերմարար ունակություն. 4900
կկալ.կգ ~ 19-21 ՄՋ/կգ ~ 5.5 ԿՎ/կգ չոր
կենսազանգված,
3. Հիանալի
հարմարվողականություն
տարբեր հողակլիմայական պայման
ների,
4. Կենսազանգվածի՝ 20-25 տարվա կա
յուն բերք։ Համապատասխան տեխնո
լոգիաների կիրառման դեպքում կարե
լի է ստանալ կենսազանգվածի ավելի
քան 60 տ/հա տարեկան բերք,
5. Հարմար է ջրի ավելցուկ ունեցող հո
ղերի, աղտոտված և դեգրադացված
հողերի համար

• Օգտահանման տարածքներ
1. Կենսազանգվածի
արտադրություն
ջերմության, էլեկտրական էներգիայի
և պելետի/բրիկետի արտադրության
համար
2. Պաշտպանիչ վարագույրների կանգ
նեցում դաշտային մշակաբույսերի,
ինչպես նաև ճանապարհների և երկա
թուղիների համար
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3.	Հողի կայունացում. թեքվող գրունտե
րի և գետափերի էրոզիայի կանխում,
արդյունագործական մոխրի պահես
տարանների կայունացում, գյուղատն
տեսական նշանակության հողերի հող
մային էրոզիա
4.	Դեգրադացված հողերի բարելավում և
դրանց վերաներդրում արտադրական
ցիկլում
5. Բնական կեղտաջրերի մաքրում և հո
ղերի ֆիտոռեմեդացիա
6. Ջրի ավելցուկ ունեցող հողերի դրենաժ
Salix ուռին շատ լավ է զարգանում բարե
խառն կլիմայական պայմաններում, որտեղ
միջին տարեկան ջերմաստիճանը 8-12°C
է։ Այն չի պահանջում շատ լույս, եթե առա
ջարկվող խտությունները պահպանվում են։
Այն դիմանում է մինչև –30°C ցրտահարու
թյանը և չափավոր երաշտին։ Այն կարող է
աճել տարբեր տիպի հողերի վրա՝ պահպա
նելով pH-ը 3.5-10-ի միջակայքում, որի իդեա
լական արժեքը 5.5-7.5-ի միջակայքում է։ Այն
ունի զրո հանդուրժողականություն աղակա
լած հողերի նկատմամբ։ Բերքը կախված է
հողի որակից, կլիմայից և ջրի առկայությու
նից։ Այս բոլոր բաղադրիչներից ջրի առկայու
թյունն ակնհայտորեն ամենապահանջվածն
է բերքն առավելագույնի հասցնելու համար։
Այդ իմաստով, եթե չկան կատարելապես հա
մապատասխան բնական պայմաններ, ապա
պետք է իրականացնել ոռոգում առավելա
գույն բերք և շահույթ ստանալու համար։

• Հողի նախապատրաստում
Հողի նախապատրաստումը սկսվում է նախ
քան պլանտացիայի ստեղծումը՝ հեռացնելով
մոլախոտերը ոչ ընտրողական (համընդհա
նուր) հերբիցիդներ կիրառելու միջոցով։ Բու
սականությունը հեռացնելուց հետո հողը խոր
փխրեցնում են, ինչից հետ վարում են և կա
տարում սկավառակավոր/պտտվող ցաքա
նում։ Երբ հողը նախապատրաստված է, կա
րելի է կատարել հիմնական պարարտացու
մը։ Վաղ գարնանը հողը պետք է պատրաստ
լինի ընդունել Salix ուռու կտրոնները։

1

http://www.grpanderson.com/en/

2

Հայաստանում Salix ուռենի աճեցնելու հնարավորությունը պետք է ստուգել և մասշտաբավորել՝ ստացված
արդյունքների հիման վրա։

• Տնկանյութ
Պլանտացիա ստեղծելու համար կան ընտր
ված էներգետիկ ուռենու բազմազանու
թյուն և հիբրիդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը
հարմարեցված է հատուկ հողային և կլի
մայական պայմանների։ Տնկանութը, այն է՝
կտրոնները (Նկար 1) պետք է ունենան լավ
որակ և լինեն հավաստագրված։ Ուռենինե
րի տեսակներին վերաբերող առավել ման
րամասն տեղեկատվություն կարելի է գտնել
ՊԳԿ կողմից պատրաստված՝ Salix L. ուռենու
կուլտիվարների ստուգաթերթում, որտեղ նե
րառված են բոլոր հնարավոր կուլտիվարնե
րի անվանումները՝ մեկնաբանություններով1։

Նկար 1. Salix-ի կտրոններ

Սովորաբար տնկման համար ընդունված
ժամանակը գարնան հնարավորինս վաղ
ժամանակահատվածն է, երբ հողում կա խո
նավություն։ Տնկումը կատարվում է երկշարք
եղանակով՝ արանքում թողնելով հեռավորու
թյուններ, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ
մուտք պահպանության, բերքահավաքի և
տրանսպորտային մեխանիզացիայի համար։
Շարքում առանցքի երկայնքով բույսերի հե
ռավորությունը 75 սմ է, երկու շարքերի միջև
հեռավորությունը՝ 75 սմ, իսկ տարածությունը
հարևան երկշարքերի միջև՝ 1,5 մ։ Այս եղա
նակով ստացվում է ~14.000 կտրոն/հա տնկ
ման խտություն։ Տնկումը կարող է կատար
վել մեխանիկական եղանակով կամ ձեռքով։
Ձեռքով տնկման համար պահանջվում է 8-9
մարդ/օր/հա։ Մեխանիկական սերմնացանի
նորման 3.000 կտրոն/ժամ է (2 շարք տնկիչ՝
3.6 կմ/ժ-ում)։

Նկար 2. Salix-ի մեխանիկական տնկում՝ եռաշարք
տնկիչով

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

• Տնկում

• Բերք և բերքհավաք
Վերջին հաշվով բերքն է, որ ունի նշանակու
թյուն այս բիզնեսի իմաստով։ Բարձր բերք
կարելի է ստանալ Արևելյան Եվրոպայի մեծ
մասում, նույնիսկ ցածր որակի հողերում՝ այն
դեպքում, երբ կա բավարար ջուր վեգետա
տիվ սեզոնի ընթացքում։ Կլիմայի փոփոխու
թյուններն առաջացրել են արագորեն աճող
անջրդի պայմաններ, այդպիսով՝ ոռոգումը
դարձնելով պարտադիր (առնվազն REBINA-ն
այդպես է կարծում)։ Նկար 3-ում պատկեր
ված երկամյա ոռոգված և չոռոգված բույսի՝
ուռենու արձագանքը ջրին պետք է որ լինի
բավականին ակնառու։

Նկար 3. Ոռոգված և չոռոգված երկամյա բույսի

արմատը
1

Salix L-ի կուլտիվարների ստուգաթերթ. http://www.fao.org/forestry/44983-0370ab0c9786d954da03a15a
8dd4721ed.pdf
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 ատշաճորեն պահպանվող պլանտացիա
Պ
ներում, որտեղ կա ոռոգման համակարգ, կա
րելի է հասնել 60-70 տ/հա (թաց զանգվածը
բերքահավաքի պահին) տարեկան բերքի։
Բերքահավաքի օպտիմալ հաճախականու
թյունն է ամեն երկրորդ տարին մեկ անգամ,
այդպիսով՝ ստանալով 130 կամ ավելի տ/հա
բերքի զանգված։ Ավելի շոշափելի պատկեր
ստանալու համար կպահանջվի Salix ուռենու
~9 kg կշռով խուրձ, քանզի այնտեղ կա14.000
բույս/հա։ Վերջին 5-6 տարիներին առանց
ոռոգման միջին բերքը հասել է ամենաշատը
30-35 տ/հա/տարի ցուցանիշի լավ կառա
վարվող պլանտացիաներում։

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Առաջին բերքահավաքը սովորաբար կա
տարվում է 2-րդ կամ 3-րդ տարում, այսինքն՝
երբ բերքը գերազանցում է 25-30 տ/հա-ը։
Բերքահավաքի հաճախականությունն ուղիղ
համեմատական է բերքին և շրջանից՝ շր
ջան տարբերվում է, մինչդեռ Հայաստանում
բերքահավաքի հաճախականությունը պետք
է լինի տարին երկու անգամ։ Բերքահավա
քը տեղի է ունենում, երբ բույսերի տերևները
թափվում են՝ նոյեմբերից մինչև մարտ ընկած
վեգետատիվ հանգստի ժամանակահատվա
ծում։
Մասնագիտացված մեքենաները կտրում են
դալար ճիպոտները տարբեր ձևերով. տաշեղ
ների ձևով, որոնք հավաքվում են կցասայլե
րում, և դիզվում շվաքարաններում, փաթաթ
ված 400-500 կիլոգրամանոց կլոր տուկերի
ձևով, որոնք պահվում են բաց տարածքում,
կամ որպես ուղիղ ընձյուղներ՝ կախված օգ
տագործողի պահանջներց։ Բերքահավաքի
պահին խոնավության պարունակությունը
կազմում է մոտ 45-50+%։ Պահման 2-3 ամիս
տևողությամբ ժամանակահատվածից հետո
տուկերը թողնվում են դաշտում՝ պայմանա
վորված երաշտով, և արևն ինքնաբերաբար
նվազեցնում է խոնավությունը՝ այն հասց
նելով 10%-20%-ի, ինչի համար շվաքարան
չի պահանջվում։ Այս կերպ պահվող կենսա
զանգվածը ժամանակի ընթացքում չի կորց
նում իր որակներից որևէ մեկը։

Նկար 4. Salix-ի բերքահավաք
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• Պլանտացիայի կանգնեցման և կենսա
զանգվածի արտադրության ծախս
Մոտավոր ծախսերի տրոհումը՝ €/հա հետ
ևյալն է
Կապիտալ ծախս

եվրո

Տնկանյութ (կտրոններ)

1.400

Հողի նախապատրաստում

1.000

Ոռոգման համակարգ

1.000

Ընդամենը

3.400

Գործառնական ծախս (տարեկան)
Բերքահավաք, պահպանում,
հողի վարձակալություն

300

Հիմք ընդունելով այլ երկրների փորձը՝ պլան
տացիաները չպետք է ունենան մեծ մակե
րերս։ Շվեդիայի և Գերմանիայի տիպի երկր
ներում դրանք տարբեր համայնքներում զբա
ղեցնում են փոքր տարածքներ։ Նույն մոդելն
առաջարկվում է Հայաստանի համար, որտեղ
վատթարագույն և անկենսունակ հողերը կա
րող են օգտագործվել նոր էներգետիկ մշա
կաբույսերի պլանտացիաներ կանգնեցնելու
համար։ Ցանկալի է էներգետիկ SRC- ը տնկել
անտառահատված կամ նոսր անտառապատ
մարզերում, ինչպիսիք են՝ Արմավիրը, Արա
գածոտնը, Շիրակը, Կոտայքը։ Միջինը 15-60
հա ուռենիներ կարող են տնկվել յուրաքան
չյուր համայնքում, սակայն անհրաժեշտ է ու
նենալ առավել մանրակրկիտ իրագործելիու
թյան պլան՝ առավել մանրամասն առաջար
կություններ ներկայացնելու համար։

3.3.2 Խոտային կենսազանգված.
Miscanthus չինական եղեգ
Miscanthus չինական եղեգը կենսազանգվա
ծային մշակաբույս է, որն ունի շատ կանո
նավոր տարեկան ցիկլ և պահանջում է քիչ
պահպանություն՝ մշակաբույսի հասուն լի
նելու դեպքում։ Որպեսզի այս մշակաբույսը
դառնա հասուն, պահանջվում է 2-3 տարի,
որի ընթացքում մշակաբույսի բերքը կարող
է հավաքվել վաղ գարնանը՝ բույսին տա
լով կրկին աճելու և հաջորդ տարի ցողունի
նույն երկարությամբ կրկին հավաքվելու
հնարավորություն։ Մշակաբույսը կսկսի աճել
գարնանը և աճը շարունակել ամառվա ըն
թացքում։ Երբ աշնանը աճը դանդաղում է
և դադարում, ցողունում պահվող հավելյալ
սննդանյութերը հետ են շարժվում՝ ներքև դե
պի հողի տակ գտնվող ընդերացողունը ձմե
ռային պահեստավորման համար։ Սա օգնում

Miscanthus չինական եղեգը հիբրիդային
ստերիլ մշակաբույս է և որպես այդպիսին՝
չի վերարտադրվում փոշոտման միջոցով։
Թարմ աճող բույսերի նոր դաշտեր ստեղծե
լու համար ընդերացողունները պետք է բազ
մացվեն տրոհման միջոցով և այնուհետև՝ վե
րատնկվեն։
• Բնութագրերը
1 Արագ աճ. մինչև 2 մ/տարի՝ մինչև տնկ
ման տարվա օգոստոս ամիսը
2 Բարձր ջերմարար ունակություն. 4,250
կկալ/կգ ~ 17.8 ՄՋ/կգ ~ 4.9 ԿՎ/կգ չոր
կենսազանգված
3 Հիանալի
հարմարվողականություն
տարբեր հողակլիմայական պայման
ներին
4 Կենսազանգվածի՝ 20-25 տարվա կա
յուն բերք։ Համապատասխան տեխնո
լոգիաների կիրառման դեպքում կարե
լի է տարեկան ստանալ կենսազանգ
վածի ավելի քան 30 տ/հա բերք
5 Հարմար է ջրի ավելցուկ ունեցող հո
ղերի, աղտոտված և դեգրադացված
հողերի համար
• Օգտահանման տարածքներ
Miscanthus չինական եղեգը հիմնականում
օգտագործվում է որպես հումք կոշտ կեն
սավառելիքի համար։ Այն կարող է ուղղա
կիորեն այրվել կամ շարունակել մշակվել՝
վերածվելով պելետի կամ բրիկետի։ Այն կա
րող է օգտագործվել նաև որպես հումք հե
ղուկ կենսավառելիքի կամ կենսագազի հա
մար։ Որպես այլընտրանքային տարբերակ՝
Miscanthus-ը կարելի է օգտագործել որպես
շինանյութ և մեկուսիչ։ Miscanthus-ից ստաց
վող նյութերից են ֆիբրե ստվարաթուղթը,
կոմպոզիտ Miscanthus/փայտյա փայտատա
շեղային սալերը և բլոկերը։ Այն կարելի է
օգտագործել որպես հումք կակղանի և ման
րաթելի, ինչպես նաև՝ մամլակաղապարված
ապրանքների համար, ինչպիսիք են՝ էկոլո
գիապես անվտանգ մեկանգամյա օգտա
գործման ափսեները, բաժակները, ստվա
րաթղթե տուփերը և այլն։ Miscanthus-ն ունի
70–80% կակղանի արտադրաքանակ՝ չոր քա

շի համեմատ, ինչը պայմանավորված է հո
լոցելյուլոզի պարունակությամբ։ Կարելի է
շարունակել կակղանի վերամշակումը՝ այն
վերածելով մեթիլցելյուլոզի, և օգտագործել
որպես լրացակեր. բացի այդ, այն նաև ունի
արդյունագործական բազմաթիվ նշանա
կություններ։ Miscanthus-ի մանրաթելը հումք
է ապահովում կենսակոմպոզիտ կամ սին
թետիկ նյութերի ամրացման համար։ Գյու
ղատնտեսության մեջ Miscanthus-ի ծղոտն
օգտագործվում է հողի ցանքածածկման հա
մար՝ հողի խոնավությունը պահպանելու, մո
լախոտերի աճին խոչընդոտելու և էռոզիան
կանխելու նպատակով։ Ավելին Miscanthus-ի՝
ազոտի նկատմամբ ածխածնի բարձր հա
րաբերակցությունը այն դարձնում է անհյու
րընկալ շատ մանրէների համար՝ մաքուր
ցամքար ստեղծելով տնային թռչունների,
եղջերավոր անասունների, խոզերի, ձիերի
և տնային կենդանիների համար։ Որպես ձի
ու ցամքար օգտագործվող Miscanthus-ը կա
րող է համակցվել օրգանական պարարտա
նյութերի պատրաստման հետ։ Miscanthus-ը
կարող է օգտագործվել որպես առողջարար
սննդային թելիկների աղբյուր տնային կեն
դանիների կերերի մեջ։
• Կառավարում
Առաջին երկու սեզոնների սկզբում պետք է
միայն կիրառել հերբիցիդների սահմանա
փակ քանակություն. երկրորդ տարվանից
հետո մահացած տերևներից ձևավորված
խիտ բուսաածածկույթը և ցանքածածկը ար
դյունավետորեն նվազեցնում են մոլախոտե
րի աճը։ Այլ թունաքիմիկատների կարիք չի
լինում։ Պայմանավորված Miscanthus-ի կող
մից ազոտի օգտագործման բարձր արդյու
նավետությամբ՝ սովորաբար չի զգացվում
նաև պարարտանյութի կարիք։ Մյուս կողմից
էլ՝ ցանքածածկի թաղանթն օգնում է M. x
giganteus-ին և սերմերի հիմքով տարբեր հիբ
րիդներին աճել ավելի արագ և ավելի բարձր՝
ունենալով մեկ բույսի հաշվով մեծ թվով ցո
ղուններ, որոնք արդյունավետորեն նվազեց
նում են ձևավորման փուլը՝ այն երեք տարուց
հասցնելով երկուսի։ Թերևս պատճառն այն
է, որ այս պլաստիկ թաղանթը պահպանում
է խոնավությունը հողի վերին շերտում և
բարձրացնում ջերմաստիճանը։ Որպես մշա
կաբույս՝ Miscanthus-ը չափավոր կամ բարձր
դիմացունություն ունի շրջակա միջավայ
րի սթրեսորների, հատկապես՝ շոգի, երաշ
տի, հեղեղների, աղակալության (100 մՄ-ից
ցածր) և հողի ցածր ջերմաստիճանների
(մինչև −3.4 °C) նկատմամբ։ Այս դիմացկու
նությունը հնարավոր է դարձնում ստեղծել
բարձր բերքատվությամբ Miscanthus-ի դաշ
տեր վատթարագույն հողերի վրա։
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է հավաքված մշակաբույսի խոնավության
նվազեցմանը՝ թույլ տալով այն տուկավորվել
կտրելուց որոշ ժամանակ անց։ Այս ամբողջ
գործընթացը կրկնվում է՝ հասուն ընդերացո
ղուններից թարմ ընձյուղների աճով, որոնք
կրկին հավաքվում են հաջորդ տարի։ Սա
կրկնվում է ամեն տարի՝ ամբողջ քսան տար
վա ընթացքում։
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• Տնկանյութ
Ներկայումս ՄԹ-ում օգտագործվում է բազ
մացման երկու մեթոդ՝ ընդերացողունի
տրոհման և միկրոբազմացման մեթոդները։
Ընդերացողունի տրոհման մեթոդն ավելի
շահեկան է, քանի որ այն այնքան էլ թանկ չէ
և ընդհանուր առմամբ ստեղծում է ավելի ու
ժեղ բույսեր։

ցիայի ձևավորման համար կան բազմաթիվ
հիբրիդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ադապ
տացված է հողային և կլիմայական հատուկ
պայմանների։ Տնկանյութը - կտրոնները (Ն
կար 5) պետք է լինեն լավ որակի։ Հայաստա
նի համար առաջարկվող բազմազանություն
ներից կարող է լինել Giganteus-ը։ Լրացուցիչ
տեղեկատվության համար կարելի է դիմել
պաշտոնական արտադրողներին։
• Տնկում
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Նկար 5. Miscanthus-ի ընդերացողուններ
Նոր տնկանյութ ստեղծելու համար չաշխա
տող փուլում գտնվող երկամյա կամ երե
քամյա բույսերը տրոհվում են՝ ռոտացիոն
կուլտիվատորի միջոցով, իսկ ընդերացո
ղունի կտորները հավաքվում են վերատնկ
ման նպատակով։ Այս եղանակով 2-3 տար
վա ընթացքում կարելի է հասնել բույսերի
30-40-ապատիկ ավելացման՝ կախված հողի
պայմաններից։ Ընդերացողունի կտորները
պետք է ունենան առնվազն 2-3 «բողբոջ» և
պետք է պահվեն խոնավ վիճակում նախ
քան վերատնկումը։ Սրան լավագույնս կա
րելի է հասնել թերևս մինչև մեկ տարի ընդե
րացողունը սառը պահման պայմաններում
պահելու միջոցով (<4 աստիճան Ցելսիուս)։
Բազմացման երկու համակարգերի համար
էլ տնկման օպտիմալ խտությունը կազմում է
20,000 բույս/հա, սակայն տեղանքից-տեղանք
դա կարող է մի փոքր տարբերվել։ Ընդերա
ցողունները պետք է տնկել այնպես, որպեսզի
մշակաբույսի կյանքի ընթացքում այն ունե
նա որոշակի տարածման հնարավորություն,
և գտնվի հողի մեջ 5-10 սմ խորությամբ։ Ըն
դերացողունի տնկման օպտիմալ ժամկետը
մարտ-ապրիլ ամիսներն են։ Վաղ տնկումն
օգտվում է գարնանային հողի խոնավությու
նից և տալիս աճի առաջին սեզոնի երկարաց
ման հնարավորություն։ Սա կարևոր է, քանի
որ այն թույլ է տալիս ընդերացողունի ավելի
մեծ համակարգերի զարգացման հնարավո
րություն։ Դրանք առավել ամուր են լինում հե
տագա տարիներին, ինչը թույլ է տալիս մշա
կաբույսերին ավելի լավ դիմանալ երաշտին
և ցրտահարությանը։ Miscanthus-ի պլանտա

Տեղանքի մանրակրկիտ նախապատրաս
տումն էական նշանակություն ունի լավ ձևա
վորման, մշակաբույսի հետագա կառավա
րումը հեշտացնելու և բարձր բերք ստանա
լու համար։ Քանի որ մշակաբույսն ունի հողի
մեջ 20-25 տարի մնալու ներուժ, ապա կար
ևոր է, որպեսզի այն ձևավորվի ճիշտ ձևով՝
հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։
Աշնանը՝ նախքան տնկումը, առաջին քայ
լը պետք է լինի համապատասխան լայնաս
պեկտր հերբիցիդով (օրինակ՝ գլիֆոսատով)
տեղանքի սրսկումը՝ բազմամյա մոլախոտերի
դեմ պայքարելու համար։

Նկար 6. Miscanthus-ի մեխանիկական տնկում
եռաշարք տնկիչով
Անհրաժեշտության
դեպքում
տեղանքը
պետք է հերկել մինչև ենթահողը՝ կոմպակ
ցիան վերացնելու համար, այնուհետև՝ վարել
և թողնել ձմեռվա ընթացքում։ Թեթև հողերի
վրա ավելի տեղին կարող է լինել գարնա
նային վարը։ Դա թույլ կտա, որպեսզի ցր
տահարության գործողություններն է՛լ ավելի
շատ մանրացնեն հողը։ Սա կարող է օգնել
նաև, որպեսզի կանխվի «մարգագետնային»
վնասատուների հարձակումը նոր ձևավոր
վող բույսերի վրա, քանի որ նախորդ բերքից
հողում արդեն եղած ցանկացած թրթուր կամ
ձու ձմեռվա ընթացքում կունենան անբա
վարար սնունդ իր գոյությունը պահպանելու
համար։ Հաջորդ գարնանը տեղանքը պետք
է երեսվարել տնկումից անմիջապես առաջ։
Սա ոչ միայն կբարելավի կայացումը՝ օգնելով

արմատի լավ զարգացմանը, այլև կբարելա
վի նաև տնկումից հետո կիրառվող ցանկա
ցած մնացորդային հերբիցիդի արդյունավե
տությունը։ Տնկումը կարելի է կատարել կի
սաավտոմատ կարտոֆիլի տնկիչներ, գոմաղ
բի տարածիչներ կամ պատվերով տնկիչներ
օգտագործելու միջոցով։ Դեռևս կա որոշակի
անորոշություն առ այն, թե ո՞րն է տնկման
լավագույն մեթոդը, քանի որ տեղանքի ներ
քին պայմանները կարող են էականորեն ազ
դել աշխատանքների կատարման վրա։

Ցողունային նյութի տարեկան բերքահա
վաքը կարելի է կատարել հունվարից մարտ
ընկած ժամանակահատվածում՝ բազմաթիվ
մեքենասարքավորումներ
օգտագործելու
միջոցով, կախված վերջնական շուկայի առ
կայությունից կամ պահանջից։ էներգետիկ
մշակաբույսերի հավաքման ամենացանկա
լի ձևը տուկավորված արտադրանքն է։ Սա
կայն, այս տիպի բերքահավաքը ներառում է
երկու գործողություն նախքան տուկը ստա
նալը, և դա կարող է հանգեցնել կենսազանգ
վածի մեծ կորուստների։ Նախ մշակաբույսը
կտրվում է հնձիչ քարշատափանով։ Տափա
նումը մասերի է բաժանում կոշտ ցողուները՝
տալով խոնավության արագացված կորս
տի հնարավորություն, և ձևավորում թեթև,
ուղղանկյունաձև հնձաշերտ։ Դա ոչ միայն
առավել հեշտացնում է տուկավորումը, այլև
օգնում է չորացնել նյութը՝ մեծացնելով մա
կերևույթի մակերեսը և ավելացնելով օդի
շրջանառությունը հնձաշերտում։ Կան շատ
տարբեր տիպի տուկահան ապարատներ,
որոնք պատրաստում են տարբեր տուկեր
(օրինակ՝ ուղղանկյունաձև, կլորավուն և կոմ
պակտ գլանափաթեթի տեսքով), որոնք հար
մար են տարբեր մասշտաբի էներգետիկ այր
ման համար։ Ուղղանկյունաձև և կլոր տուկեր
պատրաստող մեծ տուկահան ապարատնե
րը կարող են պատրաստել չոր զանգվածով
տուկեր 120-ից մինչև 160 կգ/մ3 խտությամբ,
և 250 - 600 կգ քաշով։ Ընդհանուր առմամբ,
այս տուկահան ապարատներն ունեն 1 հա/ժ
հզորություն։ էներգետիկ մշակաբույսի հա
մար որոշիչ գործոն է խոնավության պարու
նակությունը բերքահավաքի պահին։

Նկար 7. Miscanthus-ի տուկավորում
Ինչքան չոր է բերքը, այնքան մեծ է էներգի
այի պարունակությունը և տուկի արժեքը։
Ցածր՝ 15% խոնավության պարունակության
մասին հաղորդվել է հարավային Եվրոպա
յում, չնայած ՄԹ-ում, որտեղ միջին ցուցանի
շը եղել է 50%-ի մոտ, ստացված ամենացածր
խոնավության պարունակությունը կազմել է
20%։ Սա կարող է մասամբ պայմանավորված
լինել այն հանգամանքով, որ ՄԹ-ում բույսերը
դեռևս գտնվում են վեգետատիվ փուլում, երբ
առաջին ցրտահարությունը առաջացնում է
բույսերի մահացում։ Տափանելով և թույլ տա
լով, որպեսզի այն չորանա դաշտում, ցողունի
խոնավության պարունակությունը կարող է
կրկնակի պակասել՝ 50%-ից հասնելով 25%-ի։
Չոր նյութի հաշվարկով՝ Miscanthus-ն ունի 17
ՄՋ/կգ զուտ ջերմարար ունակություն՝ 2.7%
մոխրի պարունակությամբ։ 20 տոննա չոր
Miscanthus-ի էներգետիկ արժեքը համարժեք
է 12 տոննա ածխի էներգետիկ արժեքին։ 1
• Պլանտացիայի կանգնեցման և կեն

սազանգվածի արտադրության ծախս
Մոտավոր ծախսերի տրոհումը՝ €/հա հետ
ևյալն է.
Կապիտալ ծախս

եվրո

Տնկանյութ (կտրոններ)

1.600

Հողի նախապատրաստում

5001

Ընդամենը

2.100

Գործառնական ծախս (տարեկան)
Բերքահավաք, պահպանում,
հողի վարձակալություն

1

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

• Բերքահավաք

200

Ծախսը գնահատողական է և չի ներառում պտղատու այգիների, խաղողի այգիների վերացմանն առնչվող կամ
նմանատիպ աշխատանքները։
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3.3.3. էներգետիկ մշակաբույսերի
պլանտացիաների հնարավոր
աշխարհագրությունը Հայաս
տանում
Հայաստանում էներգետիկ անտառների տե
ղադիրքերի գնահատումները կատարվել են
հիմք ընդունելով ամերիկյան բարդու՝ վերը
նշված փորձի առկայությունը։ Արագ աճող
մշակաբույսն ունի 3-10 տարվա ցիկլ, որտեղ
5-րդ տարում այն ունի 50 տ/հա բերք ստա
նալու հնարավորություն այն դեպքում, եթե
օգտագործվի առաջարկվող տեխնոլոգիան1։

§
§
§
§
§
§
§

Արարատի գոգավորություն – 4800 հա
Ապարան, Հրազդան – 750 հա
Սևանի ավազան – 2000 հա
Շիրակի բարձրավանդակ – 2000 հա
Վայոց Ձոր – 300 հա
Սյունիքի հովիտներ – 1200 հա
Լոռու սարահարթ – 250 հա

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Պետք է կատարվեն լրացուցիչ խոր ուսում
նասիրություններ, որպեսզի գտնվեն այնպի
սի վատթարագույն և անկենսունակ հավե
լյալ հողեր, որոնք չեն կարող օգտագործվել
այլ նպատակներով, և որպեսզի գնահատվի
դրանց պիտանելիությունը էներգետիկ մշա
կաբույսերի պլանտացիաների համար։ Այ
նուհանդերձ, այս նախնական փուլում էներ
գետիկ անտառների տարածումը վերը նշված
ավելի քան 11,300 հա տարածքի վրա կառա
ջացնի բավարար կենսազանգված՝ բնափայ
տի ընդհանուր ներկա պահանջարկի 35%-ին
փոխարինելու համար։

3.4 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նկար 8. Էներգետիկ մշակաբույսերի պլանտացիաների ներուժը Հայաստանում

Հնարավոր տեղադիրքերը, սակայն, կարող
են օգտագործվել բարդի, ուռենի, Miscanthus
չինական եղեգ, canary reed տեսակի եղեգ և
այլ բույսեր աճեցնելու համար՝ Էներգետիկ
կարիքներին համապատասխանելու նպա
տակով։ Աշխարհագրական առումով՝ փոր
ձարկման դաշտեր ստեղծվել են երկրի 12
վայրերում՝ հետևյալ կերպ2.
1. Երևան, բուսաբանական այգի
2. Առինջ, Բուսաշխարհ տնտեսություն
3. Հրազդան, Ծաղկաձոր
4. Սևան, բուսաբանական այգի
5. Ծովինար, Շնհող
6. Վանաձոր, բուսաբանական այգի
7. Արմաշ, աղակալած հողեր
8. Եղեգնաձոր, աղակալած հողեր
9. Արմավիր
10. Վայք
11. Ջերմուկ
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12. Իջևան
Հավելյալ էներգետիկ անտառների գնահատ
ված ներուժը ներկայացված է Նկար 8-ում և
գնահատվում է հետևյալ արժեքներով.

Հետևելով սույն գլխում, ինչպես նաև ստորև
աղյուսակում ներկայացված պաշտոնական
վիճակագրական տվյալներին՝ Հայաստա
նում ամեն տարի էներգետիկ նպատակնե
րով սպառվում է 842,477 խորհանարդ մետր
փայտ։ Այդ կենսազանգվածում պարունակ
վող էներգիան հավասար է մոտավորա
պես 11.8 Տերա Ջոուլի։ Եթե ենթադրենք, որ
Հայաստանում տնային տնտեսությունների
կողմից ներկայումս օգտագործվող վառա
րանները և կաթսաներն ունեն միջինում 30%
արդյունավետություն, ապա 3.5 Տերա Ջոուլն
իրոք օգտագործելի է։ Պետք է նշել, որ վա
ռարանների 30% արդյունավետությունը շատ
լավատեսական թիվ է, իսկ իրական արժեք
ները թերևս կտատանվեն 12-15% միջակայ
քում։ Այնուհանդերձ, ելնելով սույն ուսումնա
սիրության նպատակներից՝ արժեքը պետք է
ընդունելի լինի և վերցվի որպես հղումային
արժեք, քանզի այն աջակցում է ամենավա
տատեսական սցենարի բանաձևման տրա
մաբանությանը Հայաստանում այս ոլորտի
հետագա ուղին նախագծելիս։

1

Ն.Մ. Ցիվեյկովա, Ա.Ա. Սամիլին, 2005 թ.

2

Փորձարկվող դաշտերը թվարկվում են շրջանակներում։

Աղյուսակ 3. Բնափայտից ստացվող էներգիայի վերջնական սպառումը
Մարզ

Սպառվող
վառելա
փայտի
ծավալը
(մ3)

Վառելափայտի
քանակություն,
տոննա (մի
ջին խտություն
7501 կգ/մ3)

Վառելիքի էներ
գիա, ՏՋ, (ավելի
ցածր ջերմա
րար ունակու
թյուն 18 ՄՋ/կգ)

Արագածոտն

86,478

64,859

1,206.37

Արմավիրի մարզ 98,921

74,191

1,379.95

Գեղարքունիք

43,502

Լոռի

220,757

Կոտայքի մարզ
Շիրակ

Սյունիք
Տավուշ

Վայոց Ձոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

75,820

39,348

62,082

118,531
28,959

842,477

51,059

949.70

32,627

285

414

606.85

56,865

182

1,057.69

165,568

317

3,079.56

29,511

923

548.90

46,562

164

866.04

88,898

259

1,653.51

21,719

496

403.98

631,858

 այաստանում կենսազանգվածի մի տպա
Հ
վորիչ քանակություն դեռևս անօգտագոր
ծելի է և թողնված է դաշտերում՝ այրելու
նպատակով։ Վիճակագրական տվյալները
ներկայացնում են զգալի ներուժ երկրի բոլոր

362

121

11,752.55

3,525

շրջաններում։ Կենսազանգվածի գնահատ
ված ընդհանուր 544 հազար տոննա կենսա
զանգվածը պարունակում է մոտավորապես
2 հազար Տերա Ջոուլ էներգիա։

Աղյուսակ 4. Կենսազանգվածի արտադրության համար պիտանի ընդհանուր մնացորդներ, տոննա
Մարզ

Շիրակ

Գեղարքունիք

Լոռի

Սյունիք

Արագածոտն

Կոտայքի մարզ

Արմավիրի մարզ

Արարատի մարզ

Տավուշ

Վայոց Ձոր

Երևան

Ընդամենը

1

Ծղոտ
Չոր խո
հացազգի տի մնա
բույսերից ցորդային
քանակ
ներ

54,673

29,229

26,102

21,333

20,720

15,434

14,077

11,240

8,962

2,030

2

203,801

Հատիկաընդե
ղային, տեխնի
կական և բան
ջարեղենային
մշակաբույսեր

Պտղատու այ
Ընդա
գիներից, հա
մենը
տապտղային այ
գիներից և խա
ղողի այգիներից

43,553

417

6,296

22,709

10,360

14,834

182

83,861

16,575

651

53,688

7,406

2,458

40,468

88,032

8,552

7,111

3,940

7,936

1,232

28,542

47,656

3,568

72,873

2,049

912

9,885

11,265

10,408

4,720

2,902

107

83,270

80,779

4,819
273

240,864

819

4,222

37,814

110,342

1,171

19,672

427

809

16,059

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Արարատի մարզ 68,079

Հնարավոր էներգի
ան՝ արտադրված
վառարանների
առավելագույն ար
դյունավետությամբ,
մինչև 30%, ՏՋ

7,893

543,993

https://www.engineeringtoolbox.com/wood-density-d_40.html
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Այնուհանդերձ, այս քանակությունը բավա
րար չէ բնափայտի ներկայիս սպառումը
ծածկելու համար։ Ցածր արդյունավետու
թյամբ նույն վառարաններում օգտագործ

վելու դեպքում՝ եղած ամբողջ կենսազանգ
վածից ստացվող էներգիան կլինի 5 անգամ
ավելի ցածր, քան բնափայտից ստացվող
էներգիան է։

Աղյուսակ 5. Առկա կենսազանգվածից ստացվելիք էներգիայի ներուժ
Կենսազանգվածի
աղբյուր

Ծղոտ հացազգի
բույսերից

Չոր խոտի մնացոր
դային քանակներ

Հայաստանի կենսաՆերածություն
զանգվածի ներուժի գնահատում

Քվանտ, Վառելիքի
տոննա ստացման
համար
օգտակար,
տոննա

Ջերմա
րար
ունա
կություն,
ՄՋ/կգ

Վառե
լիքի
էներ
գիա, ՏՋ

Պոտենցիալ էներ
գիա՝ ստացված
վառարանների
առավելագույն ար
դյունավետությամբ,
մինչև 30%, ՏՋ

203,801

50,950

15

764

229

83,270

20,817

17

354

106

60,216

15

903

271

16,059

15,256

18

275

82

543,993

147,239

2,296

689

Հատիկաընդեղային,
տեխնիկական և
240,864
բանջարեղենային
մշակաբույսեր
Պտղատու այգի
ներից, հատապտ
ղային այգիներց և
խաղողի այգիներից
Ընդամենը

Նմանատիպ վիճակներ են նաև այն երկր
ներում, որտեղ էներգիայի այլընտրանքային
աղբյուրները չունեն գերակայող դիրք։ Ան
շուշտ, կենսազանգվածի ոլորտը կստվերվի
արևային Հայաստանում անվիճելի չեմպիոն
ներ հանդիսացող՝ արևային ՖՎ և կենսագա
զի արտադրությունից։ Սակայն սա պատճառ
չէ այս ոլորտը խթանելու և զարգացնելու
նախաձեռնությունից հրաժարվելու համար
այնպիսի մարզերում, որտեղ այն կարող է
լուծել բնապահպանական և տնտեսական
հիմնախնդիրները։
Այս իմաստով Հայաստանի կենսազանգվածի
ոլորտի զարգացման ներուժն առավել ակն
հայտ է որոշ մարզերում, ինչն իրագործելի է
դաշտերից հավաքված, էներգիայի համար
մշակվող կենսազանգվածի տեսակարար
կշիռն ավելացնելու, ինչպես նաև տեղերում
առկա վառելիքի համար պիտանի այրման
նոր արդյունավետ տեխնոլոգիաներ ներդնե
լու միջոցով։
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ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

4.1 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾՈՎ ՋԵՌՈՒՑ
ՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՓՈՔՐԱ
ՄԱՍՇՏԱԲ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Այս ոլորտում եվրոպական գործելակերպը
որոշվել է տնային տնտեսություններում որ
պես ջեռուցման հիմնական աղբյուր տե
ղադրվող բարձր արդյունավետություն ու
նեցող կենսազանգվածային կաթսաների
միջոցով։ ԵՄ երկրներում գործարկվող այս
համակարգերը կայացել են որակյալ վառելի
քի մշտական մատակարարմամբ, ժամանա
կակից կենսազագնվածային լուծումներով,
որոնք գրեթե այնքան են ավտոմատացված,
որքան գազի կաթսաները։ Բրիկետի և պե
լետի կաթսաները նույնպես լայն տարածում
ունեցող լուծումներ են Հայաստանի հետ
համեմատելի այնպիսի երկրներում, ինչպի
սիք են՝ Մոլդովան, Ուկրաինան և Բելառուսը։
Կան կենսավառելիքով ջեռուցման տարբեր
տիպի լուծումներ, որոնք նախընտրելի են
տնային տնտեսությունների համար. մասնա
վորապես.

4.1.1 Բնափայտի/բրիկետի կաթսաներ
Բնափայտի և բրիկետի հիմքով ջեռուցման
համակարգերը տարածված են գյուղական և
լեռնային վայրերում։ Որոշ եվրոպական
երկրներում դրանք շարունակում են մնալ
որպես կենսազանգվածային կաթսաների
ամենատարածված տեսակը։ Վերջին տարի
ների ընթացքում ջեռուցման համակարգե
րում արձանագրվել է մեծ տեխնոլոգիական
առաջընթաց, այդ թվում՝

• երկփուլ այրում՝ ավտոմատ այրիչով/
բռնկիչով և օդափոխիչով,
• բարելավված վերահսկողության հա
մակարգեր,
• ջերմության կորստի նվազում։
Օգտագործողների հարմարությունը կարե
լի է մեծացնել վառելիքի մեծ զետեղարան
ներով և համապատասխան չափեր ունեցող
կուտակիչ բաքով, ինչը պահանջվում է։ Դա
թույլ է տալիս կաթսային աշխատել նոմինալ
բեռնվածությամբ և խուսափել հաճախակի
բռնկումից և անջատումից։

4.1.2 Տաշեղով աշխատող կաթսաներ
Փայտատաշեղով աշխատող ջեռուցման հա
մակարգերն առավել տարածված են գյու
ղական և լեռնային վայրերում, որտեղ ջե
ռուցվում են ավելի մեծ տներ և գյուղա
ցիական տնտեսություններ։ Վառելափայտի
փոխարեն՝ փայտատաշեղի օգտագործման
առավելություններն են ավտոմատ աշխա
տանքը և շատ ավելի քիչ արտանետումնե
րը՝ պայմանավորված ջերմության բացթողն
ման արագությունը կառավարելու նպատա
կով սնուցման պարբերականություն, այլ ոչ՝
օդամատակարարում օգտագործելու հան
գամանքով։ Փայտատաշեղներով աշխատող
կաթսաները հաճախ տեղադրվում են նկուղ
ներում, առանձին կանգնած ջեռուցման կոն
տեյներներում (որոնք համատեղում են կաթ
սան և պահեստանոցը) կամ իրենց առանձին
շինություններում (նկար 2)։ Փայտատաշեղը
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կարող են պահվել շենքի ներսում՝ կաթսային
մոտ գտնվող սենյակում կամ շենքից դուրս՝
պահեստային տարածքներում (օրինակ՝ սի
լոսահոր, ամբար)։ Փայտատաշեղը փոխադր
վում է դեպի կաթսա՝ հաճախ փողրակ փո
խադրիչ համակարգի միջոցով։ Պահեստա
րանի չափը կախված է առանձին իրավիճա
կից և պետք է ճիշտ չափսերով պատրաստվի՝
հիմք ընդունելով էներգետիկ պահանջը։

կայվում են կաթսայի համար նախատեսված
առանձին սենյակում, նկուղային հարկում
կամ տանից դուրս՝ դրա համար նախատես
ված կոնտեյներներում։ Ցրոնային պելետ
ները առաքվում են մեծ քանակներով՝ ճն
շումային ցիստեռններով և տեղափոխվում
պահեստարան լցախողովակով։ Պելետի
պահեստարանը չպետք է ունենա 30 մետրից
ավելի հեռավորություն այն տեղից, որտեղ
աշխատում է առաքող բեռնատարը։ Պահես
տասենյակի և կաթսայի համար նախատես
ված սենյակի պատերը և առաստաղը պետք
է լինեն հրակայուն։ Շուկայում կա վառելիքի
պահեստարանների չորս հիմնական տեսակ.
• Կաթսայի սենյակի կողքին/մոտ գտն
վող պահեստասենյակ (շենքի ներսում),
• Մանածագործական արտադրության
կամ պողպատե բաքեր (շենքի ներսում
կամ շենքից դուրս),
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• Ջեռուցման համակարգի համար նա
խատեսված կոնտեյներներում ընդգրկ
ված պահեստարան (շենքից դուրս),
• Ստորգետնյա բաք (շենքից դուրս)։

Նկար 10. Պելետի կաթսայի աշխատանքի
սկզբունքը

Նկար 9. Փայտատաշեղային վառելիքի պահեստավորման լուծումների օրինակ
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Կան երկու տիպի ամբողջությամբ ավտոմա
տացված առաքման համակարգեր, որոնք
պելետը տեղափոխում են պահեստարանից
դեպի կաթսա, ինչը ներկայացվում է ստորև
նկարում.

4.1.3 Պելետի կաթսաներ

• Պտուտակային փոխակրիչ համակար
գեր. հարմար են, եթե կաթսան և պա
հեստասենյակը/բաքը գտնվում են
իրար կողքի,

Պելետով աշխատող ջեռուցման համակար
գերը տեղադրվում են հիմնականում քաղա
քային վայրերում և դրանց շրջակայքում։
Պելետի կաթսաները սովորաբար տեղա

• Արտածծիչ պոմպային համակարգ. լու
ծում, երբ պահեստարանը և կաթսայի
սենյակը առանձնացված են միմյան
ցից։

Նկար 11. Դեպի կաթսա պելետ տեղափոխող՝ վառելիքի առաքման լրիվ ավտոմատացված համակարգերի

4.1.4 Պելետի վառարաններ
Պատրաստվել են հատուկ տեսակի վառա
րաններ՝ միայն պելետավորված նյութ այրե
լու նպատակով։ Պելետի վառարանները շատ
տարածված են և տեղադրվում են ինչպես
քաղաքային, այնպես էլ՝ գյուղական վայրե
րում։ Այս վառարանի բաղադրիչները շատ
ավելի կատարելագործված են, քան վառելա
փայտի
վառարաններինը։
Էլեկտրական
օդափոխիչը կառավարում է այրման գոր
ծընթացը՝ փոփոխելով այրման համար ներ
թափանցող օդի մատակարարումը։ Դրա ար
դյունքում CO և CxHy արտանետումները քիչ
են։
Պելետի վառարանները սովորաբար ապա
հովված են վառելիքի փոքր պահեստարա
նով, վառելիքի սնուցիչով, այրման համար
ներթափանցող օդամղիչով, այրիչը ծածկող
պատյանով և ծխագազերի հեռացման հա
մակարգով։ Դրանք սարքավորված են բա
վականին էքստենսիվ կառավարման հա
մակարգով։ Վառելիքի զետեղարանը լցվում
է վերևից, և կա մի սարք, որը տեղափոխում
է պելետը զետեղարանից դեպի ջեռուցման
խցիկ կառավարվող և ավտոմատ համակար

գով, օգտագործելով ներքին թերմոստատը՝
ջերմությունը չափելու, և ցույց տալու համար,
թե ինչքան պելետ է պետք ավելացնել։ Հետո
սենյակից օդը ներծծվում է ներկառուցված
օդափոխիչից, որն այնուհետև տեղափոխ
վում է ջեռուցող խցիկի միջոցով։ Այնուհետև
տաք օդը հետ է բաշխվում սենյակում կամ
Ձեր տան օդափոխիչ համակարգի միջոցով։
Պելետի վառարանները կարող են լինել օդի
կամ ջրի ջեռուցման համակարգեր, որոնք
հիմնականում գտնվում են միայն մեկ սե
նյակում կամ ինտեգրված ջեռուցման համա
կարգում ջերմություն արտադրելու համար։

4.1.5 Բրիկետի վառարաններ
Այս տեսակի վառարանները կառուցվել են
բրիկետ և բնափայտ այրելու նպատակով։
Դրանք տարածված են և տեղադրվում են այն
գյուղական վայրերում, որտեղ վառարանն
ունի կրկնակի օգտագործում, այն է՝ որպես
ջեռուցման աղբյուր և որպես եփող սարք։
Վառարանների որոշ կատարելագործված
տարբերակներում էլեկտրական օդափոխիչը
կառավարում է այրման գործընթացը։
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Բրիկետի վառարանները սովորաբար սար
քավորված են կառավարող բլոկով, սակայն
պահանջում են ձեռքով բեռնում։ Ինչպես պե
լետի վառարանները, բրիկետի վառարանը
նույնպես կարող է լինել օդ և ջուր տաքաց
նող համակարգեր։ Որոշ կատարելագործ
ված տարբերակներում կա օդի և ջրի հա
մակցված մատակարարման հնարավորու
թյուն։

գնային կարգի կաթսաների օրինակներ են,
որոնց գները տատանվում են 2 000 եվրոյից՝
մինչև 3500 եվրոյի միջակայքում։ Այս տիպի
կաթսաները սովորաբար մեկ տեսակի վառե
լիք են այրում, պելետի դեպքում ունեն ձեռ
քով մաքրում, սակայն ավտոմատ սնուցում։
Դրանց ինքնակառավարման մակարդակն
ավելի ցածր է՝ առավել թանկ կաթսաների
համեմատ։

4.2 ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ
ԳՆԵՐԸ

Ցածր գնային կարգի կաթսաները ներկա
յացված են մինչև 80% արդյունավետություն
ունեցող կաթսաներով, որոնք ունեն ձեռքով
սնուցում և մաքրում։ Աշխատանքի ինքնա
կառավարումը սովորաբար 1-2 օրվա միջա
կայքում է։ Սրանք կենսազանգվածով ջե
ռուցման ամենաէժան լուծումներն են, և Եվ
րոպական Միության շուկայում դրանք կարե
լի է գտնել մինչև 2000 եվրո գումարով։

4.2.1 Կենսազանգվածային կաթսա
ներ
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Կաթսաների և վառարանների գները տար
բեր են։ Բազմաթիվ գործոններ ազդում են այդ
լուծումների վերջնական գների վրա։ Սակայն
դրանցից ամենակարևորներն են արդյունա
վետության մակարդակը, դրանց աշխատելու
համար նախատեսված վառելիքների քանա
կը կամ տեսակը, ինչպես նաև՝ մեկ բեռնված
քի գործարկման ժամերի քանակը։ Կարող են
լինել կաթսայի/վառարանի վերջնական գնի
վրա ազդող լրացուցիչ պարամետրեր, սա
կայն սովորաբար վերը նշվածներն են այն
պարամետրերը, որոնք պետք է հաշվի առնել
ջեռուցման որևէ լուծում գնելու վերաբերյալ
որոշում կայացնելիս։
Ենթադրենք 20 ԿՎ հզորությամբ կաթսաները,
որոնք բարձրակարգ և թանկարժեք ջեռուց
ման համակարգեր են (3500 եվրո և ավելի),
մինչև 1-2 շաբաթ ինքնակառավարման աշ
խատանքի ապահովման հատկություններով
սարքավորված կաթսաներ են։ Ինքնամաք
րումը այն ֆունկցիան է, որը սովորաբար նե
րառվում է ստանդարտ առաջարկում։ Այսպի
սի կաթսաները կարող են աշխատել տարբեր
տեսակի վառելիքով՝ տալով կաթսաները բրի
կետով և/կամ պելետով սնուցելու հնարավո
րություն՝ կախված վառելիքի մատչելիությու
նից։ Սա կարող է լինել շատ հարմար, եթե
վառելիքի մատակարարումը դեռևս երաշ
խավորված չէ շուկայում։ Նման կաթսաների
ստանդարտ արդյունավետությունը սկսվում
է 82%-ից և դրանից բարձր։ Չեխիայի Հան
րապետության Atmos-ը և Rojek-ը, Իտալիայի
Ferolli-ն և D’Alessandro-ն, որոնք արտադրում
են կաթսաների մեծ սպեկտր, նման լուծում
ներ առաջարկող մի քանի ընկերություննե
րից են։
Լեհաստանի Galmet-ը, DREWMET-ը, և
Moderator-ը, Լատվիայի BIOKAITRA-ն միջին
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Ստորև աղյուսակում պատկերված են մի
քանի բրենդներ, որոնք ներկայացնում են
կենսազանգվածային կաթսաների տարբեր
գնային կատեգորիաներ։
Ապրանքների այս ցուցակը ներկայացվում
է կողմնորոշման համար, և չի ենթադրում
դրանց գովազդում։ Այս ցուցակը կազմելու
միակ նպատակն էր այսօր շուկայում առ
կա կաթսաների գնային կատեգորիաները և
հիմնական հատկությունները թվարկելը։

Աղյուսակ 6. Տարածաշրջանում արտադրվող կաթսաների միջին գները, ԵՎՐՈ
Ծագում

Atmos,
Չեխիայի
Հանրապե
տություն

Տրամադրում է կենսազանգվածով և ավանդա
կան վառելիքով աշխատող ջեռուցման համա
կարգերի մեծ տեսականի։

4 534

Rojek,
Չեխիայի
Հանրապե
տություն

Ընկերությունն արդյունաբերության այս ոլոր
տում գործում է 90 տարի։ Այն մասնագիտացված
է փայտի պելետով և կոշտ վառելիքով աշխատող
կաթսաների արտադրության մեջ։ Միասնական
վառելիքով ջեռուցման համակարգերը կարող են
լինել հարմար լուծում ծրագրի իրականացման
սկզբնական փուլերում։

4 350

Galmet,
Լեհաստան

Ընկերությունը մասնագիտացված է բրիկետով և
պելետով աշխատող ջեռուցման համակարգերի
արտադրության մեջ։ Տնային տնտեսությունների
համար նախատեսված արտադրանքի տեսակա
նին ունի 16-30 կՎ հզորություն։

3 370

Drewmet,
Լեհաստան

Այս բրենդը դիրքավորվել է որպես մեծ տնային
3 340
տնտեսությունների համար ջեռուցման համա
կարգեր արտադրող (17-24 կՎ)։ Կաթսաները հար
մարեցված են բրիկետ և պելետ այրելու համար,
իսկ որոշ մոդելներում երկու տարբերակն էլ առ
կա է մեկ լուծման մեջ։

Moderator,
Լեհաստան

Ընկերությունն ավելի քան 40 տարի գործում է
ջեռուցման լուծումների շուկայում՝ հանդիսանա
լով այս կատեգորիայում ամենահնաբնակներից
մեկը։ Այն առաջարկում է տարբեր տիպի վառելի
քով աշխատող ջեռուցման լուծումների մեծ տե
սականի։

2 970

Koteko,
Ուկրաինա

Սա ներկայացված բրենդների շարքում ջեռուց
ման ամենաէժան լուծումն է։ Միջին նոմինալ ար
դյունավետությունը մինչև 80% է։

1 380

Ferroli,
Իտալիա

Միջին
գին
(Եվրո)

Ընկերությունն արտադրում է կաթսաների և հա 3 600
վելյալ սարքերի տարբեր մոդելների մեծ տեսա
կանի ինչպես ներտնային, այնպես էլ՝ արդյունա
բերական հաստատությունների ջեռուցման հա
մար։ Գրեթե բոլոր մոդելները կարող են աշխատել
և՛ պելետով, և՛ բրիկետով։

Կենսազանգվա
Ներածություն
ծի վրա հիմնված ջեռուցում

Արտադրող
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4.2.2 Ջեռուցող և եփող կենսազանգվածային վառարաններ

Կենսազանգվա
ծի վրա հիմնված ջեռուցում
Ներածություն

Վառարաններն իրենցից ներկայացնում են
պարզագույն լուծումներ և սովորաբար նա
խընտրելի են գյուղական վայրերում, որտեղ
բազմանպատակ օգտագործումն այս տի
պի սարքերի ընտրության չափանիշներից
մեկն է։ Կենսազանգվածային կաթսանե
րի համեմետ՝ վառարանների նկատամամբ
ավելի փոքր պահանջարկի պատճառն այն
է, որ դրանք ավելի քիչ արդյունավետ են ։
Բազմաֆունկցիոնալ լինելու առավելությու
նը բավականաչափ գնահատվում է գյուղա
կան վայրերում, որտեղ ջեռուցումը և եփումը
կարծես միաժամանակ են կատարվում։ Այս
լուծումների օգտին խոսող առավելություն
ներց մեկն էլ գինն է, որը բազային և պարզու
նակ լուծումների համար զգալիորեն ցածր է՝
կատարելագործված կենսազանգվածային
կաթսաների համեմատ։ Տեղադրումը նույն
պես ավելի հեշտ է։ Այն ոչ մի միացում չի պա
հանջում տնային տնտեսության ներքին խո
ղովակաշարային համակարգին։
Ամբողջ աշխարհում վաճառվում են տարբեր
տիպի սարքավորումներ։ Դրանցից ամենա
կատարելագործվածները սարքավորված են
ջրային պատյանով, այրման կառավարման
էլեկտրական օդափոխիչով, ջերմաչափով և
այլն։ Այսպիսի լուծումները կարող են առա
ջացնել տաք օդ, ինչպես նաև տաքություն,
որը բաշխվում է ներքին խողովակային
համակարգերով։ Սակայն այս լուծումնե
րի գներն այնքան էլ չեն տարբերվում կաթ
սաների համեմատ։ Տարբեր արտադրողներ
առաջարկում են լուծումներ, որոնց գները
տատանվում են 700 դոլարից մինչև 2000 դո
լարի միջակայքում։ Կան պելետով և բրիկե
տով սնուցվող մոդելներ, և դրանք կարելի է
ընտրել ըստ սպառողի նախընտրություննե
րի։
Այս տիպի վառարանները՝ լինելով դիմակա
յուն բարձր ջերմաստիճանների նկատմամբ,
կարող են աշխատել երկար այրումով։ Հատ
կապես այս լուծումը ստեղծվել է մինչև 150
քառակուսի մետր տարածք ջեռուցելու հա
մար։ Այս լուծման գնացուցակային գինը մոտ
170-180 եվրո է։ ZVEZDA մոդելի համեմատ՝
այս լուծման առավելությունը Հայաստանի
և Ռուսաստանի միջև հատուկ մաքսային ռե
ժիմն է, որը թույլ է տալիս նման լուծումների
ներկրում առանց հավելյալ տուրքերի։
Ամենապարզունակ մոդելները չունեն որևէ
առանձնահատկություն, և դրանք 50-150 դո
լարի սահմաններում եղած լուծումներն են։
Դրանք սովորաբար բաց կրակով լուծումներ
են՝ առանց արդյունավետության որևէ նշույ
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լի, և ներկայացնում են հրդեհային անվտան
գության ռիսկ տանն օգտագործելու դեպ
քում։ Բացի այդ, մեծ է հավանականությունը,
որ այս տիպի վառարանները կարող են վնաս
հասցնել տնային տնտեսության անդամների
առողջությանը՝ դրանց օգտագործման ըն
թացքում արտանետվող ծխի և մասնիկների
պատճառով։

Նկար 12. ZVEZDA դասական gfs կերամիկա,
Բուլղարիա

Նկար

13.

Ռուսաստան

Конвектика,

Ставр

9

վառարան,

Նկար 14. Կենսազանգվածային եփող վառարան

5. ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսազանգվածի խտացման պայմանական
գործընթացները կարելի է բաժանել տուկավոր
ման, պելետավորման, Էքստրուդացման և բրի
կետավորման, որոնք կատարվում են տուկահան,
պելետավորիչ, պտուտակամամլիչ, մխոցային
կամ գլանիկավոր մամլիչ օգտագործելու միջո
ցով։ Պելետավորումը և բրիկետավորումը կեն
սազանգվածի խտացման նպատակով օգտա
գործվող ամենատարածված գործընթացներն
են կոշտ վառելիքի կիրառությունների մասով։
Բարձր ճնշման կոմպակցիայի այս տեխնոլոգիա
ները, որոնց կոչում են նաև «կապակցողներից
զերծ» տեխնոլոգիաներ, սովորաբար կատար
վում են կա՛մ պտուտակամամլիչի կամ մխոցային
մամլիչի միջոցով (Սոխանսանջ և այլոք, 2005 թ.)։
Պտուտակամամլիչում կենսազանգվածը շա
րունակաբար Էքստրուդացվում է տաքացված
կոնաձև նեղացող ծեծանով։ Բրիկետի որակը
և պտուտակամամլիչի արտադրության գոր
ծընթացը գերազանցում են մխոցային մամլիչի
տեխնոլոգիային։ Սակայն, մխոցային մամլիչի

մասերի, զորօրինակ՝ մխոցի և ծեծանի մաշման
համեմատությունը այն մաշման հետ, որ դիտ
վել է պտուտակամամլիչում, ցույց է տալիս, որ
պտուտակամամլիչի մասերի համար պահանջ
վում է ավելի շատ տեխնիկական սպասարկում։
Պտուտակամամլիչով ստեղծված՝ խտացված
գերանի միջի կենտրոնական անցքն օգնում է
հասնել միասնական և արդյունավետ այրման,
և արդյունքում ստացված գերանները կարող են
առավել լավ ածխացվել՝ ջերմության ավելի լավ
փոխանցման շնորհիվ։
Այրման նպատակով կենսազանգվածի խըտացման հիմնական առավելություններն են.
• պարզեցված մեխանիկական կառա
վարում և սնուցում
• միասնական այրում կաթսաներում
• փոշու արտադրության կրճատում
• պահեստարանում
ինքնաբերաբար
այրման հնարավորության նվազում
• պարզեցված պահեստավորման և կա
ռավարման ենթակառուցվածք, որը
նվազեցնում է կապիտալ պահանջնե
րը այրման կայանում
• փոխադրման ծախսի կրճատում՝ պայ
մանավորված էներգիայի խտացման
աճով։
Կենսազանգվածի խտացման տեխնոլոգի
աների հիմնական թերությունը խտացման
գործընթացներից որոշների հետ կապված
չափազանց մեծ ծախսերն են։

Կենսազանգվածային
Ներածություն
վառելիքի արտադրություն

Իր սկզբնական տեսքով կենսազանգվա
ծը՝ որպես վառելիք դժվար է հաջողությամբ
օգտագործել
մեծամասշտաբ
կիրառու
թյուններում, քանի որ այն խոշորածավալ է,
թաց և ցրված։ Հիմնականում կենսազանգ
վածի խտացումն իրենից ներկայացնում է
կենսազանգվածի՝ վառելիքի փոխարկման
տեխնոլագիաների շարք։ Այդ տեխնոլոգի
ան հայտնի է նաև որպես բրիկետավորում,
և բարելավում է նյութերի կառավարելիու
թյան բնութագրերը փոխադրման, պահման
և այլնի տեսանկյունից։ Այս տեխնոլոգիան
կարող է օգնել կենսազանգվածի օգտա
գործումը էներգիայի արտադրության մեջ
ընդլայնելու հարցում, քանի որ խտացումն
օգնում է բարելավել վառելիքի ծավալաչա
փական ջերմարար ունակությունը, նվազեց
նում է փոխադրման ծախսը և կարող է օգ
նել գյուղական վայրերում վառելիքի վիճակը
բարելավելու հարցում։ Այս տեխնոլոգիանե
րը հայտնի են նաև որպես պելետավորում,
բրիկետավորում, կամ ագլոմերացում, ինչը
բարելավում է նյութերի կառավարելիության
բնութագրերը փոխադրման, պահման և այլ
նի համար։ Որոշ երկրներում պելետավորու
մը և բրիկետավորումը կիրառվել են երկար
տարիներ։ Ուիլիամ Սմիթն առաջին մարդն
էր, ում տրվեց Միացյալ Նահանգների արտո
նագիրը (1880 թ.) կենսազանգվածի խտաց
ման համար։ Օգտագործելով շոգեմուրճը (
66°C-ի տակ)՝ Սմիթը խտացրեց փայտասղո
ցարանների թափոնները։

5.1 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՄՇԱԿՈՒՄ
Նախքան կենսազանգվածի խտացումը, կա
րող են պահանջվել նախնական մշակումներ՝
արգասիքի էներգիայի պարունակությունը
և զանգվածի խտությունն օպտիմալացնելու
նպատակով։ Նախնական մշակումը կարող է
ներառել.
• կտրատուկի երկարություն/մանրացում
• չորացում՝ մինչև խոնավության պա
հանջվող պարունակությանը հասնելը
• կապակցող միջոցի կիրառում
• շոգեհարում
• բովում
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5.1.1 Կտրատուկի երկարություն/
մանրացում
Յուրաքանչյուր խտացման գործընթաց պա
հանջում է կտրատուկի հատուկ երկարու
թյուն և/կամ մանրացում, որպեսզի հասնի.
• խտացման գործընթացում էներգիայի
ավելի քիչ օգտագործմանը
• ավելի խիտ արգասիքների
• վերջնարդյունք արգասիքի կազմատ
ման նվազեցմանը։

5.1.2 Չորացում

Կենսազանգվածային
վառելիքի արտադրություն
Ներածություն

Ցածր խոնավությունը հանգեցնում է վառե
լիքի բարելավված խտությանը և ամրությա
նը (Շոու և Թաբիլ, 2007 թ.)։ Կենսազանգվա
ծի խտացման գործընթացների մեծ մասի
համար խոնավության օպտիմալ պարունա
կությունը 8%–20%-ի միջակայքում է (խոնա
վության բազա) (Կալիյան և Մորեյ, 2009 թ.)։
Հիմնական կոմպակցիոն մեթոդները պա
հանջում են փոքր քանակությամբ խոնավու
թյուն՝ կոմպակցիայի համար կենսազանգվա
ծը «փափկացնելու» նպատակով։ Օպտիմալ
խոնավության մակարդակից բարձր լինելու
դեպքում խտացված կենսազանգվածի ամ
րությունը և դիմացկունությունը նվազում են։

5.2 ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԽՏԱՑՈՒՄ.
ԲՐԻԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ
Ընդհանուր առմամբ բրիկետները բարձր
ջերմաստիճանի տակ սեղմված՝ 50-80 մմ
տրամագծով և 150 մմ երկարությամբ փայ
տաթեփի գլաններ են, որոնք ունեն 10 - 20%
խոնավության պարունակություն։ Հաճախ
հանդիպում են նաև այլ ձևեր, ինչպիսիք են՝
ուղղանկյունաձևը կամ պրիզմայաձևը, կախ
ված արտադրողից։ Որոշ դեպքերում դրանք
ունենում են անցքեր՝ այրումը բարելավելու
համար։ Բրիկետի մամլիչի միջոցով կենսա
զանգվածի ցրոնային և փոքր թափոնի խտա
ցումը կենսունակ և գրավիչ լուծում է կենսա
զանգվածը՝ վառելիքի կիրառություններում
օգտագործելու համար։ Բրիկետավորումը
սովորաբար կատարվում է հիդրավլիկ կամ
մեխանիկական մամլիչների միջոցով։ Բրիկե
տի խտությունները սովորաբար տատանվում
են 900 - 1600 կգ/մ3 միջակայքում։ Կենսավա
ռելիքային բրիկետը մաքուր և կանաչ վառե
լիք է, որը իդեալական տարբերակում կարող
է օգտագործվել հնոցիներում, կաթսաներում
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կամ բաց կրակի համար։ Կենսազանգվա
ծի բրիկետավորման գործընթացում նյութը
սեղմվում է բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի
տակ։ Բրիկետավորման ընթացքում կենսա
զանգվածի մասնիկները ինքնամիակցվում
են՝ թերմապլաստիկ հոսքի շնորհիվ ձևավո
րելով բրիկետ։ Բնական կապակցող միջոց
հանդիսացող լիգնինը ստացվում է ջերմաս
տիճանի և ճնշման բարձրացումներից, ինչի
արդյունքում ձևավորվում են բարձր ճնշման
բրիկետներ։

5.2.1 Մեխանիկական մխոցային
մամլիչ
Մեխանիկական մխոցային մամլիչը սովորա
բար օգտագործվում է մեծամասշտաբ ար
տադրության համար՝ 200 - 2,500 կգ/ժ միջա
կայքում (Նկար 8)։ Մեխանիկական մամլիչը
նախագծված է որպես արտակենտրոն մամ
լիչ։ Մխոցին միացված՝ անընդհատ պտտ
վող արտակենտրոն հարմարանքը մամլում
է հումքը կոնաձև ծեծանով։ Մեխանիկական
մամլիչներում պահանջվող հակաճնշումը
կարող է կարգավորվել միայն ծեծանը տար
բեր կոնուսաձև եղանակներով տեղակայելու
միջոցով (www.cfnielsen.com)։ Մեխանիկական
մամլիչը շարժման մեջ է դրվում Էլեկտրա
կան շարժիչի միջոցով՝ հիդրավլիկ մամլիչի
փոխարեն։ Այս ապարատի մեջ էներգիայի
կորուստը սահամանափակ է, իսկ արդյուն
քը էներգիայի ստացման համեմատ՝ օպտի
մալ։ Մեխանիկական մամլիչի շահագործման
ժամկետը զգալիորեն երկար է, քան հիդրավ
լիկ մամլիչինը։ Ընդհանրապես, մեխանիկա
կան մամլիչը ներդրման ավելի լավ եկամ
տաբերություն է տալիս, քան հիդրավլիկ
մամլիչը։ Մխոցային տիպի մեխանիկական
մամլիչով շարունակական բրիկետավորման
գործընթացների սխեման ներկայացվում է
Նկար 15-ում։

Նկար 15. Շարունակական մխոցատիպ բրիկետավորման արտադրական գիծ

5.2.2 Պտուտակային կոմպակցիա
կամ Էքստրուդացում
Էքստրուդատորի օգտագործմամբ կոմպակ
ցիայի նպատակը փոքր մասինկներն իրար
մոտեցնելն է, որպեսզի դրանց միջև գործող
ուժերն ավելի ուժգնանան՝ ավելի մեծ ուժ
հաղորդելով խտացված ծավալուն նյութին։
Էքստրուդացման ժամանակ նյութը պտտ
վող պտուտակի օգնությամբ տեղաշարժվում
է սնուցման պորտից թմբկագլանի միջով և

Կենսազանգվածային
Ներածություն
վառելիքի արտադրություն

Նկար 16. Մեխանիկական մամլիչ

ծեծանին հակառակ ուղղությամբ, առաջաց
նելով զգալի ճնշման գրադիենտ և շփում՝
կենսազանգվածի հարվածահատման ար
դյունքում։ Պատերին շփման համակցված
ազդեցությունները թմբկագլանում, նյութի
ներսում ներքին շփումը և պտուտակի պտտ
ման բարձր արագությունը (~600 պտույտ մեկ
րոպեում/rpm) բարձրացում է ջերմաստիճա
նը փակ համակարգում և տաքացնում կեն
սազանգվածը։ Այս տաքացած կենսազանգ
վածը սեղմվելով անցնում է Էքստրուդացման
ծեծանի միջոցով՝ ձևավորելով պահանջվող
ձև ունեցող բրիկետներ և պելետներ։ Եթե ծե
ծանը ձևավորված է, ապա կենսազանգվածը
շարունակում է կոմպակցվել։ Եթե համակար
գում առաջացող տաքությունը բավարար չէ,
որպեսզի նյութը հասնի պսևդո-պլաստիկ
վիճակի սահուն Էքստրուդացման համար,
ապա դրսից Էքստրուդատորներին հաղորդ
վում է տաքություն՝ գոտիավ
 որ կամ ժապա
վենային տաքացուցիչների միջոցով։ Նկար
9-ում պատկերված է սովորական Էքստրու
դատոր՝ կենսազանգվածի մշակման տարբեր
գոտիներով1։

Նկար 17. Կենսազանգվածի մշակման էքստրուդատոր

Պտուտակային կոմպակցիայի միջոցով կեն
սազանգվածի մշակումը ներառում է հետ
ևյալ մեխանիզմները2.
1.	Մինչև կոմպրեսիոն գոտի հասնելը
(սովորաբար թմբկագլանի նեղացման
արդյունքում ձևավորվող գոտի)՝ կենսա
զանգվածը մասամբ սեղմվում է ման
րացված կենսազանգվածը խտացնելու
համար։ Այս առաջին փուլի ընթացքում
է, որ պահանջվում է առավելագույն
1

http://matse1.mse.uiuc.edu/polymers/prin.html

2

Գրովեր և Միշրա, 1996 թ.

էներգիա մասնիկների շփումը հաղթա
հարելու համար։
2. Երբ կենսազանգվածը կոմպրեսիոն գո
տում է, նյութը դառնում է համեմ
 ատա
բար փափուկ՝ բարձր ջերմաստիճանի
շնորհիվ (200–250°C), և այս տաքաց
ման ընթացքում նյութը կորցնում է իր
առաձգական բնույթը, ինչի արդյուն
քում առաջանում է միջմասնիկային
շփման մեծացող տարածք։ Այս փու
լում ձևավորվում են տեղական կամր
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ջակներ, երբ մասնիկներն է՛լ ավելի են
մոտենում, և դրա արդյունքում կարող
է տեղի ունենալ նաև մասնիկների մի
ակցում։ Կոմպրեսիոն գոտու միջով
անցման ընթացքում կենսազանգվածը
շփումից այնքան էներգիա է կլանում,
որ այն կարող է միասնականորեն տա
քանալ և խառնվել իր զանգվածի միջո
ցով։
3. Երրորդ փուլում կենսազանգվածը մտ
նում է կոնաձև նեղացող ծեծանի մեջ,
որտեղ խոնավությունը շարունակում
է գոլորշիանալ՝ այնտեղ տիրող 280°C
ջերմաստիճանով պայմանավորված,
օգնելով ավելի լավ խոնավացնել կեն
սազանգվածը և ավելացնել սեղմումը
նյութի վրա։

Կենսազանգվածային
վառելիքի արտադրություն
Ներածություն

4. Վերջին փուլում միաժամանակ տե
ղի են ունենում գոլորշու հեռացում և
կոմպակցիա, և ամբողջ նյութի ճնշու
մը նորմալանում է, ինչի արդյունքում
ստացվում է Էքստրուդացված միաս
նական գերան։

ü Ապարատը սահուն աշխատում
առանց հարվածային բեռնվածքի։

է

ü Ապարատի մասերը և դրանում օգ
տագործվող յուղը զերծ են փոշու կամ
հումքի աղտոտումից։
Պտուտակային կոմպակցիայի թերություն
ներից մեկն այն է, որ ապարատն ավելի շատ
հոսանք է պահանջում՝ մխոցային մամլիչի
համեմատ։
Նկար 10-ում պատկերված են սովորական
կենսազանգվածային ջերմային գերաններ,
որոնք պատրաստված են Էքստրուդացման
մամլիչի միջոցով։
Սովորական կենսազանգվածային ջերմային
գերանների մասնագրերը ներկայացված են
ստորև աղյուսակում։

5.3 ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՄԽՈՑԱՅԻՆ
ՄԱՄԼԻՉ

Նկար 18. Էքստրուդացիոն մամլիչով արտադրված
ջերմային գերան
Պտուտակային կոմպակցիայի
թյունները հետևյալն են .

առավելու

ü Պտուտակային մամլման արդյունքը
շարունակական է, իսկ բրիկետները
իրենց չափերով առավել միանման են։
ü Բրիկետի դրսի մակերեսը մասամբ ած
խածված է, ինչը կարող է օգնել բոցա
վառումը և այրումը դյուրացնելու հար
ցում։ Դա նույնպես պաշտպանում է
բրիկետը շրջակայքի խոնավությունից։
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ü Բրիկետներում ձևավորված միակենտ
րոն անցքն օգնում է ավելի լավ այրմա
նը՝ պայմանավորված այրման ընթաց
քում օդի շրջանառությամբ։

Աղբյուր. www.cfnielsen.com

Հիդրավլիկ մխոցային մամլիչները սովորա
բար օգտագործվում են բրիկետավորման
ապարատներում՝ կենսազանգվածը խտաց
նելու համար։ Դեպի մխոց գնացող էներգի
ան փոխանցվում է էլեկտրական շարժիչից՝
բարձր ճնշման հիդրավլիկ համակարգի մի
ջոցով։ Հիդրավլիկ մամլիչի վերջնարդյունքն
ավելի փոքր է, քանզի գլանի տեղաշարժն
ավելի դանդաղ է՝ մեխանիկական գործըն
թացների համեմատ։ Բրիկետներն ունեն 1000
կգ/մ³-ից ցածր զանգվածի խտություն, քա
նի որ ճնշումը սահմանափակվում է 40–135
կգ/ժ-ով։ Սակայն այս ապարատները կարող
են դիմանալ ավելի բարձր խոնավության
պարունակությունների, քան մեխանիկական
մխոցային մամլիչների համար սովորաբար
ընդունված 15%-ն է1։ Արտադրության հզո
րությունը բարելավելու համար վաճառքում
կան որոշ անընդհատ բրիկետավորման մամ
լիչներ։ Նկար 9-ում և Նկար 10-ում պատ
կերված է հիդրավլիկ մամլիչ և հիդրավլիկ
մամլիչի օգտագործմամբ՝ ծղոտից ստացված
բրիկետներ։

Նկար 19. Հիդրավլիկ մամլիչից ստացված ծղոտի
բրիկետներ

Նկար 20. Հիդրավլիկ մամլիչ

Ընկերություն

Բրիկետավորման
տեխնոլոգիա

Հումքի
տեսակ

Արդյունավե
տություն, տ/ժ

Ekobrik, Բելառուս, 220012 Minsk,
Surganova str., 20 -1.
Հեռ. (37529) 651-03-73
Ֆաքս. (37517) 227-53-48
Էլ.-փոստ. brikk@yandex.ru

Որդնակային
փոխանցում

Փայտի
150-800
մնացորդներ

DIPIU’, Իտալիա, Via dell’Innovazione,
11 - 36042 Breganze (VI)
Հեռ. +39 0445 300709
Էլ.-փոստ. info@di-piu.com
Վեբ. http://www.di-piu.com

Մխոցային մամլիչ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

700-1300

COMERC, Լեհաստան, UL. GDYŃSKA
31/33, 61-016 POZNAŃ, POLSKA
Հեռ.+48 61 878 65 61
office@comerc.pl
slawek@comerc.pl
www.comerc.pl

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

300-700

C. F. Nielsen A/S, Դանիա, Solbjergvej
19, DK-9574 Baelum
Հեռ. +45 98 33 74 00
http://www.cfnielsen.com

Հիդրավլիկ և
մխոցային
մամլիչներ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

80-1800

GEM-EKO, Լեհաստան, Białachówko
2A, 83-210 Zblewo
Հեռ. (+48) 507 015 014
Էլ.-փոստ. biuro@gem-eko.pl
http://www.gem-eko.pl

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

300-500

RUF-Brikett, Գերմանիա, Hausener Str.
101, 86874 Zaisertshofen
+49 - 8268 - 9090-20
http://www.brikettieren.de

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

100-1500

Կենսազանգվածային
Ներածություն
վառելիքի արտադրություն

5.4 ԲՐԻԿԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ
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Կենսազանգվածային
վառելիքի արտադրություն
Ներածություն
64

Ընկերություն

Բրիկետավորման
տեխնոլոգիա

Հումքի
տեսակ

Արդյունավե
տություն, տ/ժ

Briklis, Չեխիայի Հանրապետություն
Briklis, spol. s r.o., Malšice 335 391 75
Հեռ. +420 381 278 050
+420 381 278 731
Էլ.-փոստ. info@briklis.cz
Վեբ. www.briklis.cz

Հիդրավլիկ և
մխոցային
մամլիչներ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

200 -800

Warfama SA, Լեհաստան, ul. Fabryczna
21, 11-040 Dobre Miasto
Հեռ. +48 089 615 34 00
Հեռ. +48 089 615 36 00
Էլ.-փոստ. warfama@warfama.pl
http://warfama.pl

Մխոցային մամլիչ

Ծղոտ

1200-1600

ASKET, Լեհաստան, ul. Forteczna 12a,
61-362 Poznań
Հեռ. +48 61 877 05 05
Էլ.-փոստ. biuro@asket.pl
http://www.asket.pl

Որդնակային
փոխանցում

Ծղոտ

300-500-1000

ООО «ПК «Транстрейд Украина», Ուկ Որդնակային
րաինա,
փոխանցում
Հեռ./ֆաքս. +38044-220-14-78
E:mail: office@transtrade.com.ua
http://briket.net.ua

Փայտի
350-800
մնացորդներ

Votecs, Գերմանիա, Robert-MayerStrasse 5, 74360 Ilsfeld.
Հեռ. +49 (0) 7191 36 98 996 / +49 (0)
7191 36 98 997 ·
Էլ.-փոստ. info@votecs.de
Web: www.votecs.de

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
40-200
մնացորդներ

WEIMA Poland, Լեհաստան, Legacz 1,
05-304 Stanisławów
Հեռ. +48 (0)25 7525252
weima@weima.pl; http://www.weima.
com

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

CO.MA.FER. MACCHINE S.p.a, Իտալիա,
Via de Gasperi Angolo Via Roma 25060
Collebeato- Brescia Italy
Հեռ. (0039) 030-2510405
Էլ.-փոստ. infomac@comafer.it
Վեբ. http://www.comafermacchine.it

Հիդրավլիկ մամլիչ

Փայտի
70-350
մնացորդներ

70-400

ООО Черкаccы Элеватор Маш,
Որդնակային
Ուկրաինա, 7a Khimikov avenue,
փոխանցման և
Cherkassy, Ukraine
հիդրավլիկ մամլիչ
Հեռ. +38 0472 642052, 642418, 642288,
326337
Էլ.-փոստ. bronto@bronto.ua
Վեբ. http://www.bronto.ua

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

350-500

ООО «СПиКо» , Ռուսաստան, 180680,
Pskov, Industrialnaya str. 9/1.
Հեռ./ֆաքս. +7 8112 52 07 07
Էլ.-փոստ. zavod@sp-co.ru
http://www.sp-co.ru/

Փայտի
մնացորդ
ներ, ծղոտ

500-1500

Որդնակային
փոխանցման
մամլիչ

5.5 ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԽՏԱՑՈՒՄ.
ՊԵԼԵՏԱՎՈՐՈՒՄ

Նկար 21. Գլանիկավոր մամլիչով աշխատող աղաց


Պելետի մամլիչները երկու տիպի են՝ օղա
կաձև ծեծան և տափակ ծեծան ունեցող մամ
լիչներ։ Ե՛վ օղակաձև ծեծանով, և՛ տափակ
ծեծանով ապարատներում ծեծանը մնում է
անշարժ, իսկ գլանիկները պտտվում են։ Կան
պտտվող ծեծանով պելետի աղացներ, որ
տեղ արտադրության պրոցեսում գլանիկնե
րը մնում են անշարժ։
Ըստ էության, ստացվող կիսահումքը միա
տեսակորեն հասցվում է կոնդիցիոների մեջ՝
գոլորշու և/կամ մզուկի կառավարվող հա
վելման համար։ Այս բլոկի աշխատանքն օգ
նում է բարելավել նյութի կապակցումը պելե
տավորման ընթացքում։ Պելետի աղացներն
այժմ ունեն հիմնական բլոկից վերև տե
ղադրված մեկ կամ ավելի օդորակման բլո
կեր, որտեղ, հեղուկները, զորօրինակ՝ ջուրը
և մզուկը, կարող են ավելացվել՝ պելետունա
կությունը բարելավելու նպատակով։ Պելետի
աղացում սովորաբար օգտագործվող պտու
տակային կոնդիցիոների տարբեր բաղադ
րիչներ պատկերված են Նկար 16-ում։
Կոնդիցիոներից կիսահումքը հեռացվում է
մշտական մագնիսի վրայով՝ դեպի պելետա
վորման ծեծան տանող կիսահումքի կարճա
խողովակ։ Ավելացված գոլորշին փափկեց
նում է կիսահումքը և մասամբ դոնդողաց
նում է օսլայի պարունակությունը՝ առավել
ամուր պելետ ստեղծելու համար։ Ծեծանի
ծածկում ինքնաբարձիչների միջև եղած
պտուտակները հավասարաչափ տալիս են
թանձրանյութը յուրաքանչյուր գլանիկին, իսկ
կիսահումքի բաշխիչ պտուտակները նյութը
տարածում են ծեծանի երեսին։ Ճոճածածկի
վրա տեղադրված կտրատող դանակները
կտրում են պելետները՝ ծեծանից դրանց
էքստրուդացումից հետո՝ թույլ տալով, որ
պեսզի պելետներն ընկնեն ճոճադռան միջի
արտանետման բացվածքով։

Կենսազանգվածային
Ներածություն
վառելիքի արտադրություն

Պելետն արդյունք է մի գործընթացի, որը
սերտորեն առնչվում է վերը նկարագրված
բրիկետավորման գործընթացին։ Հիմնական
տարբերությունն այն է, որ ծեծաններն ու
նեն ավելի փոքր տրամագիծ (սովորաբար՝
մինչև մոտ 30 մմ) և ապարատներից յուրա
քանչյուրն ունի բազմաթիվ ծեծաններ, որոնք
դասավորված են՝ ինչպես պողպատյա հաստ
սկավառակի կամ օղակի մեջ ծակված ան
ցքերը։ Նյութը սեղմվելով հրվում է ծեծան
ների մեջ գլանիկների միջոցով (սովորաբար՝
երկու կամ երեք հատ), որոնք շարժվում են
այն մակերևույթի վրայով, որի վրա տարած
վում է հումքը։ Պելետներն ունեն շատ բարձր
խտություն։ Դրանց հետ ավելի հեշտ է աշ
խատել, քան մյուս խտացված կենսազանգ
վածային արգասիքների հետ, քանի որ պե
լետների համար օգտագործվում է հացազ
գիների մշակման ենթակառուցվածքները։
Պելետները ձևավորվում են Էքստրուդաց
ման գործընթացի միջոցով, օգտագործելով
մխոցային մամլիչ, որի դեպքում վերջնական
մանրացված կենսազանգվածի նյութը սեղմ
վելով անցնում է լայնակի հատված կլոր կամ
քառակուսի ծեծանների միջով և կտրատվում
ցանկալի երկարությամբ։ Կենսազանգվա
ծային պելետի ստանդարտ ձևը գլանն է, որի
երկարությունը 38 մմ-ից փոքր է, իսկ տրա
մագիծը՝ մոտ 7 մմ։ Չնայած միանման ձևին,
պելետները ավելի հեշտ են ջարդվում՝ դրանց
հետ աշխատելիս։ Պելետների տարբեր կա
տեգորիաները տարբերվում են իրարից
էներգիայի և մոխրի պարունակությամբ։

Նկար 22. Պտուտակային կոնդիցիոների բաղկացուցիչ մաս։ Ռիչարդ Հ. Լիվեր, Անդրիթզ Սփրոութ
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5.6 ՊԵԼԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ.

Կենսազանգվածային
վառելիքի արտադրություն
Ներածություն
66

Ընկերություն

Կոնտակտային
տվյալներ

Վեբ/էլ.-փոստ

CPM/Europe BV Diestelweg 89 NL1031 HD AMSTERDAM

Հեռ. +31 20 494 6111

http://www.cpmeurope.nl/

Amandus Kahl Dieselstraße 5
D-21465 Reinbek

Հեռ. +7 495 6443248
Հեռ. +49(40)727 71-0,
Fax: +49(40)727 71-100

info@amandus-kahl-group.de
http://www.amandus-kahl-group.
de/kahl_gruppe/de/home/

Buhler AG Representative Office
Austria, Manchner Bundesstrasse
142,5020 Salzburg, Austria

Հեռ. + 43 (662) 43 01 21
20,
Fax: + 43 (662) 43 01 21
21

http://www.buhlergroup.
com/global/en/home.htm#.
UgOVYNKTQmk

UMP Antakalnio II k. Ukmergės
pst. LT-20101 Ukmergės raj.
Savivaldybė Lietuva

Հեռ. +370 340 58782

http://www.briquette.lt/

Muench-Edelstahl GmbH
Germany, Hilden 40721,
Weststrasse 26 Munch

Հեռ. +49 2103 58996

http://www.muench-edelstahlgmbh.de/

Голдэн Трэйд0
4655 Украина, г. Киев, ул.
Корабельная, 6

Հեռ. +38 (044) 229-62-88 http://www.goldentrade.com.ua/

PRODESA
Prodesa Medioambiente S.L.
Ciudad del Transporte Edificio
Somport, Esc. 3 Ofi. 125 50820
Zaragoza, Spain

Հեռ. +34-976-459477

http://www.prodesa.net/default.
asp?id=125&idioma=2

Экодрев -Тверь
г. Тверь, п. Васильевский Мох,
ул. Ленина, д. 3

Հեռ.+7 4822 382-180

http://www.ekodrev.ru/
tehnologii_bio_energetiki.html

JSC “Universalūs Мedžio
Produktai” (UMP)
vill. Antakalnio II,20101
Ukmerge,Lithuania

Հեռ. +370 340 58782;
Բջջ. +37061870295
Հեռ. +370 340 63620;

http://www.briquette.lt/
http://www.ump.lt/

ECOWORXX GmbH Kreuzkrug
44, 31604 Raddestorf, D-31604
Raddestorf Gernany

Հեռ. +49 (0) 57 65- 94
26 68

http://www.ecoworxx.com/index.
html

ANDRITZ AG Stattegger Strasse 18, Հեռ. +43 31 669 020
8045, Graz, Austria

welcome@andritz.com, https://
www.andritz.com/group-en

ООО «СПиКо» 180021, г. Псков,
ул. Индустриальная 9/1.

m1@sp-co.ru,
http://www.sp-co.ru/

Հեռ.+7 8112 292 307
Tel. +7 8112 292 301,

6
ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մյուս կողմից էլ՝ կենսազանգվածի կոմպակ
տավորման գործընթացը որոշում է վառե
լիքի դիմացկունությունը և կայունությունը։
Սեղղման ուժը, մաշման նկատմամբ դիմաց
կունությունը, ազդեցության հանդեպ դի
մացկունությունը, խոնավության կլանումը և
խտությունը հիմնականում այն պարամետ
րերն են, որոնք որոշում են դիմացկունությու
նը և կայունությունը։ Դրանք համարվում են
խտացված կենսազանգվածի որակի ամենա
կարևոր պարամետրերը։ Կոշտ կենսազանգ
վածային վառելիքի որակը բնութագրվում է
ֆիզիկական, մեխանիկական, քիմիական և
ջերմային հատկությունների տեսանկյունից՝
կախված չափվող պարամետրերից։ Դա նաև
ցույց է տալիս խտացման գործընթացի էֆեկ
տիվությունը և ազդում գործածմամբ, պա
հեստավորմամբ և փոխադրմամբ պայմանա
վորված որոշակի ազդեցություններին դիմա
նալու դրանց կարողության վրա։ Աղյուսակ
7-ը ներկայացնում է բրիկետների որակը չա
փելու համար օգտագործվող պարամետրերը
և թեստերի չափորոշիչները։
Խոնավության պարունակությունը գնա
հատվում է պահպանման և փոխադրման ըն
թացքում բրիկետի ֆիզիկական վիճակների
հնարավոր փոփոխությունները գնահատելու
նպատակով։ Այն կարող է ազդել նաև ամրու
թյան, դիմացկունության և ջերմային արդյու
նավետության վրա։

Խտությունը որոշվում է պարզ կոշտ վա
ռելիքի միավոր ծավալի հաշվով մասնիկնե
րի զանգվածով։ Այն ազդում է փոխադրման
ծախսի և էներգետիկ խտության վրա։
Ջրադիմացկունությունը սահմանվում է
այն չափով, որով բրիկետը կարողանում դի
մանալ դեգեներացիային՝ խոնավության կամ
ջրի ներգործությանը ենթարկվելիս։ Ներգոր
ծության ենթարկվելիս՝ խոնավության ներ
թափանցմանը դիմակայելու բրիկետի կարո
ղությունը, ինչը կարող է ազդել պահեստա
վորման ժամանակ բռնկման և դիմացկունու
թյան վրա։
Սեղմման ուժը որոշում է այն առավելա
գույն ջախջախիչ բեռնվածքները, որոնց բրի
կետը կարող է դիմանալ նախքան ճեղքվելը
կամ կոտրվելը։ Անվտանգ դարձրեք բրիկետ
ները, որպեսզի դրանք պահվեն, փոխադրվեն
առանց կոտրվելու։
Դիմացկունությունը սահմանում է, թե ինչ
չափով բրիկետը կարողանում դիմանալ դե
գեներացիային՝ գործածման և փոխադրման
ժամանակ։ Թեստը սիմուլացնում է մեխանի
կական կամ պնևմատիկական գործածում,
որը ցույց է տալիս աբրազիային դիմակայե
լու բրիկետի կարողությունը։
Ջերմարար արժեքը որոշում է ջերմային
էներգիայի քանակը բրիկետի մեկ կիլոգրամի
այրման ընթացքում։ Այն ցույց է տալիս կեն
սազանգվածի էներգիայի վերականգնման
ներուժը ջերմա-քիմիական փոխակերպման
ընթացքում։
Մոխրի պարունակությունը որոշում է այ
րումից հետո վառելիքի արտադրած մոխրի
պարունակության տոկոսը։ Կենսազանգ
վածային բրիկետում կամ պելետում մոխրի
պարունակությունը առաջացնում է այրման
մնացուկների աճ՝ մոխրի ձևով, ինչը նվազեց
նում է վառելիքի ջերմային ազդեցությունը և
կարող է առաջացնել խարամագոյացում։

Կենսազանգվածային վաՆերածություն
ռելիքի արտադրության կայունություն

Կենսազանգվածային բրիկետի և պելետի
որակը կախված է հումքից և բրիկետավոր
ման գործընթացից։ Որպես վառելիք՝ բրիկետի
ցանկալի որակները ներառում են լավ բռն
կումը, կայունությունը և դիմացկունությունը
պահեստավորման և գործածման ընթաց
քում (ներառյալ՝ փոխադրումը), ինչպես նաև
այրվելիս՝ անվտանգությունը շրջակա միջա
վայրի նկատմամբ։ Այրումը և շրջակա միջա
վայրի անվտանգությունը մեծապես կախ
ված են հումքի բնույթից։ Վերջինս ներառում
է կառուցվածքը (օրինակ՝ չափը, ֆիբրոզային,
ոչ ֆիբրոզային և այլն), քիմիական (օրինակ՝
լիգնինի-ցելյուլոզի պարունակությունը), ֆի
զիկական (օրինակ՝ նյութի մասնիկների չա
փը, խտությունը և խոնավության պարունա
կությունը) հատկությունները, և մաքրությու
նը (օրինակ՝ տարրի (ծծմբի) հետքը և այլն)։
Այրումը չափվում է պարամետրերով, ինչ
պիսիք են՝ ջերմարար ունակությունը, բոցա
վառման դյուրությունը և մոխրի պարունա
կությունը, իսկ շրջակա միջավայրի տեսան
կյունից մտահոգությունը չափվում է այրման
ընթացքում թունավոր արտանետումներով։

Ածխածնի (C), ջրածնի (H), ազոտի (N) մա
կարդակը որոշում է կենսազանգվածային
վառելիքի այրման հատկությունները և ար
տանետման անցանկալի քանակությունը,
այսինքն՝ NOx-ը։ Այս տարրերը նշանային են
բրիկետի վառելիքային հատկությունների
համար։ Դրանք ազդում են այրման վրա։
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Ծծմբի (S) մակարդակը որոշում է անցան
կալի արտանետումների քանակությունը,
այսինքն՝ SՕx-ը։ Հնոցում այրման ժամա

նակ ծծումբն օքսիդանում է և փոխակերպ
վում SO2 գազի։ Ծծմբային աղտոտիչները
վնասակար են շրջակա միջավայրի համար։

Աղյուսակ 7. Առաջարկվող արժեքներ փայտի (Փ) և ոչ փայտի (ՈՓ) կենսազանգվածային վառելիքի համար
Պարամետր
Խոնավության
պարունակություն

Խտություն

Սեղղման ուժ
Կենսազանգվածային վաՆերածություն
ռելիքի արտադրության կայունություն

Պելետ

<12% - <15%

<11% - <13%

W >0.9 gcm3, >1.0 gcm3
NW >0.6 gcm3, >0.9 gcm3

0.6 – 0.7 gcm3

95%

95%

ISO 17831-24

NW 3.3–12%
W<0.7%

ISO 181226

1.51 MPa

Ջերմարար
ունակություն

W>14.9 MJ/kg, >15.5 MJ/kg
NW>14.5 MJ/kg, >14.5 MJ/kg

W 19.9 MJ.kg
NW 18 MJ/kg

Ածխածին (C)

48-50%

Մոխրի
պարունակություն

Ջրածին (H)
Ազոտ (N)

Ծծումբ (S)

Թեստի
չափորոշիչներ

Բրիկետ

1.0 MPa

Դիմացկունություն
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Կողմնորոշող արժեք

W <1.0%, <3.0%
NW <6.0%, <10.0%
6.2%

W <0.3% - <1.0%
NW <1.5%, <2.0%

W <0.04%- <0.05%.
NW <0.2% - <0.3%.

6.1 ՈՐԱԿԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔ
ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ

Որակի հսկողությունը և վերահսկողությու
նը շուկայի կայուն զարգացման կարևոր
բաղկացուցիչ տարրերից են։ Պահանջվում է
որակի հավաստագրման մեխանիզմ շուկայի
անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նոր
ձևավորվող շուկաները հակված են որակի
զարգացման ուղուց շեղվելուն՝ պտտվելով
գնային մրցունակության շուրջ, ինչը կարող

ISO18134-21
ISO 188472
ASTM D2395-173

ISO 181255

ISO 16948
ISO 16994

է վտանգել կենսազանգվածի օգտագործ
ման նկատմամբ վստահությունը։ Ուստի,
որակի հսկողությունը և վերահսկողությու
նը կարևորագույն գործառույթներ են, որոնք
պետք է ստեղծել շուկայի զարգացման վաղ
փուլերից սկսած։
Հսկողության, վերահսկողության և հավաս
տագրման գործառույթները տեխնիկապես
կիրականացվեն մասնագիտացված որևէ
հաստատության կողմից, ինչպիսիք են՝ լա

1

ISO/ՍՄԿ 18134-2, 2017. Կոշտ կենսավառելիք—Խոնավության պարունակության որոշում—Վառարանում
չորացման մեթոդ—Մաս 2.: Ընդհանուր խոնավություն—Պարզեցված մեթոդ, ISO/ՍՄԿ. Ժնև, Շվեյցարիա, 2017 թ.

2

ISO/ՍՄԿ 18847, 2016. Կոշտ կենսավառելիք —Պելետի և բրիկետի մասնիկների խտության որոշում; ISO/ՍՄԿ: Ժնև,
Շվեյցարիա, 2016 թ.

3

ASTM D2395-17. Ստանդարտ թեստ. Փայտի և փայտի հիմքով նյութերի խտության և հատուկ ձգողականության
մեթոդներ, ASTM International: Արեւմտյան Կոնշոհոկեն, Փենսիլվանիա, ԱՄՆ, 2017թ.

4

ISO/ՍՄԿ 17831-2, 2015. Կոշտ կենսավառելիք —Պելետի և բրիկետի մեխանիկական դիմացկունության
որոշում, ISO/ՍՄԿ: Ժնև, Շվեյցարիա, 2015 թ.

5

ISO/ՍՄԿ 18125, 2017. Կոշտ կենսավառելիք —Ջերմարար ունակության որոշում, ISO/ՍՄԿ. Ժնև,
Շվեյցարիա, 2017 թ.

6

ISO/ՍՄԿ 18122, 2015. Կոշտ կենսավառելիք —Մոխրի պարունակության որոշում, ISO/ՍՄԿ: Ժնև,
Շվեյցարիա, 2015 թ.

բորատորիաները, գիտական հաստատու
թյունները, որոնք ունեն նման ապրանքների
և ապրանքատեսակների որակը թեստավո
րելու փորձ։

Ստորև աղյուսակը ներկայացնում է կենսա
զանգվածային վառելիքի պարամետրերը
հաստատող մասնագիտացված լաբորատո
րիայի համար պահանջվող չափման սարքե
րի ցանկը։

Պարամետր

Չափման սարք

Խոնավության
պարունակություն

Թերմոգրավիմետրիկ անալիզատոր, չորացման վառարան՝
105 ± 2◦C ջերմաստիճանային միջակայքով, թվային կշեռք

Խտություն

Թվային կշեռք, թվային կամ ձեռքի չափակարկին

Ջրադիմացկունություն

Թվային կշեռք, թվային կամ ձեռքի չափակարկին

Ամրության ինդեքս

Թվային կշեռք, մետր, պողպատյա թիթեղ, մաղ

Սեղմման ուժ

Ունիվերսալ թեստավորման ապարատ

Դիմացկունություն

Դիմացկունության փորձարկիչ

Ջերմարար
ունակություն

Կալորաչափական ռումբ

Մոխրի
պարունակություն

Հնոցի՝ 550 ± 10◦C ջերմաստիճանային միջակայքով

Ցնդող նյութ

Հնոցի՝ 900 ± 10 ◦C ջերմաստիճանային միջակայքով

Ածխածին (C)
Ջրածին (H)

Տարրերի անալիզատոր

Ազոտ (N)
Ծծումբ (S)

Ատոմային արտանետման սպեկտրոմետր

6.2 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՂՏՈՏԻՉ
ՆԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ
Կենսազանգվածից աղտոտիչների արտա
նետումները կարող են դասակարգվել եր
կու խմբերի։ Առաջին խումբը բաղկացած
է ոչ լրիվ այրված աղտոտիչներից, որոնց
վրա հիմնականում ազդեցություն են գոր
ծում այրման սարքերը և գործընթացը։ Մյուս
խումբը բաղկացած է այն աղտոտիչներից,
որոնց վրա իրենց ազդեցությունն են թողնում
վառելիքի հատկությունները։
Եթե այրումն անավարտ է՝ պայմանավորված
այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ ցածր
լոկալ ջերմաստիճանները, թթվածնի հետ
թույլ խառնումը, խոնավության պարունա
կությունը, այրման պայմաններում գտնվելու
բավականին կարճ ժամանակը և այլնը, ապա
բաց են թողնվում այնպիսի արգասիքներ,

ինչպիսիք են՝ CO-ի, CxHy-ի, HC-ի, կուպրի,
PAH-ի, մրի և ածխացած նյութի մասնիկները։
Այս նյութերն արտանետվում են կենսազանգ
վածային վառելիքից, սակայն բաց թողնված
քանակը կախված է հնոցու նախագծումից,
օգտագործված վառելիքից և/կամ շահա
գործման պայմաններից։

Կենսազանգվածային վաՆերածություն
ռելիքի արտադրության կայունություն

Աղյուսակ 8. Վառելիքի պարամետրեր և թեստավորման համար անհրաժեշտ սարքեր

Հանածո վառելիքի այրման ընթացքում
NOx-ի գոյացումն արդեն իսկ հայտնի է, և
ածխի այրման ժամանակ այն առաջանում
է հիմնական մեխանիզմից. ջերմային-NOx
(բարձր ջերմաստիճանային օքսիդացումից
և մթնոլորտային N2-ից), արագ-NOx (վառելի
քի ածանցյալ ռադիկալների և մթնոլորտային
N2-ի փոխազդեցությունից) և վառելիք -NOx
(վառելիքի մեջ քիմիական կապված ազոտի
օքսիդացումից)։ Առաջին երկուսի դեպքում,
որոնց մեխանիզմի ուղին լավ հայտնի է, կեն
սազանգվածի այրման համակարգերում ար
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տադրվող NՕx-ի ընդհանուր քանակը 30%-ից
ցածր է։
Կենսազանգվածի այրման ընթացքում NOx-ի
մեծ մասն արտադրվում է վառելիքին կապ
ված ազոտից, որը կարող է կենսազանգվա
ծում ներկա լինել որպես անօրգանական
նիտրատի և ամոնիումի իոն, ամինամիացու
թյուններ (ներառում է սպիտակուցային մաս
նաբաժին), հետերոցիկլիկ պուրին, պիրիմի
դին և պիրոլ։

Կենսազանգվածային վաՆերածություն
ռելիքի արտադրության կայունություն

Ոչ պայմանական կենսազանգվածը սովո
րաբար ունենում է հիմնային օքսիդների և
աղերի մեծ պարունակություն, որոնք որպես
հետևանք՝ ազդում են մոխրի հալման խա
րամագոյացման ցածր ջերմաստիճանի վրա։
Կենսազանգվածի որոշ տեսակների հալման
այսպիսի ցածր ջերմաստիճանները հանգեց
նում են այրման սարքերի շահագործման
լուրջ խնդիրների, որոնք ներառում են ջեր
մափոխարկչի մակերևույթների ագլոմերա
ցիան, աղտոտումը, խարամագոյացումը և
որոշ դեպքերում՝ ժանգոտումը։ Ուստի, մոխ
րի հալման հատկությունների մանրակրկիտ
վերլուծությունը պետք է լինի առաջին քայ
լը այրման համապատասխան համակարգի
և տվյալ կենսազանգվածի համար այրման
պայմաններն ընտրելիս։
Սովորաբար գյուղատնտեսական մնացորդ
ները և էներգետիկ մշակաբույսերն ունենում
են ավելի բարձր K2O-ի պարունակություն՝
պայմանական կենսազանգվածի կամ ած
խի համեմատ։ Սա հիմնականում պայմա
նավորված է գյուղատնտեսական արտադ
րությունում պարարտանյութերի օգտա
գործմամբ։ Քանի որ մոխիրը բաղկացած է
տարբեր անօրգանական միացությունների
խառնուրդից, այն չունի հստակ սահմանված
հալման կետ, և հալման գործընթացը կա
տարվում է ջարմաստիճանային լայն միջա
կայքում՝ սկսած սկզբնական դեֆորմացման
ջերմաստիճանից։ Տարեկանի, վարսակի և
գարու ծղոտները, որոնք ունեն K2O-ի բարձր
պարունակություններ, թերևս ունեն շատ
ավելի ցածր հալման ջերմաստիճաններ՝ ցո
րենի ծղոտի համեմատ, որն ունի K2O-ի ավելի
փոքր պարունակություն։
Այս խնդիրների լուծումը գոյություն ունի, և
այն պետք է զգուշորեն իրականացնել Հա
յաստանում այրման առաջին լուծումները
պիլոտավորելիս։
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6.3 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒ
ԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ
Կենսազանգվածի լայն օգտագործման ար
դյունքում առաջացող հնարավոր բնապահ
պանական մարտահրավերներին արձա
գանքելու համար պետք է ընդունել չափորո
շիչներ՝ էներգիայի մասով կենսազանգվա
ծի ներդրման հստակ ճանապարհը գծելու
նպատակով։ էներգիայի այլընտրանքային
աղբյուրի անցնելու հիմնական նպատակնե
րից մեկն է ապահովել, որպեսզի էներգետիկ
նպատակներով կենսազանգվածի օգտա
գործումը համաքայլ ընթանա կենսաբազ
մազանության և երկրի շրջակա միջավայրի
պահպանության հետ, քանի որ կենսազանգ
վածի արտադրությունը և սպառումը կարող
են ստեղծել լրացուցիչ ճնշումներ շրջակա
միջավայրի, զորօրինակ՝ կենսաբազմազա
նության, հողային և ջրային ռեսուրսների
վրա։ Այն կայունորեն զարգացնելու նպատա
կով՝ կարող են օգտագործվել հետևյալ կողմ
նորոշող սկզբունքները.

Աղբյուրների ընդունելիություն.
Ընդունելի կենսազանգվածը բաղկացած է
հետևյալից.
1. Փայտյա կենսազանգված (անտառներ
և պլանտացիայի փայտ, փայտամշակ
ման արդյունաբերություն, մնացուկներ
և մնացորդներ, օգտագործված փայտ,
խառնուկներ և խառնուրդներ)
2. Խոտային կենսազանգված (գյուղատն
տեսական և այգեգործական խո
տաբույսեր, ներառյալ՝ հացաբույսեր,
խոտ, ձիթատու մշակաբույսեր, արմա
տապտղային մշակաբույսեր, հատի
կաընդեղենային մշակաբույսեր, ծա
ղիկներ և լանդշաֆտային նախագծ
ման խոտային կենսազանգված, խո
տաբույսերի մշակման արդյունագոր
ծություն, մնացուկներ և մնացորդներ,
խառնուկներ և խառնուրդներ)
3. Մրգային կենսազանգված (պտղատու
այգիների և այգեգործության պտուղ
ներ, մրգերի մշակման արդյունագոր
ծություն, մնացուկներ և մնացորդներ,
խառնուկներ և խառնուրդներ)
4. Խառնուկներ և խառնուրդներ, ինչպես
նաև՝ կենդանիների կղանք. օրինակ՝
գոմաղբ կամ թռչունների ծերտ, և այլն
(բայց ոչ կենդանու մարմին կամ դրա
մասեր)

ԳՄՕ
Էներգիայի արտադրության համար գենետի
կորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների (ԳՄՕ,
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր, ինչպես
նաև՝ ծառեր) օգտագործումը չի թույլատր
վում։

Էներգետիկ մշակաբույսերը չպետք է ար
տադրվեն այնպիսի վարելահողերում, որոնք
ձեռք են բերվել արոտի կամ խոտհարքի վե
րափոխման միջոցով։ Կարճ շրջանառություն
ունեցող ծառերի պլանտացիաներ չպետք է
ստեղծել անտառային վայրերում կամ վարե
լահողերի վրա, որոնք ձեռք են բերվել արոտի
կամ խոտհարքի վերափոխման միջոցով։

Հումքի որակ
Վարելահողերում հատուկ նախատեսված
մշակումից ստացվող կենսազանգվածը
պետք է համապատասխանի ներքին որա
կի ստանդարտներին, որպեսզի հետագայում
օգտագործվի կենսազանգվածային վառելի
քի արտադրության մեջ։

Ոչ մի անօգտակար մնացորդ
գյուղատնտեսությունից
Ֆինանսական և տեխնիկական ողջ աջակ
ցությունը տրամադրվում է միայն այն դեպ
քում, երբ գործում են կայուն գյուղատնտե
սության սկզբունքները։ Ոչ մի սուբսիդիա չի
տրամադրվի ֆերմերներին, եթե չկա մնա
ցորդների օգտահանման ապացույց։

Կենսազանգվածային վաՆերածություն
ռելիքի արտադրության կայունություն

Էներգետիկ մշակաբույսեր
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7
ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՐՏԱԴՐՈՒ
ԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՊԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Միջազգային զարգացման գործընկերների
աջակցության շնորհիվ երկրի գյուղական
վայրերում ֆինանսավորվել են կոշտ կենսա
վառելիքի որոշ արտադրությունների մասով
փոքրամասշտաբ պիլոտային ծրագրեր1:
Ձեռք բերված նախնական արդյունքները խո
սում են կենսազանգվածի մշակման գործու
նեության նկատմամբ մեծ հետաքրքրության,
ինչպես նաև՝ արտադրվող այլընտրանքային
վառելիքի նկատմամբ բնակչության հե
տաքրքրվածության մասին։

7.1 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԱՌԵ
ԼԻՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒ
ԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Ըստ դիտարկումների՝ տեղական շուկայում
կան կոշտ կենսազանգվածային վառելիք
առաջարկող մոտավորապես երկու տաս
նյակ վաճառողներ։ Այնուհանդերձ, նրանց մի
զգալի մասը Ռուսաստանից բրիկետ և պելետ
ներկրողներ են։ Գործող գները տատանվում
են 80-130 հազար դրամի (մոտավորապես
140-227 եվրո) միջակայքում, ինչը կարող է
ապախրախուսել, որպեսզի տնային տնտե
սությունները նրանցից գնեն կենսազանգ
վածից ստացվող վառելիքը։
Բարձր գների հիմնական պատճառը ներկա
յումս Հայաստանում գործող արտադրողնե
րի մեծությունն է։ Թերևս կան 5-6 արտադ
րողներ, որոնց արտադրական հզորությունը
400-500 կգ/ժամ է, իսկ մյուսները գտնվում
են 100-250 կգ/ժամ արտադրողականության
միջակայքում՝ աշխատեցնելով տնային պայ
մաններում պատրաստված սարքեր։ Նման
պայմաններում շուկայում մրցունակ ապ
րանքներ առաջարկելու շանսերն այնքան էլ
1

մեծ չեն։
Բրիկետավորման համար օգտագործվող
սարքավորումների հիմնական տեսակները
մեխանիկական են, սակայն 1-2 տեղերում
կան բրիկետավորման որոշ հիդրավլիկ սար
քավորումներ (RUF)։ Մինչ այժմ հայտնաբեր
ված արտադրողների ցանկը կազմվել է հետ
ևյալ կերպ.
Այս ցուցակը կարող է պարունակել անհա
մապատասխանություններ, սակայն այն
իրենից ներկայացնում է այս բնագավառում
առկա նախաձեռնությունների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը կազմակերպելու փորձ։
Տեղական
արտադրության
բրիկետների
խտությունը տատանվում է 0.8-1.4-ի միջա
կայքում՝ կախված արտադրության մեթո
դից։ Տարբեր կենսավառելիքային բրիկետ
ների համար հումք են հանդսանում ծղոտը
և խոտի մնացորդները (Շիրակ, Կոտայք,
Լոռի), փայտամշակման մնացորդները, այ
գեգործությունից և խաղողագործությունից
ստացվող փոքր մնացորդները (Տավուշ, Լոռի,
Վայոց Ձոր, Երևան) և կահույքի արտադրու
թյան մնացուկները (Երևան)։
Չնայած Հայաստանում այսօր բրիկետ ար
տադրողների թիվը երկու տասնյակից ավե
լին է, սակայն նրանց կողմից արտադրված և
շուկայահանված քանակությունները համե
մատաբար փոքր են՝ կազմելով մոտավորա
պես 1500-2500 տոննա/տարի։
Անկատար կազմակերպումը, ֆինանսավո
րումը և արտադրական գործընթացները
այսպիսի ընդհանուր ցածր արտադրողակա
նության հիմնական պատճառների շարքում
են։ Դժվարին լոգիստիկան և հումքի մատ
չելիությունն ազդում են կենսազանգվածի
մշակման տնտեսական իրագործելիության
վրա։ Բացի այդ, հումքի բարձր գները՝ հա
մակցված մասնագիտացված սարքերի բա
ցակայության հետ, ինչը պահանջվում է կեն
սազանգվածի նախնական մշակման համար՝
նախքան փոխադրումը և պահեստավորումը,
դժվարացնում է այդ նպատակին հետամուտ
լինելը։ Այս ամենը, որ կազմակերպվում է սե
զոնային գյուղատնտեսական աշխատանք
ներով որոշվող կարճ սեզոնի ընթացքում, այն
բաղադրիչներն են, որոնք էապես ազդում են
վառելիքի այլ աղբյուրների համեմատ՝ այս
վառելիքի գնի և գրավչության վրա։

Կենսազանգվածի ներկայիս ար
Ներածություն
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում

Կենսազանգվածային վառելիքի արտադրու
թյունը Հայաստանում վերականգնվող էներ
գետիկայի ամենախոստումնալից ոլորտնե
րից մեկն է։ Թեև այն գտնվում է զարգաց
ման վաղ փուլերում, սակայն արտադրական
տեխնոլոգիաների և օգտագործման միջոց
ների մասին կա հստակ պատկերացում։ Հե
տաքրքրվածության խթաններից մեկն էլ
գյուղական վայրերի գազիֆիկացման ցածր
մակարդակն է և վառելիքային աղքատու
թյունը։

https://www.list.am/category?q=%D5%A2%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A5%D5%BF
+%D5%BE%D5%A1%D5%BC%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84
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Աղյուսակ 9. Կենսազանգվածային վառելիք արտադրողները Հայաստանում

Կենսազանգվածի ներկայիս ար
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում
Ներածություն

Արտադրու
թյան վայր,
գործունեու
թյան սկիզբ
և արտադ
րանքի տե
սակ

Արտադրության
սկզբունքը և
սնուցման ցանցի
հզորությունը

Սեփականություն և կառա
վարում

Մինչ այժմ
արտադր
ված ար
տադրանքի
ընդհանուր
ծավալը

Կոնտակտային
տվյալներ

ՀՀ Շիրակի
մարզ,
Բասեն
համայնք,
2016 թ.
NESTRO
բրիկետներ

Թմբկագլան
Դրվածքային
հզորությունը՝
մինչև 200 կգ/ժ
Փաստացի արտադ
րական հզորությու
նը՝ 100-120 կգ/ժ

Բասեն
համայնքի
զարգացման հիմ
նադրամ,
ՄԱԶԾ

Հիմնական
հումքը
խոտն է
50-55 տոննա

Համլետ
Պետրոսյան
basenfoundation
@gmail.com
095 563600

Հիդրավլիկ
Դրվածքային
հզորությունը՝ մինչև
400 կգ/ժ
Փաստացի
արտադրական
հզորությունը՝
320-350 կգ/ժ

«ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ»
Կլիմայական
քաղաքացիական
ներդրումային
շրջանառու
հիմնադրամ,
ՄԱԶԾ

Հիմնական
հումքը
ծղոտն է և
մոտ 30%
փայտ
550-600
տոննա

Գագիկ Պալյան
gagik-palyan@
mail.ru
55523565

Որդնակային
փոխանցում
Դրվածքային
հզորությունը՝ մինչև
480կգ/ժ
Փաստացի
արտադրական
հզորությունը՝
380-400 կգ/ժ

Ախուրյանի
համայնքային
զարգացման
կենտրոն
Քաղաքացիական շրջանառու
հիմնադրամ,
ՄԱԶԾ

Ներկայումս
արտադ
րությունն
ընթացքի
մեջ է և
միայն անցել
է նախնա
կան թեստը

Սամվել
Սաֆարյան
90404@list.ru
Հեռ. 098 312331

Որդնակային
փոխանցում
Դրվածքային
հզորությունը՝ մինչև
300 կգ/ժ
Փաստացի
արտադրական
հզորությունը՝
300 կգ/ժ

Արմեն
Աբրահամյան
Անհատ
ձեռնարկատեր

Հիմնական
հումքը խա
ղողի այգի
ների մնա
ցուկներն
են, 180-200
տոննա
ծղոտ փայ
տանյութ

Արմեն
Աբրահամյան
Հեռ. 94081000

Ազդեցությունը՝
մեխանիկական,
նոմինալ
հզորությունը՝
500 կգ/ժ

Էկո Րենջ ՍՊԸ

Հիմնա
կան հումքը
ծղոտն է,
900-1100
տոննա

Որդնակային
փոխանցում,
Դրվածքային
հզորությունը՝ մինչև
500կգ/ժ

Էկո վարմ ՍՊԸ

Հիմնական
հումքը փայ
տի թափոնն է
Մոտ 1000
տոննա

Սուրեն
Դավթյան
044 30 07 70
armecorange@
gmail.com

ՀՀ Լոռու
մարզ, Մեծ
Պարնի
համայնք,
2018 թ.
NESTRO
բրիկետներ
ՀՀ Շիրակի
մարզ,
Ախուրյանի
համայնք,
2020 թ.
Piny Kay
բրիկետներ

ՀՀ Տավուշի
մարզի
Վարագավան
համայնք,
Piny Kay
բրիկետներ

ՀՀ Կոտայքի
մարզ, Զորա
վան համայնք,
NESTRO
բրիկետներ
ՀՀ Լոռու
մարզ,
Վանաձոր
Piny Kay
բրիկետներ
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Կարո
Դոլմաջյան
095 883588
karodolmajyan@
gmail.com

Վերը նկարագրված բոլոր տարրերը շու
կայի բնութագրերն են՝ դրա զարգացման
վաղ փուլերում, որոնց համար պահանջվում
է աջակցություն և ներդրումներ սարքավո
րումներում՝ կենսազանգվածային վառելիքը
հավաքելու, պահեստավորելու և արտադ
րելու նպատակով, ինչպես նաև սարքերում՝
կենսազանգվածային վառելիքն արդյունա
վետ եղանակով օգտագործելու նպատակով։

7.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱ
ԾԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՄԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

7.2.1 Գործող շուկայի մեծությունը
Կենսազանգվածային վառելիքի տեղական
սպառումը սահմանափակվում է Հայաստա
նում արտադրվող և երկիր ներկրվող քա
նակություններով։ Հետևաբար, տարեկան
կտրվածքով ունենալով տեղական արտադ
րության 2.5 հազար տոննա վառելիք և 122
տոննայի չափով ներմուծվող միջին քանա
կություններ՝ Հայաստանն արձանագրում է
դրական միտում։ Ինչպես տեղական սպա
ռումը, այնպես էլ՝ ներմուծումն ավելանում
են, ինչը ցույց է տալիս սպառողների կողմից
դրսևորվող լավ հետաքրքրությունը։
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Կենսազանգվածի ներկայիս ար
Ներածություն
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում

Այս բնագավառում հմուտ աշխատուժի և
մասնագետների անբավարարությունը, ինչ
պես նաև բնակչության ցածր իրազեկվա
ծությունը այն պատճառներն են, որոնք պայ
մանավորում են մինչ օրս դաշտերում կա
տարվող կենսազանգվածի այրումը։ Բացի
այդ, փոքր է աջակցությունը՝ խթանների
առումով, և դա է պատճառը, որ այս բիզնե
սը վարում են այն էնտուզիաստները, որոնք
հավատում են գաղափարին և չեն հետևում
այսօրինակ գործունեության տնտեսական
տրամաբանությանը։

Նկար 37. Կենսազանգվածային վառելիքի ներմուծում, Հայաստան 1
Համեմատելով բնափայտի սպառման մա
կարդակի հետ՝ հայաստանյան շուկայում
առկա ընդհանուր կենսազանգվածային վա
ռելիքի քանակությունները շատ փոքր են։ Մի
կողմից դա կարող է խոսել վառելիքի մյուս
տեսակների համեմատ՝ այս վառելիքի տված
հնարավորությունների վերաբերյալ ցածր
իրազեկվածության, իսկ մյուս կողմից՝ կեն
սազանգվածով պայմանավորված բիզնես
հնարավորությունների վերաբերյալ գիտե
լիքների բացակայության մասին։
1

Ներմուծման թվերը վկայում են նաև նվազող
արժեքով ներմուծվող վառելիքի աճի մասին։
Սա կարող է ազդանշանել ավելի էժան և
ավելի ցածրորակ վառելիքի պահանջարկի
մասին, որն, անշուշտ, ավելի հարմար է Հա
յաստանի գյուղական շրջաններում այսօր
օգտագործվող ջեռուցման լուծումների հա
մար։

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIImportStatistics
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7.2.2 Հայաստանում ներկայումս
օգտագործվող ջեռուցման
լուծումները

Կենսազանգվածի ներկայիս ար
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում
Ներածություն

Հայաստանում կոշտ կենսազանգվածային
վառելիքով ջեռուցման վիճակը նույնպես
գտնվում է սաղմնային մակարդակի վրա։
Տնային տնտեսությունների մեծ մասը ջե
ռուցման և եփելու համար օգտագործում է
ինքնաշեն, ցածր արդյունավետություն ունե
ցող վառարաններ։ Այսպիսի վառարանների
համար հիմնական վառելիքի տեսակներն են՝
բնափայտը, թուղթը, գոմաղբը, բերքի թա
փոնները և ավելի քիչ՝ բրիկետը։ Այս տեխնո
լոգիաներն անարդունավետ են, իսկ վառե
լիքն առաջացնում է օդի ուժեղ աղտոտում՝
առողջությանը վնասող մի շարք աղտոտիչ
ներով, ներառյալ՝ մրի փոքրիկ մասնիկները,
որոնք խորը ներթափանցում են թոքեր։ Վատ
օդափոխվող տներում ներսի ծուխը կարող է
լինել փոքր մասնիկների ընդունելի մակար
դակներից 100 անգամ ավելի բարձր1։
Երկրում օգտագործվող ամենաէժան լու
ծումների գնային միջակայքը տատանվում
է 40-50 դոլարի սահմանում։ Ունենալով բա
րակ բոցամուղ պատեր՝ այս վառարանները
կարող են շահագործվել մինչև 2-3 տարի,
որից հետո պետք է փոխարինվեն։ Վառա
րանների միջին գնային միջակայքը մոտ
100-200 դոլար է, ինչը դրանք մի փոքր ավելի
հուսալի է դարձնում, բայց՝ ոչ արդյունավետ։
Տպավորությունն այնպիսին է, որ ցածր ար
դյունավետությամբ և ցածր գնով ջեռուցման
լուծումների ընտրությունը սույն հաշվետվու
թյունում ավելի վաղ նշված խնդիրների հա
մակցության արդյունքն է։ Առաջինը և ամե
նակարևորը գյուղական շրջաններում աղ
քատության մակարդակն է, ինչը ստիպում

Նկար 23. Հայաստանյան գյուղերում օգտագործվող
սովորական փայտի վառարան

1
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է տնային տնտեսություններին գնալ հան
պատրաստից լուծումների իրենց տարածք
ների ջեռուցումը պլանավորելիս և իրագոր
ծելիս։ Սովորաբար դա նման է անարդյու
նավետ պողպատյա տուփ օգտագործելուն,
որտեղ փայտն այրվում է առանց արդյունա
վետության որևէ նշույլի։ Մյուս պատճառը
բարձր արդյունավետ տեխնոլոգիաներն ըն
դունելու համար տնային տնտեսություննե
րի տեխնիկական պատրաստվածությունն
է։ Մասնավորապես, փոքր է շանսը, որ կարճ
ժամանակահատվածում նրանք կտեղադրեն
բարձր արդյունավետության կենսազանգ
վածային կաթսաներ, քանի որ նրանք ապա
հովված չեն ներքին ջեռուցման անհրաժեշտ
բաշխիչ համակարգերով։ Բացի այդ, նրանց
նախընտրելիությունների շրջանակն այն է,
որպեսզի ունենան էժան, բայց ջեռուցման և
եփելու միասնական լուծում, որը կարող է այ
րել ցածր և շատ ցածր որակի վառելիքը (վե
րը նշված) բարձր արդյունավետությամբ, մի
բան, որը տեխնիկապես հնարավոր չէ՝ պայ
մանավորված ակնհայտ սահմանափակում
ներով։
Տնային տնտեսությունները պետք է կատա
րեն հետևյալ պարտադիր նախապայմաննե
րը՝ սեփական տարածքների ջեռուցման ար
դյունավետությանը հետամուտ լինելիս.
• Ջեռուցման լուծումն ունի հավաս
տագրված բարձր արդյունավետու
թյուն, որը սովորաբար 80%-ից բարձր է
(միայն գործարանային արտադրու
թյան)
• Վառելիքն

ունի

հավաստագրված

Նկար 24. Կլորավուն հիմքով վառարան (որը վերջին
սեզոններին տարածում է գտել Լոռիում և Տավուշում)

Աղբյուր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

• Ջեռուցման լուծումը նախագծված է
այնպես, որպեսզի օգտագործի ընտր
ված
վառելիքը
(տեխնոլոգիապես
ապացուցված է, որ ընտրված վառելի
քով կստացվի բարձր արդյունավետու
թյուն)
• Ջեռուցման սեզոնի ընթացքում ջե
ռուցման լուծման աշխատանքը հազ
վադեպ է ընդհատվում կամ ընդհան
րապես չի ընդհատվում
• Վառելիքը մատակարարվում է ավտո
մատ ձևով և չի պահանջում կաթսայի/
վառարանի դռների բացում։
Անշուշտ սրանք իդեալական պայմաններ
են, որոնց կարելի է հասնել կենսազանգվա
ծային ջեռուցման լուծումներով միայն այն
դեպքում, եթե ձեռք է բերվում այդ տեխնոլո
գիաների մասով իրազեկման բարձր մակար
դակ և տնային տնտեսությունները տիրապե
տում են նման համակարգերը կառավարելու
վերաբերյալ գիտելիքներին և հմտություննե
րին։
Վառելիքի և վառարանների աշխատանքի
միջև ուղղակի փոխադարձ կապը որոշում է
շուկայի զարգացման սզբունքների հիմնա
կան բաղկացուցիչ տարրերը և հաջողված
լինելը։ Քաղաքականության մակարդակում
որպես կայուն վառելիք՝ կենսազանգվածի
խթանման հաջողությունը կախված է վառե
լիքը և դրա այրման լուծումները ճիշտ ձևով
համապատասխանեցնելու կարողությունից։
Քանի որ Հայաստանում մատչելի վառելի
քի և կաթսաների/վառարանների վիճակը
սաղմնային մակարդակների վրա է, ցածրո

Նկար 25. "Czech-Georgian" մոդելի վառարան

1

րակ վառելիքը ուղեկցվում է ցածր արդյու
նավետություն ունեցող վառարաններով։
Ցածրորակ վառելիքը լավ չի այրվի բարձր
արդյունավետություն ունեցող կաթսանե
րում, իսկ բարձր խտություն ունեցող (որա
կյալ) վառելիքը պիտանի չէ դեպի բոցամուղ
փոքրաքանակ օդի մատակարարում ունե
ցող վառարանների համար։ Ուստի, կենսա
վառելիքի շուկայի զարգացումը պահան
ջում է միաժամանակյա գործողություններ՝
կենսազանգվածի արտադրության և սպառ
ման իմաստով։ Գործնական իմաստով դա
նշանակում է, որ միայն կաթսաների փո
խարինումը՝ առանց վառելիքի որակի հսկո
ղության, կամ հակառակը, կարող է վնասել
որպես վառելիք՝ կենսազանգվածի իմիջին և
վտանգել բնափայտի սպառումը կրճատելու
բոլոր ջանքերը։

7.2.3 Կենսազանգվածի ոլորտի զար
գացման հնարավոր ազդեցու
թյունը Հայաստանում
Հիմք ընդունելով պաշտոնական վիճակագ
րությունը՝ բնափայտից ստացվող ջեռուց
ման էներգիայի սպառումը կազմում 3,164
ՏՋ։ Կենսազանգվածային վառելիքի, այն է՝
բրիկետի և պելետի ներկայիս տեղական ար
տադրությունը, ինչպես նաև ներկրումը ան
համեմատ ցածր են և կազմում են վերը ներ
կայացված թվի մի փոքր մասը։
Հետևելով այն ենթադրությանը, որ Հայաս
տանում հավաքվող ընդհանուր գյուղատն
տեսական կենսազանգվածի ընդամենը 25%
-ը կփոխարկվի վառելիքի և կօգտագործվի
բնափայտին փոխարինելու համար, բրիկե
տից և պելետից կարտադրվի ավելի քան
2,000 ՏՋ1՝ երկրում գյուղական տնային տն
տեսությունները ջեռուցելու նպատակով։

Կենսազանգվածի ներկայիս ար
Ներածություն
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում

բարձր որակ (խտություն, խոնավու
թյուն և այլն)

Սա թույլ կտա խուսափել տարեկան կտր
վածքով 144,000 խորհանարդ մետր փայտ,
ինչպես նաև դաշտերում 114,000 տոննայից
ոչ պակաս գյուղատնտեսական կենսազանգ
ված հատելուց։ Ակնհայտ օգուտները կլինեն
ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ՝ տն
տեսական։ Նախ ծառերը կտրելուց խուսա
փելը նշանակում է պաշտպանել Հայաստա
նի անտառների բնական էկոհամակարգը և
հնարավորինս պահպանել դրանց մեծ տա
րածքները։ Երկրորդ, կենսազանգվածային
մնացորդները կդառնան կենսավառելիք ար
տադրողների համար ապրանք և ռեսուրս՝
լինելով պահանջված և ունենալով գին, ինչը
կնվազեցնի հրդեհների ռիսկը բաց դաշտե

Օգտագործվել է կենսազանգվածի այրման ստորին արժեքի միջին այրման ստորին արժեքը՝ 17.5 ՄՋ/կգ
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րում։ Շրջակա միջավայրի համար անվնաս
գյուղատնտեսությունը կբերի բնապահպա
նական և սոցիալական օգուտներ, ներառյալ՝
մաքուր և շնչելու համար պիտանի օդը գյու
ղական վայրերում գյուղատնտեսական աշ
խատանքների ժամանակ, կնվազեցնի դաշ
տերից մինչև անտառներ հրդեհների ռիսկը,
կապահովի հավելյալ եկամուտ ագրոբիզնե
սով զբաղվողների համար, էներգաանվտան
գություն տնային տնտեսությունների համար
և այլն։

Կենսազանգվածի ներկայիս ար
տադրությունը և սպառումը Հայաստանում
Ներածություն

Կենսազանգվածի շուկայի զարգացման
հնարավոր տնտեսական օգուտները հսկա
յական են և կարող են հեռանկարներ բացել
տարբեր ոլորտներում։ Քանի որ դաշտում
կենսազանգվածի այրումը բերում է միայն
վնաս, ապա այն ամենը, որ կարող է այն
դարձնել օգտակար՝ ողջամիտ գներով, դառ
նում է հնարավորություն։ Բացի այդ, կենսա
զանգվածային բրիկետները և պելետները
կարող են ունենալ բազմակի օգտագործում։
Արևմտյան երկրներում բրիկետավորումն
օգտագործվում է որպես պահեստավորման
և մշակման միջոց կենդանիների կերերի
համար։ Որպես այլընտրանք՝ բրիկետները
կարող են նաև օգտագործվել որպես հումք
կենսագազի համար։ Պելետը կարող է օգտա
գործվել նաև որպես կենդանիների համար
կեր և ցամքար։
Կենսազանգվածային վառելիքը կայունորեն
արտադրելու նպատակով, ինչի համար պա
հանջվում է 2,000 ՏՋ մատակարում, պետք է
լինեն 1տ/ժ միջին հզորությամբ առնվազն 40
ձեռնարկություններ, որոնք կտեղաբաշխվեն
Հայաստանում։ Հիմք ընդունելով յուրաքան
չյուր մարզում ռեսուրսների մատչելիությու
նը՝ արտադրական ձեռնարկությունների մի
ջին քանակը պետք է բաշխվի հետևյալ կերպ.
Մարզ

Ձեռնարկությունների #

Շիրակ

10

Լոռի

4

Գեղարքունիք
Արագածոտն

4

Կոտայք

3

Սյունիք

Արմավիր

4
3

Արարատ

2

Վայոց Ձոր

1

Տավուշ

Ընդամեն
ը

82

5

2

40

Նման քանակությամբ բիզնեսներ ֆինանսա
վորելու համար պահանջվող ներդրումները
կգնահատվեն՝ օգտագործելով եվրոպական
շուկայի միջին գները։ Մեկ բրիկետավորման
գործարանի ամբողջական լուծումների ար
ժեքը տատանվում է 160-300 հազար եվրոյի
միջակայքում, իսկ նույն արտադրողականու
թյամբ պելետավորման արտադրական ձեռ
նարկության արժեքը կարող է հասնել մեկ
միլիոն եվրոյի։ Այս պայմաններում 40 բրի
կետավորման ձեռնարկությունների տեղա
բաշխման համար պահանջվող ներդրումնե
րը կարող են հասնել մինչև 12 միլիոն եվրոյի՝
պելետավորման համար պահանջվող 40 մի
լիոն եվրոյի համեմատ։ Ճիշտ է, պահանջվում
են ֆինանսական մեծ միջոցներ, սակայն
ներդրումները պետք է կատարել՝ հաշվի առ
նելով տեղական շուկայի զարգացման տեմ
պը։
Ձևավորվելուց հետո կենսազանգվածի շու
կան կառաջարկի արդյունաբերական ապ
րանքներ, որոնք կունենան հայտնի տեխնի
կական պարամետրերը, ինչպիսիք են՝ խտու
թյունը, խոնավությունը, այրման ջերմության
ցածր արժեքը և այլն։ Վերջին հաշվով կրթ
ված սպառողը կցանկանա ավելին իմանալ
վառելիքի էներգիայի, քան քանակի կամ ծա
վալի մասին. հետևաբար, որպես ապրանք՝
կենսազանգվածային վառելիքը հաստա
տապես կգերազանցի բնափայտին։ Նման
պայմաններում կարիք չի լինի պաշտպանել
ծառերը հատումից, իսկ էկոհամակարգերը
կպահպանվեն Հայաստանի ամբողջ ժողովր
դի կողմից։
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Գիտելիքները և հմտությունները հանդիսա
նում են կենսազանգվածային վառելիքի վե
րաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձ
րացման հարցում հաջողության հիմնասյու
ները։ Օրինակ, վառելիքի որակը որոշելու
կամ կենսազանգվածի կաթսան գործարկե
լու սպառողի կարողությունը մեծացնում է
թիրախային շահառուների կողմից դրա օգ
տագործման շանսերը։
Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրի մա
սին շահառուներին տեղեկացնելու կարողու
թյան համար պահանջվում է արհեստավար
ժության, փորձի և պատվիրատուների կա
րիքներին հարմարվելու բարձր մակարդակ։
Հայաստանում մինչ օրս փոքր ուշադրու
թյուն է դարձվել որպես էներգետիկ ռեսուրս՝
կենսազանգվածի վրա, սակայն ընդհանուր
բնակչությունը տեղյակ է դրա ունեցած
հիմնական բնութագրերին, ինչպիսիք են՝
(1) Կենսազանգվածը վերականգնվող է և
առատ։ Այն աճում է ամեն տարի, այն
քան ժամանակ, քանի դեռ մշակվում են
մշակաբույսեր։

(2) Կենսազանգվածը մատչելի է։ Գյուղա
կան վայրերում այն սովորաբար շրջա
պատում է տնային տնտեսությունները.
ուստի այն ծախսարդյունավետ է։
(3) Կենսազանգվածի համար պահանջ
վում է աշխատատար տեխնոլոգիա և
պահեստավորման տարածք։
(4) Կենսազանգվածը չի մրցակցում հա
նածո վառելիքի հետ։
(5) Կենսազանգվածի մնացորդները չեն
կարող գոյացնել ջերմություն։
Այս տեսակետներից որոշներն, անշուշտ,
ճիշտ են, բայց միայն՝ որոշակի հանգամանք
ներում։ Պարտադիր չէ, որ կենսազանգվա
ծը լինի առատ, այլ պարտադիր է, որ այն
լինի խնամքով և խնայողաբար հավաքված
և վերամշակված։ Տնային տնտեսություննե
րը կարող են շրջապատված լինել կենսա
զանգվածով, սակայն չկարողանան այն օգ
տագործել իրագործելի եղանակով։
Ընդհանուր իրազեկվածությունը միջինից՝
ցածր մակարդակի է, բացառությամբ այդ
ոլորտի մասնագետների իրազեկվածության։
Սա պայմանավորված է տեխնիկական ման
րամասների խիստ անբավարարությամբ, և
կենսազանգվածին առնչվող ծրագրեր իրա
կանացնելիս՝ դրա բնույթի, օգտագործվող
տեխնոլոգիաների և այլնի շուրջ առկա խառ
նաշփոթով։ Այս խնդրի մասով համընդհա
նուր թերհավատության որոշիչ գործոններից
մեկն էլ դրանք օգտագործելիս առկա սովո
րույթներն ու ավանդույթներն են։ Սովորա
բար կենսազանգվածի օգտագործման մա
սին հարցվող մարդկանց մոտ առաջին միտ
քը, որ գալիս է, դա անմոռանալի հոտն է և
աշխատատար տեխնոլոգիաները։ Սա տեղի
է ունենում այն պատճառով, որ կենսազանգ
վածն ասոցացվում է գոմաղբի հետ, ինչը շա
րունակում է մնալ այս խնդրի վերաբերյալ
միակ իրական գիտելիքը։

Հայաստանում կենսազանգվածի նեՆերածություն
րուժի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակ

Կենսազանգվածը՝ որպես վառելիք այն խն
դիրն է, որը երբեք չի եղել ուշադրությունից
դուրս։ Պայմանավորված 20-րդ դարի կեսերի
էներգետիկ ճգնաժամով՝ կենսազանգվածը
դարձել է է՛լ ավելի հետաքրքիր և պահանջ
ված ԵՄ շուկայում։ Դանիայի, Շվեդիայի,
Ֆինլանդիայի տիպի երկրների փորձը ցույց
է տալիս կենսազանգվածի օգտագործման
ձևերի լայն սպեկտր, ներառյալ՝ 100% կեն
սազանգվածային վառելիքով գործող խոշոր
էլեկտրակայանները։ Թեև կան շրջանակ
ներ, որոնք պնդում են, որ կենսազանգվածը
վտանգավոր է և իսկապես չի նպաստում շր
ջակա միջավայրի պաշտպանությանը, սա
կայն այս բանավեճը դեռևս շարունակում է
մնալ առաջնագծում։ Որպես էներգիայի վե
րականգնվող աղբյուր՝ կենսազանգվածի
վերաբերյալ իրազեկման մակարդակը այն
քարշիչ ուժն է, որն ընթացքի մեջ է պահում
աշխատանքը և կենսազանգվածի օգտա
գործումը դարձնում առավել կայուն։ Քանի
որ կենսազանգվածը չի հանդիսանում հա
մադարման բոլոր այն էներգետիկ կարիքնե
րի համար, որ որևէ երկիր կարող է ունենալ,
դրա օգտագործումը կարող է լինել քիչ թե
շատ գրավիչ, և հետևաբար՝ նմանապես կա
յուն տարբեր երկրների համար։

Հետևաբար, կենսազանգվածի ժամանակա
կից օգտագործման վերաբերյալ իրազեկ
վածությունը պետք է Հայաստանում սկսել
ամենասկզբից։ Թեև կարող է թվալ, որ դա
հավելյալ ջանք է, սակայն շահառուները
կկարողանան իրազեկվել տեղեկատվության
հուսալի աղբյուրներից՝ չեղարկելով բոլոր
միֆերը և հին պատկերացումները, որ նրանք
կարող են ունենալ որպես վառելիք՝ կենսա
զանգվածի օգտագործման մասին։
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1.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանում կենսազանգվածի ոլորտի
զարգացումն անհրաժեշտ է մի քանի պատ
ճառներով։ Ինչպես նշվել էր ավելի վաղ,
ոլորտը կարող է երկրի համար լուծել երկու
խոշոր խնդիր, որոնք մինչև օրս լուծված չեն՝
1. չվերահսկվող ապօրինի անտառահա
տումները
Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

2. բաց դաշտերում կենսազանգվածի
մնացորդների այրումը
Երկու խնդիրն էլ շրջակա միջավայրի վրա
անդառնալի ազդեցություն ունեն և խոշոր
սպառնալիք են շրջակա միջավայրի և քա
ղաքացիների առողջության համար։

2.

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ ԵՎ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

Վերլուծական փաստաթղթի եզրակացու
թյան հիման վրա՝ ակնհայտ է, որ Հայաս
տանում բուսական կենսազանգվածի միայն
փոքր մասն է օգտագործվում էներգիա ար
տադրելու նպատակով։ Մեծ մասը դեռևս այր
վում է բաց դաշտում։ Մյուս կողմից՝ երկրի
գյուղական վայրերում վառելիքի աղքատու
թյունը մտահոգության լուրջ խնդիր է, ինչը
այս պահին ուղղակի լուծում չունի։ Այս հա
մատեքստում, ինչպես նաև հաշվի առնելով
ապօրինի անտառահատումների խնդիրը,
կենսազանգվածի ոլորտի զարգացումը լուրջ
պոտենցիալ ունի այս խնդիրների լուծման
բանալին հանդիսանալու համար։
Հայաստանում կենսազանգվածի հետ կապ
ված ծրագրերի իրականացման ցածր մա
կարդակի պատճառով դժվար է ճշգրիտ
մանրամասներ տրամադրել ներկայումս
էներգիայի արտադրության համար օգտա
գործվող կենսազանգվածի կառուցվածքի,
նախընտրւթյունների և պոտենցիալ օգտա
գործման մասին։ Վերլուծական հաշվետվու
թյան մեջ տրված տվյալները մոտավոր են
և հետագա փուլերում հնարավոր է՝ ճշգրտ
վեն, երբ դրանց ճշգրիտ արժեքները կար
ևոր կլինեն վիճակագրական և ելակետային
նպատակներով։
Մինչ այդ շուկայի զարգացումը խթանելու
համար առաջին քայլերը առաջնային առա
ջարկն ու պահանջարկը խթանելն են։ Սրանք
են այն հիմնական տարրերը, որոնք պետք է
ուշադիր վերլուծել և որոնց պետք է պատշաճ
արձագանքել։ Հայաստանում գործող կենսա
վառելիքի վերամշակման բիզնեսները ապա
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Այս փաստաթուղթը կենսազանգվածի պո
տենցիալի, սպառման ներկայիս ծավալնե
րի, կենսազանգվածից վառելիք արտադրելու
պոտենցիալի, ոլորտի զարգացման մեկնար
կի համար պահանջվող պոտենցիալ տեխնի
կական և իրավական բարեփոխումների վե
րաբերյալ ամբողջ առկա տեղեկատվությունը
մի վերլուծական հաշվետվությունում համա
կարգելու փորձի տրամաբանական շարու
նակություն է։ Այն պարունակում է գործնա
կան առաջարկներ՝ դեպի կենսազանգվածի
մատակարարման շղթա և էներգիայի ար
տադրման նպատակներով օգտագործում
քայլ առ քայլ մոտեցմամբ։

ցույց են այն բանի, որ բիզնեսները միշտ ար
ձագանքում են իրենց հաճախորդների պա
հանջարկին։ Երկու տարրերի առակայությու
նը ցույց է տալիս կենսավառելիքի շուկայի
զարգացման նախնական մակարդակը, որի
աճը կարելի խթանել։
Կենսավառելիքի պահանջարկի ստեղծումը
պետք է կատարել հաշվի առնելով դրա ար
ժեշղթան, որը բաղկացած է աղյուսակում
ներկայացվածից:
Գործնական առումով այս շուկայի սկզբնա
կետը այն տիպի հումքն է, որը հարմար է
համարվում դրա զարգացման համար։ Սրա
հիման վրա կայացվում են արժեշղթայի եր
կայնքով այլ որոշումներ։ Օրինակ՝ փայտից
բրիկետներ և պելետներ սարքելու համար
նախատեսված սարքավորումը հարմար չէ
ծղոտի համար։ Այդպես, փայտից բրիկետնե
րի և պելետների այրման համար նախատես
ված կաթսաները լուրջ խնդիրներ կունենան,
եթե դրանց մեջ գյուղատնտեսական մնա
ցորդներից ստացված վառելիք այրվի։
Քանի որ գյուղատնտեսական բուսական
մնացորդների հիմնական ծավալը Հայաս
տանում նման է հացահատիկային կուլտու
րաների ծղոտի, հետագա պլանների և գոր
ծողությունների շեշտը պետք է դնել հենց այս
հումքի վրա։ Արդյունքում կենսազանգվածի՝
որպես վառելիքի ոլորտի խթանման գործում
հավասարակշռված և անթերի մոտեցում
ցուցաբերելու համար պետք է ծղոտը դարձ
նել կենսազանգվածի շուկայի աջակցման
ծրագրի հիմնական տարրը։

Այս ոլորտում Հայաստանի ազգային քաղա
քականության փաստաթղթի մաս պետք է
կազմեն հետևյալ ոլորտները՝
1. Կարգավորիչ շրջանակ

3. Կենսազանգվածով
ծումներ

ջեռուցման

լու

4. Կենսազանգվածից վառելիքի արտադ
րություն
5. Կենսազանգվածից ստացված վառելի
քի որակի ստանդարտներ և կայունու
թյուն
6. Աջակցություն, իրազեկում և շահառու
ների վերապատրաստում
Այս Ճանապարհային քարտեզը ներառում
է առաջարկություններ անհրաժեշտ փաս
տաթղթերը մշակելու վերաբերյալ, ինչպես
նաև Հայաստանում կենսազանգածի՝ որպես
վառելիքի օգտագործման ուղղությամբ հե
տաքրքրությունը բարձրացնելուն ուղղված
գործնական քայլեր։

2. Խթաններ և սուբսիդիաներ

Ենթամթերք արտադրողի արժեշղթան

Արժեշղթա

1 • Կենսազանգվածը ձեռք է բերվում որպես հիմնական գործու
նեության մնացորդ
• Կենսազանգվածը հավաքվում է և փոխադրվում պահեստ
2 • Կենսազանգվածի պահեստավորման պայմանները կարող
են մթերանոցի նման լինել
• Պահեստում պետք է ապահովված լինի հրդեհային անվտան
գությունը
• Կենսազանգվածը փոխադրվում է արտադրամաս
3 • Վառելիքի արտադրությունը կազմակերպվում է հումքին հա
մապատասխանող սարքավորումներով
• Սարքավորումները կազմակերպվում են հաջորդական տրա
մաբանական շղթայով, որը բաղկացած է հետևյալ գործողու
թյուններից՝ չորացում, աղում և մամլում
• Վառելիքը փաթեթավորվում է ըստ հաճախորդի կոնկրետ նա
խընտրությունների

Գյուղատնտեսական
կենսազանգվածի մնացորդներ

Կենսազանգվածի
պահեստավորում

Արտադրություն և փաթեթավորում

4 • Վառելիքի պահեստավորումը կատարվում է ըստ տեխնի
կական պահանջներին՝ չոր, փակ և ապահով վայրում՝ հրդե
հային անվտանգության կանոնների պահպանմամբ

Պելետների պահեստավորում

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկա
րաժամկետ կտրվածքներով շոշափելի ար
դյունքների հասնելու համար ՀՀ կառավա
րությունը պետք է մշակի Կենսազանգվածի
ոլորտի զարգացման ազգային ծրագիր, որը
ոլորտի զարգացմանն ուղղված գործողու
թյուններին կտա անհրաժեշտ կարգավիճակ
և ինստիտուցիոնալ աջակցություն։ Յուրա
քանչյուր մարզի համար առանձին պետք է
մշակել և հաստատել գործողությունների
ծրագրեր, որոնք գործառնական մանրամաս
ներ կտրամադրեն ծրագրերի իրականաց
ման մասին։

5 • Փոխադրումը կատարվում է հաճախորդի նախընտրած փա
թեթավորումերով (պարկեր, կտորներ և այլն)՝ վառելիքը փո
խադրելու համար նախատեսված միավորներով
6 • Վաճառքը կազմակերպվում է տարբեր խողովակներով
• Կենսազանգվածից ստացված վառելիքի սպառումը կատար
վում է համապատասխան կաթսաներում, որոնք նախատես
ված են տեղի արտադրողի կողմից արտադրված կոնկրետ
կենսազանգվածի այրման համար

Փոխադրում

Վաճառք և սպառում
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3.

ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Ոլորտի զարգացման համար առաջարկվող
կարգավորիչ շրջանակը պետք է հիմնակա
նում շեշտը դնի շուկայի խթանման վրա, ոչ
թե սահմանափակումների։ Գյուղատնտեսա
կան աղբի այրումը դաշտում պետք է ան
պայման զուգորդվի վառելիք արտադրող
ների հետ դրանք փոխանակելուն ուղղված
խրախուսմամբ։ Հետևաբար հիմնական շեշ
տադրումը պետք է լինի ստեղծել հնարավո
րություններ պոտենցիալ մատակարարների
համար՝ մնացորդները արտադրողին հանձ
նելու համար լրացուցիչ շահույթ ստանալու
համար։
Կարճաժամկետ կտրվածքով առաջարկվում
է անցկացնել ազդեցության գնահատում ար
ժեշղթայի երկայնքով առաջարկված հար
կային արտոնությունների համար, ներառյալ
մատակարարման/առաջարկի, արտադրու
թյան, առևտրի, և սպառման։ Գնահատումը
թվերի կվերածի բյուջեի վրա ազդեցությունը
և դրանց իրականացման հնարավորությունը
կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարա
ժամկետ կտրվածքով։ Բացի այդ, այս վար
ժությունը կհստակեցնի արժեշղթայի յուրա
քանչյուր տարրի ֆինանսական բեռը։ Այն
նաև պետք է հուշումներ տրամադրի ոլորտի
կատարողական բարելավելու համար պա
հանջվող լրացուցիչ օրենսդրական փոփո
խությունների համար։
Կարգավորիչ ազդեցության գնահատումը
պետք է պատասխանի հետևյալ հիմնական
հարցերին՝
• Որոնք են հարկերի և տուրքերի հիմ
նական տեսակները, որոնց ներկա
յումս ազդում են կենսազանգվածից
վառելիք արտադրողների վրա, և որն
է բյուջեում հավաքված հարկերի բա
ցարձակ արժեքը
• Որն է հիմնական հարկերի և տուրքե
րի մասնաբաժինը կենսազանգվածից
ստացված վառելիքի առաքման արժե
քի մեջ և դրանց կշիռը համապատաս
խան բիզնեսներից հավաքված ընդհա
նուր հարկերի մեջ
• Կան արդյոք հարկային արտոնություն
ներ, որոնք ներկայումս կարող են օգ
տակար լինել կենսազանգվածից վա
ռելիք արտադրողներին
• Որն է ԱԱՀ-ի ազդեցությունը կենսա
զանգվածից վառելիքի արտադրու
թյան և առաքման գործընթացի վրա
• Ինչ ֆինանսական միջոցառումներն են
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անհրաժեշտ, ներառյալ ԱԱՀ-ի կիրա
ռությունը, կենսազանգվածից վառելի
քի արտադրության ոլորտի զարգացու
մը արդյունավետ կերպով խթանելու
համար
Հարկաբյուջետային օրենսդրության փոփո
խությունները պետք է կատարվեն վերը նշ
ված գնահատման արդյունքների հիման վրա
և հանրայնորեն քննարկվեն բոլոր շահառու
ների հետ։ Կարևոր է հնարավորինս բարձ
րացնել մասնակցությունը այն մարզերում
անցկացվող քննարկումներին, որտեղ ակն
կալվում է բիզնեսների առաջացումը։ Հաշվի
առնելով ներկայումս Հայաստանում բրիկետ
ների և պելետների արտադրության ցածր
մակարդակը՝ ակնկալվում է, որ պետության
բյուջեն հարկերի տեսքով շատ կորուստներ
չի ունենա. այնուամենայնիվ, մանրամասն
գնահատումը ճշգրիտ թվեր կտրամադրի։
Հարկաբյուջետային օրենսդրությունում ըն
դունված և կիրարկված փոփոխությունների
մասին պետք է ներկայացնել և տեղեկացնել
շահառուներին և պոտենցիալ բիզնեսներին,
որոնք գործում են կամ պատրաստվում են
գործել։ Խորհուրդ է տրվում կենսազանգվա
ծից վառելիք արտադրողների համար սահ
մանել 5-7 տարի ժամկետով ֆինանսական
արտոնյալ ժամանակահատված, որի ըն
թացքում նրանց կտրամադրվեն հարկային
արտոնություններ։ Այս ֆինանսական արտո
նությունների փոխհատուցումը պետք է կա
տարել աստիճանաբար, հենց որ ոլորտն ար
դեն լավ զարգացած լինի և պատշաճ կերպով
աշխատի։
Կենսավառելիքի մատակարարման շղթային,
արտադրությանը և սպառմանը աջակցելու
համար պետք է մշակել սուբսիդիոն ծրագ
րեր և դրանցով թիրախավորել արժեշղթայի
բոլոր մասնակիցներին։ Կարճաժամկետ
կտրվածքով պետք է նկատի ունենալ ոլորտի
զարգացման ուղղված ուղղակի սուբսիդիոն
ծրագրերը, իսկ հարկային արտոնություննե
րը պետք է կիրառվեն շուկայի զարգացման
ավելի ուշ փուլերում։ Հարկ է նշել, որ ուղ
ղակի սուբսիդաները պետք է կիրառվեն բիզ
նեսների նկատմամբ միայն բացառիկ դեպ
քերում, հակառակ դեպքում շուկան փչացնե
լու ռիսկը չափազանց բարձր է։

4. ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՌԵ
ԼԻՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սա հումք մատակարարողներին աջակցելու հա
մար առաջարկվող գործիքներից մեկն է։ Այս տի
պի ծրագրերը նախատեսում են ուղղակի սուբ
սիդիա արտադրամասին որակյան կեն
սազանգված մատակարարելու համար։
Առկա է որակյալ մատակարարների լայն շրջա
նակ, որոնք կարող են մասնակցել այս ծրագրին,
բայց պահանջվում է նախնական գնահատում։
Կարճաժամկետ կտրվածքով ծրագիրը կարելի է
փորձարկել Շիրակի, Տավուշի և Լոռվա մարզե
րում, որտեղ առկա է կենսազանգվածի մնացորդ
ների բարձր պոտենցիալ, և այնուհետև դրական
արդյունքներ ստանալուն պես տարածել մյուս
բոլոր մարզերում։ Իդեալական տարբերակում
սուբսիդիան պետք է կոմպենսացնի հավաքված
և հատուկ վառելիք արտադրող գործարանին
մատակարարված մնացորդների ընդհանուր ար
ժեքի կեսը։ Կենսազանգվածի մատակարարման
շղթայի երկայնքով շեշտը պետք է դնել որակի
վրա։ Այս գործիքը կարելի է համադրել գյուղատն
տեսության ոլորտում այլ սուբսիդիաների հետ,
որոնք ծառայում են որպես ֆինանսական մի
ջոցների հատկացման նախապայման (օրինակ՝
հացահատիկային կուլտուրաների համար առկա
սուբսիդիաները տրվում են միայն եթե դիմումի
փաթեթում ներկայացվում է մնացորդների վե
րամշակման համար պայմանագիրը)։ Որպեսզի
գործիքը գործի, այն պետք է զուգադրել ուժեղ մո
նիտորինգի և ստուգման հետ։ Բացի այդ, սուբսի
դիաների ճիշտ բաշխումն ապահովելու համար
պետք է արտադրողների հետ սերտ կապի մեջ
լինել։

4.1.1 Գյուղատնտեսական հումքի
մատակարարում
Իրականացման
(2021-2025թթ.)

ժամկետը՝

3-4

տարի

Նպատակը՝
• Ստեղծել հումքի կայուն մատակարար
ման շուկա
• Նվազեցնել դաշտում այրվող գյու
ղատնտեսական մնացորդների քանա
կը
• Նվազեցնել բնապահպանական բա

ցասական ազդեցությունը, ինչպես
նաև դաշտային և անտառային հրդեհ
ների հետ կապված ռիսկը
Ակնկալվող օգուտները
• Աջակցություն է ստանում ոչ պակաս
քան 50 կենսազանգված արտադրող՝
վերամշակող գործարաններին որա
կյալ կենսազանգված մատակարարե
լու համար
• Մատակարարներն ապահովված են
հումքը հավաքելու, փոխադրելու և
պահեստավորելու համար անհրա
ժեշտ սարքավորումներով և գործիք
ներով
• Տեղում կենսազանգվածից (գյուղատն
տեսական մնացորդներից) արտադր
ված վառելիքի նկատմամբ պահան
ջարկն ավելացել է
• Ապօրինի անտառահատումները պա
կասել են
Ծրագրի տրամաբանությունը՝ կենսա
զանգվածի մատակարարը կարող է դիմել
վերամշակող գործարանին գյուղատնտեսա
կան մնացորդներ մատակարարելու համար
սուբսիդիա ստանալու համար։ Մատակա
րարումը պետք է հաստատվի պայմանագ
րով և հաշիվ-ապրանքագրերով։ Ծրագիրը
կարելի է համատեղել գյուղատնտեսության
ոլորտում գործող այլ սուբսիդիաների հետ,
ինչպես, օրինակ, Հայաստանում ներկայումս
գործող որակյալ հացահատիկայի կուլտու
րաների սածիլների ծրագիրը։
Բյուջեն՝ մոտավորապես 500,000 եվրո՝ հնա
րավոր ընդլայնմամբ
Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Ուղղակի սուբսիդիա կամ հարկային արտո
նություն ֆինանսական տարվա վերջում

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

4.1 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՋԱԿՑՈՒ
ԹՅԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐ
ՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ և ՄՇԱԿՄԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ

Ընտրության հիմնական չափանիշները
• Հացահատիկի ներկայիս արտադրող
ները, ովքեր ցանկանում են ավելացնել
իրենց բերքի ավելացված արժեքը
• Գյուղատնտեսական
մնացորդների
հավաքման և փոխադրման համար
հատուկ սարքավորումների առկայու
թյունը կամ դրանց վարձակալության
պայմանագրի առկայությունը
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4.1.2 Էներգետիկ անտառի ծրագիր

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Սա պետք է տեղի շուկայում վաճառվող հում
քի ծավալները ավելացնելու ևս մեկ ուղղու
թյուն դառնա։ Այն միջնաժամկետ գործողու
թյուն է, որը պետք է ֆինանսավորվի շուկայի
զարգացման առաջին իսկ պահից։ Ի սկզբա
նե այն շեշտը պետք է դնի գիտահետազո
տական էլեմենտների վրա՝ տարբեր տեսա
կի բարձր կալորիական էներգետիկ մշակա
բույսերի փոքր հողակտորների պիլոտներով։
Միջնաժամկետ կտրվածքով ծրագրերի ընդ
լայնումը պետք է կատարվի կենսազանգվա
ծից վառելիքի արտադրության համար հում
քի այլընտրանքային աղբյուրներին աջակցե
լուն ուղղված հատուկ ծրագրերի միջոցով։
Իրականացման ժամկետը՝ 7-10 տարի
(2021-2031թթ.)
Նպատակը՝
• Բարձրացնել վառելիքի արտադրու
թյան համար տեղում արտադրվող
հումքի քանակը և որակը
• Մարգինալ և հյուծված հողերից լրա
ցուցիչ ավելացված արժեք ստեղծել
• Կրճատել ապօրինի անտառահատում
ները՝ կենսազանգվածից վառելիքի
արտադրության համար կայուն այ
լընտրանքային հումք առաջարկելով
Ակնկալվող օգուտները
• Ստեղծվել է յուրաքանչյուրը 10 հեկ
տար զբաղեցնող առնվազն 100 էներ
գետիկ անտառ, որոնք յուրաքանչյուրը
տալիս են մեկ հեկտարից առնվազն 30
տոննա չոր հումք
• Շուկային մատակարարվում է 30,000
տոննա լրացուցիչ կենսազանգվա
ծի հումք և որակյալ կենսազանգվածի
վառելիք
• 100 համայնքները կառավարում են
իրենց էներգետիկ անտառները և եկա
մուտ ստանում՝ հումքը տրամադրելով
կենսազանգվածից վառելիք արտադ
րողներին
Յուրաքանչյուր ծրագրի միջին արժեքը՝
20,000 - 30,000 եվրո 10 հեկտարացնոց պլան
տացիայի համար, ներառյալ տնկիները և աշ
խատանքը
Բյուջեն՝ մոտավորապես 2,000,000 - 3,000,000
եվրո
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Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Համամասնական դրամաշնորհ՝ շահառուի
առնվազն 50% մասնակցությամբ։ Արտոնյալ
վարկի և դրամաշնորհի համադրությունը ևս
կարող է տարբերակ լինել, բայց դա կախ
ված է Հայաստանում տեղական ինքնակա
ռավարման մարմինների ֆինանսավորման
պայմաններից։
Ընտրության հիմնական չափանիշները
• Համայնքում աղքատության միջին մա
կարդակը
• Վառելափայտային ռեսուրսների հա
սանելիությունը և մարզում էլեկտրաէ
ներգիայի վերջնական սպառման մեջ
վառելափայտի բաժնեմասը
• Կենսազանգվածից վառելիքի արտադ
րության համար հումքի բացակայու
թյունը և շահառուների կողմից էներ
գետիկ մշակաբույսեր մշակելու բարձր
հետաքրքրվածությունը, որը հաստատ
վել է դիմում-հայտի մեջ
• Դիմողը համայնք է, որը մտադիր է կամ
արդեն օգտագործում է կենսազանգ
վածը որպես վառելիք իր կառույցնե
րից մեկում
• Տեղական ինքնակառավարման մար
մինները պոտենցիալ ունեն կառավա
րելու էներգետիկ անտառները և կա
րող են հատուկ մասնագետի հանձնել
դրա պատասխանատվությունը

4.1.3 Գյուղատնտեսական մնացորդ
ների հավաքման և փոխադր
ման սարքավորումների վար
ձակալություն/ձեռքբերում
Իրականացման ժամկետը՝ 10-15 տարի
(2021-2036թթ.)
Նպատակը՝
• Հզորացնել կենսազանգվածի մնա
ցորդների մատակարարման ամբողջ
շղթան
• Ավելացնել վառելիքի արտադրամա
սերին կենսազանգվածի հումք մատա
կարարողների քանակը
• Բարձրացնել արտադրամասերին մա
տակարարվող մնացորդների որակը և
գինը

• Աջակցություն է տրամադրվում ոչ պա
կաս քան 500 կենսազանգվածի մա
տակարարների՝ արտադրամասերին
որակյալ կենսազանգված մատակա
րարելու համար
• Մատակարարներն ապահովված են
հումքը հավաքելու, փոխադրելու և
պահեստավորելու համար անհրա
ժեշտ սարքավորումներով և գործիք
ներով
• Մատակարարվող
կենսազանգվա
ծի մնացորդների ընդհանուր որակը
բարձրացել է
• Մատակարարվող
կենսազանգվածի
մնացորդների գինը նվազել է
Ծրագրի տրամաբանությունը՝ կենսա
զանգվածի պոտենցիալ մատակարարները
կարող են ձեռք բերել մամլիչ-հակահավաք,
կտրող, աղացող, փոխադրող և այլ անհրա
ժեշտ սարքավորումներ՝ մատակարարման
շղթայի գործողությունները օպտիմալացնե
լու և կենսազանգվածից վառելիք արտադ
րող արտադրամասերին ավելի շատ հումք
տրամադրելու համար։ Ծրագիրը թույլ է տա
լիս գյուղատնտեսական արտադրողներին
ձեռք բերել սարքավորումներ և գրավադրելու
դրանք՝ ծախսերի փոխհատուցումը երաշխա
վորելու համար։ Ծրագիրը կարող է համատե
ղել գյուղատնտեսության ոլորտում գործող
այլ սուբսիդիաների հետ, որոնք խթանում են
գյուղատնտեսության ոլորտում նորարարա
կան սարքավորումների կիրառությունը։
Մեկ մատակարարի հաշվով միջին ծախ
սը՝ 40,000 եվրո
Բյուջեն՝ մոտավորապես 20,000,000 եվրո
Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Սարքավորումների ցածր տոկոսադրույքով
վարձակալություն կամ ձեռքբերում շրջանա
ռու սկզբունքով
Ընտրության հիմնական չափանիշները
• Հացահատիկի ներկայիս արտադրող
ները, ովքեր ցանկանում են ավելացնել
իրենց բերքի ավելացված արժեքը
• Գյուղատնտեսական
մնացորդների
հավաքման և փոխադրման համար
հատուկ սարքավորումների առկայու
թյունը կամ դրանց վարձակալության
պայմանագրի առկայությունը

4.1.4 Միջնաժամկետ և երկարաժամ
կետ հեռանկարները
Վերը նշվածները բարձր գերակայությամբ
գործողություններ են, որոնք պետք է ձեռ
նարկվեն ոլորտում գործողությունները ան
հապաղ սկսելու համար։ Ավելի ցածր գե
րակայության և երկարաժամկետ ազդեցու
թյամբ աջակցող միջոցառումները կարելի է
ձեռնարկել այս ջանքերը ամրապնդելու հա
մար։ Դրանք հետևյալն են՝
Կենսազանգվածի վստահելի մատակարար
ների ռեեստր մշակել - այս միջոցառումը
պահանջվում է կենսազանգվածից վառելիք
արտադրողներին պաշտպանելու համար։
Չափազանց կարևոր է, որ արտադրողը վս
տահի մատակարարված հումքի որակին։ Ռե
եստրը մշտապես թարմացնելը հիմնական
մարտահրավերն է, որը պետք է լուծել այդ
նպատակով ստեղծված հարթակում։
Համայնքային նախաձեռնություններ - կա
րող է օգտակար լինել ներմուծել ակտիվների
համայնքային կառավարման փորձը ի շահ
դրա անդամների։ ՄԱԶԾ Հայաստանի կող
մից այս պահին մշակվում է մի նմանատիպ
մոդել, որը կարող է օգտագործվել կենսա
զանգվածի մակատարարման շղթայի տար
րերը պիլոտավորելու համար։ ՏԻՄ-երի կող
մից կառավարվող տեղական համայնքային
ձեռնարկությունների փորձի հիման վրա
համայնքները կարող են հավաքել և մատա
կարարել հումքը կենսազանգվածից վառե
լիք արտադրողներին և լրացուցիչ շահույթ
ստանալ, որը կարելի է դրամի վերածել կամ
ստանալ վառելիքի տեսքով։ Նույնը էներգե
տիկ անտառի գործողության ընդլայնումն է,
որը կարող է Հայաստանի գյուղերում դառ
նալ եկամտի կայուն աղբյուր։
Հումքի մատակարարներին աջակցելը պետք
է պլանավորել որպես շարունակական միջո
ցառում։ Այն պետք է աջակցի մատակարար
ման շղթայի սարքավորումների և ենթակա
ռուցվածքների նորացմանը, հումքի որակի
բարձրացմանը, ինչպես նաև առևտրային
ջանքերին։ Որպես բարձր գերակայություն՝
բոլոր վերը նշված գործողությունների նպա
տակն է կրթել մի շուկա, որը ունի որակյալ
հումքի պաշար. իսկ ժամանակային առումով
այն պետք է շարժվի դեպի առևտրային կա
յունություն և դրամաշնորհներից անկախու
թյուն։
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4.2 ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻՑ ՎԱՌԵԼԻՔԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒ
ԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Հարկ է երկրում ավելացնել վերամշակվող
գյուղատնտեսական մնացորդների քանա
կությունը։ Պոտենցիալ բիզնեսների համար
ամենահաջող և ամենագրավիչ գործիքնե
րը լիզինգային ծրագրերն են։ Այդ ծրագրերի
նպատակն է՝ մասնավոր շուկայի զարգաց
մանն աջակցելը այն կապալառուների հա
մար, որոնք ուզում են վառելիքի մատակա
րար դառնալ։ Պետք է տրամադրել ծղոտի
հետ կապված սարքավորումներ՝ մամլիչ-հա
կահավաքներ, կցորդիչներ, հակեր տեղափո
խող տրակտորներ, բրիկետավորող և պելե
տավորող սարքավորումներ՝ լիզինգային-ֆի
նանսավորման մոդելների օգտագործմամբ։
Ինստիտուցիոնալ գործընկերները (օրինակ՝
Վերականգնվող ռեսուրսներ և էներգետիկ
արդյունավետություն՝ R2E2) կարող են խա
ղալ ԾԻԳ-ի դերը՝ կառավարելով կենսազանգ
վածի վերամշակման գործ նախաձեռնել կամ
ընդլայնել ցանկացող տեղի արտադրողնե
րին ֆինանսական աջակցություն տրամադ
րելու համար նախատեսված շրջանառու
հիմնադրամը։ Նպատակն է՝ պոտենցիալ շա
հառուների համար ապահովել գյուղատն
տեսության ոլորտում կազմակերպված ֆի
նանսավորման հասանելիություն։ Սա կֆի
նանսավորի վառելիքի ցիկլի անհրաժեշտ
զարգացումը առանց մասնավոր հատվածի
վառելիք մատակարարող ձեռնարկություն
ներին դրամաշնորհներ տալու անհրաժեշ
տության։

• Աջակցություն է ցուցաբերվում ոչ պա
կաս քան 40 կենսազանգվածից վառե
լիք արտադրողի՝ վառելիքը շուկա հա
նելու գործում
• Արտադրողներն օգտագործում են օգ
տագորվող հումքի հատկություններին
համապատասխան սարքավորումներ
• Տեղի շուկայում կենսազանգվածից
վառելիքի ընդհանուր որակը բարձրա
ցել է
• Մատակարարվող կենսազանգվածից
վառելիքի գները նվազել են
Ծրագրի տրամաբանությունը՝ կենսա
զանգվածի պոտենցիալ արտադրողները կա
րող են ձեռք բերել բրիկետավորման և պելե
տավորման սարքավորումներ կենսազանգ
վածից վառելիք ստանալու համար։ Ծրա
գիրը թույլ է տալիս տեղի գործարարներին
ձեռք բերել սարքավորումներ և գրավադրել
դրանք՝ ծախսերի փոխհատուցումը երաշ
խավորելու համար։
Մեկ մատակարարի հաշվով միջին ծախ
սը՝ 160,000 եվրո
Բյուջեն՝ մոտավորապես 7,000,000 եվրո
Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Սարքավորումների ցածր տոկոսադրույքով
վարձակալություն կամ ձեռքբերում շրջանա
ռու սկզբունքով
Ընտրության հիմնական չափանիշները

4.2.1 Արտադրական սարքավորում
ների վարձակալություն/ձեռք
բերում
Իրականացման ժամկետը՝ 5-7 տարի (պո
տենցիալ 2021-2025թթ.)
Նպատակը՝
• Ավելացնել տեղի շուկայում կենսա
զանգվածից ստացված վառելիքի մա
տակարարների քանակությունը
• Ավելի լուրջ մրցակցության շնորհիվ
նվազեցնել տեղում կենսազանգվածից
արտադրված վառելիքի գները
• Բարձրացնել տեղի շուկային մատա
կարարվող կենսազանգվածից վառե
լիքի որակը
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Ակնկալվող օգուտները

• Դիմողն ունի արտադրությունը սկսե
լու/ընդլայնելու համար համապատաս
խան արտադրամաս։ Արտադրամասը
պետք է ունենա ջրամատակարարում
և էլեկտրաէներգիա։ Այն նաև պետք է
ունենա հումքի պահեստավորման հա
մար տարածք և մթերանոց
• Դիմողը գործառնությունների առն
վազն 6 ամիսների համար ունի հումքի
կայուն ներհոսք
• Դիմողը վերապատրաստված է և գիտի
ինչպես գործարկել կենսազանգվածից
վառելիքի արտադրության հոսքագիծը

Ֆինանսական աջակցությունից բացի կան
մի շարք գործողություններ, որոնք պարտա
դիր են շուկայի հավասարակշռված զար
գացման համար։ Այս ոլորտում ավելի երկար
ավանդույթներ ունեցող երկրներից արտադ
րողների հետ փորձի փոխանակումը, աշխա
տանքի ընթացքում վերապատրաստումները
ի վերջո կհանգեցնեն տեղի մասնագետներին
կրթելու և որակավորում տալու անհրաժեշ

տությանը։ Մասնագիտական ասոցիացիա
ների նախաձեռնություններին աջակցելը ևս
տեղեկատվության կայուն հոսք կապահովի
տեղի շուկայի տենդենցների և զարգացում
ների վերաբերյալ։ Սա կհանգեցի առևտուրը
խթանելու և գնորդներին հատկորոշելու կա
րիքին։ Միջնաժամկետից երկարաժամկետ
աջակցության ծրագրերի բոլոր պարամետ
րերը պետք է սահմանել հընթացս՝ տրամադ
րելով իրականացման սցենարներ շուկայի
զարգացման ընթացիկ փուլի հիման վրա։

5. ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Կենսազանգվածը պահանջում է մատակա
րարման շղթայում մի շարք տարբեր տարրե
րի զարգացում։ Կենսականորեն անհրաժեշտ
է մշակել մի շարք որակյալ պիլոտային/ցու
ցադրական ծրագրեր։ Դրանք ոչ միայն թույլ
են տալիս մի շարք կարևոր դասեր քաղել,
որոնք կարելի է տարածել ոլորտում, այլ նաև,
ինչը ավելի կարևոր է, շոշափելի օրինակներ
են տրամադրում այն մարդկանց, ովքեր ցան
կանում են մուտք գործել արդյունաբերու
թյուն, որ նման տեխնոլոգիաները կենսունակ
են և անհիմն ռիսկ չեն պարունակում։
Մունիցիպալ պիլոտային ծրագրերը ունեն
երկրի դպրոցներում և մանկապարտեզնե
րում ջեռուցման խնդիրը լուծելու պոտենցի
ալ։ Լավ սկիզբ կարող է լինել կենսազանգ
վածից վառելիքով ջեռուցման նոր համա
կարգերի պիլոտավորումը այն շենքերում,
որտեղ դրանք չկան կամ չափազանց թանկ
են։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության1՝
երկրում 9 կրթական հաստատություն չունի
ջեռուցման համակարգ, ինչը կենսազանգ
վածով աշխատող նոր կաթսաներին բարձր
դեմոնստրատիվ պոտենցիալ է հաղորդում։

Մարզ
Արագածոտն
Արարատ

Արմավիր
Լոռի

Շիրակ
1

Ջեռուցման համակարգ
ունեցող հաստատու
թյունների թիվը
2
2
2
1
2

Կարճաժամկետ հեռանկարում առաջարկ
վում է սկսել վերը նշված ուսումնական հաս
տատություններում կենսազանգվածի օգ
տագործմամբ ջեռուցման համակարգերի
պիլոտավորումը և աստիճանաբար առաջ
մղել դրանք դեպի այն հաստատություն
ներ, որտեղ ջեռուցման ծախսերը միջինից
բարձր են։ Օրինակ՝ երկրում էլեկտրակա
նություն կամ անարդյունավետ վառարան
ներ են օգտագործում 1409 դպրոցից 439-ը,
ինչը դրանք հրաշալի թեկնածուներ է դարձ
նում կենսազանգվածի առաջմղման համար։
Էներգիայի այլ աղբյուրների համեմատ ավե
լի բարձր արժեքի պատճառով բարձր հա
վանականություն կա էներգետիկ ծախսերի
զգալի խնայողությունների հասնելու, ինչպես
նաև բարձրացնելու այս շենքերում ներքին
հարմարավետության մակարդակը։ Նաև նոր
լուծումների նկատմամբ դիմադրողականու
թյունը ցածր կլինի, ինչը դրանց իրականա
ցումն ավելի հարթ կդարձնի։

5.1 Կենսազանգվածի վրա հիմնված
ջեռուցում պետական հաստա
տություններում
Ջեռուցման վատ համակարգեր ունեցող պե
տական հաստատություններին ֆինանսա
կան և տեխնիկական աջակցություն տրա
մադրող որևէ ծրագիր, որի նպատակն է որ
պես ջեռուցման հիմնական աղբյուր՝ անցնել
կենսազանգվածին, կարող է ունենալ հետ
ևյալ պարամետրերը.

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

4.3 ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱ
ԺԱՄԿԵՏ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

Իրականացման ժամկետը՝ 3-4 տարի (տե
սականորեն՝ 2021 – 2025 թ.թ.)

Սոցիալական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. Հանրակրթական հաստատությունների
գործունեությունը
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Նպատակը՝
• Բարելավել թիրախային գյուղական
համայնքներում հանրային շենքերի
ջեռուցման հարմարավետության մա
կարդակը՝ տեղական գյուղատնտեսա
կան ձեռնարկություններից մատակա
րարվող մատչելի թափոնային ծղոտն
օգտագործելու միջոցով,

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

• Բարձրացնել պահանջարկը տեղական
արտադրության կենսազանգվածային
վառելիքի նկատմամբ։
Ակնալվող օգուտներ
• Երկրի կրթական նշանակության շի
նություններում տեղադրվել են առն
վազն 30 կենսազանգվածային ջեռուց
ման համակարգեր։
• Տեղական հանրային իշխանություն
ները, քաղաքացիական ծառայողնե
րը, ուսուցիչները, ծղոտով աշխատող

Յուրաքանչյուր ծրագրի միջին արժեքը՝
90,000 – 120,000 եվրո 300 կՎ1 ունեցող կեն
սազագվածային կաթսայի (շենքի մոտ 3000
մ2 մակերես) և ներքին ջեռուցման համա
կարգի (պոմպեր, կարգավորիչ փականներ,
կցամասեր, խողովակներ և ռադիատորներ)
համար։
Բյուջեն՝ մոտ 2,700,000 – 3,000,000 եվրո (մի
այն սարքավորումը)։
Առաջարկվող
պարամետրեր
կենսա
զանգվածային կաթսաների համար

Բնութագրեր
Վառելիքի տեսակ

Բրիկետ

Խառը

Տրամագիծ (մմ)

≤10

≤100

≤100/≤10

Հզորություն (կՎ)

200-500

200-500

200-500

Ինքնակառավարվող աշխատանք
(աշխատանքային ժամերի քանակը՝ առանց
օպերատորի միջամտության)

առնվազն 6

առնվազն 6

առնվազն 6

Ավտոմատացված կառավարման վահանակ

230 - 380

պարտադիր

230 - 380

230 - 380

Երկարություն (մմ)
Արդյունավետություն (%)

Էլեկտրական միացում (Վ)

Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհ, որտեղ
շահառուի ներդրումը կկազմի նվազագույնը
10%։ Փափուկ վարկի և դրամաշնորհի զու
գակցումը նույնպես կարող է լինել տարբե
րակներից մեկը, սակայն դա կախված է Հա
յաստանի տեղական պետական իշխանու
թյունների ֆինանսավորման պայմաններից։

• Առկա վատ ջեռուցման համակարգ
1

Կաթսայի տեսակ
Պելետ

Ընտրության հիմնական չափանիշները՝
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կաթսաների օպերատորները, վառելիք
մատակարարողները և դպրոցի աշա
կերտներն ունեն գիտելիքներ, կարո
ղություններ և մոտիվացիա, ինչը հան
գեցնում է կենսազանգվածի շուկանե
րի աճին մարզային և տեղական մա
կարդակներում։

≤30
>80

≤500
>80

պարտադիր

≤500/≤30
>80

պարտադիր

կամ դրա բացակայությունը, և շա
հառուի բարձր պատրաստակամու
թյունը որպես էներգիայի հիմնական
աղբյուր՝ կենսազանգվածին անցնելու
հարցում։
• Համաֆինանսավորման
մատչելիու
թյուն և նոր տեխնոլոգիաների մասին
սովորելու պատրաստակամություն։
• Կաթսայի և դրա աշխատանքի համար
պատասխանատու անձ նշանակելու
կարողություն։
Ծրագրի երկրորդ փուլը կարող է մեկնար

Հայաստանում մեկ դպրոցի տարածքի միջին մեծությունը կազմում է մոտ 2800 մ2. ուստի կաթսաների
տեղակայված հզորության նախնական մեծությունը 300 կՎ է։

Վերը ներկայացվող հաստատությունների
արդիականացման ազդեցությունները կա
րող են երկարաժամկետ հեռանկարում բերել
տնտեսական, բնապահպանական, առող
ջապահական, հարմարավետության օգուտ
ներ աշակերտների և անձնակազմի համար։
Վառարաններից արձակվող փոքրիկ մաս
նիկները հավանականորեն կնվազեցնեն
աշակերտների և անձնակազմի հիվանդա
ցությունը. այդպես կլինի բարձր արդյունա
վետություն ունեցող կաթսայի օգտագործ
ման պարագայում։
Բոլոր 448 կրթական հաստատություններում
կենսազանգվածին անցնելու տնտեսական
ազդեցություններն ունեն մոտ 612,864 ՄՎժ
արտադրելու, տարեկան մոտ 59,000 տոննա
կենսազանգվածի նկատմամբ պահանջարկն
ավելացնելու ներուժ, ինչը կազմում է մոտ
7.1 մլն. եվրո տեղական շուկայում վաճառ
վող կենսազանգվածային վառելիքի ընթա
ցիկ գներով1։ Երբ դպրոցներն անցնեն կեն
սազանգվածով ջեռուցման, տարեկան կտր
վածքով կարելի կլինի նվազեցնել ավելի քան
100,000 տոննա2 CO2-ի արտանետումներ։

5.2 Տնային տնտեսությունների ջե
ռուցման լուծումներ
Տնային տնտեսությունների համար լուծում
ների խթանմանն աջակցող ծրագիրը կարող
է պիլոտավորվել ապօրինի անտառահա
տումները դադարեցնելու անհրաժեշտու
թյանն արձագանքելու նպատակով։ Առա
ջարկվում է ծրագրի պիլոտավորումը սկսել
երկրի ամբողջ տարածքում, սակայն հատուկ

ուշադրություն դարձնելով այնպիսի մարզե
րի վրա, ինչպիսիք են՝ Արարատի, Արմավիրի,
Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերը։
Այս մարզերում փայտի սպառման մակար
դակը ամենաբարձրն է. տնային տնտեսու
թյունների 65%3 -ը ջեռուցման համար օգ
տագործում է փայտ։ Քանի որ Հայաստանն
ունի արևային էներգիայի լավ ներուժ, ապա
ծրագրի հաջող խթանման համար լավ հնա
րավորություն է կենսազանգվածային կաթ
սաների զուգակցումն արևային հավաքիչնե
րի հետ, որոնցից կստացվի ծորակների տաք
ջուրը։
Իրականացման ժամկետը՝ 3-4 տարի (տե
սականորեն՝ 2021 – 2025 թ.թ.)
Նպատակը՝
• Ստեղծել տնային տնտեսությունների
արդյունավետ ջեռուցման ազգային
շուկա՝ կենսազանգվածային կաթսա
ների և արևային ջրատաքացուցիչնե
րի համակցությամբ։
• Բարձրացնել պահանջարկը կենսա
զանգվածային ջեռուցման լուծումնե
րի նկատմամբ, և, այդպիսով, աջակցել
կենսազանգվածային ջեռուցման լու
ծումների տեղական արտադրողներին
և ներկրողներին՝ բարձր արդյունավե
տությամբ լուծումներ առաջարկելու
հարցում։
• Բարձրացնել պահանջարկը տեղական
արտադրության կենսազանգվածային
վառելիքի նկատմամբ։
Ակնկալվող օգուտները՝
• Հայաստանի տնային տնտեսություն
ներում տեղադրվել են առնվազն 500
կենսազանգվածային
համակցված4
ջեռուցման համակարգեր,
• Տնային տնտեսություններն իրազեկ
ված են և ունեն հմտություններ, կա
րողություններ և մոտիվացիա, ինչը
հանգեցնում է կենսազանգվածի վրա
հիմնված արդիական ջեռուցման լու
ծումների օգտագործմանը,

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

կել պիլոտային ծրագրերի հաջող իրակա
նացումից հետո։ Թվով 448 կրթական հաս
տատությունների համախումբը կարող է
արդիականացվել կենսազանգվածային ջե
ռուցման համակարգերով, ներկայացնելով
որպես վառելիք՝ տեղական գյուղատնտե
սական մնացորդների օգտագործման լավ և
կայուն օրինակ։ Ծրագրի երկարացման չափը
և պայմանները կախված կլինեն պիլոտային
փուլի ձեռքբերումներից և քաղված դասե
րից։ Կենսազանգվածի մասով առաջարկվող
հետագա աջակցությունը պետք է լինի նույ
նը, ինչ-որ էներգիայի մյուս այլընտրանքային
աղբյուրներինը, որոնք աջակցություն են
ստանում ՀՀ կառավարության կողմից։

• Տեղական արտադրության կենսա
զանգվածային վառելիքի (գյուղատն
տեսական մնացորդներից) նկատմամբ
պահանջարկի մակարդակը բարձրա
ցել է՝ կազմելով 16,000 տոննա կենսա

1

Հաշվարկների համար օգտագործվող վառելիքի միջին գինը կազմում է 120 եվրո/տոննա։

2

Աղբյուր. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf

3

Վառելափայտի սպառման շուկայի ուսումնասիրություն, Հայաստան (2007-2018 թ.թ)։

4

Կենսազանգված՝ համակցված տաք ջրի ստացման արևային հավաքիչների հետ։
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զանգվածային վառելիք,
• Ընդհանուր առմամբ, ապօրինի հա
տումները նվազել են, և ավելի քիչ են՝
նախորդ տարվա նույն ժամանակա
հատվածի համեմատ։

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Յուրաքանչյուր ծրագրի միջին արժեքը՝
2,000 եվրոյի չափով դրամաշնորհ՝ 3,000 եվ
րոյի միջին արժեք ունեցող մեկ ջեռուցման
համակարգի համար (պոմպեր, կարգավորիչ
փականներ, կցամասեր, խողովակներ և ռա
դիատորներ)։
Բյուջեն՝ Մոտ 1 000 000 եվրո (սարքավո
րումներում)՝ օգտագործելով շահառուների
500,000 եվրոյի չափով ներդրումները։
Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհ, որտեղ
շահառուի նվազագույնը 60-70%-ի չափով
ներդրումը զուգակցվում է փափուկ վարկի
հետ (ենթակա է հետագա քննարկման տե
ղական բանկերի հետ)։ Ծրագրի պարամետ
րերը կարող են աստիճանաբար կոշտացվել
այն ժամանակ, երբ ծրագրի նկատմամբ պա

Ընտրության հիմնական չափանիշները՝
• Կենսազանգվածային-արևային
ջե
ռուցման համակցված համակարգեր
տեղադրելու պատրաստակամություն,
• Սարքավորումների
պաշտոնական
դիստրիբյուտորներից առաջարկի առ
կայություն (առաջարկը պետք է ներա
ռի ավարտուն լուծման ծախսերը),
• Ներդրման մատչելիության ապացույց
(բանկային քաղվածքներ կամ վար
կային պայմանագիր բանկի հետ)։
Առաջարկվող տեխնիկական պարամետ
րեր տնային տնտեսությունների կենսա
զանգվածային կաթսաների մասով.
Կենսազանգվածային կաթսաների աշխա
տանքի հղումային մեծությունները պետք է
լինեն հստակ և բավարար, որպեսզի ներա
ռեն շուկայում սպառողներին ջեռուցման լու
ծումներ առաջարկող արտադրողների լայն
շրջանակ։

Աղյուսակ 1. Կենսազանգվածային կաթսաների մասով առաջարկվող բնութագրեր
Բնութագրեր
Վառելիքի տեսակ
Տրամագիծ (մմ)

Երկարություն (մմ)

Հզորություն (կՎ)

Կաթսայի տեսակ
Պելետ

Բրիկետ

Խառը

≤10

≤100

≤100/≤10

≤30

≤500

≤500/≤30

>75

>75

12-25

12-25

Ինքնակառավարվող աշխատանք (աշխա
տանքային ժամեր
 ի քանակը՝ առանց օպերա
տորի միջամտության)

առնվազն 6

առնվազն 6

առնվազն 6

Ավտոմատացված կառավարման վահանակ

230

կամընտիր

230

230

Արդյունավետություն (%)

Էլեկտրական միացում (Վ)

Տեխնիկական պարամետրերի սույն ցանկը
բնութագրական է և կարող է ճշգրտվել՝ ըն
դունելի լուծումների արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով։ Այնուհանդերձ,
դա պետք է անել ավելի ուշ փուլերում, երբ
տնային տնտեսությունների նախընտրու
թյուններում անցում կկատարվի դեպի կաթ
սաների առավել կատարելագործված և ինք
նակառավարվող մոդելների։
Կենսազանգվածային վառելիքի գնման հա
100

հանջարկը կմեծանա։

>75

կամընտիր

12-25

կամընտիր

մար ուղղակի կամ անուղղակի սուբսիդիա
կարող է կիրառվել կարճաժամկետ և միջնա
ժամկետ հեռանկարում։ Ուղղակի վճարում
ները կամ հարկերի նվազեցումներ կարող են
օգտագործվել ՝ հնարավորինս շատ կենսա
զանգված օգտագործելու հարցում տնային
տնտեսություններին խթանելու նպատակով։
Մասնավորապես, այս տիպի ծրագիրը կա
րող է թիրախավորել փայտի փոխարինու
մը կենսազանգվածային վառելիքով, ինչն
ակնկալվում է, որ կունենա դրական ազդե

Կենսազանգվածային ջեռուցման համակար
գերի տեղական արտադրողներին, հա
վաքակցողներին, ներդրողներին խթաններ
կարելի է առաջարկել մի շարք եղանակնե
րով։ Անմիջական արտադրական սարքա
վորումների, կաթսաների պահեստամասերի
և հավաքակցված կաթսաների ներկրման
տուրքերը կարելի է ժամանակավորապես
չեղարկել, որպեսզի հնարավոր լինի նվա
զեցնել շուկայում ջեռուցման լուծումների
գները1։ Այս միջոցառումը պետք է կրի ժամա
նակավոր բնույթ և կարող է փոխհաջորդվել
շուկայի շահակիրների կողմից պահանջվող
աջակցության այլ միջոցառումներով։
Կենսազանգվածային ջեռուցման լուծումներ
ներկրողներին և արտադրողներին կարելի է
առաջարկել հատուկ աջակցության միջոցա
ռումներ, ինչպիսիք են՝ տրանսպորտային
ծախսի փոխհատուցումները։ Պայմանա
վորված Հայաստանի աշխարհագրական
դիրքով՝ փոխադրման ծախսը կարող է զգա
լիորեն ազդել ջեռուցման լուծման վերջնա
կան գնի վրա. ուստի, այդ ծախսի մասնակի
փոխհատուցումը կարող է օգտագործվել՝
որպես կենսազանգվածային կաթսաների
տնտեսական գրավչությանն աջակցող մի
ջոցառում։ Տրանսպորտային ծախսի 25-30%
մասնաբաժինը կարող է ծածկվել վաճառ
ված կաթսաների համար, սակայն դա պետք
է անել հատուկ նախատեսված և խստորեն
մշտադիտարկվող ծրագրի շրջանակում։
Նման ծրագրեր կարող են ֆինանսավորվել և
իրականացվել դոնորների կամ զարգացման
գործընթացում ներգրավված գործընկերնե
րի կողմից։

5.3 Միջնաժամկետ և երկարաժամ
կետ հեռանկարներ
Կենսազանգվածային վառելիքի կայունու
թյունը ցուցադրելու անհրաժեշտությունը
կախված է արժեշղթայի բոլոր բաղկացուցիչ
տարրերից, որի ամենատեսանելի մասն, այ
նուհանդերձ, առնչվում է վերջնական սպա
ռողի և կենսազանգվածային կաթսայի միջև
հարաբերությանը։ Այն հազվադեպ է արձա
նագրում հաջողություն ամենասկզբում, քա
1

նի որ վերջնական օգտագործողն ունի իրա
զեկվածության և որակավորման ցածր մա
կարդակ որպես վառելիք՝ կենսազանգվածի
օգտագործման մասով։ Մարդկային բնական
դիմադրությունը փոփոխությունների և նոր
տեխնոլոգիաների նկատմամբ, որոնք շատ
ժամանակ ընկալվում են որպես կատարելա
գործված տեխնոլոգիաներ, չի նպաստի որ
ևէ բարելավման, եթե դրանք թողնվեն մենակ։
Պարզվել է, որ լավ մտածված և ներդրված
կենսազանգվածային ջեռուցման լուծումնե
րի պիլոտավորումը պետական հատվածում,
ինչպես նաև մասնավոր տնային տնտեսու
թյուններում այն լավագույն ուղին է, որը շա
հակիրներին համոզում է, թե ինչ եղանակով
է կարելի հասնել կայունության։ Նախնական
քայլերից ամենակարևորներից են գնահատ
ման և ընտրության չափանիշները, որոնք
պետք է մանրակրկտորեն մշակել և կիրառել։
Կենսազանգվածային վառելիքի կայունու
թյունն ապացուցող լավագույն ներուժ ունե
ցող շենքերը սոցիալական առումով կարևոր
են. դրանցից են ջեռուցման հասանելիություն
չունեցող կամ շատ թույլ հասանելիություն
ունեցող դպրոցները և մանկապարտեզները,
որոնք ունեն բարձր հաճախելիություն և չու
նեն շենքում ներքին հարմարավետությունը
բարելավելու ուրիշ այլընտրանք։ Պետական
և մասնավոր (բնակելի) հատվածում կենսա
զանգվածայի կաթսաների ներդրման ֆի
նանսական աջակցության ծրագրերը պետք
է ուղեկցվեն կարողությունների զարգաց
ման ուժեղ միջոցառումներով։ Դրանք պետք
է նպատակաուղղվեն կաթսաների օպերա
տորի մասնագիտությունը ֆորմալացնելուն
և որակյալ ծառայությունների մատուցման
ներդրմանը, ինչպես նաև աջակցությունը դե
պի շուկայի առևտրային կոնյուկտուրա տե
ղափոխելուն։
Հարկային արտոնությունը սարքավորում
ներ ներկրողներին, կենսազանգվածային
ջեռուցման լուծումներ հավաքակցողներին
և արտադրողներին ցուցաբերվող աջակ
ցության երկարաժամկետ միջոցառում է։
Պարբերական հարկային արտոնությունները
կարող են շահավետ լինել այդ ոլորտի ընկե
րությունների ֆինանսական կայունության
համար։ Այս բիզնեսում առկա է նկատելի
սեզոնայնության տենդենց, որտեղ աշնանը
լինում են բազմաթիվ պայմանագրեր, իսկ
տարվա մնացած ժամանակահատվածում
գրեթե որևէ գործունեություն չի ծավալվում։
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ցություն ապօրինի հատումները կրճատելու
հարցում։ Ծրագիրը կարող է իրականացվել
շուկայի զարգացման ավելի ուշ փուլերում,
և այն պահանջում է վերահսկողության և
ստուգման մասով վարչական ջանքեր։

Դրամաշնորհների հետ զուգակցվող փա
փուկ վարկեր կարող են առաջարկվել տե

Քանի որ երկիրը հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ապա միության շրջանակից
դուրս ներկրվող ապրանքների ներմուծման տուրքերը նվազեցնելու հնարավորությունը պետք է լրացուցիչ
ստուգել։
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ղական հավաքակցողներին արտադրա
կան կարիքների համար։ Դրանք կարող են
ուղղվել սարքավորումների, արտադրական
գործիքների, շրջանառու կապիտալի և այլ
նի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ֆի
նանսավորմանը։ Այս միջոցառումը կարելի
է կիրառել այն ժամանակ, երբ կաթսանե
րի նկատմամբ պահանջարկը կլինի բավա
րար, որպեսզի արտադրողը պլանավորի իր
պարտքային պարտավորությունները։ Կեն
սազանգվածային կաթսաների արտադրու
թյամբ/հավաքակցմամբ/ներկրմամբ զբաղ
վող տեղական ձեռնարկատերերին կարելի
է առաջարկել 15-20% մասնաբաժին։ Սա լավ
հնարավորություն է շուկայում առաջարկվող

Բացի այդ, միջնաժամկետ և երկարաժամ
կետ հեռանկարում այս ծրագիրը կարող է
վերափոխվել՝ աստիճանաբար տեղափոխ
վելով դեպի ֆինանսավորման առևտրային
պայմաններ։ Այնուհանդերձ, դա մեծապես
կախված կլինի առաջարկվող ֆինանսավոր
ման առնչությամբ տնային տնտեսություն
ների նախնական արձագանքից և ծրագիրը
մասամբ ֆինանսավորելու հարցում տեղա
կան բանկերի ախորժակից։

6. ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍՈՎ ԱՋԱԿՑՈՒ
ԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
6.1 Կարճաժամկետ և բարձր առաջ
նահերթության միջոցառումներ

Իրականացման ժամկետը՝ 2-3 տարի (տե
սականորեն 2026 – 2029 թ.թ.)

Հայաստանի շուկա մատակարարվող կեն
սազանգվածային վառելիքի որակի ապա
հովման ծրագիրը պետք է համարել ձեռ
նարկվող առաջին և ամենակարևոր քայ
լերից մեկը։ Վերջին հաշվով դա է որոշում
որպես կայուն վառելիք՝ կենսազանգվածի
խթանման ողջ ջանքերի հաջողությունը
տեղական մակարդակում։ Որակի թեմային
անդրադառնալու անհրաժեշտության հս
տակեցման քայլերը պետք է սկսել կենսա
զանգվածային վառելիքի նկատմամբ կիրառ
վող գործող ստանդարտների մանրակրկիտ
վերլուծությամբ, ինչպես նաև այս թեմայով
զբաղվող ամենաորակյալ հաստատության
նախանշմամբ։ Կենսազանգվածային վառե
լիքի համար ազգային ստանդարտների մշա
կումը, որոնք կիրառելի կլինեն երկրում առկա
հումքի նկատմամբ, պետք է լինի հաջորդ նա
խաձեռնությունը, ինչը կձեռնարկվի շուկայի
համար առողջ միջավայր ստեղծելու համար։
Ամենաշատ ներդրում պահանջող գործու
նեությունը կապված է կենսազանգվածային
վառելիքի որակյալ լաբորատորիայի ստեղծ
ման հետ։ Այնուհանդերձ, այն տեղին կլինի
միայն այն ժամանակ, երբ կգործեն ստան
դարտները և կմեկնարկեն դրանց ներդրումը
կիրարկող միջոցառումները։

Նպատակը՝

Որակի հավաստագրման լաբորատորիայի
ստեղծման մասով գնահատված պարամետ
րերը հետևյալն են.
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տեխնիկական լուծումների շրջանակը մե
ծացնելու, ինչպես նաև տեղական մակար
դակով ավելացված արժեքի մի մասը պահե
լու համար։

• Հայաստանում մշակել կենսազանգ
վածային վառելիքի ազգային ստան
դարտներ,
• Մշակել խաղի կանոններ որակյալ վա
ռելիք արտադրելու պատրաստակամ
արտադրողների համար,
• Ստեղծել որակի հավաստագիր տրա
մադրելու մանդատ ունեցող մարմին,
• Պաշտպանել
կենսազանգվածային
վառելիքը սպառողին ցածրորակ վա
ռելիքի օգտագործումից,
• Պաշտպանել շուկան անբարեխիղճ մր
ցակցությունից։
Ակնկալվող օգուտները՝
• Տեղական մակարդակում մշակված և
հաստատված որակի ստանդարտներ,
• Ստեղծված և սարքավորված որակի
հավաստագրման լաբորատորիա,
• Ցածրորակ կենսազանգվածի օգտա
գործման կրճատում։
Բյուջեն՝ Մոտավորապես 250,000 եվրո (սար
քավորումներում)՝ որպես առանձին հաստա
տություն ստեղծվելու դեպքում։



Առաջարկվող ֆինանսավորման եղանա
կը՝
• Դրամաշնորհ
Ընտրության հիմնական չափանիշները՝
• Կարողունակության մակարդակ

• Անձնակազմի առկայություն
• Առկա սարքավորումներ
Առաջարկվող տեխնիկական պարամետ
րեր որակի թեստավորման լաբորատորի
այի սարքավորումների համար.

Պարամետր

Չափման սարքավորումներ

Խոնավության
պարունակություն

Թերմոգրավիմետրիկ անալիզատոր, չորացման վառարան՝
105 ± 2◦C ջերմաստիճանային միջակայքով, թվային կշեռք

Ջրադիմացկունություն

Թվային կշեռք, թվային կամ ձեռքի չափակարկին

Խտություն

Թվային կշեռք, թվային կամ ձեռքի չափակարկին

Ամրության ինդեքս

Թվային կշեռք, մետր, պողպատյա թիթեղ, մաղ

Դիմացկունություն

Դիմացկունության փորձարկիչ

Սեղմման ուժ

Ջերմարար ունակություն

Մոխրի պարունակություն
Ցնդող նյութ

Ածխածին (C)

Ունիվերսալ թեստավորման ապարատ
Կալորաչափական ռումբ

Հնոցի՝ 550 ± 10◦C ջերմաստիճանային միջակայքով

Հնոցի՝ 900 ± 10 ◦C ջերմաստիճանային միջակայքով

Ջրածին (H)

Տարրերի անալիզատոր

Ծծումբ (S)

Ատոմային արտանետման սպեկտրոմետր

Ազոտ (N)

Տեխնիկական սարքավորումների և պարա
մետրերի ցանկը բնութագրական է և կարող
է համալրվել լրացուցիչ միավորներով։ Կար
ևոր բաղկացուցիչ տարր է ինչպես վառելիքի
մեխանիկական պարամետրերի, այնպես էլ՝
դրանց քիմիական բաղադրության ընդգր
կումը։

6.2 Միջնաժամկետ և երկարաժա
մեկտ հեռանկարներ
Որակը միջոլորտային խնդիր է, եթե խոսքը
վերաբերում է կենսազանգվածային վառե
լիքի արտադրությանը և սպառմանը։ Դրա
անսխալ իրականացումը և կայուն աջակ
ցությունն ու մշտադիտարկումը այն կարևոր
գործառույթներից են, որոնք պահանջվում
են շուկայի լավ գործունեության համար։ Այ
նուհանդերձ, ստանդարտների ընդունումը և
սարքավորումներում ներդրումներ կատա
րելն իսկապես բավարար չեն դրա համար։
Սարքավորումներին և կենսազանգվածային
վառելիքին վերաբերող բոլոր գործողություն
ները պետք է պտտվեն որակի ապահովման
շուրջը։

Պետական հատվածի համար որակի ստան
դարտների ներդրման կիրարկումը ներկա
յացնում է առաջնահերթություն, որը կիրա
ռելի կլինի միայն այն բանից հետո, երբ առկա
կլինեն և կգործեն իրավական ու ինստիտու
ցիոնալ դաշտերը։
Նախնական որակի թեստերը կարող են կա
տարվել նաև հենց սպառողների կողմից։
Նախքան մասնագիտացված լաբորատորի
այում վառելիքը թեստավորելը՝ սպառողը
պետք է կարողանա հստակորեն տարբերել
լավ և վատ որակի վառելիքը։ Դրան կարելի
է հասնել կարողությունների զարգացման
գործողությունների միջոցով, ինչը թույլ կտա
սպառողներին տեղում բացահայտել վառելի
քի որակը։

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Աղյուսակ 2. Չափման սարքավորումները և դրանց պարամետրերը

Արժեշղթայի յուրաքանչյուր փուլում ստան
դարտներն ավելացնելու երկարաժամկետ
միջոցառումները ներկայումս փոքր առաջ
նահերթություն ունեցող գործողություններ
են, և դրանք պետք է դիտարկել որպես այդ
պիսիք։
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7. ԽԹԱՆՈՒՄ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
7.1 Կարճաժամկետ միջոցառումներ

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Որպես վառելիք՝ կենսազանգվածի նկատ
մամբ հետաքրքրության բարձրացման նպա
տակով իրականացվող միջոցառումները
պետք է կատարվեն՝ որպես այս խնդրի մա
սով իրազեկվածության բարձրացման ընդ
հանուր նպատակին ուղղվող առաջին քայլ։
Կարևոր է ունենալ հստակ ռազմավարու
թյուն նախքան որևէ միջոցառում ձեռնարկե
լը. այլապես՝ սխալ ուղերձը կարող է վտանգել
հետագա բոլոր ջանքերը։ Հետևաբար, ման
րակրկտորեն պլանավորված և պատշաճո
րեն կազմակերպված մեդիա արշավը ակն
կալվող անմիջական և դրական արդյունքի
հասնելու բանալին է։ Այն պետք է օգտագոր
ծի վերջնական սպառողին հասնելու բոլոր
ուղիները, ներառյալ՝ հեռուստատեսությունը,
ռադիոն, ինտերնետը, տպագիր մամուլը, ինչ
պես նաև՝ անմիջական կապը հանրային մի
ջոցառումների ընթացքում։
Հայտնի է, որ շուկայի զարգացման սկզբ
նական փուլերում լինում են սպառողների
բազմաթիվ բացասական կարծրատիպեր և
իներցիա որպես վառելիք՝ կենսազանգվածի
առնչությամբ։ Քարոզարշավը պետք է թի
րախավորի ուղերձների հավաստիությունը,
և դա պետք է անել՝ կազմակերպելով հար
ցազրույցներ կարծիք ձևավորողների հետ,
ինչպես նաև բանախոսություններ երկրում
հաջողությամբ իրականացված ծրագրերի
վերաբերյալ ։ Դրանք կօգնեն բարելավել բրի
կետների և պելետների վերաբերյալ սպա
ռողների ունեցած ընդհանուր կարծիքը։
Թեմային նվիրված հեռուստաշոուները կա
րող են տրամադրել հավելյալ փաստարկ
ներ չկողմնորոշվող սպառողներին, որպես
զի նրանք կայացնեն ավելի լավ որոշումներ։
Բացի այդ, այն տեղեկատվություն կտրա
մադրի այն սպառողներին, ովքեր ցանկա
նում են բարձրացնել այս ոլորտում իրենց
գիտելիքների մակարդակը։ Նորություննե
րը և հեռուստաշոուները պետք է համար
վեն որպես անմիջական ազդեցության
գործիքներ, որոնք կբարձրացնեն կենսա
զանգվածի նկատմամբ հետաքրքրության
մակարդակը։
Պարզվել է, որ այս խնդրում երիտասարդ
սերնդի ներգրավումը շատ արդյունավետ է։
Տեղական մակարդակում սարքավորումնե
րի ցուցադրություններով զուգորդվող զվար
ճանքի միջոցառումների կազմակերպումն
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ունեցել է էքսպոնենցիալ ազդեցություն։
Ավելի մեծ համակրանք տածելով նոր տեխ
նոլոգիաների նկատմամբ՝ երիտասարդները
գայթակղում են իրենց ծնողներին և բարե
կամներին՝ նրանց ներգրավելով այս հար
ցում (օրինակ, արևային էներգիայի սնուց
մամբ համերգների ցուցադրության բացօթյա
շոուները կարող են դրականորեն ազդել նոր
տեխնոլոգիաների նկատմամբ հետաքրքրու
թյան վրա)։ Բոլոր միջոցառումները պետք է
լինեն տեղեկատվական և տրամադրեն տպ
ված տեղեկատվություն, որը մասնակիցները
կարող են վերցնել իրենց հետ, և, ինչը կօգնի
ապագա շահառուներին իմանալ նոր հնա
րավորությունների մասին։

7.2 Միջնաժամկետ և երկարաժամ
կետ գործողություններ
Միջնաժամկետ հեռանկարում տեղեկատ
վության ֆորմալացված տրամադրում պետք
է կազմակերպել բոլոր շահակիրների համար։
Պետք է անցկացնել էներգիայի այլընտ
րանքային աղբյուրների վերաբերյալ երիտա
սարդ սերնդին ուսուցանվող դասեր՝ դրանց
օգտագործման օգուտները ներկայացնելու
նպատակով։ Վերապատրաստողների վե
րապատրաստում պետք է կազմակերպել՝
ուսումնառության ջանքերը տեղական մա
կարդակում մասշաբավորելու նպատակով։
Գոյություն ունի հնարավորությունների մեծ
բազմազանություն, երբ հարցը վերաբերում
է ուսուցման գործընթացին։ Առանձին դեպ
քերում աշակերտների համար կարող են հա
սանելի լինել գործարկվող սարքավորումնե
րով հագեցած՝ անմիջական փորձառության
դասերը, ինչն ապացուցվել է, որ լավագույնս
է ազդում նրանց հետագա հմտությունների
վրա։ Դրանք կարելի է կազմակերպել դպ
րոցներում, ուսումնարաններում և համալ
սարաններում, կամ հատուկ ուղղվածության
ամառային ճամբարներում, որտեղ մասնա
կիցներն ընտրվում են բաց մրցութային հի
մունքներով։
Առևտրային աջակցությունը պետք է լինի
շուկայի միջնաժամկետ ռազմավարության
առանցքային բաղկացուցիչ տարրերից մե
կը։ Վիրտուալ հարթակները հանդիսանում
են իդեալական վայրեր, որտեղ և՛ արտադրո
ղը, և՛ սպառողը կարող են մոտիկից հանդի
պել։ Հատուկ նախատեսված հարթակի ներդ

Երկարաժամկետ հեռանկարում, որպես
վառելիք՝ կենսազանգվածի խթանման գոր
ծընթացում առաջամարտիկների ջանքերը և
դրանց դրական արդյունքները գովաբանող
միջոցառումներ պետք է կազմակերպել 2-3
տարին մեկ անգամ։ Շուկայի զարգացման
հետագա փուլերում թերևս իմաստ կունենա
դրանք կազմակերպել ավելի հաճախակի՝
հիմք ընդունելով նոր ծրագրերի քանակը։
Արժեշղթայի ամբողջ երկայնքով հմուտ աշ
խատողների վերապատրաստումը կարևոր է
և հանդիսանում է այս ոլորտի կայուն զար
գացման հենքը։ Չնայած այս բնագավառում
մասնագետների վերապատրաստման հիմքը
պետք է դնել զարգացման վաղ փուլերում,
սակայն սպասվող երկարաժամկետ ազդե
ցությունը ձեռք կբերվի ավելի ուշ՝ ոլորտի
կոնսոլիդացման հետ մեկտեղ։

Հայաստանում ջեռուցման կենսազանգվածի օգտագործման
Ներածություն կայուն զարգացման ճանապարհային քարտեզ

րում պահանջվում է միայն այն դեպքում, երբ
չկա այս տիպի արտադրանքի ցուցադրման
առևտրային պորտալ։ Հակառակ դեպքում,
իմաստ կունենա համախմբել առկա ռեսուրս
ները որպես վառելիք՝ կենսազանգվածի
խթանմանն առնչվող հավելյալ ջանքերը ֆի
նանսավորելու միջոցով։
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Կենսազանգվածի ոլորտի

զարգացում
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2021-2040
Ճանապարհային քարտեզ

Կարճաժամկետ

2021-2025

• Կարգավորման ազդեցության գնահատում (ԿԱԳ)
• Խթանել տնային տնտեսություններին իրենց թափոնները տեսակավորելու հարցում
• Սահմանափակել դաշտերում բուսական մնացորդների այրմանը վերաբերող օրենսդրությունը
• Սկսել գյուղատնտեսական մնացորդների մատակարարման աջակցության ծրագիր՝
ուղղակի խթանների միջոցով
• Նախաձեռնել էներգետիկ անտառներին աջակցության ծրագիր (Հետազոտություն և
զարգացում (R&D))
• Աջակցել բրիկետավորման/ պելետավորման սարքավորումների լիզինգի/վարձակալության
միջոցով գնումներին
• Դյուրացնել աշխատատեղում վերապատրաստումները կենսազանգվածային վառելիք
արտադրողների համար
• Պիլոտավորել 9 ծրագրեր հասարակական նշանակության շենքերում՝ 95% դրամաշնորհային
աջակցությամբ
• Պիլոտային ծրագրեր մասնավոր տնային տնտեսություններում՝ մինչև 50% դրամաշնորհային
աջակցությամբ
• Վերհանել կենսազանգվածային վառելիքի ստանդարտների այն լրակազմը, որը կիրառելի է
Հայաստանի պայմանների համար
• Վերհանել այն հաստատությունները, որոնք ունակ են կառավարել կենսազանգվածային
վառելիքի որակի խնդիրները
• Կազմակերպել իրազեկման արշավներ՝ բոլոր մակարդակներում կենսազանգվածային
վառելիքի օգտագործումը խթանելու նպատակով
• Շահակիրների տարբեր կատեգորիաների համար անցկացվող թեմատիկ ուսումնական և
զվարճանքի միջոցառումներ
• Տրամադրել դրամաշնորհներով փափուկ վարկեր կենսազանգվածային վառելիք արտադրողներին
և սպառողներին
• Ներմուծել կենսազանգվածի հասկացությունները բոլոր համապատասխան օրենքներում
(էներգաարդյունավետության մասին օրենք, թափոնների կառավարման վերաբերյալ օրենսդրություն

Ներածություն

Բարձր գերակայություն

Միջին գերակայություն
Ցածր գերակայություն

• Աջակցության ծրագիր այնքան տեղական արտադրողներ գրանցելու համար, որքան
մատակարարման շղթայի գործակալներն են
• Աջակցել տեղական համայնքահեն նախաձեռնություններին՝ կենսազանգվածի մատակարարման
շղթայի խնդիրների շուրջ համագործակցելու նպատակով
• Ֆորմալացնել կենսազանգվածային վառելիքի արտադրության մասնագիտությունը
• Նախաձեռնել կաթսայի օպերատոր մասնագետների հավաստագրման գործընթացը
(ինչպես այլ կաթսաների դեպքում)
• Ֆորմալացնել կենսազանգվածային կաթսայի օպերատորի մասնագիտությունը ՀՀ կրթական
համակարգում
• Տեղական արտադրողներին ներգրավել փոխանակման ծրագրերում, ինչը կհանգեցնի
ավելի լավ գործնական արտադրական հմտությունների
• Որակը դարձնել կենսազանգված արտադրողների ասոցիացիաների զարգացման
առանցքային թեման
• Տեղական արտադրողներին ներգրավել փոխանակման ծրագրերում, ինչը կհանգեցնի
ավելի լավ գործնական արտադրական հմտությունների
• Մշակել տպագիր ուղեցույցներ կենսազանգվածային վառելիք արտադրողների և
սպառողների համար

• Տրամադրել տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցումներ

• Արտոնյալ վարկերով և դրամաշնորհներով աջակցել մատակարարման
շղթայի օպտիմալացումներին

Կարգավորման դաշտ և խթաններ

Կենսազանգվածի մատակարարման
շղթա

Կենսազանգվածից վառելիքի
արտադրություն

Կենսազանգվածի վրա հիմնված
ջեռուցման լուծումներ
Կենսազանգվածի որակին
աջակցության ծրագիր

Խթանում, հմտություններ և
մարդկային ռեսուրսներ
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• Տեղական արտադրողներին տրամադրել տեխնիկական աջակցություն
արտադրական խնդիրների մասով
• Սպառողներին տրամադրել տեխնիկական աջակցություն՝ կենսազանգվածային կաթսաների
գործարկմանը և վառելիքի որակին վերաբերող խնդիրների առնչությամբ

• Ավելացնել կենսազանգվածային վառելիքի որակի ստանդարտները
• Ավելացնել վերամշակման բլոկեր մատակարարվող կենսազանգվածի որակի ստանդարտները
• Տարածել տեղեկատվություն տեղերում հաջողության պատմությունների և միջազգային
օրինակների մասին
• Խթանել կենսազանգվածային սարքավորումներ, կաթսաներ, վառելիք գովազդող տեղական
առևտրային հարթակները

Միջնաժամկետ

2026-2030

• Կենսազանգվածի հավաքման, փոխադրման և արտադրության
սարքավորումների մասով ներմուծման տուրքերի նվազեցում/չեղարկում
• Աջակցել Էներգետիկ անտառներին աջակցության ծրագրերի
պիլոտային նախագծերին
• Աջակցել հավաքող և փոխադրող սարքերի լիզինգի/վարձակալության
միջոցով գնումներին
• Աջակցել բրիկետավորման/ պելետավորման սարքավորումների
լիզինգի/վարձակալության միջոցով գնումներին
• Մշտադիտարկել գործարկվող սարքավորումները
• Հասարակական նշանակության շենքերում մասշտաբավորել
30 ծրագրեր՝ 70% դրամաշնորհային աջակցությամբ
• Մասնավոր տնային տնտեսություններում մասշտաբավորել ծրագրեր
մինչև 20% դրամաշնորհային աջակցությամբ
• Մշակել կենսազանգվածային վառելիքի որակի մասով ազգային
ստանդարտներ
• Ներդրում կատարել որակի հսկման և հավաստագրման
ժամանակակից սարքավորումներում
• Կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ կաթսա տեղադրողների և
օպերատորների համար
• Կազմակերպել կենսազանգվածային վառելիքին նվիրված դպրոցական դասեր
• Կազմակերպել վերականգնվող էներգիային նվիրված ամառային ճամբարներ

2031-2040

• Տրամադրել հարկային արտոնություն նոր էներգետիկ մշակաբույսերի,
սերմնաբույսերի գնումների և պլանտացիաների ստեղծման համար

• Աջակցել հավաքող և փոխադրող սարքերի
լիզինգի/վարձակալության միջոցով գնումներին
• Ներգրավել տեղական ֆինանսական հաստատություններին
այդ ոլորտի ֆինանսավորման գործում
• Աջակցել բրիկետավորման/ պելետավորման սարքավորումների
առևտրային լիզինգին
• Հասարակական նշանակության շենքերում մասշտաբավորել
ծրագրեր մինչև 50% դրամաշնորհային աջակցությամբ
• Մեկնարկել մրցակցություն՝ որակի հսկման և շուկայի
վերահսկողության համար համապատասխան հաստատություն
վերհանելու նպատակով
• Կազմակերպել հատուկ միջոցառումներ ոլորտի լավագույն
մասնակիցներին գովաբանելու նպատակով
• Մասնակցություն ունենալ կենսազանգվածի սպառման
ապացույցների վիճակագրական ջանքերում

• Տրամադրել հարկային արտոնություն կենսազանգվածային վառելիք
արտադրողների համար
• Տրամադրել ուղղակի/անուղղակի սուբսիդիա կենսազանգվածի
մատակարարման շղթայի շահակիրներին (ծրագրահեն)
• Աջակել ենթակառուցվածքների բարելավման աջակցության ծրագրին՝
բիզնեսի ընդլայման նպատակով (մթերանոցներ, եղանավոր ամբարձիչ
մեքենաներ, փոխադրամիջոցներ և այլն)

• Աջակցել էներգետիկ անտառների ծրագրի մասշտաբավորմանը
• Աջակցել կենսազանգված մատակարարողների
ասոցիացիայի նախաձեռնություններրին

• Տեղական արտադրողներին ներգրավել փոխանակման ծրագրերում,
ինչը կհանգեցնի ավելի լավ գործնական արտադրական հմտությունների

• Աջակցել կենսազանգվածային վառելիք արտադրողների
ասոցիացիայի նախաձեռնություններին
• Աջակցել կենսազանգվածային վառելիքի առևտրին՝ հարթակների,
շոուների և այլնի միջոցով

• Դյուրացնել փափուկ վարկերի տրամադրումը կաթսաներ
ներկրողներին և հավաքակցողներին

• Մասշտաբավորել ծրագրերը հասարակական նշանակության շենքերում՝
օգտագործելով մասնավոր հատվածի գործընկերների ծառայությունները
• Ֆինանսավորման առևտրային միջոցներ՝ տնային տնտեսությունների
կենսազանգվածային կաթսաների գնումների համար

• Մշակել կենսազանգվածային վառելիքի որակի արագ թեստեր և
դրանք տրամադրել սպառողներին (տեսանյութեր, տեղեկատվական
թերթիկներ և այլն)

• Կիրարկել կենսազանգվածային վառելիքի ազգային
ստանդարտների ներդրումը պետական հատվածում

• Շահագրգիռ շահակիրների համար կազմակերպել ուսումնական
այցեր դեպի գործարկվող կաթսաների և արտադրական օբյեկտներ

• Մշակել վերականգնվող էներգիային նվիրված դասընթացի
ուսումնական ծրագիրը

• Մոդելավորել ոլորտի լրացուցիչ կարիքները
• Մշակել լրացուցիչ նորմատիվ ակտեր ոլորտի զարգացմանն
աջակցելու նպատակով

• Վերանայել առաջարկված խթանները և դրանք հարմարեցնել
ոլորտի լրացուցիչ կարիքներին

• Մատակարարներին տրամադրել թիրախային և լրացուցիչ
տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն

• Մշակել մատակարարների ռեգիստր և տարածել
տեղեկատվությունը

• Աջակցել արտադրողներին երաշխիքային և տեխնիկական
աջակցությանը վերաբերվող խնդիրների առնչությամբ
• Սպառողներին տրամադրել ինստիտուցիոնալ աջակցություն
վառելիքի և/կամ կաթսաների որակի պահանջներին առնչվող
խնդիրների մասով
• Ավելացնել վերամշակման բլոկեր մատակարարվող կենսազանգվածի
փաթեթավորման ստանդարտները

Ներածություն

և այլն)

Երկարաժամկետ

• Մշակել վստահելի արտադրողների ռեգիստր՝ առևտրային
պորտալներում հրապարակելու նպատակովж
• Մատակարարման շղթայի լոգիստիկայի մասով աջակցություն
տնային տնտեսություններին

• Ավելացնել վերամշակման բլոկեր մատակարարվող
կենսազանգվածի փոխադրման ստանդարտները

• Կազմակերպել վերականգնվող էներգիային նվիրված
միջոցառումներ ազգային մասշտաբով
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«Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի
լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից և «Գլոբալ
Էկոլոգիական Հիմնադրամի» (ԳԷՀ) ֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրն իրականացվել է «Կայուն
զարգացում և դիմակայունություն» բաժնի կողմից, բաժնի ղեկավար՝ Արմեն Մարտիրոսյան, բաժնի Քաղաքականության մշակման խորհրդատու՝ Գեորգի Արզումանյան,
ծրագրի համակարգող՝ Հովիկ Սայադյան, ծրագրի ասիստենտ՝ Լուսինե Սարգսյան:

